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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดีดวยความกรุณาเปนอยางสูงจากอาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ  
ประธานควบคุมปริญญานิพนธและผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง กรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่ไดให
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รองศาสตราจารย ดร. สิริมา ภิญโญอนันตพงษและอาจารย ดร. สุจินดา ขจรรุงศิลป กรรมการสอบปริญญานิพนธ 
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ที่ไดกรุณาพิจารณาตรวจและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือท่ีใชในการทดลองและเก็บขอมูลในการ
วิจัยครั้งน้ีอยางดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร  
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ไดใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดียิ่งในการ
ทดลองและเก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอนใหความรูตลอดจน
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เด็กหญิงกัญญาวีร นิสภกุล ซึ่งเปนกําลังใจใหแกผูวิจัย ขอขอบคุณคณะครูสายชั้นอนุบาลทุกทานที่ชวยในเรื่องการ
ทดลอง  ขอขอบคุณพี่วลัย สาโดดที่ใหคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ ขอขอบคุณพี่ นอง เพื่อนนิสิตปริญญาโทสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยทุกทาน ที่ใหคําแนะนําชวยเหลือใหกําลังใจตลอดมา และขอขอบพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนาม
ไว ณ ที่น้ี  ซึ่งมีสวนชวยในการทําปริญญานิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จสมบูรณยิ่งขึ้น 
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ลาผม  ผูใหกําเนิดซึ่งลวงลับไปแลว คุณแมไพร ลาผม ผูใหชวีิต อบรมเลี้ยงดูและใหโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย  
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 การวิจัยครัง้น้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลงัการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง 

 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุ 4 – 5 ปที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาล
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดสะแกงาม กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Random Sampling) 
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยทําการทดลอง สัปดาหละ 5 วัน  วันละ 20 นาที  รวมระยะเวลาใน
การทดลอง 8 สัปดาห 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง และ
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน .96 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัย        
กึ่งทดลองแบบ  One - Group Pretest – Posttest Design  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใช  t – test  
สําหรับ dependent  samples 
 

 ผลการวจิัยพบวา การคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยนํ้าตาล  
ไอซิ่งสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิง่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rattans Nisapakul.  (2007).  Reasoning Thinking of Preschool Children Acquired Icing Art  
 Activities. Master thesis, M.Ed. (Early Childhood).  Bangkok : Graduate School, 
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 The purpose of the study was to compare reasoning Thinking of preschool children 

before and after Acquired Icing Art Activities.  
 Subjects were is students 4 - 5 years old who were in kindergarten I, first semester, 
academic year 2006 at Watsakaengam School, Under Bangkok Metropolitan Educational Sector, 
Bangkok. The multi – stage random sampling was used to select subjects. First, random 1 
classroom from 4 classrooms, and then simply draw for 15 children. The experiment was carried 
by the researcher for 20 minutes a day, 5 days per week for 8 consecutive weeks. 
 The research instruments were Reasoning Thinking Test for Preschool Children which 
has reliability at 0.96, and Icing Art Activities Plan developed by the researcher. It was One-
Group Pretest-Posttest Design. The statistic of t-test for dependent sample was used to 
analyzed data. 
 The result shown that  the reasoning thinking of preschool children acquired icing art 
activities was significant difference  at  .01 level. 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีสําคัญที่สุดสําหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย สิ่งที่เด็กไดรับประสบการณและการ
เรียนรูในชวง  5  ปแรกของชีวิตจะมีผลตอการวางรากฐานที่สําคัญตอบุคลิกภาพของเด็กท่ีจะเติบโตเปนผูใหญ 
บลูม (Bloom)  ไดกลาววา สติปญญาของเด็กเม่ืออายุ 4 ป  จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน  50 % และเมื่ออายุ 6 ป 
สติปญญาของเด็กจะพัฒนาเปน 75 % และเพียเจต (Piaget) ยังไดกลาววา พัฒนาการทางสติปญญาที่เกิดขึ้นใน
วัยกอนประถมศึกษาน้ีจะเปนรากฐานใหแกพัฒนาการทางสติปญญาในระดับตอ ๆ ไป พัฒนาการทางสติปญญา
ของเด็กจะพัฒนาไดชาหรือเร็วขึ้นอยูกับการที่เด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไดมีโอกาสใชประสาท
สัมผัสในการรับรูสิ่งตาง ๆ การจัดสิ่งแวดลอมและการจัดประสบการณจึงเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาทางสติปญญา 
(คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ : 2536 ; อางอิงจาก Bloom. 1964 : 209-225 ; Piaget. n.d) ซึ่งพัฒนาการ
ดานสติปญญาประกอบไปดวย ภาษา คณิตศาสตร มิติสัมพันธ ประสาทสัมผัส การรับรู ความจํา และการคิด 
(คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2534 : 76 ) โดยเฉพาะดานการคิดน้ันมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของ
มนุษยเปนอยางมาก ความเปนปกติสุขและการดําเนินชีวิตที่ประสบความสุขในความสําเร็จ เปนผลมากจากการมี
ประสิทธิภาพของความคิด (ประพันธศิริ  สุเสารัจ. 2541 : 1) ซึ่งสอดคลองกับฉันทนา ภาคบงกช (2528 : 1)      
ท่ีกลาววา การคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เปนประโยชนและสรางสรรค สามารถฝาฟน
อุปสรรคและนําไปใชในการแกปญหาชีวิตประจําวันของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสมตลอดจนการที่เด็กไดรับ
การพัฒนาความเปนคน “คิดเปน” เด็กจะสามารถใชเหตุผลแกปญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดในอนาคตได 
อันจะเปนเหตุใหประเทศชาติพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งมีความสําคัญตอความสําเร็จใน
ชีวิตของบุคคล (ศรีสุรางค ทีนะกุล. 2542 : 1) สอดคลองกับจํานง วิบูลยศรี (2536 : 29) ไดกลาวถึง การคิดเชิง
เหตุผลวาเปนการคิดท่ีอาศัยหลักการหรือมีขอเท็จจริงที่ถูกตองมาสนับสนุนอยางเพียงพอซึ่งทําใหมีโอกาสผิดพลาด
ไดงายและถือวาเปนทักษะอยางหน่ึงที่สามารถพัฒนาใหสูงขึ้นได  และผูท่ีมีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลสูงยอมมี
ความคิดท่ีมีคุณภาพสูงสามารถนําไปใชในการแกปญหา  และสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนไดนานับประการ   
(สุวัฒน  วัฒนวงค. 2538 : 73)  นอกจากน้ีการคิดเชิงเหตุผลมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันเปนอยางยิ่ง  เพราะ
การคิดดังกลาวเปนการหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร (Logic Thanking) ท่ีใชเปนพื้นฐานในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และ
ชวยใหเด็กเกิดความรูใหม  โดยอาศัยเชื่อมโยงกับความรูเดิม (ปยรัตน  กองกิตตไพศาล. 2513 : 6) อีกท้ัง
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการคิดเชิงเหตุผลจึงไดกําหนดจุดมุงหมายใหเด็กคิดหา
เหตุผลเกิดความเขาใจ   ตัดสินใจดวยตนเองและรูจักคิดแกปญหา (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 
2536 : 25) ฉะน้ันจะเห็นวาการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในชวงปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง 
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 การสงเสริมการคิดใหเกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย นับเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนพื้นฐานของการเรียนรู
ประสบการณดานอื่น ๆ รวมทั้งความสามารถในการแกปญหา ฉะน้ันจึงควรปลูกฝงใหเด็กเปนคนชางสังเกต รูจัก
คิดอยางมีเหตุผล รูจักแกปญหาอยางเปนระบบและรูจักคนควาหาความรูดวยตนเองซึ่งจะทําใหเด็กอยูในสังคมได
อยางมีความสุข (สมจิต สวธนไพบูลย. 2527 : 23) ครูควรใหความสําคัญกับความรูความเขาใจในกระบวนการ
สอนและความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็กควบคูกันไป เพื่อชวยใหประสบความสําเร็จในการสงเสริมเด็กใหคิดอยางมี
เหตุผล ถาดานใดดานหน่ึงขาดไปหรือไมใหความสําคัญอยางเพียงพอก็ยากที่จะสงเสริมความสามารถในการคิด
ของเด็กได ดังที่ฉันทนา ภาคบงกช. (2528 : 51) ไดกลาววาการที่เด็กไดรับการพัฒนาความคิดใหเปนคน “คิดเปน” 
เด็กจะสามารถใชเหตุผลแกปญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดในอนาคตได  เด็กปฐมวัยไดเรียนรูการคิดเชิง
เหตุผลจากกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมศิลปสรางสรรคก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได ดังที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2532 : 256-657) ไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริมการคิดและ
การคิดเชิงเหตุผลวามีหลากหลายวิธี   เชน  การฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส การใชคําถาม การสังเกต การ
เปรียบเทียบ และใชความคิด เปนตน หลักสําคัญในการจัดกิจกรรมนั้นจะตองคํานึงถึงสื่อและสภาพแวดลอมท่ีมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก ซึ่งกิจกรรมอาจจัดในรูปแบบการเลนเกม   
กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ ฯลฯ  
 การจัดกิจกรรมในโรงเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยมีความจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับ
เด็กเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพของเด็กแตละคน  ซึ่งกิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปน
สําคัญ เปดโอกาสใหเด็กเปนผูริเริ่มกิจกรรม กิจกรรมที่จัดควรเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กมีโอกาสสังเกต  สํารวจ  
คนควา  ทดลอง  แกปญหาดวยตนเอง  (กรมวิชาการ.  2540 : 23)  ดังที่วราภรณ  รักวิจัย  (2525 : 62) ได
กลาวถึงกิจกรรมสรางสรรควาเหมือนกับการจัดกิจกรรมทั่ว ๆ ไป  แตกตางตรงที่กิจกรรมสรางสรรคน้ันเปน
กิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเพื่อจะฝกใหเด็กไดแสดงออกอยางผูมีลักษณะสรางสรรค เด็กทุกคนสามารถจะทําไดเม่ือ
ตนเกิดความตองการ พอใจและสนใจ เด็กรักและชอบกิจกรรมทางศิลปะอยูแลว เริ่มจากเล็ก ๆ เม่ือเด็กมี
ประสบการณในการใชมือ หยิบ จับ ลากไปลากมา หากเปนวัสดุเครื่องเขียนก็ทําใหเกิดรองรอยขึ้นและคอย ๆ 
พัฒนาไปเรื่อย ๆ จากขีดยุงเหยิงไปสูรูปรอยที่เขาใจไดสื่อความหมายได (สันติ  คุณประเสริฐ และสมใจ สิทธิชัย.  
2535 : 2-5) นอกจากกิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กเปนอยางดี 
อีกทั้งชวยใหกลามเน้ือมือและสายตาสัมพันธกัน ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณและยังชวยในการ
สงเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ การรูจักทํางานดวยตนเอง ฝกการแสดงออกอยางสรางสรรคท้ัง
ความคิดและการทํางาน การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรควัสดุและสื่อก็มีความสําคัญและจําเปนสําหรับเด็ก        
(ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล.  2532 : 5)  สอดคลองกับพีระพงษ  กุลพิศาล  (2545 : 191) กลาววาสื่อ วัสดุทาง
ศิลปะเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยกระตุนการทํางานศิลปะแกเด็กเปนอยางมาก  สัญลักษณ  สุวรรณรัศมี 
(2533 : 23) กลาววา สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคน้ัน  มีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรูของเด็ก ซึ่งเด็ก
จะเรียนรูจากสื่อ โดยอาศัยประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย   
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 การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีผูวิจัยไดมีการนําเอาสื่อท่ีใชในครัวเรือนคือนํ้าตาลไอซิ่งมาทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรค  นํ้าตาลไอซิ่งเปนสื่อวัสดุท่ีปลอดภัยเด็กทํากิจกรรมแลวไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ัง  5 วัสดุท่ีใชใน
ครัวเรือนน้ันนอกจากจะปลอดภัยแลวเด็กยังไดรับความสนุกสนานเด็กไดเรียนรูทักษะใหม ๆ ปจจุบันจะเห็นไดวา
มีการนําเอานํ้าตาลไอซิ่งมาตกแตงหนาเคกโรยหนาเคก และทําขนมตาง ๆ แตการทํากิจกรรมครั้งน้ีไดนําเอานํ้าตาล
ไอซิ่งมาตกแตงและโรยที่หนาขนม ผักและผลไมแทนหนาเคกโดยใชกลามเน้ือมือในการบีบ ลากเสน วาดภาพ ทํา
ใหเกิดรูปราง ตามความคิดและจินตนาการ ซึ่งฉัตรสุดา เธียรปรีชา (2537 : 13) กลาววา  การวาดภาพ เปน
กิจกรรมอยางหนึ่งของเด็กท่ีจะนําเด็กไปสูการแสดงออกทางความคิด ความคิดท้ังหมดยอมมีความหมายสําหรับ
เด็ก  และเปนวิถีทางการเรียนรูทางหนึ่งซึ่งไดรับรู การสังเกต และทําความเขาใจสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว 
 ปจจุบันประเทศไทยหันมาใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น เน่ืองจากการจัด
การศึกษาที่ผานมาไมสนองตอบกระบวนการพัฒนาผูเรียน   สวนใหญจะใชรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เนน
ผูสอนเปนศูนยกลาง เนนการถายทอดความรูและเนื้อหา โดยละเลยการมุงเนนใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ (วิชัย 
วงษใหญ. 2542 : 2) ประกอบกับสถานศึกษาจํานวนไมนอยท่ีไมไดจัดบริหารเพื่อเตรียมความพรอมทุกดานแกเด็ก
อยางแทจริง สวนใหญยังมุงที่จะเรงใหเด็กเรียนหนังสือ (คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาเด็กอายุ 0-5 
ป. 2525 : 3) ซึ่งผลการเรียนรูโดยการใหเด็กทองจําอยางเดียวไมสงเสริมใหเด็กใช  ความคิดต้ังแตเล็ก ๆ การให
เด็กน่ังอยูกับที่ท้ังวัน การจัดหลักหลักสูตรที่ตายตัว การเรงสอนอาน เขียน คิดเลข เพื่อใหสอบเขาชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ได ไมใหอิสระในการแสดงออก  หามเด็กพูด  ใหน่ังเรียน บังคับใหทําการบานทุกวัน  (นโยบายและ
แผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย.  พ.ศ. 2545 – 2549 : 8)  ดังน้ันจึงมีนักการศึกษาจํานวนหนึ่งจึงพากัน
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองใหเห็นความสําคัญของการสรางเสริมความเจริญ งอกงามของสมองซีกขวา โดยใช
กระบวนการทางศิลปะประเภทตาง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในดานการกระตุนความคิดและจินตนาการใหแกเด็ก ๆ 
ไมวาจะเปนการวาดภาพ การประดิษฐ และสรางสรรค (มานพ  ถนอมศรี 2542 : 10) ปจจุบันการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรค ไมไดใชสื่อท่ีหลากหลาย เปนสื่อท่ีเด็ก ๆ เห็นแลวไมชวยในการกระตุนการทํางานศิลปะ เด็กทํางาน
ศิลปะแลวอาจไมเกิดความคิดสรางสรรค เปนสื่อท่ีเด็กเคยทําแลวเด็กเริ่มเบ่ือ ดังน้ันในการทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคครั้งน้ีขาพเจาจึงไดนําเอานํ้าตาลไอซิ่งมาใชในการทํากิจกรรม ซึ่งตองการความรูใหม ๆ และอยากใหเด็ก
เรียนรูวาวัสดุอุปกรณท่ีใชในครัวเรือนก็สามารถนํามาใชในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคได 
 จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยสนใจศึกษาวาการจัดกิจกรรมการใชนํ้าตาลไอซิ่งทํา
กิจกรรมศิลปสรางสรรค สามารถทําใหเด็กเกิดความรูตลอดจนมีการพัฒนาดานสติปญญาในเรื่องของความคิดและ
ความเขาใจเหตุผลอยางงายจากการใชนํ้าตาลไอซิ่งทํากิจกรรมสรางสรรค    ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทาง
สําหรับครู ผูบริหาร ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในการจัดและพัฒนารูปแบบของ
กิจกรรมศิลปสรางสรรคและพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
 
