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 การวิจัยคร้ังนี ้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทยีบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั

กอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้ เปนเด็กปฐมวัย ชาย - หญิง  ที่มอีายุ 3 - 4 ป  ที่กําลัง

ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2551  ของโรงเรียนอนบุาลกุกไก  ซึง่ไดมาโดย

การสุมกลุมตัวอยางดวยการจับฉลากมา 1 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด 4 หองเรียน  และไดเด็ก

จํานวน 20 คน เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการทดลอง ผูวจิัยเปนผูดําเนนิการทดลองดวยตนเอง ใชเวลา

ในการทดลอง 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วนัๆ  ละ 1  คร้ังๆ ละ 20 นาที  รวมทัง้ส้ิน 24 คร้ัง 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้ คือ แบบทดสอบวัดทกัษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ซึง่มีคา

ความเช่ือมัน่ 0.88 และแผนการจัดกจิกรรมศิลปะสรางสรรคดวยขนมอบ แบบแผนการวิจยัเปนการ

วิจัยเชิงทดลอง  One - Group  Pretest  Posttest  Design  และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t - test for 

Dependent  Sample 

 ผลการวิจยัพบวา 

  ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลป

สรางสรรคดวยขนมอบมีความสามารถดานทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุกดานสูงข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to study mathematical basic skills of young 

children before and after acquired Bakery art activities. 

 Subject were boys and girls, aged 3 - 4 years at Kukai Kindergarten School, in 

Kindergarten second Semester, academic year 2008. They were randomly selected by  

choosing one classroom from 4 classrooms and then selected for 20 children into experimental 

group. The experiment was carried by researcher for engaged in bakery art   activities for 8 weeks, 

3 day a week and 20 minutes per day totally 24 times. 

 The research instruments was Mathematic Basic Skill Test which has reliability 

at .88 and The Bakery Art Activities Plan developed by the researcher.  It  was One-Group 

Pretest-Posttest Design and the statistic of t-test for dependent sample was used to analyzed 

data. 

 The results revealed that Mathematics basic skills of preschool children acquired 

bakery art activities was significant higher at .01 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญทีสุ่ด สําหรับพฒันาการของมนุษย ส่ิงที่เด็กไดรับประสบการณ

และการเรียนรูในชวง 5 ปแรก ของชีวิตจะมีผลตอการวางรากฐานที่สําคัญตอบุคลิกภาพของเด็กทีจ่ะ

เติบโตเปนผูใหญ ดังนัน้ เด็กควรที่จะไดรับการพัฒนาอยางครบถวน ทั้งทางดานการอบรมเลี้ยงดู การเอาใจใส  

ความรักและความอบอุน  บลูม (Bloom)  สติปญญาของเด็กอาย ุ 4  ป  จะพฒันาเพิ่มข้ึนเปน  50% และ

เมื่ออายุ 6 ป สติปญญาของเด็กจะพัฒนาเปน 75% และ เพียเจท (Piaget) พัฒนาการทางสติปญญา

ที่เกิดข้ึนในวยักอนประถมศึกษานี ้จะเปนรากฐานใหแกการพัฒนาทางสติปญญาในระดับตอๆ ไป  

พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กจะพัฒนาไดข้ึนอยูกับการที่เด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  

ไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสในการรับรูส่ิงตางๆ การจัดส่ิงแวดลอม และการจัดประสบการณ จึงเปน

ส่ิงสําคัญตอพัฒนาการทางสติปญญา (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2536: 5 ; อางอิงจาก 

Bloom. 1964: 209, 225 ; Piaget.  n.d.) ซึง่สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ ซึ่งสอดคลองกับ

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543: 16)เด็กในชวงอายุ 0 – 6 ป สมองจะ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวง 3 ปแรก ถาเด็กไดรับการพฒันาและไดรับการกระตุนดวย

วิธีการที่ถูกตอง จะชวยพัฒนาเซลลสมอง ซึ่งลวนสงผลตอปญญา ความฉลาด และการคิดของเด็ก  

บรูเนอร (Bruner) พัฒนาการทางความคิดและสติปญญาจะเกิดข้ึนจากการเรียนรู และข้ึนอยูกบั

ส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ (นิตยา  ประพฤติกิจ.  2537: 241)   

 ในชีวิตประจําวันของเด็กวัยกอนประถมศึกษาจะตองเกี่ยวของกับคณิตศาสตรอยูตลอดเวลา  

นับต้ังแตต่ืนนอนในตอนเชา เด็กรูจักคําวา “เชา” ซึ่งเปนคําบอกชวงเวลา เมื่อจะแปรงฟนเด็กตองใช

การสังเกต เพื่อจําแนกใหไดวา แปรงสีฟนอันไหนเปนของตน  เด็กตองสังเกตและจดจําตําแหนงของ

ส่ิงของที่ตองใชอยูเปนประจํา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 2532: 616) การฝกใหเด็กเกิดทักษะ

พื้นฐานในการเรียนรูคณิตศาสตร เพราะหลักการทางคณิตศาสตร จะทําใหเด็กรูจักคิดเปน ทําเปน  

แกปญญาเปน รูจักการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง สามารถแกปญหาตาง  ๆในการดํารงชีวติประจาํวนั

และยังเปนพื้นฐานของการเรียนรูในระดับตอไป 

 คณิตศาสตร มสีวนชวยสรางคุณลักษณะพิเศษใหเกิดข้ึนในตัวบุคคล คือ ทาํใหเปนคนชางสังเกต 

คิดอยางมีเหตุผล แสดงออกมาอยางมีระเบียบ สามารถวิเคราะหปญหาตางๆ ไดดีตลอดจนมีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค อันกอใหเกิดประโยชนในการนําไปใชแกปญญาหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี ้คณิตศาสตรยังเปนเคร่ืองนําไปสูความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
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และสังคม (บุญทัน อยูชมบุญ. 2529: 1) เพราะฉะนั้น เราควรสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณ และ

ฝกฝนจนเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรต้ังแตระยะปฐมวัย ซึ่งในปจจุบันยอมรับกันแลววา เด็ก

ในวัยนี ้มีความสําคัญที่สุดในการสงเสริมพฒันาการทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา

ไดอยางมปีระสิทธิภาพ โดยเฉพาะพฒันาการทางสติปญญา เด็กจะเกิดการเรียนรูมากที่สุด ซ่ึงทกัษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร เปนทกัษะที่ชวยสงเสริม และกระตุนใหเกิดความคิด อันเปนรากฐานของ

การพัฒนาสติปญญา (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 157) คณิตศาสตรเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับตัวเด็ก

ถาเราสังเกตรอบตัวก็จะเห็นวา ชีวิตเราเกี่ยวของกับคณิตศาสตรมากมาย เร่ิมต้ังแต เลขที่บาน เบอรโทรศัพท  

หรือแมแตการพูดคุยของเด็กที่เราไดยิน ก็จะมีการเปรียบเทียบ การวัด การจัดประเภท และตัวเลข  

(นิตยา ประพฤติกิจ. 2541: 3-4) นอกจากนี้ วาโร เพ็งสวสัด์ิ (2542: 60) จากการที่คณิตศาสตรมีสวน

เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษย ทาํใหเด็กตองรูจักการสังเกต ความเหมือน และความแตกตาง  

การเปรียบเทียบขนาดใหญ-เล็ก ส้ัน-ยาว การจัดลําดับ เด็กจะตองรูจักการเปรียบเทียบของสองส่ิง หรือ

มากกวาสองส่ิงและจะตองมกีารจัดลําดับส่ิงของเปนลําดับ ต้ังแตข้ันแรกจนถงึข้ันสุดทาย และการวดั

ซึ่งความสามารถทางดานการวัดนี ้จะพัฒนามาจากประสบการณในการจัดหมวดหมู การเปรียบเทยีบ

และการจัดลําดับ ในขณะที่เด็กเปรียบเทยีบน้ําหนกัของส่ิงของหาวาส่ิงใดยาวที่สุด ทักษะทางคณิตศาสตร

เหลานี ้จะเปนทกัษะพื้นฐานในการเรียนรูในเร่ืองอ่ืนๆ ตอไป (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 8)  

ในการจัดกจิกรรมแตละคร้ัง จึงตองคํานงึถงึการพฒันาเด็กและในการจัดกจิกรรมนัน้  ๆก็ไมไดหมายความ

วาเด็กๆ ทุกคนจะสามารถพัฒนาเหมือนกนัหมดทุกคน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

ที่ไมไดมุงเนนใหเด็กเกิดการเรียนรูเชิงเนื้อหาเปนสําคัญ แตเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนาเคร่ืองมือ

หรือทักษะการเรียนรูที่เด็กจะตองใชตอไป (วัลนา ธรจักร. 2544: 1) โดยเฉพาะทักษะทางดานคณิตศาสตร  

ซึ่งเปนทักษะที่มีความสําคัญมาก เพราะคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนใหสามารถคิด

ไดอยางมีระบบมีเหตุผล และสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย มีความจําเปนที่จะตองจัดใหเหมาะสมกับเด็ก เพื่อกระตุน

ใหเกิดการพฒันาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ซึ่งกิจกรรมที่จัดควรคํานงึถงึตัวเด็กเปนสําคัญ  

เด็กแตละคน มีความสนใจแตกตางกนั จึงควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกบัความสนใจ และความตองการ

ของเด็ก เพื่อใหเด็กสามารถทํากิจกรรมตามความสนใจ โดยเนนใหมีส่ือของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต  

สํารวจ ฝกฝนความคิดตามจินตนาการ สรางสรรคผลงานและแกปญญาไดดวยตัวเอง การจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก และสอดคลองกับหลักพัฒนาการ

ของเด็กเปนอยางดี พรอมทัง้ยังชวยใหกลามเนื้อมือ และสายตาสัมพันธกัน สงเสริมความคิดอิสระ  

ความคิดจินตนาการ ฝกการแสดงออกอยางสรางสรรค (พรมารินทร สุทธิตตะ. 2529: 24) กิจกรรม

ศิลปสรางสรรคนับวา เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดแสดงออกไดอยางเสรี ตามความคิดจินตนาการใหกับ
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เด็กปฐมวัยได จากกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การตัด  

พับ ฉีก ปะ และศิลปะประดิษฐ  เปนตน 

 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผูวจิัยไดมีการนําเอาขนมปง คุกกี้ เคก ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน

ของทุกคนมาจัดกิจกรรม ในรูปแบบตางๆ มาทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค ขนมอบเปนส่ือที่ปลอดภัย  

กับตัวเด็ก และหางายเปนส่ิงที่เด็กคุนเคย เด็กไดพบเหน็ทุกวนั นํามาทาํเปนกิจกรรม แลวเด็กยังไดรับ

ความสนุกสนาน และยังไดเกิดการเรียนรูทักษะทางคณิตศาสตร และเกิดทักษะใหม  ๆในระหวางการทาํ

กิจกรรม เด็กไดรูจักการดัดแปลงรูปรางตางๆ มีความคิดทีห่ลากหลาย จากการดัดแปลงรูปทรงขนมอบ

ที่หลากหลายในปจจุบันนี ้จะเหน็ไดวา ขนมอบ มีหลากหลายรูปแบบ และมีการดัดแปลงใหมสีีสัน  

รูปทรงที่แปลกตา และในการทํากิจกรรมคร้ังนี ้ไดนําขนมอบประเภทตางๆ มาจัดกิจกรรมควบคูกับ

วัตถุดิบตาง  ๆเชน ครีมแตงหนาเคก เยลล่ี ชอ็กโกแลต ควบคูกัน โดยเด็กไดใชกลามเนือ้มือในการหยิบจับ  

ไดใชการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา ไดสังเกต ไดรูจักรูปทรง ขณะที่เด็กทํากจิกรรม 

 การจัดการศึกษาในอดีตประเทศไทยเนนการจัดการศึกษา โดยเนนครูเปนศูนยกลาง และให

เด็กทองจํา ทําใหการศึกษาไมสนองตอบตอการพัฒนาผูเรียน โดยละเลยการมุงเนนใหผูเรียนพัฒนา

ศักยภาพ (วิชยั วงษใหญ. 2542: 2) ประกอบกับสถานศึกษาจํานวนไมนอยที่ไมไดจัดบริการ เพื่อ

เตรียมความพรอมทุกดานแกเด็กอยางแทจริง สวนใหญยังมุงที่จะเรงใหเด็กเรียนหนงัสือ (คณะอนุกรมการ

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเด็กอาย ุ0 – 5 ป. 2535: 13) ซึ่งผลจากการประเมินการจัดบริการการพฒันา 

เด็ก 3 – 5 ป พบวา ดอยคุณภาพในเร่ืองการเรียนรูของเด็ก เชน การเรียนรู โดยใหเด็กทองจําอยางเดียว 

ไมสงเสริมใหเด็กใชความคิดต้ังแตเล็ก  ๆการใหเด็กนั่งอยูกับที่ทัง้วนั การจัดหลักสูตรที่ตายตัว การเรงสอน

อาน เขียน คิดเลข เพื่อใหสอบเขาช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ได ไมใหอิสระในการแสดงออก หามเด็กพูด

ใหนั่งเงียบ บังคับใหทําการบานทุกวัน (นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2545 – 

2549: 8) ไดใหความสําคัญตอการเรียนรูทางดานวชิาการ กระตุนสมองซกีซาย ใหเจริญงอกงามเพยีงซกีเดียว  

โดยมิไดสนใจที่จะใชจิตนาการ ความคิดสรางสรรค ศิลปะเทาใดนกั ทําใหการเจริญเติบโตของสมอง

ทั้งสองซกีเปนไปอยางขาดความสมดุล (มานพ ถนอมศรี. 2542: 10) ดังนัน้ สมองจงึควรไดรับการพฒันา

ทุกสวนไปพรอมกัน โดยในการพัฒนาสมอง จึงควรไดรับการพัฒนาทั้งสองซีกไปพรอมๆ กัน และใน

แตละซีก ควรไดรับการพัฒนาอยางสมดุล เพื่อเกิดการผสมผสาน ซึ่งจะทําใหไดทรัพยากรมนุษยที่มี

คุณภาพสมบูรณแบบ (บุญชู อังสวัสด์ิ. 2539: 4) ดังนัน้ จึงมนีักการศึกษาจํานวนหนึง่ พากนัเคล่ือนไหว

เพื่อเรียกรองใหเห็นความสําคัญของการสรางเสริมความเจริญงอกงามของสมองซีกขวา โดยใชกระบวนการ

ทางศิลปะประเภทตางๆ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในดานการกระตุนความคิด และจิตนาการใหแกเด็กๆ

ไมวา จะเปนการวาดภาพ  การประดิษฐและสรางสรรค 
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 จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัย จึงสนใจศึกษาวา การจัดกิจกรรมการใช

ขนมอบ ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค สามารถทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ตลอดจนมีพัฒนาการดานสติปญญา

ในดานทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร จากการใชขนมอบทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค ซึ่งผลการวิจัย

คร้ังนี้ จะเปนแนวทางสําหรับครู ผูบริหาร ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

ในการจัด และพัฒนารูปแบบของกิจกรรมศิลปสรางสรรค และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรสําหรับ

เด็กปฐมวัยตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกจิกรรม

ศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจยัคร้ังนี ้จะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ สําหรับครูและบุคลากรที่เกีย่วของกบั

เด็กปฐมวัย ในการนํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ไปใชเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัยอีกวิธีหนึ่ง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุ 3 – 4 ป ซึ่งกําลังศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก สังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 81 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุ 3 – 4 ป ซึ่งกาํลัง

ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที ่1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนอนบุาลกุกไก  สังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน  20 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

  ตัวแปรตาม คือ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนกัเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุระหวาง 3 – 4 ป ซึ่งกําลังศึกษาอยู

ในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก สังกัด สํานักการศึกษา

เอกชน  กรุงเทพมหานคร   

 2. กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ หมายถึง กิจกรรมทีเ่ด็กที่เด็กไดใชประสาทสัมผัส

ในการทํากิจกรรมตกแตงบนขนมอบ คือ ขนมปง คุกกี้ พาย เคก ซึง่ขนมอบทั้ง 4 ชนิดนี้ มีรูปราง รูปทรง  

เด็กจะไดมีโอกาสเลือกและลงมือปฏิบัติ โดยใชวัสดุอ่ืนๆ เปนสวนประกอบ เชน ครีมแตงหนาเคก  

น้ําตาลไอซิง่ แยม ช็อกโกแลต และวัตถุดิบโรยหนาตางๆ มาตกแตงดวยวิธี การโรยหนา ทา วาด  เขียน  

ลงบนขนมอบชนิดตางๆ ตามความคิดและจินตนาการ สําหรับข้ันตอนการดําเนินกจิกรรม แบงเปน  

3 ข้ันตอน  ดังนี ้

  2.1 ข้ันนาํ เปนการนําเขาสูกจิกรรมดวยการสนทนา การต้ังคําถามปริศนาคําทาย การรองเพลง  

ทองคําคลองจอง หรือแนะนําอุปกรณในการทํากิจกรรม อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิด

ความสนใจในกิจกรรม 

  2.2 ข้ันดําเนนิกิจกรรม เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยการใชประสาทสัมผัสทั้งหา ในการทํา

กิจกรรม โดยการทา การโรย การวาด การเขียน ตามความคิดและจินตนาการของตนเอง โดยครู มี

หนาที่ในการแนะนํา และกระตุนใหเด็กไดสังเกตและจําแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมูวัตถุดิบ และ

อุปกรณที่นํามาใชทํากิจกรรม และเมื่อทําเสร็จแลว เด็กชวยกันเก็บอุปกรณ และทําความสะอาด 

  2.3 ข้ันสรุป เด็กเลาถึงชิ้นงานของตนเอง เด็กและครูรวมกันสรุปถึงกิจกรรมในวันนี้   

 3. ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร หมายถงึ ทกัษะเบ้ืองตนทีเ่ปนพืน้ฐานของการเรียนรูทาง

คณิตศาสตร ในระดับตอไป เชน ทักษะในการสังเกตและการจําแนก ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะ

ในการจัดหมวดหมู ซึ่งสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึน

โดยจําแนกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรออกเปนแบบวัด  3  ดาน คือ 

  3.1 การสังเกตและการจําแนก หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัย ทีส่ามารถรับรู

และสังเกตความเหมือนและความตาง ส่ิงที่ผิดไปจากความเปนจริงของวัตถุ  ในดาน  ขนาด  รูปราง 

  3.2 การเปรียบเทยีบ หมายถึง ความสามารถในการบอกของเด็กปฐมวัยในดานการเปรียบเทยีบ

ของวัตถุและส่ิงตางๆ ที่เห็นในดาน ขนาดรูปราง น้ําหนัก จํานวน ปริมาณ 

  3.3 การจัดหมวดหมู หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการจับกลุม วัสดุอุปกรณ  

วัตถุดิบ ในการทาํกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ตามคุณลักษณะ คุณสมบัติบางประการ เชน  

สี ขนาด รูปราง ประเภท  เปนตน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ทาํกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงข้ึน 

 

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 

    1.  การสังเกตและการจําแนก 

    2.  การเปรียบเทียบ 

    3.  การจัดหมวดหมู 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพรอมทางคณิตศาสตร 

  1.1 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

  1.2 ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

  1.3 จุดมุงหมายในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

  1.4 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

  1.5 หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

  1.6 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ที่เด็กปฐมวัยตองเรียน 

  1.7 กิจกรรมที่ชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

  1.8 แนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

  1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกิจกรรมศิลปะขนมอบ 

  2.1  ความหมายของศิลปะ 

  2.2  ความมุงหมายในการสอนศิลปะเด็กปฐมวัย 

  2.3  ลําดับข้ันตอนการสอนศิลปะ 

  2.4  คุณคาของกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.5  ความสําคัญของกิจกรรมศิลปะตอเด็กปฐมวัย 

  2.6  พัฒนาการทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.7  องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.8  หลักในการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.9  กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.10 กระบวนการพื้นฐานทางศิลปะ 

  2.11 บทบาทผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศิลปะใหกับเด็ก 

  2.12 ความเปนมาของขนมอบ 

  2.13 ความสําคัญของขนมอบ 

  2.14 ประเภทของขนมอบ 

  2.15 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับกจิกรรมศิลปสรางสรรค 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 1.1 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  ไดมีนักการศึกษากลาวถึงความหมายทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ไว  ดังนี ้

  เมเยสกี ้(Mayerky. 1998: 317) ไดกลาวถงึทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไววา ความเขาใจ

ทางคณิตศาสตรที่เกีย่วกับตัวเลขของเด็ก จะพฒันาอยางเปนข้ันตอนเชนเดียวกับการเจริญเติบโตของ

รางกาย โดยเร่ิมจากการทีเ่ด็กใชคณิตศาสตรอยางงายจากความคิดของตน แลวคอย  ๆพัฒนาถงึความคิด

แบบคณิตศาสตรอยางถูกตอง  

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527: 30) ไดกลาวถงึทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ไววา การสรางประสบการณทางคณิตศาสตรใหแกเด็กเปนการเตรียม สรางเสริมทางดานคณิตศาสตร 

และปูพื้นฐานดานความพรอมในการเรียนคณิตศาสตรตอไปในช้ันประถม  

  ประไพจิตร เนติศักด์ิ (2529: 49 – 53) ไดใหความหมายของทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร

ไววา เปนการเตรียมความพรอมในเร่ืองการสังเกต การเปรียบเทียบรูปราง น้ําหนัก ขนาด สี ที่เหมือนกัน

และตางกัน การบอกตําแหนงส่ิงของ การเปรียบเทียบจํานวน และการจัดเรียงลําดับความยาว ความสูง

และขนาด 

  ศรีสุดา คัมภีรภัทร (2534: 13) ไดกลาวถงึทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรไววา เปนความรู

พื้นฐานของเด็กที่ไดรับประสบการณเกี่ยวกบัการสังเกต การเปรียบเทยีบ การจําแนกตามรูปราง ขนาด 

น้ําหนัก ความยาว ความสูง ความเหมือน ความตาง การเรียงลําดับ การวัด การบอกตําแหนง และ

การนับเพื่อเปนพื้นฐานในการเตรียมความพรอมที่จะเรียนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา  

  มันทนา เทศวิศาล (2535: 194 – 197)  ไดใหความหมายของทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร

ไววา เปนการใหเด็กเรียนรูเกีย่วกับเร่ืองของการจาํแนกของออกเปนหมวดหมู ตามลักษณะหรือขนาด

การคิดจํานวน รวมทั้งเร่ืองของน้ําหนกั จํานวน ปริมาณ การวัดขนาดและเวลา โดยมีของจริงมาชวย

เสริมความเขาใจ เพราะจะเปนพื้นฐานของความเขาใจเร่ืองคณิตศาสตรของเด็กตอไปในอนาคต 

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 214) ไดใหความหมายของคณิต

ไววา หมายถึง การนับ การคํานวณ วิชาคํานวณ สําหรับคําวาวิชาคณิตศาสตร หมายถึง วิชาวาดวย

การคํานวณ  

 จากความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สรุปไดวา การสังเกต การเปรียบเทียบ 

การจัดหมวดหมู เพื่อเปนพืน้ฐานความเขาใจ และพรอมทีจ่ะเรียนคณิตศาสตรตอไปในอนาคต งานวิจยัคร้ังนี ้

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรดานการจําแนก เปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู 

ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่สําคัญ 
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 1.2 ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนพื้นฐานที่ชวยใหเด็กรูจักแกปญหา มีความสามารถ

ในการคิดคํานวณและอ่ืนๆ ดังมีผูกลาวถึงความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ไว ดังนี ้

  บุญเยี่ยม จิตรดอน (2526: 245 – 246) ไดกลาวถึงความสําคัญของทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรไววา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรชวยใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียนคณิตศาสตรเบ้ืองตน 

ไดแก การรูจักสังเกตเปรียบ การจัดหมวดหมู การเพิ่มข้ึนและการลดลง ชวยขยายประสบการณเกี่ยวกับ 

คณิตศาสตรใหสอดคลองเปนลําดับจากงายไปหายาก ชวยใหเด็กเกิดความเขาใจในความหมายของ

สัญลักษณตางๆ สามารถใชภาษาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง ชวยฝกทกัษะเบ้ืองตน ใน

การคิดคํานวณ ดวยการสรางเสริมประสบการณแกเด็กปฐมวัย โดยการฝกใหเด็กไดเปรียบเทียบรูปทรง 

ตางๆ บอกความแตกตางในเรื่องขนาด น้าํหนัก ระยะเวลา จาํนวนส่ิงของตางๆ ที่อยูรอบตัว แยกแยะ

ของเปนหมวดหมู เรียงลําดับ ใหญ-เล็ก สูง-ตํ่า แยกเปนหมูยอยไดโดยการเพิ่มหรือลดลง ทกัษะเหลานี้

จะชวยใหเด็กพรอมที่จะคิดคํานวณในข้ันตอๆ ไป ตลอดจนฝกใหคิดหาเหตุผล หรือคําตอบดวยตนเอง

จากส่ือการเรียนการสอนที่ครูจัดไว เพื่อชวยใหเด็กเกิดความมั่นใจ ตัดสินใจไดอยางถูกตอง สามารถ

นําไปใชในชวีิตประจําวันได ครูควรมกีารบูรณาการทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใหสัมพนัธกับกิจกรรม

ตางๆ เชน ศิลปะ ภาษา เกม และเพลง เปนตน เพื่อเราใหเด็กสนใจ เกิดความสนุกสนานและไดรับ

ความรูโดยไมรูตัว เมื่อเด็กรักวิชาคณิตศาสตร เด็กจะสนใจกระตือรือรนอยากที่จะเรียนรู อยากคนควา

หาเหตุผลดวยตนเอง การคนควาหาเหตุผลไดเอง ทําใหเด็กเกิดความเขาใจ จําไดดี และเกิดความภาคภูมิใจ

อยากคิดจะหาเหตุผลตอไป 

  สิริชนม ปนนอย (2542: 49) ไดกลาวถงึความสําคัญของทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร

ไววา การเปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปล่ียนความคิดเหน็กับเพื่อนดวยการพดูคุย สนทนา หรือโตเถียงกนั

ดวยเหตุผลเกีย่วกับส่ิงที่รู การใชเหตุผลตางๆ จะเปนประโยชนตอการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพราะ

การพูดคุย สนทนา หรือโตเถียงกันของเด็กเปนส่ิงที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูมากกวาการถามคําถาม

กับผูใหญ ครูสามารถทาทายความคิดของเด็กดวยการนําไปสูขอสงสัยเมื่อเด็กพูดคุย สนทนา หรือ

โตเถยีงกบัเพื่อนในสถานการณที่เปนปญหา ซึ่งจะเปนแนวทางท่ีจะทาํใหเกิดความคิดทางตรรกะคณิตศาสตร

ไดอีกทางหนึ่ง 

 จากความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สรุปไดวา คณิตศาสตรมีความสําคัญ

ตอการดําเนนิชีวิต เพราะในการดําเนนิชวีิตตลอดจนการศึกษา และการเรียนรูตองอาศัยทักษะการสังเกต 

การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การแกปญหา การคิดคํานวณ การคิดอยางมเีหตุผล 

เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เมื่อเติบโตขึ้น 
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 1.3 จุดมุงหมายในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรเปนทกัษะสําคัญในการดํารงชีวิต ซึ่งควรจะปูพื้นฐานใหเด็ก

ต้ังแตยังเล็ก ไดมีผูกลาวถึงจดุมุงหมายในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไว ดังนี ้

  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 83) ไดกลาวถึงการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

วาควรมีจุดมุงหมายใหเด็กเกิดความเขาใจถึงส่ิงตางๆ ตอไปนี้ 

   1. เกิดความคิดรวบยอดของวิชาคณติศาสตร 

   2. มีความสามารถในการแกปญหา 

   3. มีทักษะและวิธีการในการคิดคํานวณ 

   4. สรางบรรยากาศในการคิดอยางสรางสรรค 

   5. สงเสริมความเปนเอกัตบุคคลในตัวเด็ก 

   6. สงเสริมกระบวนการในการสืบสวนสอบสวน 

   7. สงเสริมกระบวนการคิดโดยใชเหตุผล 

  วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2542: 71 – 72) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการสอนคณิตศาสตรสําหรับ

เด็กไว ดังนี้ 

   1. ใหมีโอกาสไดจัดการกระทาํและสํารวจวัสดุในขณะมีประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตร 

   2. ใหมีสวนรวมในกจิกรรมที่เกีย่วกับโลกทางดานกายภาพกอนเขาไปสูโลกการคิด

ดานนามธรรม 

   3. ใหมีการพัฒนาทักษะดานคณิตศาสตรเบ้ืองตน อันไดแก การจัดหมวดหมู การ

เปรียบเทยีบ การเรียงลําดับ การจัดการทาํกราฟ การนบั การจัดการดานจาํนวน การสังเกต และการเพิม่ 

ข้ึนแลลดลง 

   4. ขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหสอดคลองจากงายไปหายาก 

   5. ฝกทักษะเบ้ืองตนในดานการคิดคํานวณ 

 จากความมุงหมายในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สรุปไดวา เพื่อเปนการเตรียม

