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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร โดยการสุมอยางงาย (Random Sampling) ดวยการจับสลากมา 1 หองเรียน
จากจํานวนทั้งหมด 4 หองเรียน และไดนักเรียนจํานวน 20 คน เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการ
ทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยทําการทดลองสัปดาหละ 4 วัน วันละ 1
ครั้ง ครั้งละ 40 นาที รวมระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี และ
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น .94 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบแผนการวิจัยเปน
การวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ใช
t – test สําหรับ dependent samples
ผลการวิจัยพบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนน
การผสมสีสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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The purpose of the study was to compare logical thinking skills of young
children before and after Acquired Mixing Colors in Art Activities.
Subjects were preschool children 4 – 5 years old who in kindergarten 2, first
semester,academic year 2007 at Sudaruk Kindergarten School, Bangkok. One
Classroom, 20 Children was randomly selected from 4 classrooms. First 1 classroom
were randomed from 4 classrooms. The experiment was carried by the researcher for
40 minutes a day, 4 day per week for 8 consecutive weeks.
The research instruments were Logical Thinking Test for Preschool Children
which has reliability at .94 and Lesson plan for Mixing Colors in Art Activities.
Developed by the researcher. It was One – Group Pretest – Posttest design. The
statistic of t – test for dependent samples was used to analyzed data.
The result showned that the Logical thinking of preschool children acquired
Mixing Colors in Art Activities was significant higher than before at .01 level.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของชีวิตมนุษยที่สําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนาการของชีวติ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรากําหนดใหมีการจัดการศึกษา
โดยเนนการฝกใหคิด และพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียน จึงทําใหครูและนักการศึกษามุง
พัฒนาการสอนคิดรูปแบบตางๆที่คาดวาจะสรางประสิทธิภาพการคิดใหผูเรียนได (กุลยา ตันติผลา
ชีวะ.2547:27)
ซึ่งการคิดมีหลายรูปแบบและการคิดเชิงเหตุผลเปนการคิดรูปแบบหนึ่งที่อาศัย
หลักการหรือขอเท็จที่ถูกตองมาสนับสนุน ทําใหการคิดมีโอกาสผิดพลาดนอย และถือเปนทักษะ
อยางหนึ่งที่สามารถพัฒนาใหสูงขึ้นได ผูที่คิดมีเหตุผลสูงจะสามารถแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
(จํานง วิบูลยศรี.2536:29) นอกจากนี้การคิดยังเปนทักษะที่สงเสริมใหคนรูจักการสังเกตอธิบายหรือ
แปลความหมายสิ่งตางๆได เด็กเล็กๆมีกระบวนการคิดเชนเดียวกับผูใหญกลาวคือ เด็กสามารถ
เรียนรู จํา สรางความคิดรวบยอดและสื่อสารสิ่งที่ตนคิดแตกระบวนการคิดของเด็กอาจไมซับซอน
เทากับผูใหญ และวิธีการคิดอาจแตกตางจากผูใหญ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณที่เด็กไดรับ(นภ
เนตร ธรรมบวร.2544:3) การสงเสริมการคิดใหเกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะการคิด
ของคนเปนสิ่งที่มีมาตั้งแตเด็ก ซึ่งความสามารถการคิดจะเพิ่มพูนขึ้นตามอายุและพัฒนาการ เพีย
เจต(Piaget.1950) กลาววาการคิดเริ่มตนตั้งแตวยั เด็กเล็กจะสังเกตไดอายุ 18 เดือน เปนความคิดที่
เกิดขึ้นภายใน เปนความคิดที่ไมซับซอนมีผลทําใหเด็กกระทําตามจินตนาการที่ตนคิด เพราะสิ่งที่
เด็กไดรับจากประสบการณและเรียนรูใ นชวง 5 ปแรกของชีวิต บลูม(Bloom.
1966:359) กลาววา ชวงปฐมวัยเปนชวงที่มีความสําคัญตอการวางรากฐานของพัฒนาการทุกดาน
และโดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดนั้นมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ฉะนั้น
จึงควรปลูกฝงใหเด็กเปนคนชางสังเกต รูจักคิดอยางมีเหตุผล รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง
ซึ่งจะทําใหเด็กอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
การคิดเชิงเหตุผลถือเปนทักษะอยางหนึ่งที่สามารถพัฒนาใหสูงขึ้นได เพราะเปนพื้นฐาน
ในการเรียนรูส ิ่งตางๆและชวยใหเด็กเกิดความรูใหม โดยเชื่อมโยงกับความรูเดิม อีกทั้งการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการคิดเชิงเหตุผล จึงไดกําหนดจุดมุงหมายใหเด็กคิด
หาเหตุผลเกิดความเขาใจตัดสินใจและรูจกั คิดแกปญหา (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.
2536:25) จะเห็นวาการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในชวงปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญ การสงเสริมการ
คิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยจะพัฒนาไดโดยการจัดกิจกรรมที่ใหเด็กใชประสาทสัมผัส คิดคน
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ควาและจินตนาการ ซึ่งสอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ(2540 : 38 – 41) กลาววา การพัฒนา
สงเสริมความคิดอยางมีเหตุผลของเด็กนั้นครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดคิด ไดสังเกต ไดทดลองเพื่อ
แสวงหาความรูใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแสดงออกอยางอิสระดวยการใชจินตนาการใชกิจกรรม
ที่หลากหลายกระตุนใหเด็กมีความสนใจเปดโอกาสใหเด็กทําซ้ําๆ โดยวิธีการตางๆหลายรูปแบบ
ไดแก การใชกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
การใชหลักการสืบคน การใชทักษะ
กระบวนการจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหเด็กคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล และฉันทนา ภาคบงกช.
(2528:51) ไดกลาววา การที่เด็กไดรับการพัฒนาความคิดใหเปนคน “ คิดเปน ” เด็กจะสามารถใช
เหตุผลแกปญ
 หาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดที ี่สุดในอนาคต เด็กปฐมวัยไดเรียนรูการคิดเชิงเหตุผลจาก
กิจกรรมตางๆ โดยอยางยิ่งกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได
ดังที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(2532 : 256 – 657) ไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริมการคิด
และการคิดเชิงเหตุผลวามีหลากหลายวิธี เชน การฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส การใชคําถาม
การสังเกต การเปรียบเทียบ และใชความคิด เปนตน หลักสําคัญในการจัดกิจกรรมนั้นจะตองคํานึง
สื่อและสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก
ซึ่ง
กิจกรรมอาจจัดในรูปแบบกิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
มีความจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับเด็ก เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ซึ่งกิจกรรมที่
จัดควรคํานึงตัวเด็กเปนสําคัญ เปดโอกาสใหเด็กไดเปนผูริเริ่มกิจกรรม ควรเนนใหมีสื่อของจริง
เปดโอกาสใหเด็กไดสังเกต สํารวจ คนควา และการทดลองดวยตนเอง (กรมวิชาการ.2540:23)
ดังที่กุลยา ตันติผลาชีวะ.(2547) กลาววา ศิลปะชวยใหเด็กเชื่อมผสมผสานความรู วิทยาศาสตร
สังคม คณิตศาสตร ศิลปะของเด็กมีความตางจากศิลปะโดยทั่วไปตรงที่ศิลปะเด็กเปนการแสดงออก
ตามความสนใจ การรับรู และความพรอมของเด็กแตละคนโดยแสดงออกดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
และปรากฏเปนผลงานทางศิลปะ เพราะศิลปะของเด็กเสมือนเปนตัวแทนของความรูสึกนึกคิดของ
เด็กโดยตรง(วิรุณ ตั้งเจริญ.2539:51)และสิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล(2545:9) อางอิงจากโลเวน
ฟลด และบริเตน(Lowenfeld and Brittain.1971:7) ไดใหความหมายไววา ศิลปะสําหรับเด็กคือ
สิ่งที่เด็กแสดงออกซึ่งความเจริญเติบโตทางความนึกคิด ความเขาใจและการแปลความหมายของ
สิ่งแวดลอม แตเมื่อเขาเติบโตขึ้น วิธีการและสิ่งที่เขาแสดงออกก็จะเปลี่ยนไป นอกจากนี้กิจกรรม
สรางสรรคทางศิลปะยังสอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กเปนอยางดีอีกทั้งชวยใหกลามเนื้อมือ
และสายตาสัมพันธกัน
ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณและยังชวยในการสงเสริมทั้ง
ความคิด การรูจักทํางาน การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค สื่อ และวัสดุก็มีความจําเปนสําหรับ
เด็ก(ชัยณรงค เจริญพาณิชยกุล.2523 : 5)
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การศึกษาไทยในปจจุบันใหความสนใจกับเรื่องการคิดเปนอยางมาก
เพราะการคิดเปน
ทักษะจําเปนในการดํารงชีวิต ทําใหคนมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาคนที่คิดไมเปน การ
คิดชวยใหคนสามารถเขาใจตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งผลที่เกิดคือ ความงอกงามของการ
สรางองคความรูสามารถนํามาพัฒนาสิ่งใหมๆได การพัฒนาใหคนคิดเปนจึงมีความหมายมากตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูเรียนพัฒนาขีดความสามารถของตนไดเต็มศักยภาพและมีความสมดุลทั้งทางรางกาย สติปญญา
จิตใจ และสังคม ใหเปนผูรูจักคิดวิเคราะหใชเหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร มีความคิดรวบยอดและ
รูจักการเรียนรู รูวิธีการและสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความรับผิดชอบและมีทักษะพืน้ ฐาน
ของการเรียนรูในสิ่งตางๆ
รวมทั้งเปนทักษะที่จาํ เปนในการดํารงชีวิตเพราะการคิดชวยใหคนมี
ประสิทธิภาพเปนจุดเริ่มตนใหคนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงามและสรางสรรค การจัดการศึกษาจึงควร
พัฒนาการคิด เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุมีผล โดยอาศัยขอมูลตางๆจากประสบการณ
เดิมและประสบการณใหมเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
แสดงออกมาเปน
พฤติกรรมในการกระทํา การตัดสินใจ ตลอดจนการแกปญหาและสามารถเชือ่ มโยงเรื่องราวตางๆ
เขาดวยกัน
ปจจุบันประเทศไทยและนักการศึกษาหันมาใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย
มากขึ้นเนื่องจากการจัดการศึกษาทีผ่ านมาการเรียนการสอนที่เนนบทบาทครูเปนผูถายทอดความรู
หรือเนนความสําคัญของการเรียนการสอนเนื้อหาตามตํารา โดยละเลยการมุง เนนใหผูเรียนพัฒนา
ศักยภาพประกอบกับสถานศึกษาสวนใหญไมไดจัดการบริหารเพื่อเตรียมความพรอมทุกดานแกเด็ก
อยางแทจริง มุงที่จะเรงใหเด็กเรียนหนังสือ ซึ่งผลการเรียนรูโดยการใหเด็กทองจําอยางเดียวไม
สงเสริมใหเด็กใชความคิด ไมใหอิสระในการแสดงออก หามเด็กพูด บังคับใหทําการบานทุกวัน
เปนผลทําใหผูเรียนมีแตความรู ไมมีความคิด(นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2545 – 2549 : 8) เพื่อเรียกรองใหเห็นความสําคัญของการสงเสริมความเจริญงอกงามของสมอง
ซีกขวา โดยใชกระบวนการทางศิลปะประเภทตางๆซึ่งมีคุณสมบัติพเิ ศษในการกระตุนความคิดและ
จินตนาการใหแกเด็กไมวาจะเปนการวาดภาพ และสรางสรรค(มานพ ถนอมศรี.2542:10) ดังนั้น
การจัดกิจกรรมศิลปะในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําสีชนิดตางๆ ไดแก สีเทียน สีชอลก สีน้ําสีโปสเตอร สี
ผสมอาหาร สีฝุน สีอะคริลิก สีนํา้ มัน เปนสื่อในการทดลองผสมสีแตละสี พรอมกับใหเด็ก
สังเกตการณเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้น ซึ่งเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง แลวเกิดเปนผลงาน
ทางศิลปะ
กิจกรรมศิลปะนี้เด็กมีโอกาสพัฒนาความคิดไดอยางอิสระเปนการสื่อสาร การ
ถายทอดความคิด
ความรูสึกตางๆที่เด็กเห็นและรับรูโดยการจิตนาการจนเกิดความเขาใจ และ
เห็นคุณคาความงามทางศิลปะ
จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัย โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเด็กคิดคน
รวบรวมขอมูล ทดลอง ตอบคําถามและสรุปผลตามแนวทางวิทยาศาสตรมาใชกับกิจกรรม
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ศิลปสรางสรรค ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมอีกแบบหนึ่ง ฉะนั้นการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดย
เนนการผสมสีสามารถทําใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเองตลอดจนพัฒนาดานสติปญญาในเรือ่ งของ
ความคิด และความเขาใจเหตุผลอยางงายจากการใชสีเปนสื่อที่จะพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลให
เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยได ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางสําหรับครู ผูบริหารและผูเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ในการจัดพัฒนารูปแบบของกิจกรรมศิลปสรางสรรคและ
ความคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคเนนการผสมสี

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการทําใหทราบถึงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี เพื่อเปนแนวทางสําหรับครู และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ปฐมวัยที่จะนําไปใชเพื่อสงเสริมและพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลตลอดจนการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคใหมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากยิ่งขึน้

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้ อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขน
เขตจตุจักร สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 100 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ
บางเขน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน จํานวน 20 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี
2. ตัวแปรตาม คือ การคิดเชิงเหตุผล 4 ดานประกอบดวย
2.1 ดานการเปรียบเทียบ
2.2 ดานการจัดประเภท
2.3 ดานการหาสวนที่หายไปของภาพ
2.4 ดานอุปมาอุปไมย

นิยามศัพทเฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย–หญิง อายุ 4–5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลป
ที่ 2 ภาคเรี ย นที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2550 โรงเรี ย นอนุ บ าลสุ ด ารั ก ษ บ างเขน เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานครสังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
2. การคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล หมายถึ ง เป น ความคิ ด ทางสมองที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน โดยอาศั ย
หลักการหรือขอมูลที่ถูกตองเปนเหตุเปนผลจากประสบการณเดิมและประสบการณใหมมาสนับสนุน
เพื่อทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตางๆใชในการตัดสินใจและหาคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
สามารถนํามาเชื่อมโยงเรื่องราวตางๆเขาดวยกันและใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาได
อยางสรางสรรค ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการคิดเชิงเหตุผล ในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกการคิดเชิง
เหตุผลออกเปน 4 ดาน คือ
2.1 ดานการเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาถึงความ
แตกตางของสิ่งของตางๆตามรูปราง รูปทรง ขนาด ทิศทาง ประเภท ที่มีลักษณะแตกตางกัน
2.2 ด า นการจั ด ประเภท หมายถึ ง ความสามารถในการคิ ด พิ จ ารณาถึง ความ
เหมือนกันเพื่อจัดแยกของสิ่งตางๆตามประเภทที่จัดอยูในพวกเดียวกันกับภาพที่กําหนดให
2.3 ดานการหาสวนที่หายไปของภาพ หมายถึง ความสามารถในการคิด
พิจารณาถึงสวนของภาพที่หายไปวามีลักษณะอยางไรภาพที่กําหนดให
2.4 ดานอุปมาอุปไมย หมายถึง ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธของ
ภาพในคูแรกเพื่อหาคําตอบกับคูที่สองที่มีความสัมพันธสอดคลองกันกับคูแรก
การคิดเชิงเหตุผลทั้ง 4 ดานนี้ สามารถวัดไดโดยแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลที่
ผูวิจัยสรางขึ้น
3. กิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี หมายถึง กิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสทดลอง
คนควาหาคําตอบอยางอิสระ โดยใชประสาทสัมผัส ในการสังเกต การจําแนกเปรียบเทียบ การ
หาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขามหรือใกลเคียงกัน และหาคําตอบอยางมีเหตุมีผล ซึ่งเด็กไดมีโอกาส
เลือกลงมือปฏิบัติโดยใชสีไดแก สีน้ํา สีเทียน สีโปสเตอร สีฝุน สีผสมอาหาร สีชอลก ฯลฯ

6
เปนสื่อวัสดุในการทํากิจกรรม พรอมกับสรางชิ้นงานทางศิลปะตางๆจากการวาดภาพ การระบายสี
การเปาสี การพับสี การหยดสี การเทสี การฝนสี การพิมพภาพตามความคิดและจินตนาการ
เมื่อทําเสร็จเด็กสามารถเลาถึงผลงานของตนเองได การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีนี้
จัดขึ้นในชวงของกิจกรรมศิลปสรางสรรคของแตละวัน วันละ 40 นาที ตามแผนการจัดประสบการณ
ซึ่งแบบออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นนํา ครูแนะนําชื่อกิจกรรมและวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม
2. ขั้นดําเนินกิจกรรม
เด็กลงมือทํากิจกรรมตามความคิดและจินตนาการของ
ตนเองอยางอิสระ
3. ขั้นสรุป ครูและเด็กพูดคุยสนทนาเกีย่ วกับกิจกรรมและเลาผลงานของตนเอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กิจกรรมศิลปสรางสรรค
เนนการผสมสี

การคิดเชิงเหตุผล
1.ดานเปรียบเทียบ
2.ดานการจัดประเภท
3.ดานการหาสวนที่หายไปของภาพ
4.ดานอุปมาอุปไมย