 
 



 4

ความมุงหมายของการวิจยั 
  เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  ดวย
นํ้าตาลไอซิ่ง 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  
ดวยนํ้าตาลไอซิ่ง เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลตลอดจนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 4 - 5 ป    ท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549  โรงเรียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดํา กรุงเทพมหานคร สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี  4 หองเรียน จํานวน  150 คน  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 4 - 5 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549  โรงเรียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดํา กรุงเทพมหานคร สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน  15 คน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ  คือ  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง 
  2. ตัวแปรตาม   คือ  การคิดเชิงเหตุผล   
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กชาย - หญิง  อายุ 4 - 5 ป  ท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดํา กรุงเทพมหานคร สังกัดกรุงเทพมหานคร  
  2. การคิดเชิงเหตุผล หมายถึง  กระบวนการรับรูและเขาใจที่ตองอาศัยหลักการและขอมูลจาก
ประสบการณเดิมท่ีมีอยู  เพื่อใชเปนขอมูลในการหาขอสรุปถึงสิ่งที่ยังไมเคยไดรับรูหรือยังไมมีประสบการณมากอน 
ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการคิดเชิงเหตุผลตลอดจนการหาคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งสามารถวัดไดจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยจําแนกการคิดเชิงเหตุผลออกเปนแบบวัด    
5  ดาน  คือ 
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   2.1 การหาสวนที่หายไปของภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาถึงสวนของภาพที่
หายไปและกําหนดไดวามีลักษณะอยางไร  
    2.2  การจําแนก  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาเพื่อจัดแยกของสิ่งตาง ๆ ตามกลุมท่ี
มีรูปราง  ลักษณะ  หนาท่ี  ประเภท คุณสมบัติเฉพาะ ฯลฯ ท่ีจัดอยูในกลุมเดียวกัน 
    2.3  การหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม  หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาหาวาภาพใดมี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีตรงกันขามกับภาพที่กําหนดให 
    2.4  การอุปมาอุปไมย  หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาหาความสัมพันธของภาพในคูท่ี
กําหนดให แลวหาภาพอีกภาพหนึ่งที่มาจับคูกับภาพที่ 3  ใหมีความสัมพันธทํานองเดียวกันกับคูแรก 
    2.5  อนุกรม หมายถึง  ความสามารถในการพิจารณาถึงระบบของภาพที่กําหนดใหไดอยาง
ถูกตองและสามารถหาภาพถัดไปของอนุกรมได 
 3. กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยน้ําตาล หมายถึง กิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสทดลอง  คนควา สํารวจดวย
ตนเองอยางอิสระ โดยใชประสาทสัมผัสท้ัง  5 ในการสังเกต การจําแนกเปรียบเทียบ การหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกัน
ขามหรือใกลเคียงกัน ซึ่งเด็กไดมีโอกาสเลือกและลงมือปฏิบัติโดยใชนํ้าตาลไอซิ่งชนิดผงและชนิดครีม เปนวัสดุ
ประกอบในการทํากิจกรรม สรางชิ้นงานทางศิลปะตาง ๆ จากการวาด เขียน ตกแตง และโรยหนาขนมผักและ
ผลไมตามความคิดและจินตนาการ เม่ือทําเสร็จเด็กจะเลาถึงชิ้นงานที่ตนได  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวย
นํ้าตาลไอซิ่งน้ีจัดขึ้นในชวงของกิจกรรมสรางสรรคของแตละวัน  วันละ  20  นาที ตามแผนการจัดกิจกรรมซึ่งแบง
ออกเปน 3  ขั้นคือ  ขั้นนําครูแนะนําวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม  การดําเนินกิจกรรมเด็กลงมือทํากิจกรรมตาม
ความคิดและจินตนาการของตนเองอยางอิสระจนหมดเวลาหลังจากนั้นพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดนําการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง  มาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลใหกับเด็กปฐมวัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
  การทําศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิง่  ทําใหการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัสูงกวากอนการทํา
กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง 

การทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิง่

 
       การคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวัย   
จําแนกออกเปน  5  ดาน  คือ 
 1 ดานการหาสวนที่หายไปของภาพ 
 2 ดานการจําแนก 
 3 ดานการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม
 4 ดานการอุปมาอุปไมย 
 5 ดานอนุกรม 
   



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจยัครั้งน้ี  ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล 

 1.1  ความหมายของการคิด 
  1.2  ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 

1.3 ความสําคัญของการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
1.4 องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 

  1.5  ทฤษฎีพัฒนาการทางการคิด 
  1.6  ลักษณะของการคิดเชิงเหตุผล 
  1.7  แนวทางการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
  1.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกจิกรรมศิลปสรางสรรคดวยน้ําตาลไอซิ่ง 
 2.1  ความหมายของศลิปะ 
 2.2  ความหมายของกิจกรรมศลิปสรางสรรค 
 2.3  ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 2.4  คุณคาของกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรบัเด็กปฐมวัย 
 2.5  หลักการในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย   
 2.6  กิจกรรมศิลปสรางสรรคสาํหรับเด็กปฐมวัย 
 2.7  กิจกรรมวาดภาพ 
 2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วกับการคิดเชิงเหตุผล 
 1.1 ความหมายของการคิด 
 มีผูใหความหมายของการคิดไวแตกตางกันดังน้ี 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525 : 36) ไดใหคําจํากัดความของการคิดไววา  หมายถึง 
กระบวนการทํางานของจิตใจของมนุษยในขณะที่กําลังพยายามหาคําตอบหรือทางออกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เชน การคิดเพื่อตอบปญหาตาง ๆ การคิดเพื่ออธิบายคําศัพทยาก ๆ หรือการคิดเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
 สําหรับบุญสม ครุฑทา (2525 : 9) ไดสรุปธรรมชาติของการคิดไวดังน้ี 
  1. การคิดเกี่ยวของกับปฏิกิริยาของสมองที่เกิดจากความรูสึกสงสัยหรือไมพอใจสิ่งแวดลอม 
  2. การคิดเกิดจากความจําเปนพื้นฐานสําคัญในกระบวนการคิด 
  3. การคิดมีประโยชนทําใหเกิดการปรับตัวและสภาพแวดลอมท่ีดีขึ้น 
  4. การคิดทําใหมนุษยเกิดความพยายามใหถึงจุดหมายที่ตองการอันเปนสิ่งแสดงถึงความเจริญของ
มนุษยและเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 เพียเจต  (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2528 : 48 ;  อางอิงจาก  Piaget. n.d.) กลาววา การคิดคือ 
ความสามารถในการวางแผนและปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ความสามารถดังกลาวจะพัฒนาจากความคิดความ
เขาใจในระดับงาย ๆ ในวัยเด็กไปสูระดับที่ซับซอนยิ่งขึ้นในวัยผูใหญ เยาวพา เดชะคุปต (2528 : 72) ไดกลาวถึง  
การคิดวา  คือ กระบวนการรับรูและเขาใจสิ่งแวดลอมของเด็ก  โดยใชสิ่งที่เขารูน้ันตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม โดยกําหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมการคิดท่ีควรฝกใหแกเด็กมี 7 ประการ คือ ความตั้งใจ การรับรู 
ความจํา ความคิดรวบยอด  ภาษา ทาทาง และการแกปญหา สมเจตน  ไวยากรณ (2530 : 13) ไดใหความหมาย
ของการคิดไววา การคิดเปนท้ังกระบวนการและผลผลิตซึ่งมีลักษณะที่ตอเน่ืองกัน แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด
ไมได แตอาจนํามาใชอธิบายตางกัน คือ ในกรณีที่กลาวถึงกระบวนการก็จะใชวิธีการคิดหรือทักษะการคิดมาอธิบาย 
สวนในกรณีของผลผลิตก็จะกลาวถึงคุณภาพของการคิด ซึ่งเปนผลจากการใชวิธีการคิดท้ังในลักษณะของ
กระบวนการ หรือวิธีการคิดท่ีดีเพื่อใหไดผลผลิตของการคิดท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการแกปญหาทั้งในเชิง
วิชาการและไมใชวิชาการตลอดจนสรางคุณลักษณะประจําตัวใหเปนไปตามจุดมุงหวัง 
 จํานง  วิบูลยศรี (2536 : 29) ไดใหคําจํากัดความของการคิดไววา หมายถึง กระบวนการทํางานของ
จิตใจมนุษยในขณะที่พยายามหาคําตอบหรือทางออกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เชน การคิดเพื่อตอบปญหาตาง ๆ 
การคิดเพื่ออธิบายคําศัพทยาก ๆ หรือการคิดเพื่อแกปญหาในชีวิตประจํา  ประพันธศิริ  สุเสารัจ  (2541 : 3) ไดให
ความหมายของการคิดวาเปนกลไกของสมองที่เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลา  ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนุษย 
ความคิดเปนผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม สังคมรอบตัว และประสบการณสวนตัวด้ังเดิม
ของมนุษยเอง ศรีสุรางค  ทีนะกุล  (2542 : 8) ไดกลาวถึงการคิดไววา  เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง  
ซึ่งมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยเปนอยางมาก  นักจิตวิทยาเชื่อวามนุษยจะมีความคิดเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
ไมวาจะอยูในสถานที่ใดและอริยาบถใด   ซึ่งอาจจะไดรับจากสิ่งเราภายนอกหรือไมมีสิ่งเราใดเปนพิเศษเฉพาะก็ได 
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 กิลฟอรด  (Guildford.  1967)  ใหทรรศนะวา   การคิดเปนการคนหาหลักการโดยการแยกแยะ
คุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปอันเปนหลักการของขอความจริง
น้ัน ๆ รวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณท่ีตางไปจากเดิม บูรเนอรและคณะ (ปยวรรณ  สันชุมศรี.  2547 : 
12  ; อางอิงจาก Bruner.et,al.)  (Taba)  และทาบา  (ปยวรรณ  สันชุมศรี. 2547 : 12  ; อางอิงจาก Hilgard. 
1962 : 336) ใหความหมายที่สอดคลองกันวา การคิดเปนกระบวนการที่ใชในการสรางแนวคิดรวบยอด (Concept 
Formation)  ดวยการจําแนกความแตกตางการจัดกลุม  และกําหนดเรียกชื่อขอความจริงที่ไดรับและเปน
กระบวนการที่ใชในการแปลความหมายขอมูลรวมถึงการสรุปอางอิงดวยการจําแนกรายละเอียด การเชื่อมโยง
ความสัมพันธของขอมูลท่ีไดรับและนํากฎเกณฑตาง ๆ ไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม จายาสวัล (ปยวรรณ  
สันชุมศรี. 2547 : 12  ; อางอิงจาก Jayaswal. 1974 : 7) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการคิดวา  การคิดเปน
ปฏิกิริยาของจิตมนุษย ซึ่งจะชวยใหแตละคนสามารถปรับตัวเขากับสังคม   สิ่งแวดลอมและยังชวยใหแตละคนเกดิ
ความพยายามและสัมฤทธิ์ผลในจุดมุงหมายที่เขาตองการ ดังน้ันการคิดจึงนําไปสูการกระทําและการปรับตัวที่ดีขึ้น
กวาเกา 
 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การคิดเปนกระบวนการทางสมองของมนุษย  ซึ่งเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทุก
สถานการณ เปนการคิดเพื่อหาคําตอบหรือทางออกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เกิดการเรียนรูเพื่อนําไปสูการปรับตัว  
การดํารงชีวิต  การคิดอาจเกิดจากประสบการณเดิม สิ่งแวดลอม หรือบางครั้งอาจไมมีสิ่งเราใดก็สามารถเกิดการ
คิดได 
 