เด็กใหพรอมที่จะเรียนรู และทํากิจกรรมทางคณิตศาสตรไดเหมาะสมกับวัย ความสามารถและดวย

ความสนกุสนาน มีทกัษะพืน้ฐานในการใชเหตุผล คิดคํานวณ แกปญหา การสงัเกต การเปรียบเทยีบ 

การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การนับ และการจัดการดานจํานวน โดยการมีสวนรวมในกิจกรรม

ทางคณิตศาสตร และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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 1.4 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ควรฝกใหกับเด็กปฐมวัยมีอยูหลายทักษะ ดังจะกลาว

ตอไปนี้ 

  แฮมมอนด (Hammond. 1967: 215 – 220) ไดกลาวถงึประสบการณทางคณิตศาสตร

ในระดับปฐมวัยไววา ควรฝกใหเด็กเกิดทักษะ ดังตอไปนี้ 

   1. คําศัพททางคณิตศาสตร (Vocabulary) ควรใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชคํา

แสดงจํานวนตางๆ ที่ไมไดแสดงถึงสัญลักษณทางคณิตศาสตร การใชคําที่มีความหมายแทนจํานวน 

การใชคําคุณศัพทเปรียบเทียบตางๆ เชน ใหญ-เล็ก มาก – นอย มากกวา – มากที่สุด หนัก – เบา  

และสูง – ตํ่า  เปนตน 

   2. การนับ (Counting) ควรใหเด็กไดเรียนรูเกีย่วกับการเขาใจความสัมพนัธระหวาง 

1 ตอ 1 การบอกขนาดของกลุมที่มีขนาดเทากันโดยไมตองนับ การเขาใจความหมายของจํานวน 1 – 2  

การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของขนาดและรูปราง การเขาใจความหมายของการนับ การนับโดยใช

ลําดับที่ การใชสัญลักษณแทนจํานวน และการเขาใจรูปทรงตางๆ 

   3. การแบง (Fractions) ควรใหเด็กไดเรียนรูเกีย่วกับการแบงอยางงาย ความหมาย

ของสวนเต็ม และสวนยอย การใชคําที่แสดงจํานวนครึ่ง เชน คร่ึงถวย ตรงกลาง เปนตน 

   4. รูปทรง (Shape) ควรใหเด็กไดเรียนรูเกีย่วกับรูปทรงและส่ิงของขนาดตาง  ๆที่มักพบ

ในส่ิงแวดลอม เชน รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม และรูปวงกลม เปนตน การใชคําศัพทที่แสดงถึง

ขนาดและรูปรางตางๆ เชน ใหญ – เล็ก ขนาดกลาง สูง ตํ่า หนา บาง อวนและผอม เปนตน การใชคํา

แสดงความสัมพนัธระหวางรูปรางตาง  ๆเชน ใหญ – เล็ก เต็ม – วางเปลา ยาว – ส้ัน และกลม – ส่ีเหล่ียม  

เปนตน 

   5. การวัด (Measurement) ควรใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับทีว่าง ระยะทาง ทิศทาง

ที่ต้ัง เชน ในหอง – นอกหอง ขางหนา – ขางหลัง และขางบน – ขางลาง เปนตน อุณหภูมิ เชน รอน – เย็น 

อบอุน – แข็ง  ฤดูรอน – ฤดูฝน  และฤดูหนาว เปนตน เวลา เชน เด๋ียวนี้ กลางวัน กลางคืน สัปดาห 

วันในหนึง่สัปดาห ชั่วโมงและนาที เปนตน และน้ําหนัก เชน หนัก – เบา และ ลอย – จม  เปนตน 

   6. เงินและคาของเงิน (Money and Money Values) ควรใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ

คําศัพทของเงิน การวัดคาของเงิน วิธีใชเงนิ เชน การซื้อ ขาย บาท สตางค และราคา เปนตน  

  กรมวิชาการ (2546: 18 – 21) ไดกลาวถงึประสบการณที่สงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

ไวดังนี้ 

   1. การคิดโดยการรับรู แสดงความรูสึก ความคิดสรางสรรคผานส่ือ วัสดุ ของเลน

และผลงาน 
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   2. การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทยีบ โดยการสํารวจและอธิบายความเหมอืน 

ความตางของส่ิงตางๆ การจบัคู การจําแนก การจับกลุม การเปรียบเทยีบ การเรียงลําดับ การใชหรือ

อธิบายส่ิงตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

   3. จํานวน โดยการเปรียบเทียบจํานวน มากกวา นอยกวา เทากัน การนบัส่ิงตางๆ 

การจับคู 1 ตอ 1 การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจํานวน หรือปริมาณ 

   4. มิติสัมพันธ (พืน้ที่/ระยะ) โดยการตอเขาดวยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก 

การอธิบายในเร่ืองของตําแหนงของส่ิงตาง  ๆทีสั่มพันธกนัการส่ือความหมายของมิติสัมพนัธ ดวยภาพวาด 

ภาพถาย และรูปถาย 

   5. เวลา โดยการเริ่มตน และการหยุดการกระทาํโดยสัญญาณ การเปรียบเทียบเวลา 

การเรียงลําดับเหตุการณตางๆ  

  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 17 – 19) ไดกลาววา ขอบขายทางคณิตศาสตร ในระดับปฐมวยั

ควรประกอบดวยทักษะ ดังตอไปนี้ 

   1. การนับ (Counting) เปนคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรูจกัเปนการนับ

อยางมีความหมาย เชน การนับตามลําดับต้ังแต 1 – 10  หรือมากกวานัน้ 

   2. ตัวเลข (Number) เปนการใหเด็กรูจักเลขที่เหน็ หรือใชอยูในชีวิตประจาํวนั ใหเด็ก

เลนของเลนที่เกีย่วกับตัวเลข ใหเด็กไดนับ และคิดเอง โดยครูเปนผูวางแผนจัดกิจกรรม อาจมีการเปรียบเทยีบ

แทรกเขาไปดวย เชน มากกวา นอยกวา ฯลฯ 

   3. การจับคู (Matching) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตลักษณะตางๆ และจับคู

ส่ิงที่เขาคูกัน เหมือนกันหรืออยูประเภทเดียวกัน 

   4. การจัดประเภท (Classification) เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตคุณสมบัติ

ส่ิงตางๆ วา มีความแตกตาง หรือเหมือนกันในบางเร่ือง และสามารถจัดเปนประเภทตางๆ ได 

   5. การเปรียบเทียบ (Comparing) เด็กจะตองมีการสืบเสาะและอาศัยความสัมพนัธ

ระหวางของสองส่ิง หรือมากกวา รูจักใชศัพท เชน ยาวกวา ส้ันกวา เบากวา ฯลฯ 

   6. การจัดลําดับ (Ordering) เปนเพียงการจัดส่ิงของชุดหนึ่งๆ ตามคําส่ัง หรือตาม

กฎ เชน จัดบล็อก 5 แทงที่มีความยาวไมเทากัน ใหเรียงตามลําดับจากสูงไปตํ่า หรือจากตํ่าไปสูง 

   7. รูปทรงหรือเนื้อที่ (Shape and Space) นอกจากใหเด็กไดเรียนรูเร่ืองรูปทรง และ

เนื้อที่ตามการเลนปกติแลว ครูยังตองจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ วงกลม สามเหล่ียม 

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา ความลึก – ต้ืน  กวางและแคบ 
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   8. การวัด (Measurement) มักใหเด็กลงมือวัดดวยตัวเอง ใหรูจักความยาว และ

ระยะ รูจักการช่ังน้ําหนัก และรูจักการประมาณอยางคราวๆ กอนที่เด็กจะรูจักการวัด ควรใหเด็กได

รูจักเปรียบเทียบและการจัดลําดับมากอน 

   9. เซต (Set) เปนการสอนเร่ืองเซตอยางงายจากส่ิงรอบ  ๆตัว มีการเช่ือมโยงกับสภารวม 

เชน รองเทากับถุงเทา ถือวา เปนหนึ่งเซต หรือหองเรียนมีบุคคลหลายประเภทแยกเปนเซตได 3 เซต

คือ นักเรียน ครูประจําช้ัน ครูชวยสอน  เปนตน 

   10. เศษสวน (Fraction) ปกติแลวการเรียนเศษสวนมกัเร่ิมในชั้นประถมศึกษาปที ่1 

แตครูปฐมวัยสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวม (The Whole Object) ใหเด็กเหน็กอนการลงมือปฏิบัติ

เพื่อใหเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคร่ึง 

   11.  การทาํตามแบบหรือลวดลาย (Patterning) เปนการพัฒนาใหเด็กจดจาํรูปแบบ

หรือลวดลาย และพัฒนาการจําแนกดวยสายตา ใหเด็กฝกการสังเกต ฝกทําตามแบบและตอใหสมบูรณ 

   12.  การอนุรักษหรือการคงที่ดานปริมาณ (Conservation) ชวงวยั 5 ขวบข้ึนไป ครู

อาจสอนเร่ืองการอนุรักษไดบาง โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง จุดมุงหมายของการสอนเร่ืองนี้ ก็คือ

เด็กไดมีความคิดรวบยอดเร่ืองการอนุรักษที่วา จะยายทีห่รือทําใหมีรูปรางเปล่ียนไปก็ตาม 

  เยาวพา เดชะคุปต (2542:  87 – 88) ไดเสนอการสอนคณิตศาสตรแนวใหม ที่ครูควร

ศึกษาเพื่อจัดประสบการณใหกับเด็ก ดังนี ้

   1. การจัดกลุมหรือเซต ส่ิงที่ควรสอนไดแก การจัดคู 1 : 1 การจับคูส่ิงของ การรวมกลุม 

กลุมที่เทากัน และความเขาใจเกี่ยวกับตัวเลข 

   2.  จํานวน 1 – 10 การฝกนบั 1 – 10  จํานวนคู จํานวนค่ี 

   3.  ระบบจํานวน (Number System) และช่ือของตัวเลข 1 = หนึ่ง 2 = สอง 

   4.  ความสัมพันธระหวางเซตตางๆ เชน เซตรวม การแยกเซต ฯลฯ 

   5. สมบัติของคณิตศาสตรจากการรวมกลุม (Properties of Math) 

   6. ลําดับที่ สําคัญและประโยคคณิตศาสตร ไดแก ประโยคคณิตศาสตรที่แสดงถึง

จํานวนปริมาตร คุณภาพตางๆ เชน มาก – นอย  สูง – ตํ่า  ฯลฯ 

   7. การแกปญหาทางคณิตศาสตร เด็กสามารถวิเคราะหปญหางาย  ๆทางคณิตศาสตร 

ทั้งที่เปนจํานวนและไมเปนจํานวน 

   8. การวัด (Measurement) ไดแก การวัดส่ิงของที่เปนของเหลว ส่ิงของ เงินตรา 

อุณหภูมิรวมถึงมาตราสวน และเครื่องมือในการวัด 

   9. รูปทรงเรขาคณิต ไดแก การเปรียบเทยีบ รูปราง ขนาด ระยะทาง เชน รูปส่ิงของ

ที่มีมิติตางๆ จากการเลนเกม และจากการศึกษาถึงส่ิงทีอ่ยูรอบๆ ตัว 
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   10. สถิติและกราฟ ไดแก การศึกษาจากการบันทึกทําแผนภูมกิารเปรียบเทียบตางๆ  

  สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ (2545: 109) กลาวถงึขอบขายของพัฒนาการดานสติปญญา

ประกอบดวย 

   1. การับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 

   2. การจําแนกเปรียบเทียบ 

   3. การจัดหมวดหมู 

   4. การเรียงลําดับ 

   5. การหาความสัมพันธ 

   6. การแกปญหา 

   7. การรูคาคํานวณ 

   8. การใชภาษา 

   9. ความคิดสรางสรรค 

  ณัฐนนัท คัมภีรภัทร (ม.ป.ป.: 32) ไดกลาวถึง แนวทางในการวัดและประเมินทักษะพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร ดังนี้ 

   1. ทักษะการสังเกต หมายถงึ ความสามารถในการใชประสามสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยางรวมกัน เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถหุรือเหตุการณ โดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมลู  

โดยไมใสความคิดของผูสังเกตลงไป 

   2. ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการแบงประเภทส่ิงของ

โดยหาเกณฑ หรือสรางเกณฑในการแบงข้ึน เกณฑที่ใชในการจาํแนกประเภทของส่ิงของมีอยู 3 อยาง  

คือ ความเหมือน ความแตกตาง และความสัมพันธรวม 

   3. ทักษะการเปรียบเทียบ หมายถึง กระบวนการที่เด็กสืบเสาะ และอาศัยความสัมพนัธ

ของส่ิงของ บนพื้นฐานคุณสมบัติบางอยาง มีลักษณะเฉพาะอยาง 

   4. การจัดหมวดหมู  หมายถงึ  ความสามารถในการสังเกตความเหมือนและความแตกตาง

และคุณสมบัติอ่ืนๆ แลวจัดกลุมส่ิงของเปนกลุมตางๆ 

   5. การเรียงลําดับ หมายถงึ ความสามารถในการจัดลําดับส่ิงของตามลักษณะตางๆ 

   6. การวัด หมายถงึ ความสามารถในการคาดคะเนและการกะปริมาณ ซึ่งการวดัสําหรับ

เด็กปฐมวัย ไดแก อุณหภูมิ เวลา ระยะทาง ความยาว น้ําหนัก ปริมาณ 

 จากทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็ก สรุปไดวา การฝกใหเด็กเกิดทักษะพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตรนั้น ควรจะตองใหครอบคลุมในเร่ืองตอไปนี้คือ การใชคําคุณศัพททีแ่สดงจํานวน

การเปรียบเทียบ การจัดกลุม การเรียงลําดับ การนับจํานวน การวัด อุณหภูมิ น้ําหนกั รูปทรงตางๆ 
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การแบง คาของเงิน มิติสัมพันธ และเวลา ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาทกัษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร 4 ดาน ดังนี้คือ การจําแนกเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ และการรูคา

จํานวน 
 1.5 หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 19 – 24) ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไว ดังนี ้

   1. สอนใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน  

    การเรียนรูของเด็กจะเกิดข้ึนเมื่อเด็กมองเห็นความจําเปนและประโยชนของส่ิง

ที่ครูกาํลังสอนดังนัน้ การสอนคณิตศาสตรแกเด็กจะตองสอดคลองกบักิจกรรมในชวีติประจําวนั เพื่อ 

ใหเด็กตระหนักถึงเร่ืองคณิตศาสตรทีละนอย และชวยใหเด็กเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรในข้ันตอไป 

แตส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ การใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับเพื่อน กับครู และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

   2. เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่ทําใหคนพบคําตอบดวยตนเอง 

    เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทีห่ลากหลาย และเปนไปตามสภาพ ส่ิง 

แวดลอมทีเ่หมาะสม มีโอกาสไดลงมอืปฏิบัติจริง ซึง่เปนการสนบัสนนุใหเด็กไดคนพบคําตอบดวยตนเอง 

พัฒนาความคิด และความคิดรวบยอดไดเองในที่สุด 

   3. มีเปาหมายและมีการวางแผนที่ดี 

    ครูจะตองมีการเตรียมการเพื่อใหเด็กไดคอยๆพัฒนาการเรียนรูข้ึนเอง และเปนไป

ตามแนวทางทีค่รูวางไว 

   4. เอาใจใสเร่ืองการเรียนรูและลําดับข้ันการพัฒนาความ คิดรวบยอดของเด็ก 

    ครูตองมีการเอาใจใสเร่ืองการเรียนรูเกี่ยวกับคณิตศาสตร โดยเฉพาะลําดับข้ัน

การพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะทางคณิตศาสตรโดยคํานึงถึงหลักทฤษฎี 

   5. ใชวิธีการจดบันทึกพฤติกรรม เพื่อใชในการวางแผนและจัดกิจกรรม 

    การจดบันทึกดานทัศนคติ ทกัษะและความรูความเขาใจของเด็กในขณะทาํกิจกรรม

ตางๆ เปนวิธีการที่ทําใหครูวางแผนและจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับเด็ก 

   6. ใชประโยชนจากประสบการณของเด็ก เพื่อสอนประสบการณใหมในสถานการณใหม 

ประสบการณทางคณิตศาสตรของเด็ก อาจเกิดจากกิจกรรมเดิมทีเ่คยทํามาแลว หรือเพิ่มเติมข้ึนอีกได 

แมวา จะเปนเร่ืองเดิมแตอาจอยูในสถานการณใหม 

   7. รูจักการใชสถานการณขณะนั้นใหเปนประโยชน 

    ครูสามารถใชสถานการณที่กําลังเปนอยู และเห็นไดในขณะนั้น มาทาํใหเกิด

การเรียนรูดานจํานวนได 

   8. ใชวิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยาก 
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    การสอนความคิดรวบยอดเร่ืองปริมาณ ขนาดและรูปรางตางๆ ตองสอนแบบ

คอยๆ สอดแทรกไปตามธรรมชาติ ใหสถานการณที่มีความหมายตอเด็กอยางแทจริง ใหเด็กไดทั้งดู

และจับตอง ทดสอบความคิดของตนเองในบรรยากาศที่เปนกันเอง 

   9. ใชวิธีใหเด็กมีสวนรวมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลข 

    สถานการณและส่ิงแวดลอมลวนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ครูสามารถนํามา 

ใชในกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขได เพราะตามธรรมชาติของเด็กนัน้ ลวนสนใจในเร่ืองการวัดส่ิงตางๆ

รอบตัวอยูแลว รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเลนเกมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเขาใจในเร่ืองของตัวเลขแลว 

   10. วางแผนสงเสริมใหเด็กเรียนรูทั้งที่โรงเรียนและที่บานอยางตอเนื่อง 

    การวางแผนการสอนนัน้ครูควรวเิคราะหและจดบันทกึดวยวา กิจกรรมใดที่ควร

สงเสริมใหมีที่บานและที่โรงเรียน โดยยึดหลักความพรอมของเด็กเปนรายบุคคลเปนหลัก และมีการ

วางแผนรวมกับผูปกครอง 

   11. บันทึกปญหาการเรียนรูของเด็กอยางสม่ําเสมอ เพื่อแกไขและปรับปรุง 

    การจดบันทึกอยางสม่ําเสมอชวยใหทราบวา มีเด็กคนไหนยังไมเขาใจและตอง

จัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 

   12. ในแตละครั้งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว 

    ครูควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว และใชกรรมที่จัดใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง

จึงเกิดการเรียนรูได 

   13. เนนกระบวนการเลนจากงายไปหายากได 

    การสรางความคิดรวบยอดเก่ียวกับตัวเลขของเด็กจะตองผานกระบวนการเลน

มีทั้งแบบจัดประเภท เปรียบเทียบและจัดลําดับ ซึง่ตองอาศัยการนับเศษสวน รูปทรงและเนื้อทีก่ารวัด 

การจัดและการเสนอขอมูล ซึ่งเปนพื้นฐานไปสูความเขาใจเร่ืองคณิตศาสตรตอไป จําเปนตองเร่ิมตน

ต้ังแตข้ันที่งายและคอยยากข้ึนตามลําดับ 

   14. ควรสอนสัญลักษณตัวเลขและเคร่ืองหมาย เมื่อเด็กเขาใจส่ิงเหลานี้แลว การใช

สัญลักษณตัวเลข และเคร่ืองหมายกับเด็กนั้น ทําไดเมื่อเด็กเขาใจความหมายแลว 

   15. ตองมีการเตรียมความพรอมในการเรียนคณิตศาสตร 

    การเตรียมความพรอมนัน้จะตองเร่ิมที่การฝกสายตาเปนอันดับแรก เพราะหากเด็ก

ไมสามารถใชสายตาในการจําแนกประเภทแลวเด็กจะมีปญหาในการเรียนรูทางคณิตศาสตร 
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  วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2542: 59) ไดกลาวถึงการสอนคณิตศาสตร ดังนี้ 

   1. เพื่อใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกีย่วกับโลกทางดานกายภาพ กอนเขาไปสูโลกของ

การคิดดานนามธรรม 

   2. เพื่อใหมีการพฒันาทักษะดานคณิตศาสตรเบ้ืองตน อันไดแก การจัดหมวดหมู 

การเปรียบเทยีบ การเรียงลําดับ การจดัการทาํกราฟ การนับและการจัดการดานคํานวณ การสงัเกต 

และการเพิ่มข้ึนและลดลง 

   3. เพื่อขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหสอดคลอง โดยเรียงลําดับจากงาย

ไปหายาก 

   4. เพื่อฝกทักษะเบ้ืองตน ในการคิดคํานวณ โดยสงเสริมประสบการณเด็ก ในการ

เปรียบเทียบรูปทรงตางๆ บอกความแตกตางของขนาด น้ําหนัก ระยะเวลา จํานวนของส่ิงตางๆ ที่อยู

รอบตัวเด็ก สามารถแยกหมวดหมู เรียงลําดับใหญ – เล็ก  หรือสูง – ตํ่า ซึ่งทักษะเหลานี้จะชวยให

เด็กเกิดความพรอมที่จะคิดคํานวณในข้ันตอๆ ไป 

  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2549: 39 – 40) ไดกลาววา การสอนใหเด็กปฐมวัยเรียนรูคณิตศาสตร

นั้น ครูตองกําหนดจุดประสงคและวางแผนการสอน ที่จะทําใหเด็กไดใชวิธีการสังเกตซึมซับสัมผัส โดยเฉพาะ

จากการแกปญหาจริง ซึ่งสภาครูแหงชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกาใหขอเสนอแนะหลักการสอนคณิตศาสตร

เด็กอายุ 3 – 6 ขวบไว 10 ประการ ดังนี้ 

   1. สงเสริมความสนใจคณิตศาสตรของเด็กดวยการนาํคณิตศาสตรที่เด็กสนใจนัน้

เช่ือมสานไปกับโลกกายภาพและสังคมของเด็ก 

   2. จัดประสบการณที่หลากหลายใหกับเด็กโดยสอดคลองกบัครอบครัว ภาษา  พืน้ฐาน

วัฒนธรรม วิธีการเรียนของเด็กแตละคนและความรูของเด็กที่ม ี

   3. ฐานหลักสูตรคณิตศาสตรและการสอนตองสอดคลองกับพัฒนาการ ดานปญญา 

ภาษา รางกาย อารมณ สังคมของเด็ก 

   4. หลักสูตรและการสอนตองเพ่ิมความเขมแข็งดานการแกปญหา กระบวนการใช

เหตุผล การนําเสนอ การสื่อสารและการเช่ือมแนวคิดคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

   5. หลักสูตรตองสอดคลองและบงชี้ขอความรูและแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตร 

   6. สนับสนุนใหเด็กมีแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตรอยางลุมลึกและยั่งยืน 

   7. บูรณาการคณิตศาสตรเขากบักิจกรรมตางๆ และนาํกจิกรรมตางๆ มาบูรณาการ

คณิตศาสตรดวย 

   8. จัดเวลา อุปกรณและครู ที่พรอมสนับสนุนใหเด็กเลน ในบรรยากาศที่สรางให

เด็กเรียนรูแนวคิดคณิตศาสตรที่เด็กสนใจอยางกระจาง 
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   9. นํามโนทัศนทางคณิตศาสตร วิธีการภาษา มาจัดประสบการณโดยกําหนดกลยุทธ

การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 

   10. สนับสนุนการเรียนรูของเด็กดวยการประเมินความรู ทักษะ และความสามารถ

ทางคณิตศาสตรของเด็ก 

  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยตองเนนเด็กเปนสําคัญ กิจกรรม

การเรียนรูตองนําไปสูการเรียนรูคณิตศาสตรของเด็ก ทําใหเด็กชอบคิด สนุกกับการไดคิดคน และ

ตอบคําถาม รวมถึงการแกปญหา ครูตองสนองตอบความสนใจเรียนรูของเด็กใหถูกตอง จึงจะทําให

การเรียนรูทางคณิตศาสตรของเด็กเปนไปอยางมีประสิทธภิาพตอไป เปนมโนทัศนคณิตศาสตรสําคัญ

ที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู 

 จากหลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดังกลาว สรุปไดวา หลักการสอนคณิตศาสตร

สําหรับเด็กปฐมวัย ตองเนนเด็กเปนสําคัญ ครูตองคํานึงถึงจุดประสงคในการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร เพื่อใหเด็กเกิดความเขาใจอยางถองแท และสามารถบูรณาการใหเขากับกจิกรรมอ่ืนๆ ได

และเรียนรูอยางมีความสุข 
 1.6 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรทีเ่ด็กปฐมวัยตองเรียน 
  กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2540: 32) ไดกลาวถงึ กิจกรรมคณิตศาสตรไวใน

แนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาไววา ควรมีวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนที่เปนรูปธรรม 

ใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สํารวจ คนควา แกปญหาดวยตนเอง และมีปฏิสัมพันธกับ

เด็กอ่ืนๆ และผูใหญ ครูเปนผูจัดสภาพแวดลอม เตรียมกิจกรรม จัดหาส่ือให คอยสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

ต้ังคําถามกระตุนใหเด็กคิด ใหขอเสนอแนะและใหความชวยเหลือ  

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 31) ไดกลาวถงึ คณิตในกิจกรรม

ประจําวันไวในแนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาไว ดังนี ้

   1. ส่ิงตางๆ รอบตัวเราสามารถแบงเปนประเภท ชนิด ตามขนาด สี รูปราง 

   2. สามารถนับส่ิงตางๆ วา มีจํานวนเทาใด 

   3. เปรียบเทียบส่ิงตางๆ ตามขนาด จํานวน น้ําหนัก 

   4. สามารถจัดเรียงลําดับของตามขนาด ตําแหนง ลักษณะที่ต้ังได 

   5. สามารถเพิ่มลดสิ่งของออกจากจํานวน 

   6. เราใชตัวเลขในชีวิตประจําวันเชน เงิน โทรศัพท บานเลขที ่

   7. ส่ิงที่ชวยเราในการวัดมีหลายอยาง เชน ไมบรรทัด ถวยตวง ชอนตวง บางอยาง 

เราอาจใชการคาดคะเนหรือกะประมาณได 

   8. ใชเงินซ้ือส่ิงตางๆ อาหาร เส้ือผา 
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   9. ใชเวลา พูดถึงส่ิงตางๆ ที่เกดิข้ึนเชน เมื่อวานนี้ พรุงนี ้วนันี้ ตอนเชา ตอนบาย 

ตอนเย็น 

   10. การนับปากเปลา 1 – 30  

   11. การรูคาจํานวน 1 – 10  

  แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลของหนวยศึกษานิเทศกสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

(2543) ฉบับทดลอง ไดกําหนดจุดมุงหมาย เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ซึ่งเกี่ยวของกบั

ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรไว ดังนี ้
   อนุบาลปที่ 1 
    1. สังเกต และจาํแนกความเหมือน ความแตกตาง ตามลักษณะรูปราง ส่ิงที่

สัมพันธกนั จําแนกคุณสมบัติโดยใชประสาทสัมผัส 

    2. เรียงลําดับขนาดใหญ – เล็ก  เหตุการณ ความเขมของสี 

    3. การฝกทกัษะการหาเหตุผล จาํแนก เปรียบเทียบและทดลองคนควาดวยตนเอง 

    4. การเปรียบเทยีบใกล-ไกล หนกั-เบา จาํนวนไมเกนิ 5  รอน – เยน็ ใหญ – เล็ก  

    5. การนับปากเปลา 1 – 20  

    6. รูคาจํานวน 1 – 5  

    7. การจัดหมวดหมูตามประเภท 

    8. การรูตําแหนงบน – ลาง  หนา – หลัง  กอน – หลัง  

    9. การรูจักมาก – นอย  

    10. การรูจักรูปเรขาคณิต  วงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม 
   อนุบาลปที่ 2 
    1. การสังเกต และการจําแนกส่ิงของตามคุณลักษณะ ส่ิงมีความสัมพันธ ตาม

รูปราง จําแนกประเภท 

    2. เรียงลําดับเหตุการณกอน – หลัง  หนัก – เบา  

    3. การฝกทักษะการคิดหาเหตุผล การคิดหาความสัมพันธของส่ิงของ การสังเกต

และเสาะแสวงหาคําตอบดวยตนเอง การลงความเห็น 

    4. การเปรียบเทียบจํานวนมาก – นอย  ระยะใกล – ไกล  ขนาดและน้ําหนัก มี

และไมมี  รอน – เย็น  ส้ัน – ยาว  หนา – บาง  ใหญ – เล็ก  

    5. การนับปากเปลา 1 – 50  

    6. รูคาจํานวน 1 – 10  
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    7. การสังเกตและทดลองคนควาดวยตนเอง และการฝกทกัษะการสังเกตเปรียบเทียบ

และการจําแนกประเภทจากการปฏิบัติทดลอง 

    8. การนับเพิ่ม-ลด ภายในจํานวน 1 – 10  

    9. การรูจักรูปเรขาคณิต 

    10. การรูทิศทางซาย – ขวา  

    11. การรูตําแหนง ขางใน – ขางนอก  บน – ลาง  

    12. การรูพื้นฐานการบวก 

    13. การรูความหมาย ลอย – จม  

    14. การรูความหมาย หนา – บาง  

    15. การรูทิศทาง ซาย – ขวา  

    16. การรูความหมาย สูง – ตํ่า  

  กุลยา ตันติผลาชิวะ (2547ก: 158 – 159) กลาววา พืน้ฐานคณิตศาสตรที่เด็กปฐมวัย

เรียนรูมีอยางนอยทักษะ ดังนี ้

   1. การบอกตําแหนง หมายถงึ ความสามารถในการบอกตําแหนงของส่ิงของ ใน

ตําแหนง ตางๆ บน – ลาง  ใน – นอก  เหนอื – ใต  ซาย – ขวา  กลาง – หนา – ขางหลัง  

   2. การจําแนก หมายถึง ความสามารถในการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบส่ิงตางๆ 