สมมติฐานในการวิจัย
ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ความหมายของการคิด
ทฤษฎีพัฒนาการคิด
ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล
ความสําคัญของการคิดเชิงเหตุผล
ลักษณะการคิดเชิงเหตุผล
แนวทางการสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ประโยชนของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
แนวการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมศิลปะกับการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค
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1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล
1.1 ความหมายของการคิด
ฮิลการด (Hilgard. 1962 : 336) ไดใหความหมายของการคิดวาเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
สมองเนื่องจากกระบวนการใชสัญลักษณแทนสิ่งของหรือสถานการณตางๆหรือเปนกระบวนการที่
ภาพหรือสัญลักษณแทนสิ่งของหรือสถานการณตางๆหรือเปนกระบวนการที่ภาพหรือสัญลักษณ
ของสิ่งของหรือสถานการณตางๆ มาปรากฏในแนวคิด (Idia) หรือจิตใจ (Mind)
ไอแซงค และคนอื่นๆ (Eysenck and others. 1972 : 317) อธิบายวา การคิด หมายถึง
การจัดระบบของความสัมพันธระหวางวัตถุส่งิ ของตางๆ และการจัดระบบความสัมพันธระหวางภาพ
หรือตัวแทนของวัตถุสิ่งของนั้น
ประพันธศิริ สุเสารัจ (2541 : 3) ไดกลาวถึงความหมายของการคิดวา การคิดเปนกลไก
ทางสมองที่เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลา ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษยการคิดเปนผลทีเ่ กิดจากการที่สมอง
ถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม สังคมรอบตัว และประสบการณสวนตัวดั้งเดิมของมนุษยเอง
กองวิจัยทางการศึกษา (2542 : 3) ไดใหนิยามของการคิดวา หมายถึงกระบวนการทํางาน
ทางสมองโดยใชประสบการณมาสัมพันธกับสิ่งเราและสภาพแวดลอมโดยนํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบสังเคราะหและประเมินอยางมีระบบและเหตุผลเพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหาอยาง
เหมาะสมหรือสรางสิ่งใหม
ศรีสุรางค ทีนะกุล (2542 : 8) ไดกลาวถึง การคิดไววาเปนกระบวนการที่เกิดขึน้ ภายใน
สมอง ซึ่งมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยเปนอยางมาก
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542 : 55) เพราะการคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพเปนผูท ี่คิดอยาง
มีเหตุผลสามารถแกปญหาชีวติ ประจําวัน ตลอดจนแกปญหาของสังคมไดอยางเหมาะสม
ธัญลักษณ ลีชวนเคา (2544 : 9) ไดใหความหมายของการคิดเปนปฏิกิริยาทางสมองที่
สัมพันธกับกระบวนการทํางานของจิตใจมนุษยเปนทั้งกระบวนการและผลผลิตมีลักษณะตอเนื่อง
กันในการคิดอาจมีการวางแผนการจัดระบบความสัมพันธ การคนหาหลักการความจริงตางๆหรือ
อาจใชประสบการณเดิมเพื่อใหเกิดการรับรูและตอบสนองโดยตองอาศัยสิ่งแวดลอมเปนตัวชวยและ
ในขณะเดียวกันก็จะตองผานการวิเคราะห เปรียบเทียบ สังเคราะห และการประเมินเพือ่ ใหได
แนวทางในการนําไปใชการแกปญหาขจัดความสงสัย สามารถนําไปประยุกตใชใหไดเกิดผลสัมฤทธิ์
ที่ตองการและในการคิดนี้สามารถพัฒนาความคิดในระดับงายๆจากวัยเด็กไปสูระดับที่ซับซอนในวัย
ผูใหญ
ชาติ แจมนุช (2545 : 20) ไดใหความหมายของการคิดไววา การคิดเปนกระบวนการ
ทํางานของสมอง โดยใชประสบการณมาสัมพันธกับสิ่งเราและขอมูล หรือสิ่งแวดลอม เพื่อ
แกปญหาแสวงหาคําตอบ ตัดสินใจ หรือสรางสรรคสิ่งใหม ซึ่งชาติ แจมนุช ไดสรุปธรรมชาติ
ของการคิดไวดังนี้
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1. การคิดเปนกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
2. การคิดเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง
3. การคิดเปนความสามารถทางสมองที่ปรากฏไดในลักษณะของพฤติกรรมที่
กําหนด
4. การคิดแตลักษณะ มีจุดมุงหมาย มีวิธีและขั้นตอนในการคิดของตนเองการคิด
เปนความสามารถที่เรียนรูและพัฒนาได
บูรเนอรและคณะ(ปยวรรณ สันชุมศรี.2547:12 : อางอิงจาก Bruner.et,al.) และทาบา
(Taba)(ปยวรรณ สันชุมศรี 2547 : 12 : อางอิง จาก Hilgard 1962 : 336) ใหความหมายที่
สอดคลองกันวา การคิดเปนกระบวนการที่ใชในการสรางแนวคิดรวบยอด (concept formation)
ดวยการจําแนกความแตกตางการจัดกลุม
และกําหนดเรียกชื่อขอความจริงที่ไดรับและเปน
กระบวนการที่ใชในการแปลความหมายขอมูลที่ไดรับและนํากฎเกณฑตางๆไปประยุกตใชงานได
อยางเหมาะสม
สรุปไดวา ความหมายของการคิดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง สรางความเขาใจที่
มีตอเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งจากสิ่งแวดลอมและประสบการณเดิม โดยมีการเชื่อมโยงความ
สัมพันธขอมูลที่ไดรับไปใชงานไดอยางเหมาะสม
1.2 ทฤษฎีพัฒนาการคิด
จอยซและวิลล (ทิศนา แขมมณี ; และคณะ.2540 : ข.1 ; อางอิงจากJoyce ; & Will.1980.
model of Teaching.) มีแนวคิดวา เด็กจะเกิดการคิดไดเมื่อมีปฏิสัมพันธกับขอมูลรอบๆตัวโดยจะ
เริ่มจากการคิดรวบรวมขอมูล ไดแก
การเปรียบเทียบแยกแยะขอมูลเพื่อสรางมโนทัศนแลว
เชื่อมโยงความสัมพันธของมโนทัศนตางๆเหลานี้มาสรุปและใชขอมูลที่ไดไปอธิบายและทํานาย
เหตุการณอื่นๆที่เกี่ยวของ
ประพันธศิริ สุเสารัจ.(2541 : 12 ; อางอิงจาก Bruner.1965) ใหทัศนะที่สอดคลอง
เชนเดียวกันวา เด็กจะเกิดการคิดไดตองเริ่มตนจากการไดลงมือทําเสียกอน การกระทํานี้ทําใหเด็ก
คอยๆเกิดความคิด สรางจินตนาการและเขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรมในภายหลัง ซึ่งจะสงผลใหเด็ก
สามารถเขาใจในเรื่องสัญลักษณตอไป
พรรณี ซ.เจนจิต (2538 : 132) ในการศึกษาเกีย่ วกับการคิดเชิงเหตุผลควรมีความเขาใจ
ในทฤษฎีพัฒนาการทางการคิดของเพียเจต (Piaget) และบรูเนอร(Bruner) ดังนี้ ทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางสติปญญาของเพียเจต
เพียเจต (Piaget) ไดแบงลําดับขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 4 ขั้น ซึ่งในที่นี้
จะขอกลาวเพียง 3 ขั้นที่เกี่ยวของดังนี้
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1. ขั้นประสาทรับรูและการเคลื่อนไหว (Sensori-moter Stage) ขัน้ นี้เริ่มตั้งแต
แรกเกิดจนถึง 2 ป พฤติกรรมของเด็กวัยนี้ขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ เชน การไขวควา
การเคลื่อนไหว การมอง การดูด ในวัยนี้เด็กแสดงออกเพื่อใหเห็นวามีสติปญญาดวยการกระทํา
เด็กสามารถแกปญหาได แมวาจะไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูดเด็กจะตองมีโอกาสที่
จะปะทะกับสิง่ แวดลอมดวยตนเอง ซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาสติปญญาและความคิด
ในขั้นนี้เด็กจะมีความคิดความเขาใจกาวหนาอยางรวดเร็ว เชน สามารถประสานงานระหวาง
กลามเนื้อมือ และสายตาเด็กวัยนี้จะทําอะไรซ้ําๆ บอยๆ เปนการเลียนแบบพยายามแกปญหาโดย
การเปลี่ยนวิธกี ารตางๆ เพื่อใหไดสิ่งที่ตองการแตกิจกรรมการคิดของเด็กวัยนี้สวนใหญยังคงอยู
เฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสไดเทานั้น
2. ขึ้นกอนปฏิบัติการคิด (Preoperational-Stage) ขั้นนี้เริ่มตั้งแตอายุ 2-7 ป
แบงออกเปน 2 ขั้นยอยคือ
2.1 ขั้นกอนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เปนขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ
2 – 4 ป เปนชวงที่เด็กเริม่ มีเหตุผลเบือ้ งตนสามารถโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณสอง
เหตุการณหรือมากกวามาเปนเหตุเปนผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แตเหตุผลของเด็กวัยนี้มีขอบเขต
จํากัดอยูเพราะเด็กยังคงยึดตนเองเปนศูนยกลาง คือถือความคิดตนเองเปนใหญ และมองไมเห็น
เหตุผลคนอื่น ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้จึงไมคอยถูกตองตามความจริงมากนัก นอกจากนี้
ความเขาใจตอสิ่งตางๆ ยังอยูในระดับเบือ้ งตน เชน เขาใจวาเด็กหญิงสองคนซึ่งเหมือนกันจะมีทุก
อยางเหมือนกันหมด แสดงวาความคิดรวบยอดของเด็กวัยนี้ยังไมพัฒนาเต็มที่แตพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กเจริญรวดเร็วมาก
2.2 ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรูหรือแบบสหัชญาณ (Intuitive Thought) เปนขั้น
พัฒนาการของเด็กอายุ 4-7 ป ขั้นทีเ่ ด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวดีขึ้น
รูจักแยกประเภทและรูจักชิน้ สวนของวัตถุเขาใจความหมายของจํานวนเลขเริ่มมีพัฒนาการเกี่ยว
กับการอนุรักษแตไมแจมชัดนัก สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดโดยไมคิดเตรียมลวงหนาไวกอน
รูจักนําความรูในสิ่งหนึ่งไปอธิบายหรือแกปญหาอื่นและสามารถนําเหตุผลทั่วๆไปมาสรุปแกปญหา
โดยตองไมวิเคราะหอยางถี่ถวนเสียกอน การคิดหาเหตุผลของเด็กขึน้ อยูกับสิ่งที่ตนรับรูหรือสัมผัส
จากภายนอก
3. ขั้นปฏิบัตกิ ารคิดคนดานรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ขั้นนี้เริ่ม
จากอายุ 7-11 ป พัฒนาการทางดานสติปญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสรางกฎเกณฑ
และตั้งเกณฑในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได เด็กวัยนี้สามารถที่จะเขาใจเหตุผล รูจัก
แกปญหาสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรมไดสามารถที่จะเขาใจในเรื่องความคงตัวของสิ่งตางๆ โดยที่เด็ก
เขาใจวาของแข็งหรือของเหลวจํานวนหนึง่ แมวาจะเปลีย่ นรูปรางไปก็ยงั คงมีน้ําหนักหรือปริมาตร
เทาเดิม สามารถที่จะเขาใจความสัมพันธของสวนยอย สวนรวม ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้คือ
ความสามารถในการคิดยอนกลับ นอกจากความสามารถในการจําของเด็กในชวงนี้มีประสิทธิภาพ
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มากขึ้น สามารถสนทนากับบุคคลอื่นและเขาในความคิดของคนอื่นไดดี(พรรณี ซ.เจนจิต. 2528 :
87-97)
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญ
 ญาของบูรเนอร
บูรเนอร (Bruner) ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาและการคิดออกเปน 3 ขั้น คือ
1. ขั้นแสดงออกดวยการกระทํา (Enactive Stage) ขั้นนี้เปรียบเทียบไดกับขั้น
ประสาทสัมผัสและการเคลือ่ นไหว (Sensorimoter Stage) ของเพียเจต เปนขั้นที่เด็กเรียนรูจาก
การกระทํา (Learning by doing ) มากที่สุด
2. ขั้นสรางภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขัน้ นี้เปรียบเทียบไดกับขั้นกอนปฏิบัติ
การคิด (Preoperational Stage) ของเพียเจต เด็กในวัยนี้เกีย่ วของกับความเปนจริงมากขึ้นเด็ก
จะเกิดความคิดจากการรับรูเปนสวนใหญอาจมีจินตนาการบางแตยังไมสามารถคิดไดลึกซึ้งเหมือน
ขั้นปฏิบตั ิการคิดดวยรูปธรรมของเพียเจต
3. ขั้นใชสัญลักษณ (Symbolic Stage) เปนพัฒนาการขั้นสูงสุดของบรูเนอร
เปรียบไดกับพัฒนาการขั้นปฏิบัติการคิดดวยรูปแบบ (Concrete Operational) ของเพียเจตขั้นนีเ้ ด็ก
สามารถเขาใจความสัมพันธของสิ่งของสามารถเกิดความคิดรวบยอดหรือสังกัปในสิ่งตางๆ
ที่
ซับซอนไดมากขึ้น (ประสาท อิศรปรีดา. 2523 : 133-136 )
บรูเนอร ( เยาวพา เดชะคุปต. 2536 ;17-18 อางอิงจาก คณะกรรมการศึกษา
แหงชาติ. 2522 : 5 ) ไดกลาวสอดคลองกันวา การเรียนรูของเด็กเกิดจากกระบวนการทํางาน
ภายในอวัยวะภายในรางกายหรือ“อินทรีย” (Organism)โดยเขาถือวาการเรียนรูเกิดจากการคนพบ
ดวยตนเอง (Discovery) บรูเนอร เนนความสําคัญของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมแวดลอมตอเด็ก
ซึ่งมีผลตอความเจริญงอกงามทางสติปญญาบรูเนอร ไดแบงขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาและ
การคิดออกเปน 3 ขั้น ดวยกันที่นี้จะขอกลาวเพียง 2 ขั้น ทีม่ ีความเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย
ดังนี้
1. ขั้นการกระทํา (Enactive Stage) เปนขั้นที่เด็กเรียนรูจากการกระทํามากที่สดุ
เพราะเด็กยังไมสามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นได
เปรียบไดกับขั้นประสาทสัมผัสและการ
เคลื่อนไหวของเพียเจต
2. ขั้นการเห็นภาพในสมอง (Iconic Stage) เปนขั้นที่เด็กเกิดความคิดจากการ
รับรูเปนสวนใหญ เด็กสามารถสังเกต จดจํารูปรางลักษณะของวัตถุและพูดเกีย่ วกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
เขาไมจําเปนตองเห็นในลักษณะนั้นได การคิดจะเกี่ยวของกับความเปนจริงมากขึ้นอาจ มี บางแต
ยังไมสามารถคิดไดลึกซึ้งเปรียบไดกับขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Preoperational Stage)
ของเพียเจต
ฟสเชอร (จํานง วิบูลยศรี 2536: 33 ; อางอิงจาก Fischer. 1976 . A Theory of
Cognitive Devolopment ) ถือวาระยะของพัฒนาการทางการคิดใน 2 ขั้นแรกคือขั้นประสาท
สัมผัสและการเคลื่อนไหวและขั้นกอนปฏิบตั ิการคิด มีความสําคัญยิ่งในชีวติ ของเด็กแตละคน
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เพราะเปนชวงเวลาประมาณ 7 ปแรกที่เด็กจะไดพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นพื้นฐาน อันจะ
นําไปสูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลตอไปในระยะหลัง
สรุปไดวา ทฤษฎีพัฒนาการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยคือ การเรียนรูของเด็กเกิดจากการ
คนพบดวยตนเองและการกระทํามากทีส่ ุด โดยการเรียนรูเกิดจาการทดลองสิ่งที่พบรับรูจากการใช
ประสาทสัมผัสเกี่ยวกับสิ่งตางๆรอบตัว สงผลใหเด็กมีแนวทางการคิดเปนของตนเองและสามารถทํา
อะไรไดเปนลําดับขั้นตอเนือ่ งได
1.3 ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล
การคิดเชิงเหตุผลมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความสนใจและอธิบายความหมาย
ของการคิดเชิงเหตุผลไวหลายทาน ดังตอไปนี้
ฟรีแมน (Freeman. 1988 : 3-4) กลาวถึงการคิดเชิงเหตุผลวา มีความสัมพันธกับการ
แกปญหาการหาทางออกของปญหา ประเมินวาวิธไี หนดีที่สุดและปฏิบตั ิตามทางเลือกนั้น เพื่อ
นําไปสูการแกปญหาดวยความพอใจและยอมรับในวิธีแกปญหาเมื่อไดรับเหตุผลทีถ่ ูกตองเพียงพอ
และสามารถเขาใจในเหตุผลนั้น
กูด (ศรชัย เลิศไตรภพ. 2535 :16 ; อางอิงจาก Good. 1973 : 345 Dictionary of
Education) ใหความหมายของการคิดเชิงเหตุผลวา หมายถึง การกระทําหรือกระบวนการทาง
สมองในการที่จะลงความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงและปรากฏการณ สามารถ
สรุปผลหรือขอสมมติฐานได
กาเย (สุภนันท เสถียรศรี. 2536 : 16 ; อางอิงจาก Gagne : 1970 : 283. Principles of
Instruction Design.) กลาววา การคิดเชิงเหตุผล คือการคิดวิเคราะหวิจารณนั่นเอง เปนการคิดที่
ใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสภาพการณหรือขอมูลตางๆวามีเท็จจริงเพียงใดหรือไม
จํานง วิบูลยศรี (2536 : 29) กลาวถึงความหมายของการคิดเชิงเหตุผลวา เปนการคิดที่
ตองอาศัยหลักการหรือขอเท็จจริงที่ถูกตองมาสนับสนุนอยางเพียงพอเปนการคิดที่มีโอกาสผิด
พลาดนอยและถือวาเปนทักษะอยางหนึ่งที่พัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้นได
ผูที่มีทักษะในการคิดเชิง
เหตุผลสูงยอมมีความคิดทีม่ ีคุณภาพสูซึ่งความคิดที่มคี ุณภาพสูงนั้นจะชวยแกปญ
 หาและสรางสรรค
สิ่งที่อันเปนประโยชนใหแกมนุษยไดนานัปการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2540 : 34)การคิดเชิงเหตุผลเปนทักษะหนึ่ง
ของทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไปทีจ่ ําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิต
ประจําวัน และเปนพื้นฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซับซอนซึ่งคนเราจําเปนใชในการเรียนรู
เนื้อหาวิชาการตางๆ ตลอดจนการใชชีวติ อยางมีคุณคา
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ( 2542 : 55) การคิดเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สดุ ที่เราตองใชตลอดชีวติ
เปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนเขาถึงความรูและสามารถที่จะนําความรูไปบูรณาการ
ใชในการดํารงชีวิต
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ทิศนา แขมมณีและคณะ ( 2543 : 96 ) การคิดจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นใน
เด็กปฐมวัยและลักษณะการคิดที่มีความสําคัญสมควรที่จะนําไปใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ชาติประการหนึ่งคือ การคิดเชิงเหตุผล ซึ่งเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของการคิดที่จําเปนตอการ
เรียนรูทุกแขนง
สรุปไดวา ความหมายของการคิดเชิงเหตุผลคือ การคิดที่ใชหลักการหรือขอเท็จจริงที่
ถูกตองมาสนับสนุน เพื่อนําไปสูการแกปญหาและยอมรับในวิธีการแกปญหา เมื่อไดรับเหตุผลที่
ถูกตองเพียงพอ จึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรสงเสริมใหเด็กมีความคิดนี้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย

1.4 ความสําคัญของการคิดเชิงเหตุผล
ครูลิค และรูดนิค (Krulikand Rudnick.1995 ; 3) ไดอธิบายเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลได
วา การคิดเชิงเหตุผล เปนการรวมการคิดขั้นพื้นฐาน โดยการคิดทุกอยางจะมีการใชเหตุผลเขาไป
แทรกอยูดวย
สมจิต สวธนไพบูลย( 2527 : 23) ครูนั้นควรใหความสําคัญกับความรูความเขาใจใน
กระบวนการสอนและความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเด็กควบคูกันไป เพื่อชวยใหประสบความสําเร็จใน
การสงเสริมเด็กใหคิดอยางมีเหตุผล ถาดานใดดานหนึ่งขาดไปหรือไมใหความสําคัญอยางเพียงพอก็
ยากที่จะสงเสริมความสามารถในการคิดของเด็กได
เยาวพา เดชะคุปต. ( 2528 : 72 ) ทักษะการคิดเปนสิ่งสําคัญเนือ่ งจากความคิดเปนทักษะ
ที่จะชวยฝกฝนใหเด็กมีความสามารถในการสังเกต การจําแนก การคํานวณ การจัดกระทําขอมูล
การลงสรุป และการสื่อความหมาย
ฉันทนา ภาคบงกช (2528 :1) ที่กลาววา การคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพ เปน
จุดเริ่มตนใหคนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนและสรางสรรค สามารถฝาฟนอุปสรรคและ
ปญหาตางๆของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสมอีกทั้งการคิดเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิต
เนื่องจากการคิดเปนทักษะที่จะชวยฝกฝนใหเด็กมีความสามารถในการสังเกต การจําแนก การ
คํานวณ การจัดกระทําขอมูล การลงสรุปและการสื่อความ
กันยา แสงสุวรรณ (2532 : 119) ไดกลาวถึงความคิดเชิงเหตุผลวา การคิดเชิงเหตุผล
เปนการคิดโดยอาศัยขอมูลตางๆพิจารณาความสําคัญของขอมูล เปนความสามารถในการคิดหา
เหตุผลทั้งที่เปนอุปมานและอนุมาน (Inductive and Deductive Thinking) การคิดหาเหตุผลแบบ
อุปมานเปนการคิดโดยอาศัยสิ่งเราหลายๆอยางเปนขอมูลที่จะสรุปเปนกฎหรือหลักการ สวนการ
คิดหาเหตุผลแบบอนุมาน เปนการคิดโดยมีหลักเกณฑหรือสิ่งที่กําหนดไวแลวมาเปนขอสรุป
โชติ เพชรชืน่ และองอาจ นัยพัฒน (2537 : 48) ไดกลาวถึงความคิดเชิงเหตุผลวา เปน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารญาณ (Critical Thinking) ดวยการคิดในเชิงวิเคราะหคน หา
เกณฑมาสรางความสัมพันธ ในรูปแบบตางๆแลวนํามาวินิจฉัยสรุปลงไดอยางถูกตอง
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ประพันธศิริ สุเสารัจ ( 2541 : 1) การคิดมีความจําเปนตอการดําเนินชีวติ ของมนุษยเปน
อยางมาก ความเปนปกติสุขและการดําเนินชีวติ ที่ประสบความสุขในความสําเร็จ เปนผลจากการมี
ประสิทธิภาพของความคิด
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543 : 72) การที่เด็กไดรับการพัฒนาความคิดใหเปนคน
“คิดเปน” เด็กจะสามารถใชเหตุผลแกปญ
 หาและตัดสินใจเลือกสิ่งทีด่ ีที่สุดในอนาคตได อันจะเปน
เหตุใหประเทศชาติพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
สรุปไดวา การคิดเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินชีวติ เพราะการคิดชวยใหเราแสดงออกในสิ่ง
ที่ดีงามและสามารถดําเนินชีวิตใหประสบความสุขในความสําเร็จ ดังนั้นการคิดเชิงเหตุผลเปน
พื้นฐานของการเรียนรูประสบการณดานอื่นๆ จึงควรปลูกฝงใหเด็กเปนคนชางสังเกต คนควาหา
ความรูดวยตนเอง รูจักคิดแกปญหาอยางเปนระบบ และสามารถนําความรูความเขาใจไปฝาฝน
อุปสรรคและปญหาตางๆของตนเองไดอยางเหมาะสมในการดํารงชีวิตไดตลอดชีวิต
1.5 ลักษณะการคิดเชิงเหตุผล
การคิดหาเหตุผลมี 2 แบบ คือ การคิดหาเหตุผลแบบนิรนัย และการคิดหาเหตุผลแบบ
อุปนัย (จิตรา ทับแสง. 2529 : 7-8)
1. การคิดหาเหตุผลแบบนิรนัย (Deduction) เปนการนําความรูเดิมที่เปนสวน
ใหญมาเปนขออางแลวดูความสัมพันธเกี่ยวของกันกับอีกขออางหนึ่ง เพื่อสรุปเปนความรูใหมที่เปน
สวนยอย การสรุปแบบนีไ้ มอาศัยประสบการณ ใชความคิดดูความสมเหตุสมผลของการอางและ
การสรุป โดยไมพิจารณาความจริงหรือขอเท็จจริงของขอสรุปแตอยางใด ถือวา ถาขออางทั้งหมด
จริงขอสรุปก็จริงดวยถาเปนเท็จก็เปนเท็จดวย หรือ การคิดหาเหตุผลแบบนิรนัยเปนการสรุปความ
ใหมจากความเดิมที่มีอยูแลว โดยใชความคิดตามหลักเหตุผล เพื่อใหไดความรูใหมออกมาจาก
ความรูเดิม
2. การคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย (Induction) เปนการนําความรูที่ไดจากการ
ตัดสินใจจากประสบการณหลายๆ ครั้งมาเปนขออางสนับสนุนหรือพิสูจนขอสรุป ซึ่งขอสรุปนี้ได
จากการสรุปความเหมือนและความสัมพันธของขออาง ซึ่งไดจากประสบการณสวนยอยบางสวน
หรือความจริงเฉพาะหนวย แลวนํามาสรุปเปนคุณสมบัติความสัมพันธของสวนรวมทั้งหมด ซึ่งรวม
ไปถึงสิ่งที่ยังไมมีประสบการณดวยเปนความจริงทั่วไป
สุเมธ เมธาวิทยากุล (2534 : 57 ) การคิดหาเหตุผล คือ การคิดที่สืบสาวจากสิ่งที่เปน
เหตุใหเกิดเหตุการณขึ้นไปจนถึงผลของมัน ความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งใหม หรือการคิดยอนหลัง
กลับไปในทางตรงกันขาม
บุญมี แทนแกว (2536 : 50 ) เปนการสรุปความจริงของสิ่งที่มีอยูในประเภทเดียวกัน
ทั้งหมด ทั้งๆที่มีประสบการณเพียงบางสวนหรือบางครั้งเทานั้น บทสรุปของวิธีอุปนัยมีขอบเขต
กวางขออาง และกอใหเกิดความคิดริเริ่มแปลกๆ ใหมๆ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ( 2540 : 159-160) การคิดวิจารณญาณเปน
การคิดเชิงเหตุผล มีความสัมพันธกับการแกปญหา คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนทักษะ
สําคัญของการแกปญหาและการแกปญหาสวนใหญตองใชการคิดอยางมีวิจารณญาณการคิดเชิง
เหตุผลจึงมีความสัมพันธกับการแกปญหา และทักษะสําคัญของการแกปญหาดวยเชนกัน ซึ่งมี
องคประกอบ 8 ประการคือ
1. จุดหมาย คือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด คือ คิดเพื่อหาแนวทาง
แกปญหาหรือคิดเพื่อหาความรู
2. ประเด็นคําถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู ผูคิดสามารถระบุปญหา
สําคัญตองการแกไขหรือคําถามสําคัญที่ตอ งการรู
3. สารสนเทศ คือ ขอมูล ขอความรูตางๆ เพื่อใชประกอบการคิด
4. ขอมูลเชิงประจักษ คือ ขอมูลที่ไดมา ตองเชื่อถือไดมีความชัดเจนถูกตอง
และมีความเพียงพอ ตอการใชเปนพื้นฐานของการคิดเชิงเหตุผล
5. แนวคิดอยางมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายที่มีความจําเปนสําหรับการคิดเชิง
เหตุผลและแนวคิดที่ไดมานั้นตองมีความเกี่ยวของกับปญหาหรือคําถามที่ตองการหาคําตอบ และ
ตองเปนแนวคิดที่ถูกตอง
6. ขอสันนิษฐาน เปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผล เพราะผูคิดตอง
มีความสามารถในการตั้งขอสมมติฐานใหมีความชัดเจน สามารถตัดสินได เพื่อประโยชนในการหา
ขอมูลมาใชในการคิดเชิงเหตุผล
7. การนําไปใชและผลที่ตามมา เปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผล
ซึ่งผูคิดตองคํานึงถึงผลกระทบ ตองมีความสามารถคิดไกล คือ มองถึงผลที่ตามมารวมกับการ
นําไปใชไดหรือไมเพียงใด
8. การสรุปอางอิงNew Jersey Board of Higher Education (สมเจตน ไวยากรณ.
2530:16) ไดสรุปเกี่ยวกับความสามารถที่จําเปนสําหรับการคิดอยางมีเหตุผลออกเปน 5 ประการ
คือ
1. ความสามารถในการจําแนกรายละเอียด และกําหนดสิ่งที่เปนปญหาไดเปน
อยางดีเชนเดียวกับความสามารถในการกําหนดเปาหมายและประเมินวิธีในการแกปญหานั้น
2. ความสามารถในการรูจักเลือกใชเหตุผลแบบอนุมาน และอุปมานและรูจัก
ความไมถูกตองของเหตุผล
3. ความสามารถในการลงขอสรุปแบบอนุมาน และอุปมานและรูจักความไม
ถูกตองของเหตุผล
4. ความสามารถในการเขาใจ การสรางและการใชความคิดรวบยอดตลอดจน
การขยายความคิดอยางกวางขวางความสามารถในการจําแนกขอความจริงและความคิดเห็น
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สถิต วงศสวรรค ( 2540 : 203,206) การคิดหาเหตุผลเปนการคิดจากเหตุไปหาผล หรือ
การคิดจากสิ่งที่รูแลวไปยังสิง่ ที่ยังไมรู ประกอบดวยการคิดเปนขัน้ ๆ คือ การพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงหนึ่งไปยังอีกขอเท็จจริงหนึ่ง โดยจัดขอเท็จจริงใหเกี่ยวของกัน หาเหตุผลจากขอมูลที่ได
และบรรลุถึงขอสรุปใหม เปนการแยกแยะสวนตางๆ ออกแลวนํากลับเขาสัมพันธกันอีก เพื่อ
หาสัมพันธภาพใหมระหวางสวนตางๆ เหลานั้น การคิดหาเหตุผลอาจถูกตองหรือผิดพลาดก็ได
เพราะสิ่งที่ยังไมรูยอมไมแนวาจะเปนจริงเสมอไป
สรุปไดวา ลักษณะการคิดเชิงเหตุผลเปนการใชความรูเดิมมาสรุปเปนความรูใหม โดยใช
ความคิดตามหลักการและเหตุผล ซึ่งไดจากประสบการณโดยหาเหตุผลจากขอมูลที่ไดรับสามารถ
ตัดสินและแกปญหาได
1.6 แนวทางการสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล
นิวแมน (Neuman. 1981 : 317-328) ไดแนะนําวาประสบการณทางวิทยาศาสตรที่จัด
ใหแกเด็ก ควรเปนประสบการณที่เด็กมีโอกาสฝกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิธีการ
แสวงหาความรูอยางหนึ่ง
และกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่อาจนํามาใหกับเด็กปฐมวัยไดนั้น
อาจเปนกระบวนการสังเกต การจําแนกประเภท การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การลงความเห็น
การสื่อความหมายและการลงขอสรุป
ซีเฟลด (Seefelet. 1980:236) ไดแนะนําหลักการเลือกประสบการณทางวิทยาศาสตร
แกเด็กปฐมวัยดังนี้
1. ใกลตวั เด็ก ประสบการณที่เลือกมาจัดใหแกเด็กควรเปนเรื่องใกลตัวเด็ก โดย
ใกลทั้งเวลา เหมาะสมกับพัฒนาการ ความสนใจและประสบการณทผี่ านมาของเด็ก
2. เอื้ออํานวยเด็กไดกระทําตามธรรมชาติของเด็ก เด็กมีธรรมชาติที่ชอบสํารวจ
ตรวจคน กระฉับกระเฉง หยิบโนนจับนี่ จึงควรจัดประสบการณที่เด็กจะไดใชธรรมชาติเหลานี้ใน
การแสวงหาความรู
3. เด็กตองการและสนใจประสบการณที่จดั ใหตองสอดคลองกับความตองการของ
เด็กและอยูในความสนใจของเด็ก ดังนั้นหากบังเอิญมีเหตุการณที่เด็กสนใจเกิดขึ้นในชั้นเรียนครู
ควรถือโอกาสนําเหตุการณนั้นมาเปนประโยชนในการจัดประสบการณที่สัมพันธกนั ในทันที่
4. ไมซับซอนประสบการณที่จัดใหนั้นไมควรเปนประสบการณที่มีเนือ้ หาซับซอน
แตควรเปนประสบการณที่มเี นื้อหาเปนสวนเล็กๆ และจัดทีละสวน ประสบการณทางวิทยาศาสตร
ของเด็กสวนใหญ จะเปนพื้นฐานความเขาใจทางวิทยาศาสตรในเวลาตอมา ทั้งนี้พื้นฐานตองเปน
ระดับงาย (Simplistic Level) คือระดับของการสํารวจตรวจคน (Exploration) และระดับของการ
ทดลอง ซึ่งเปนระดับที่อาจไมถึงกับทําใหเกิดความเขาใจมโนทัศนทางวิทยาศาสตรอยางสมบูรณ
เลยทีเดียว
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5. สมดุลประสบการณทางวิทยาศาสตรที่จัดใหกับเด็กควรมีความสมดุลทั้งนี้
เพราะเด็กตองการประสบการณในทุกสาขาของวิทยาศาสตรเพื่อจะไดพัฒนาในทุกๆดาน ซึ่งแมวา
เด็กสนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชวี ิตไดแก พืชและสัตว ครูก็ควรจัดประสบการณไดแก พืช และสัตว ครูก็
ควรจัดประสบการณหรือแนะนําใหเด็กสนใจวิทยาศาสตรดานอื่นๆ ดวย
ในแนวทางทีเ่ ด็กไดรูจักแกปญหาคนหาสิ่งใหมและวิธกี ารตางๆการกระทําดังกลาวจะเกิด
ขึ้นเมื่อเด็กไดมีโอกาสในการแสวงหาและคิดคน (ฉวีวรรณ จึงเจริญ. 2528 : 4) เตือนใจ ทองสําริต
(2531 : 38-40) ในการคิดของเด็กนั้นจะคอยเปนคอยไป ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน
จากการคิดอยางไมมีเหตุผลไปสูการคิดอยางมีเหตุผล
โดยแทจริงแลวเด็กสามารถคิดอยางมี
เหตุผลไดในทุกระดับเพียงแตวาเด็กที่โตกวาจะมีเหตุผลสูงกวา นอกจากนี้การคิดที่เหมาะสมสําหรับ
เด็ก ไดแก การพัฒนาการใชความคิดสรางสรรค การพัฒนาดานการใชเหตุผล และการพัฒนา
แนวคิดเชิงคุณธรรม โดยการเนนสรางหลักปฏิบตั ิสําหรับพอแมอยางงายๆ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532 : 256-657) ยังไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริม
การคิดและการคิดเชิงเหตุผลวา ในการจัดกิจกรรมที่มีสวนชวยสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผล
วา มีหลากหลายวิธี เชน การฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส การใชคําถาม การสังเกต
เปรียบเทียบ และใชความคิด เปนตน หลักสําคัญในการจัดกิจกรรมนั้นจะตองคํานึงถึงสื่อและ
สภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก ซึ่งกิจกรรมอาจ
จัดในรูปแบบการเลนเกม กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ ฯลฯ ดังนั้นพอแม ครูและผูที่เกีย่ วของจึง
มีบทบาทในการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผลดังนี้ คือ
1. ใชคําถามกระตุนใหเกิดการคิด การเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเมื่อเด็ก
มีปญหา
2. จัดสื่อ อุปกรณ ของเลนประเภทตางๆ ทีส่ งเสริมใหเด็กเกิดการคิดหรือดัดแปลง
ได
3. จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิดอยูเสมอ รวมทั้งใหเด็กได
คนควาจากประสบการณตรง
4. คํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2540 : 40-41) ไดกลาวถึงวิธกี ารจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาและสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย มีหลายวิธีการไดแก
1. การแกปญ
 หา การเรียนรูดวยการแกปญหาตองเริ่มที่ครูเปนผูจัดตั้งปญหาขึ้น
อาจเปนคําถาม กรณีตัวอยาง เปนตน ครูใชสิ่งเหลานี้เปนตัวจุดประเด็นปญหาใหเด็กคิดและหา
ขอสรุป
2. การใชหลักการทางวิทยาศาสตรเปนการใชกระบวนการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรเด็กอาจมีการทดลอง ตั้งสมมติฐาน และทดสอบงานที่ทําจนครบวงจร เชน ใหเด็ก
ไดเรียนรูวาตนไมงอกอยางไร ดวยการเพาะเมล็ดถั่วงอกแลวติดตามการงอก เปนตน
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3. ใชหลักการสืบคน เปนกระบวนการจัดประสบการณทพี่ ยายามใหเด็กไดคนหา
คําตอบตางๆ ดวยตนเอง เชน การเลนตัวตอเปนรูปที่ครูกําหนดจากอุปกรณหลายๆ ชนิด
4. การใชทักษะกระบวนการเปนการจัดประสบการณที่เนนการสังเกต การจําแนก
การเปรียบเทียบ การจัดประเภท การสื่อสาร การถายโยง การสรุป โดยใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง
กิลฟอรดและฮอฟเนอร (พัชรินทร เปรมประเสริฐ. 2542 : 62 ; อางอิงจาก Guilford &
Hoepfner. 1971 : 28 -32 . The Analysis of Intelligence.) ใหความเห็นวา การพัฒนาบุคคลใหมี
ความสามารถในการใหเหตุผลตองเริ่มจากการสงเสริมใหบุคคลคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
ที่โรงเรียนควรจัดทําและเปนสิ่งที่สามารถฝกไดโดยสอนควบคูกบั เนื้อหาวิชาปกติหรือสถานการณ
ตางๆที่เหมาะสม เนื่องจากความสามารถในการคิดและการใหเหตุผลเปนทักษะทีต่ องใชการฝกและ
ฝกจากประสบการณที่หลากหลาย และควรไดรับการฝกอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาความสามารถ
ในการคิด และการใหเหตุผล ควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดมสี วนรวมและแสดงพฤติกรรมในการสืบคน
คาดการณ คนหาวิธีการพิสูจน สังเกตรูปแบบ ชี้แจงเหตุผลของแนวคิดโดยการอธิบายรูปแบบ
แสดงดวยภาพหรือจําลองแบบและตอบคําถามตางๆ
ที่กอใหเกิดการคิดการสรางขอคาดเดาการ
กําหนดรูปแบบและการอธิบาย ซึ่งเปนการใหเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ (Lappan & Schram.
1989 : 18-19)
อรพรรณ พรสีมา (2543 : 23) ที่กลาววา พัฒนาการของเด็กนั้นก็เปนปจจัยหนึ่งที่ชวย
ในการสงเสริมการคิด เมื่อเด็กเขาสูโรงเรียน สภาพแวดลอมตางๆ ภายในโรงเรียนจะชวยในการ
สงเสริมพัฒนาการ สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและหองเรียนตองสะอาดเปนระเบียบ ปลอดภัย
รมรื่น สวยงาม มีสิ่งตางๆ ที่จะกระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกๆดาน เพราะพัฒนาการการ
ทุกๆ ดานมีผลกระทบซึ่งกันและกันสําหรับเด็ก
สรุปไดวา แนวทางการสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลเปนการจัดประสบการณที่เด็กไดมีโอกาส
ฝกฝนทักษะการสังเกต การแสวงหาความรู การทดลองดวยตนเอง โดยผานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดและการใชเหตุผล ซึ่งจะเปนพื้นฐานความ
เขาใจทางวิทยาศาสตรในการเรียนรูลําดับตอไป
1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล
งานตางประเทศ
ซิงห และวอกเกอรไดน (จํานง วิบูลยศรี. 2536: 44-45 ; อางอิงจาก Sinha and
walkerdine. 1975) ไดทําการทดลองเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของภาษาที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กเกี่ยวกับปริมาณคงที่ของของเหลว กลุมตัวอยางทีใ่ ชเปนเด็กอายุตั้งแต 3 ป 6 เดือน ถึง 7 ป
ในการทดลองครั้งนี้ไดใชแบบทดสอบเกี่ยวกับตรงกันขาม คือ คําวา “มาก/นอย” (Lot/Little)
กระบวนการทดสอบชุดนี้ก็คือผูวิจัยไดนําตุกตามาขนาดใหญ กับตุก ตาขนาดเล็กมาวางไวตรงหนา
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เด็ก พรอมทั้งกลาววา “นี้คือมาตัวใหญ มาตัวนี้ชอบดื่มน้ําจํานวนมากๆ นี่คือสุนัขตัวเล็ก สุนัขตัว
นี้ชอบดื่มน้ําจํานวนนอยๆ” หลังจากนั้น ก็นําบีคเกอรขนาดมาตรฐานสําหรับใสนา้ํ สมคั้นมาวาง
ไวขางหนาตุกตาทั้งสอง โดยใหบีคเกอรสําหรับตุกตามาบรรจุน้ําสมคั้นมากกวา บีคเกอรสาํ หรับ
ตุกตาสุนขั ตอมาผูทําการทดลองจะเทน้าํ สมคั้น จากบีคเกอรสําหรับตุกตาสุนขั ลงในหลอดทดลอง
ซึ่งขนาดแคบและสูงกวาในทํานองเดียวกันก็จะเทบีคเกอรสําหรับตุกตามาลงในบีคเกอรขนาด
มาตรฐานอีกใบหนึ่ง ผลการทดลองปรากฏวา ภาษาที่ใชในการทดลองชวยใหเด็กเขาใจสภาพ
ขอเท็จจริงมากกวาสภาพตามที่เด็กเห็นขณะนั้น
ผูวิจัยสรุปวาภาษาโดยทั่วไปมีสวนชวยใหเด็ก
เขาใจหลักการเกี่ยวกับความคงที่ของสสารไดงายยิ่งขึ้น
งานวิจัยในประเทศ
สุวรรณา ไชยะธน (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในคิดเชิงเหตุผล
และภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการตั้งคําถามกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดประสบการณโดยการสนทนาเลาเรื่อง ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับการจัดประสบการณ
โดยการตั้งคําถามมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
และความสามารถทางภาษาสูงกวาเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบั การจัดประสบการณโดยการสนทนาเลาเรื่อง
สายทิพย ศรีแกวทุม (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบการคิดอยางมีเหตุผลของ
เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และแบบปกติ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการคิดอยางมีเหตุผลสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติ
วราภรณ นาคะศิริ. (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยอายุ 4-5 ป ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสี พบวา การคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค
โดยใชทรายสีสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคโดยใชทรายสีอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
เสาวนีย อุนประเสริฐสุข (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเรื่อง พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอน
แบบเดินเรื่องมีการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวา การเรียนรูดวยกิจกรรมการสอนแบบ
เดินเรื่องสามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยได
สรุปไดวา การคิดเชิงเหตุผลเปนพื้นฐานของความคิดที่สําคัญมากกับเด็กปฐมวัย เด็กเกิด
ความสามารถในการพัฒนาความคิดได โดยการจัดประสบการณที่ไดใชทักษะการสังเกต การ
แสวงหาความรู การทดลองดวยตนเองจากการใชประสาทสัมผัสทัง้ 5 ซึ่งสงผลใหเด็กสามารถหา
คําตอบโดยใชเหตุผลและลงขอสรุปได
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค
2.1 ความหมายของกิจกรรมของศิลปสรางสรรค
ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล ( 2533 : 89 – 91 ) ไดใหความหมายของกิจกรรมศิลปะวา
หมายถึง กิจกรรมศิลปะทีช่ วยใหเด็กไดแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด สามารถฝกเด็กใหรูจักสังเกต
หาเหตุผล รูจักสรางสรรคลักษณะนิสัยที่ดี และมีความพรอมในการเรียนพัฒนาตัว เด็กทั้งในดาน
สวนตัวและดานสังคม
เลิศ อนันทนะ ( 2535 : 44 ) กลาววา ศิลปศึกษา ( Art Education ) หมายถึง การ
นํากิจกรรมศิลปะมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาดานตางๆแตไมมี
จุดมุงหมายเพื่อใหเด็กเติบโตขึ้นเปนศิลปน หรือจิตกร ( Artist )
ปเตอรสัน ( จิตทนาวรรณ เดือนฉาย.2541 : 24 ; อางอิงจาก Peterson. 1958 : 101 )
กลาววาเด็กทุกคนตองการที่จะแสดงออกทางดานความคิดและความรูสึกตางๆศิลปะเปนแนวทางที่
เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก อีกทั้งยังสามารถถายทอดความรู ความรูสึกและความเขาใจ
รวมทั้งบุคลิกภาพและความเปนอิสระของเด็กออกมา ซึ่งเปนสิ่งที่ถายทอดออกมาประสบการณและ
จินตนาการของเด็กแตละคน
มะลิฉัตร เอื้ออานนท (2543 : 173 ) กลาววา กิจกรรมศิลปะจะชวยพัฒนาความพรอม
ในตัวเด็กความคลองในการใชความคิด สายตา และมือใหประสานสัมพันธกัน ความพรอมนี้จะ
เปนพื้นฐานขัน้ ตนใหเด็กสามารถพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของเขา
กรมวิชาการ (2545 : 2 ) กลาววา ลักษณะธรรมชาติของศิลปะเปนการเรียนรูเทคนิค
วิธีการทํางาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระ ทําใหผูเรียนไดรับการสงเสริม
สนับสนุนใหคดิ ริเริ่ม สรางสรรค ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545 : 8 ) กลาววา คําวา Art ในภาษาอังกฤษ มี
รากฐานมาจากภาษาลาตินวา Ars ซึ่งมีความหมายถึง ทักษะหรือความชํานิชํานาญ หรือ
ความสามารถพิเศษศิลปะทางภาษาจีนใชคําวา ยิ - ชู ก็มีความหมายถึงความฝกฝนทางทักษะ
เชนกัน สวนคําวาศิลปะในภาษาไทยมาจากภาษาสันสกฤตวา ศิลปะ ภาษาบาลีวา สิปป มี
ความหมายวา ฝมือยอดเยี่ยม หรือศิลปะเกี่ยวของกับทักษะหรืองานฝมือ ปจจุบันนี้ ความหมาย
ของศิลปะไดขยายกวางขึน้ มากกวาลักษณะ งานฝมือ โดยความรวมถึงความพยายามอันเกิดจาก
จิตสํานึกในอันที่จะสรางสรรค สี รูปทรง เสน เสียง ลีลาการเคลื่อนไหว และปรากฏดานอื่นๆ
ที่แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดหรืออารมณ
มานพ ถนอมศรี (2546 : 14 ) กลาววา ศิลปะเปนผลงานสรางสรรคจากภูมิปญญา
ของมนุษยที่ถา ยทอดออกมาโดยผานสื่อ เทคนิควิธีการตางๆ มีหลากหลายรูปแบบและผลงานที่จะ
ไดรับการยกยองวาเปนศิลปะนั้น ตองมีคุณคาตอจิตใจ หรือกอใหเกิดการสะเทือนอารมณ
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สรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนการจัดประสบการณที่หลากหลาย เชน การวาด
ภาพ การพิมพภาพ การฉีก การปะ ฯลฯ ทําใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะในดาน การสํารวจ การ
สังเกต การทดลอง การสื่อความหมาย สงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกทางดานความคิดและจิตนา
การ อีกทั้งยังเปดโอกาสใหเด็กถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึกออกมาจากประสบการณ
ของเด็กแตละคน
2.2 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(2531 : 6 - 15 ) ไดสรุปความสําคัญ
ของกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังนี้
1. เด็กแสดงออกอยางอิสระ สงเสริมอิสรภาพในการทํางานครูควรวางวัสดุ
อุปกรณในพื้นที่ ที่เด็กจะหยิบมาใชได และมีโอกาสเลือกหยิบไดตามความพอใจ ในขณะเดียวกัน
เด็กจะสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดของตนกับเพื่อนๆ ได
2. เด็กมีสุนทรียภาพตอสิ่งแวดลอม เด็กจะรูจักชื่นชมและมีทศั นคติตอสิ่งตางๆ
เปนสิ่งที่ควรไดรับการพัฒนา ซึ่งผูใหญควรทําตัวอยาง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของ
เด็ก โดยฝกใหเด็กเห็นวาทุกๆ อยางมีความสําคัญสําหรับตัวเขา สงเสริมใหเด็กรูจักสังเกตสิ่งที่
ผิดแปลกในสิง่ ธรรมดาสามัญ ใหไดยินในสิ่งที่ไมเคยไดยิน และฝกใหเขาสนใจสิง่ ตางๆ รอบตัว
3. เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะที่เด็กทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค
ตางๆ เด็กควรทําตามความพอใจและมีความสนุกสนาน การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อนเปนโอกาสที่เด็กจะแสดงออกซึ่งความคิดของเขาและเปนการพัฒนาทางภาษาไปดวย การ
เปดโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถทางสรางสรรคจะชวยใหเด็กตระหนักถึงคุณคาของความเปน
มนุษย ชวยสงเสริมใหเขามีกําลังใจ เขาใจตนเองวามีความคิดทีด่ ีและมีความสามารถหลายอยาง
องคประกอบที่จะชวยใหเด็กเกิดความพอใจ สนุกสนานในขณะทีท่ ํากิจกรรม คือเวลาและสถานที่
เด็กตองการเวลาทํางานมากพอที่เขาจะไดทําเสร็จตามความพอใจและความตองการเนื้อที่
กวางขวางพอที่จะทําสิ่งตางๆ ไดอยางสนุกสนาน
4. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยลดความตรึงเครียดทางอารมณ การทํางาน
สรางสรรคเปนการผอนคลายทางอารมณ ลดความกดดัน ความคับของใจและความกาวราวลง ซึ่ง
กิจกรรมสรางสรรคจะชวยใหเด็กแสดงออกและผอนคลายอารมณไดดีที่สุด
5. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยสรางลักษณะนิสัยการทํางานที่ดี ในขณะที่เด็ก
ทํางานตางๆครูควรสอนระเบียบและนิสยั ในการทํางานควบคูกันไปดวย เชน เก็บของเปนที่ ลาง
มือเมื่อทํางานเสร็จแลว
6. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยพัฒนากลามเนื้อจากการตัดกระดาษ ประดิษฐ
ภาพ วาดภาพดวยนิ้วมือ การตอภาพ ฯลฯ กิจกรรมตางๆ เหลานี้จะสงเสริมใหเด็กแสดง
ความคิดสรางสรรค และความสัมพันธระหวางมือกับสายตาควบคูกนั ไปดวย
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7. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยใหเด็กรูจักสํารวจ คนควา ทดลอง เด็กจะชอบทํา
กิจกรรมและใชวัสดุตางๆ ซ้ําๆ กันเพื่อสรางสิ่งตางๆ ซึ่งเปนโอกาสที่จะใชความคิดริเริ่มและ
จินตนาการของเขาจากการคนควา สํารวจ ฝกฝนสรางสิ่งใหมๆ ขึ้นจากการใชวัสดุซ้ําๆ กัน
โอเวิรด การดเนอร (มะลิฉัตร เอื้ออานันท. 2532 : 88 - 89; อางอิงมาจาก HawardGaedner.1977) ไดกลาวถึงประสบการณทางศิลปะของบุคคลและอธิบายความแตกตางระหวาง
การรูคิดดานรูปลักษณเกิดจากการรูในรูปลักษณะของสิ่งหนึ่ง เชน เสน สี รูปรางตางๆเปนการ
รวบรวมขอมูลที่มีอยู คือ การรวมสิ่งเรา การรับรูและลักษณนั้นเขาดวยกัน สวนการรูคิดในดาน
การปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ เชน การวิพากษวิจารณศิลปะเปนความสามารถในการรูเกินไปกวา
ขอมูลที่มีใหผลสะทอนนี้ ถือเปนการแสดงออกดวยเชาวนปญ
 ญาและพัฒนาดานความรูจากคุณคา
ของกิจกรรมศิลปะ
พีระพงษ กุลพิศาล ( 2533 : 140 ) กลาววา ศิลปศึกษาใหความสําคัญตอการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการตามวัยของเด็กในดานตางๆมาก ในปจจุบันแนวคิดในระบบการศึกษา
ศิลปะของเราสวนใหญจะไมเนนถึงที่ทักษะหรือผลสําเร็จของตน แตเนนถึงทีท่ ักษะหรือผลสําเร็จ
ของตน แตเนนถึงสิ่งที่เด็กจะไดรับระหวางกระบวนการสรางสรรค กลาวคือเห็นวากิจกรรมศิลปะ
เปนสื่อหรือเครื่องมือเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการตางๆ
นิรมล ชางวัฒนชัย ( 2539 : 6 ) กลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมศิลปะวา
1. ชวยใหคนสามารถแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตนได
2. ผลงานทางศิลปะเปนผลดีตอพัฒนาการของเด็กทุกๆดาน
3. ศิลปะเปนทางออกในการสื่อถึงสิ่งตางๆที่เด็กไมอาจบอกใหเราทราบดวยวาจาได
4. ศิลปะเปนความสนุกสนานและความพึงพอใจของเด็กเล็ก
5. ศิลปะกอใหเกิดจินตนาการ การทดลอง ความเปนตัวของตัวเอง การคนและ
ความชื่นชมในความสวยงาม ( ที่มิไดเกิดจากการระบายสีในสมุดภาพ การคัดตามลายเสน )
สรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีความสําคัญกับเด็กปฐมวัย ชวยพัฒนาเด็กแสดง
ความสามารถในทางสรางสรรค ชวยใหเด็กคิดเปน รูจักการสังเกต คนควา ทดลอง โดยการ
เรียนรูจากการปฏิบัติดว ยตนเอง อีกทั้งยังพัฒนากลามเนื้อมือ การประสานสัมพันธระหวางมือกับ
สายตา กิจกรรมศิลปะทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน รูจักชื่นชม ในผลงานของตน
2.3 ประโยชนของการกิจกรรมศิลปสรางสรรค
Arnhein. (1983:9–11) กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีประโยชนในแงของการฝกการแสดงออก
ตามความคิดของเด็กเพราะกิจกรรมศิลปสรางสรรคสามารถสงเสริมความคิดจินตนาการตางๆของ
เด็ก อีกทั้งยังชวยฝกทักษะการรับรูและความสัมพันธของมือกับตาของเด็ก
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วิรุณ ตั้งเจริญ (2526 : 76 – 77 ) กลาววาพัฒนาการของกลามเนื้อในระยะแรกยังเจริญ
ไมเต็มที่กลามเนื้อยังออนมีสารแข็งและโปรตีนอยูนอยและยังติดกับกระดูกไมแนน การประสาน
งานระหวางมือกับตายังไมดี จึงควรจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค เพื่อพัฒนากลามเนื้อเล็กโดยมี
อุปกรณใหเด็กไดฝกหัดวาดหรือเขียนโดยใชดินสอหรือกระดาษขนาดใหญ และแมวาเด็กจะโตขึ้น
เมื่ออายุ 5–6 ขวบแลวแตมือก็ยังแข็งแรงไมพอ กระดูกขอมือยังออนควรที่จะจัดกิจกรรมที่สามารถ
ฝกความแข็งแรงของมือตอไป ซึ่งไดแกการเลนตอแทงไมเปนรูปทรงตางๆการระบายสีดวยนิ้วมือ
โดยใชมือทั้งสองละเลงสีบนกระดาษ การปนดินเหนียวหรือดินน้ํามัน การใสหรือถอดเครื่องเลน
ตางๆ หรือแมแตการเลือกหยิบจับกอนกรวด เมล็ดพืชก็ชวยพัฒนากลามเนื้อได
องคการ อินทรัมพรรย และคนอื่นๆ ( 2526 : 279 – 282 ) ไดกลาวถึงประโยชนของ
การใหเด็กมีโอกาสแสดงออกอยางอิสระจะชวยใหเกิดผลดีดานตางๆดังนี้
1. เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินการทํางานของเด็กอยางพอใจในการทํางานของ
ตนชวยใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินในการเรียน
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง การใหเด็กแสดงออกอยางอิสระโดยไมกําหนดแบบอยางที่
ตายตัวจะทําใหเด็กมั่นใจการทํางานของตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลงานของตนเองไดเปนที่
ยอมรับในการแสดงออกมากกวาการเลียนแบบ เด็กจะไดรับการพัฒนาในดานของการเปนผูกลาคิด
กลาทํา แตทงั้ นั้นผูสอนตองตระหนักถึงขอบเขตของเด็กที่แสดงออกอยางเหมาะสมดวย
3. มีความคิดสรางสรรค เด็กที่กลาแสดงออกจะมีความคิดเปนของตัวของตัวเอง มี
ความฉับไวในการคิด การกระทําที่ไมเปนการลอกเลียนแบบของผูอื่น
4. ความเปนผูมีเหตุผล ความสามารถในการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดย
ไมยึดถือความคิดเห็นของตัวเองเปนที่ตงั้ มีเหตุในการคัดเลือกหรือตัดสินสิ่งตางๆไดอยางเหมาะสม
เชน การคัดเลือกขีดลําดับของผลงานเด็กควรยอมรับขอตกลง หรือหลักเกณฑในการทํางานกอน
พิจารณาตัดสินวาผลงานใดเหมาะสม
5. การเปนผูรูจักสังเกต การสังเกตชวยใหการทํางานของเด็กมีลําดับขั้นตอนสามารถ
บรรลุจุดมุงหมายไดอยางรวดเร็ว ชวยทําใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น และเปนการฝกใหเด็กรูจัด
ทํางานอยางมีลําดับขั้น
6. ความสามารถในการประยุกตใชมีความสามารถในการดัดแปลงประสบการณที่ได
พบเห็นมาใชในกิจกรรมทางศิลปะ เชน การประดิษฐภาพบานของฉัน เปนตน
7. ความเปนผูกลาตัดสินใจ ความสามารถในการแสดงออกมีสวนตอการเปนผูกลา
ตัดสินใจ เชน การฉีกรูปทรงตามความนึกคิด โดยไมตองรางแบบกอน
8. การเปนผูมีความสามารถแกปญหาเฉพาะหนา การแสดงออกอยางฉับไวตองอาศัย
ความสามารถในการแกปญหา เชน การที่ครูกําหนดไววาดภาพเพื่อนบาน แตเด็กไมมั่นใจที่จะ
วาดรูปคน เด็กก็วาดแตรปู บาน หลังจากที่ซักถามความคิดเห็นของเด็กแลว เด็กตอบวา
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“ คนอยูในบานจึงมองไมเห็น ” ดังนั้น ครูจะเนนใหเด็กเกิดความเชื่อมั่น และกลาแสดงออกมิใช
เลี่ยงปญหา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2531 : 6 – 15 ) ไดสรุปถึงประโยชน
ของกิจกรรมศิลปสรางสรรค ดังนี้
1.
เด็กไดแสดงออกอยางอิสระ สงเสริมอิสรภาพในการทํางานในขณะเดียวกันก็
สามารถเปลี่ยนความคิดของตนกับเพื่อนๆไดเด็กมีสุนทรียภาพตอสิง่ แวดลอม
2. รูจักชื่นชมและมีทัศนคติที่ดตี อสิ่งตางๆสงเสริมใหรูจักสังเกต
3. เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนาน การพูคุยและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อน
เปนโอกาสที่เด็กแสดงออก ซึ่งความคิดของเขาและเปนการพัฒนาภาษาไปดวย
ลลิตพรรณ ทองงาม ( 2539 : 10 – 23 ) กลาววา ศิลปะ เปนสิ่งจําเปนในการปูพื้นฐาน
และเปนสิ่งสําคัญทางการศึกษา วิลสัน ไรเล ไดกลาววา ศิลปศึกษาไมใชกิจกรรมการใชเวลา
พักผอนของการศึกษาศิลปศึกษาเปนการเพิ่มเติมมิตทิ ี่แตกตางออกไปสูการเสริมสรางความคิด
สรางสรรค ศิลปศึกษาไมใชสวนประกอบของการศึกษา แตศิลปศึกษาเปนองคประกอบสําคัญของ
กระบวนการทางการศึกษาอับราฮัมมาสโลวศาสตราจารยทางจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแบรนดิสได
ใหทัศนะวาศิลปะ มีความสัมพันธคอนขางแนบแนนกับจิตวิทยาของเอกัตบุคคล นั่นคือ ศิลปะเปน
ปจจัยสรางประสบการณพื้นฐานของการศึกษา ดังนั้นครูจึงใชประโยชนและความ
สําคัญจากศิลปะชวยเสริมสรางบุคลิกภาพที่เหมาะสมและพึงปรารถนาใหแกเด็กเพราะศิลปะ
สามารถชวยพัฒนาเด็กไดหลายดาน
บุศรินทร สิรปิ ญญาธร ( 2545 : 16 ; อางอิงจาก Lowenfeid and Brittain 1970 : 29 )
กลาววา กิจกรรมศิลปะมีความสําคัญตอการใหประโยชนแกมนุษยอยางมาก ผลสะทอนจากการ
ทํางานศิลปะทําใหทราบถึงการเจริญเติบโตของเด็กสิ่งแวดลอมทางสังคมที่เขาอยูอ าศัยอยูมีอิทธิพล
ตอชีวติ ของเด็ก และกอใหเกิดการรับรูทยี่ ิ่งใหญตอมนุษย
สรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีประโยชนกับเด็กปฐมวัยอยางมาก เด็กจะไดรับฝก
การแสดงออกทางดานความคิด มีความคิดสรางสรรค เปนผูมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น มีความเปนตัวของตัวเองสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได นอกจากนี้กิจกรรมสรางสรรค ชวย
พัฒนาเด็กในดานตางๆไดไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งเปน
พื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาเด็กตอไป
2.4 แนวการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
หรรษา นิลวิเชียร ( 2536 : 172 – 183 ) กลาวถึง การเรียนการสอนในชั้นเด็กปฐมวัย
กิจกรรมศิลปะชวยใหเด็กเขาใจตัวเอง เขาใจสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมพัฒนาการในทุกดาน
เด็กจะสนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะ อันไดแก การติด การปะ การปน การวาด การละเลง การ
ฉีก เปนตน การสํารวจ การรูจักใชสื่อตางๆเปนขั้นแรกและขั้นที่สอง คือการรูจักผลงานทาง
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ศิลปะ คือ ภาพวาด ภาพปน งานฝมือและภาพระบายสี งานเหลานี้ควรเปนผลงานของศิลปน
เด็กควรมีโอกาสสัมผัส อภิปรายและไดชม
กรมวิชาการ( 2542 : 23 ) กลาววา ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา
มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 6 ป เปนระยะที่สําคัญทีส่ ุดของการพัฒนาทั้ง
ทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมใหกับเด็กเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคนดังนั้นการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กกอนประถมศึกษา จึงควรยึดหลักการดังนี้
1. กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญเด็กแตละคนมีความสนใจแตกตาง
กันจึงควรใหมกี ิจกรรมหลายประเภททีเ่ หมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความตองการของ
เด็กเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ
2. กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุม
ใหญ ควรเปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม
3. กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล คือ มีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอก
หองเรียน กิจกรรมตองเคลือ่ นไหวและสงบ กิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย มีการยึดหยุนไดตามความ
ตองการและความสนใจของเด็กกิจกรรมที่ควรจะเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต
สํารวจ คนควา
5. ทดลอง แกปญ
 หาดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นๆและผูใ หญ
เยาวพา เดชะคุปต ( 2542 : 108 ) กลาววา การเตรียมกิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม
ใหกับเด็กควรคํานึงถึงวาเปนการเปดโอกาสใหเด็กเปนอิสระในการทดลอง
คนควาและสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เขาทดลองกับผูอ ื่น นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสพัฒนากลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กสราง
ความสัมพันธระหวางมือและตา เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับรูปทรงและสี ซึ่งจะเปนพื้นฐานตอ
การเตรียมความพรอมในการอานและยังไดมีโอกาสพัฒนาทางสังคมจากการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ
หมุนเวียนกันรับผิดชอบในการใชและเก็บอุปกรณตางๆ
เบญจา แสงมลิ (2545 : 63 – 67 ) กลาวในทํานองเดียวกันวา การจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรค มีขอควรคํานึงถึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ความสนใจของแตละบุคคล ครูควรชวยเหลือใหเด็กไดประสบการณที่เปน
ผลสําเร็จตามความตองการของเด็ก สรางเสริมเจตคติที่ดีตอการผิดพลาดและการรูจักรับผิดชอบใน
การดูแลรักษาวัสดุพรอมทั้งสรางความรูสึกมั่งคง โดยปลอยใหเด็กมีอิสระในการคิด จินตนาการ
เลือกและตัดสินใจ ครูมีหนาที่ชวยเหลือแนะนําเด็กตองการ ใชคําถามกระตุนความคิดและให
ความเห็นพองในความพยายามที่แทจริงของเด็ก นอกจากนั้นครูควรมีความเปนกันเอง จริงใจ
และมีความเขาใจในตัวเด็กดวย
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2. การจัดสถานที่ เวลา และวัสดุใหเพียงพอเหมาะสม เพื่อใหเด็กไดเคลื่อนไหว
อยางอิสระเมื่อทํางานคนเดียวหรือทํางานเปนกลุมเล็กๆบนพื้นบนโตะ ภายในและภายนอกอาคาร
เรียน มอบความไววางใจแกเด็กใหเด็กดูแลรักษาเครือ่ งมือ เครื่องใชและวัสดุดวยตนเอง เวลาที่
เด็กไมควรนอยเกินไปจนเด็กตองรีบรอนในการกระทํากิจกรรม การสํารวจ การวางแผน การเก็บ
ทําความสะอาดหลังจากการทํางานเสร็จ วัสดุที่ไดตองเตรียมไวหลากหลายชนิดใหเด็กเลือกตาม
ความพอใจ และเหมาะสมกับอายุของเด็ก เก็บรักษางายและใหโอกาสเด็กมีประสบการณทาง
ประสาทสัมผัส
3. การแสดงออกเชิงสรางสรรค เด็กตองการประสบการณที่สมบูรณ เพื่อชวย
กระตุนการแสดงออกสรางสรรค ประสบการณนี้เริ่มจากการเลนของเด็กในชีวติ ประจําวัน การพูด
การสนทนา ความรูสึกในสิง่ ที่เด็กเห็น ชวยใหเด็กนึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ครูควรสนับสนุนการ
พูดของเด็ก การแสดงออกทางการกระทําและการแสดงออกโดยการใชสื่อกลาง วัสดุเครื่องใชทาง
ศิลปะ การทัศนศึกษา เปนสวนหนึ่งในการสรางเสริมการแสดงออกแบบสรางสรรค
4. เจตคติของผูปกครองที่มีตอการแสดงออกสรางสรรคของเด็ก ครูตองทําหนาที่
เปนผูทําใหผปู กครองเด็กเขาใจผลงานของเด็ก และสามารถเสนอแนะผูปกครองในการเลือกวัสดุที่
เหมาะสมใหเด็กเมื่ออยูบาน
5. ครูใชวิธีการสรางสรรคสนับสนุนเด็กใหเลือกกิจกรรมศิลปะดวยวิธีซึ่งเด็กจะ
แสดงออกหรือกระทําได และจะรวบรวมความคิดหรือวัสดุ วิธีนไี้ มไดหมายความวาเด็กจะกระทํา
กิจกรรมโดยปราศจากการแนะนํา แตหมายความวาเด็กจะตัดสินใจและเลือกดวยตนเอง กิจกรรม
ศิลปะควรมีหลายชนิดใหเด็กไดมีโอกาสเลือกในแตละวัน
6. ครูวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมตางๆเปนอยางดี เด็กมีอิสระในการคนหา สํารวจ
และทดลอง และเมื่อเด็กรูสภาพแวดลอม เด็กจะถายทอดสิ่งที่ตนเองรูใหผูอื่นเขาใจ กลามเนื้อเล็ก
ประสานสัมพันธของมือและตาจะพัฒนาขึ้น มโนภาพเรื่องรูปทรง สี เจริญเติบโตขึ้น การที่เด็กได
เลนรวมกับเพือ่ น พูดสนทนา แลกเปลี่ยนสิ่งของ รับผิดชอบรวมกัน การรอคอย ตามลําดับชวย
เสริมสรางความพรอมทางอารมณและสังคมแกเด็ก
7. ครูตองรวบรวมหลักฐานเพื่อจุดมุงหมายในการวัดผล
สรุปไดวา
แนวการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยมีการฝกฝนใหเด็กได
แสดงออกทางความคิดความเขาใจความรูสึก และการสรางสรรคผลงานออกมาจากจินตนาการของ
ตนเอง โดยผานกระบวนการทํางานศิลปะ เด็กไดทํากิจกรรมแลวสนุกสนานในการแสดงออกอยาง
เหมาะสม สรางความภาคภูมิใจในผลงานของเด็กเองและสงเสริมความรูสึกที่ดีตอ ตนเอง
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2.5 กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถจัดไดดังนี้
แฮมมอนด (เยาวพา เดชะคุปต 2542 : 108 ; อางอิงจากHammond.1967 : 275 – 282 )
ไดสรุปกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ควรจัดใหกับเด็กอาไวดงั นี้
1. การปน
2. การประดิษฐ
3. การฉีก – ตัด – ปะ
4. การระบายสี
5. การวาดภาพ
6. การวาดภาพดวยนิ้วมือ
7. การเลนบล็อก
8. การวาดภาพดวยฟองสบู
วิรณ
ุ ตั้งเจริญ (2526 : 29 – 31 ) ไดกลาวถึง เนื้อหาศิลปะชั้นอนุบาล ไวดังนี้
1. การปูพื้นฐานใหเด็กมองเห็นความสวยงามทางศิลปะ ไดแก ฝกใหเด็กสังเกต
และสัมผัสสิ่งรอบตัวที่มีรูปรางเหมือนหรือแตกตางกัน ใหเด็กชวยกันจัดแจกัน จัดมุมหองเรียนหรื
อนําสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปมาตกแตงหองเรียน เปนตน
2. การวาดภาพระบายสี ไดแก การวาดภาพโดยเสรี ดวยดินสอ สีเทียน สีน้ํา
สีชอลก
3. การทดลองเกี่ยวกับสี ไดแก การละเลงสี หยดสี ทาสี เปาสี ผสมสี โรยสี
และการกลิ้งสี
4. การพิมพ ไดแก พิมพภาพดวยวัสดุ แมพิมพตรายาง หรือสวนตางๆของ
รางกายและการพิมพภาพลายนูน โดยใชดินสอสี
สัตยา สายเชื้อ ( 2541 : 43 ) มีทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะทีเ่ หมาะสมสําหรับ
เด็กกอนวัยเรียนวา อาจแบงไดออกเปน 7 สาขาใหญๆ คือ
1. กิจกรรมวาดเสนและระบายสี
2. กิจกรรมศิลปะดวยสีธรรมชาติ
3. กิจกรรมภาพพิมพ
4. กิจกรรมปะติมากรรม
5. กิจกรรมกระดาษ
6. กิจกรรมประดิษฐตกแตง