 1.2  ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 
 จากการศึกษาไดมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยา ไดใหความหมายของการคิดเชิงเหตุผลไวหลายทาน  
ดังน้ี  
 กูด (ศรชัย   เลิศไตรภพ. 2535 : 16 ; อางอิงจาก Good. 1945) ไดใหความหมายคําวา “การคิดเชิง
เหตุผล” วาเปนการกระทําหรือกระบวนการทางสมองในอันท่ีจะลงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ขอเท็จจริงและปรากฏการณ สามารถสรุปผลจากเหตุหรือขอสมมติไดตามที่คาพลัส (ศรชัย  เลิศไตรภพ. 2535 : 
16 ; อางอิงจาก Karplus. n.d.)  ไดอธิบายถึงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กในขั้นปฏิบัติการดวยรูปธรรม และขั้น
ปฏิบัติการดวยนามธรรมไวดังน้ี 
 การคิดเชิงเหตุผลแบบรูปธรรม (Concrete Reasoning Patterns) คือความสามารถจําแนกและ    
รวมกลุมสิ่งของโดยอาศัยกฏเกณฑการสังเกตคุณสมบัติของสิ่งเหลาน้ัน เชน สามารถบอกความแตกตางระหวาง
วิธีการเรียนทางกลไกกับวิธีการเรียนดวยตนเอง และมีความเขาใจลักษณะที่เปนตรรกศาสตร เชน สุนัขเปนสัตว
และสัตวทุกตัวไมใชสุนัขท้ังหมด 
 การคิดเชิงเหตุผลแบบนามธรรม  (Formal  Reasoning  Patterns)  คือ ความสามารถในการให
กฎเกณฑพิจารณาลักษณะผสมของความคิดในปญญาตาง ๆ เชน สามารถเขาใจลักษณะทางพันธุกรรมที่มีลักษณะ
ปรากฏ และลักษณะแฝง ต้ังแต 2 จํานวนขึ้นไป 
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 สมบูรณ  กะการดี (2532 : 9) ไดกลาวถึง การคิดเชิงเหตุผลวาเปนการกระทําท่ีเปนกระบวนการทาง
สมอง ในอันท่ีจะลงความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงหรือปรากฏการณและสามารถสรุปผลจาก
เหตุได  การคิดเชิงเหตุผลสามารถแยกออกไดดังน้ี 
  1. การคิดเชิงเหตุผลแบบสัดสวน หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง
ขอมูล 2 จํานวน ท่ีเปนสัดสวนกัน 
  2. การคิดเชิงเหตุผลแบบผสม หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเหตุผลอยางมีระบบ โดย
รวบรวมตัวแปรหรือเหตุผลอันเปนไปไดเพื่อนําไปสูการแกปญหา 
  3. การจําแนกและการควบคุมตัวแปร หมายถึง ความสามารถในการแยกตัวแปรหรือตัวประกอบตัว
หน่ึงออกจากตัวแปรอื่น ๆ และพิจารณาถึงผลที่เกิดในขณะที่มีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  4. การอางเหตุผลเชิงตรรกวิทยา หมายถึง การใชเหตุผลที่ประกอบดวยขอความ 2 ประการ และ
สรุปวาขอความที่ใหมาน้ันเปนจริงหรือสมเหตุผลหรือไม 
  5. การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล คือ การใหเหตุผลอธิบายปญหาที่ตองพิสูจน หรือจากโจทย 
โดยการคาดการณเปนขั้น ๆ มีการควบคุมตัวแปรหนึ่งไว แลวใชตัวแปรอื่น ๆ เปนตัวทดลองไปเรื่อยจนสามารถหา
คําตอบได 
  6.  การตั้งสมมุติฐานเชิงใชเหตุผลแบบอนุมาน หมายถึง การใหเหตุผลคาดคะเนในคําตอบ   
ลวงหนา เพื่อใชในการแกปญหาโดยการนําหลักการใหญท่ีเปนประสบการณเดิมไปสัมพันธกับหลักการยอย 
  กันยา สุวรรณแสง (2532 : 119) ไดกลาวถึง การคิดเชิงเหตุผลวา  การคิดอยางมีเหตุผลเปนการคิด
โดยอาศัยขอมูลตาง ๆ  พิจารณาความสําคัญของขอมูล  เปนความสามารถในการคิดหาเหตุผลทั้งที่เปนอุปมาน
และอนุมาน (Inductive and Deductive Thinking) การคิดหาเหตุผลแบบอุปมานเปนการคิดโดยอาศัยสิ่งเรา
หลาย ๆ ประการมาเปนขอมูลท่ีจะสรุปเปนกฎหรือหลักการ  สวนการคิดหาเหตุผลแบบอนุมานเปนการคิดโดยมี
หลักเกณฑหรือสิ่งที่กําหนดไวแลวมาเปนขอสรุป จํานง วิบูลยศรี (2536 : 29) การคิดเชิงเหตุผลเปนการคิดท่ีตอง
อาศัยหลักการ  หรือขอเท็จจริงที่ถูกตองมาสนับสนุนอยางเพียงพอ การคิดประเภทนี้มีโอกาสผิดพลาดนอยและถือ
วาเปนทักษะอยางหนึ่งที่พัฒนาใหมีคุณภาพสูง ซึ่งความคิดคุณภาพสูงน้ันยอมจะชวยแกปญหานานาประการใหแก
มนุษยได และยอมจะชวยสรางสรรคสิ่งอันเปนประโยชนใหแกมนุษยไดนานัปการ 
 สรุปไดวาการคิดเชิงเหตุผลน้ัน เปนกระบวนการรับรูและเขาใจที่ตองอาศัยหลักการและขอมูลจาก
ประสบการณเดิมท่ีมีอยู  เพื่อใชเปนขอมูลในการหาขอสรุปถึงสิ่งที่ยังไมเคยไดรับรูหรือยังไมมีประสบการณมากอน 
ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการคิดเชิงเหตุผลตลอดจนการหาคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 
 1.3 ความสําคัญของการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
 การคิดมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก ความเปนปกติสุขและการดําเนินชีวิตที่
ประสบความสุขในความสําเร็จ เปนผลมาจากการมีประสิทธิภาพของความคิด (ประพันธศิริ  สุเสารัจ. 2541 : 1) 
ซึ่งสอดคลองกับฉันทนา  ภาคบงกช (2528 : 1)  ท่ีกลาววา  การคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพ   เปนจุดเริ่มตนให
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คนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนและสรางสรรค สามารถฝาฟนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ของตนเอง
และสังคมไดอยางเหมาะสมอีกท้ังการคิดเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิต เน่ืองจากการคิดเปนทักษะที่จะชวยฝกฝน
ใหเด็กมีความสามารถในการสังเกต การจําแนก การคํานวณ การจัดกระทําขอมูล การลงสรุปและการสื่อความ  
 พจน  สะเพียรชัย. (2517 : 47-57) การสงเสริมการคิดใหเกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย นับเปนสิ่งสําคัญเพราะ
เปนพื้นฐานของการเรียนรูประสบการณดานอื่น ๆ รวมทั้งความสามารถในการแกปญหา ฉะน้ันจึงควรปลูกฝงให
เด็กเปนคนชางสังเกต รูจักคิดอยางมีเหตุผล รูจักแกปญหาอยางเปนระบบและรูจักคนควาหาความรูดวยตนเองซึ่ง
จะทําใหเด็กอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สมจิต  สวธนไพบูลย. 2527 : 23) ครูน้ันควรใหความสําคัญกับความรู
ความเขาใจในกระบวนการสอนและความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็กควบคูกันไป เพื่อชวยใหประสบความสําเร็จใน
การสงเสริมเด็กใหคิดอยางมีเหตุผล ถาดานใดดานหน่ึงขาดไปหรือไมใหความสําคัญอยางเพียงพอก็ยากที่จะ
สงเสริมความสามารถในการคิดของเด็กได (ฉันทนา ภาคบงกช. 2528 : 51) ท้ังน้ีการที่เด็กไดรับการพัฒนา
ความคิดใหเปนคน “คิดเปน” เด็กจะสามารถใชเหตุผลแกปญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดในอนาคตได  อันจะ
เปนเหตุใหประเทศชาติพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ. 2543 : 72) 
 จากขอความขางตนอาจกลาวไดวา การคิดและการคิดเชิงเหตุผลน้ันเปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญอยางยิ่ง
เพราะเปนพื้นฐานของการเรียนรูประสบการณดานตาง ๆ นอกจากน้ันการคิดยังเปนทักษะที่ชวยฝกฝนใหเด็กมี
ความสามารถในการสังเกต การจําแนก  การคํานวณ  การจัดกระทําขอมูลการลงสรุปและการสื่อความ ดังน้ันเรา
ควรใหความสําคัญกับการคิดเชิงเหตุผล  และการปลูกฝง  ฝกฝน  ทักษะตาง ๆ ใหกับเด็กไดเกิดทักษะและ
กระบวนการของการคิดตอไป 
 
 1.4 องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540  :  159 –160)  กลาววา การคิดวิจารณญาณ
เปนการคิดเชิงเหตุผลมีความสัมพันธกับการแกปญหา  คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนทักษะสําคัญของการ
แกปญหาและการแกปญหาสวนใหญตองใชการคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดเชิงเหตุผลจึงมีความสัมพันธกับ
การแกปญหาและเปนทักษะสําคัญของการแกปญหาดวยเชนกัน ซึ่งมีองคประกอบ 8 ประการ คือ  
  1.  จุดมุงหมาย  คือ  เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด  คือ คิดเพื่อหาแนวทางแกปญหาหรือ
คิดเพื่อหาความรู 
  2.  ประเด็นคําถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู  ผูผิดสามารถระบุปญหาสําคัญที่ตองการ
แกไขหรือคําถามสําคัญที่ตองการรู 
  3.   สารสนเทศ คือ ขอมูล ขอความรูตาง ๆ เพื่อใชประกอบการคิด 
  4. ขอมูลเชิงประจกัษ  คือ ขอมูลท่ีไดมา ตองเชื่อถือไดมีความชัดเจนถูกตอง และมีความ เพียงพอ
ตอการใชเปนพื้นฐานของการคิดเชิงเหตุผล 
  5. แนวคิดอยางมีเหตุผล คือ แนวคิดท้ังหลายที่มีความจําเปนสําหรับการคิดเชิงเหตุผล  และ
แนวคิดท่ีไดมาน้ันตองมีความเกี่ยวของกับปญหาหรือคําถามที่ตองการหาคําตอบและตองเปนแนวคิดท่ีถูกตอง 
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  6. ขอสันนิษฐานเปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผล เพราะผูคิดตองมีความสามารถใน
การตั้งขอสมมุติฐานใหมีความชัดเจนสามารถตัดสินใจได เพื่อประโยชนในการหาขอมูลมาใชในการคิดเชิงเหตุผล 
  7. การนําไปใชและผลที่ตามมา เปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผลซึ่งผูคิดตองคํานึงถึง
ผลกระทบ  ตองมีความสามารถคิดไกล  คือมองถึงผลที่ตามมารวมกับการนําไปใชไดหรือไมเพียงได 
  8.  การสรุปอางอิง 
 จากองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผลสรุปไดวา การคิดเชิงเหตุผลมีความสัมพันธกับการแกปญหาและ
เปนทักษะสําคัญของการแกปญหาซึ่งจะประสบความสําเร็จในการคิดเชิงเหตุผลไดน้ันจะตองมีขอมูลตาง ๆ มา
ประกอบการคิดโดยพิจารณาวาขอมูลท่ีไดรับมาน้ันมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนถูกตองเชื่อถือได ต้ังขอสมมุติฐานได
เพื่อท่ีจะนําเอาขอมูลมาใชในการคิดและตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการนําไปใชแลวจึงสรุปผล
ของการคิดน้ัน 
 