วาเหมือนหรือตางกันอยางไร ในเร่ืองปริมาณ ขนาด รูปราง สี และรูปทรง เปนตน 

   3. การนับ หมายถึง ความสามารถในการนับเลข 1 – 3 หรือ 1 – 10 หรือ 1 – 30  

ตามอายุเด็ก 

   4. จํานวน หมายถึง ความสามารถในการเรียงลําดับมากไปนอย หรือนอยไปมาก 

ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 

   5. การอานคา หมายถงึ การอานคาเงนิบาท เหรียญ ธนบัตร อานปายราคา การประเมินเงิน 

การเพิ่มเปนการรวมจํานวน รวมกลุมมากข้ึน การลดไดแกการแบง การแยก การนําออกนอยลง 

   6. การบอกเหตุผล หมายถึง การบอกความสัมพันธของเหตุกบัผลและผลกับเหตุได 

 จากขอความขางตนสรุปไดวา สาระทักษะทางพืน้ฐานคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยันัน้

ควรเนนใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการตรง จากเร่ืองงายไปยาก จากรูปธรรมไปนามธรรม เด็กไดมี

โอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สํารวจ คนควา และแกปญหา จากสภาพแวดลอมในหองเรียน และ

นอกหองเรียน เพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุข และเปนการขยายประสบการณทางคณิตศาสตร

ไดกวางขวางยิ่งข้ึน โดยมีครูเปนผูจัดกิจกรรมและคอยสังเกตดูแลใหความชวยเหลือเด็ก จัดกิจกรรม

ใหเหมาะสมกับวัยความสามารถ และความแตกตางระหวางเด็กแตละคน ซึ่งหากเด็กในวัยนี้ ไดรับ
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การสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนอยางดี ยอมเปนรากฐานของการเรียนรูและเขาใจที่ดี

ยอมเปนรากฐานของการเรียนรู และเขาใจที่ดีตอคณิตศาสตรในระดับสูงตอไป 
 1.7 แนวทางในการสงเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  ไดมีนักการศึกษากลาวถึงแนวทางในการสงเสริมทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรสําหรับ

เด็กปฐมวัยไว ดังนี ้

  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533: 619 – 620) ไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริม

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ดังนี้ 

   1.  ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตร เพื่อใหทราบวัตถุประสงค ขอบขายของเนื้อหา 

วิธีสอน วิธกีารจัดกิจกรรม การใชส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล เพือ่เปนแนวทางในการเตรียม

ความพรอมดานคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไดถูกตอง 

   2. ศึกษาพัฒนาการดานตาง  ๆ ความตองการและความสามารถของเด็กปฐมวัย เพื่อ

จัดกิจกรรมใหสอดคลบองกับพัฒนาการ ความตองการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก 

   3. จัดหาส่ือการเรียนที่เด็กสามารถจับตองไดใหเพยีงพอ โดยใชของจริง ของจําลอง 

รูปภาพจากส่ิงแวดลอมและส่ิงที่เด็กคุนเคย ส่ือที่ใชแบงเปน 4 ประเภทคือ วัสดุทําข้ึนเอง วัสดุราคาถูก 

วัสดุเหลือใช และวัสดุทองถิ่น 

   4. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับประสบการณในชีวิตประจําวันของเด็ก 

   5. เปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดลงมือกระทาํ ไดใชความสามารถ

อยางเต็มที่ โดยมีครูดูแลใกลชิดตลอดเวลา 

   6. ฝกใหเด็กไดคิดแกปญหา ใชความคิดสรางสรรค มีอิสระในการคิด คนควาหาเหตุผล

ดวยตนเองใหมากที่สุดจากการปฏิบัติกิจกรรม 

   7. จัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงความแตกตาง 

   8. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและบาน เพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมในการเตรียม

ความพรอมดานคณิตศาสตรของเด็ก 

   9. จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนคณิตศาสตร 

  นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 21) ไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร ไว ดังนี ้

   1. สอนใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน 

   2. เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่ทําใหพบคําตอบดวยตนเอง 

   3. มีจุดมุงหมาย เปาหมาย และการวางแผนท่ีดี เปนระบบ 

   4. เอาใจใสเร่ืองการเรียนรูและลําดับข้ันของการพัฒนาการความคิดรวบยอดของเด็ก 
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   5. ใชวิธีการจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียนพฤติกรรม เพื่อใชในการเก็บขอมูล วางแผน 

และปรับปรุงกิจกรรม 

   6. จัดประสบการณใหมใหสอดคลองกับประสบการณเดิมของเด็ก 

   7. ใชสถานการณในขณะนั้นใหเกิดประโยชนในการเรียนรู 

   8. ใชวิธีการสอดแทรกจากชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยากๆ 

   9. จัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวมหรือปฏิบัติจริง 

   10. วางแผนสงเสริมใหเด็กเรียนรูทั้งที่โรงเรียนและที่บานอยางตอเนื่อง 

   11. บันทกึปญหาการเรียนรูของเด็กอยางสํ่าเสมอ เพื่อหาแนวทางแกไขและปรับปรุง 

   12. ในหนึ่งคาบเรียนควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว 

   13. เนนกระบวนการเลนจากงายไปหายาก 

   14. ใชการสอนสัญลักษณ ตัวเลขหรือเครื่องหมายเมื่อเด็กเขาใจส่ิงนั้นแลว 

   15. ควรมีการเตรียมความพรอมทุกคร้ังที่มีการเรียนคณิตศาสตร 

 จากแนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สรุปไดวา ในการสงเสริมทักษะ

พืน้ฐานทางคณิตศาสตรใหเด็กปฐมวยันัน้ ควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ ความสนใจ 

และความแตกตางระหวางบุคคล เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ คิดแกปญหา และคนหาคําตอบ

ดวยตนเอง ในบรรยากาศท่ีเปนอิสระ สนกุสนาน เร่ิมเรียนรูจากส่ิงทีง่าย ใกลตัวไปหาสิ่งทีย่าก จากส่ิง

ที่เปนรูปธรรมไปหาส่ิงที่เปนนามธรรม โดยครูจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับกิจวัตรประจําวนั รวมทัง้

สงเสริมใหเด็กไดใชคณิตศาสตรทั้งที่บานและที่โรงเรียนอยางตอเนื่องสอดคลองกัน 
 1.8 งานวิจัยที่เกีย่วของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
   ฮอง (Hong. 1999: 477 – 494) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร และ

ความสนใจทางคณิตศาสตรของนักเรียนโดยทําการศึกษาเด็กอนุบาล 57 คน โดยกลุมทดลองไดเรียนรู

คณิตศาสตรทีสั่มพนัธกับหนงัสือที่สําหรับเด็กที่อาน และมีชวงเวลาในการอภิปราย และในชวงเลนอิสระ

ไดเลนกับส่ือวสัดุทางคณิตศาสตรที่สัมพนัธกับสาระการเรียนรูในหนงัสือสําหรับเด็ก สวนกลุมควบคุม

ไดอานหนังสือสําหรับเด็ก และเลนส่ือวัสดุทางคณิตศาสตรที่ไมสัมพันธกับสาระการเรียนรูในหนังสือ

สําหรับเด็ก ผลการทดลองพบวา เด็กกลุมทดลองและกลุมควบคุมมผีลสัมฤทธิ์แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยทีก่ลุมทดลองมผีลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม ในดานการจาํแนก การรวมกนั

ของจํานวน เร่ืองของรูปเรขาคณิต และกลุมทดลองชอบเขามมุคณิตศาสตร เลือกทาํงานดานคณิตศาสตร

และใชเวลาในการทํากิจกรรมในมุมคณิตศาสตรมากกวากลุมควบคุม 
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   คลีน (Kline. 2000: 568 – 571) ไดศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร

สําหรับเด็กวัยอนุบาล โดยการสัมภาษณครูผูสอนระดับอนุบาล พบวา นอกจากการที่ครูจะมีสวนใน

การจัดเตรียมกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรแลวนั้น ผูปกครองยังมีสวนอยางมากในการใหการสนับสนุน

ใหเวลาในการทํากิจกรรมคณิตศาสตรรวมกับเด็ก และนอกจากนี ้ครูผูสอนควรมีการสนับสนุน และ

แลกเปล่ียนประสบการณในการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัยอนุบาลซึ่งกันและกัน 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ฉวีวรรณ นิยมฉาย (2538) ไดศึกษาการพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตรของ

เด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัดประสบการณกลุมคณิตศาสตร อยางมีแบบแผน มีความพรอม

ทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัดประสบการณเลนมุมคณิตศาสตรแบบ

ปกติ 

   กรภัสสร ประเสริฐศักด์ิ (2539) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผล และคําถามเชิงเปรียบเทยีบ

โดยทดลองกับเด็กอายุ 4 – 5 ป ที่ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2538 ของ

โรงเรียนอนบุาลประจวบคีรีขันธ จาํนวน 30 คน ผลปรากฏวา กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

แบบปกติ พบวา มีทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

และกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเปรียบเทยีบ เมื่อเปรียบเทียบระหวาง

กลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติ ก็มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตเมื่อเปรียบเทยีบระหวางกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผลกับกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบ

คําถามเชิงเปรียบเทียบ พบวา มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

   จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541) ไดศึกษาทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพนอกหองเรียน โดยทดลองกับเด็กอายุ 4 – 5 ป ที่ศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 ของโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 จํานวน 30 คน 

ผลพบวา เด็กปฐมวัยที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับตํ่าที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ

วาดภาพนอกหองเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

   ปยรัตน โพธิ์สอน (2542) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร

ของเด็กอนุบาล โดยใชการประเมินผลแบบพอรทโฟลิโอ โดยนักเรียนในกลุมทดลองไดรับการบูรณาการเรียน

การสอนกับการประเมินผลแบบพอรทโฟลิโอ สวนกลุมควบคุมไดรับการบูรณาการเรียนการสอนกับ
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การประเมินผลแบบไมใชพอรทโฟลิโอ ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร

ที่เพิ่มข้ึนของนกัเรียนในกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   สิริชนม ปนนอย (2542) ไดศึกษา เร่ือง ผลการใชเกมคณิตศาสตรในการสอน ตาม

แนวคอนสตรัคติวิสตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของเด็กวัยอนุบาล โดยนักเรียนในกลุม

ทดลองไดรับการสอนเกมคณิตศาสตร ตามแนวคอนสตรัคติวิสต สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   คัทนีย แกวมณี (2544) ไดพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับ

เด็กอนุบาล โดยใชศูนยอนบุาลที่มีสัญญาการเรียน หลังการทดลองพบวา เด็กวยัอนุบาลที่มีการเรียน

โดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กอนุบาล โดยใชศูนยอนุบาลทีม่ีสัญญาการเรียน

มีคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็กอนุบาลที่เรียนโดยใชแนวการจัดประสบการณของ

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   สรรพมงคล จนัทรดง (2544) ไดศึกษาการเปรียบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร ดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอนทาง

คณิตศาสตรแบบรายคูและแบบรายบุคคล โดยทดลองกับเด็กอายุ 5 – 6 ป ที่ศึกษาอยูในชัน้อนบุาลปที่ 2 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2543 ของโรงเรียนชุมชนบานพบพระ จาํนวน 30 คน ผลพบวา เด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทางคณิตศาสตรแบบ

รายคู มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลอง

มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรสูงกวากอนทดลอง และเด็กที่ไดรับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทางคณิตศาสตรแบบรายบุคคล มทีักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร

สูงข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวา

กอนทดลอง 

   พวงรัตน พุมคชา (2545) การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาความสามารถ

ทางคณิตศาสตรของเด็กอนุบาลที่เรียน โดยใชเร่ืองเชิงคณิตศาสตร ตัวอยางประชากร เปนเด็กอนุบาล

ชั้นปที่ 2 อาย ุ5 – 6 ป จาํนวน 69 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง 35 คน กลุมควบคุม 34 คน เคร่ืองมอื

ที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบความสามารถทางคณิตศาสตร นักเรียนในกลุมทดลองเรียนโดยใชเร่ือง

เชิงคณิตศาสตร สวนกลุมควบคุมเรียนโดยไมใชเร่ืองเชิงคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใช t-test 

เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมผลการวิจัย 

พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตรที่เพิ่มข้ึนของนักเรียนในกลุมทดลอง มีคา

สูงกวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตรที่เพิ่มข้ึนของนักเรียนกลุมในกลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากเอกสารและงานวิจัยขางตนสรุปไดวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนทักษะในการเรียนรู

คณิตศาสตรเบ้ืองตนที่ควรสงเสริมใหกับเด็กในระดับปฐมวัยเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะฝกใหเด็กมทีักษะ

เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู การจําแนกเปรียบเทียบ การจัดลําดับและการรูคาตัวเลข ซึ่งมีการจัดประสบการณ

ไดหลายรูปแบบ เชน การจัดประสบการณผานการเลน หรือกิจกรรมที่หลากหลาย หรือจัดสอดแทรก

ตามมุมกิจกรรมตาง  ๆ เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และชวยใหเด็กไดมีการเรียนรูอยางมีความสุข ดวยหลักการดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบกิจกรรมศิลปะ 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการกิจกรรมศิลปะขนมอบ 
 2.1 ความหมายของศิลปะ 
  มีนักการศึกษาที่ใหความหมายของศิลปะไว ดังนี ้

  กิติมา อมรทัต (2530: 18) ไดกลาวถึงศิลปะวา เปนการพยายามที่จะสรางสรรครูปลักษณ 

ความพึงพอใจขึ้นมา และรูปลักษณนัน้กอใหเกิดอารมณรูสึกในความงาม อารมณรูสึกในความงามนัน้ 

จะเปนที่พึงพอใจไดก็ตอเมื่อประสาทสัมผัสของเรารูสึกช่ืนชมในเอกภาพหรือความผสมกลมกลืนกัน

ในความสัมพันธ อันมีระเบียบแบบแผน 

  กมล เวยีสุวรรณ (2541: 14) ไดกลาวถงึศิลปะวา เปนกจิกรรมทีม่นษุยเปนผูสรางสรรค

แสดงออกจากความรูสึกนึกคิด และอารมณจากมโนภาพท่ีไดจากความจริง หรือจิตนาการที่คิดเพอฝน

ข้ึน โดยใชศิลปะเปนส่ือกลางใหผูอ่ืนสามารถเขาใจอุดมการณนั้น งานศิลปะที่มีคุณคาจึงสรางสรรค

ข้ึนจากการแกปญหาที่ตองใชปญญาอันสูงสง จนมีความเชื่อกันวา มนุษยเทานั้นเปนผูมีสติปญญา

จนถึงข้ันที่สามารถจะแกปญญาสรางสรรคงานศิลปะได ทั้งนี้เพราะวา มนุษยสามารถปรับปรุง เพื่อ

แกปญหาในดานตางๆ  เชน การใชวัสดุ และเคร่ืองมอืการสรางสรรคใหมีคุณคาทางความงาม  มานพ ถนอมศรี 

(2546:14) ไดพูดถึงศิลปะในทํานองเดียวกนัวา ศิลปะเปนผลงานสรางสรรคจากภูมิปญญาของมนษุย

ที่ถายทอดออกมาโดยผานส่ือ เทคนคิวิธกีารตาง  ๆมหีลากหลายรูปแบบและผลงานที่จะไดรับการยกยอง 

วาเปนศิลปะนัน้ ตองมีคุณคาตอจิตใจ หรือกอใหเกิดการสะเทือนอารมณ 

  สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545: 8) ไดกลาวถึงศิลปะวา คําวา Art ในภาษาอังกฤษ 

มีรากฐานมาจากภาษาลาตินวา Ars ซึง่มีความหมายถงึ ทกัษะหรือความชาํนชิํานาญ หรือความสามารถ

พิเศษ ศิลปะทางภาษาจีนใชคําวา ย-ิชู ก็มคีวามหมายถึง ความฝกฝนทางทักษะเชนกนั สวนคําวา

ศิลปะ ในภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตวา ศิลปะ ภาษาบาลีวา สิปป มีความหมายวา ฝมือยอด

เยี่ยม หรือศิลปะเกี่ยวของกับทักษะ หรืองานฝมือ ปจจบัุนนี้ ความหมายของศิลปะไดขยายกวางข้ึน

มากกวาลักษณะงานฝมือ โดยความรวมถึงความพยายามอันเกิดจากจิตสํานึกในอันที่จะสรางสรรค  
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สี รูปทรง เสน เสียง ลีลาการเคล่ือนไหว และปรากฏดานอ่ืนๆ ที่แสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิด หรือ

อารมณ 

  กูด (วราภรณ นาคะสิริ. 2546: 16 ; อางอิงจาก Good. 1973: 38) ไดกลาวถึงศิลปะวา

เปนกิจกรรมของมนษุยที่มีจดุหมาย เพื่อสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ มทีักษะ เพื่อ

สรางผลงานข้ึนมา วรางคณา กันประชา (2548: 25) ไดกลาววา ศิลปะเปนแนวทางในการแสดงออก

ถึงความสามารถของเด็ก รวมทั้งความรูสึกนึกคิดโดยการถายทอดทางผลงาน รูปภาพ หรือส่ิงของ  

ทั้งนี ้เด็กจะใชศิลปะเพื่อเปนการส่ือสารความคิดความรูสึกตางๆ ที่เด็กไดเห็น ไดรับรู โดยใชจิตนาการ

และประสบการณของเด็กแตละคน  

  ปเตอรสัน (ณัฐชุดา สาครเจรญิ. 2548: 32 ; อางอิงจาก Peterson. 1958: 101) ไดกลาววา  

ศิลปะเปนแนวทางในการแสดงออกของเด็ก ซึ่งเด็กตองการโอกาสไดแสดงออก อีกทัง้ยงัสามารถถายทอด

ความรู ความรูสึก และความเขาใจ รวมทัง้บุคลิกภาพและความอิสระของเด็กออกมาได ซึ่งส่ิงเหลานี้

เปนส่ิงที่ไดรับการถายทอด จากประสบการณ และจิตนาการของเด็ก แตละคนนัน่เอง เชนเดียวกบั 

เดอฟรานเชสโก (จารุณี เนตรบุตร. 2543: 11 ; อางอิงจาก De Francesco. 1958: 135) ที่ไดกลาวถึง

ศิลปะวา เปนกระบวนการทีส่ามารถนาํมาสานตอความเขาใจพฤติกรรม และพัฒนาศักยภาพใหเกดิ

แกเด็กได โดยอาศัยลักษณะธรรมชาติของเนื้อหาที่เปดกวางใหเด็กมีการแสดงออกอยางเสรี ไมมีเร่ือง

ของความถูกผิดมาเปนกฎเกณฑตอการทาํงาน ทั้งประกอบกับลักษณะเนื้อหาวิชาที่มคีวามยืดหยุนสูง  

มีกิจกรรมหลายรูปแบบ และไมมีคําตอบจํากัดตายตัวศิลปะ จึงสามารถตอบสนองการแสดงออกของ

เด็กทุกเพศทกุวัย ซึง่กรมวิชาการ (2545: 2) ก็ไดมีความคิดเหน็สอดคลองเชนกนั คือ ลักษณะธรรมชาติ

ของศิลปะเปนการเรียนรูเทคนิค วิธีการทาํงาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระ ทาํให

ผูเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนนุใหคิดริเร่ิมสรางสรรค ดัดแปลง จนิตนาการ มีสุนทรียภาพ และเหน็

คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย และสากลจากขอความที่กลาวสรุปไดวา ศิลปะนั้น เปนส่ิงทีเ่ด็กได

แสดงออกถึงความคิดจนิตนาการ ความเพอฝน โดยถายทอดความรูสึกตางๆ ที่อยูภายในของเด็ก

ออกมาเปนผลงาน  รูปภาพ  หรือส่ิงของ  เพื่อส่ือสารใหคนอ่ืนเขาถงึความคิดความรูสึกของตนเอง  

นอกจากนัน้ ศิลปะยังสามารถเปนกิจกรรมที่ชวยตอบสนองความรูสึกของเด็กทกุเพศทุกวยั 
 2.2 ความมุงหมายในการสอนศิลปะเด็กปฐมวัย 
  สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545: 31 – 32) การสอนศิลปะในระดับปฐมวัย เปนการอบรม

เบ้ืองตน มิไดมุงใหเด็กวาดรูปเกง แตเพื่อปลูกฝงใหเด็กมนีิสัยอันดีงาม และมีความพรอมในการเรียน  

ดังมีความมุงหมาย ดังนี ้

   1. เพื่อฝกและเตรียมความพรอมดานตาง  ๆใหเด็กรูจักใชประสาทสัมผัสใหสัมพนัธกนั

ไดอยางเหมาะสม 
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   2. เพื่อสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค การรูจักสังเกต การมีไหมพริบสามารถแสดงออก

ตามความถนัด  ความสามารถของแตละคน และช่ืนชมตอส่ิงที่สวยงามตางๆ 

   3. เพื่อการพัฒนาทางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา และบุคลิกภาพ 

   4. ปลูกฝงคานิยม เจตคติ  และคุณสมบัติที่ดีของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

   5. เพื่อใหเด็กเร่ิมตนรูจักการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองใชตางๆ ในการทาํงานศิลปะ รูจัก

การเก็บรักษา และการทําความสะอาดอยางถูกตอง 

   6. เพื่อฝกใหรูจักการทํางานเปนกลุม เปนคนมีระเบียบ ประณีต 

   7. เพื่อใหเด็กมโีอกาสแสดงออกอยางอิสระ สนุกสนานเพลิดเพลิน และใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

   8. เพื่อนําไปใชใหสัมพันธกับการจัดประสบการณดานอ่ืนๆ 

  ประมวญ ดิคคินสัน (2536: 116 – 117) ไดกลาวถงึ จุดมุงหมายในการสอนศิลปหัตถกรรม

สําหรับชั้นปฐมวัย มีดังตอไปนี้ 

   1. มิใชมุงสอนใหเด็กเปนศิลปนหรือชางฝมือเปนสําคัญ หากมุงทีจ่ะใชศิลปหตัถกรรม

เปนทางไปสูการศึกษา งานศิลปะของเด็ก คือ ยานพาหนะอันนาํไปสูความเจริญเติบโตทางการศึกษา 

   2. งานศิลปะเปนทางหนึง่ซึง่เด็กใชแสดงออก ใชในการส่ือความหมายและในการจารึก

ประสบการณของตน โดยเฉพาะอยางยิง่เด็กที่เขียนอะไรๆ ไมคอยออก อาจใชการวาดรูป การปน หรือ

การระบายสี  แสดงออกไดดีกวาการเขียน 

   3. งานศิลปะชวยใหเด็กพฒันาความตระหนักรูในส่ิงแวดลอมไดลึกซ้ึงข้ึน และเขาใจ 

สัมพันธภาพแหงตนเอง  กับส่ิงแวดลอมไดแจมชัดข้ึน 

   4. ศิลปะทําใหเรารูคุณคาของสุนทรัยภาพ 

   5. ศิลปหัตถกรรมชวยใหมีทักษะในการใชมือ 

   6. ศิลปหัตถกรรมเปนวัฒนธรรมของมนุษยมาแตดึกดําบรรพ 
 2.3 ลําดับขั้นตอนการสอนศิลปะ 
  สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545: 40 – 41) มีนักการศึกษาไดลําดับข้ันตอนการสอน

ศิลปะเด็กปฐมวัยไว ดังนี ้

   1. วางจุดมุงหมายในการสอน 

   2. การเตรียมกอนลงมือ 

    2.1 เตรียมแผนการสอน 

      2.1.1 จุดประสงค 

      2.1.2 เนื้อหา 
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      2.1.3 ระยะเวลา 

      2.1.4 ส่ือการสอน 

      2.1.5 จํานวนเด็ก 

      2.1.6 จํานวนกิจกรรม 

      2.1.7 สถานที ่

     2.2 เตรียมอุปกรณการสอน 

    3. ทดลองและตรวจสอบอุปกรณในการสอนกอนลงมือสอนจริง 

    4. ทําการสอนจริง ตามแผนการสอน และสาธิตการปฏิบัติงาน 

    5. เตรียมตัวใหพรอมกอนปฏิบัติงาน เชน เตรียมเส้ือคลุมหรือผากนัเปอน เตรียม

แบงจํานวนเด็กตามจํานวนกจิกรรม ฝกความเปนระเบียบวินัยในการเขาแถวรับอุปกรณ และสับเปลี่ยน

หมุนเวียนในการทํากิจกรรม 

    6. การปฏิบัติงานของเด็กโดยมีผูสอนดูแลใหคําแนะนําชวยเหลือตลอดจนการเขียนช่ือ 

ลงวันที่การปฏิบัติ ใหแกเด็กที่ยังเขียนช่ือเองไมได 

    7. การเก็บ การรักษาและการทําความสะอาดฝกใหเด็กชวยกันเกบ็อุปกรณเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ใหเขาที่ เขากลอง ลงตะกรา มีทีต่ากผลงานที่ยังไมแหง เก็บผลงานเขาที่ ฝกเด็กใหชวยกนั

ทําความสะอาด เชน เก็บกระดาษหนังสือพิมพที่ปูโตะออก  กวาดเช็ดทําความสะอาดเปนตน 

    8. ประเมินผลงานเด็ก 

 การสอนศิลปะแกเด็กปฐมวยั ครูจะตองดูแลเด็กอยางใกลชดิ แตไมใชเขาไปชวย หรือเขาไปยุง

กับงานของเด็ก 
 2.4 คุณคาของศิลปะตอเด็กปฐมวัย 
  มีนักการศึกษาไดใหทัศนะเกี่ยวกับคุณคาของศิลปะ ดังนี ้

  ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2523: 36 – 38) ไดกลาวถึง คุณคาของศิลปะที่มีตอเด็ก

ทั้งในแงของการสงเสริมพัฒนาการ และแงของการบําบัดปญหา เพื่อสงเสริมความงอกงามของเด็ก 

คุณคาของศิลปะตอการสงเสริมพัฒนาการ 

   1. ดานรางกาย ชวยสนองความตองการตามธรรมชาติของเด็กที่ชอบการเคล่ือนไหว  

ไมอยูนิง่ ฝกหดัการใชกลามเนื้อ มือ ตา และอวัยวะอ่ืน  ๆใหทํางานประสานกนั และไดรับความสนกุสนาน 

   2. ดานสติปญญา การเรียนรูดวยการกระทาํ ไดมีประสบการณตรง สํารวจ คนควา  

ทดลอง สรางสรรค แกปญหากับงานและวัสดุนานาชนิด 

   3. ดานสังคม เด็กมีโอกาสทํางานรวมกับคนอ่ืนทั้งในบาน โรงเรียน ชุมชน ฝกนิสัย

และทักษะทางสังคม ทัศนคติอันดีตอการมีชีวิตอยูในสังคม 
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   4. ดานอารมณ ชวยสนองความตองการแสดงออกและสรางสรรค ทําใหเด็กมอีารมณ

มั่นคง มีความมั่นใจในตนเอง รูจักหาทางแกปญหา พึ่งตนเองและปรับตัวได 

     คุณคาตอการบําบัดมี 3 ลักษณะ คือ 

      - ศิลปะเปนทางระบายอารมณที่เครงเครียด 

     - ศิลปะชวยขจัดความดอย  ความพิการ และความมั่นใจ 

     - ศิลปะทําความเขาใจกับปญหาและความตองการของเด็กได 

  เลิศ อานันทะ (2535:44 – 45) กลาวไววา กิจกรรมศิลปะนับวา มีคุณคามหาศาลตอ

การพัฒนาเด็กในขอบเขตที่กวางขวาง ครอบคลุมพัฒนาการดานตางๆ ตลอดจนเปนเคร่ืองมือทางดาน

จิตเวชบําบัดสําหรับเด็กในรายการที่มีปญหาเก็บกดตางๆ 

  วิรุณ ต้ังเจริญ (2526: 42) ไดกลาวถึงคุณคาของการฝกปฏิบัติกิจกรรมศิลปะในระดับ

ปฐมวัยไว 3 ดาน คือ 

   1. คุณคาดานจิตใจ (Spiritual Values) ไดแก รสนิยมที่พึงมีตอศิลปะ การช่ืนชม

ตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ดีและการเห็นคุณคาของความงาม 

   2. คุณคาทางกาย (Physical Values) ไดแก การแสดงออกดวยการริเร่ิมสรางสรรค  

การแสดงออกตามความถนดั และความสามารถเฉพาะบุคคล รวมทั้ง การไดมีความสุขสนุกสนาน

เพลิดเพลิน 

   3. คุณคาทางสังคม (Social Values) ไดแก การอยูรวมกันกับคนอ่ืน และทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ซิคเคดันซ (Schickedanz.  1983: 111) ไดกลาวถึงคุณคาทางศิลปะไววา 

   1. เพื่อคุณคาของตนเอง 

    การที่ครูกระตุนใหเด็กมีประสบการณเกี่ยวกับศิลปะนั้น ทาํใหเด็กรูจักรูปทรงตาง  ๆ

เด็กเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง อันเปนผลใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม

ศิลปะและเปนนิสัยติดตัวเด็กไป ทําใหเด็กรูจักใชเวลาวางในการทาํกจิกรรมศิลปะ และงานศิลปตอไปใน

อนาคตลดความเครียดในภาวะที่สังคมเกดิความสับสนและเรงรีบเชนที่เปนอยูในปจจุบัน บอยคร้ังที่

เด็กเล็ก  ๆมคีวามเครียดมากกวาที่ผูใหญคิด เชน ปญหาตาง  ๆที่อาจเกิดข้ึนในครอบครัว ความสับสนตอ

สถานการณ การเรียกรองความสนใจ ซึง่ตองใชการควบคุมอารมณนัน้ ในภาวะเชนนีก้ารวาดรูประบายสี  

การปน และงานศิลปะอ่ืนๆ ชวยระบายความกดดันและอารมณของเด็กไดส่ือสารและแสดงความรูสึก 

ความรูสึกของคนเราในบางคร้ังยากที่จะอธบิายเปนภาษาพูด หรือภาษาเขียดได แตสามารถแสดงออก

โดยผานงานศิลปะ เชน ความสุข ความสนุก ความเศรา ความเจ็บปวด จะแสดงออกไดโดยการวาด

รูป ปนดิน เลนน้าํ เลนทรายหรือบล็อก ซึง่จะชวยสนองความรูสึกของเด็กไดอยางดีบางคร้ังเด็กก็จะใช
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ศิลปะเปนส่ือกลางในการเลาเร่ือง หรือแสดงออก ซึ่งความรูสึกนึกคิดที่มีตอสังคมรอบตัวเด็ก เพิ่มพัฒนาการ

ทางการรับรูและความคิด ในการอธบิายถึง แสง เสียง หรือประสบการณที่สมบูรณในศิลปะนัน้จะตอง

มีการสังเกตที่ดี มีการสรางความคิดใหมๆ ข้ึนในใจ ขณะที่การรับรูด้ังเดิมประกอบข้ึนกับความรูสึก

รวมกับกิจกรรมทางประสาทที่ตองตอเนื่องกับปฏิกิริยาทางฟสิกส ซึ่งทาํใหเกิดการรับรูและเกิดความเขาใจ

ดีข้ึน เชน ความเขาใจทีถู่กตองเกี่ยวกับรูปทางศิลปะความสัมพันธระหวางมือกับตาการทาํงานสัมพนัธกนั

ระหวางมือกับตา พัฒนาข้ึนจากการควบคุมกลามเนื้อยอย ซึ่งจาํเปนตอการเรียนรูของเด็ก การใหเด็ก

ไดใชพูกัน กรรไกลปลายมน สีเทียนทาเล็กใหญ และดินสอเปนการฝกใหเด็กไดใช มือ ตา ใหสัมพันธกัน  

เพื่อนาํไปสูการเรียนเขียนอานตอไปความพงึพอใจในความงาม ความชือ่ชมในความงดงามนั้น อาจจะ

ถูกวางไวเปนพื้นฐานสําหรับเด็กต้ังแตยังเล็กๆอยู ผูสอนสามารถนําความสวยงามมาสูชั้นเรียนดวย

การจัดแจกันดอกไมสวยๆ หรือศิลปะที่มีคุณคาทางความงามมาประดับตกแตงไว คุณคาทางดาน

ความสวยงามนี้ก็จะซึมซับเขาสูเด็กใหจดจําไวเปนเวลายาวนาน  แมแตการชมเชยช่ืนชมผลงานของ

เด็กก็เปนการปลูกฝง และชวยใหเด็กมีความกระตือรือรน มีความพึงพอใจใหแกเด็กทางหนึ่งดวย 

  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 107) มทีัศนะทีส่อดคลองกนัวา ศิลปะเปนแนวทางหนึง่ทีจ่ะ

ชวยใหเด็กไดแสดงความสามารถ และความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพหรือส่ิงของที่เด็ก

จะสามารถแลเห็นได เด็กจะใชศิลปะเปนส่ืออธิบายส่ิงที่เขาทาํ เห็น รูสึกและคิดมาเปนผลงาน การจัด

ประสบการณทางศิลปะแกเด็กชวยใหเด็กมีโอกาสคนควา ทดลองและส่ือสารความคิด ความรูสึกของตน

ใหผูอ่ืนและโลกทีอ่ยูรอบตัวเขาเขาใจได นอกจากน้ัน ยงัพฒันาความคิดและการใชจนิตนาการ การสังเกต

และเพิ่มพูนการรับรูที่มีตอตนเองและผูอ่ืน และพัฒนาความเช่ือมั่นเกี่ยวกับตนเอง เกิดความคิดรวบ

ยอดเกีย่วกับรูปราง สี และมีโอกาสพัฒนาทกัษะพืน้ฐานในการอาน พฒันาทักษะทางสังคมในการแบงปน

อุปกรณที่ใช แบงหนาที่รับผิดชอบดูแลทําความสะอาดอุปกรณเหลานั้น 

  เบญจา แสงมลิ (2545: 62 – 63) กลาวเพิ่มเติมวา กิจกรรมศิลปะ สามารถสงเสริม

การเจริญเติบโตดานสังคม เด็กจะรูจักการแบงปนส่ิงของเคร่ืองใช ความคิดเห็น การตัดสินใจ และ

การใหการยอมรับ นอกจากนั้น ยังเรียนรูสิทธิ ความเปนเจาของ ขอคิดเห็น และความรูสึกของผูอ่ืน 

เด็กจะมีกิริยาสัมพันธตอกัน เรียนรูการเปนผูนําผูตาม การรวมมือกัน การควบคุมตนเอง และสงเสริม

ความเจริญเติบโตดานสติปญญา เด็กเรียนรูคําพูดที่เหมาะสม เพื่ออธบิายเกีย่วกับส่ิงที่เด็กทาํใหผูอ่ืน 

เขาใจ ความคิดรวบยอดพัฒนาข้ึนเมื่อเด็กสํารวจคุณลักษณะของวัสดุและเรียนรูคําใหมๆ และเม่ือ

เด็กเรียนรูการแกปญหาต้ังแตงายๆ จนถึงปญหาที่ซับซอนมากข้ึน ความสามารถเชิงสรางสรรคก็จะ

เจริญเติบโตข้ึนตามกัน ทัง้ยงัสงเสริมความเจริญเติบโตดานรางกาย การประสานสัมพนัธทางมือ และ

ตา ในขณะที่เด็กใชมือละเลงสี วาดรูประบายสี การเลนดิน การประดิษฐ  กิจกรรมเหลานี้สรางเสริม

การควบคุมกลามเนื้อ นําไปสูการเขียนลายมือ การเลือกรูปทรง การเลือกสี และพิจารณาขนาด 
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  ชัชวาลย ชอไสว (ม.ป.ป.: 2 – 3) ไดกลาวถึงประโยชนของศิลปะไววา 

   1. ศิลปศึกษา เปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดอยางเสรี และสามารถ

ใชความคิดไดหลายทิศทาง 

   2. ศิลปศึกษา เปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กไดระบายความในใจ หรือความประทับใจ 

ความซ้ึงใจ ตอส่ิงที่พบเหน็รอบๆ ตัวของเด็กเอง 

   3. ศิลปศึกษา เปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กไดรวบรวมเร่ืองราวออกมาเปนภาพ โดย

มีตัวละครใหสัมพันธกนั ถาเด็กสรางภาพไดตรงกับความตองการของตัวละครมากเทาไร จะเกิดความรูสึก

ภาคภูมิใจอยูภายในอยางมีความสุข 

   4. ศิลปศึกษา เปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กไดใชจินตนาการ ความคิด คํานึงนึกฝน 

ความคิดสรางสรรค คิดคนในส่ิงที่ตนเองตองการและสรางส่ิงที่คิดอยูไดสําเร็จ เด็กจะเกิดความสุข 

   5. ศิลปศึกษา เปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูวา เทคนิคและวิธีการ และ

ประสบการณทางศิลปะ นําไปใชในชีวิตประจําวันและสัมพันธกับวิชาอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี 

  นอกจากนั้น พรีะพงษ กุลพิศาล (2545: 45) มีทัศนะวา กจิกรรมศิลปะจะชวยเสริมสราง

การเรียนตามธรรมชาติของเด็กเล็กๆ ไดเปนอยางดี กลาวคือ เสริมการเรียนรูเชิงสังเคราะห หมายถงึ 

การสงเสริมใหเด็กไดรวบรวมประสบการณจากการสัมผัสเขามาจัดรวมไวอยางมีเอกภาพ เชน เมื่อ

เด็กวาดภาพ เด็กก็จะนําเอาประสบการณยอยๆ ของเสน สี รูปรางตางๆ มาประกอบเขาดวยกันตาม

ความรูสึกและจินตนาการของตนเอง เปนตน 

  เสริมการเรียนรูเชิงวิเคราะห หมายถึง การสงเสริมใหเด็กฝกสัมผัสรับรู และประสบการณ

ยอยๆ ระหวางกระบวนการสรางสรรคศิลปะ เชน ไดรูคําศัพทพืน้ฐานทางศิลปะไดแก ชื่อสีตางๆ ชื่อ

วัสดุตางๆ เคร่ืองมือ หรือไดเรียนรูและแกปญหาข้ันตอนการทํางาน เปนตน 

 สรุปไดวา กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมที่มีคุณคาตอเด็กหลายดาน เปน

แนวทางที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ ตามความสนใจของเด็กอยางเปนธรรมชาติ สามารถ

ชวยสงเสริมประสบการณที่มีผลตอการเรียนรูของเด็กไดกวางขวางและสอดคลองกับการพัฒนาเด็ก

เปนองครวม ใหพฒันาเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน และจะเปนพืน้ฐานท่ีจะเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

ในวันตอไป 
 2.5 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  ศิลปะเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

จึงมีผูกลาวถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมศิลปะไว ดังนี ้

  วิรุณ ต้ังเจริญ (2532: 237) กลาววา ในขณะที่เด็กสรางสรรคศิลปะ เขาจะจัดระบบ

ความคิดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ในอันที่จะควบคุมการแสดงออกใหเปนไปอยางที่เขาคํานึง งานศิลปะ
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ของเด็ก จึงเปลี่ยนแปลงไปตามแงมมุความคิดตางๆ ซึ่งความคิดทัง้หมดยอมมีความหมายสําหรับเขา 

การคิดและมีความหมายสําหรับเขาจึงเปนวถิีการเรียนรูทางหนึ่ง และดวยประสบการณเชนนีย้อมเปน

ผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการคิด 

  พีระพงษ กุลพศิาล (2533:  140) กลาววา ศิลปศึกษาใหความสําคัญตอการเจริญเติบโต

และพัฒนาการตามวัยของเด็กในดานตาง  ๆปจจุบันแนวคิดในระบบการศึกษาศิลปะสวนใหญจะไมเนน

ทักษะหรือผลงาน แตเนนส่ิงที่เด็กจะไดรับระหวางกระบวนการสรางสรรค กลาวคือ เห็นวากิจกรรม

ศิลปะเปนส่ือ หรือเคร่ืองมือเพื่อใหเด็กมีพฒันาการตางๆ 

  โอภาส บุญครองสุข (2535: 89) กลาวถงึความสําคัญในการจัดประสบการณการเรียนรู

ทางศิลปะใหกบัเด็กคือ การพัฒนาใหเกิดความงอกงามทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

ซึ่งในการจัดกจิกรรมศิลปะควรเนนการพฒันาประสาทสัมผัสทัง้ 5 และควรเปนกิจกรรมกระตุนใหเด็ก

ไดคิดตลอดจนลงมือปฏิบัติ 

 จากความสําคัญของกิจกรรมศิลปะ สรุปไดวา กิจกรรมศิลปะ นอกจากจะชวยใหเด็กเพลิดเพลิน 

ไดแสดงความรูสึกนึกคิดตางๆ ไดคิดสรางสรรคแลว ยังชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูและคนพบสิ่งตางๆ 

โดนการสํารวจทดลองกับส่ืออุปกรณทางศิลปะดวยตัวของเด็กเอง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิด ซึ่ง

เปนการคิดที่มคีวามหมายสําหรับเด็กเอง กจิกรรมศิลปะจึงเปนกจิกรรมหนึง่ทีม่ีความสําคัญและมีคุณคา

มากมายกับเด็กปฐมวัย 
 2.6 พัฒนาการทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
  พีรพงษ กุลพศิาล (2531: 29 – 32) ไดกลาววา พัฒนาการทางศิลปะเปนกระบวนการ

แสดงออกทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะของเด็ก ซึ่งปรากฏอยูในวัยจากวยัหนึ่งสูอีกวัยหนึ่งอยางตอเนือ่ง 

และพัฒนาการดังกลาวจะดําเนินไปอยางชาหรือเร็วข้ึนอยูกับพื้นฐานความเขาใจและความสามารถ

ทางศิลปะ ประกอบกับส่ิงแวดลอมและแรงจูงใจของแตละคน ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการทางศิลปะ

ของเด็กนัน้ จะเร่ิมตนจากการเขียนภาพเปนเสนขยกุขยิก จนสามารถลากเสนตรงได เพราะกลามเนื้อแขน

และมือไดรับการควบคุมดีข้ึน  

  ศรีเรือน แกวกังวาน (2540: 232) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางศิลปะ เปนพัฒนาการควบคู

ทั้งดานความคิดและทักษะ พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก มีความพิเศษกวาของผูใหญในเร่ืองความสามารถ

ทางกายดานประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว รวมทั้งความสามารถดานสมองเชิงสรางสรรค และ

แสดงออกทางจินตนาการ ซึ่งมีคาตอพัฒนาการดานอารมณ จิตใจและความคิดเชิงบวก 

  วิรุณ ต้ังเจริญ (2539: 117 – 118) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะ คือ การ

กําหนดอาย ุเพือ่กลาวถงึระดับข้ันพัฒนาการทางศิลปะเปนการกาํหนดข้ึนโดยประมาณเทานัน้ ข้ึนอยูกบั

ปจจัยหลายๆ ดาน เชน การเล้ียงดู สภาพแวดลอม สภาพพัฒนาการทางรางกาย โดยรวมแลวเด็ก
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ปฐมวัยจะสนกุสนานกับกิจกรรมทางศิลปะ โดยเฉพาะการเขียนภาพ หรือการปนดินน้าํมนั ถาขาด

การสนับสนุนเสริมสรางพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก ก็จะไมพัฒนาไปอยางเต็มที่ 

  โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1957: 86) เปนผูทําการคนควาและศึกษาวิจัยข้ันพัฒนาการ

ของเด็กตะวันตก ดวยการเก็บผลงานของเด็กในวัยตาง  ๆมาศึกษาวิเคราะหแยกข้ันพัฒนาการทางศิลปะ 

และไดแบงข้ันทั้งหมด 5 ข้ัน ทั้งนี้จะขอกลาวเพียง 2 ข้ันที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวยั ดังนี ้

   ข้ันที่ 1 ข้ันขีดเข่ีย (Scribbling State) ในข้ันนี้เด็กมีอายปุระมาณ 2 – 4 ป เปนเด็ก

วัยกอนเรียนเด็กสนุกอยูกับการเคล่ือนไหวกลามเนื้อมือ ในข้ันนี้ยังแบงเปน 4 ข้ันยอยๆ อีก 4 ระยะ

ดังนี ้

    1. Disordered Scribbling หมายถึง การขีดเข่ียที่ไมเปนระเบียบ การลากเสนจะ

ยุงเหยิงสับสนโดยไมคํานงึวาเปนรูปอะไร แสดงใหเห็นวา การควบคุมกลามเนื้อของเด็กยังไมเจริญพอ 

จึงยังบังคับมือใหเปนไปตามความตองการได 

    2. Longtitudinal or Controlled Scribbling หมายถึง ระยะที่เด็กขีดเขียนเสน

นอนยาวๆ ไดเปนข้ันทีพ่ัฒนากวาข้ันแรก 

    3. Circular Scribbling หมายถึง ข้ันที่เด็กสามารถขีดเขียนไดเปนวงกลม เด็ก

เคล่ือนไหวไดทั้งแขนแลว แสดงวากลามเนื้อเร่ิมแข็งแรงข้ึน เรียกอีกนยัหนึ่งวาเปนข้ันของการขีดเข่ีย

ที่ควบคุมได (Controlled Scribbling) ซึ่งเปนข้ันพัฒนาการที่สําคัญมาก เด็กจะเร่ิมสนุกสนานกับ

การควบคุมกลามเนื้อใหขีดเข่ียเปนเสนตางๆ ทั้งในแนวต้ัง แนวนอน วงกลมหรือขยุกขยิก (ชัยณรงค  

เจริญพานิชยกุล.  2533: 61) 

    4. Naming Scribbling หมายถึง ระยะที่เด็กเขียนอะไรลงไปแลวก็ใหชื่อส่ิงที่

เขียนลงไป เด็กเร่ิมใชความคิดคํานึงในการเขียนภาพ ส่ิงที่เด็กเขียนจะไมเปนภาพที่ถูกตอง หรือมีรูปราง

ในสายตาผูใหญ แตมีความหมายสําหรับเด็ก เด็กจะพอใจและสนุกสนานกับส่ิงที่เขาเขียนข้ึน ข้ันนี้

จะเปนข้ันหัวเล้ียวหัวตอในการวาดภาพของเด็กตอไป 

   ข้ันที่ 2 ข้ันเขียนภาพใหมีความหมายข้ันสอนสัญลักษณ (Pre–Schematic State) 

ข้ันนี้เด็กจะมีอายุประมาณ 4 – 7 ป เปนข้ันเร่ิมตนของการแสดงออกที่มีความหมาย ภาพส่ิงของตางๆ 

เด็กอาจจะเขียนไดอีกหลาย  ๆแบบ เชน ภาพคนที่เด็กเขียนวนัหนึ่งอาจไมเหมือนภาพที่เขียนไวในวนัตอ  ๆไป 

ซึ่งภาพที่เด็กเขียนอาจไมครบถวนตามที่เขารู แสดงวา ในระยะนี้โลกที่เด็กเหน็หรือรูแตกตางจากโลกที่

เขียนภาพ ลักษณะที่เด็กเขียนภาพในขอนี้อาจสังเกตไดจากสวนประกอบภาพในภาพ 4 อยาง เชน 

    1. เด็กจะเขียนภาพโดยใชวงกลมเปนสัญลักษณของหัว มีเสนตรงยาวๆ แทน

ขา แขน ลําตัว ยังไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับหนาตา มีแตเสนที่แทนสัญลักษณของสวนนั้นๆ เทานั้น  
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    2. สีที่เด็กใชในข้ันนี้การใชสีของเด็กจะไมเปนไปตามธรรมชาติสีที่เด็กใชเขียนภาพ

กับสีทีเ่ด็กเหน็จริง  ๆจะไมเหมอืนกนั เพราะเด็กใชสีตามอารมณ ไมจําเปนตองสอดคลองกบัความเปนจริง 

    3. ดูจากชองวางหรือชองไฟในแผนกระดาษท่ีเด็กเขียน เด็กยังไมเขาใจวาควร

วางรูปตรงไหน จึงจะเหมาะสม แตจะวางตรงไหนก็ไดที่เด็กเห็นวาวาง 

    4. การออกแบบในข้ันนี้เด็กยังไมเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ ดังนั้นภาพที่เด็ก

เขียนจึงไมมีอะไรแสดงออกถึงการออกแบบ 

 กลาวสรุปไดวา พฒันาการของเด็กปฐมวัย เปนพัฒนาการที่มีลักษณะเฉพาะของเด็กแตละคน 

ซึ่งจะมีพัฒนาการแตกตางกัน ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน การอบรมเล้ียงดู สภาพแวดลอม การสงเสริม

พัฒนาการทีถ่กูตอง พรอมทั้งการสนับสนุนดานรางกาย โดยเฉพาะในเร่ืองการใหกาํลังใจเปนส่ิงที่

สําคัญยิ่งในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพตอไป 
 2.7 องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรบัเด็กปฐมวัย 
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 21) ที่อธิบายถึงองคประกอบ

สําคัญในการจัดกิจกรรมวา การจัดกิจกรรมเปนหวัใจสําคัญ กอใหเกิดทกัษะการเรียนรู เปนประสบการณ

เรียนรูโดยการปฏิบัติ มีองคประกอบ ดังนี้ 

   1. วัสดุอุปกรณ (Materials) 

   2. การไดจับตอง สัมผัสกระทํากับส่ือวัสดุเคร่ืองเลน (Manipulation) 

   3. การใหเด็กเลือกทํากิจกรรมส่ิงตางๆ ดวยตนเอง (Choices) 

   4. การใหโอกาสเด็กบอกเลารายงานถึงส่ิงทีเ่ขาตองการกระทําและกระทํากิจกรรม

ตางๆ รวมกับเพื่อนๆ และครู (Words) 

   5. การใหเด็กไดรับความชวยเหลือสนับสนนุจากครู (Support) ครูตองใชเทคนิค

กระบวนการอันหลากหลายสนับสนุนใหเด็กทํากิจกรรม มีความพยายามทํากิจกรรม เราใหเส่ียงทดลอง

ทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถเด็ก 

  วิรุณ ต้ังเจริญ (2536: 244 – 245) กลาววา การเรียนการสอนศิลปะสําหรับเด็กจําเปน 

ตองประกอบดวยปจจัยหลายอยางที่สรางเสริมใหเกิดคุณคาข้ึน ปจจัยแรก ความพรอมในตัวผูเรียน 

ซึ่งความพรอมรวมถึงความพรอมดานวุฒิภาวะ ความพรอมดานประสบการณ ความพรอมดานวัสดุ

อุปกรณ ความพรอมตางๆ นี้ชวยเกื้อกูลใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสอน

ศิลปะตองพิจารณาถงึกิจกรรมศิลปะ ส่ือการสอน กระบวนการสอน ในการปฏิบัติกจิกรรมศิลปะที่

เปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกัน ปรึกษาหารือชวยเหลือกัน ในการจัดกิจกรรมศิลปะตองมีบริเวณปฏิบัติงาน

ที่สะดวกสําหรับการทํางานรวมกันและบรรยากาศที่มีเสรีภาพ 
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 สรุปไดวา องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวยันัน้ประกอบดวย 

  1. ตัวผูเรียนรวมไปถึงความพรอมทางวุฒิภาวะของเด็กดวย 

  2. วัสดุอุปกรณที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน 

  3. กิจกรรมทางศิลปะ ส่ือการสอน กระบวนการสอน และในการปฏิบัติกิจกรรมควรเปดโอกาส

ใหเด็กทํางานรวมกันปรึกษาหารือชวยเหลือกัน 

  4. ครูควรใหการสนับสนุนไดแสดงออกถึงความตองการของตัวเอง 

   องคประกอบที่กลาวมาขางตนเปรียบเสมือนกญุแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ

ในการจัดกจิกรรมการพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตพรอมกับมีพัฒนาการทีดี่ในทุกดาน เพื่อเปนพืน้ฐาน

ที่จะเรียนรูในวัยตอไป 
 2.8 หลักในการจดักิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
  การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเด็ก

วัยแรกเกิดถึง 6 ป เปนระยะที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาการทังทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม

และสติปญญา จึงมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหแกเด็ก เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา

อยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน กรมวชิาการ จงึกาํหนดลักการในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กระดับ

กอนประถมศึกษาไว ดังนี้ (กรมวิชาการ.  2540: 23 – 24)  

   1. กิจกรรมที่จัดควรคํานงึถงึตัวเด็กเปนสําคัญ เด็กแตละคน มีความสนใจแตกตางกนั 

จึงควรจัดใหมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก

เพื่อใหเด็กมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ 

   2. กิจกรรมที่จัดควรทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ 

เปดโอกาสใหเด็กริเร่ิมกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 

   3. กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล คือ ใหมีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน 

กิจกรรมที่ตองเคล่ือนไหวและสงบ กิจกรรมที่เด็กริเร่ิมและครูริเร่ิม 

   4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวยั มกีารยืดหยุนไดตามความตองการ

และความสนใจของเด็ก เชน 

    วัย 3 ขวบ มีความสนใจชวงส้ันประมาณ 8 นาท ี

    วัย 4 ขวบ มีความสนใจชวงส้ันประมาณ 12 นาท ี

    วัย 5 ขวบ มีความสนใจชวงส้ันประมาณ 15 นาท ี

   5. กิจกรรมที่จัดควรเนนใหมีส่ือของจริงใหเด็กมีโอกาสไดสํารวจ สังเกต คนควา ทดลอง 

แกปญหาดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกบัเด็กอ่ืนๆ และผูใหญ 
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  ดังที่ เชอรมาเซอร (Schirrmacher. 1993: 1 – 2) กลาววา นกัการศกึษาปฐมวัยได

มองเห็นคุณคาของงานศิลปะที่เด็กไดทํา ซึง่ไดสรุปเกี่ยวกับศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยควรเปนดังตอไปนี ้

   1. สงเสริมใหเด็กแสดงความรูสึกออกมาอยางอิสรเสรีผานงานศิลปะและเปนเอกลักษณ 

เฉพาะตัว 

   2. สงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางกระบวนการและผลผลิตทางศิลปะ โปรแกรม

ศิลปะที่ดีตองใหเด็กไดเขาใจ และเกิดความคิดรวบยอดในขอเทจ็จริงทีเ่ด็กแตละคนสามารถเกิดไดทั้ง

กระบวนการและผลผลิต  

   3. สงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรค กระตุนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคจําเปน

ที่ตองคํานึงถงึตอไปนี้ 

    3.1 เด็กตองการทําอะไร (เนื้อหา) 

    3.2 เด็กตองการทําอยางไร (กระบวนการ) 

    3.3 เด็กตองการไดอะไรเปนผลผลิตข้ันสุดทาย (ผลผลิต) 

   4. สงเสริมใหเด็กไดลงมือทําและคนพบดวยตนเอง เด็กสามารถสรางสรรคผลงาน

ศิลปะโดยผานการคนพบและการทดลอง การวางแผนในกิจกรรมศิลปะแตละครั้งจึงตองสอนวิธีการ

แตละข้ัน เพื่อใหเด็กมีโอกาสแสดงความเปนตัวของตนเอง ไมวาจะเปนการคนพบ การสืบคน การประดิษฐ 

และการทดลองที่สรางสรรค 

   5. สงเสริมกิจกรรมอยางตอเนื่อง และการมีสวนรวมตลอดเวลา และมีการสงเสริม

การแสดงออกอยางตอเนื่องจะชวยใหเด็กแสดงออกไดอยางเต็มที ่

   6. สรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก ซึ่งนักการศึกษาปฐมวัยพบวา การสรางสรรค

งานศิลปะเกิดจากแรงจูงใจภายในที่เด็กตองการเรียนรูและรับรูส่ิงรอบตัว 

   7. สรางความสําเร็จและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง การเลือกกิจกรรมทาง

ศิลปะที่เหมาะสมกับการพัฒนาของวัยและการสงเสริมความสําเร็จของเด็ก  

   8. สงเสริมตามความเหมาะสมกับพัฒนาการแตละวัย กิจกรรมทางศิลปะที่ดีตอง

คํานึงถึงพัฒนาการของเด็กแตละวัย  

   9. ใชส่ือและอุปกรณทางศิลปะอยางเหมาะสม  

   10. เปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมและเปนไปอยางเสรี 

  เยาวพา เดชะคุปต (2548: 108) กลาววา การเตรียมกจิกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม

ใหกับเด็กควรคํานึงวาจะเปนการเปดโอกาสใหเด็กเปนอิสระในการทดลอง คนควา และสามารถสื่อสาร

ที่เขาทดลองกบัผูอ่ืน นอกจากนี้ ยังมีโอกาสไดพัฒนากลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก สรางความสัมพนัธ

ระหวางมือและตา เสริมสรางความเขาใจระหวางรูปทรงและสี ซึ่งจะเปนพื้นฐานตอการเตรียมความ



 37 

พรอมในการอาน และยังไดมีโอกาสพัฒนาทางสังคมจากการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ หมุนเวียนกัน

รับผิดชอบในการใชและเก็บอุปกรณตางๆ 

 สรุปไดวา หลักการในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวยันัน้ เปนส่ิงที่สําคัญ

อยางยิ่งเปรียบเสมือนหัวใจของการจัดกิจกรรมที่ครูควรศึกษาและนําไปใชในการจัดกจิกรรมใหกับเด็ก 

โดยคํานงึถงึเด็กเปนสําคัญ จดัใหเหมาะสมและสอดคลองกบัวยั ความสนใจ และความแตกตางระหวาง

บุคคล เปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในความคิด การแสดงออก ทดลอง คนควา และส่ือสารกับผูอ่ืน ได

ลงมือปฏิบัติดวยตนเองผานการเลน เหมาะสมกับเด็ก สรางความสําเร็จและความภาคภูมิใจในผลงาน

ของเด็กเอง ตลอดจนสงเสริมความรูที่ดีตอตนเอง 
 2.9 กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
  กิจกรรมศิลปสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถจัดได ดังนี้ 

  แฮมมอนด (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 108 ; อางอิงจาก Hammond. 1967: 275 – 282) 

ไดสรุป กิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ควรจัดใหกับเด็กเอาไว ดังนี ้