28
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(2542 : 54-55) ไดกลาวถึงกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคมีเนื้อหา / ขอบขาย ดังนี้
1. การวาดภาพและระบายสี
1.1 การวาดภาพดวยสีเทียน หรือสีไม
1.2 การวาดภาพดวยสีน้ํา เชน พูกัน ฟองน้ํา
1.3 การละเลงสีดว ยนิ้วมือ
2. การเลนกับสีน้ํา
2.1 การเปาสี
2.2 การหยดสี
2.3 การเทสี ฯลฯ
3. การพิมพภาพ
3.1 การพิมพภาพดวยสวนตางๆ ของรางกาย
3.2 การพิมพภาพดวยวัสดุ พืช ผักตางๆ
4. การปน เชน ดินน้ํามัน ดินเหนียว แปงโด ฯลฯ
4.1 การพับ ฉีก ตัด ปะ
4.2 การพับอยางงายๆ
4.3 การฉีกปะ
4.4 การตัดปะ
5. การประดิษฐ
5.1 ประดิษฐเศษวัสดุตางๆ
5.2 การรอย เชน ลูกปด หลอดภาพ หลอดดาย ฯลฯ
5.3 การสาน เชน กระดาษ ใบตอง ใบมะพราว
สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล. (2545 : 55-92 ; อางอิงจาก ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล.
2533 : 51 ) ไดแบงกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมสําหรับเด็กเปน 5 สาขาใหญๆ คือ
1. กิจกรรมวาดเสน (Drawing) การวาดเสนเปนภาพที่เกิดจากการขีดเขี่ย
วัสดุบางชนิดลงบนกระดาษ โดยแสดงลักษณะเปนเสน
2. กิจกรรมระบายสี (Painting) เปนการสงเสริมพัฒนาการทางกลามเนื้อนิ้วมือ
กับสายตา มีสีชนิดตางๆ พูกัน เปนอุปกรณ
3. กิจกรรมภาพพิมพ (Painting making) กรรมวิธที างภาพพิมพมีหลายวิธี
แตที่เหมาะสมสําหรับเด็กเล็กๆ คือ การพิมพจากแมพิมพนูน ใชสีทาดานหลังของวัสดุแลวนํามา
ประทับลงบนกระดาษจะไดภาพพิมพเกิดขึ้น
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4. กิจกรรมประติมากรรม (Crafts) หมายถึง กิจกรรมที่ครอบคลุมกวางขวางมาก เชน การทํา
ภาพปะติด ทําหนากาก หุน การถักทอไหมพรมดวยนิ้วมืออยางงายๆ เปนงานที่เนนใหเด็กได
เรียนรูการทํางานที่มีกระบวนการหรือมีขั้นตอนดวย
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมที่สามารถจัด
ใหกับเด็กที่หลากหลายโดยเนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดว ยตนเอง
เด็กไดแสดงออกตามความคิด
และจินตนาการ ซึ่งกิจกรรมการผสมสีนับเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมใหเด็กไดใชความคิด และ
จินตนาการในการสรางสรรคงานเปนอยางดี นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กทุก
ดาน อันจะนําไปสูการเรียนรูเรื่องราวตางๆตอไป
2.6 ความสัมพันธระหวางกิจกรรมศิลปะกับการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
โคล และพอตเตร (Kohl and Potter. 1993 : 11) ไดกลาววากิจกรรมศิลปะสามารถ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กวัย 3-10 ขวบ ไดโดยเด็กเกิดการเรียนรูจากการได
สังเกตสํารวจ จําแนก เปรียบเทียบ และคนพบการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ผานการทดลองทํากิจกรรม
ศิลปะดวยตนเองกระบวนการทํางานศิลปะของเด็กเหลานั้นจะชวยใหเด็กเรียนรูทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรได
ปยะชาติ แสงอรุณ ( 2526 : 49 – 52 ) ไดกลาววากิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรม
ทางศิลปะที่จดั ใหแกเด็กในลักษณะเชิงของเลนเด็กจะมีความสนใจสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดความ
รูสึกเหมือนไดเลนของเลนขณะเดียวกันเด็กจะเกิดการพัฒนาในดานการเรียนรู ความคิดสรางสรรค
ทักษะความสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับความคิดเห็นจะสามารถแสดงออกถึงการรูจักคิด รูจัก
แกปญหา รูจักคนควาและทดลอง รูจักใชเหตุผล รูจักสรางสื่อที่ตนเขาใจจากจินตนาการของ
ตนเอง นอกจากนี้ยังเปนกระบวนการสรางความสุนทรียใหเกิดขึน้ ในจิตใจ ความรูสึกของเด็กอัน
เปนพื้นฐานทีส่ ําคัญในการพัฒนาสติปญญาและความเจริญเติบโตของเด็กตอไป
องคการ อิมทรัมพรรยและคนอื่นๆ(2526:279-282)ไดกลาวถึงกิจกรรมศิลปสรางสรรควา
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในการทํางานมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดสรางสรรค มีเหตุผล รูจักสังเกต มีความสามารถใน
การประยุกตใช เปนผูกลาตัดสินใจ และฝกใหเปนผูที่มคี วามสามารถในการแกปญหา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531 : 6 -15) ไดสรุปความสําคัญของ
กิจกรรมศิลปสรางสรรค ดังนี้
1. เด็กไดแสดงออกอยางอิสระสงเสริมอิสรภาพในการทํางานครูควรวางวัสดุ
อุปกรณไวในที่ที่เด็กจะหยิบมาใชได และมีโอกาสเลือกหยิบไดตามความพอใจ ในขณะเดียวกันเด็ก
ก็จะสามารถแลกเปลีย่ นความคิดของตนกับเพื่อน ๆ ได
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2. เด็กมีสุนทรียภาพตอสิ่งแวดลอมเด็กรูจักชื่นชมและมีทศั นคติที่ดีตอสิง่ ตางๆ
เปนสิ่งที่ควรไดรับการพัฒนา ซึ่งผูใหญควรทําตัวอยางโดยการยอมรับ และชื่นชมในผลงานของเด็ก
โดยฝกใหเด็กเห็นวาทุก ๆ อยางมีความหมายสําหรับตัวเขาสงเสริมใหรูจักสังเกตเห็นสิ่งที่ผิดแปลก
ในสิ่งธรรมดาสามัญ ใหไดยินในสิ่งที่ไมเคยไดยินในสิ่งที่ไมเคยไดยินและฝกใหเขาสนใจในสิ่งตางๆ
รอบๆ ตน
3. เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะที่เด็กทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค
ตางๆ เด็กควรทําตามความพอใจ และมีความสนุกสนาน การพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพื่อนเปนโอกาสที่เด็กจะแสดงออก ซึ่งความคิดของเขา และเปนการพัฒนาภาษาไปดวยการ
เปดโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถทางสรางสรรคจะชวยใหเด็กตระหนักถึงคุณคาของความเปน
มนุษย ชวยสงเสริมใหเขามีกําลังใจ เขาใจตนเองวามีความคิดที่ดี และมีความสามารถหลายอยาง
องคประกอบที่จะชวยใหเด็กเกิดความพอใจ สนุกสนานในขณะทํากิจกรรม คือ เวลาและสถานที่เด็ก
ตองการเวลาทํางานมากพอที่เขาจะทําไดเสร็จตามความพอใจและเด็กตองการเนื้อที่กวางขวาง
พอที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางสนุกสนาน
4. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยลดความตึงเครียดทางอารมณการทํางาน
สรางสรรคเปนการผอนคลายอารมณอยางดีที่สุด
5. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยสรางนิสัยการทํางานที่ดีในขณะที่เด็กทํางานตางๆ
ครูควรสอนระเบียบและนิสยั ในการทํางานควบคูไปดวย เชน เก็บของเปนที่ ลางมือ เมื่อทํางานเสร็จ
แลว
6. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยพัฒนากลามเนื้อจากการตัดกระดาษประดิษฐ
ภาพวาดภาพดวยนิ้วมือ การตอภาพ ตัดตอ ฯลฯ กิจกรรมตางๆเหลานี้จะสงเสริมใหเด็กแสดง
ความคิดสรางสรรค และพัฒนาความสัมพันธระหวางมือ และสายตาควบคูกันไปดวย
7. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยใหเด็กรูจักสํารวจ คนควา ทดลองเด็กจะชอบทํา
กิจกรรมและใชวัสดุตางๆซ้าํ ๆกัน เพื่อสรางสิ่งตางๆซึ่งเปนโอกาสที่จะใชความคิดริเริ่มและจินตนา
การของเขา คนควา สํารวจ ฝกฝนและสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นจากการใชวัสดุซ้ํา ๆ กัน ดังนั้นครูจึงควร
หาวัสดุตางๆ ไวใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาการทดลองของตน เชน กลองยาสีฟน เปลือกไข และเศษ
วัสดุเหลือใชอนื่ ๆ
จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541 : 31) กลาววา การวาดภาพเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีคุณคา
สําหรับเด็กปฐมวัยเพราะนอกจากจะชวยใหเด็กเพลิดเพลินแลว ในขณะที่เด็กกําลังวาด เด็กจะไดฝก
การสังเกตจําแนก และเปรียบเทียบ ชวยใหเด็กเรียนรูในเรื่องตาง ๆ โดยผานประสบการณตรง
เยาวพา เดชะคุปต (2545:107) กลาววา ศิลปะเปนแนวทางชวยใหเด็กไดแสดงความ
สามารถและความรูสึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปของภาพหรือสิ่งของเด็กใชศลิ ปะเปนสื่ออธิบาย
สิ่งที่เขาทํา เห็น รูสึก และคิดออกมาเปนผลงาน การจัดประสบการณศิลปะเด็กมีโอกาสไดคนควา
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ทดลอง และสือ่ สารความคิด ความรูสึกของตนใหผูอื่นและโลกที่อยูรอบตัวเขาเขาใจได และมีโอกาส
พัฒนาความคิด จินตนาการ
เบญจา แสงมลิ (2545 : 262) กลาววา ศิลปะเปนสือ่ การแสดงออกของเด็กในสิ่งที่เด็กทํา
เห็น รูสึก และคิด กิจกรรมศิลปะใหโอกาสเด็กสํารวจ ทดลอง แสดงความคิดความรูสึก เกี่ยวกับตัว
เด็ก สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว ความสามารถในการจินตนาการ สังเกต และความรูส ึกที่มีตอตนและ
ผูอื่นมีมากขึ้น เพราะขณะที่เด็กทํางานกับวัสดุตาง ๆ เด็กมีความรับผิดชอบในการเลือกและการ
กําหนดรูปรางใชการตัดสินการควบคุมประสบการณทเี่ ปนผลสําเร็จจะสรางความเชื่อมั่นในตนเอง
และรูคุณคาของความเปนมนุษย
กุลยา ตันติผลาชีวะ(2547ก :173) กลาววา การจําแนกเปรียบเทียบ เปนทักษะพื้นฐานที่
ใชในการจัดระเบียบขอมูล ซึ่งในการจําแนกเด็กตองสามารถเปรียบเทียบและบอกขอแตกตางของ
คุณสมบัติถาเด็กเล็กมาก เด็กอาจจําแนกสีหรือจําแนกรูปรางก็ได การจําแนกหรือเปรียบเทียบ
สําหรับเด็กปฐมวัย ตองใชคุณสมบัติหยาบๆเห็นเปนรูปธรรมเด็กจึงทําได
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547ข : 189-191) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหเด็กไดสํารวจ
คนพบและไดทดลองกับสื่ออุปกรณทางศิลปสรางสรรคซึ่งชวยใหเกิดการ
พัฒนาการคิดรวบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจากการสังเกตและประเมินภาพ
การจัดกิจกรรมศิลปะดวยตนเองโดยใหเด็กไดคนควาอยางกวางขวางจากอุปกรณที่หลากหลายให
โอกาสแกเด็กในการทํางานตามความพอใจ และเปนอิสระครูตองเปนผูกระตุนจินตนาการของเด็ก
พรอมกับการสนับสนุนใหเด็กแสดงออกดานความคิดสรางสรรค โดยหลีกเลี่ยงใหเด็กลอกเลียนหรือ
วาดระบายสีจากสมุดเพราะเทากับเปนการสกัดกั้นความคิดของเด็ก
สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางกิจกรรมศิลปะกับการคิดเชิงเหตุผล จะเปนการสงผลซึ่งกัน
และกันในลักษณะที่เด็กใชกิจกรรมศิลปะเปนสื่อในการแสดงออกทางความคิดออกมาเปนผลงาน
โดยผานประสบการณตรง เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนพบ คิดคน และทดลองดวยตนเองจาก
สื่ออุปกรณชวยใหเด็กไดเรียนรูซึ่งเปนการชวยใหเกิดพัฒนาการคิดรวบยอดทางพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค
งานวิจัยตางประเทศ
วิลเลียม ( กรรณิการ โยธารินทร. 2543 : 24 ; อางอิงจาก William.1971 :352-358 ) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มกับคะแนนของวิชาการหมวด
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีและศิลปะ ผลปรากฏวา ความสัมพันธ
ระหวางความคิดริเริ่มคะแนนรวมหมวดศิลปะภาษาวิชาดนตรีและวิชาศิลปะมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูง

32
งานวิจัยในประเทศ
ชนกพร ธีรกุล (2541 : บทคัดยอ ) ไดศึกษากระบวนการทักษะวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบั การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรบั การ
จัดกิจกรรมสรางสรรคที่เปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการจัดเตรียมสื่ออุปกรณและดัดแปลงปรับ
ปรุงสื่อนั้นมีผลตอความสามารถดานทักษะทางวิทยาศาสตรสูงกวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
แบบปกติ
พนิดา ชาติยาภา ( 2544 : บทคัดยอ ) ไดศึกษากระบวนการพัฒนาการสื่อความหมาย
ของเด็กปฐมวัยโดยการสรางเรื่องราวในกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เปดโอกาสใหเด็กไดถายทอด
ความคิดอยางอิสระที่มีการสนทนาซักถามและเลาเรื่องจากสิ่งที่พบเห็น แลวนํามาสรางเปนผลงาน
ศิลปะ ซึ่งมีผลตอการพัฒนาการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย
สริยา พันโสรี (2546) ไดศึกษาการพัฒนาการแสดงออกของพื้นฐานทางศิลปะของเด็ก
ปฐมวัย ดวยกิจกรรมศิลปสรางสรรคพบวาเด็กปฐมวัยที่วัยไดรบั การจัดกิจกรรมการแสดงออกของ
พื้นฐานทางศิลปะมีคะแนนเฉลี่ยหลายดาน ดานเสน รูปทรง สี และกรอบความคิดของภาพทุก
ดานแตกตางจากกอนการจัดกิจกรรม และเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเพียงบางเสน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปะดังกลาวสามารถสรุปไดวา
การจัดกิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมศิลปสรางสรรค
เปนกิจกรรมที่มีคุณคากับเด็กปฐมวัยในทุกๆ
ดาน โดยเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนพบ ทดลอง และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งเปนการปู
พื้นฐานสําหรับการเรียนรูของเด็กในขั้นตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการกสุมกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยชาย–หญิง อายุ 4–5 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขน เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่ง
มี 4 หองเรียน รวมจํานวน 100 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยชาย–หญิง อายุ 4–5 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
จํานวน 20 คน โดยการสุมอยาง ( Random sampling ) โดยจับสลากนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2
มา 1 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน และใชนักเรียนทั้งหมดในหองเรียน
นั้นจึงมีนักเรียนจํานวน 20 คน เพื่อเปนกลุมตัวอยาง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี
2. แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล
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การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคของชนกพร ธีระกุล
(2541)สายทิพย ศรีแกวทุม (2541) วราภรณ นาคะศิริ (2546 ) ปยวรรณ สันชุมศรี (2547)
1.2 ศิลปะสําหรับเด็กประถมของสุรพล ขันธศุภ (2534)
1.3 กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กกอนวัยเรียนของสัตยา สายเชื้อ (2541)
1.4 สนุกวิทยประดิษฐศิลปของแมรี แอน โคหล จีน พอตเตอร (2545)
1.5 Art ideas by Fioma Watt (ธิติมา สัมปชชลิต แปล : 2549)
จากการที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค ไดนํา
ทฤษฎี หลักการจากเอกสารมาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี
สําหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2
2. สรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี จํานวน 32 กิจกรรม ซึ่งมี
กรอบของรายละเอียดดังนี้
2.1 ชื่อกิจกรรม
2.2 จุดมุงหมายของการทํากิจกรรม
2.3 วัสดุที่ใชในการทํากิจกรรม
2.4 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
2.5 การประเมินผล
3. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเนนการผสมสีที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาใหสอดคลองกับกิจกรรมและจุดมุงหมาย คัดเลือกไว
32 แผน โดยใชเกณฑ 2 ใน 3 และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดังนี้
อาจารยศรีแพร จันทราพิรมย
อาจารยประจําในคณะคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
อาจารยวราภรณ นาคะศิริ
อาจารยประจําในคณะคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
อาจารยวรรณี วัจนสวัสดิ์
อาจารยประจําโรงเรียนผไทอุดมศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ใน 3 ทาน มีความเห็นตรงกัน คือ บางกิจกรรม
ใกลเคียงกันมาก ความเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสม และสื่ออุปกรณควรเลือกให
เหมาะสมกับกิจกรรม เชน การเลือกใชสี ควรเปนสีที่สามารถทําความสะอาดไดงายและโดยไม
เกิดอันตรายกับเด็ก
4. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีใหเหมาะสมตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นตรงกัน
5. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ที่ปรับปรุงไปทดลอง (Try Out)
กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ
บางเขน เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพมหานคร สั ง กั ด สํ า นั ก งานบริ ห ารงานคณะกรรมการส ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน จํานวน 20 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
6. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับกลุม
ตัวอยางในการทดลอง
การสรางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบการคิดเชิง
เหตุผลดังนี้
1.1 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบทดสอบการเตรียมความพรอมดานการคิดเชิงเหตุผล
1.3 วิธีสรางแบบวัดการคิดเชิงรูปภาพ และวิธีวิเคราะหขอสอบ
1.4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของสายทิพย ศรีแกวทุม (2541)
วราภรณ นาคะศิริ (2546 ) ปยวรรณ สันชุมศรี (2547)
จากการที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล ไดนําทฤษฎี
หลั ก การจากเอกสารมาใช เ ปน แนวทางในการสร า งแบบทดสอบการคิ ด เชิ ง เหตุ ผลสํ า หรั บ เด็ ก
นักเรียนชั้นอนุบาล 2
2. สรางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งเปนแบบทดสอบที่มีคําถามเปนรูปภาพ
เปนแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก และแบงเปน 4 ชุดๆละ 15 ขอ รวม 60 ขอ ดังนี้
2.1 ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการเปรียบเทียบ จํานวน 15 ขอ
2.2 ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท จํานวน 15 ขอ
2.3 ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสวนที่หายไปของภาพ
จํานวน 15 ขอ
2.4 ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอุปมาอุปไมย จํานวน 15 ขอ
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3. สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลใหสอดคลองกับแบบทดสอบแต
ละชุดที่ไดสรางขึ้นในขอ 2
4. นําแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล และคูมือดําเนินการทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย และดานการวัดผลการศึกษา เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญดังนี้
อาจารยปริยานุช จุลพรหม
อาจารยประจําโรงเรียนวัดคลองขวาง
จังหวัดนนทบุรี
อาจารยรัตนา นิสภกุล
อาจารยประจําโรงเรียนวัดสะแกงาม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาจารยวไลพร เมฆไตรรัตน
อาจารยประจําในคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ลงความเห็นและไดใหคะแนนซึ่งไดคา IOC
ระหวาง 0.7 – 1 และผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 และไดเสนอแนะในการปรับปรุงรูปภาพใหมีขนาดที่
เหมาะสมและมีความชัดเจนสอดคลองกับความจริงมากที่สุดไมใชภาพการตูน ปรับปรุงตัวเลือกให
มีความใกลเคียงกัน เพิ่มเติมคําสั่งในคูมือใหมีความสัมพันกับรูปภาพของแตละขอ
5. ปรั บ ปรุ ง แบบทดสอบและคู มื อ ดํ า เนิ น การทดสอบตามคํ า แนะนํ า ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ความเห็นตรงกันคือ ปรับภาพใหมีขนาดใหญและใหเหมาะสมกับเด็ก ปรับตัวเลือกใหชัดเจน เพื่อ
นําไปใชในการทดสอบสําหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2
6. นําแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลที่ผา นการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับ
เด็กชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขน เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน แลววิเคราะหขอสอบรายขอจํานวน 60 ขอ เพื่อหาคาความ
ยากงาย และคาอํานาจจําแนก (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 210-211) และ
คัดเลือกคาความงายระหวาง .27 - .47 และคาอํานาจจําแนกระหวาง .29 - .89 และคัดเลือกได
ชุดละ 10-12 ขอ รวมทั้งสิ้น 44 ขอ ซึ่งปรากฏดังตาราง 1
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ตาราง 1 คุณภาพของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
จํานวนขอ

ความยากงาย
(p)

คาอํานาจจําแนก
(r)

คาความ
เชื่อมั่น

ดานการเปรียบเทียบ
ดานการจัดประเภท
ดานการหาสวนที่หายไป
ของภาพ
ดานอุปมาอุปไมย

12
10
12

.33 - .47
.33 - .43
.33 - .43

.33 - .66
.29 - .89
.39 - .86

0.75
0.84
0.79

10

.27 - .37

.33 - .74

0.76

รวม

44

.27 - .47

.29 - .89

0.94

การคิดเชิงเหตุผล

7. นําแบบทดสอบที่ไดในขอ 6 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชวิธีของคูเตอร-ริชารด
สัน (Kuder-Richardson) จากสูตร KR-20 (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538 : 197 - 198)
ซึ่งปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ .93
8. นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อมั่นแลวไปใชในการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลเพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research ) ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design ( ลวน
สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538:249) ตามตาราง ดังนี้
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ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง
กลุม
ทดลอง
เมื่อ

สอบกอน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

T1 แทน การทดสอบกอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
X แทน การดําเนินการรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี
T2 แทน การทดสอบหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

วิธีดําเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ดังนี้
1. ผูวิจัยทําการทดสอบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย (Pretest) กอนการทดลอง
2. ผูวิจัยทําการดําเนินการทดลองในกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ใชเวลา
ทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน ในวันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 40
นาที รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง จํานวน 32 กิจกรรม
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ตาราง 3 ตารางกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีในการทดลอง
สัปดาหที่

1.
เวลา 9.30-10.00 น.
2.
เวลา 9.30-10.00 น.
3.
เวลา 9.30-10.00 น.
4.
เวลา 9.30-10.00 น.
5.
เวลา 9.30-10.00 น.
6.
เวลา 9.30-10.00 น.
7.
เวลา 9.30-10.00 น.
8.
เวลา 9.30-10.00 น.