 1.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางการคิด 
 กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลอยูในขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กท่ีเขาสูการปฏิบัติการคิดคนดวย
รูปธรรม (Concrete Operational Stage) เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการคิดท่ีซับซอน ซึ่งจะนําไปสูการคิดท่ีมี
เหตุผลเชิงตรรก (Logical Thinking)  ซึ่งดัทธ (Deutsche) ไดกลาววา การคิดของเด็กจะคอยเปนคอยไป ไมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหัน จากการคิดอยางมีเหตุผล โดยแทจริงแลวเด็กสามารถคิดอยางมีเหตุผลไดในทุก
ระดับ เพียงแตวาเด็กท่ีโตกวามีเหตุผลสูงกวา (พรรณี  ช. เจนจิต. 2538 : 132) ในการศึกษาเกี่ยวกับการคิดอยาง
มีเหตุผล ควรมีความเขาใจในทฤษฎีพัฒนาการทางการคิดของเพียเจต  และบรูเนอร ดังน้ี 
 เพียเจต  ไดแบงลําดับขั้นของพัฒนาการทางสติปญญา  ออกเปน 4 ขั้น ซึ่งจะขอกลาวเพียง 2 ขั้นท่ี
เกี่ยวของ ดังน้ี 
  1. ข้ันประสาทรับรูและการเคลื่อนไหว (Sensori – Motor Stage)  ขั้นน้ีเริ่มต้ังแตแรกเกิดจนถึง 
2 ป พฤติกรรมของเด็กวัยน้ีขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ เชน การไขวควา การเคลื่อนไหว การมอง   
การดูด ในวัยน้ีเด็กแสดงออกเพื่อใหเห็นวามีสติปญญาดวยการกระทํา เด็กสามารถแกปญหาได แมวาจะไม
สามารถอธิบายไดดวยคําพูด  เด็กจะตองมีโอกาสที่จะปะทะกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง  ซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการพัฒนาสติปญญา และความคิด ในขั้นน้ีความคิดความเขาใจของเด็กจะกาวหนาอยางรวดเร็ว เชน 
สามารถประสานงานระหวางกลามเน้ือมือ และสายตา เด็กวัยน้ีจะทําอะไรซ้ํา ๆ บอย ๆ เปนการเลียนแบบ 
พยายามแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ  แตกิจกรรมของการคิดของเด็กวัยน้ีสวน
ใหญยังคงอยูเฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสไดเทาน้ัน 
  2. ข้ันปฏิบัติการคิด (Preoperational-Stage)  ขั้นน้ีเริ่มต้ังแตอายุ 2-7  ป  ซึ่งแบงออกเปน 2 
ขั้นยอย คือ 
    2.1 ขั้นกอนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เปนขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 2-4 ป เปน
ชวงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องตน สามารถจะโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 เหตุการณ หรือมากกวา มาเปน
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เหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แตเหตุผลของเด็กวัยน้ีมีขอบเขตจํากัดอยูเพราะเด็ก ยังคงยึดตนเองเปนศูนยกลาง 
คือ  ถือความคิดตนเองเปนใหญ และมองไมเห็นเหตุผลคนอื่น ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยน้ีจึงไมคอยถูกตอง
ตามความจริงมากนัก นอกจากน้ีความเขาใจตอสิ่งตาง ๆ ยังอยูในระดับเบื้องตน เชน เขาใจวาเด็กหญิงสองคน ซึ่ง
เหมือนกันจะมีทุกอยางเหมือนกันหมด แสดงวาความคิดรวบยอดของเด็กวัยน้ียังไมพัฒนาเต็มท่ี แตพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กเจริญรวดเร็วมาก 
    2.2 ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู นึกเอาเองโดยไมใชเหตุผล (Intuitive Thought) เปนขั้น
พัฒนาการของเด็กอายุ 4-7 ป ขั้นน้ีเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวดีขึ้น รูจักแยกประเภท
และรูจักชิ้นสวนของวัตถุ เขาใจความหมายของจํานวนเลข เริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ แตไมแจมชัดนัก 
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได โดยไมคิดเตรียมลวงหนาไวกอน รูจักนําความรูในสิ่งหนึ่งไปอธิบายหรือแกปญหา
อื่น และสามารถนําเหตุผลทั่ว ๆ ไป มาสรุปแกปญหาโดยไมวิเคราะหอยางถี่ถวนเสียกอน การคิดหาเหตุผลของ
เด็กยังขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนรับรูหรือสัมผัสจากภายนอก 
 บรูเนอร  (Bruner) ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาและการคิดออกเปน  3   ขั้น  แตจะขอกลาวเพียง 
2 ขั้น ท่ีเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยดังน้ี 
  1. ขั้นแสดงออกดวยการกระทํา (Enactive Stage) ขั้นน้ีเปรียบเทียบไดกับขั้นประสาทสัมผัสและ
การเคลื่อนไหว (Sensorimator Stage) ของเพียเจต เปนขั้นท่ีเด็กเรียนรูจากการกระทํา (Learning by doing) 
มากท่ีสุด 
  2. ขั้นสรางภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขั้นน้ีเปรียบเทียบไดกับขั้นกอนปฏิบัติการคิด 
(Preoperation Stage) ของเพียเจต เด็กในวัยน้ีเกี่ยวของกับความจริงมากขึ้น เขาจะเกิดความคิดจากการรับรูเปน
สวนใหญ อาจมีจินตนาการบางแตยังไมสามารถคิดไดลึกซึ้งเหมือนขั้นปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรมของเพียเจต 
(ประสาท อิศรปรีดา 2523 : 133-136) 
 กาเย (Gagne. 1970 : 283) ไดจําแนกลักษณะการคิดเปน  2  ประเภท คือ  
  1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง คือ การคิดจากสิ่งที่ประสบพบเห็นจากประสบการณตรง
จากสิ่งที่ไดยินหรือไดฟงมา  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนการคิดตอเน่ือง (Associative Thinking) จําแนกยอย
ออกเปน  5 ลักษณะ  คือ 
    1.1  Free Association  คือ  การคิดถึงเหตุการณท่ีลวงมาแลวเม่ือมีการกระตุนจากสิ่งเรา
จําพวกคําพูดหรือเหตุการณ 
    1.2  Controlled Association  คือ การคิดโดยอาศัยคําสั่งเปนแนว  เชน  ผูคิดอาจไดรับ
คําสั่งใหบอกคําท่ีอยูในพวกเดียวกันกับคําท่ีตนไดยินมา 
    1.3  Day Dreaming คือ  การคิดท่ีมีจุดประสงคเพื่อปองกันตนเองหรือเพื่อใหเกิดความพอใจ
ในตนเอง  ซึ่งเปนการคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู 
    1.4  Night  Dreaming คือ การคิดฝนเน่ืองจากความคิดของตน  หรือเปนการคิดฝน
เน่ืองจากการรับรูหรือตอบสนองสิ่งเรา 
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    1.5  Autistic Thinking  คือ การคิดหาเหตุผลเขาขางตัวเอง ซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อหรือ
อารมณของผูคิดมากกวาขึ้นอยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด 
  2.  การคิดอยางมีทิศทางหรือมีจุดมุงหมาย คือ การคิดท่ีบุคคลเริ่มใชความรูพื้นฐานเพื่อทําการ 
กลั่นกรองการคิดท่ีเพอฝน การคิดท่ีเลื่อนลอยไรความหมายใหเปนการคิดท่ีมีทิศทางขึ้นโดยมุงไปสูจุดหมายจุดใด
จุดหน่ึง  และเปนการคิดท่ีมีบทสรุปของการคิดหลังจากที่คิดเสร็จแลว  ซึ่งจําแนกออกเปน  2  ลักษณะดังน้ี 
    2.1  การคิดริเริ่มสรางสรรค  (Creative thinking)  คือ การคิดในลักษณะที่คิดไดหลาย
ทิศทาง (divergrnthinking) ไมซ้ํากันหรือเปนการคิดในลักษณะที่โยงสัมพันธกันได (Association) กลาวคือเม่ือ
ระลึกสิ่งใดไดก็จะเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกสิ่งอื่น ๆ ไดตอไปโดยสัมพันธกันเปนลูกโซ 
    2.2  การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) คือ การคิดอยางมีเหตุผล (Reasoning 
Thinking)  ซึ่งเปนการคิดท่ีใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสภาพการณหรือขอมูลตาง ๆ วามีขอเท็จจริง
เพียงใดหรือไม 
 ฟสเชอร (จํานง  วิบูลยศรี. 2536 : 33 ; อางอิงจาก Fischer. 1976. A Theory of Cognitive 
Devolopment.) ถือวาระยะของพัฒนาการทางการคิดใน  2  ขั้นแรกคือขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  
และขั้นกอนปฏิบัติการคิด  มีความสําคัญยิ่งในชีวิตของเด็กแตละคนเพราะเปนชวงเวลาประมาณ  7  ปแรกที่เด็ก
จะไดพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นพื้นฐาน  อันจะนําไปสูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลตอไปในระยะหลัง 
 จากพัฒนาการทางการคิดดังกลาวสรุปไดวา  การพัฒนาการของเด็กดานการคิดน้ัน  เด็กสามารถคิด
อยางมีเหตุผลไดในทุกระดับ ดังน้ันการสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลใหกับเด็กควรมีความสนใจและเขาใจใน
พัฒนาการของเด็กดวย 
 