   1. การปน 

   2. การประดิษฐ 

   3. การฉีก-ตัด-ปะ 

   4. การระบายสี 

   5. การวาดภาพดวยนิ้วมือ 

   6. การเลนบล็อก 

   7. การวาดภาพดวยทราย 

   8. การวาดภาพดวยฟองสบู 

  วิรุณ ต้ังเจริญ (2526: 29 – 31) ไดกลาวถึงเนื้อหาศิลปะช้ันอนุบาลไว ดังนี ้

   1. การปูพืน้ฐานใหเด็กมองเหน็ความสวยงามทางศิลปะ ไดแก ฝกใหเด็กสังเกต และ

สัมผัสส่ิงรอบตัวทีม่ีรูปรางเหมอืนกนัหรือแตกตางกนั ใหเด็กชวยกนัจัดแจกัน จัดมมุหอง หรือนําส่ิงประดิษฐ

สําเร็จรูปมาตกแตงหองเรียน เปนตน 

   2. การวาดภาพระบายสีไดแก การวาดภาพโดยเสรี ดวยดินสอ สีเทียน ดินสอดํา 

การปายสีดวยพูกัน การระบายสีเทียนดวยวิธีตางๆ หรือระบายสีตามรูปทรงเร่ืองราวที่กําหนด 

   3. การทดลองเกีย่วกับสี ไดแก การละเลงสี หยดสี ทาสี เปาสี ผสมสี โรยสี และ

การกล้ิงสี 

   4. การพิมพภาพไดแก พิมพภาพดวยวสัดุ แมพมิพตรายาง หรือสวนตาง  ๆของรางกาย

และการพิมพภาพลายนูน โดยใชดินสอหรือดินสอสี เปนตน 
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   5. การปน ไดแก การปนดวยแปง ดินเหนยีว ดินน้ํามนั ใหเปนรูปทรง ปนเปนเร่ืองราว 

ปนตามใจชอบ 

   6. การพับ ฉีก ตัด ปะ ไดแก การฉีกหรือตัดและปะเปนเร่ืองราวตางๆ การพับหรือ

มวนกระดาษเปนรูปทรงตางๆ แลวนาํมาประดิษฐส่ิงตางๆ และการพับผาเช็ดหนา ใบตอง ตามใจชอบ 

   7. การประดิษฐ ไดแก การประดิษฐภาพเคร่ืองหอยแขวน ประดิษฐของเลน ของใช 

การรอยวัสดุตางๆ การเย็บหรือสาน 

   8. การเขียนภาพผนัง โดยใชกระดาษตอเปนแผนใหญและใหเด็กชวยเขียนภาพตาม

ความมุงหมาย 

  ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2532: 7) กลาววา กิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กกอนวยัเรียน

แบงแยกออกเปน 5 สาขาใหญๆ คือ 

   1. กิจกรรมวาดเสน (Drawing) 

   2. กิจกรรมระบายสี (Painting) 

   3. กิจกรรมภาพพิมพ (Print making) 

   4. กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) 

   5. กิจกรรมประดิษฐตกแตง (Crafts) 

  สัตยา สายเช้ือ (2541: 43) มีทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมสําหรับ

เด็กกอนวัยเรียนวา อาจแบงไดออกเปน 7 สาขาใหญๆ คือ 

   1. กิจกรรมวาดเสนและระบายสี 

   2. กิจกรรมศิลปะดวยสีธรรมชาติ 

   3. กิจกรรมภาพพิมพ 

   4. กิจกรรมประติมากรรม 

   5. กิจกรรมกระดาษ 

   6. กิจกรรมประดิษฐตกแตง 

   7. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

  ดังจะเห็นไดวา กิจกรรมศิลปะที่สามารถจัดใหเด็กนั้น มหีลากหลายกจิกรรม ลวนเปน

กิจกรรมที่เนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ เด็กไดแสดงออกตามความสนใจ ตามความคิดและจินตนาการ 

นอกจากนัน้ ยงัเปนกจิกรรมทีส่งเสริมพัฒนาการเด็กทกุดาน  เด็กไดมีโอกาสใชความคิด การจนิตนาการ

ในการสรางสรรคงานไดเปนอยางดี อันจะนําไปสูการคิดเชิงเหตุผลและการเรียนรูเร่ืองตางๆ ตอไป 
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 2.10 กระบวนการพื้นฐานทางศลิปะ 
  วิคเตอร โลเวนเฟลด และ ดับบลิว แลมเบิรท บริเตน (Victor, Lowenfeld ; &  W. Lambert  

Brittain. 1970: 49) แบงกระบวนการพื้นฐานทางศิลปะจากประวัติศาสตรของวัฒนธรรมทุกๆ ชาติ

ออกเปน 3 กระบวนการ ประกอบดวย 

   1. การทา (Applying) คือ การวาด การระบาย และกระบวนการตางๆ ซึ่งใชส่ือวัสดุ

ทาลงบนพื้นผิวตางเพื่อใหมองเห็น 

   2. รูปทรง (Forming) คือ รูปราง รูปแบบ ทรวดทรง รูปจําลอง หุนจําลอง 
 2.11 บทบาทผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศิลปะใหกับเด็กปฐมวัย 
  การจัดกจิกรรมใหกบัเด็กนัน้ ครูตองจัดกจิกรรมทีส่นองความตองการใหเด็กไดแสดงออก

ตามความรูสึกและความตองการของตนเอง เมื่อเด็กทํากจิกรรมไดสําเร็จลุลวง จะชวยเพิม่พนูความ

มั่นใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลสาํเร็จของตน ตระหนกัถงึคุณคาของตนได บทบาทของครู จึงมี

ความสําคัญในการชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงค  

  ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2531) กลาววา ตามปกติการจัดกิจกรรมการสอนศิลป

สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย จะไมแยกตัวกิจกรรมอยางเดนชัด แตจะใหเด็กเลือกทําเอง ตามความ

พอใจเฉพาะตนหรือกลุม จึงจําเปนตองมีครูเปนพี่เล้ียงหลายๆ คน คอยชวยดูแล กิจกรรมสรางสรรค

เปนกิจกรรมเดียวที่สามารถทาํใหเด็กๆ มีประสบการณในการทํางานสําเร็จไดเปนอยางดี ดังนัน้การจัด

กิจกรรมการสอนศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย จึงควรคํานึงถึงส่ิงดังตอไปนี้ 

   1. วางแผนลวงหนาตลอดเทอมวาแตละสัปดาหจะใหเด็กทํากิจกรรมอะไร

ตามลําดับความยากงายของกลวิธการทํางาน และความรูโดยกําหนดจุดประสงคและวิธีประเมินผล

ไวดวยยิ่งดี 

   2. จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ สภาพหองเรียนและวิธีการสอนใหสอดคลองกับแผนที่วางไว 

   3. ระหวางที่เด็กทํากิจกรรมควรระลึกเสมอวา 

    3.1 กิจกรรมทีท่ําใหนัน้เปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการณตรงจากส่ิงแวดลอม

นอกหองเรียนเพียงพอหรือไม 

    3.2 หลีกเล่ียงกิจกรรมที่ใหเด็กทําแลวมีผลงานเหมือนกันทั้งหอง  

    3.3 พฤติกรรมการทํางานศิลปะของเด็กเล็ก  ๆแตละคนไมเหมือนกัน ควรใหอิสระ

อยางเต็มที่ 

    3.4 ใหโอกาสเด็กทํางานเปนกลุมบาง เพื่อฝกประสบการณทางสังคมแกเขา 

  เลิศ อานันทะ (2535: 14) ใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครู และผูปกครองในการจัด

กิจกรรมศิลปศึกษา ควรคํานึงถึงแนวความคิด ดังตอไปนี ้
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   1. สอนดวยความรัก 

   2. ยอมรับและนับถือในความสามารถของนักเรียนแตละคน 

   3. หลีกเล่ียงการวิพากษวิจารณในเชิงลอเลียน เสียดสีหรือตําหนิ ติเตียนโดยตรง  

   4. ไมจําเปนตองรีบรอนแกไขผลงานศิลปะของนักเรียน ควรพูดจาใหเกิดความคิด

ดวยตนเอง 

   5. อยาแทรกแซงความคิดหรือตัดสินใจแกปญหาแทนนักเรียน ควรสงเสริมใหกลา

คิด กลาทําและกลาแสดงออกใหมากที่สุด 

   6. ใชคําพูดยั่วยุและทาทายใหเด็กแสดงออกแทนการออกคําส่ัง 

   7. วางแผนการจัดเตรียมส่ืออุปกรณเอาไวลวงหนาเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก

อยางอิสระ 

  หรรษา นิลวิเชียร (2535: 186 – 189) กลาวถึงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมศิลป

สรางสรรค ดังนี ้

   1. ใหการแนะแนว ใหขอเสนอแนะ ใหกําลังใจ ใหขอมูลยอนกลับ และการยอมรับ 

   2. เลือกและวางแผนการจัดประสบการณ และส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมตามความสามารถ

ขงแตละคน 

   3. สงเสริม ยอมรับ และใหกําลังใจในความพยายามของเด็ก โดยใชคําพูด คําชมเชย

ที่ใหกําลังใจ และเสริมสรางความรูสึกวา ตัวเองมีคา เชน 

    3.1 ครูชอบความคิดของเธอ หรือเปนความคิดที่ดี 

    3.2 เธอทําไดถาพยายามตอไป หรือเธอทําไดดี 

    3.3 เธอมีความพยายามดีมาก หรือเธอต้ังใจทํางานนัน้จริงๆ 

    3.4 ครูชอบที่เธอทํางานจนสําเร็จ  

    3.5 อะไรที่ทําใหเธอมีความคิดที่วิเศษเชนนี ้

   4. หลีกเล่ียงการถามถงึส่ิงที่เด็กวาดหรือผลิตวาเปนอะไร ซึง่เปนการทําลายความม่ันใจ

ของเด็ก เพราะเด็กอาจทําในส่ิงที่สามารถพูดถึงหรือต้ังชื่อได ซึ่งการใหเด็กพูดถึงผลงานอาจ ทําให

เด็กละอาย เนื่องจากเด็กไมสามารถพูด หรือบรรยายถึงผลงานของตนได แตครูควรถามวา เด็กทาํ

ผลงานอยางไรเปนการเนนกระบวนการ เด็กจะมีความพอใจในการทํางานมากกวาตัวผลงาน 

 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ครูมีบทบาทสําคัญในการวางแผน 

การจัดกิจกรรมที่หลากหลายและจักเตรียมส่ืออุปกรณ เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดทาํกิจกรรม อยางอิสระ 

คอยชวยเหลือแนะนํา เมื่อเด็กตองการ ใหกําลังใจสนับสนุนและชมเชย ไมตําหนิผลงานเด็ก กระตุน

ใหเด็กรูจักคิดแกปญหา ตลอดจนบันทึกผลงานและประเมินความกาวหนาของเด็ก 
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 2.12 ความเปนมาของขนมอบ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2544: 415 – 418) กลาววา คําวา “เบเกอร่ี” (Bakery)  

มีความหมายได 2 อยาง คือ สถานที่ผลิตและขายขนมปง (Bread) และ หมายถงึ ผลิตภัณฑขนมอบ

ตาง  ๆ(Bakery Products) หรือผลิตภัณฑขนมอบ หรือ Baked Good) แตสวนใหญจะเขาใจกันวา  เบเกอร่ี  

คือ ผลิตภัณฑขนมอบตาง  ๆผลิตภัณฑขนมอบอาจจัดรวมเขาเปนหมวดหมูได 5 ประเภท คือ ยัสตเบรด  

(Yeast Breads) ควิกเบรด (Quick Breads) เคก (Cakes)  คุกกี้ (Cookies) และ เพสทรี (Pastry) 

  กอนที่จะเกิดผลิตภัณฑขนมอบทั้งหลายเหลานี้ ขนมปงนับเปนผลิตภัณฑชนิดแรกที่มี

วิวัฒนาการจากการใฝหาอาหารของมนุษยกอนประวัติศาสตร จากกระบวนการหาเมล็ด ธัญชาติมากิน  

จากกนิดิบๆ ทั้งเมล็ด บดใหแตก ผสมน้าํ ทาํใหสุกบนแผนหนิเผาไฟ ไดอาหารแผนแบบๆ ขางใน

เหนยีวเหนอะหนะ อาหารชนิดนี ้ นบัวา เปนขนมปงชนดิแรกของโลก ซึ่งเปนแหลงของสารอาหาร

หลายชนิดแกผูบริโภค แตการทําขนมปงมิไดหยุดอยูกับที่มีววิัฒนาการตลอดมา จากขนมปงที่เปน

กอนแปงแนนๆ พัฒนามาเปนกอนที่โปรงฟข้ึูนในสมัยอียปิต ชาวอียิปตแบงกอนที่หมักไวสําหรับผสม

กับแปงที่ผสมข้ึนใหมเพื่อใหขนมฟ ูวธิีนีย้ังใชกันมาถงึปจจุบัน ตัวอยางเชน การทําขนมปงแบบ  Sour  

Dough Method เปนการใชสารที่ทาํใหข้ึนฟูเกิดข้ึนคร้ังแรกในสมัยอียปิต นอกจากนี ้ชาวอียิปตยังนาํ

ดินเหนียวมาทาํเปนภาชนะรูปทรงกระบอกแลวเผาไฟใชเปนที่อบขนมแทนอบบนแผนหิน นับวาเปน

เตาอบชนิดแรกของโลก เตาอบนี้แบงออกเปน 2 ชั้น  ชั้นลางเปนทีก่อไฟ  ชั้นบนเปนสวนที่จะอบ 

  สมัยกรีก มีการพัฒนาการทาํขนมปงเพิ่มข้ึนเล็กนอย คือ จะปนขนมปงเปนรูปกลมรีเหมอืนไข  

(Apheroidal Shape) มีน้ําหนักกอนละ 1 ปอนด เปล่ียนรูปแบบเตาอบเปนรูปรังผ้ึง (Beehive-Shape) 

แตใชไมเปนเช้ือเพลิงเหมือนเดิม 

  ตอมาในสมัยโรมันไดพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทําขนมปงเพิ่มข้ึน คือ สรางเคร่ือง

ผสมแปง หรือมิกเซอร (Mixer) ประกอบดวยอางหนิกับไมพาย ใชกําลังของมา หรือลาชวยหมุนไมพาย

โดยเดินไปรอบอาง เทคนิคตางๆ พัฒนามาโดยตลอด ในศตวรรษที่ 13 ชาวฝร่ังเศสไดบันทึกไววา มี

ขนมปงอยูถึง 20 ชนิด มีความแตกตางกันในดานรูปราง กล่ิน รส วิธีการทํา และวิธีการนํามาบริโภค  

นับแตนั้นมา เทคนิคการทาํขนมอบเร่ิมพัฒนาข้ึนเปนเทคโนโลยีระดับสูงอยางรวดเร็ว เคร่ืองปรุง หรือ

สวนผสมมีความสะอาดและไมมีส่ิงเจือปนดีข้ึนและยังไดพัฒนาดานคุณภาพที่เปนผลตอผลิตภัณฑ

ดวย มเีคร่ืองมอืที่ดีที่ใชแทนแรงงานท่ีมีฝมือได มีเคร่ืองอัตโนมัติตอเนื่องทีท่ําต้ังแตผสม หมกั ปนรูปทรง

และสงเขาเตาอบ ต้ังแตกลางศตวรรษที่ 20 เปนตนมา อุตสาหกรรมอาหารอบ ไดเพิ่มคุณคาทางอาหาร

ในขนมปงและผลิตภัณฑอาหารอบอ่ืนๆ โดยเติมแรธาตุและวิตามนิตางๆ ลงในแปง ทั้งนี้เพื่อชวยเสริม

สุขภาพใหแกผูบริโภค 
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 2.13 ความสําคัญของการทําขนมอบ 
  บร็อซตัน (Braxton.  2004: Online) การใหเด็กชวยทําขนมอบ เชน คัพเคก โดยใหเด็ก

ลงมือใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ยกเวนการนําขนมเขาเตบอบ หรืออกจากเตาอบใหเด็กไดเรียนรูบทเรียน

ที่มีคาในเร่ืองความปลอดภัยในการทําอาหาร ความคิดสรางสรรค และความอดทนนับเปนประสบการณ

ที่สนุก 

  โรงเรียนสอนบริการดานอาหารและโภชนาการ (School Food Service &  Nutrition. 

2004: Online) กลาววา การทําขนมอบมีความเกี่ยวของกับการเรียนในวิชาตางๆ ดังนี ้

   1. ศิลปะ  ปนขนมปง  ทําเคก  คุกกี้ใหมีรูปตางๆ 

   2. เหตุการณปจจุบัน ถามเด็กเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ เชน การทําขนมในรายการ

โทรทัศน  หรือเดินไปตามชองขายอาหารวามีอะไรใหมๆ แลวนํามาคุยกัน 

   3. ประวัติศาสตร/สังคมศึกษา  ใหเด็กศึกษาวาคนท่ีต้ังถิ่นฐาน  คนพืน้เมืองของอเมริกา  

ในป  ค.ศ.1700  รับประทานอะไร 

   4. วัฒนาธรรม ใหคนหาและแลกเปล่ียนรายการที่คนใครอบครวัชอบเขียน และกําหนด

เปนรายการประจําเดือน 

   5. วรรณกรรม อานและทําการข้ันตอน เขียนวิธีทาํขนม วางแผนเหตุการณ ใหคําแนะนํา  

เขียนคําเชิญ เขียนชมรมขนม เขียนขาว เขียนปายขนม 

   6. คณิตศาสตร คํานวณแปง ปริมาณและน้าํหนัก เตรียมอาหารอยางไร สําหรับจํานวน

คนตาง  ๆชัง่น้าํหนกัของขนมทีท่ําเสร็จแลว คํานวณราคาของวัตถุดิบและราคาขาย สําหรับการทาํขนมขาย 

การสํารวจความสอบของลูกคา แลดูวามีคนชอบ คนไมชอบกีเ่ปอรเซ็นต เปรียบเทียบราคากบัคุณคา

ทางโภชนาการ 

   7. วิทยาศาสตร ศึกษาสวนผสมที่แตกตางกนั ความรอน การตวงสวนผสมที่ถูกตอง  

และการเปล่ียนแปลงทางฟสิกส และเคมี 

 สรุปวา ความสําคัญของขนมอบ คือ กิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับวิชาตางๆ เชน เปน

ความรูที่เปดโอกาสใหเด็กไดคิด ศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ ทดลอง แกปญหา และเรียนรูการทาํงาน

อยางมีลําดับข้ันตอน โดยใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการทํางาน ตลอดจนสามารถนําประสบการณที่

ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได 
 2.14 ประเภทของขนมอบ 
  ขนมปง ชนิดของขนมปงสามารถแบงขนมปง ตามปริมาณของน้ําตาลและไขมัน ในสูตร

ไดเปน 4 ประเภท คือ 
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   1. ขนมปงผิวแข็ง (Hard Bread) จะมปีริมาณน้าํตาลนอย คือ ต้ังแต 0 – 2 % และมี

ไขมัน เพียง 0 – 3 % เนื้อขนมปงที่ไดจะคอนขางแหง มีเปลือกคอนขางแข็ง เชน ขนมปงฝร่ังเศส  

ขนมปงขาไก 

   2. ขนมปงจืด (Loaf Bread) จะมีปริมาณน้ําตาลต้ังแต 4 – 8 % และมีไขมัน 3 – 6 %  

เชน ขนมปงแซนวิช  ขนมปงหัวกะโหลก 

   3. ขนมปงกึ่งหวาน (Soft  Bun) จะมีปริมาณน้ําตาลประมาณ 10 – 14 % และมี

ไขมัน 6 – 12 % ขนมปงที่ไดเนื้อจะนุม นยิมทาํเปนรูปทรงกลม อาจมีไสหรือไมมีไสก็ได ไสที่นยิมมักเปน

ไสคาว เชน ขนมปงไสไก ขนมปงไสหมูหยอง แฮมเบอรเกอร 

   4. ขนมปงหวาน (Sweet Dough) มีปริมาณน้ําตาลสูง 16 – 22 % และมีไขมัน 12 – 24 % 

จัดเปนขนมปงคอนขางหวาน หรือขนมปงไสหวานชนิดตางๆ  เชน  ขนมปงผลไม  ขนมปงมะพราว 

  คุกกี้ คุกกี้เปนขนมที่มีสวนผสมคลายเคก แตมีปริมาณของเหลวนอยกวา และมีขนาดเล็ก  

มีรูปรางและรสชาติตางๆ กนัไป คุกกี้สามารถแบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ แบงตาม

วัตถุดิบที่ใช และแบงตามวิธีการทํารูปราง 

   1. แบงตามวัตถุดิบที่ใช  มี 2 ชนิด คือ 

    1.1 คุกกี้ที่มีไขมนัเปนสวนผสมหลัก สวนผสมและวิธีผสมของคุกกี้ประเภทนี ้จะ

เหมือนเคกตางกันที่คุกกี้มีของเหลวนอยกวา เพื่อใหสวนผสมขนพอที่จะทํารูปรางตางๆ ได 

    1.2 คุกกี้ที่มีไขเปนสวนผสมหลัก ตางจากคุกกี้ชนิดแรกที่มีวิธีการผสม และปริมาณ

ไขในสูตรจะมากกวา เพื่อชวยจับอากาศระหวางการผสมเพียงพอที่จะเปนโครงสรางใหคุกกี ้

   2. แบงตามวิธีการทํารูปราง มี  6 ชนิด คือ 

    2.1 คุกกี้หยอด (Dropped Cookies) สวนผสมจะมีลักษณะเหลวพอที่จะใชชอนตัก

หยอดลงบนถาดได หรือาจใชหัวบีบและถุงบีบชวยก็ได รูปรางของคุกกี้ชนิดนี้อาจแตงหนาดวยแยม  

หรือมะเขือเขียวแดง เพื่อใหสวยงามข้ึน 

    2.2 คุกกี้กด (Pressed Cookies) สวนผสมจะขนกวาคุกกีห้ยอด สามารถใช

กระบอกกดคุกกี้ กดเปนลายตางๆ ได รูปรางสวยงาม  ไมจําเปนตองแตงหนาเหมือนคุกกี้ชนิดแรก 

    2.3 คุกกี้ปน (Moulded Cookies) สวนผสมคอนขางแหง และมีปริมาณไขมันสูง  

เหมาะสําหรับปนเปนรูปรางตางๆ ได 

    2.4 คุกกี้คลึง (Rolled Cookies) สวนผสมจะแหง สามารถใชไมคลึงแปง คลึง

เปนแผนไดแลวใชพิมพกดคุกกี้รูปตางๆ กดออกมาเปนลายที่ตองการ 
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    2.5 คุกกี้แทงหรือคุกกี้บาร (Bar Cookies) คุกกี้ชนิดนี้ มีสวนผสมใกลเคียงเคก

มากแตของเหลวนอยกวา มักอบในพิมพ แลวตัดเปนช้ิน คุกกี้ชนิดนีส้วนใหญจะนุมคลายเนื้อเคก  

บางชนิดจะกรอบ หรือเหนียว 

    2.6 คุกกี้แชเย็น (Refrigerated Cookies) สวนใหญจะคลึงแลวมวนเปนแทง  

และแชเย็นใหอยูตัว เวลาจะใชจึงตัดเปนชิน้บางๆ แลวอบ การแชเยน็เพื่อใหหลังตัดเปนชิ้นแลวยงัคง

รูปรางเดิม  คุกกี้ชนิดนี้ สามารถเก็บไวไดนานเปนเดือน  โดยเก็บไวในชองแข็ง 

   3. เคก  แบงเปน 3 ประเภท คือ 

    3.1 เคกที่มีไขมันเปนสวนผสมหลัก (Bat-ter-type-cakes) เปนเคกที่มีปริมาณ

ไขมันสูง การข้ึนฟูของเคกประเภทนี้เกิดจากผงฟูและอากาศที่ได จากการตีเนย โดยเม็ดไขมันจะเก็บ

อากาศเขาไว เมื่อไดรับความรอนในเตาอบ ผงฟูก็จะใหกาซและฟองอากาศ จะขยายตัว ทําใหเคก

ข้ึนฟู เคกประเภทนี้ ไดแก เคกผลไม เคกกลวยหอม  เปนตน 

    3.2 เคกที่มีไขเปนสวนผสมหลัก (Foam-type-cakes) เปนเคกที่มีไขในปริมาณสูง  

การข้ึนฟูของเคกข้ึนกับการขยายตัวของฟองอากาศที่ไดจากการตีไข และขยายตัวเมื่อนําเขาอบ  เคก

ประเภทนี ้เนื้อจะเบา และไมอยูตัวเหมือนประเภทแรก การทาํจึงตองระมัดระวัง เคกประเภทนี้ ไดแก  

แองเจิ้ลฟูดเคก  สปนจเคก  แยมโรล  เปนตน 

    3.3 ชิฟฟอนเคก (Chiffon-type Cakes) เปนเคกที่มีลักษณะรวมของเคกที่มี

ไขมันเปนสวนผสมหลัก กับเคกที่มีไขเปนสวนผสมหลัก เคกชนิดนี้ ทําโดยวิธีแยกไขขาว และไขแดง  

ลักษณะโครงสรางของเคกชนดินี ้จะละเอียดเหมือนเคกทีม่ีไขเปนสวนผสมหลัก และมีเนื้อเปนมนัเงา 

เหมือนเคกที่มไีขมันเปนสวนผสมหลัก ตางกันที่ชฟิฟอนเคกใชน้ํามันพชืผสมแทนเนย และตางกันที่

วิธีการผสมดวย 
 2.15 งานวิจัยที่เกีย่วของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ชนกพร ธีระกุล (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการ พบวา เด็กที่ไดรับการจัด

กิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูง

กวาเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติ 

   สายทิพย ศรีแกวทุม (2541: 55) ไดศึกษาการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชการบวนการทางวทิยาศาสตร จากการวิเคราะหขอมูล พบวา 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค โดยใชการบวนการทางวิทยาศาสตรแบบปกติ มี
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ความสามารถคิดอยางมีเหตุผลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ

คาคะแนนเฉล่ียของทั้งสองกลุม พบวา คาคะแนนเฉล่ียของกลุมทดลอง ( X  = 37.10) สูงกวา

คะแนนเฉล่ียของกลุมควบคุม ( X  = 31.50) แสดงใหเห็นวา การใชการบวนการทางวิทยาศาสตรใน

กิจกรรมศิลปสรางสรรคสามารถพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยไดดีกวาการจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคแบบปกติ ดังนัน้ ในการพฒันาความสามารถการคิดอยางมเีหตุผลใหกับเด็กปฐมวยั

ควรมีทั้งการนํากิจกรรมหรือวิธีการ หรือการผสมผสานกิจกรรมและวิธีการมาใชในการเรียนการสอน 

   พนิดา ชาตยาพา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกับการพัฒนาการส่ือความหมาย

ของเด็กปฐมวัย โดยการสรางเร่ืองราวในกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

พบวา เด็กมีการเปล่ียนแปลงการสื่อความหมายตามระยะเวลา ดังนี ้ สัปดาหที ่ 1 เด็กมีการพัฒนา 

การสื่อความหมายทุกดานทัง้ฟง พูด อาน เขียน โดยมีการพัฒนาดานการพูดมากเปนอันดับแรก ใน

สัปดาหที ่ 2 – 4 เด็กมีการพัฒนาการส่ือความหมายเพิ่มจากสัปดาหที่ 1 ทุกดาน โดยมีการพัฒนา

ดานการพูดและการฟงมากเปนอันดับแรก สัปดาหที่ 5 – 7 เด็กมีการพัฒนาการส่ือความหมายเพิ่ม

จากสัปดาหที่ 2 – 4 ทุกดานโดยมีการพัฒนาดานการพูด และการฟงมากเปนอันดับแรก สัปดาหที่ 8 

เด็กมีการพัฒนาการส่ือความหมายเพิ่มจากสัปดาหที่ 5 – 7 ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน โดยมี

พัฒนาการที่ใกลเคียงกันทุกดาน 

   วราภรณ นาคะศิริ (2546: 47) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสี ผลการวิจัยพบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัหลังการทดลอง

สูงกวากอนการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค โดยใชทรายสี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค โดยใชทรายสีสงผล

ใหเด็กมีการคิดเชิงเหตุผลสูงข้ึน 

   สุภาพ มีสุข (2547: 63) ไดศึกษาความเชื่อมั่นของเด็กปญญาเลิศกอนวัยเรียนโดย

การจัดกิจกรรมสรางสรรคตามแบบวางแผน ปฏิบัติและทบทวนพบวา เด็กปญญาเลิศที่ไดรับการจัด

กิจกรรมสรางสรรคตามแบบวางแผน ปฏิบัติและทบทวน มีความเช่ือมั่นในตนเองเพิ่มข้ึนจากกอนการทดลอง

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.5 ซึง่สอดคลองกับสมมติฐาน แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรม

สรางสรรคตามแบบวางแผน ปฏิบัติและทบทวน สามารถสงเสริมใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มข้ึน 

   ณัฐชุดา สาครเจริญ (2548: 88) ไดศึกษาถึงการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตร

พืน้ฐานของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบกจิกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรูพบวา เด็กปฐมวยั กอน