วันที่
1. จันทร
2. อังคาร
3. พุธ
4. พฤหัสบดี
1. จันทร
2. อังคาร
3. พุธ
4. พฤหัสบดี
1. จันทร
2. อังคาร
3. พุธ
4. พฤหัสบดี
1. จันทร
2. อังคาร
3. พุธ
4. พฤหัสบดี
1. จันทร
2. อังคาร
3. พุธ
4. พฤหัสบดี
1. จันทร
2. อังคาร
3. พุธ
4. พฤหัสบดี
1. จันทร
2. อังคาร
3. พุธ
4. พฤหัสบดี
1. จันทร
2. อังคาร
3. พุธ
4. พฤหัสบดี

กิจกรรมศิลปสรางสรรค
สีน้ําแสนสนุก
ภาพสวยดวยสี
สีสันดางทับทิม
ภาพวาดจากเกล็ดเกลือ
วาดภาพดวยกาวน้ํา
สนุกกับนิ้วมือ
ภาพลองหน
สีฝุนแสนสนุก
เปาสีแฟนตาซี
ไขแสนสวย
สนุกกับหมึก
ลายเสนพาเพลิน
สีเทียนหรรษา
ขูดสีแฟนตาซี
สลัดสีแสนสนุก
ฟองแกวแวววาว
สีน้ําแสนสนุก
ภาพสวยดวยสี
สีสันดางทับทิม
ภาพวาดจากเกล็ดเกลือ
วาดภาพดวยกาวน้ํา
สนุกกับนิ้วมือ
ภาพลองหน
สีฝุนแสนสนุก
เปาสีแฟนตาซี
ไขแสนสวย
สนุกกับหมึก
ลายเสนพาเพลิน
สีเทียนหรรษา
ขูดสีแฟนตาซี
สลัดสีแสนสนุก
ฟองแกวแวววาว
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หมายเหตุ
ในการดําเนินการทดลองในแตละวันนอกจากกิจกรรมที่ผูวิจัยแลว กลุมตัวอยางยังไดทํา
กิจกรรมอื่นๆตามตารางกิจกรรมประจําวันเหมือนเดิมทุกประการ
3. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Post test) กับกลุม
ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนการ
ทดลอง
4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลกอนและหลังการทดลองโดยใช t-test สําหรับ Dependent
sample
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.2538 : 73 )
1.1 คะแนนเฉลีย่ ( Mean )

X

เมื่อ

X

∑X
N

X
= ∑
N

แทน คะแนนเฉลีย่
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง
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1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยคํานวณจาก
สูตร (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538 : 79) ดังนี้

N ∑ X 2 − (∑ X )

2

S

เมื่อ

S

N

∑X
∑X

2

=

N ( N − 1)

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรียนแตละคนใน
กลุมตัวอยาง

2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 สถิติทใี่ ชหาคุณภาพของขอสอบแตละขอ คาความยากงาย (Difficulty )
โดยใชสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.2538 : 210 ) ดังนี้
P

เมื่อ P
R
N

=

R
N

แทน คาความยากของแบบทดสอบของแตละขอ
แทน จํานวนคนที่ทาํ ขอนั้นถูก
แทน จํานวนคนที่ทาํ ขอนั้นทั้งหมด
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2.2 หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยใช
สูตร คาสหสัมพันธแบบพอยท - ไบซีเรียล ( Point biserial correiation ) การหาคาอํานาจ
จําแนก (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.2538 : 212 ) ดังนี้

rp.bis =

เมื่อ

xp − x f
St

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

rp.bis
xp
xf
st

p
q

⋅ pq

คาอํานาจจําแนก
คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอนั้นได
คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอนั้นไมได
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินฉบับนั้น
สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นได
สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นไมไดหรือ 1 - p

2.3 หาคาความเชือ่ มั่นของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยใช
วิธขี องคูเตอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) จากสูตร KR-20 (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ.
2538 : 197 - 198) ดังนี้

rn

เมื่อ

rn

n
p
q
S t2

=

n ⎡ ∑ pq ⎤
⎢1 −
⎥
n − 1 ⎣⎢
S t2 ⎦⎥

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด
สัดสวนของนักเรียนที่ทําไดในขอหนึ่ง ๆ
สัดสวนของนักเรียนที่ทําผิดในขอหนึ่ง ๆ
คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบฉบับนั้น

43
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
3.1 สถิติทใี่ ชในการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางของการคิดเชิง
เหตุผลกอนและหลังการทดลอง โดยใช t – test สําหรับ Denpendent Samples (ลวน สายยศ
และ อังคณา สายยศ.2538 : 104) ดังนี้

t

=

∑D
N ∑ D − (∑ D )
2

2

N −1

เมื่อ

แทน
แทน
แทน
แทน

t
D
N

∑D
∑D

2

คาสถิตทิ ี่ใชพจิ ารณาใน t-distribution
ความแตกตางของคะแนนแตละคู
จํานวนคูของคะแนนแตละคู
ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนกอนและหลังการ
ทดลอง
แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวางกอน
และหลังการทดลอง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลไดจากการทดลองเปนที่
เขาใจตรงกัน ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
N
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง
X
แทน คาเฉลี่ย
X Diff แทน คาเฉลี่ยของผลตางคะแนน
S
แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
S Diff แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน
t
แทน คาสถิตทิ ี่ใชพจิ ารณาในการแจกแจงแบบ t - distribution
**
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคเนนการผสมสี ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 4
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคเนนการผสมสีเปนรายดานและโดยรวม
กอนการทดลอง หลังการทดลอง
การคิดเชิงเหตุผลดาน

X diff

Sdiff

t

X

S

X

S

ดานการเปรียบเทียบ

7.55

2.62

11.25

0.96

3.70

1.97

8.38**

ดานการจัดประเภท

7.30

2.18

8.85

1.13

1.55

1.09

6.31**

ดานการหาสวนที่
หายไปของภาพ

7.65

2.88

10.15

1.66

2.50

1.35

8.25**

ดานการอุปมาอุปไมย

6.40

2.62

9.20

0.89

2.80

1.60

7.78**

7.22

2.54

9.86

1.51

2.63

1.70

7.68**

รวมเฉลีย่

ผลวิเคราะหตามตาราง 4 ปรากฏวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรม
ศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีรายดานและโดยรวมไดแก ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดประเภท
ดานการหาสวนที่หายไปของภาพ และดานการอุปมาอุปไมย สูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงวา การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเนนการผสมสีสามารถพัฒนา
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยได
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ตาราง 5 พัฒนาของการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการ
ผสมสีจําแนกเปนรายดาน
กอนการทดลอง หลังการทดลอง

พัฒนาการ

รอยละของ

การคิดเชิงเหตุผลดาน

M

S

M

S

M

S

ดานการเปรียบเทียบ

7.55

2.62

11.25

0.96

3.70

1.97

49.00

ดานการจัดประเภท

7.30

2.18

8.85

1.13

1.55

1.09

21.23

ดานการหาสวนที่
หายไปของภาพ

7.65

2.88

10.15

1.66

2.50

1.35

32.67

ดานการอุปมาอุปไมย

6.40

2.62

9.20

0.89

2.80

1.60

43.75

7.22

2.54

9.86

1.51

2.63

1.70

36.42

รวมเฉลีย่

พัฒนาการ

ผลวิ เ คราะห ต ามตาราง 5 ปรากฏว า เด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ หลั ง การจั ด กิ จ กรรมศิ ล ป
สรางสรรคเนนการผสมสี มีการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 36.42 ของความสามารถพื้นฐาน
กอนการทดลองโดยพบวา การคิดเชิงเหตุผลดานการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นเปนอันดับแรก
(รอยละ 49.00) รองลงมาคือ ดานการอุปมาอุปไมย (รอยละ 43.75) ดานการหาสวนที่หายไป
ของภาพ (รอยละ 32.67) และดานการจัดประเภท (รอยละ 21.23) ตามลําดับ
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ตาราง 6 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
เนนการผสมสีจําแนกเปนรายบุคคล
นักเรียน
คนที่

การคิดเชิงเหตุผล
ดาน

1

1. การเปรียบเทียบ
2. การจัดประเภท

2

คะแนนกอน คะแนนหลัง การเปลี่ยนแปลง

รอยละของการ

การทดลอง

การทดลอง

เปลี่ยนแปลง

8
8

12
9

4
1

50
12

คะแนน

3. การหาสวนที่
หายไปของภาพ
4. การอุปมาอุปไมย
รวม

8

11

3

37.5

7
31

10
42

3
11

42.85
35.48

1. การเปรียบเทียบ

9

12

3

33.33

2. การจัดประเภท

4

7

3

75

3. การหาสวนที่
หายไปของภาพ
4. การอุปมาอุปไมย

4

8

4

100

4

10

6

150

รวม

21

37

16

76.19

ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 ปรากฏวา หลังจากทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี เด็ก
ปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลเปนรายบุคคลดังนี้
นักเรียนคนที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมเปนรอยละ35.48 ของความสามารถ
พื้นฐานเดิม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปลีย่ นแปลงการคิดเชิงเหตุผลในดานการเปรียบเทียบ
สูงเปนอันดับแรกรองลงมาไดแก ดานการหาสวนทีห่ ายไปของภาพ ดานการจัดประเภทและดานการ
อุปมาอุปไมย ของภาพตามลําดับ
นักเรียนคนที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมเปนรอยละ 76.19 ของความสามารถ
พื้นฐานเดิม เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลในดานการเปรียบเทียบสูง
เปนลําดับแรก ดานการอุปมาอุปไมย สวนดานการหาสวนที่หายไปของภาพ และดานการจัดประเภท
ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคเนนการผสมสี ทั้งนี้เพื่อประโยชนและเปนแนวทาง
สําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ในการพิจารณาเลือกกิจกรรม
ที่จะชวยสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม ซึ่งลําดับขั้นตอนของการวิจัย
และผลงานของการวิจัย โดยสรุปดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลของเด็ ก ปฐมวั ย ก อ นและหลั ง การจั ด กิ จ กรรมศิ ล ป
สรางสรรคเนนการผสมสี

สมมุติฐานในการวิจัย
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทําศิลปสรางสรรค
เนนการผสมสี