 1.6 ลักษณะของการคิดเชิงเหตุผล 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวาไมมีการกลาวถึงลักษณะของการคิดเชิงเหตุผลไวอยางชัดเจนซึ่ง
พอจะสรุปลักษณะของการคิดเชิงเหตุผล หรือการคิดหาเหตุผล  ไดดังน้ี 
 การคิดหาเหตุผล  ไดแก การคิดจากสิ่งที่รูแลวไปยังสิ่งที่ไมรู สิ่งที่รูแลว ไดแก ขอมูลหรือวัตถุดิบ
สําหรับคิดหาเหตุผลสวนสิ่งที่ยังไมรู ไดแก ขอสรุปที่ไดจากการคิดหาเหตุผล (อมร โสภณวิเชษฐวงค. 2521 : 1) 
 การคิดหาเหตุผล คือ การคิดท่ีสืบสาวจากสิ่งที่ เปนเหตุการณขึ้นไปจนถึงผลของมัน คือ ความ
เปลี่ยนแปลงเปนสิ่งใหม  หรือการคิดยอนหลังกลับในทางตรงกันขาม (สุเมธ  เมธาวิทยกุล. 2534 : 57)  
 การคิดหาเหตุผลเปนการคิดจากเหตุไปหาผล  หรือการคิดจากสิ่ งที่ รูแลวไปยังสิ่ งที่ยังไมรู  
ประกอบดวยการคิดเปนขั้น ๆ คือ  การพิจารณาจากขอเท็จจริงหนึ่งไปยังอีกขอเท็จจริงหนึ่ง   โดยจัดขอเท็จจริงให
เกี่ยวของกัน  หาเหตุผลจากขอมูลท่ีไดและบรรลุถึงขอสรุปใหม  เปนการแยกแยะสวนตาง ๆ ออกแลวนํากลับเขา
สัมพันธกันอีกเพื่อหาสัมพันธภาพใหมระหวางสวนตาง ๆ เหลาน้ัน การคิดหาเหตุผลอาจถูกตองหรือผิดพลาดก็ได  
เพราะสิ่งที่ยังไมรูยอมไมแนวาจะเปนจริงเสมอไป (สถิต  วงศสวรรค. 2540 : 203.206) 
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 การคิดหาเหตุผลมี 2 แบบ คือ การคิดหาเหตุผลแบบนิรนัย  และการคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย (จิตรา 
ทับแสง. 2529 : 7-8) 
 การคิดหาเหตุผลแบบนิรนัย (Deduction)  เปนการนําความรูเดิมท่ีเปนสวนใหญมาเปนขออางแลวดู
ความสัมพันธเกี่ยวของกันกับอีกขออางหนึ่ง  เพื่อสรุปเปนความรูใหมท่ีเปนสวนยอย  การสรุปแบบนี้ไมอาศัย
ประสบการณ  ใชความคิดดูความสมเหตุสมผลของการอางและการสรุป  โดยไมพิจารณาความจริงหรือขอเท็จของ
ขอสรุปแตอยางใด  ถือวา ถาขออางทั้งหมดจริงขอสรุปก็จริงดวย  ถาเปนเท็จก็เท็จดวย  หรือการคิดหาเหตุผล
แบบนิรนัยเปนการสรุปความรูใหมจากความรูเดิมท่ีมีอยูแลว  โดยใชความคิดตามหลักเหตุผลเพื่อใหไดความรูใหม
ออกมาจากความรูเดิม  (บุญมี  แทนแกว. 2536 : 28) เปนการอางความรูเดิมเพื่อสรุปความรูใหมมุงหาความจริง
โดยคํานึงถึงเฉพาะรูปแบบของความคิดเทาน้ัน ไมคํานึงถึงเน้ือหาของความคิดไมพิสูจนความจริงของขออาง โดย
ถือวาขออางตองถูกหรือเปนจริงแลวเพียงแตพิจารณาวาบทสรุปตรงกับขอเท็จจริงของ   ขออางโดยถือวาขออาง
ตองถูกหรือเปนจริงแลว  เพียงแตพิจารณาวาบทสรุปตรงกับขออางหรือไมเทาน้ัน  และบทสรุปที่ไดมีขอบเขตแคบ
กวาขออาง (อมร  โสภณวิเชษฐวงศ. 2521 : 15) การนิรนัยจะคํานึงถึงความสัมพันธเกี่ยวของของขออาง และ
ขบวนการสรุปความสัมพันธน้ันเปนท่ีปรากฏในขอสรุป วาสรุปความสัมพันธไดกระจางชัดไมมีขอคัดคานได  ก็ถือ
วาสรุปอยางสมเหตุสมผล (จิตรา ทับแสง.  2529 : 8-9)  
 การคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย (Induction) เปนการนําความรูท่ีไดจากการตัดสินใจจากประสบการณ
หลาย ๆ ครั้งมาเปนขออางสนับสนุนหรือพิสูจนขอสรุป  ซึ่งขอสรุปน้ีไดจากความจริงเฉพาะหนวย แลวนํามาสรุป
เปนคุณสมบัติความสัมพันธของสวนรวมทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงสิ่งที่ยังไมมีประสบการณดวย เปนความจริงทั่วไป
สรุปแลวก็คือ การคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย เปนการสรุปความใหมท่ีเปนสวนรวมจากขออางสนับสนุนเพียงความ
นาจะเปนเทาน้ันจะไมไดขอสรุปที่แนนอนตายตัว  (จิตรา ทับแสง. 2529 : 8) การคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย เปนการ
คิดหาเหตุผลที่ดําเนินจากขอเท็จจริงจากขอเท็จจริงปลีกยอยไปหาบทสรุป  ซึ่งเปนหลักใหญ จึงจําเปนตองทราบ
ท่ีมาของขอเท็จจริงปลีกยอย ซึ่งรูไดโดยอาศัยประสาทสัมผัสหรือประสบการณ  อาศัยการสังเกต พิสูจน ทดลอง
ซ้ํา ๆ วาเหตุท่ีเหมือน ๆ กันยอมนําไปสูผลที่เหมือน ๆ กัน และประมวลประสบการณท่ีเหมือน ๆ กันน้ันคิดหา
เหตุผลตั้งขึ้นเปนหลักใหญ (อมร โสภณวิเชษฐวงศ. 2521 : 184) เปนการสรุปความจริงของสิ่งที่มีอยูในประเภท
เดียวกันท้ังหมด ท้ัง ๆ ท่ีมีประสบการณเพียงบางสวนหรือบางครั้งเทาน้ัน  บทสรุปของวิธีอุปนัยมีขอบเขตกวางกวา
ขออาง และกอใหเกิดความคิดริเริ่มแปลก ๆ ใหม ๆ (บุญมี แทนแกว. 2526 : 50) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 165) ไดเสนอรูปแบบการสอนแบบอุปนัยไววา 
ขั้นตอนของการคิดจะเกิดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อสรางเปนมโนทัศนแลวคิดหาความสัมพันธของมโนทัศน
เหลาน้ันสรุปเปนขอสรุปทั่วไป  และใชขอสรุปในการอธิบายและทํานายเหตุการณอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอสรุปที่มี
อยูน้ัน  
 อมร โสภณวิเชษฐวงศ (2521 : 184) สรุปความแตกตางของการคิดหาเหตุผลแบบนิรนัยและการคิดหา
เหตุผลแบบอุปนัย ดังตอไปนี้ 
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  1. การคิดหาเหตุผลแบบนิรนัย  เปนการคิดหาเหตุผลจากหลักท่ัวไปหาขอเท็จจริงปลีกยอย สวนการ
คิดหาเหตุผลแบบอุปนัยเปนการคิดหาเหตุผลจากขอเท็จจริงปลีกยอยไปหาหลักท่ัวไป 
  2. การคิดหาเหตุผลแบบนิรนัย  บทสรุปที่ไดมีขอบเขตแคบกวาขออาง สวนการคิดหาเหตุผลแบบ
อุปนัย บทสรุปที่ไดมีขอบเขตกวางกวาขออาง 
  3. การคิดหาเหตุผลแบบนิรนัยเปนการใชความรูเดิมพิสูจนขอเท็จจริงใหนายอมรับเชื่อถือมากขึ้น  
สวนการคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย กอใหเกิดความคิดริเริ่มแปลก ๆ ใหม ๆ เพิ่มขึ้น 
 การนิรนัยและการอุปนัยมีความสัมพันธกัน เพราะอาศัยซึ่งกันและกัน การหาเหตุผลทั้งนิรนัยและอุปนัย
ไมใชการหาเหตุผล 2 อยางที่แยกจากกัน ตางกนัท่ีจุดเริ่มตนและกระบวนการเทาน้ัน คือ การนิรนัย เริ่มจากขออาง 
สวนอุปนัยเริ่มตนจากขอเท็จจริงดวยการสังเกต (สุวรรณ  เพชรนิล. 2520 : 51) 
 ดังน้ันสรุปไดวา การคิดเชิงเหตุผลมี 2 ลักษณะ คือ การคิดแบบนิรนัยและการคิดแบบอุปนัย ซึ่งตองมี
ขอมูลเปนพื้นฐานในการคิด และการสรุปขอมูลเปนความรูใหม โดยมีการเชื่อมโยงกับขอมูลเดิมท่ีมีอยู กลาวโดย
สรุปแลว การคิดแบบนิรนัย เปนการคิดหาเหตุผลที่นําความรูจากหลักการสวนใหญมาเปนตัวอธิบายขอมูลยอย 
แลวสรุปเปนความรูใหม   สวนการคิดแบบอุปนัยเปนการคิดหาเหตุผลจากการนําขอมูลยอยหลาย ๆ  ประการมา
สรุปเปนมโนทัศนหรือหลักการ 
   
 1.7 แนวทางการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
 กุลยา   ตันติผลาชีวะ  (2540 : 40-41)  ไดกลาวถึงวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู  เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย มีหลายวิธีการไดแก 
  1. การแกปญหา การเรียนรูดวยการแกปญหาตองเริ่มท่ีครูเปนผูจัดต้ังปญหาขึ้น อาจเปนคําถาม 
กรณีตัวอยางเปนตน ครูใชสิ่งเหลาน้ีเปนตัวจุดประเด็นปญหาใหเด็กคิดและหาขอสรุป 
  2. การใชหลักการทางวิทยาศาสตร เปนการใชกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เด็กอาจมีการ
ทดลอง ต้ังสมมุติฐาน และทดสอบงานที่ทําจนครบวงจร เชน ใหเด็กไดเรียนรูวาตนไมงอกอยางไร ดวยการเพาะ
เมล็ดถั่วงอกแลวติดตามการงอก เปนตน 
  3. ใชหลักการสืบคน เปนกระบวนการจัดประสบการณท่ีพยายามใหเด็กไดคนหาคําตอบตาง ๆ ดวย
ตนเอง เชน การเลนตัวตอเปนรูปที่ครูกําหนดจากอุปกรณหลาย ๆ ชนิด 
  4.  การใชทักษะกระบวนการ เปนการจัดประสบการณท่ีเนนการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ  
การจัดประเภท การสื่อสาร การถายโยง การสรุป โดยใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ ดิวอี้ (Dewey) 
และเพียเจต (Piaget) ท่ีวาเด็กเรียนรูดวยการกระทํา 
 ดิวอี้ (Dewey) ไดกลาวถึง แนวทางในการสงเสริมการคิดวาควรใหเด็กไดแสดงออกโดยการปฏิบัติใหมี
การลงมือกระทําและเนนในเรื่องการพัฒนาความสนใจ และพัฒนาสติปญญาของเด็กไปในแนวทางที่ใหเด็กไดรูจัก
แกปญหาคนหาสิ่งใหม ๆ และวิธีการตาง ๆ (ฉวีวรรณ จึงเจริญ. 2528 : 4) สําหรับ (นิตยา ประพฤติกิจ  2537 : 
212-213) ไดกลาววา การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรก็เปนการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ไมใชการสอนแต
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ความจริง แตเปนเรื่องที่เด็กไดใชประสาทสัมผัสหลาย ๆ ดาน ไดสืบคนดวยตนเอง ไดทํากิจกรรมที่ผสมผสานกัน
หลายๆ ดานและจะทําโดยอาศัยวัสดุอุปกรณและกระบวนการที่งายๆ ซึ่งการสอนประสบการณวิทยาศาสตรใน
ระดับปฐมวัย ควรสรางใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร 2 ดาน คือ ประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็ก
พัฒนาความคิดอยางมีเหตุผล  และประสบการณเกี่ยวกับสรรพสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูในโลกตามธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2532 :  256-657) ยังไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริมการคิดและการคิดเชิง
เหตุผลวามีหลากหลายวิธี เชน การฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส การใชคําถาม การสังเกต การเปรียบเทียบ และ
ใชความคิด เปนตน หลักสําคัญในการจัดกิจกรรมนั้นจะตองคํานึงถึงสื่อและสภาพแวดลอมท่ีมีความเหมาะสม
สอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก   ซึ่งกิจกรรมอาจจัดในรูปแบบการเลนเกม กิจกรรมสรางสรรค
ทางศิลปะ ฯลฯ ดังน้ันพอแม ครูและผูท่ีเกี่ยวของจึงมีบทบาทในการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผลดังน้ีคือ 
  1. ใชคําถามกระตุนใหเกิดการคิด การเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเมื่อเด็กมีปญหา 
  2. จัดสื่อ อุปกรณ ของเลนประเภทตาง ๆ ท่ีสงเสริมใหเด็กเกิดการคิดหรือดัดแปลงได 
  3. จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิดอยูเสมอ รวมทั้งใหเด็กไดคนควาจาก
ประสบการณตรง 
  4. คํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก 
 อรพรรณ พรสีมา (2543 : 23) ท่ีกลาววา พัฒนาการของเด็กน้ันก็เปนปจจัยหน่ึงที่ชวยในการ      
สงเสริมการคิด เม่ือเด็กเขาสูโรงเรียน สภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในโรงเรียนจะชวยในการสงเสริมพัฒนาการ 
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและหองเรียนสะอาด เปนระเบียบ ปลอดภัย รมรื่น สวยงาม มีสิ่งตาง ๆ ท่ีจะ
กระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุก ๆ ดาน เพราะพัฒนาการทุก ๆ ดานมีผลกระทบซึ่งกันและกันสําหรับเด็ก 
 กิลฟอรดและฮอฟเนอร (พัชรินทร เปรมประเสริฐ. 2542 : 62 ; อางอิงจาก Guilford & Hoepfner. 
1971 : 28-32. The Analysis of Intelligence.) ใหความเห็นวา การพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถในการให
เหตุผลตองเริ่มจากการสงเสริมใหบุคคลคิดอยางมีเหตุผล  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนท่ีโรงเรียนควรจัดทําและเปนสิ่งที่
สามารถฝกไดโดยสอนควบคูกับเน้ือหาวิชาปกติหรือสถานการณตาง ๆ ท่ีเหมาะสมเนื่องจากความสามารถในการ
คิดและการใหเหตุผลเปนทักษะที่ตองใชการฝกและฝกจากประสบการณท่ีหลากหลาย  และควรไดรับการฝกอยาง
ตอเน่ือง  ในการพัฒนาความสามารถในการคิดและการใหเหตุผล ควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวมและแสดง
พฤติกรรมในการสืบคน  คาดการณ  คนหาวิธีการพิสูจน สังเกตรูปแบบ ชี้แจงเหตุผลของแนวคิดโดยการอธิบาย
รูปแบบ  แสดงดวยภาพหรือจําลองแบบและตอบคําถามตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดการคิดการสรางขอคาดเดา การกําหนด
รูปแบบการและการอธิบาย  ซึ่งเปนการใหเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ (Lappan & Schram. 1989 : 18-19) 
 โรแวนและมอรโรว (Rowan & Morrow.  1993 : 16-18) ใหขอคิดวา  บรรยากาศในชั้นเรียนเปนสิ่ง
สําคัญมาก  ครูตองจัดบรรยากาศที่แสดงใหนักเรียนเห็นวา   การใหเหตุผลเปนสิ่งที่สําคัญกวาการไดเพียงคําตอบ
ที่ถูกตอง   บรรยากาศในชั้นเรียนตองไมทําใหนักเรียนรูสึกหวาดกลัว   เปนบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมให
นักเรียนไดพูด   อธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด  ไดกระทําและสรุปพรอมทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปของ
แนวคิดน้ัน ๆ 
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 จากแนวทางการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผลน้ันสรุปไดวา  พัฒนาการดานการคิดของเด็กน้ัน
ควรไดรับการสงเสริมต้ังแตยังเล็กควรสงเสริมการคิดอยางคอยเปนคอยไป ควรใหเด็กไดเกิดทักษะและ
กระบวนการตาง ๆ  โดยเด็กไดลงมือกระทําตามความสนใจ  ทําใหเด็กเกิดการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ  
คนควา  ทดลอง  รวมถึงการแกปญหาดวยตัวเด็กเอง  และเพื่อนําไปสูการคิดเชิงเหตุผลของเด็กตอไป 
 