การทดลองและหลังการทดลอง มีการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และอยูในระดับดีทุกทักษะ โดยเฉล่ียสูงกวาการทดลองเปนไปตามสมมติฐาน
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ที่ต้ังไว แสดงใหเหน็วา การจดัประสบการณกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพือ่การเรียนรูสงผลใหนกัเรียนมี

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคพบวา กิจกรรม

ศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งอีกกจิกรรมหนึง่ที่ควรจัดใหเด็ก เพราะชวยใหเด็กมี

พัฒนาการทัง้รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาเปนอยางดี อีกทัง้เปนการฝกฝนใหเด็กเกิดการเรียนรู 

คิดเปน ทาํเปน แกปญหาเปน สงเสริมใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง โดยประสาทสัมผัสทัง้ 5 

ตลอดจนเปนการปูพื้นฐานใหกับการเรียนรูของเด็กตอไปในอนาคต 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัไดดําเนนิการตามข้ันตอน ดังนี ้

  1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การดําเนินการทดลอง 

  5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ เปนเด็กปฐมวัย  ชาย – หญิง  ที่มีอายุ 3 – 4 ป ซึ่งกําลังศึกษา

อยูในช้ันอนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก สังกัดสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวน 4 หองเรียน จํานวน  81 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุ 3 – 4 ป ซึ่งกาํลัง

ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก สังกัด

สํานักการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยการสุมกลุมตัวอยาง ดวยการจับฉลากมา 1 หองเรียน  

จากจํานวน 4 หองเรียน  จํานวน 20 คน  
 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ มีดังนี้ 

  1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

  2. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ัน ดังตอไปนี้ 
 2.1 ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบดําเนินการ 
ดังนี้ 
  2.1.1 ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
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   2.1.1.1  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคของ รัตนา นิสภกุล  

(2550)  ศรีแพร จันทราภิรมย (2550)  พรพรรณ รําไพรุจิพงศ (2550)  เพ็ญทิพา อวมมณี (2547) 

   2.1.1.2  เอกสารกิจกรรมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน ของ เยาวพา เดชะคุปต (2528) 

   2.1.1.3  เอกสารศิลปศึกษา ของ วิรุณ  ต้ังเจริญ (2539) 

   2.1.1.4  เอกสารกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กกอนวัยเรียน ของ สัตยา สายเช้ือ (2541) 

   2.1.1.5  เอกสารประเภทของขนมอบ 

  2.1.2 สรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ซึ่งพัฒนาโดยใชแนวทาง 

แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยน้ําตาลไอซิ่ง ของ รัตนา นิสภกุล ไดแผนการจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ จํานวน  24 แผน ซึ่งมีในหัวขอดังนี้ ดังนี ้

   2.1.2.1  ชื่อกิจกรรม 

   2.1.2.2  จุดมุงหมายของการทํากิจกรรม 

   2.1.2.3  วัสดุที่ใชในการทํากิจกรรม 

   2.1.2.4  ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม 

   2.1.2.5  การประเมินผล 

  2.1.3 นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  

3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนํา ของ

ผูเช่ียวชาญ ซึ่งประกอบดวย 

   2.1.3.1  อาจารยวราภรณ นาคะศิริอาจารยประจําคณะคหกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมาน ี

   2.1.3.2  อาจารยรัตนา นิสภกุล อาจารยประจําโรงเรียนวัดสะแกงาม  กรุงเทพมหานคร 

   2.1.3.3  อาจารยนันทนา แยมสะอาดอาจารยประจําโรงเรียนอนุบาลกุกไกกรุงเทพมหานคร 

  2.1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ทีป่รับปรุงแลวไปทดลอง 

(Try Out) กบัเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปที ่ 1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกุกไก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 19 คน 

  2.1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบที่ปรับปรุงเหมาะสมแลว

จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ  เพื่อนําไปใชในการทดลองตอไป 
 2.2 ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 
  การสรางแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีลําดับ

ข้ันตอน  ดังนี้ 
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  2.2.1 ศึกษาขอมูลทีเ่กี่ยวกับทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัย ดาน

การสังเกตและการจําแนก ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดประเภทและการจัดหมวดหมู เพือ่ทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา จดุประสงคและรูปแบบของแบบทดสอบ เพื่อวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัย 

  2.2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตางๆ จากเอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ

กับทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ของ ชมพูนทุ จันทรางกูล (2549) เพื่อทําความเขาใจ

เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

  2.2.3 ศึกษาเอกสารแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินของ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 

(2545) และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ของรัชนี สมประชา (2536) 

  2.2.4 สรางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรจํานวน 3 ชุด  จํานวน ทั้งฉบับ 

52 ขอ มีรายละเอียด ดังนี้ 

   ชุดที่ 1 ดานการสังเกตและการจําแนก จํานวน 22 ขอ 

   ชุดที่ 2 ดานการเปรียบเทียบ จํานวน 15 ขอ 

   ชุดที่ 3 ดานการจัดหมวดหมู จํานวน 15 ขอ 

  2.2.5 นําแบบทดสอบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรที่ผูวิจยัสรางข้ึน ไปใหผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความสอดคลองกับจดุประสงค โดยมี

ผูเช่ียวชาญ ดังนี ้

   2.2.5.1  ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา ปุญญฤทธิ์ อาจารยประจําคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 

   2.2.5.2  ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล อาจารยประจําคณะครุศาสตรมหาวทิยาลัย

ราชภัฏอยุธยา 

   2.2.5.3  อาจารยเบญญาภา ศิริพันธุ อาจารยประจํา โรงเรียนอนบุาลกุกไก จงัหวัด

กรุงเทพมหานคร 

    ผลการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ลงความเห็นและไดใหคะแนนโดย

ใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ไดเทากับ  0.67 – 1  

  2.2.6 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ โดยใชเกณฑการพิจารณา

จากผูเช่ียวชาญ 2 ทาน 

  2.2.7 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัย ทีก่ําลังศึกษาอยูในระดับ 

ชั้นอนุบาลปที ่1 อายุ 3 – 4 ป โรงเรียนอนุบาลกุกไก สังกัดสํานักการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 19 คน  
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  2.2.8 นําแบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัมาวิเคราะหคุณภาพ  

เพื่อหาคาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ ผลการศึกษาพบวา  แบบทดสอบรายขอ

มีคาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (r)  โดยแยกเปนรายดาน ดังนี ้

   2.2.8.1  ดานการสังเกตและการจําแนก มีคาความยาก (P)ระหวาง .20 - .80  และ 

คาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต .20 ข้ึนไป ไวจํานวน 10 ขอ ซึ่งมีคาความยาก (P) อยูระหวาง 0.50  ถึง  

0.80  และคาอํานาจจําแนก (r)  อยูระหวาง  0.38  ถึง  0.75 

   2.2.8.2  ดานการเปรียบเทียบ มีคาความยาก (P) ระหวาง .20 - .80  และคาอํานาจ

จําแนก (r) ต้ังแต .20  ข้ึนไป ไวจํานวน 7 ขอ ซึ่งมีคาความยาก (P) อยูระหวาง 0.50  ถึง  0.80  และคา

อํานาจจําแนก (r)  อยูระหวาง  0.25  ถึง  0.75 

   2.2.8.3  ดานการจัดหมวดหมู มีคาความยาก (P) ระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจ

จําแนก (r) ต้ังแต .20  ข้ึนไป  ไวจาํนวน 7  ขอ  ซึ่งมีคาความยาก (P)  อยูระหวาง 0.25  ถึง  0.63  

และคาอํานาจจําแนก (r)  อยูระหวาง  0.25  ถึง  0.75 

  2.2.9 นําแบบทดสอบที่ผานการวิเคราะห ไปหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดย

ใชวิธีของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) จากสูตร KR-20 (ลวน สายยศ ; และ อังคณา 

สายยศ. 2535: 197 – 198)  ผลการศึกษาพบวา มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.88 และแยกเปน

รายดานไดคาความเชื่อมั่น ดังนี ้

   2.2.9.1  ดานการสังเกตและการจําแนก มีคาความเช่ือมั่น 0.76 

   2.2.9.2  ดานการเปรียบเทียบ มีคาความเช่ือมั่น 0.80 

   2.2.9.3  ดานการจัดหมวดหมู มีคาความเช่ือมั่น 0.82 

  2.2.10 จัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณ เพื่อนาํไปใชในการรวบรวมขอมูลในการทดลอง 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจยัในคร้ังนี้เปนการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนนิการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจัย One-Group  Pretest  Posttest  Design  (ลวน สายยศ ; และ อังคณา 

สายยศ.  2538: 249)  ดังตาราง  2 
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

  

 ความหมายของสัญลักษณ 

  E แทน กลุมทดลอง 

  T1 แทน การทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการทดลอง 

  T2 แทน การทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรหลังการทดลอง 

  X แทน การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

  

4. การดําเนินการทดลอง 
 มีลําดับข้ันตอน ดังนี ้

 1. ขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย 

 2. ทําการทดสอบกอนการทดลองกับนักเรียนกลุมทดลอง ดวยแบบทดสอบทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร 

 3. ดําเนินการทดลองกับกลุมทดลอง โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ  

กลุมละ 5 คน  จํานวน 4 กลุม เปนเวลา  8 สัปดาห สัปดาหละ  3 วัน  วันละ  20 นาที  ระหวางเวลา  

10.00 – 10.20 น. รวมทั้งส้ิน  24 คร้ัง  จํานวน  24 กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม สอบกอน (Pretest) ทดลอง สอบหลัง (Posttest) 

    

E T1 X T2 
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ตาราง 2  ตัวอยางการดําเนนิการทดลอง 

 

 4. เมื่อครบ 8 สัปดาหแลวทําการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรหลังการทดลองดวย

แบบทดสอบฉบับเดียวกับกอนการทดลอง 

 5. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ เพื่อสรุปผลการวิจัย 

 6. การแปลผลระดับของทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

 7. การแปลผลระดับของทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

  การแปลผลระดับของทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยในการศึกษาวิจัย

คร้ังนี้กําหนดการแปลผลในภาพรวมและจําแนกรายดาน  ดังตอไปนี้ 

 

ตาราง 3  การแปลผลระดับของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในภาพรวม 
 

คะแนน หมายความวา 

  

18.01 – 24.00                   มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับดี 

12.01 – 18.00                   มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับพอใช 

00.00 – 12.00                   มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรควรปรับปรุง 
  

 

 

 

สัปดาหที ่ วัน กิจกรรม 

   

1 วันอังคาร คุกกี้แฟนซี 

 วันพุธ ขนมปงแผนแตงหนา 

 วันพฤหัสบดี โดนัทชวนมอง 

2 วันอังคาร ขนมไขแปลงโฉม 

 วันพุธ พวงมาลัยหัวจุกคูเอบีซี 

 วันพฤหัสบดี โรซีแครกเกอรแฟนตาซี 
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ตาราง 4  การแปลผลระดับของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในดานการสังเกตและการจําแนก 
 

คะแนน หมายความวา 

  

7.51 – 10.00               มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับดี 

5.01 – 7.50               มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับพอใช 

00.00 – 5.00               มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรควรปรับปรุง 
  

 

ตาราง 5 การแปลผลระดับของทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรในดานการเปรียบเทยีบและการจัดหมวดหมู 
 

คะแนน หมายความวา 

  

5.26 – 7.00               มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับดี 

3.51 – 5.25               มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับพอใช 

00.00 – 3.50               มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรควรปรับปรุง 
  

 
5. การจัดการทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมี ดังนี้ 

 5.1 หาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาคะแนนเฉลี่ย  และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 5.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนการทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรกอน 

และหลังการทดลอง โดยใชสูตร t-test for Dependent Samples (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 

2538: 104) 

 5.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  5.3.1 สถิติพื้นฐาน 

   5.3.1.1 คาเฉลี่ยใชสูตร (ลวน สายยศ ;  และ อังคณา สายยศ.  2538: 73)  

 

n
ΣΧ

=Χ    
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   เมื่อ  Χ   แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม 

     ΣΧ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งกลุม 

     n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

   5.3.1.2  หาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชสูตร (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. 

2538: 79) 

 

    ( )
( )1

22

−
ΣΧ−ΝΣΧ

=
nn

S  

 

   เมื่อ  S   แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

     ΣΧ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งกลุม 

     ΣΧ 2  แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรียนแตละคนในกลุม

ตัวอยาง 

  5.3.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

   5.3.2.1  หาคาความเทีย่งตรงรายขอ ดวยการคํานวณความสอดคลองระหวางจุดประสงค

กับพฤติกรรม โดยคํานวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 89) 

 

    
n
R

IOC ∑=  

 

เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค 

   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

    n   แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

   5.3.2.2  หาคาความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบรายขอ โดยใชสูตรแบบงาย  

(ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 210) 

 

      
n
Rp =  
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   เมื่อ  P แทน จํานวนความยากงายของแบบทดสอบรายขอ 

     R แทน จํานวนคนทีท่าํขอนั้นถูก 

     N แทน  จํานวนคนทีท่าํขอนั้นทั้งหมด 

 

   5.3.2.3  หาคาอํานาจจําแนก  (Point Biserial Correlation) ของขอสอบรายขอ วิเคราะห

โดยใชสูตร  (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 212 – 214) 

 

    pq
S

r
t

t
bisp

p ⋅
Χ−Χ

=.  

 

   เมื่อ  bispr .  แทน คาอํานาจจําแนก 

     pΧ  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุมที่ทําขอนั้นได 

     tΧ  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุมที่ทําขอนั้นไมได 

     S t   แทน คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบับนั้น 

     P  แทน สัดสวนของคนทีท่ําขอนั้นได 

     q  แทน สัดสวนของคนทีท่ําขอนั้นไมได หรือ 1-p 
  

   5.3.2.4  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน  

(Kuder-Rechardson)  (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197 – 198) 
 

      
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ Σ
−

= 21
1 t

tt S
pq

n
nr  

  

   เมื่อ  rtt แทน  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

     n แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด 

     p แทน  สัดสวนของนักเรียนที่ทําถูกในขอหนึ่งๆ 

     q แทน  สัดสวนของนักเรียนที่ทําผิดในขอหนึ่งๆ 

     St
2 แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งหมด 
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   5.3.2.5  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสูตร t-test for Dependent 

Sample (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  2538: 104)  
 

    

( )
1;

1

22
−=

−
Σ−Σ

Σ
= ndf

n
DDN

Dt    

 

 

  เมื่อ  t  แทน  คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงที (t-distribution) 

    D  แทน  ความแตกตางของคะแนนในแตละคู 

    n  แทน  จํานวนคูของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน 

    ΣD แทน  ผลรวมทัง้หมดของผลตางของคะแนนกอนและหลงัการทดสอบ 

    ΣD2 แทน  ผลรวมของกาํลังสองของคะแนนระหวางกอนและหลังการทดสอบ 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลไดจากการทดลอง

เปนทีเ่ขาใจตรงกนั  ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวเิคราะหขอมูล ดังนี ้ 

 n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 

 K  แทน คะแนนเต็ม 

 Χ   แทน  คาเฉลี่ย 

 DiffΧ  แทน คาเฉลี่ยของผลตางคะแนน 

 S  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 t  แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาในการแจกแจงแบบที  (t-distribution) 

 P  แทน คาระดับนัยสําคัญ 

 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลองเสนอตามลําดับ 

ดังนี ้

 1. ระดับทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลงัที่ไดรับการจัดกจิกรรม

ศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

 2. การเปรียบเทยีบคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน

กอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

 3. การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมของเด็กปฐมวัยกอน และ

หลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การวเิคราะหขอมูลในสวนนี ้ผูวิจัยไดนาํคะแนนของแบบทดสอบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัยในแตละทักษะ ทั้งกอนและหลังการทดลองมาหาคาคะแนนเฉลี่ย โดยแยกเปนดาน

การสังเกตและจําแนก  การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู  คาเฉลี่ยที่คํานวณไดจะเปนคาบงชี้ระดับ

ของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ปรากฏผลดังแสดงใน ตาราง  7 
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ตาราง 6 คาสถิติแสดงระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลงัที่ไดรับการจัด 

     กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร n K 

X  S  ระดับ X  S  ระดับ 
         

1.  ดานการสังเกตและการจําแนก 20 10 6.15 2.37 พอใช 8.00 1.69 ดี 

2.  ดานการเปรียบเทียบ 20 7 3.85 1.27 พอใช 6.15 1.31 ดี 

3.  ดานการจัดหมวดหมู 20 7 3.75 1.45 พอใช 6.50 0.61 ดี 
         

รวม 20 24 13.75 3.86 พอใช 20.65 2.52 ดี 
         

 

 ผลการวิเคราะหตามตารางปรากฏวา   

  กอนการทดลองเด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับ 

พอใช เมื่อแยกเปนรายดานอยูในระดับ  พอใช คือ  ดานการสังเกตและการจําแนก  (คาเฉลี่ย  6.15)  

อยูในระดับพอใช ดานการเปรียบเทียบ (คาเฉลี่ย 3.85) อยูในระดับพอใช ดานการจัดหมวดหมู  

(คาเฉลี่ย  3.75)  อยูในระดับพอใช 

  หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับ  

ดี เมื่อแยกเปนรายดานอยูในระดับ ดี คือ ดานการสังเกตและจําแนก (คาเฉลี่ย  8.00) อยูในระดับ ดี  

ดานการเปรียบเทียบ (คาเฉล่ีย 6.15) อยูในระดับ ดี ดานการจัดหมวดหมู (คาเฉลี่ย 6.50) อยูใน

ระดับ ดี ดังนัน้ ในภาพรวมกอนการทดลองเด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรอยูใน

ระดับพอใช  และหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรอยูในระดับ  ดี 
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 2. การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน

กอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี ้ผูวิจัยไดนําคะแนนของแบบทดสอบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดานทัง้กอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของคะแนนและทดสอบความแตกตางเฉล่ียวา มีความแตกตางมากนอยเพียงใดโดยใช t-test  ทดสอบ

คานัยสําคัญทางสถิติของแบบทดสอบ ปรากฏผลดังแสดงใน ตาราง  8 

 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย แยกเปนรายดาน 

     กอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ทักษะพื้นฐาน 

ทางคณิตศาสตร 
K 

     X        S         X        S  
DiffX      t  

        

1. ดานการสังเกต และ

การจําแนก 

 

10 

 

6.15 

 

2.37 

 

8.00 

 

1.69 

 

1.85 

 

4.24** 

2.  ดานการเปรียบเทียบ 7 3.85 1.27  6.15 1.31 2.30 6.90** 

3.  ดานการจัดหมวดหมู 7 3.75 1.45 6.50 0.61 2.75 8.97** 
        

รวม 24 13.75 3.86 20.65 2.52 6.90 10.51** 
        

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

 ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 4 เมื่อแยกเปนรายดานปรากฏวา เด็กปฐมวัยมีทกัษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร ดานการสังเกตและจําแนก ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดหมวดหมู  

หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 1.85 ,  2.30 ,  2.75  ตามลําดับ  ซึ่งสูงกวากอนการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ สงผลให

เด็กปฐมวยั มทีักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรสูงข้ึนทุกดาน และดานทีม่ีทักษะเพิ่มมากข้ึนที่สุด คือ  

ดานการสังเกตและการจําแนก  ดานการเปรียบเทียบ  ดานการจัดหมวดหมู 
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 3. การเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบในภาพรวม 

  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี ้ผูวิจัย นําคะแนนของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐาน ทาง

คณิตศาสตรโดยรวมท้ังกอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ

คาคะแนนผลตาง ( DiffX ) และทดสอบความแตกตางเฉล่ียวา มีความแตกตางกันมากนอยเพียงไร  

โดยใช  t-test  ทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติของแบบทดสอบ  ปรากฏผล ดังแสดงใน ตาราง 9 

 

ตาราง 8 การเปรียบเทยีบคะแนนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลงัที่ไดรับ 

     การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 

การทดลอง n X  S  DiffX  t p 

       

กอนการทดลอง 20 13.75 3.86    

    6.90 10.51** .000 

หลังการทดลอง 20 20.65 2.52    
       

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 ปรากฏวา ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคขนมอบ คาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเทากับ 2.30 คะแนน ซึ่งสูงกวากอน

การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก

ปฐมวยัหลังที่ไดรับการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ มีทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรสูงกวา

กอนที่ไดรับการจัดกิจกรรม 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยกึง่ทดลอง  เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ

เด็กปฐมวยักอนและหลงัการทํากจิกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ทัง้นี้เพื่อเปนประโยชน และเปน

แนวทางสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ในการพิจาณาเลือกกิจกรรม

ที่จะชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม ซึ่งมีลําดับข้ันตอน

ของการวิจัยและผลของการวิจัย โดยสรุป ดังนี ้

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกจิกรรม

ศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ทาํกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงข้ึน 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยคร้ังนี ้จะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับครูและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

เด็กปฐมวัย ในการนํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบไปใชเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัยอีกวิธีหนึ่ง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ระชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง ที่มีอายุ 3 – 4 ป ซึ่งกําลังศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก สังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  จํานวน  81 คน 
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 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง ที่มีอายุ 3 – 4 ป ซึ่ง

กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนอนบุาลกุกไก  สังกดั

สํานักการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน โดยมีข้ันตอนการคัดเลือกกลุมตัวอยาง

ดวยวิธีสุมอยางงาย คือ จับฉลากเลือกนักเรียนมา 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 20 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ จํานวน 24 กิจกรรม ผูวิจัยสรางข้ึนและ

ผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และนาํไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันอนบุาลปที ่1 ที่มี

อายุ 3 – 4 ป จํานวน 19 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จากนั้น นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม เพื่อ

นําไปใชในการทดลอง 

 2. แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 3 ชุด ดังนี ้

   2.1 แบบทดสอบวดัทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ดานการสังเกตและการจําแนก จาํนวน  

10  ขอ มีคาความเชื่อมั่นที ่.76 

  2.2 แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบ จํานวน 7 ขอ  

มีคาความเช่ือมั่นที่ .80   

  2.3 แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจัดหมวดหมู จํานวน 7 ขอ  

มีคาความเช่ือมั่นที่ .82   

 รวมทั้งส้ิน จํานวน 24 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึน และผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ นํา

แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ไดทําการวิเคราะหคุณภาพ เพื่อคัดเลือกขอสอบที่มี

คุณภาพ โดยมีคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับที่ .88   

 

การดําเนินการทดลอง 
 1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

ดวยขนมอบ ซึ่งทาํการทดลองในกิจกรรมสรางสรรค ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ  

3 วัน  วันละ 1 คร้ังๆ ละ 20 นาที  รวมทัง้ส้ิน  24 คร้ัง 
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 3. หลังการเสร็จส้ินการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุม

ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ฉบับเดียวกับแบบทดสอบที่ใชกอน

การทดลองแลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด  

 4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรมาทําการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. คะแนนที่ไดจากการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร กอนและหลังการทดลอง นํามา

หาคาสถิติพืน้ฐาน โดยนําขอมลูไปหาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) 

 2. เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลอง

กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ โดยใชสถิติ  t-test  สําหรับ Dependent  Samples 

 

 สรุปผลการวิจัย 

 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรทั้งโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูง

กวากอนการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ระดับทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน พบวา เด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง มีระดับ

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงข้ึนทุกดาน  อภิปรายได ดังนี ้

   1.1 ดานการสังเกตและการจําแนก เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

กอนการทดลองอยูในระดับ พอใช คือ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.15 คะแนน  แตหลังการทดลองเด็ก

ปฐมวยัมีระดับทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรอยูในระดับ ดี คือ คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 8.00  คะแนน  

แสดงวา ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบน้ัน ไดเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูการสังเกต

และการจาํแนก และไดลงมอืปฏิบัติกับอุปกรณและวัตถดิุบจริง โดยครูไดสอดแทรกทักษะการสังเกต

และการจําแนกในกิจกรรม คุกกี้แฟนซี โดยการใหเด็กสังเกตผลไมทีท่ํากจิกรรม และใหเด็กสังเกต

วัตถุดิบที่นํามาเหมือนหรือตางกันอยางไรบาง เชน ในกิจกรรมคุกกี้แฟนซีมีสีที่เหมอืนกัน คือ สีสม

ของแยมและผลไม เด็กไดสังเกตวา สมสามารถนํามาทําแยมได และสีก็เหมือนกัน 

   1.2 ดานการเปรียบเทียบ เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการทดลอง

อยูในระดับ พอใช คือ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.85 คะแนน แตหลังการทดลองเด็กปฐมวัย มีระดับ
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ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรอยูในระดับ ดี คือ คาคะแนนเฉลี่ยเทากบั 6.15 คะแนน แสดงวา ใน

การจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบนัน้ ไดเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูทกัษะ ดานการเปรียบเทยีบ

จากวัตถุดิบที่ครูนํามาทํากิจกรรม ตัวอยางเชน กิจกรรมขาไกสรางสรรค เด็กไดสังเกตขนมขาไกที่มี

ลักษณะที่แตกตางกันทัง้ในดานขนาดและรูปทรงที่แตกตางกัน 

   1.3 ดานการจัดหมวดหมู เด็กปฐมวัยมีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนการทดลอง

อยูในระดับ พอใช คือ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.75 คะแนน แตหลังการทดลองอยูในระดับ ดี คา

คะแนนเฉลีย่เทากบั 6.50 คะแนน แสดงวา การจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ชวยสงเสริมใน

เร่ืองการจัดหมวดหมู แสดงวา ในการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบนั้น ไดเปดโอกาสให

เด็กไดเรียนรูทกัษะการจัดหมวดหมูจากวัตถดิุบที่ครูนาํมาทํากิจกรรม ตัวอยางเชน ในการจัดกจิกรรม  

พวงมาลัยหวัจุก เด็กไดเรียนรูเร่ืองการจัดหมวดหมูจากกิจกรรมนี้ โดยการจัดหมวดหมูตามสี และ

ลักษณะรูปทรงของขนม 

 2. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ เปนกิจกรรมที่เปดโอกาส

ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกระทําโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตรงกับพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก  

ในข้ันที่ 2 ข้ันกอนปฏิบัติการ ที่ เพียเจท ไดกลาวไววา เด็กชวงอายุ 2 – 6 ป จะถือเอาตนเอง เปน

สําคัญ (Self Centered) และเรียนรูจากการสัมผัส และใชทุกสวนของรางกายในการทํากิจกรรม แต

การเรียนรูที่ไดผลดีที่สุด คือ การเรียนรูจากประสบการณที่ตนไดลงมือปฏิบัติ เด็กในวัยนี ้ ตองการ

ประสบการณที่เปนรูปธรรม ตองการคนหาสํารวจ (Explore) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จอหน ดิวอ้ี  

ที่กลาววา เด็กเรียนรูจากการกระทาํ (Learning by doing) (พรรณี ช. เจนจิต. 2538: 91)  

นอกจากนั้น กิจกรรมยังมีความนาสนใจทาทายความสามารถของเด็ก เนื่องจากเปนการเปดโอกาส

ใหเด็กไดคิดวางแผนริเร่ิม และลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยออกแบบผลงานตามความคิด

จากส่ือ วัสดุอุปกรณที่หลากหลายในแตละกิจกรรม ดังที่ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 31 – 33)  

กลาววา เด็กปฐมวัยโดยธรรมชาติแลวมีความอยากรูอยากเห็นในส่ิงตางๆ รอบตัว และตองการที่จะ

เรียนรูส่ิงแปลกใหม และที่สําคัญการเรียนรูของเด็กปฐมวยันัน้ ควรอยูทีตั่วเด็กเปนผูสรางสรรคความรู

ข้ึนดวยตนเอง ตลอดจนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกบั ทิศนา แขมมณี (2536: 133 – 135) 

กลาววา เด็กปฐมวัยมกีารเรียนรู ทัง้ที่ผานประสาทสัมผัสและการสรางความรูข้ึนในตัวเด็กเอง การเปด

โอกาสใหเด็ก ไดมีประสบการณตรงและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี  

ในกจิกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบนี ้ มุงเนนใหเด็กไดสัมผัสกบัส่ือ อุปกรณที่มีลักษณะแตกตางกัน

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรูจักการสังเกตและจําแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมูกับส่ือ ซึ่งเปนทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร เชนเดียวกับ เยาวพา เดชะคุปต (2528: 10) กลาววา เด็กเกิดการเรียนรู

จากการใชประสาทสัมผัสในการลงมือกระทํา การกระทํา จะทําใหเด็กคอย  ๆ เกิดความคิด สรางจินตนาการ  
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และสรางภาพในส่ิงที่เปนนามธรรมได (ประพันธศิริ สุเสารัจ (2541: 12 ; อางอิงจาก Bruner. n.d.  