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบถึงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคเ นนการผสมสี เพื่อเปนแนวทางสําหรับครู ผู ปกครองและผูเ กี่ ยวของในการ
สงเสริมและพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลตลอดจนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคใหมีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขน เขต
จตุจักร สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 100 คน
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษบางเขน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
จํานวน 20 คน โดยการสุมอยางงาย (Random Sampling) คือ จับสลากนักเรียนชั้นอนุบาล
2 มา 1 ห อ งเรี ย น จากจํ า นวนห อ งเรี ย นทั้ งหมด 4 ห อ งเรี ยน และใช นัก เรี ย นทั้ง หมดใน
หองเรียนจึงมีนักเรียนจํานวน 20 คน เพื่อเปนกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเนนการผสมสี จํานวน 32 กิจกรรม ผูวิจัยสราง
ขึ้นและผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 ที่มีอายุ 4 – 5 ป จํานวน 20 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จากนั้นไดนํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมเพื่อนําไปใชในการทดลอง
2. แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 4 ชุด ดังนี้
2.1 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการเปรียบเทียบ จํานวน 12 ขอ มี
คาความเชื่อมั่นที่ .75
2.2 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท จํานวน 10 ขอ
มีคาความเชื่อมั่นที่ .84
2.3 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสวนที่หายไปของภาพ จํานวน
12 ขอ มีคาความเชื่อมั่นที่ .79
2.4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอุปมาอุปไมย
จํานวน 12 ขอ
มีคาความเชื่อมั่นที่ .76
รวมทั้งสิ้น จํานวน 44 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นและผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ นํา
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลที่ไดทําการวิเคราะหคุณภาพเพื่อคัดเลือกขอสอบที่มีคุฯภาพโดยมี
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับที่ .94
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดการ
คิดเชิงเหตุผลที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร า งสรรค เ น น การผสมสี ซึ่ ง ทํ า การทดลองในกิจ กรรมสร า งสรรค ใช ร ะยะในการทดลอง 8
สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 1 ครั้งๆละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง
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3. หลังการเสร็จสิ้นการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุม
ตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลฉบับเดียวกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลองแลว
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลมาทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
1. การคิดเชิงเหตุผลกอนและหลังการทดลองนํามาหาคาสถิติพื้นฐาน โดยนําขอมูลไปหา
คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. เปรียบเทียบความแตกตางของการคิดเชิงเหตุผลกอนและหลังการทดลองกิจกรรมศิลป
สรางสรรคเนนการผสมสี โดยใชสถิติ t - test สําหรับ Dependent samples
สรุปผลการวิจัย
การคิดเชิงเหตุผลทั้งโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคเนนการผสมสีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย กอนและ
หลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ผลการวิจัย พบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไวแสดงใหเห็นวา การใชกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคเนนการผสมสี สงผลใหเด็กมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก
1. กิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ซึ่งทําใหเกิดทักษะพื้นฐานทางการคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวัยคือ มีการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในดานการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ
สิ่งตางๆของสีและวัสดุอุปกรณ ทั้งนี้เปนเพราะการที่เด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและทดลองในการแกปญหาดวยตนเองทําใหเด็กไดแสดงออกทุกดาน ทั้ง
ทางรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญา สอดคลองกันพัฒนาการดานสติปญญาเพียเจต
(Piaget) กลาวไววา เด็กในชวงอายุ 4 – 7 ป ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ
รอบตัวไดดีขนึ้ รูจักแยกประเภทและรูจักชิ้นสวนของวัตถุ
แกปญหาโดยไมตองวิเคราะหอยาง
ละเอียดถี่ถว น การคิดหาเหตุผลนั้นขึ้นอยูกับสิ่งที่เด็กรับรู หรือสัมผัสจากภายนอก เชนเดียวกับ
พัฒนา ชัชพงศ (ม.ป.ป.: 4) ที่กลาวไวทํานองเดียวกันวา เพื่อใหเด็กไดพัฒนาการสติปญญาควร
จัดสิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหเด็กไดฝกทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบใหเด็กคิดหา
เหตุผล สรางกฎเกณฑตางๆไดดวยตนเอง โดยเริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตัวและไปสูส ิ่งที่ไกลตัว จะเปน
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การชวยใหเด็กไดปรับขยายโครงสรางทางสติปญญา เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู และมีโอกาสทํา
กิจกรรมเหลานั้น เพื่อสามารถใชเหตุผลมาสรุปซึ่งทําใหมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นใน
การคิดหาเหตุผลจากการบอกเหตุผลจากคําถามที่ครูถาม เชน นักเรียนคิดวาสีเขียวเกิดขึ้นได
อยางไร เมื่อนําสีเหลืองผสมกับสีน้ําเงินจะเกิดสีอะไร เด็กยังสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงของสี เมื่อ
เด็กไดฝกคิดวิเคราะห วางแผนและลงมือปฏิบัติ เด็กไดสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง ไดมี
โอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงดวยตนเองโดยการสนับสนุนของครู อันเปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง (Learing centered approach) สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ
(2545:36-37)ไดกลาววา การสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลางเปนการสอนที่ครูวางแผนการเรียนการ
สอนที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง(Active Learning) ซึ่งกิจกรรมศิลป
สรางสรรคเนนการผสมสีเด็กไดทําทุกวันตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห ของการทดลองสงผลใหเด็ก
ไดฝกทักษะตางๆ เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก การคิดเชิงเหตุผล การคิด
สรางสรรคและจินตนาการจากประสบการณที่เด็กไดปฏิบัติกิจกรรมสรางสรรคเนนการผสมสีผาน
กิจกรรมศิลปะอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ จึงทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น การทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค
เนนการผสมสีเปนกิจกรรมที่ตองวาดภาพ ระบายสี การพิมพภาพ การพับสี การสลัดสี และการ
ละเลงสีทุกวันเพียงแตสีที่ใชในกิจกรรมศิลปะแตละวันจะไมซ้ํากัน และเห็นคุณคาของสิ่งที่ทําและ
นําไปสูการเรียนรูทั้งที่เปนเหตุและผล และจิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541 : 31) กลาววา การวาด
ภาพเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีคุณคาสําหรับเด็กปฐมวัยเพราะนอกจากจะชวยใหเด็กเพลิดเพลินแลว
ในขณะที่เด็กกําลังวาด เด็กจะไดฝกการสังเกตจําแนก และเปรียบเทียบ ชวยใหเด็กเรียนรูในเรื่อง
การสั ง เกตสํา รวจ จํ าแนก เปรีย บเทียบ และค นพบการเปลี่ยนแปลงตางๆ ผานการทดลองทํา
กิจกรรมศิลปะตางๆ โดยผานประสบการณตรงดวย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ลดาวรรณ ดีสม(2546) กลาววา การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองเปน
กิจกรรมที่เด็กไดรับประสบการณตรงและสามารถพัฒนาทักษะตางๆใหแกเด็กจะเห็นวาการใหเด็ก
คิดและการกระทําดวยตนเอง กอใหเกิดการเรียนรูและการคนพบดวยตนเองทําใหเด็กสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานการคิดแบบอนุมานไดดี ดังนั้นการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค
เนนการผสมสีอยางตอเนื่องทําใหการคิดเชิงเหตุผลดานการเปรียบของเด็กปฐมวัยพัฒนาขึ้น
2. กิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ซึ่งทําใหเกิดทักษะพื้นฐานทางการคิดเชิงเหตุผล
ของเด็ ก ปฐมวัย คือ มี การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในด านการจัดประเภท ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงดวยการสังเกต สํารวจ สัมผัส ทดลองและมีการปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุปุปกรณที่เปน
รูปธรรม จากการกระทําที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงโดยผานประสาทสัมผัส ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของจอหน ดิวอี้ (John Dewey)ที่กลาววา เด็กเรียนรูจากการกระทํา (Learning by
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doing) เชนเดียวกับประพันธศิริ สุเสารัจ. ( 2541 :12; อางอิงจาก Bruner.n.d.) และสอดคลอง
กับทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2536 : 94) ไดกลาววา เด็กเรียนรูจากสิ่งที่หลากหลายโดยการ
กระทํา เด็กจะเรียนรูสิ่งตางๆเด็กไดสังเกต ไดทํากิจกรรมดวยตนเอง เพื่อไดประสบการณสะสม
ไว เปนประโยชนในการคิดไดอยางมีเหตุผลและสามารถพิจารณาปญหาไดอยางรอบคอบและธัญ
ลักษณ ลีชวนคา.(2544 : 49 ; อางอิงจาก เตือนใจ ทองสําริด.ป.ป.ป. : 2 - 3) ที่กลาววาการ
สังเกต การรับรู ทําใหเด็กมีโอกาสฝกคิดเกี่ยวกับสิง่ ที่เด็กไดลงมือกระทําลงไป การฝกใหเด็กไดมี
โอกาสพัฒนาการใชเหตุผล เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องของเหตุและผล ซึ่งในการคิดของเด็กนั้น
จะคอยเปนคอยไป จาการคิดอยางไมมีเหตุผลไปสูการคิดอยางมีเหตุผล ในการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยนั้นควรอยูที่ตัวเด็กเปนผูสรางสรรคความรูขึ้นดวยตนเอง จากกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนน
การผสมสีนั้นเด็กไดลงมือกระทําเอง
โดยเด็กเลือกสีที่แตกตางกัน แลวแตความตองการของ
ตนเองมาวาดภาพลงบนกระดาษ กระดาษแข็งสีดํา ไข น้ําแข็ง กระจก และผา เด็กเกิดการ
คิดควรใชสีอะไรผสมกับสีอะไรจะเกิดสีทตี่ องการ จะใชสีอะไรภาพนั้นจึงมีสีสันสวยงาม แลวเด็กเกิด
คําถามวา สีน้ําเงินเมื่อผสมกับสีแดง จะเกิดสีอะไร และเด็กก็จะเกิดการคิดเปนเหตุเปนผลวาทําไม
สีน้ําเงินผสมสีแดงจึงไดสีมวงทุกครั้ง เพราะอะไรเด็กเริ่มหาคําตอบใหกับตัวเองไดมากขึ้น ทําให
เด็กสามารถคิดวิเคราะห จัดกลุมสิ่งของโดยพิจารณาจากรูปราง ลักษณะ ขนาด และสีที่
เหมือนกันรวมเขาเปนประเภทเดียวกัน
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนิวแมน(เสาวคนธ สา
เอี่ยม.2537 : 15 ; อางอิงจาก Newman.1981 : 320) พบวาเด็กปฐมวัยสามารถจําแนกวัตถุเปน
กลุมๆไดโดยการใชคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุเปนเกณฑในการจําแนก เชน สี ขนาด รูปราง
เด็กที่ไดรับการฝกฝนใหคิด ตัดสินใจในการจําแนกสิ่งตาง เชนการจําแนกพืชและสัตว โดยอาศัย
ลักษณะ รูปราง ขนาด สี ประโยชน เปนเกณฑในการจําแนกคุณสมบัติ และสอดคลองกับผล
การศึกษาของจําลอง สุวรรณรัตน (2537 : 29) ทีไ่ ดศึกษาพัฒนาการของเด็กในดานการจําแนก
สิ่งของโดยอาศัยรูปรางและสี กับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 4 – 9 ป ผลการศึกษาพบวา เด็ก
ปฐมวัยอายุ 4 – 5 ปจําแนกสิ่งของโดยใชเกณฑ สีมากกวารูปราง เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5 – 6 ป
ใชเกณฑจําแนกสิ่งของโดยรูปรางมากกวาสี เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 7 – 9 ป จําแนกสิ่งของโดย
สวยยอยเปนเกณฑในการจําแนก ดังนั้นการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี จึงสงเสริม
ใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในการจัดประเภทพัฒนาขึ้น
3. กิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ซึ่งทําใหเกิดทักษะพื้นฐานทางการคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวัยคือ มีการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในดานการหาสวนที่หายไป ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีเปนกิจกรรมที่ใชสีเปนสื่อในการทํากิจกรรมเด็ก
ไดเรียนรูจาการกระทํากิจกรรมอยางอิสระสอดคลองกับความอยากรูอยากเห็น ซึ่งเด็กไดเรียนรูจาก
การคนพบหาคําตอบดวยตนเอง เมื่อเด็กพบความรูหรือแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง เด็ก
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สามารถสรางองคความรูจากประสบการณเดิมและนําประสบการณใหมสนับสนุน หาคําตอบที่เปน
เหตุเปนผล และไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อน ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดเชน เริ่มตนดวย
ครูไดแนะนําชื่อกิจกรรม อธิบายถึงอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม ไดแก สีน้ํา สีฝุน สีเทียน สีน้ํา
เงิน สีผสมอาหาร สีอะคริลิก สีชอลก เปนตน มีขั้นตอนในการทํากิจกรรม คือ การผสมสีตั้งแต
2 สีขึ้นไปลงบนกระดาษ A4 สีขาว จากนั้นใชมือพับกระดาษตามจินตนาการแลวคลี่ออก สังเกต
การเปลี่ยนแปลงจากการที่สีผสมเขาดวยกันเกิดเปนภาพ โดยผูวิจัยใชคําถามและสื่อที่เปนของจริง
เพื่อการกระตุนใหเด็กไดคิดจากประสบการณเดิมของเด็ก ทําใหเด็กเกิดความเขาใจจากการที่เด็ก
ลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเด็กไดสรางมโนทัศดวยตนเอง แตยังไมสามารถเรียนรูสิ่งที่เปนนามธรรมได
เชนเดียวกับเยาวพาเดชะคุปต(2528:10) กลาววา เด็กเกิดการเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสใน
การลงมือกระทําและสอดคลองกับบรูนเนอร(Bruner)ที่กลาววา เด็กจะเกิดการคิดไดตองเริ่มจาก
การลงมือกระทํา การกระทําจะทําใหเด็กคอยๆเกิดความคิด สรางจินตนาการ และสรางภาพในสิ่ง
ที่เปนนามธรรมไดเด็กวัยนี้ตองการประสบการณที่เปนรูปธรรม เชน มีเด็กคนหนึ่งเมื่อเริ่มทํา
กิจกรรมใชสีน้ําวาดภาพและระบายสีตามจินตนาการ พอเสร็จแลวใชเกล็ดเกลือโรยตามเสนขอบ
รูปภาพเมื่อภาพแหง ปรากฏวาภาพที่ไมไดโรยเกล็ดเกลือมีสีสดกวาเสนขอบรูปภาพ พอทํากิจกรรม
เสร็จทุกคนลาและสนทนาถึงผลงานของตนเอง นอกจากนี้ผูวิจัยยังสังเกตพบวา ชวงเวลาที่เด็กทํา
กิจกรรมเด็กแตละคนจะแตกตางไปตามวิธีของตนเอง ซึ่งเด็กจะทํากิจกรรมตางๆดวยตนเองเด็กเกิด
ความสนุกสนาน เด็กทํากิจกรรมในรูปแบบเดิมทุกวันเพียงแตเปลี่ยนสีและวัสดุอุปกรณที่มาเปน
ประกอบเทานั้น แตเด็กยังคงสนใจที่จะทํากิจกรรมไมเบื่อหนาย เพราะสื่อวัสดุที่นํามานั้นหลาก
หลายและเด็กเกิดความสนใจ จากตัวอยางจะเห็นไดวา แตละกิจกรรมที่เด็กลงมือทํากิจกรรมนั้น
สามารถสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล ดังที่เซอรมาเซอร(Schirrmachir.1988 : 38 -39) ไดกลาววา
ศิ ล ปะเป น สื่ อ ในการแสดงความคิ ด ความเข า ใจ ประสบการณ และการเรี ย นรู เ หตุ ผ ล ซึ่ ง
สอดคลองกับวิรุณ ตั้งเจริญ (2549 : 20 – 29) ที่กลาววา ขณะเด็กทํากิจกรรมศิลปะเด็กจะ
จัดระบบความคิดอยางรวดเร็ว กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกิจกรรมที่สงเสริมประสิทธิภาพการคิด
ผานกระบวนการทางศิลปะ ประสบการณที่เด็กไดสัมผัสกับวัสดุ อุปกรณ ทั้งในดานรูป กลิ่น
ความรู สึ ก จากการได แ ยกแยะในกระบวนการทํ า กิ จ กรรมศิ ล ปะนั้ น จะเกี่ ย วข อ งโดยตรงต อ
ประสิทธิภาพในการคิด เพราะเด็กไดคิด ทดลอง สัมผัสดวยตนเองกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนน
การผสมสี กิจกรรมที่ทําเปนกิจกรรมที่จัดในอยูในรูปแบบกิจกรรมศิลปะ เชน การวาด การ
ระบายสี การพิมพภาพ การละเลงสี เปนตน รูปแบบของกิจกรรมที่มีสีเปนสื่อชวยในการทํา
กิจกรรมตางๆในการทํากิจกรรมของเด็กยังชวยฝกใหเด็กไดแสดงออกอยางผูมีความคิดสรางสรรค
และจินตนาการ รวมถึงเปนกิจกรรมที่เด็กทุกคนเลือกทําตามความสามารถและพึงพอใจ เชนเดียว
อับราฮับ มาสโลว (Abraham Maslow) ที่เชื่อวามนุษยทุกคนจะมีความตองการในการแสวงหาสิ่ง
แปลกใหมๆเพื่อตอบ
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สนองความตองการและความพึงพอใจใหกับตนเองซึ่งสอดคลองกับเยาวพา เดชะคุปต (2542 : 32)
และลลิตพรรณ ทองงาม(2539 : 24) ที่กลาววาในการทํางานของเด็กไมจําเปนตองคลองแคลอง
เชี่ยวชาญในการทําผลงานแตในรูปแบบของการสรางสรรค เด็กตองมีอิสระทางอารมณ มีอิสระที่
จะสํารวจและทดลอง มีอิสระที่จะมีสวนเกี่ยวของรับรูซึ่งกันและกัน ทั้งในการใชสื่อและวัสดุอุปกรณ
ตางในการทํางานศิลปะทุกชิ้นที่เ ปนผลงานของเด็ก ซึ่งถือวาเปนประสบการณการทํางานทาง
สรางสรรคทั้งสิ้น ซึ่งผลการวิจัยของวราภรณ นาคะศิริ. (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ป ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสี
พบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค โดยใชทรายสีสูงกวา
กอนทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพนิดา
ชาติยาภา( 2544 : บทคัดยอ ) ไดศึกษากระบวนการพัฒนาการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัยโดย
การสรางเรื่องราวในกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เปดโอกาสใหเด็กไดถายทอดความคิดอยางอิสระที่มี
การสนทนาซักถามและเลาเรื่องจากสิ่งที่พบเห็นแลวนํามาสรางเปนผลงานศิลปะ ซึ่งมีผลตอการ
พัฒนาการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย เชนเดียวกันสุวรรณา ไชยะธน.(2537 : บทคัดยอ) ได
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความสามารถในคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลและภาษาของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การจั ด
ประสบการณโดยการตั้งคําถามกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการสนทนาเลาเรื่อง
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการตั้งคําถามมีความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล และความสามารถทางภาษาสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการ
สนทนาเลาเรื่อง ดังนั้น การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีจึงสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในการหาสวนที่หายไปของภาพพัฒนาขึ้น
4. กิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ซึ่งทําใหเกิดทักษะพื้นฐานทางการคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวัยคือ มีการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในดานการอุปมาอุปไมย ทั้งนี้อาจเปนเพราะเปน
การคิ ด ที่ต อ งอาศั ย ขอ มูล จากที่ เ รี ย นรูที่ เ ป นเรื่ อ งเดีย วกั น หลายครั้ ง มาสรุ ป เปนข อเท็จ จริง หรื อ
หลักการ โดยการสังเกตจากการใชคําถามกันแลวเชื่อมโยงไปสูสิ่งใหมที่เด็กตองการเรียนรู เพื่อให
เกิดการคิดและการหาคําตอบเปนเหตุเปนผลมาสนับสนุนกัน เชน กิจกรรมการผสมสีเรื่องการสนุก
กับสีน้ํา ครูไดจัดสีแดง สีน้ําเงิน สีเหลือง แลวเด็กไดลงมือปฏิบัติการทดลองดวยตนเองโดยการที่
เด็กนําสีเหลานี้มาผสมสีกันหลายๆครั้งเกิดเปนสีใหมขึ้นมาทําใหเด็กเชื่อวาเมื่อสีแดงผสมกับสี
เหลื อ งจะเกิ ด เป น สี ส ม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ บรู เ นอร แ ละคณะ ( Bruner.et.al) และทาบา (taba)
(Hilgard.1962 : 336) ใหความหมายที่สอดคลองกันวา การคิดเปนกระบวนการที่ใชในการสราง
แนวความคิดรวบยอด (concept formation) ดวยดารจําแนกความแตกตางการจัดกลุมและกําหนด
เรียกชื่อขอความจริงที่ไดรับและเปนกระบวนการที่ใชในการแปลความหมายขอมูลรวมถึงการสรุป
อางดวยการจําแนกรายละเอียด การเชื่อมโยง ความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับ และนํากฎเกณฑ
ตางๆไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับทิศนา แขมมณี และคณะ(2545;21)
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อธิบายวา การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้นได หากการเรียนรูนั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งหนึ่ง
มากอน ซึ่งสงผลใหเด็กสามารถอธิบายเหตุผลในการทํากิจกรรมที่ออกมาเปนรูปภาพ นอกจากนี้
เด็กมีความสามารถในการคิดเกิดขึ้น โดยพยายามสรุปความเขาใจตามธรรมชาติหรือประสบการณ
ทั้งเปนการใชเหตุผลในบางสิ่งเพื่อใหเกิดความเชื่อถือในการกระทําซึ่งจากการวิจัยของจันทิมา แซ
อึ้ง (2545:59 – 60) พบวา การใชสถานการณจําลองเปนการสมมติเหตุการณที่กําหนดแลว
ใกลเคียงกับสภาพจริง โดยใหเด็กสังเกตและแสดงบทบาทตามสถานการณจําลองที่กําหนด และ
เด็กไดฝกคิด กลาแสดงออก และมีประสบการณรวมกันเกี่ยวกับสถานการณและเรื่องราวที่ไดแสดง
ทําใหเกิดความสนใจและเขาใจในเรื่องราวที่ไดเรียนรูยิ่งขึ้น และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ดังนั้นการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีจึงสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลดานอุปมาอุปไมยพัฒนาขึ้น
5. จากการที่เด็กไดทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี สงผลตอพัฒนาการทางคิด
เชิงเหตุผลในแตละดานไดแก ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดประเภท ดานการหาสวนทีห่ ายไป
ของภาพ และดานอุปมาอุปไมย ซึ่งพัฒนาการในแตละดานของการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยมี
ความแตกตางกันตามความสามารถพื้นฐานเดิม
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี จึงเปนการจัดกิจกรรมที่
แปลกใหมและเปนวิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่สนองความตองการ ความสนใจของเด็กเขามาอยู
ดวยกัน โดยผสมผสานเอาเทคนิคหลายๆอยางรวมไวดวยกัน และยังเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู
คนควาหาคําตอบดวยตนเองอยางอิสระ สามารถพัฒนาสติปญญาของเด็กดานการคิดอยางมีเหตุผล
ใหสูงขึ้นได

ขอสังเกตทีไ่ ดรับจากการวิจัย
1. เด็กมีความสนใจเปนอยางดีในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ถึงแมวา
ทุกกิจกรรมที่จัดใหลวนแลวแตเปนกิจกรรมที่ทําซ้ําๆ แตเด็กยังใหความสนใจและสนุกสนานทุกๆ
กิจกรรมและเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
เด็กยังมีความสนใจและถามทุกวันวาไมมีมีกิจกรรมผสมสีอีก
แลวหรือ เมื่อไหรจะไดทํากิจกรรมอีก อยากทํากิจกรรมผสมสีทุกๆวัน
2. กิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีทําใหเด็กไดมีโอกาสในการตั้งชื่อกิจกรรม ใน
ระยะแระอาจจะยังไมใหเด็กตั้งชื่อ แตเมื่อทํากิจกรรมหลายๆครั้ง ทําใหเด็กไดแสดงออกในการตั้ง
ชื่อกิจกรรมที่หลากหลายและแตกตางกันออกไป
3. ในกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู ไดมีความอิสระใน
การทํากิจกรรม นอกจากจะเปนการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลแลว เด็กยังไดพัฒนาในดานอื่นๆ
เชน ดานรางกาย สรางความประสาทสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือและสายตา ซึ่งจะเปนผลตอ
การเตรียมความพรอมในการเขียน พัฒนาในดานอารมณจิตใจ เกิดความผอนคลายและเกิดความ
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ภาคภูมิใจ มีความสุขในการทํากิจกรรม พัฒนาในดานสังคม จะเห็นไดจากการทํางานรวมกันผูอื่น
มีการชวยเหลือ แบงปนอุปกรณที่ใชรว มกัน มีความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม สําหรับการ
พัฒนาทางสติปญญานั้น เมื่อเด็กไดทํากิจกรรมโดยผานประสาทสัมผัส เด็กเกิดการเรียนรู และ
เรียนรูสิ่งตางๆที่ผานการกระทํา เกิดความเขาใจไดดวยตนเอง เด็กสามารถที่จะถายทอดสิ่งตางๆ
ออกมาในรูปแบบของการทํากิจกรรมศิลปะโดยใชสเี ปนสื่อในการคิดและสามารถเลาผลงานของ
ตนเองใหผูอื่นเขาใจ
4. ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ครูจะตองมีความระมัดระวัง เพราะสี
นั้นอาจทําใหเกิดอันตรายได เชน เขาปากเด็ก มีกลิ่นเหม็น ฉะนั้นจึงควรคํานึงถึงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได อาจหาวัสดุหรือสีอื่นมาทดแทนสีนั้นได ซึ่งในระยะ 2 สัปดาหแรกผูวิจัยไดสนทนาถึง
ขอตกลงกอนการทํากิจกรรมสม่ําเสมอกับเด็กจนเกิดความเขาใจและในสัปดาหตอ ๆมาเด็กจะจําและ
บอกไดถึงขอตกลงทีต่ ั้งไว เมื่อมีการทบทวนกอนทํากิจกรรมทุกครั้ง
5. เด็กจะเห็นคุณคาและมีความภาคภูมิใจในผลงานทีต่ นเองไดกระทําขึ้น มีเด็กมาถามหา
ผลงานของตนและบอกกับผูวิจัยวา อยากไดคืนเพื่อเอาไปใหผูปกครองชื่นชมผลงานที่ตนเองไดทํา
ขึ้น

ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ควรเลือกสีที่เหมาะสมกับเด็กไมเปน
อันตรายแกตวั เด็ก เชน สีอะคริลิก เปนสีที่มีกลิน่ เหม็น แตมีสีสันสวยงามและเมื่อนํามาใชมี
คุณสมบัติแหงชามาก
2. สีที่จะนํามาใชในการทํากิจกรรมเด็กสามารถผสมสีไดเอง เชน สีจากน้ําหวานเมื่อ
นํามาผสมกับนมขน ก็จะเกิดเปนสีใหมเชนเดียวกันและไมเกิดอันตรายกับเด็ก
3. สีจากธรรมชาติ ไดแก สีจากดอกอัญชัน สีจากขมิ้น สีจากใบเตย สามารถนํามาใช
ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีไดโดยไมเกิดอันตราย
4. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จสิ้นแลวครูผูสอนควรแนะนําใหนักเรียนทําความสะอาดบริเวณและ
วัสดุอุปกรณทที่ ํากิจกรรม ควรเช็ดและทําความสะอาดใหสะอาดทุกครั้ง
5. เมื่อเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมในแตละครั้ง ควรมีการสนทนารวมกัน สรุปถึงการทํา
กิจกรรมในแตละวันวาเปนอยางไร ตลอดจนการสนทนาชิ้นงานของตน (ทีละคน) ในชวงเวลาสง
งานหรือบันทึกขอความ เพื่อฝกใหเด็กไดใชความคิดที่ไดจากประสบการณในการทํางาน รวมถึง
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองจากการทํากิจกรรม

56

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีใน
กลุมตัวอยางอื่นๆ เชน กลุมตัวอยางในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่
อยูในชนบทกับกลุมตัวอยางที่อยูในเมือง กลุมตัวอยางที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เปนตน
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสีที่มีผลตอความ
สามารถดานอื่นๆ เชน พัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรค ความสามารถทางคณิตศาสตร
ความสามารถทางทักษะวิทยาศาสตร ความสามารถทางภาษา การสื่อความหมายของภาพจาก
กิจกรรม และความสัมพันธทางสังคม พฤติกรรมความรวมมือ เปนตน
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี
1. คําชี้แจง
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใชสตี างๆเปนสื่อและวัสดุประกอบ
ในการทํากิจกรรม ซึ่งเด็กสามารถเลือกทําไดตามความสามารถและความสนใจ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสม
สี ทั้งนี้ยังฝกฝนเรื่องการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ ทีจ่ ะสงผลตอการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็ก ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยยึดหลักของการทํากิจกรรมสรางสรรคตามคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2546 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ตลอดจนการยึดตาม
ความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กเปนหลัก
จํานวนทั้งสิ้น
32
กิจกรรมลักษณะของกิจกรรมจะใชสีชนิดตางๆเปนสื่อและวัสดุประกอบในการทํากิจกรรม ซึ่งจะจัด
ไวจํานวน 3 โตะ แตละโตะมีกิจกรรมที่แตกตางกัน เพื่อใหเด็กไดเลือกทําตามความสามารถ
และความสนใจของเด็ก
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อฝกทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ
2.2 เพื่อฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผล
2.3 เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตนาการ
2.4 เพื่อพัฒนาภาษา สามารถอธิบายผลงานของตนเองได
3. เนื้อหา
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี 32 กิจกรรม
4. การดําเนินกิจกรรม
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชสีเปนสื่อ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้
4.1 สรางขอตกลงในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชสี
4.1.1 ไมแยงกันหรือเลนกันในขณะทํากิจกรรม
4.1.2 เมื่อทํากิจกรรมเสร็จ ควรเก็บอุปกรณเขาที่
4.1.3 หลังทํากิจกรรมเด็กจะตองลางมือใหสะอาดทุกครั้ง
4.2 ครูแนะนํากิจกรรม วัสดุและอุปกรณ โดยการใหเด็กสังเกตวัสดุอุปกรณตางๆในแตละ
วัน อธิบายวิธีใชวัสดุอุปกรณ
4.3 เด็กวางแผนการทําศิลปสรางสรรคดวยตนเองและลงมือปฏิบัติกจิ กรรมอยางอิสระ
4.4 ครูคอยแนะนําใหความชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ
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4.5 เด็กเลาถึงผลงานจากการทํากิจกรรม
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการณรวมทํากิจกรรมและสนทนา
5.2 สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม
5.3 สังเกตการณเก็บอุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี ควรใสเสือ้ กันเปอนกอนทํากิจกรรม
ทุกครั้ง
6.2 หลังทํากิจกรรมเด็กจะตองลางมือใหสะอาดทุกครั้ง
6.3 เมื่อสิ้นสุดการทํากิจกรรม ครูไมควรเนนที่ความสวยงามของผลงานที่เด็กทํา แตควร
ใหความสําคัญกับกระบวนการทํางานของเด็กที่จะสงผลตอการคิดเชิงเหตุผล
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อกิจกรรม สีน้ําแสนสนุก
จุดประสงค