 1.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 ชิน ฮาและวอกเกอรไตน (จํานง  วิบูลยศรี. : 44-45 ; อางอิงจาก Sinha and Walkerdine. 1975. 
Piagetian Research : Compilation and Commemtary Vol. 2) ไดทําการทดลองเพื่อตรวจสอบ อิทธิพลของ
ภาษาที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลเกี่ยวกับปริมาณคงที่ของของเหลว  กลุมตัวอยางที่ใชเปนเด็กอายุ  3  ป 6 เดือนถึง 
7 ป ในการทดลองครั้งน้ีไดใชแบบทดสอบหลายชุด ในบรรดาแบบทดสอบตาง ๆ ท่ีนํามาใชน้ันมีแบบทดสอบอยู
ชุดหน่ึงซึ่งเปนการทดสอบเกี่ยวกับคําตรงกันขาม คือ คําวา  มาก/นอย  กระบวนการทดสอบชุดน้ีคือ ผูวิจัยไดนํา
ตุกตาไมขนาดใหญ กับตุกตาสุนัขขนาดเล็กมาวางตรงหนาเด็กพรอมท้ังกลาววา “น่ีคือมาตัวใหญ มาตัวน้ีชอบดื่ม
นํ้าจํานวนมาก ๆ น่ีคือสุนัขตัวเล็ก สุนัขตัวน้ีชอบดื่มนํ้าจํานวนนอย ๆ” หลังจากนั้นก็ไดนําบีคเกอรขนาดมาตรฐาน
สําหรับใสนํ้าสมค้ัน มาวางขางหนาตุกตาทั้งสองโดยใหบีคเกอรสําหรับตุกตามาบรรจุนํ้าสมค้ันมากกวาตุกตาสุนัข 
ตอมาผูทําการทดลองจะเทน้ําสมค้ันจากบีคเกอรสําหรับตุกตามาลงในหลอดทดลองซึ่งขนาดแคบและสูงกวา ใน
ทํานองเดียวกันก็จะเทบีคเกอรสําหรับตุกตามาลงในบีคเกอรขนาดมาตรฐานอีกใบหนึ่ง ผลการทดลองปรากฏวา 
ภาพท่ีใชในการทดสอบชวยใหเด็กเขาใจสภาพขอเท็จจริงมากกวา สภาพตามที่เด็กเห็นในขณะนั้นผูวิจัยสรุปวาภาษา
โดยทั่วไปมีสวนชวยใหเด็กเขาใจหลักการเกี่ยวกับความคงที่ของสสารไดงายยิ่งขึ้น 
 เดนน่ี  เซติโนกูลและเซลเซอร (จํานง  วิบูลยศรี. 2536 : 44-45 อางอิงจาก Denny, Zeytinoglu and 
Seizer. 1977. Journal of Experimental Child Psychology.) ไดทําการทดลองเพื่อฝกเด็ก อายุ 4 ป ใหเขา
ใจความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารในการทดลองทั้งสองแบบนั้น ผูวิจัยไดใชถอยคําสําหรับอธิบายหลักการตาง ๆ 
ใหเด็กทราบและกอนทําการฝกเด็กเหลาน้ันไดรับการทดลองกอนทุกคนหลังจากฝกแลว 1 สัปดาห ก็ทําการ
ทดสอบหลักการฝกอีกครั้งหนึ่ง   ผลการทดสอบทั้งหมดปรากฏวา  เด็กท่ีรับการอธิบายดวยถอยคําสามารถที่จะ
เขาใจความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารไดดีกวาเด็กอื่นซึ่งไมไดรับหลักการเกี่ยวกับความ คงที่ของสสารไดงาย
ยิ่งขึ้น 
 บูลลอคก และเกลแมน (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท. 2536 : 42 ; อางอิงจาง Bullock and Gelman. 
1979)  ไดแสดงใหเห็นวาเด็กเล็ก ๆ สามารถเขาใจวาสิ่งที่เปนเหตุจะเกิดกอนท่ีเปนผล กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ  
3-5 ป ซึ่งเห็นหุนมือตัวหนึ่งทิ้งลูกบอลลงไปบนทางวิ่งอีกดานหน่ึง  ลูกบอลน้ันก็กลิ้งสูหลุมอีกหลุมหน่ึง
เชนเดียวกัน หลุมท้ังสองอยูหางจากตุกตาสปริงเทากัน  ผูวิจัยพบวาเด็กอายุ  5  ป เกือบทุกคนและเด็กอายุ 3 ป 
บางคนสามารถบอกไดวาเหตุการณไหนที่ทําใหตุกตาสปริงกระเดงขึ้นมาและเมื่อใหเด็กทําเองก็สามารถเลือกทางวิ่ง
ท่ีถูกตองได 
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 สมิธ  (เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท.  2536 : 42 ; อางอิงจาง Smitn. 1964.) ไดแสดงใหเห็นวาแมแต
เด็กอายุ  4 ป  ก็สามารถอนุมานปญหาการรวมประเภทได  เชน  เด็กอายุ 4 ป สวนมากตอบไดวา  “ปกกิ่งเปน
สัตวชนิดหน่ึง”  เม่ือไดรับคําถามวา  “ปกกิ่งเปนสัตวชนิดหน่ึง  แตไมใชเยอรมันเชฟเพอรดปกกิ่งเปนสัตวชนิดหน่ึง
ใชหรือไม”  และตอบวาหัวมันเทศไมใชแฮมเบอรเกอร เม่ือไดรับคําถามวา  “หัวมันเทศเปนอาหารชนิดหน่ึง  แต
ไมใชเน้ือ  หัวมันเทศเปนแฮมเบอรเกอรใชหรือไม” เด็กสามารถตอบโดยใชเหตุผลได เชน ปกกิ่งเปนสัตวเพราะมัน
เปนสุนัขและสุนัขเปนสัตวชนิดหน่ึง  เปนตน 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ปรมาภรณ กองมวง  (2541 : 43) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
สนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  พบวา  เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาเนน
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น และสนทนายามเชาแบบปกติกอนกับหลัง มีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลสูงกวาการทดลองและเด็กปฐมวัยท่ีไดรับ
การจัดกิจกรรมสนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและสนทนายามเชาแบบปกติมีผลตางการคิดเชิงเหตุผล
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 นวพร  ทวีวิทยชาคริยะ  (2541 : 63)  ไดศึกษาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด
ประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองกับแบบปกติ  พบวา 
  1. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองกอนการทดลองและหลังการ
ทดลองมีความคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันท่ี P = .000 แสดงใหเห็นวาภายหลังการทดลองเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด
ประสบการณแบบปกติมีความคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น 
  2. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณแบบปกติกอนการทดลองและหลังการทดลองมีความคิด
เชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P = .017 แสดงใหเห็นวาภายหลังการทดลองเด็กปฐมวัยท่ีไดรับ
การจัดประสบการณแบบปกติมีความคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น 
  3. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดการประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองกับแบบปกติ มีความคิดเชิง
เหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P = .000 ซึ่งแสดงวาวิธีการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการ
ทดลองสงผลใหเด็กปฐมวัยมีความคิดเชิงเหตุผลสูงกวาการจัดประสบการณแบบปกติ 
 นฤมล  ปนดอนทอง (2544 : 52) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการเลนเกมสราง
มโนทัศนดานจํานวน พบวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวนและเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการ
เลนปกติ มีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 เสาวนีย  อุนประเสริฐสุข  (2546)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการสอนแบบเดินเรื่อง พบวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเรื่องมีการคิดเชิงเหตุผล
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 
แสดงวา การเรียนรูดวยกิจกรรมการสอนแบบเดินเรื่องสามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยได 
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 ปยวรรณ  สันชุมศรี  (2547 : 96)  ไดศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับ
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโน  ผลการศึกษาพบวา   
  1. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนมีความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  
  2. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลัง
การทดลองสูงกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
  3. เ ด็กปฐมวัย ท่ี ได รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนและการจัด          
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยกลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนมีคาเฉลี่ยความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลสูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
 รติกร  ธัญญะอุดม  (2547 : 49)  ไดศึกษาผลของการใชเกมการศึกษามิติสัมพันธท่ีมีตอการคิดเชิง
เหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสุเหราดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา   
  1. นักเรียนมีการคิดเชิงเหตุผลไดมากขึ้นหลังจากไดรับการใชเกมการศึกษามิติสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01   
  2. นักเรียนมีการคิดเชิงเหตุผลไดมากขึ้นหลังจากไมไดรับการใชเกมการศึกษามิติสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั  .01 
  3. นักเรียนที่ไดรับการใชเกมการศึกษามิติสัมพันธมีการคิดเชิงเหตุผลไดมากกวานักเรียนที่ไมไดรับ
การใชเกมการศึกษามิติสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยน้ัน สรุปไดวา การคิดเชิงเหตุผล
มีความสําคัญกับเด็กปฐมวัยมาก และสามารถพัฒนาการคิดเด็กไดโดยการจัดประสบการณท่ีใหเด็กใชประสาท
สัมผัสท้ัง  5  เด็กไดลงมือปฏิบัติจริงอันสงผลใหเด็กพัฒนาดานการคิดเชิงเหตุผล     
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยน้ําตาลไอซิ่ง 
 2.1  ความหมายของศิลปะ 
 มีนักการศึกษาที่ไดใหความหมายของศิลปะไวดังน้ี 
 กิติมา อมรทัต  (2530 : 18) ไดกลาวถึงศิลปะวา เปนการพยายามที่จะสรางสรรครูปลักษณ ความพึง
พอใจขึ้นมา และรูปลักษณน้ันกอใหเกิดอารมณรูสึกในความงาม อารมณรูสึกในความงามนั้น จะเปนท่ีพึงพอใจไดก็
ตอเม่ือประสาทสัมผัสของเรารูสึกชื่นชมในเอกภาพ  หรือความผสมกลมกลืนกันในความสัมพันธอันมีระเบียบแบบ
แผน กมล เวียสุวรรณ  (2541 : 14)  ไดกลาวถึงศิลปะวา เปนกิจกรรมที่มนุษยเปนผูสรางสรรคแสดงออกจาก
ความรูสึกนึกคิด และอารมณจากมโนภาพที่ไดจากความจริงหรือจินตนาการที่คิดเพอฝนขึ้น  โดยใชศิลปะเปน
สื่อกลางใหผูอื่นสามารถเขาใจอุดมการณน้ัน งานศิลปะที่มีคุณคาจึงสรางสรรคขึ้นจากการแกปญหาที่ตองใชปญญา
อันสูงสงจนมีความเชื่อกันวา มนุษยเทาน้ันเปนผูมีสติปญญาจนถึงขั้นท่ีสามารถจะแกปญหาสรางสรรคงานศิลปะได  
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ท้ังน้ีเพราะวามนุษยสามารถปรับปรุงเพื่อแกปญหาในดานตาง ๆ เชน การใชวัสดุ  และเครื่องมือการสรางสรรคใหมี
คุณคาทางความงาม มานพ ถนอมศรี (2546 :14) ไดพูดถึงศิลปะในทํานองเดียวกันวา ศิลปะเปนผลงานสรางสรรค
จากภูมิปญญาของมนุษยท่ีถายทอดออกมาโดยผานสื่อ  เทคนิควิธีการตาง ๆ มีหลากหลายรูปแบบและผลงานที่จะ
ไดรับการยกยองวาเปนศิลปะนั้น  ตองมีคุณคาตอจิตใจ หรือกอใหเกิดการสะเทือนอารมณ 
 สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล (2545 : 8) ไดกลาวถึงศิลปะวา คําวา Art ในภาษาอังกฤษมีรากฐานมาจาก
ภาษาลาตินวา Ars ซึ่งมีความหมายถึง ทักษะหรือความชํานิชํานาญ  หรือความสามารถพิเศษ ศิลปะทางภาษาจีน
ใชคําวา  ยิ-ชู  ก็มีความหมายถึงความฝกฝนทางทักษะเชนกัน   สวนคําวาศิลปะในภาษาไทยมาจากภาษาสันสกฤต
วา  ศิลป ภาษาบาลีวา สิปป มีความหมายวา ฝมือยอดเยี่ยม หรือศิลปะเกี่ยวของกับทักษะหรืองานฝมือ ปจจุบันน้ี
ความหมายของศิลปะไดขยายกวางขึ้นมากกวาลักษณะงานฝมือ โดยความรวมถึงความพยายามอันเกิดจาก
จิตสํานึกในอันท่ีจะสรางสรรค สี รูปทรง  เสน เสียง  ลีลาการเคลื่อนไหว  และปรากฏดานอื่น ๆ ท่ีแสดงออกซึ่ง
ความรูสึกนึกคิดหรืออารมณ 
 กูด  (วราภรณ  นาคะศิริ.  2546 : 16 ; อางอิงจาก Good. 1973 : 38)  ไดกลาวถึงศิลปะวาเปน
กิจกรรมของมนุษยท่ีมีจุดหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ มีทักษะเพื่อสรางผลงานขึ้นมา 
วรางคณา กันประชา (2548 : 25) ไดกลาววาศิลปะเปนแนวทางในการแสดงออกถึงความสามารถของเด็ก รวมทั้ง
ความรูสึกนึกคิดโดยการถายทอดทางผลงาน รูปภาพ หรือสิ่งของ  ท้ังน้ีเด็กจะใชศิลปะเพื่อเปนการสื่อสารความคิด 
ความรูสึกตาง ๆ ท่ีเด็กไดเห็น ไดรับรู  โดยใชจินตนาการและประสบการณของเด็กแตละคน   
 ปเตอรสัน (ณัฐชุดา สาครเจริญ. 2548 : 32 ; อางอิงจาก Peterson. 1958 : 101) ไดกลาววา ศิลปะ
เปนแนวทางในการแสดงออกของเด็กซึ่งเด็กตองการโอกาสไดแสดงออก อีกท้ังยังสามารถถายทอดความรู 
ความรูสึก และความเขาใจ รวมทั้งบุคลิกภาพและความอิสระของเด็กออกมาได  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่ไดรับการ
ถายทอดจากประสบการณและจินตนาการของเด็กแตละคนน่ันเอง  เชนเดียวกับ  เดอ   ฟรานเชสโก   (จารุณี 
เนตรบุตร.  2543 : 11 ; อางอิงจาก De Francesco. 1958 : 135)  ท่ีไดกลาวถึงศิลปะวาเปนกระบวนการที่
สามารถนํามาสานตอความเขาใจพฤติกรรม และพัฒนาศักยภาพใหเกิดแกเด็กได  โดยอาศัยลักษณะธรรมชาติของ
เน้ือหาที่เปดกวางใหเด็กมีการแสดงออกอยางเสรี ไมมีเรื่องของความถูกผิดมาเปนกฎเกณฑตอการทํางาน        
ท้ังประกอบกับลักษณะเนื้อหาวิชาท่ีมีความยืดหยุนสูง มีกิจกรรมหลายรูปแบบ และไมมีคําตอบจํากัดตายตัว  
ศิลปะจึงสามารถตอบสนองการแสดงออกของเด็กทุกเพศทุกวัย ซึ่งกรมวิชาการ (2545 : 2) ก็ไดมีความคิดเห็น
สอดคลองเชนกันคือ ลักษณะธรรมชาติของศิลปะเปนการเรียนรูเทคนิค วิธีการทํางาน ตลอดจนการเปดโอกาสให
แสดงออกอยางอิสระ ทําใหผูเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหคิดริเริ่มสรางสรรค ดัดแปลง จินตนาการ         
มีสุนทรียภาพและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 
 จากขอความที่กลาวมาสรุปไดวา   ศิลปน้ันเปนสิ่งที่เด็กไดแสดงออกถึงความคิดจินตนาการ   ความเพอ
ฝน  โดยถายทอดความรูสึกตาง ๆ ท่ีอยูภายในของเด็กออกมาเปนผลงาน รูปภาพ หรือสิ่งของ เพื่อสื่อสารใหคน
อื่นเขาถึงความคิดความรูสึกของตนเอง นอกจากน้ันศิลปะยังสามารถเปนกิจกรรมที่ชวยตอบสนองความรูสึกของ
เด็กทุกเพศทุกวัย 
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 2.2 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 มีนักการศึกษาไดใหความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังน้ี 
 ละออ  ชุติกร (2529 : 105) กลาววา  กิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เด็กจะไดพัฒนาไปทุก ๆ 
ดาน ท้ังทักษะมือ พัฒนากลามเน้ือ ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ เชน วาดภาพดวยสีเทียน การปนดิน
นํ้ามัน การเลนสี การพับฉีกปะกระดาษ การประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ มานพ ถนอมศรี (2534 : 2) กลาวถึง การ
แสดงออกทางศิลปศึกษา ซึ่งถือวาเปนเคร่ืองมืออันเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของเด็กมากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง 
การสงเสริมใหเด็ก ๆ ไดแสดงออกดวยการวาดรูป รองเพลง  เตนรํา ตอเติมเสริมแตง ประดิษฐ หรือเลนสนุกกับ
กิจกรรมตาง ๆ ลวนเปนกระบวนการที่เรียกวา  ศิลปศึกษาทั้งสิ้น 
 คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (2546 : 50) ท่ีใหความหมายของกิจกรรมศิลป
สรางสรรคไววา  เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาเด็กใหแสดงออกทางอารมณ  ความรูสึก  ความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
จินตนาการ  โดยใชศิลปะ  เชน การวาดภาพระบายสี การปน  การฉีก – ตัด - ปะ การพิมพภาพ การรอย การ
ประดิษฐ หรือวิธีการอื่นท่ีเด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะกับพัฒนาการ เชน การเลนพลาสติกสรางสรรค  การสราง
รูปจากกระดานหมุด ฯลฯ  และ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 35) ใหความหมาย
ของกิจกรรมสรางสรรควา  เปนกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาตาง ๆ ไดแก การวาดภาพระบายสี  การปน  การ
พิมพภาพ การพับ การฉีก – ตัด – ปะ  และประดิษฐเศษวัสดุ  ฯลฯ  ท่ีมุงพัฒนากระบวนการคิดสรางสรรค การ
รับรูเกี่ยวกับความงามและสงเสริมกระตุนใหเด็กแตละคนไดแสดงออกตามความรูสึกและความสามารถของตัวเอง 
 สรุปไดวา  กิจกรรมศิลปสรางสรรค  หมายถึง กิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสทดลอง ไดปฏิบัติจริงอยาง
อิสระ  เปนการแสดงออกทางอารมณ  ความรูสึก ความนึกคิด ความคิดสรางสรรคและจินตนาการผานกิจกรรม
ตาง ๆ  นอกจากน้ันกิจกรรมศิลปสรางสรรคยังเปนกิจกรรมที่สรางความสุขความประทับใจใหกับเด็ก  เด็กเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง อีกท้ังยังสงเสริมพัฒนาการเด็กทุก ๆ ดานดวย 
 