เชนเดียวกับ (ภรณี  คุรุรัตนะ. 2528: 10) การกลาวถึงการเรียนรูของเด็กปฐมวัยวา เปนการคิดอยาง

มีระบบ  เด็กจะเรียนรูไดดีเมื่อมีส่ิงเราเปนรูปธรรม  ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 

 3. กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ทาํใหเกิดทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร คือ มี

พัฒนาการดานการสงัเกต จําแนก เปรียบเทียบส่ิงตางๆของวัสดุอุปกรณ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กใช

ประสาทสัมผัสในการทํากิจกรรมตกแตงดวยขนมอบ คือ ขนมปง คุกกี้ พาย เคก และใชวัสดุอ่ืนๆ

เปนสวนประกอบ เชน ครีมแตงหนาเคก แยม ช็อกโกแลต และวัตถุดิบโรยหนาตางๆ มาตกแตงดวย

วิธีการโรยหนา ทา วาด เขียน ลงบนขนมอบชนิดตาง  ๆตามความคิด และจินตนาการ เด็กจะทาํกจิกรรม 

ตางๆ ดวยตนเอง เด็กเกิดความสนุกสนานดังที่ รัตนา นิสภกุล (2550: 52) กลาววา เด็กจะไดทํา

กิจกรรมในรูปแบบเดิมเหมือนกันทุกวนัเพียงแตเปล่ียนวัตถุดิบเทานั้น แตเด็กยังคงสนใจท่ีจะทํากิจกรรม

ไมเบ่ือหนาย เพราะวัตถุดิบที่นํามาทํากิจกรรมนั้นหลากหลาย และเด็กเกิดความสนใจ นอกจากนั้น

ในแตละกิจกรรม ยังสามารถชวยสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ  

(2547: 189)  กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจคนพบและ

ไดทดลองกับส่ืออุปกรณทางศิลปสรางสรรค ซึ่งชวยใหเด็กสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทาง

คณิตศาสตรจากการสังเกต การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ควรแนะนํา หรือบอกเด็กเพียงเล็กนอย

เทานัน้ ใหโอกาสแกเด็กในการทํางานตามความพอใจและเปนอิสระในการทํากิจกรรมผูวิจัยใหอิสระ

ในการทาํกิจกรรม และใหเด็กไดเลือกใชวัตถดิุบในการทํางานศิลปะตามความพอใจวัตถุดิบ และอุปกรณ

ที่ใชในการวิจยัจะไมซ้าํกนัในแตละวนั ทัง้ขนมอบและวตัถุดิบโรยหนา สีของครีมแตงหนาเคก ดังนัน้

เด็กจะสามารถเลือกอุปกรณในการทํากิจกรรมศิลปะไดอยางอิสระ ซึ่งจะเห็นไดจากกิจกรรม คุกกี้

มะพราวแตงไทย ซึ่งเด็กเกดิการเรียนรูจากรูปรางของขนมคุกกีท้ีว่า คุกกี้ ไมจาํเปนตองมีส่ีเหล่ียม  

วงกลม เสมอไป แตคุกกี้ที่เปนรูปทรงอ่ืนก็มี ซึ่งสอดคลองกับ ฮิลเดรท (Hildreth) ที่กลาววา การรับรู

ทางสายตาในการสังเกตจําแนกและการเปรียบเทยีบเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะนําไปสูความพรอม

ทางการเรียนรูของเด็กในเร่ืองคณิตศาสตรในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชขนมคุกกีม้ะพราวออน ซึ่งมีลักษณะนนู

คลายขนมปงแตมีลักษณะแข็ง ในการทํากจิกรรมผูวิจยัเห็นวา บางกิจกรรม เด็กมีความคิดแตกตาง  

อยางเชน กิจกรรมทารดครีม-โอ ซึ่ง ทารด จะมีลักษณะคลายถวย ซึง่เด็กสวนมากจะหงายถวยทาํ

กิจกรรม แตมีเด็กคนหนึ่งที่คว่ําถวยแลวทาํกิจกรรม ซึ่งแตกตางกับเด็กคนอ่ืน แสดงใหเห็นวา เด็กมี

ความคิดสรางสรรคและทุกกิจกรรมที่เด็กไดปฏิบัติ ยังทาํใหเด็กเกิดทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร

อีกดวย 
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 นอกจากนี ้ผูวจิัยยังสังเกตเหน็วา ทุกคร้ังทีท่ํากจิกรรมเด็กๆ เกิดความสนุกสนาน เด็กๆ ต้ังใจ

ทํากิจกรรม ทกุคนตกแตงขนมอบกันอยางสนกุสนาน ทัง้บีบครีม ทัง้โรยวตัถุดิบแตงหนา พอทาํกิจกรรมเสร็จ

ทุกคนเลา และสนทนาถึงผลงานของตนเอง นอกจากนั้นเด็กๆ ทุกคนยังไดชิมผลงานของตนเอง 

 ดังนั้น ส่ิงที่เด็กไดเรียนรูจากกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ไดปฏิบัติกิจกรรม เปน

รูปธรรม เด็กไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา จึงสงผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในแตละดาน

ไดแก ดานการสังเกตและการจําแนก ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดหมวดหมู ซึ่งทักษะในแตละดาน

ของพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย มีความแตกตางกันตามความสามารถพื้นฐานเดิม 

 

ขอสังเกตที่ไดรับจากการวิจัย 
 1. จากการบันทึกหลังการสอนไดขอสังเกตวา เด็กตองปรับตัวกับกิจกรรมที่ใชขนมอบ ใน

การทาํกิจกรรมศิลปสรางสรรค เนื่องจากกิจกรรมและส่ือ วัสดุอุปกรณ มีความแปลกใหม ทําใหเด็กยัง

ไมกลาที่หยิบจับ และทํากิจกรรม จึงตองใหกําลังใจ และใหคําแนะนํา เมื่อเด็กตองการคําแนะนํา  

และกระตุนใหเด็กลงมือปฏิบัติ โดยใหเด็กดูเพื่อนๆ ที่ทาํกิจกรรม และครูทําใหเด็กดู เพื่อใหเด็กเกิด

ความมั่นใจกลาที่จะทํา ซึ่งในระยะนี้ เด็กยังทํากิจกรรมยังไมคลองแคลว ขาดความมั่นใจในการทํา

กิจกรรม โดยเด็กจะพูดวา ทาํไมเปน ทําแบบนี้ใชไหม บอยคร้ัง 

 2. จากการบันทึกหลังการสอนไดขอสังเกตวา เมื่อเขาสูระยะสัปดาหที่ 3 เด็กมีการปรับตัว

มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมดีข้ึน มีความมั่นใจในการทาํกิจกรรมมากขึ้น รูจักคิดหาวิธีการของตนเอง

ในการทํากิจกรรม เชน การทําใหขนมติดกับเกล็ดช็อกโกแลต โดยใชครีมแตงหนาเคก แยม   

 3. การเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูอยางมีอิสระในการทาํกิจกรรม นอกจากจะเปนการพฒันา

ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแลว เด็กยังไดพัฒนาการในดานอ่ืน  ๆเชน ดานรางกาย สรางความสัมพนัธ

ระหวางมือกับตา ซึ่งจะเปนพื้นฐานตอการเตรียมความพรอมในดานการเขียน พัฒนาการดานอารมณ-

จิตใจ ชวยผอนคลาย เกิดความสนุกสนาน มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

มีพัฒนาการในดานสังคม รูจักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การรูจักรอคอย การแบงปนซ่ึงกันและกัน  

สําหรับการพัฒนาดานสติปญญา เมื่อเด็กไดทํากิจกรรมผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กจะเกิดการเรียนรู

ผานการกระทํา เกิดความเขาใจไดดวยตนเอง 

 4. ในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ทาํใหเด็กไดคิด โดยการต้ังชื่อผลงานของ

ตนเอง ทําใหเด็กไดกลาแสดงออกจากการต้ังชื่อที่หลากหลายและแตกตางกันออกไป 

 5. ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ชวยใหเด็กรูจักรักษาความสะอาดขณะ

ทํากิจกรรม รูจักระมัดระวังเวลาทํากิจกรรม 
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 6. ในการทํากิจกรรมผูวิจัยเห็นวาบางกิจกรรมเด็กมีความคิดแตกตาง อยางเชน กิจกรรม

ทารดครีม-โอ ซึ่ง ทารด จะมลัีกษณะคลายถวย ซึง่เด็กสวนมากจะหงายถวยทํากิจกรรม แตมีเด็กคนหนึ่ง

ที่คว่ําถวยแลวทํากิจกรรม ซึ่งแตกตางกับเด็กคนอ่ืน  แสดงใหเห็นวา เด็กมีความคิดสรางสรรค 

 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ครูควรมีบทบาทในการดูแลใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําเมื่อเด็กตองการ กระตุนใหเด็ก

โดยใหเด็กไดทดลองทําตามความคิดของตนเอง ใหแรงเสริม กลาวคําชมเชยในผลงานของเด็ก ทาํให

เด็กมีความมั่นใจ และต้ังใจในการทํากิจกรรม 

 2. ในการเตรียมกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบนั้น ควรเตรียมครีมใสกรวยเมื่อใกลจะทํา

กิจกรรม เพราะวา ถาใสทิง้ไวนานจะทาํใหน้ํามนัในครีมละลายซมึออกมานอกกรวย ทาํใหเด็กไมกลา

หยิบกรวยและกรวยที่ใสครีมแตงหนาเคกควรมีขนาดที่พอเหมาะกับมือของเด็ก เพื่อสะดวกกับเด็ก

ในการบีบครีมทํากิจกรรม 

 3. กอนที่จะทํากจิกรรมครูควรแนะนําใหเด็กรักษาความสะอาด ถาครีมแตงหนาเคกเลอะมือ

หรือเส้ือผา ควรใชกระดาษทิชชูเช็ดออกกอนแลวนําไปลางดวยน้ําสบู 

    

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ ที่มีตอพฒันาการ

ดานอ่ืน  ๆของเด็กปฐมวยั เชน ความสามารถดานความคิดแกปญหา ทกัษะทางภาษาสงเสริมพัฒนาการ

ดานกลามเนื้อมัดเล็กและลีลามือ  เปนตน 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบในกลุมตัวอยาง 

อ่ืนๆ เชน กลุมตัวอยางในโรงเรียน สังกัดการศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

บรรณานุกรม 
 
กมล เวียสุวรรณ.  (2541).  ศิลปะนิยม.  กรุงเทพฯ: เลิฟแอนดลิฟเพรส. 

กรภัสสร ประเสริฐศักด์ิ. (2539). ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

 ศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผลและคําถามเชิงเปรียบเทยีบ. ปริญญานพินธ กศ.ม.  

 (การศึกษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

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

------------ .  (2540).  หลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540.  กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 

------------ .  (2546).  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546.  กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 

กรรณิการ โยธารินทร. (2543). พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

 เปนกลุม. ปริญญานพินธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

กิติมา อมรทัต.  (2530).  ความหมายของศิลปะ.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2547). การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เอดิสัน  เพรส 

 โปรดักส. 

------------ .  (2549, เมษายน).  การสอนคณิตศาสตรเด็กปฐมวัย.  วารสารการศึกษาปฐมวัย.  10(2): 38 – 34. 

ขวัญนชุ บุญยูฮง. (2547). การสงเสริมทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัโดยการเลา ”นทิาน 

 คณิต”.  ปริญญานพินธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

คมขวัญ ออนบึงพราว. (2550). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใช 

 รูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรู.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).   

 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

คัทนีย แกวมณี. (2544). การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัยอนุบาล 

 โดยใชศูนยการเรียนที่มีสัญญาการเรียน. วิทยานพินธ ค.ม. (การศึกษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:  

 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

จงรัก อวมมีเพยีร. (2547). ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรักการจัดกิจกรรม 

 ศิลปะส่ือผสม. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัย  

 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

 

 



 70 

จิตทนาวรรณ เดือนฉาย. (2541). ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ 

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

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ฉวีวรรณ นยิมชาติ. (2538). การพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กกอนปฐมวัยศึกษาที่ไดรับ 

 การจัดประสบการณการเลนมุมคณิตศาสตรอยางมีแบบแผน.  ปริญญานิพนธ กศ.ม.  (การศึกษา 

 ปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ชนกพร ธีรกุล. (2541). ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ 

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

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ชมพูนุท จนัทรางกูร. (2549). ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

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

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ชัชวาล ชอไสว. (ม.ป.ป.). ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ 

 ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. 

ชัยณรงค เจริญพาณิชยกุล.  (2531).  แบบการพัฒนาเด็กดวยศิลปะ.  กรุงเทพฯ: ณ วิทยาลัยครู. 

ณัฐชุดา สาครเจริญ. (2548). การพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐานของเด็กปฐมวัย โดย 

 การใชรูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรู. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษา 

 ปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ณัฐนันท คัมภีรภัทร. (ม.ป.ป.). ใน  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับเด็ก 

 ปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฎสวนดุสิต. 

ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ.  (2546).  การเปรียบเทียบผลของการใชกิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาในการวาดภาพ 

 กับการปนที่มตีอความคิดสรางสรรคของเด็กนกัเรียนชัน้อนุบาลศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวดัสระบัว  

 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย   

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ทิศนา แขมมณี. (2536). หลักการและรูปแบบพัฒนาเด็กปฐมวยัตามวิธีชวีติไทย.  พิมพคร้ังที ่2.  กรุงเทพฯ:  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นิตยา ประพฤติกิจ.  (2541).  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮาส. 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  (2526). การวัดประเมินผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาพื้นฐานทาง 

 การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



 71 

บุญทัน อยูชมบุญ.  (2529).  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรระดับปฐมศึกษา.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

บุญเยี่ยม จิตรดอน. (2526). หนังสือชุดคูมือครูการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก   

 กระทรวงศึกษาธิการ. 

เบญจา แสงมลิ.  (2545).  การพัฒนาเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: เมธีทิปส. 

ประพันธศิริ สุเสารัจ.  (2541).  คิดเกงสมองไว.  กรุงเทพฯ: โปรดักทีฟบุค.   

ประพมิพพักตร พละพงศ. (2550). ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยในการทํากิจกรรม 

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

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ประไพจิตร เนติศักด์ิ. (2529). การสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา.  ลําปาง: ภาควิชาหลักสูตร 

 และการสอนคณิตศาสตร  วิทยาลัยครูลําปาง. 

ปยรัตน โพธิ์สอน. (2542). การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรของเด็กอนุบาลโดยใชการประเมินผล  

 แบบพอรโฟลิโอ.  วทิยานิพนธ ค.ม. (ประถมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย จฬุาลงกรณ 

 มหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

ปยะชาติ กองกิตตไพศาล. (2526). ศิลปะสําหรับเด็ก : ของเลนเพื่อเสริมคุณคาในชีวิต. ใน  เอกสาร 

 วิชาการเคร่ืองเลนเพื่อพัฒนาเด็ก.  กรุงเทพฯ: คณะอนุกรมการพัฒนาการเลนของเด็ก. 

พนดิา ชาตยาภา. (2544). กระบวนการพฒันาการส่ือความหมายของเด็กปฐมวยั โดยการสรางเร่ืองราว 

 ในกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติ.  ปริญญานพินธ กศ.ม.  (การศึกษา 

 ปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

พรมารินทร สุทธจิตตะ. (2529). การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1  

  ที่เรียนสรางภาพโดยใชและไมใชรูปเรขาคณิตเปนส่ือ. วิทยานพินธ คม. (ประถมศึกษา). 

  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

พรพรรณ รําไพรุจิพงศ. (2550). ทกัษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ทาํกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพ  

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

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

พรรณี ช. เจนจิต.  (2538).  จิตวิทยาการสอน.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ. 

พวงรัตน พุมคชา.  (2545).  การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรของเด็กอนุบาลที่เรียนโดยใช 

 เร่ืองคณิตศาสตร.  วทิยานพินธ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

 



 72 

พีระพงษ กุลพศิาล.  (2531).  มโนภาพและการรับรู.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาพัฒนาตําราและเอกสาร 

 วิชาการหนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู. 

------------ . (2533).  การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย อาย ุ5 – 6 ขวบ” 3 มติิ ทัศนะทางศิลปะ 

 และศิลปศึกษา.  กรุงเทพฯ: การศาสนา. 

------------ . (2545).  สมองลูกพัฒนาไดดวยศิลปะ.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ: 21 เซนจูร่ี. 

เพ็ญทิพา อวมมณี.  (2547).  ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยที่ใชลวดกํามะหยี่ในการทาํ 

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

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ภรณี คุรุรัตนะ. (2535). การเลนของเด็ก. กรุงเทพฯ: ภาควชิาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร   

 มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโฒ. 

ภารณี เศรษวงศ. (2541). การศึกษาความเชื่อมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ 

 สรางสรรคเสริมดวยภาษาพดูกับกิจกรรมสรางสรรคปกติ. ปริญญานิพนธ กศ.ม.  (การศึกษา 

 ปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2532).  การจัดประสบการณเพื่อสรางมโนคติทางคณิตศาสตร.   

 เอกสารการสอนวิชาการสรางเสริมประสบการณชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา หนวยที่  1 – 7.  

 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 

------------ . (2527). เอกสารการสอนชุดวชิาการสรางเสริมประสบการณระดับปฐมวยัศึกษาหนวย 1 – 7 .   

 พิมพคร้ังที่ 2.  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. 

มันทนา เทศวิศาล.  (2535).  การจัดศูนยเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎสวนดุสิต. 

เยาวพา  เดชะคุปต.  (2528).  กิจกรรมกอนวัยเรียน.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

------------ . (2542). การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: แม็ค. 

------------ . (2542).  กจิกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: เอพี กราฟฟกส ดีไซน. 

รัตนา นิสภกุล.  (2550).  การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

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

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานกุรม.ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

ราศี ทองสวัสด์ิ.  (2523).  การจัดตารางกิจกรรมประจําวนั : เขาใจเด็กกอนวัยเรียนเลม 1.  ชมรมไทย 

 อิสราเอล. 

 



 73 

โรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน. (2533). ตําราทําขนมจากแปงสาลี. พิมพคร้ังที่ 2.   

 กรุงเทพฯ: กรุงเทพ. 

ลลิตพรรณ ทองงาม. (2539). ศิลปะสําหรับครูประถม.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพคร้ังที ่5. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เลิศ  อานันทนะ.  (2523).  ศิลปะโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: กราฟฟคอารต. 

วราภรณ นาคะศิริ. (2546). การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

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

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

วาโร เพ็งสวัสด์ิ. (2542). การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย. สกลนคร: โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา  

 คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎสกลนคร. 

วิรุณ  ต้ังเจริญ.  (2539).  ศิลปศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

------------ . (2526).  ศิลปศึกษา.  กรุงเทพฯ: วิฌวลอารต. 

------------ . (2532). ศิลปะและลูกกอนวัยเรียน.  รวมบทวิจารณและทรรศนะทางศิลปะศิลปะทรรศน.  

 กรุงเทพฯ: ตนออ. 

------------ .  (2536).  ทัศนศิลป.   กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

ศรีแพร จันทราภิรมย. (2550). ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

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

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ศรีสุดา คัมภีรภัทร.  (2534). ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรและความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย 

 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะทีเ่นนองคประกอบพืน้ฐาน. ปริญญานิพนธ  

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

 ถายเอกสาร. 

สรรพมงคล จันทรดง. (2544). การเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด 

 ประสบการณทางคณิตศาสตร ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทางคณิตศาสตร แบบ 

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

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

สัตยา สายเช้ือ.  (2541).  กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กกอนวัยเรียน.  กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร. 



 74 

สายทิพย ศรีแกวทุม. (2541). การคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคโดย 

 ใชกระบวนการวิทยาศาสตร. ปริญญานพินธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย   

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2531). แผนการจัดประสบการณชั้นเด็กเล็ก กลุมที่ 1.   

 พิมพคร้ังที่ 5.  กรุงเทพฯ: รุงศิลป. 

------------ . (2536). คูมือการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู.  กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 

------------ . (2540).  คูมือหลักสูตรกอนประถมศึกษา พทุธศักราช 2540 (อายุ 3 – 6 ป).  กรุงเทพฯ:  

 กระทรวงศึกษาธิการ. 

สิริชนม  ปนนอย.  (2542).  ผลการใชเกมคณิตศาสตรในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสที่มีตอ 

 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรของเด็กวัยอนุบาล. วิทยานิพนธ ค.ม. (ประถมศึกษา).   

 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2545). การวัดและประเมินแนวใหม:เด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร   

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุภาพ มีสุข.  (2547).  การศึกษาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปญญาเลิศกอนวัยเรียน โดยการจัด 

 กิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแบบวางแผนปฏิบัติและทบทวน. ปริญญานิพนธ กศ.ม.  (การศึกษา 

 ปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. (2543).  แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาล 

 ศึกษาปที่ 1 เลมที่ 1.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

------------ . (2543). แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 เลมที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุม 

 สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด. 

------------ .  (2543).  แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 เลมที่ 1.  กรุงเทพฯ: ชุมนมุ 

 สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด. 

------------ . (2543). แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 เลมที่ 2.  กรุงเทพฯ: ชุมนุม 

 สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด. 

หรรษา นิลวิเชียร.  (2535).  ปฐมวัยศึกษา : หลักสูตรและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

หรรษา นิลวิเชียร; และ พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร.  (2535).  ปฐมวัยศึกษา : หลักสูตรและแนวปฏิบัติ.   

 กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

โอภาส บุญครองสุข. (2535). เราจะสอนวิชาศิลปศึกษาใหเด็กสุนทรียภาพตามแนวปรัชญาใด : ใน  

 ศิลปศึกษา-ศึกษาศิลปะ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



 75 

Hammond, S.L.; et al.   (1967).  Good School for Young Children.  New York: Mac Millam. 

Hildreth, G.  (1950).   Readiness for School Beginners.  New York: World Book ComPany. 

Hong, H. (1999, May).  Effects of Mathematics Learning Through Children Literature on  

 Math Achievement and Dispositional Outcomes.  Early Childhood Research  

 Quarterly.  11: 477 – 494.  

Kline, K.  (2000, May).  Early Childhood Teachers Discuss the Standard.  Teaching Children  

 Mathematics.  6(9): 568 – 571. 

Lowenfeld, V.; & Brittain, W.  (1987).  Creative and Mental Growth.  New York: Macmillan  

 Publishing Company. 

Mayesky, Mary. (1998). Creative Activities for Young Children. United States of America:  

 Delmar. 

Schirrmacher, R. (1993).  Art and Creative Development for Young Children.  New York:  

 Delmar Publishers. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
  
   -  คูมือการใชแผนการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

   -  ตัวอยางแผนการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 78 

คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 
 

1.  คําช้ีแจง 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบเปนกิจกรรมทีใ่ชขนมอบประเภทตาง  ๆ ในการทาํกิจกรรม 

เชน ขนมปง คุกกี้ เคก ฯลฯ ซึ่งในการทํากิจกรรมเด็กสามารถเลือกทําไดตามความสามารถ และ

ความสนใจ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรู จากการใชประสาทสัมผัสในการทํากิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคดวยขนมอบ ทั้งนี้ยงัฝกฝนเร่ืองการสังเกตและการจําแนก การเปรียบเทียบ การจัด

หมวดหมู ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนโดยยึดหลักของการทาํกจิกรรมศิลปสรางสรรค ตามคูมอืหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย 2546 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ตลอดจนการยึด

ตามความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กเปนหลักจํานวนทั้งส้ิน 24  กิจกรรม 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาการใชกลามเนื้อมัดเล็ก และการประสานสัมพันธระหวาง มือ

กับตา 

 2.2 เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ไดแก  การสังเกตและการจําแนก  

การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู 

 2.3  เพื่อใหนักเรียนไดฝกการรับรูประสาทสัมผัส 

 5.4  เพื่อใหนักเรียนไดสงเสริมการแสดงออก 

 2.5  เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 2.6  เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค  จินตนาการ 

 

3. เนื้อหา 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ  24  กิจกรรม 

 

4. การดําเนินกิจกรรม 
 4.1 สรางขอตกลงในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบดังนี้ 

  4.1.1 ไมนําขนมอบและวัตถุดิบทุกชนิดมารับประทานหรือชิมกอน 

  4.1.2 ไมแยงหรือเลนกันขณะทํากจิกรรม 

  4.1.3 ตกลงสัญญาณกอนหมดเวลา  โดยอาจใชเพลงหรือการเคาะจังหวะ 

  4.1.4 เมื่อทํากิจกรรมเสร็จควรเก็บอุปกรณเขาที่และลางมือใหสะอาด 
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 4.2 ครูแนะนํากิจกรรมและอุปกรณ  อธิบายวิธทีํา  วธิีใชวัสดุ 

 4.3 เด็กลงมอืปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยแนะนาํและใหความชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ

ความชวยเหลือ 

 4.4 เด็กเลาถึงผลงานจากการทํากิจกรรม 

 

5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตการทํากิจกรรมและการสนทนา 

 5.2 สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 6.1 กอนและหลังทํากิจกรรมเด็กจะตองลางมือใหสะอาดทุกคร้ัง 

 6.2 เมื่อส้ินสุดการทํากิจกรรม  ครูไมควรเนนทีค่วามสวยงามของผลงานทีเ่ด็กทาํ แตควรให

ความสําคัญกับกระบวนการการทํางานของเด็กที่จะสงผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
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ตาราง 9   การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ (ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 8 สัปดาห) 
 

สัปดาห วัน กิจกรรม 

   

วันอังคาร คุกกี้แฟนซี 

วันพุธ ขนมปงแผนแตงหนา 1 

วันพฤหัสบดี โดนัทชวนมอง 

วันอังคาร ขนมไขแปลงโฉม 

วันพุธ พวงมาลัยหัวจุกคูเอบีซี 2 

วันพฤหัสบดี โรซีแครกเกอรแฟนตาซี 

วันอังคาร คุกกี้มะพราวแตงไทย 

วันพุธ ยูโรแตงตัว 3 

วันพฤหัสบดี เทสต้ีบันหลายสี 

วันอังคาร แซนดวิช  3  สหาย 

วันพุธ คุกกี้มาชเมลโลวแซนดวิช 4 

วันพฤหัสบดี ขาไกสรางสรรค 

วันอังคาร ช็อกบอลเปลี่ยนใจ 

วันพุธ ขนมปงหลายรส 5 

วันพฤหัสบดี ครัวซองแตงหนา 

วันอังคาร แยมโรหลายสี 

วันพุธ ขนมปงปงแตงหนา 6 

วันพฤหัสบดี สรางสรรคแพนเคก 

วันอังคาร อมยิ้มแกมปอง 

วันพุธ พายหลายรส  7 

วันพฤหัสบดี บารกลวยตากรวมใจ 

วันอังคาร สีสันรังผ้ึง 

วันพุธ ทารดครีมโอ 8 

วันพฤหัสบดี แตงหนาเคก 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยขนมอบ 
 

ช่ือกิจกรรม  
 พวงมาลัยหัวจุกคูเอบีซี 
 

จุดประสงค 
 1. เพื่อใหนักเรียนไดพฒันาการใชกลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพนัธระหวางมือกับตา 

 2. เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการสังเกตและการจําแนก  เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมู 

 3. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการรับรูประสาทสัมผัส 

 4. เพื่อใหนักเรียนไดสงเสริมการแสดงออก 

 5. เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 6. เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค  จินตนาการ 
 

เนื้อหา   
 พวงมาลัยหัวจุกคูเอบีซี 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
  1. นักเรียนและครูสนทนารวมกนัเลนเกมทายชื่อ ขนมเอบีซี ดังนี้ โดยครูนําขนมเอบีซี

ใสกลองทึบใหนักเรียนคลําแลวทายช่ือขนมเอบีซี 

  2. นักเรียนและครูสนทนารวมกนั  ดังนี ้

   2.1 ขนมเอบีซีมีรูปรางอยางไรบาง 

   2.2 มีใครเคยเห็นขนมประเภทนี้บาง  ที่ไหน 

   2.3 เนื้อของขนมมีสีอะไร 

   2.4 นักเรียนเคยทานขนมนี้ไหม 
 ขั้นสอน 
  1. เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 

  2. เด็กทํากิจกรรมตามความสนใจโดยการเลือกรอยขนมหัวจกุ ขนมเอบีซ ีหรือกระดาษวาว

ใสเชือกหรือการโรยหนา ทา วาด เขียน ดวยน้ําตาลไอซ่ิง ครีมแตงหนาเคก ตามความคิดและจินตนาการ

ลงบนอุปกรณที่ครูจัดให 

  3. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนําช้ินงานวางบนถาดรองไปจัดรวมกันไวทีห่นาช้ันเรียน 
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  4. เด็กชวยกันเกบ็ของ  ทําความสะอาดใหเรียบรอย 
 ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองและสนทนารวมกับครู  ดังนี ้

   1.1 นักเรียนใชอุปกรณใดบางในการทํากิจกรรรม 

   1.2 อุปกรณที่ใชมีสีอะไรบาง 

   1.3 นักเรียนคิดวาระหวางขนมหวัจุกกับกระดาษวาวอะไรเบา และอะไรหนัก 

   1.4 ในพวงมาลัยของนักเรียนมีขนมรูปทรงใดบาง 

   1.5 ในพวงมาลัยของนกัเรียนมีขนมรูปทรงใดบางที่เหมือนกนั และมีส่ิงใดบางที่เหมือนกนั 

   1.6 กิจกรรมที่นักเรียนทําใชอุปกรณอะไรบาง 

   1.7 ในกิจกรรมเด็กๆ ใชน้ําตาลไอซิ่งทําอะไร 

   1.8 ในกิจกรรมเด็กโรยอะไรบนขนมเอบีซี 

 