1. เพื่อฝกทักษะการสังเกต และการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสี
2. เพื่อฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท
3. เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
4. เพื่อพัฒนาภาษา อธิบายผลงานของตนเองได
ขั้นดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา แนะนําสื่อ วัสดุและอุปกรณ ไดแก สีน้ํา กระดาษ A4 พูกัน น้ํา แปรงทาสี เกลือปน
ขั้นดําเนินการ
1. นักเรียนเลือกบีบสีน้ําไดแก สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงินลงในจานสี ใสน้ําสะอาดลง
ในจานสีเล็กนอย ใชพูกันคนใหเขากัน
2. ใชแปรงทาสีระบายสีลงบนกระดาษ แลวระบายสีใหเปยกชุมดวยความรวดเร็ว จะ
ระบายสีเดียวหรือหลายๆสีก็ได แลวเอียงกระดาษใหสไี หลไปในทิศทางที่เราตองการ
3. ในขณะทีส่ ียังเปยก นําเกลือโรยใหทั่วสี แลวรอจนกระดาษสีแหง
4. เมื่อกระดาษแหงแลวนําไมบรรทัดปาดผิวของกระดาษใหเมล็ดเกลืออกใหหมดก็จะเห็น
ภาพที่สวยงาม
5. ระหวางเด็กทํากิจกรรม ครูใชคําถาม เพื่อใหเด็กสังเกตการเปลีย่ นแปลงของสี
- ถาเอาสีแดงผสมกับสีน้ําเงินจะเกิดเปนสีอะไร
- ถาเอาเกลือโรยลงบนสีแดง สีจะเปลี่ยนไปหรือไม
- สีที่เกิดจากเกลือจะมีลักษณะอยางไร
ขั้นสรุป ใหนักเรียนชวยกันสรุปผลและเลาเกีย่ วกับผลงานของตน แลวครูและเด็กรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา
การประเมินผล
1. สังเกตจากการสนทนาและตอบคําถาม
2. สังเกตการพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม
3. นักเรียนมีสวนรวมคัดเลือกผลงานของตนเอง เพื่อนําไปติดปายผลงาน
สื่อ วัสดุและอุปกรณ
1. สีน้ํา ไดแก สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน
2. น้ํา พูกัน แปรงทาสี จานสี
3. กระดาษ A4
4. เกลือปน
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ชื่อกิจกรรม ภาพสวยดวยสี
จุดประสงค
1. เพื่อฝกทักษะการสังเกต และการเปรียบเทียบ
2. เพื่อฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสวนที่หายไป
3. เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
4. เพื่อพัฒนาภาษา อธิบายผลงานของตนเองได
ขั้นดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา
แนะนําสื่อ วัสดุและอุปกรณ ไดแก สีโปสเตอรแบบหลอด กระดาษ A4
ขั้นดําเนินการ
1. ครูและนักเรียนสนทนารวมกันเกี่ยวกับกิจกรรม โดยใหสังเกตสีตางๆ
2. นักเรียนเลือกสีโปสเตอรสองสี บีบลงบนกระดาษสีขาวตามความสนใจ
3. นํากระดาษสีขาวมาพับ 2 – 3 ครั้ง ตามจินตนาการแลวคลี่กระดาษออกทีละดาน
4. นําสีขาวบีบลงบนสวนใดสวนหนึ่งของภาพ และพับอีกครั้ง แลวคลี่กระดาษออก
5. ระหวางทํากิจกรรม ครูใชคําถาม เพือ่ ใหเด็กสังเกตการเปลีย่ นแปลงของสี
- ถาเอาสีเหลืองผสมกับสีน้ําเงินกระดาษสีขาวเกิดอะไรขึ้น
- นักเรียนคิดวาสีเขียวนี้เกิดขึ้นไดอยางไร
- ภาพนี้มีสวนไหนของภาพหายไป
- เมื่อนําสีขาวบีบลงบนภาพ สีจะเปลี่ยนไปหรือไม
ขั้นสรุป
ใหนักเรียนออกมาเลาเกี่ยวกับผลงานของตน
แลวครูและเด็กรวมกันสรุปเกีย่ วกับ
กิจกรรมที่ทํา
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม
2. สังเกตการสนทนาและตอบคําถาม
3. การเลาผลงานของตนเอง
สื่อ วัสดุและอุปกรณ
1 สีโปสเตอรแบบหลอด ไดแก สีน้ําเงิน สีเหลือง สีแดง สีขาว
2. กระดาษ A4
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ชื่อกิจกรรม สีสันดางทับทิม
จุดประสงค
1. เพื่อฝกทักษะการสังเกต และการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสี
2. เพื่อฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานความคิดเชือ่ มโยง
3. เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
4. เพื่อพัฒนาภาษา อธิบายผลงานของตนเองได
ขั้นดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา แนะนําสื่อ วัสดุและอุปกรณ ไดแก กระดาษสีขาว น้ํา ดางทับทิม แปรงทาสี สีเทียน
ขั้นดําเนินการ
1. นักเรียนใชแปรงทาสี จุมน้ําที่เตรียมไวระบายลงบนกระดาษใหเปยก
2. นําดางทับทิมโรยลงบนกระดาษที่เปยกโดยใหดางทับทิมกระจายทั่วกระดาษ รอจน
กระดาษแหง สังเกตการเปลี่ยนแปลง
3. เมื่อกระดาษแหงแลวดางทับทิมจะกลายเปนสีน้ําตาล นักเรียนใชสีเทียนวาดภาพแล
ระบายสีใหเกิดภาพตามจินตนาการ
4. ระหวางเด็กทํากิจกรรม ครูใชคําถาม เพื่อใหเด็กสังเกตการเปลีย่ นแปลงของสี
- ถาเอาดางทับทิมผสมกับน้ํา สีดางทับทิมเปลีย่ นไปหรือไม
- เมื่อกระดาษแหงแลว สีดางทับทิมเปลี่ยนไปหรือไม
- สีน้ําตาลผสมกับสีขาว จะเกิดสีอะไร
- ภาพที่เกิดขึ้น สื่อถึงอะไรไดบาง
ขั้นสรุป ใหนักเรียนออกมาเลาเกี่ยวกับผลงานของตน
แลวครูและเด็กรวมกันสรุปเกีย่ วกับ
กิจกรรมที่ทํา
การประเมินผล
1. สังเกตการรวมกิจกรรมและการเลาผลงานของตนเอง
2. สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะทํากิจกรรม
3. นักเรียนมีสวนรวมคัดเลือกผลงานของตนเอง เพื่อที่จะนําไปติดบนปายผลงาน
สื่อ วัสดุและอุปกรณ
1. สีเทียน
2. กระดาษสีขาว
3. ดางทับทิม
4. แปรงทาสี
5. น้ําเปลา
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ชื่อกิจกรรม สีน้ําแสนสนุก
จุดประสงค

1. เพื่อฝกทักษะการสังเกต และการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสี
2. เพื่อฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท
3. เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
4. เพื่อพัฒนาภาษา อธิบายผลงานของตนเองได
ขั้นดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา แนะนําสื่อ วัสดุและอุปกรณ ไดแก สีน้ํา กระดาษ 100 ปอนด พูกัน น้ํา แปรงทาสี
เกลือปน
ขั้นดําเนินการ
1. นักเรียนเลือกบีบสีน้ําไดแก สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงินลงในจานสี ใสน้ําสะอาดลงใน
จานสีเล็กนอย ใชพูกันคนใหเขากัน
2. ใชแปรงทาสีระบายสีลงบนกระดาษ แลวระบายสีใหเปยกชุมดวยความรวดเร็ว จะ
ระบายสีเดียวหรือหลายๆสีก็ได แลวเอียงกระดาษใหสีไหลไปในทิศทางทีเ่ ราตองการ
3. ในขณะทีส่ ียังเปยก นําเกลือโรยใหทั่วสี แลวรอจนกระดาษสีแหง
4. เมื่อกระดาษแหงแลวนําไมบรรทัดปาดผิวของกระดาษใหเมล็ดเกลืออกใหหมดก็จะเห็น
ภาพที่สวยงาม
5. ระหวางเด็กทํากิจกรรม ครูใชคําถาม เพื่อใหเด็กสังเกตการเปลีย่ นแปลงของสี
- ถาเอาสีแดงผสมกับสีน้ําเงินจะเกิดเปนสีอะไร
- ถาเอาเกลือโรยลงบนสีแดง สีจะเปลี่ยนไปหรือไม
- สีที่เกิดจากเกลือจะมีลักษณะอยางไร
ขั้นสรุป ใหนักเรียนชวยกันสรุปผลและเลาเกีย่ วกับผลงานของตน แลวครูและเด็กรวมกันสรุป
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาํ
การประเมินผล
1. สังเกตจากการสนทนาและตอบคําถาม
2. สังเกตการพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม
3. นักเรียนมีสวนรวมคัดเลือกผลงานของตนเอง เพื่อนําไปติดปายผลงาน
สื่อ วัสดุและอุปกรณ
1. สีน้ํา ไดแก สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน
2. น้ํา พูกัน แปรงทาสี จานสี
3. กระดาษ 100 ปอนด
4. เกลือปน
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รายชื่อกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเนนการผสมสี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

สีน้ําแสนสนุก
ภาพสวยดวยสี
สีสันดางทับทิม
ภาพวาดจากเกล็ดเกลือ
วาดภาพดวยการน้ํา
สนุกกับนิ้วมือ
กาวลองหน
สีฝุนแสนสนุก
เปาสีแฟนตาซี
ไขแสนสวย
สนุกกับหมึก
ลายเสนพาเพลิน
สีเทียนหรรษา
ขูดสีแฟนตาซี
สลัดสีแสนสนุก
ฟองสบูหรรษา

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

สนุกกับสีอะคริลิก
แฟนตาซีชอลกสี
น้ําแข็งมหัศจรรย
หินสวยดวยสี
ทับสีบนกระจก
สีสันบนกระดาษทราย
ภาพปะติดสรางสรรค
เมล็ดเกลือสรางสรรค
สนุกกับสีน้ําเงิน
ภาพพิมพจากกระดาษสา
สีสันลายเสน
ระบายสีน้ําหรรษา
ปริศนาสีน้ํา
ภาพจากกระดาษทิชชู
ผาสวยดวยสี
สีสันนมสด
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ตัวอยางภาพเด็กทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี

ภาพเด็กทํากิจกรรมขูดสีแฟนตาซี

ภาพเด็กทํากิจกรรมสีน้ําแสนสนุก
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ภาพเด็กทํากิจกรรมสีสันดางทับทิม

ภาพเด็กทํากิจกรรมภาพวาดดวยกาวน้ํา

73
ภาพเด็กทํากิจกรรมเม็ดเกลือสรางสรรค

ภาพเด็กทํากิจกรรมสีฝุนแสนสนุก

74

ตัวอยางภาพงานศิลปสรางสรรคเนนการผสมสี

ภาพผลงานภาพวาดจากเกล็ดเกลือ

ภาพผลงานสีเทียนหรรษา

75
ภาพผลงานฟองแกวแวววาว

ภาพผลงานภาพสวยดวยสี
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ภาพผลงานระบายสีน้ําหรรษา

ภาพผลงานสีน้ําแสนสนุก

ภาคผนวก ข
- คูมือดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ( อายุ 4 – 5 ป )
- ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ( อายุ 4 – 5 ป )
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คูมือการใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล
ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ
แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย อายุ 4 – 5 ป
เปนปรนัย มี 3 ตัวเลือก จํานวน 44 ขอ ใชในการประเมินการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
ดานตางๆดังนี้
1. ดานการเปรียบเทียบ
จํานวน 12 ขอ
2. ดานการจัดประเภท
จํานวน 10 ขอ
3. ดานการหาสวนที่หายไปของภาพ
จํานวน 12 ขอ
4. ดานอุปมาอุปไมย
จํานวน 10 ขอ

การใหคะแนน
ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน
ขอที่ตอบผิด หรือไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน

การเตรียมการสอบ
1.
ผูดําเนินการสอบทดสอบศึกษาแบบทดสอบและคูมือการใชแบบทดสอบการคิดเชิง
เหตุผลใหเขาใจกระบวนการทั้งหมดใชภาษาที่ชัดเจนในการอานขอคําถามในแบบทดสอบแตละขอ
โดยอานขอละ 2 ครั้ง
2. อุปกรณที่ใชในการทดสอบ
2.1 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว โดย
เขียนชื่อ – สกุลของผูรับการทดสอบไวใหพรอม และแบบทดสอบสํารองอีก 3 ขุด
2.2 คูมือการใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล
2.3 ดินสอดําสําหรับทําเครือ่ งหมายในแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล
3. สถานที่ / หองสอบ
จัดโตะ – เกาอี้ใหหางกันพอสมควร โดยจัดโตะเกาอี้ใหเพียงพอกับจํานวนของผู
เขารับการสอบเลือกหองสอบที่ปราศจากสิ่งรบกวน เชน เสียง กลิ่น
4. ผูเขารับการทดสอบ
กอนเริ่มการทดสอบควรใหผูเขารับการทดสอบทําธุระสวนตัวใหเรียบรอย
เชน
เขาหองน้ํา ดื่มน้ํา ใหเรียบรอย และเมื่ออยูในหองที่ทําการทดสอบนั่งประจําที่ใหเรียบรอย
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ขั้นตอนการสอบ
ในการทดสอบ ใหผูดําเนินการทดสอบปฏิบัตติ ามขั้นตอนตอไปนี้
1. แจกแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล และดินสอดําใหผูเขารับการทดสอบ
ตามลําดับชื่อ - สกุลที่เตรียมไวใหตรงกับผูรับการทดสอบ
2. อธิบายการเลือกคําตอบซึ่งเลือกไดเพียง 1 ตัวเลือก โดยทําเครื่องหมาย
โดยใหผูเขารับการทดอบดู และลองทําจนเขาใจในขอตัวอยาง
3. ผูทําการทดสอบอานคําถามในแตละขอใหผูเขารับการทดสอบฟงทีละขอ ขอละ
2 ครั้ง
4. สังเกตผูเขารับการทดสอบทําเครื่องหมาย
ครบทุกคนในแตละขอคําถาม
แลวจึงอานขอคําถามขอตอไป

ระยะเวลาที่กําหนดในการทดสอบ
แบบทดสอบคําถามที่เปนรูปภาพ กําหนดขอละ 1 นาที

การดําเนินการ
ครูพูด : “สวัสดีคะเด็กๆวันนี้ครูมีอะไรมาใหเด็กๆดู ลองทําดูนะคะ” (ครูยกแบบทดสอบ
ใหเด็กดู)
ครูพูด : “กอนที่จะลงมือทํา ครูมีขอตกลงกับเด็กๆวา เมื่อไดรับสมุดที่ครูแจกแลวอยาง
เพิ่งเปดดูกอนที่ครูจะบอก และเมื่อครูบอกใหทาํ อะไร ขอใหตั้งใจฟงแลวทํา
ตามที่ครูบอก ครูจะแจกสมุดและใหเด็กทุกใชดนิ สอดํา คนละ 1 แทงคะ”
(ครุแจกแบบทดสอบตรงตามชื่อของเด็กและใหเลือกหยิบดินสอดําคนละ 1 แทง
และครูติดเครื่องหมายกากบาท ( X ) ที่ผนังหองและชี้ทเี่ ครื่องหมาย)
ครูพูด : “นี่คือเครื่องหมายกากบาท เด็กๆพูดตามซิคะ เปดหนาแรกคะ” (ครูเปด
แบบทดสอบหนาแรก และดูวาเด็กเปดถูกตองหรือไม)
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ตัวอยางการทําขอสอบ
ครูพูด : เด็กๆเปดหนาแรกแลวนะคะ ดูที่รูปแมวนะคะ สวนขอทีอ่ ยูขางลาง
ครูพูด : เด็กๆดูในชองซิคะ เปนรูปอะไรเอย (นักเรียนตอบ) ......ถูกตองเกงมากคะ ที่นี้
ทุกคนลองลากเสนประในชองนี้คะ(ครูชี้ชองแรกและชองที่สอง และสามแลวเดิน
ดูความถูกตอง)
ครูพูด : ในชองวางสุดทายใหเด็กๆลองเขียนเครื่องหมายกากบาทตอในชองสุดทาย
แลวเดินดูความถูกตอง

ขอตัวอยาง
ครูพูด : เด็กๆเปดหนาแรกแลวนะคะ ดูที่รูปแมวนะคะ สวนขอทีอ่ ยูขางลาง
ครูพูด : เด็กๆดูในชองซิคะ เปนรูปอะไรเอย (นักเรียนตอบ) ......ถูกตองเกงมากคะ ฟง
คําสั่งนะคะ
ปฏิบัติ : ชี้ที่ขอ แมวใหนักเรียนดู
ครูพูด : ใหกากบาท ( X ) ทับภาพที่ตางไปจากภาพอื่น
ปฏิบัติ : ดูแลใหนักเรียนทําทุกคน...
ครูพูด : เกงมากคะ ตอไปนี้จะเริ่มทําขอตอไปแลวนะคะ เด็กๆตองฟงคําสั่งใหดี กอนที่จะ
กากบาท ( X ) ทุกคนเปดหนาตอไป
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ขอทดลองกากบาท

ขอตัวอยาง
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ตัวอยาง
ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการเปรียบเทียบ
คะแนนที่ได

ชื่อ
ชั้น อนุบาลปที่ 2
โรงเรียน อนุบาลสุดารักษบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผูดําเนินการสอบ
วันที่ทําการทดสอบ

ขอตัวอยาง

83

ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย (อายุ 4 – 5 ) ป
………………………………………………………………………………………………………………
คูมือ

ชุดที่ 1 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการเปรียบเทียบ
หนามาลาย
ขอตัวอยาง
ขอไก
ครู

เด็กปฏิบัติ
ครู

: “เด็กๆเปดหนามาลาย ดูขอไก และฟงคําสั่งนะคะ”
ใหเด็กๆดูภาพ และเลือกกากบาท (X )ทับภาพทีต่ างไปจากภาพอื่น
อื่น (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง และครูดูแลเด็กใหปฏิบตั ิครบทุกคน)
: เขียนเครื่องหมายกากบาท
: ตอไปนี้จะเริ่มทําขอตอไปแลวนะคะเด็กๆตองฟงคําสั่งใหดีๆและคิดใหดีๆ
กอนที่จะกากบาท (X) ทุกคนเปดหนาตอไป

84

ขอตัวอยาง
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ตัวอยาง
ชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท

คะแนนที่ได

ชื่อ
ชั้น อนุบาลปที่ 2
โรงเรียน อนุบาลสุดารักษบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผูดําเนินการสอบ
วันที่ทําการทดสอบ

ขอตัวอยาง

86

คูมือแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย (อายุ 4 – 5 ) ป
........................................................................................................................................................

ชุดที่ 2

แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท
หนาปลา

ขอตัวอยาง
ขอนก
ครู

เด็กปฏิบัติ
ครู

: “เด็กๆเปดหนาปลา ดูขอนก และฟงคําสั่งนะคะ”
“ใหเด็กๆดูภาพในชองแรก และเลือกกากบาท (X )ทับภาพที่เปนประเภท
เดียวกัน”(ครูดูแลเด็กใหปฏิบัตคิ รบทุกคน)
: เขียนเครื่องหมายกากบาท
: ตอไปนี้จะเริ่มทําขอตอไปแลวนะตะเด็กๆตองฟงคําสั่งใหดีๆและคิดใหดีๆ
กอนที่จะกากบาท (X)ทุกคนเปดหนาตอไป
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ขอตัวอยาง

88

ตัวอยาง
ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสวนที่หายไปของภาพ
คะแนนที่ได

ชื่อ
ชั้น อนุบาลปที่ 2
โรงเรียน อนุบาลสุดารักษบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผูดําเนินการสอบ
วันที่ทําการทดสอบ

ขอตัวอยาง

89

คูมือแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย (อายุ 4 – 5 ) ป
..................................................................................................................................................

ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสวนที่หายไปของภาพ
หนาสิงโต
ขอตัวอยาง
ขอกุง
ครู

เด็กปฏิบัติ
ครู

: “เด็กๆเปดหนาสิงโต ดูขอชาง และฟงคําสั่งนะคะ”
ใหเด็กๆดูภาพในชองแรก และเลือกกากบาท (X ) ทับภาพสวนที่
หายไปจาก ภาพในชองแรก ( ครูดูแลเด็กใหปฏิบัตคิ รบทุกคน)
: เขียนเครื่องหมายกากบาท
: ตอไปนี้จะเริ่มทําขอตอไปแลวนะตะเด็กๆตองฟงคําสั่งใหดีๆและคิดให
ดีๆ กอนที่จะกากบาท (X) ทุกคนเปดหนาตอไป
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ขอตัวอยาง

91

ตัวอยาง
ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอุปมาอุปไมย
คะแนนที่ได

ชื่อ
ชั้น อนุบาลปที่ 2
โรงเรียน อนุบาลสุดารักษบางเขน กรุงเทพมหานคร
ผูดําเนินการสอบ
วันที่ทําการทดสอบ
ขอตัวอยาง

?

92

คูมือแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย (อายุ 4 – 5 ) ป
..................................................................................................................................................

ชุดที่ 4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการอุปมาอุปไมย
หนากระตาย
ขอตัวอยาง
ขอเตา
ครู

เด็กปฏิบัติ
ครู

: “เด็กๆเปดหนา ดูขอเตา และฟงคําสั่งนะคะ”
ใหเด็กๆดูภาพคูแรกมีความสัมพันธกัน ใหเด็กๆหาภาพที่หายไปของ
อีกคูหนึ่งที่มีความสัมพันธกันเหมือนคูแรก และเลือกกากบาท (X )
ทับภาพแถวลาง (ครูดูแลเด็กใหปฏิบตั ิครบทุกคน)
: เขียนเครื่องหมายกากบาท
: ตอไปนี้จะเริ่มทําขอตอไปแลวนะตะเด็กๆตองฟงคําสั่งใหดีๆและคิดให
ดีๆ กอนที่จะกากบาท (X)ทุกคนเปดหนาตอไป
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ขอตัวอยาง

?

ประวัติยอผูวิจัย
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