 2.3 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531 : 6-15) ไดสรุปความสําคัญของกิจกรรมศิลป
สรางสรรคไวดังน้ี 
  1. เด็กแสดงออกอยางอิสระ สงเสริมอิสระภาพในการทํางานครูควรวางวัสดุอุปกรณในพื้นท่ี  ท่ีเด็ก
จะหยิบมาใชได และมีโอกาสเลือกหยิบไดตามความพอใจ ในขณะเดียวกันเด็กจะสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดของ
ตนกับเพื่อน ๆ ได 
  2. เด็กมีสุนทรียภาพตอสิ่งแวดลอม  เด็กจะรูจักชื่นชมและมีทัศนคติตอสิ่งตาง ๆ  เปนสิ่งที่ควร
ไดรับการพัฒนา  ซึ่งผูใหญควรทําตัวอยาง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก โดยฝกใหเด็กเห็นวาทุก ๆ 
อยางมีความสําคัญสําหรับตัวเขา  สงเสริมใหเด็กรูจักสังเกตสิ่งที่ผิดแปลกในสิ่งธรรมดาสามัญ ใหไดยินในสิ่งที่ไม
เคยไดยินและฝกใหเขาสนใจสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
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  3. เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะที่เด็กทํากิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ เด็กควรทําตาม
ความพอใจและมีความสนุกสนาน การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนเปนโอกาสที่เด็กจะแสดงออก
ซึ่งความคิดของเขาและเปนการพัฒนาทางภาษาไปดวย  การเปดโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถทางสรางสรรคจะ
ชวยใหเด็กตระหนักถึงคุณคาของความเปนมนุษย  ชวยสงเสริมใหเขามีกําลังใจ  เขาใจตนเองวามีความคิดท่ีดีและ
มีความสามารถหลายอยาง องคประกอบที่จะชวยใหเด็กเกิดความพอใจ  สนุกสนานในขณะที่ทํากิจกรรม คือ เวลา
และสถานที่ เด็กตองการเวลาทํางานมากพอที่เขาจะไดทําเสร็จตามความพอใจและตองการเนื้อท่ีกวางขวางพอที่จะ
ทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางสนุกสนาน 
  4. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยลดความตึงเครียดทางอารมณ การทํางานสรางสรรคเปนการผอน
คลายทางอารมณ ลดความกดดัน ความคับของใจและความกาวราวลง ซึ่งกิจกรรมศิลปสรางสรรคจะชวยใหเด็ก
แสดงออกและผอนคลายอารมณไดดีท่ีสุด 
  5. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยสรางลักษณะนิสัยการทํางานที่ดี  ในขณะที่เด็กทํางานตาง ๆ ครูควร
สอนระเบียบและนิสัยในการทํางานควบคูกันไปดวย  เชน  เก็บของเปนท่ี  ลางมือเม่ือทํางานเสร็จแลว 
  6. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยพัฒนากลามเน้ือจากการตัดกระดาษ  ประดิษฐภาพ วาดภาพดวย
น้ิวมือ  การตอภาพ  ฯลฯ  กิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ีจะสงเสริมใหเด็กแสดงความคิดสรางสรรคและความสัมพันธ
ระหวางมือกับสายตาควบคูกันไปดวย 
  7. กิจกรรมสรางสรรคชวยใหเด็กรูจักสํารวจ  คนควา ทดลอง เด็กจะชอบทํากิจกรรมและใชวัสดุ
ตาง ๆ ซ้ํา ๆ กันเพื่อสรางสิ่งตาง ๆ ซึ่งเปนโอกาสที่จะใชความคิดริเริ่มและจินตนาการของเขาจากการคนควาสํารวจ  
ฝกฝนสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นจากการใชวัสดุซ้ํา ๆ กัน 
 วิรุณ  ต้ังเจริญ (2532 : 237)  กลาววา ในขณะที่เด็กสรางสรรคศิลปะนั้นเขาจะจัดระบบความคิดอยาง
รวดเร็วและตอเน่ือง ในอันท่ีจะควบคุมการแสดงออกใหเปนอยางที่เขาคิดคํานึง  งานศิลปะของเด็กจึงเปลี่ยนไป
ตามแงมุมความคิดตาง ๆ น้ัน ซึ่งความคิดท้ังหมดยอมมีความหมายสําหรับเขา การคิดและการมีความหมาย
สําหรับเขาจึงเปนวิถีการเรียนรูทางหนึ่ง และดวยประสบการณเชนน้ียอมเปนผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพใน
การคิด 
 ภรณี  คุรุรัตนะ  (2535 : 67) อธิบายถึง กิจกรรมสรางสรรคศิลปะวา  เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับความ
สนใจ  ความสามารถและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเปนอยางยิ่ง  กิจกรรมสรางสรรคจึงไมเปนเพียงแต
สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือมือ – ตา และการผอนคลายความเครียดทางอารมณท่ีอาจมีเทาน้ัน  
แตยังเปนการสงเสริมความคิดอิสระ  ความคิดจินตนาการ  ฝกการรูจักทํางานดวยตนเอง  และฝกการแสดงออก
อยางสรางสรรค  ท้ังทางความคิดและการกระทํา  ซึ่งถายทอดออกมาเปนผลงานทางศิลปะและยังนําไปสูการเรียน  
เขียน  อาน  อยางสรางสรรคตอไป 
 โอภาส  บุญครองสุข (2535 : 89) ไดกลาวถึง ความสําคัญในการจัดประสบการณ การเรียนรูทางศิลปะ
ใหกับเด็ก คือ การพัฒนาใหเกิดความงอกงามทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ซึ่งในการจัดกิจกรรม
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ศิลปะนั้นควรเนนการพัฒนาประสาทสัมผัสท้ัง  5 และควรเปนกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิด ตลอดจนการลงมือ
ปฏิบัติ 
 พีระพงษ กุลพิศาล (2545 : 36) กลาวถึงความสําคัญของศิลปสรางสรรควา การเรียนรูโลกภายนอก
ดวยประสาทสัมผัส (Senses  Perception)  เปนธรรมชาติการเรียนรูของเด็กอยูแลว  และกิจกรรมศิลปะเปน
กิจกรรมหนึ่ง  ท่ีฝกใหเด็กรูจักนําเอาธรรมชาติของตนเองที่มีอยู  มาใชเก็บเกี่ยวความรูตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัว  
โดยเฉพาะความรูอันจะเปนพื้นฐานพัฒนาวุฒิภาวะทางสุนทรียภาพใหแกตน นอกจากนั้น  ยังเปนประสบการณ
หรือความรูทางออมที่ไดจากงานศิลปะ  ไดแก ประสบการณสังคม  ประสบการณในการใชเครื่องมืองาย ๆ รูจัก
วัสดุตาง ๆ เปนตน  ซึ่งมีสวนชวยพัฒนาการเจริญเติบโตทางรางกาย  สติปญญา อารมณ  และสังคมของเด็ก 
 จากความสําคัญที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคน้ันเปนกิจกรรมที่พัฒนา
ความสามารถของเด็กในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งสิ่งเหลาน้ี
ลวนแลวแตเกิดประโยชนกับตัวเด็กท้ังน้ัน  ไมวาจะเปนการคิด  จินตนาการที่จะสรางผลงานของตนเอง  ถายทอด
ความรูสึกผอนคลายความเครียดทางอารมณ ลดความกดดัน ความคับของใจและลดความกาวราว เคลื่อนไหว
รางกายสวนตาง ๆ  มีทักษะในการทํางานรวมกับเพื่อนโดยการแบงปนสิ่งของใหกับเพื่อน  และมอบหมายหนาท่ี
ตาง ๆ ในดานการดูแลความสะอาดอุปกรณ  นอกจากน้ันกิจกรรมศิลปะจะชวยฝกในดานการคิดแลวยังเปน
กิจกรรมที่เด็กไดลงมือปฏิบัติจริงดวย 
 