ส่ือการเรียน 
 1. ขนมปงหัวจุก  สีเหลือง  สีเขียว  สีขาว  สีชมพู 

 2. ขนมปงรูปทรงABC-Z 

 3. กระดาษวาวสีตางๆ 

 4. เชือกสําหรับรอยขนม 

 5. ถาดรองสําหรับวางชิ้นงาน 

 6. ผาพลาสติกปูโตะ 

 7. ถาดสําหรับใสขนม 

 8. น้ําตาลไอซ่ิง 

 9. ครีมแตงหนาเคก 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการทํากิจกรรมและการสนทนา 

 2. สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
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ช่ือกิจกรรม ขาไกรักกัน 
 

จุดประสงค 
 1. เพื่อใหนักเรียนไดพฒันาการใชกลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพนัธระหวางมือกับตา 

 2. เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการสังเกตและการจําแนก  เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมู 

 3. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการรับรูประสาทสัมผัส 

 4. เพื่อใหนักเรียนไดสงเสริมการแสดงออก 

 5. เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 6. เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค  จินตนาการ 

 

เนื้อหา   
 ขาไกรักกัน 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
  1. นักเรียนและครูสนทนารวมกันคิดหาคําตอบจากปริศนาคําทาย อะไรเอย เปนแทงยาว  

กรอบ เด็กๆ ชอบทาน ชื่อเหมือนสัตวที่ชอบขันตอนเชา 

  2. นักเรียนและครูสนทนารวมกนั  ดังนี ้

   2.1 ขนมขาไกมีรูปรางอยางไรบาง 

   2.2 เนื้อของขนมขาไกมีสีอะไร  ลักษณะของขนมเปนอยางไร 

   2.3 นักเรียนเคยเห็นขนมนี้ไหม  ที่ไหน 

   2.4 นักเรียนเคยทานขนมนี้ไหม 

   2.5 นักเรียนคิดวาขนมขาไกทํามาจากอะไร 
 ขั้นสอน 
  1. เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 

  2. เด็กทํากิจกรรมตามความสนใจโดยการนําขนมขาไก ครีมแตงหนาเคก  เยลล่ีรูปผลไม  

มาสรางช้ินงานของตนเองโดยการโรยหนา ทา วาด เขียน ตามความคิดและจนิตนาการของตนเองลงบน

อุปกรณที่ครูจัดไว 

  3. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนําชิน้งานวางบนถาดรองไปจัดรวมกนัไวทีห่นาชั้นเรียน 



 84 

  4. เด็กชวยกันเกบ็ของ  ทําความสะอาดใหเรียบรอย 
 ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองและสนทนารวมกับครู  ดังนี ้

   1.1 ชิ้นงานของนักเรียนใชวัตถุดิบใดบาง 

   1.2 ในชิ้นงานของตนเองมีวัตถุดิบอะไรที่ใหญ และอะไรที่เล็กที่สุด ในการทาํกิจกรรม 

   1.3 ขนมขาไกมีลักษณะเปนอยางไร   

   1.4 นักเรียนใชเยลล่ีรูปทรงใด  สีอะไรบางมาทํากิจกรรม 

   1.5 นักเรียนใชขนมขาไกขนาดใดบางมาทํากิจกรรม 

   1.6 นักเรียนคิดวาขนมเยลลี่อยูใกลกับวัตถุดิบใดมากที่สุด 

 

ส่ือการเรียน 
 1. ขนมปงแทงขนาดตางๆ 

 2. ครีมแตงหนาเคกบรรจุในถุง 3 – 4 สี  คือ  สีเขียว  สีขาว  สีแดง 

 3. เยลล่ีรูปผลไม 

 4. ถาดรองสําหรับวางชิ้นงาน 

 5. ผาพลาสติกปูโตะ 

 6. ถาดสําหรับใสขนม 

 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการทํากิจกรรมและการสนทนา 

 2. สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
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ช่ือกิจกรรม 
 ขนมปงแผนแตงหนา 
 

จุดประสงค 
 1. เพื่อใหนักเรียนไดพฒันาการใชกลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพนัธระหวางมือกับตา 

 2. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการรับรูประสาทสัมผัส 

 3. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักสีแดง  สีขาว  สีเขียว  สีชมพ ู

 4. เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการสังเกตและการจําแนก  เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมู 

 5. เพื่อใหนักเรียนไดสงเสริมการแสดงออก 

 6. เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

เนื้อหา   
 ขนมปงแผนแตงหนา 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
  1. นักเรียนและครูสนทนารวมกนัคิดหาคําตอบจากปริศนาคําทาย อะไรเอย เปนแผน  

สีขาว  นิยมทานคูกับแยม 

   2. นักเรียนและครูสนทนารวมกนั  ดังนี ้

    2.1 ขนมปงมีลักษณะอยางไร  มีสีอะไร 

    2.2 ขนมปงมีสีอะไร  รสชาติเปนอยางไร  มีใครเคยทานบาง 

    2.3 นักเรียนคิดวาขนมปงทํามาจากอะไร 

    2.4 นักเรียนคิดวาขนมปงมีประโยชนไหม  และมีประโยชนอยางไร 
 ขั้นสอน 
  1. เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 

  2. เด็กทํากิจกรรมตามความสนใจ โดยการนําขนมปงแผนรูปทรงตาง  ๆแยมผลไม  เกล็ด

ช็อกโกแลต มาโรยหนา ทา วาด เขียน เพื่อสรางชิ้นงานตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 

  3. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนําชิน้งานวางบนถาดรองไปจัดรวมกนัไวทีห่นาชั้นเรียน 

  4. เด็กชวยกันเกบ็ของ  ทําความสะอาดใหเรียบรอย 
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 ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองและสนทนารวมกับครู  ดังนี ้

   1.1 นักเรียนใชขนมปงรูปทรงใดบางมาทํากิจกรรม 

   1.2 ในชิ้นงานของนักเรียนมีอะไรที่เหมือนกัน  และอะไรที่ตางกัน  ตางกันอยางไร 

   1.3 ขนมปงของนักเรียนมีอะไรซอนอยูขางใน 

   1.4 นักเรียนคิดวาระหวางแยมผลไม กับเกล็ดช็อกโกแลต และขนมปง ตางกันหรือ

เหมือนกันอยางไรบาง   

 

ส่ือการเรียน 
 1. ขนมปงแผนรูป 

 2. แยมผลไมบรรจุในถุง 3สี  คือ  แยมสม  แยมสตอเบอร่ี  แยมบลูเบอรร่ี  แยมสัปปะรด 

 3. เกล็ดช็อกโกแลต 

 4. ถาดรองสําหรับวางชิ้นงาน 

 5. ผาพลาสติกปูโตะ 

 6. ถาดสําหรับใสขนม 

 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการทํากิจกรรมและการสนทนา 

 2. สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
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ช่ือกิจกรรม  
 คุกกี้อวดโฉม 
 

จุดประสงค 
 1. เพื่อใหนักเรียนไดพฒันาการใชกลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพนัธระหวางมือกับตา 

 2. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการรับรูประสาทสัมผัส 

 3. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักสีของแยมผลไม 

 4. เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการสังเกตและการจําแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู 

 5. เพื่อใหนักเรียนไดสงเสริมการแสดงออก 

 6. เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

เนื้อหา   
 คุกกี้อวดโฉม 

 

กิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
  1. นักเรียนและครูสนทนารวมกันเลนเกมทายช่ือ ขนมคุกกี้ ดังนี้ โดยครูนําคุกกี้ใสกลองทึบ

ใหนักเรียนคลําแลวทายช่ือ ขนมคุกกี้ 

  2. นักเรียนและครูสนทนารวมกนั  ดังนี ้

   2.1 นักเรียนเคยทานขนมนี้ไหม  รสชาติเปนอยางไร 

   2.2 นักเรียนเห็นคุกกี้รูปทรงใดบาง  มีสีอะไรบาง   

   2.3 นักเรียนคิดวาคุกกี้นอกจากจะนํามารับประทานแลวยงัสามารถนาํมาทาํอะไรไดอีก 
 ขั้นสอน 
  1. เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 

  2. เด็กทํากิจกรรมตามความสนใจโดยการนําคุกกี้ ครีมแตงหนาเคก แยมผลไม ผลไมสด   

มาสรางชิ้นงานของตนเองตามความคิดและจิตนาการของตนเอง 

  3. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนําชิน้งานวางบนถาดรองไปจัดรวมกนัไวทีห่นาชั้นเรียน 

  4. เด็กชวยกันเกบ็ของ ทําความสะอาดใหเรียบรอย 
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 ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนนําเสนอผลงานของตนเองและสนทนารวมกับครู  ดังนี ้

   1.1 ในชิ้นงานของนักเรียนใชคุกกี้รูปทรงใดมากที่สุด 

   1.2 นักเรียนคิดวาคุกกี้รูปทรงใดมากที่สุด 

   1.3 นักเรียนคิดวาระหวางแยมผลไมกับผลไมสดอะไรที่หนักกกวา  และอะไรที่เบากวากัน 

   1.4 ใหนักเรียนเรียนชวยกันจับคูแยมผลไมกับผลไมสด 

 

ส่ือการเรียน 
 1. คุกกี้รูปรางตางๆ 

 2. ครีมแตงหนาเคก  แยมผลไม  บรรจุในถุงหรือหลอดบีบ 

 3. ผลไมสด  เชน  กลวย  สม  ฝร่ัง  องุน 

 4. ถาดรองสําหรับวางชิ้นงาน 

 5. ผาพลาสติกปูโตะ 

 6. ถาดสําหรับใสขนม 

 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการทํากิจกรรมและการสนทนา 

 2. สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

    -  คูมือการใชแบบทดสอบทกัษะวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

    -  ตัวอยางแบบทดสอบวัดทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
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คูมือการใช 
แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

 
ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย เปนแบบปรนัย  

มี 3 ตัวเลือก จํานวน 24 ขอ ใชวัดทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานตางๆ ดังนี ้

 1. ดานการสังเกตและการจําแนก  จํานวน  10  ขอ 

 2. ดานการเปรียบเทียบ    จํานวน    7  ขอ 

 3. ดานการจัดหมวดหมู    จํานวน    7  ขอ 

  

การใหคะแนน 
 ขอที่ตอบถูกให  1  คะแนน 

 ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา  1  ตัวเลือก  ให  0  คะแนน 

 

การเตรียมการสอบ 
 1. ผูดําเนินการสอบทดสอบศึกษาแบบทดสอบและคูมือการใชแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรใหเขาใจกระบวนการทั้งหมดใชภาษาที่ชัดเจนในการอานขอคําถามในแบบทดสอบ

แตละขอโดยอานขอละ  2 คร้ัง 

 2. อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 

  2.1 แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว

โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล ของผูรับการทดสอบไวใหพรอม และแบบทดสอบสํารองอีก 3 ชุด 

  2.2 คูมือการใชแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

  2.3 ดินสอดําสําหรับทําเคร่ืองหมายในแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 3. สถานที่/หองสอบ 

  จัดโตะ-เกาอ้ีใหหางกันพอสมควร โดยจัดโตะเกาอ้ีใหเพียงพอกับจํานวนของผูเขารับ

การทดสอบ เลือกหองสอบท่ีปราศจากส่ิงรบกวน  เชน  เสียง  กล่ิน 

 4. ผูเขารับการทดสอบ 

  กอนเร่ิมการทดสอบควรใหผูเขารับการทดสอบทาํธุระสวนตัวใหเรียบรอย เชน เขาหองน้าํ  

ด่ืมน้ํา ใหเรียบรอย และเมื่ออยูในหองที่ทําการทดสอบใหผูเขารับการทดสอบนั่งประจําที่ใหเรียบรอย 
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ขั้นตอนการสอบ 
 ในการทดสอบ ใหผูดําเนินการทดสอบปฏิบัติตามข้ันตอน ตอไปนี้ 

 1. แจกแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร และดินสอดําใหผูเขารับการทดสอบ

ตามลําดับชื่อ-นามสกุลที่เตรียมไวใหตรงกับผูเขารับการทดสอบ 

 2. อธิบายการเลือกคําตอบซึ่งเลือกไดเพียง 1 ตัวเลือก โดยทําเคร่ืองหมาย × โดยสาธิต

ใหผูเขารับการทดสอบดู และลองทําจนเขาใจในขอตัวอยาง 

 3. ผูทําการทดสอบอานคําถามในแตละขอใหผูเขารับการทดสอบฟงทีละขอ  ขอละ 2 คร้ัง 

 4. สังเกตวา ผูเขารับการทดสอบทําเคร่ืองหมาย  ×  ครบทุกคนในแตละขอคําถามแลว

จึงอานขอคําถามขอตอไป จนครบจํานวน 
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ฉบับที่ 1 ดานการสังเกตและการจําแนก 
 
แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………………… 

 ชั้นอนุบาลปที ่ 1/ ........ โรงเรียน ................................................................................... 

 วันทีท่ําการสอบ …………………………………………………………………………… 

 
 คะแนนท่ีได 
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ชุดที่ 1 แบบทดสอบดานการสังเกตและการจําแนก 
 

หนาขาวโพด 
 

ขอตัวอยางขอองุน 
 ครูพูด : ทุกคนเปดหนาแรกหนาขาวโพด ดูที่ขอองุนนะคะ สวนขอที่อยูขางลางใหเด็กๆ หยิบ

กระดาษข้ึนมาเปดเอาไวกอน แบบนี้คะ 

 เด็กปฏิบัติ :  ทําแลวยกใหเด็กดู ผูดําเนินการทดลองดูแลใหเด็กปฏิบัติใหถูกตอง 

 ครูพูด : เด็กๆ ดูชองแรกเปนรูปอะไรเอย (เด็กๆตอบ) ... ถูกตอง เกงมากคะ ทีนีท้กุคนลอง 

ลากเสนตามเสนประในชองนี้นะคะ 

 เด็กปฏิบัติ :  ครูชี้ชองแรก และชองที่สอง และสามแลวเดินดูความถูกตอง 

 ครูพูด : ในชองวางสุดทายใหเด็กๆ ลองเขียนเคร่ืองหมายกากบาท 

 เด็กปฏิบัติ :  เด็กเขียนหมายกากบาทในชองสุดทาย และครูเดินดูความถูกตอง 
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ขอตัวอยางละมุด 
 ครูพูด   : เด็กๆ เปดหนาตอไป ดูที่ขอตัวอยางละมุด ฟงคําส่ังนะคะ  

 คําส่ัง   : ใหกากบาท (×) ทับภาพที่แตกตางไปจากภาพอ่ืน (พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 เด็กปฏิบัติ  : ดูแลใหเด็กทําทุกคน ...  พรอมทั้งชี้แจงใหเด็กกากบาท (×) ทับภาพที่ 

      แตกตางไปจากภาพอ่ืน 

 ครูพูด   : เกงมากคะ ตอไปนี้จะเร่ิมทําขอตอไปแลวนะคะ เด็กๆ ตองฟงคําส่ังใหดี 

      และคิดใหดี กอนที่จะกากบาท (×) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ 
ขอตัวอยาง 
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หนาชมพู 
 
ขอที่ 1  ขอสม 

 ครูพูด  : เด็กๆเปดหนาตอไป หนาชมพู ดูขอที่ 1 ขอสม แลวเอากระดาษปดขอ

ขางลางไว ฟงคําส่ังนะคะ 

 คําส่ัง  : ใหกากบาท (×) ทับภาพที่แตกตางไปจากภาพอ่ืน (พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 ปฏิบัติ  : เด็กเขียนกากบาท (×) ทับภาพตามคําส่ัง 
ขอ 1 

 
 

 

 

 
ขอ 2 ขอองุน 
 ครูพูด  : เด็กๆเล่ือนกระดาษออก ดูขอที่ 2 ขอองุน ฟงคําส่ังนะคะ 

 คําส่ัง  : ใหกากบาท (×) ทับภาพที่แตกตางไปจากภาพอ่ืน (พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 ปฏิบัติ  : เด็กเขียนกากบาท (×) ทับภาพตามคําส่ัง 
ขอ 2 
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หนาละมุด 
 
ขอที่ 3 ขอสมโอ 
 ครูพูด : เด็กๆเปดหนาตอไป หนาละมุด ดูขอที่ 3 ขอสมโอ ฟงคําส่ังนะคะ 

 คําส่ัง : ใหกากบาท (×) ภาพที่เหมือนกับภาพที่กาํหนดให (พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 ปฏิบัติ : เด็กเขียนกากบาท (×) ทับภาพตามคําส่ัง 

 
ขอ 3 
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หนาสม 
 
ขอ 4 มะพราว 
 ครูพูด : เด็กๆ เปดหนาตอไป หนาสม ดูขอที่ 4 ขอมะพราว  

 คําส่ัง : ใหกากบาท (×) ภาพที่เหมือนกับภาพที่กาํหนดให (พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 ปฏิบัติ : เด็กเขียนกากบาท (×) ทับภาพตามคําส่ัง 
 
 
ขอ 4 
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หนามะพราว 
 
ขอ 5 ขอละมุด 
 ครูพูด : เด็กๆเปดหนาตอไป หนามะพราว ดูขอที่ 5 ขอละมุด 

 คําส่ัง : ใหกากบาท (×) ภาพที่เหมือนกับภาพที่กาํหนดให (พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 ปฏิบัติ : เด็กเขียนกากบาท (×) ทับภาพตามคําส่ัง 
 
 
ขอ  5 
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ฉบับที่ 2 ดานการเปรียบเทียบ 
แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
 ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………………… 

 ชั้นอนุบาลปที ่ 1/ ........ โรงเรียน ................................................................................... 

 วันทีท่ําการสอบ …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได 
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ชุดที่ 2 แบบทดสอบดานการเปรียบเทียบ 
 

หนาขาวโพด 
 
ขอตัวอยางขอองุน 
 ครูพูด  : ทุกคนเปดหนาแรกหนาสม ดูที่ขอองุนนะคะ สวนขอที่อยูขางลางใหเด็กๆ 

     หยิบกระดาษข้ึนมาเปดเอาไวกอน แบบนี้คะ 

 เด็กปฏิบัติ : ทําแลวยกใหเด็กดู ผูดําเนินการทดลองดูแลใหเด็กปฏิบัติใหถูกตอง 

 ครูพูด  : เด็กๆดูชองแรกเปนรูปอะไรเอย (เด็กๆตอบ)...ถูกตอง เกงมากคะ 

     ทีนีทุ้กคนลองลากเสนตามเสนประในชองนี้นะคะ 

 เด็กปฏิบัติ : ครูชี้ชองแรก และชองที่สอง และสามแลวเดินดูความถูกตอง 

 ครูพูด  : ในชองวางสุดทายใหเด็กๆลองเขียนเคร่ืองหมายกากบาท 

 เด็กปฏิบัติ : เด็กเขียนหมายกากบาทในชองสุดทาย และครูเดินดูความถูกตอง 
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ขอตัวอยางละมุด 
 ครูพูด  : เด็กๆ เปดหนาตอไป ดูที่ขอตัวอยางละมุด ฟงคําส่ังนะคะ  

 คําส่ัง  : ใหกากบาท (×) ทับภาพส่ิงที่หนาที่สุด (พดูซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 เด็กปฏิบัติ : ดูแลใหเด็กทําทุกคน ... พรอมทั้งชี้แจงใหเด็กกากบาท (×) ทับภาพส่ิงที ่

     หนาที่สุด 

 ครูพูด  : เกงมากคะ ตอไปนี้จะเร่ิมทําขอตอไปแลวนะคะ เด็กๆ ตองฟงคําส่ังใหดี 

     และคิดใหดี กอนที่จะกากบาท (×) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ 
ขอตัวอยาง 
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หนาสมโอ 
 
ขอที่ 1 ขอมะพราว 
 ครูพูด : เด็กๆ เปดหนาตอไป หนาสมโอ ดูขอที่ 1 ขอมะพราว แลวเอากระดาษปดขอ 

    ขางลางไว ฟงคําส่ังนะคะ 

 คําส่ัง : ใหกากบาท (×) ทับภาพส่ิงที่หนาที่สุด (พดูซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 ปฏิบัติ : เด็กเขียนกากบาท (×)ทับภาพตามคําส่ัง 

 
ขอ 1 

 

 

 
ขอ 2 ขอสม 
 ครูพูด : เด็กๆเล่ือนกระดาษออก ดูขอที่ 2 ขอสม ฟงคําส่ังนะคะ 

 คําส่ัง : ใหกากบาท (×) ทับภาพที่แตกตางไปจากภาพอ่ืน (พูดซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 ปฏิบัติ : เด็กเขียนกากบาท (×) ทับภาพตามคําส่ัง 
ขอ 2 
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ฉบับที่ 3 ดานการจัดหมวดหมู 
แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
 ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………………… 

 ชั้นอนุบาลปที ่ 1/ ........ โรงเรียน ................................................................................... 

 วันทีท่ําการสอบ …………………………………………………………………………… 

 

 

 
 คะแนนท่ีได 
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ชุดที่ 3 แบบทดสอบดานการจัดหมวดหมู 
หนาขาวโพด 

 
ขอตัวอยางขอองุน 
 ครูพูด  : ทุกคนเปดหนาแรกหนาสม ดูที่ขอองุนนะคะ สวนขอที่อยูขางลางใหเด็กๆ 

     หยิบกระดาษข้ึนมาเปดเอาไวกอน แบบนี้คะ 

 เด็กปฏิบัติ : ทําแลวยกใหเด็กดู ผูดําเนินการทดลองดูแลใหเด็กปฏิบัติใหถูกตอง 

 ครูพูด  : เด็กๆ ดูชองแรกเปนรูปอะไรเอย (เด็กๆตอบ)... ถูกตอง เกงมากคะ 

     ทีนีทุ้กคนลองลากเสนตามเสนประในชองนี้นะคะ 

 เด็กปฏิบัติ : ครูชี้ชองแรก และชองที่สอง และสามแลวเดินดูความถูกตอง 

 ครูพูด  : ในชองวางสุดทายใหเด็กๆลองเขียนเคร่ืองหมายกากบาท 

 เด็กปฏิบัติ : เด็กเขียนหมายกากบาทในชองสุดทาย และครูเดินดูความถูกตอง 
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ขอตัวอยางละมุด 
 ครูพูด  : เด็กๆเปดหนาตอไป ดูที่ขอตัวอยางละมุด ฟงคําส่ังนะคะ  

 คําส่ัง  : ใหกากบาท (×) ภาพที่ไมเขาพวกกัน (พดูซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 เด็กปฏิบัติ : ดูแลใหเด็กทําทุกคน... พรอมทั้งชี้แจงใหเด็กกากบาท (×) ภาพที่ไมเขาพวกกัน 

 ครูพูด  : เกงมากคะ ตอไปนี้จะเร่ิมทําขอตอไปแลวนะคะ เด็กๆตองฟงคําส่ังใหดีและ 

     คิดใหดี กอนที่จะกากบาท (×) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ 
ขอตัวอยาง 
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หนามะขาม 
 
ขอที่ 1 ขอมะปราง 
 ครูพูด : เด็กๆ เปดหนาตอไป หนามะขาม ดูขอที่ 1 ขอมะปราง แลวเอากระดาษปดขอ 

    ขางลางไว ฟงคําส่ังนะคะ 

 คําส่ัง : ใหกากบาท (×) ภาพที่ไมเขาพวกกัน (พดูซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 ปฏิบัติ : เด็กเขียนกากบาท (×) ทับภาพตามคําส่ัง 
ขอ 1 

 

 

 
ขอ 2 ขอสม 
 ครูพูด : เด็กๆเล่ือนกระดาษออก ดูขอที่ 2 ขอสม ฟงคําส่ังนะคะ 

 คําส่ัง : ใหกากบาท (×) ภาพที่ไมเขาพวกกัน (พดูซ้ําอีก 1 คร้ัง) 

 ปฏิบัติ : เด็กเขียนกากบาท (×) ทับภาพตามคําส่ัง 
ขอ 2 
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ภาคผนวก  ค 
 

    - ตารางคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 

    - คาความยากงายและอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ 
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ตาราง 10  คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
ชุดที ่

 

แบบทดสอบวดัทักษะ

คณิตศาสตร 

 

ขอที่ 

1 2 3 

ผลรวม IOC  
ผลการ

คัดเลือก 

         

1 การสังเกตและการจําแนก 1 1 1 0 2 0.67 คัดเลือกไว 

2 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

3 1 0 1 2 0.67 คัดเลือกไว 

4 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

5 1 -1 1 1 0.33 คัดออก 

6 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

7 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

8 -1 1 1 1 0.33 คัดออก 

9 1 1 -1 1  0.33 คัดออก 

10 1 0 1 2 0.67 คัดเลือกไว 

11 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

12 1 1 0 2 0.67 คัดเลือกไว 

13 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

14 1 0 1 2 0.67 คัดเลือกไว 

15 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

16 1 1 -1 1 0.33 คัดออก 

17 1 0 1 2 0.67 คัดเลือกไว 

18 1 1 -1 1 0.33 คัดออก 

19 1 1 0 2 0.67 คัดเลือกไว 

20 1 1 0 2 0.67 คัดเลือกไว 

21 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  

22 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
ชุดที ่

 

แบบทดสอบวดัทักษะ

คณิตศาสตร 

 

ขอที ่

1 2 3 

ผลรวม IOC  
ผลการ

คัดเลือก 

         

2 การเปรียบเทยีบ 1 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

2 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

3 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

4 1 -1 1 1 0.33 คัดออก 

5 1 0 1 2 0.67 คัดเลือกไว 

6 0 1 1 2 0.67 คัดเลือกไว 

7 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

8 -1 -1 1 -1 -0.33 คัดออก 

9 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

10 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

11 1 1 0 3 1 คัดเลือกไว 

12 0 1 1 2 0.67 คัดเลือกไว 

13 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

14 1 -1 1 1 0.33 คัดเลือกไว 

  

15 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

 
หมายเหตุ 

   ผูเชี่ยวชาญทานที่  1  คือ  อาจารยวัฒนา  ปุญญฤทธิ ์

ผูเชี่ยวชาญทานที่  2  คือ  อาจารยบุญไท  เจริญผล 

ผูเชี่ยวชาญทานที่  3  คือ  อาจารยเบญญาภา  ศิริพันธุ 

 

 

 

 

ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ 
ชุดที ่

 

แบบทดสอบวดัทักษะ

คณิตศาสตร 

 

ขอที่ 

1 2 3 

ผลรวม IOC  
ผลการ

คัดเลือก 

         

3 การจัดหมวดหมู 1 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  2 -1 -1 1 -1 0.33 คัดออก 

  3 1 -1 -1 -1 0.33 คัดออก 

  4 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  5 -1 1 1 1 0.33 คัดออก 

  6 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  7 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  8 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  9 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  10 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  11 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  12 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  13 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  14 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 

  15 1 1 1 3 1 คัดเลือกไว 
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ตาราง 11  แสดงคาความยากงายและอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) การพิจารณา 

    

1 0.56 0.63 คัดเลือกไว 

2 0.50 0.75 คัดเลือกไว 

3 0.63 0.75 คัดเลือกไว 

4 0.63 0.38 คัดเลือกไว 

5 0.56 0.38 คัดออก 

6 0.80 0.25 คัดเลือกไว 

7 0.63 0.63 คัดออก 

8 0.69 0.37 คัดเลือกไว 

9 0.69 0.25 คัดเลือกไว 

10 0.75 0.25 คัดออก 

11 0.25 0.25 คัดออก 

12 0.13 0.63 คัดออก 

13 0.56 0.63 คัดเลือกไว 

14 0.56 0.63 คัดเลือกไว 

15 0.69 0.63 คัดเลือกไว 

16 0.88 0.25 คัดออก 

17 0.81 0.13 คัดออก 

18 0.43 0.13 คัดออก 

19 0.38 0.25 คัดออก 

20 0.50 0.25 คัดเลือกไว 
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ตาราง 11 (ตอ)  
 

ขอที่ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) การพิจารณา 

    

21 0.63 0.00 คัดออก 

22 0.80 0.37 คัดเลือกไว 

23 0.50 0.75 คัดเลือกไว 

24 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

25 0.80 0.38 คัดเลือกไว 

26 0.93 0.13 คัดออก 

27 0.63 -0.13 คัดออก 

28 0.50 0.75 คัดเลือกไว 

29 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

30 0.81 0.13 คัดออก 

31 0.44 0.38 คัดเลือกไว 

32 0.38 0.50 คัดเลือกไว 

33 0.75 0.00 คัดออก 

34 0.19 0.13 คัดออก 

35 0.31 0.63 คัดเลือกไว 

36 0.50 0.75 คัดเลือกไว 

37 0.56 0.13 คัดออก 

38 0.94 0.13 คัดออก 

39 0.63 0.25 คัดเลือกไว 

40 0.25 0.50 คัดเลือกไว 

41 0.38 0.75 คัดเลือกไว 
    

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

ตัวอยางภาพกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 

ตัวอยางภาพผลงานศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ 
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ภาพเด็กทํากจิกรรมขาไกสรางสรรค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเด็กทํากจิกรรมคุกกีม้ะพราวแตงไทย 
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ภาพเด็กทํากจิกรรมคุกกี้แฟนซี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพเด็กทํากจิกรรมรงัผ้ึงแตงตัว 



 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเด็กทํากจิกรรมทารดครีม-โอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพเด็กทํากจิกรรมแตงหนาเคก 
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ภาพผลงานพายหลากรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพผลงานรงัผ้ึงแตงตัว 
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ภาพผลงานครัวซองแตงหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพผลงานแตงหนาเคก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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