 2.4  คุณคาของกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
 มีนักการศึกษาไดใหทัศนะเกี่ยวกับคุณคาของกิจกรรมศิลปสรางสรรค  ดังน้ี 
 วิรุณ  ต้ังเจริญ (2539 : 26,32-34) มีทัศนะเกี่ยวกับกิจกรรมดานศิลปะเด็กวา กิจกรรมศิลปะเด็ก
สามารถชวยสงเสริมประสบการณท่ีมีผลตอการเรียนรูไดกวางขวางหลายดาน คือ 
  1. ประสบการณในการสํารวจตรวจสอบ เปนการสงเสริมใหเด็กไดเผชิญกับความจริงเกี่ยวกับสัตว 
พืช คน สถานที่และเหตุผลตาง ๆ เปนการเปดโอกาสใหเด็กสํารวจตรวจสอบ สอบถาม สอบสวนเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ 
สัมผัสความจริง ประสบการณในการสํารวจตรวจสอบสภาพแวดลอมเชนน้ี ยอมมีคุณคาตอการที่เด็กจะนํามาเปน
พื้นฐานการแสดงออกทางศิลปะเปนอยางมาก และเมื่อการแสดงออกเกิดจากประสบการณตรง  การแสดงออกก็
ยอมพรอมดวยอารมณ ความรูสึกเปนอยางดี 
  2. ประสบการณดานวัสดุอุปกรณ ประสบการณทางดานน้ีเปนการย้ําทางดานการทดลองคนควาและ
สอบสวนทางวัสดุอุปกรณ เม่ือกิจกรรมศิลปะคอย ๆ ขยายวงกวางจากวัสดุอุปกรณท่ีมีมากมายหลายอยาง  เด็กก็
มีประสบการณกับวัสดุอุปกรณมากขึ้น  เทากับเปนประสบการณพื้นฐานในดานการเรียนรูถึงวัสดุตาง ๆ และการ
ทํางานดวยวัสดุอุปกรณตาง ๆ และมีผลดีตอประสาทสัมผัสและการทํางานตอไป 
  3. ประสบการณทางดานความรูสึกสัมผัส เปนประสบการณท่ีเนนถึงการรับรูหรือความรูสึกสัมผัสท่ี
เด็กมีตอสภาพแวดลอมรอบตัว ท้ังในดานรูป รส กลิ่น เสียง การสัมผัสวัตถุ ความรูสึกจากการเห็น การได
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แยกแยะและชื่นชมกับเสียง การไดรับรูกลิ่นของสิ่งน้ัน กระบวนการเชนน้ีเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนรู
สภาพแวดลอมของเด็กปฐมวัยท้ังสิ้น 
 นอกจากนั้นไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา  กิจกรรมศิลปะมีคุณคาในเชิงเสริมสรางลักษณะนิสัยดวย  คือ 
  - ลักษณะนิสัยทางดานการแสดงออก  การแสดงออกทางดานศิลปะเปนกระบวนการที่ตอง
ตัดสินใจเสนอความคิด ตัดสินใจที่จะกระทํา และแสดงออกมาตามความคิดคํานึงหรือเหตุผลของแตละคน 
กระบวนการเชนน้ีมีผลตอลักษณะนิสัยโดยตรง  และยอมเปนกระบวนการพื้นฐานที่จะกระตุนใหเด็กกลา
แสดงออกในทุก ๆ ดานดวย 
  - ลักษณะนิสัยทางดานจินตนาการ  จินตนาการของคนเราตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ยอมมีเหตุผลหรือความจริงเปนพื้นฐาน จินตนาการจึงเปนเรื่องของการคาดคิด ความหวัง  หรือความปรารถนาที่จะ
ใหเกิดสิ่งที่ดีงามขึ้น 
  - ลักษณะนิสัยทางดานสุนทรียภาพ  สุนทรียภาพเปนเรื่องของความรูสึกสวนบุคคล  เปน
ความรูสึกอันละเอียดออน  และฉับไวเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดลอม  และรูสึกสัมผัสในความงาม ความประณีต 
และคุณคาของสิ่งน้ัน ๆ ไมวาจะเปนธรรมชาติ ศิลปะ หรือรูปแบบของความคิดตาง ๆ ซึ่งศิลปะเปนสิ่งสําคัญสิ่ง
แรกที่ยอมรับกันวาเปนตัวกระตุนความรูสึกสัมผัสดานน้ี 
  - ลักษณะนิสัยทางดานความประณีต การทํางานศิลปะตองอาศัยความตั้งใจ ใชความพยายาม การ
สังเกต และความประณีตเรียบรอยอยูตลอดเวลา 
  - ลักษณะนิสัยดานการทํางาน การสรางสรรคศิลปะนับเปนพื้นฐานการรักงานของเด็กปฐมวัยได
อยางดียิ่ง ซึ่งสั่งสมลักษณะนิสัยรักการทํางาน สงเสริมใหขยันหม่ันเพียร และเด็กทุกคนจะภาคภูมิใจกับงานของเขา
มาก 
  - ลักษณะนิสัยดานการทํางานรวมกัน กิจกรรมศิลปะในโรงเรียนสามารถชวยสรางลักษณะนิสัยการ
ทํางานรวมกันไดอยางดี เพราะการสรางสรรคงานศิลปะตองมีการพูดคุย ปรึกษาหารือ แบงปนสิ่งตาง ๆ ตอกัน 
และตองคิด ตองวางแผน แบงงานกัน และสงเสริมใหเด็กสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพต้ังแต
ระดับพื้นฐาน 
 หลักสูตรกอนประถมศึกษา  พุทธศักราช  2540 (2540 : 106) กลาวถึง คุณคาของกิจกรรมศิลป
สรางสรรควา กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กไดหลายดาน  เชน  ทางดานกลามเน้ือมือ ซึ่งจะชวย
ใหมือของเด็กพรอมที่จะจับดินสอเขียนหนังสือได เม่ือไปเรียนในชั้นประถมศึกษา นอกจากน้ียังชวยในการพัฒนา
ทางอารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา เด็กจะมีโอกาสทํางานตามลําพังและทํางานเปนกลุม รูจักปรับตัวที่จะ
ทํางานดวยกัน และสงเสริมจินตนาการ ความคิดสรางสรรค  และสนองความสนใจความตองการของเด็กวัยน้ีได
เปนอยางดี  เยาวพา  เดชะคุปต (2542 : 107) มีทัศนะที่สอดคลองกันวา ศิลปะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเด็ก
ไดแสดงความสามารถและความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพหรือสิ่งของที่เด็กจะสามารถแลเห็นได เด็ก
จะใชศิลปะเพื่อเปนสื่ออธิบายสิ่งที่เขาทํา เห็น รูสึก และคิดออกมาเปนผลงาน การจัดประสบการณทางศิลปะใหแก
เด็กชวยใหเด็กมีโอกาสคนควา ทดลอง และสื่อสารความคิด ความรูสึกของตน ใหผูอื่นและโลกที่อยูรอบตัวเขา
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เขาใจได  นอกจากน้ันยังไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถในการคิด และการใชจินตนาการ การสังเกตและเพิ่มพูน
การรับรูท่ีมีตอตนเองและผูอื่น และพัฒนาความเชื่อม่ันเกี่ยวกับตนเองในการเลือกใชวัสดุตาง ๆ สงเสริมใหเด็กได
พัฒนากลามเน้ือมือ ความสัมพันธระหวางมือกับตา  เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สี และมีโอกาสพัฒนา
ทักษะพื้นฐานในการอาน พัฒนาทักษะทางสังคมจากการแบงปนอุปกรณท่ีใช  แบงหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลทํา
ความสะอาดอุปกรณเหลาน้ัน 
 เบญจา แสงมลิ (2545 : 62-63) กลาววา กิจกรรมศิลปะสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตทางดานสังคม 
ขณะเด็กเลือกกิจกรรมที่พอใจและรวมกันเปนกลุมยอย ๆ ตามความสนใจในการรวมทํากิจกรรมศิลปะ เด็กจะรูจกั
การแบงปนเคร่ืองมือเคร่ืองใช ความคิดเห็น การตัดสินใจ และการใหการยอมรับ นอกจากนั้นยังเรียนรูสิทธิความ
เปนเจาของ  ขอคิดเห็นและความรูสึกของผูอื่น  เด็กจะมีกิริยาสัมพันธตอกัน เรียนรูการเปนผูนําผูตาม การรวมมือ
กัน การควบคุมตนเอง และสงเสริมความเจริญเติบโตทางดานสติปญญา เด็กจะคิดประดิษฐสิ่งของและปรับปรุงวิธี
ท่ีเคยใชใหใหมขึ้น  โดยเริ่มจากการทํางานจนซึมซาบในวิธีการทํา เด็กเรียนรู คําพูดท่ีเหมาะสมเพื่อพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กทําใหผูอื่นเขาใจ ความคิดรวบยอดพัฒนาขึ้นเม่ือเด็กสํารวจคุณลักษณะของวัสดุ และเรียนรูคํา
ใหม ๆ วัสดุมีมากเทาไรก็ยิ่งสงเสริมความเชื่อม่ันในความสามารถที่จะแสดงออกมามากขึ้นเทาน้ัน และเมื่อเด็ก
เรียนรูการแกปญหาตั้งแตงาย ๆ จนถึงปญหาท่ีซับซอนมากข้ึน ความสามารถเชิงสรางสรรคก็จะเจริญเติบโตขึ้น
ตามกัน อีกท้ังยังสงเสริมความเจริญเติบโตทางดานรางกาย การประสานสัมพันธทางมือและตา ในขณะที่เด็กใชมือ
ละเลงสี วาดรูประบายสี การเลนดิน การประดิษฐ กิจกรรมเหลาน้ีสรางเสริมการควบคุมกลามเน้ือ ซึ่งจะนําไปใชใน
การเขียนลายมือ การเลือกรูปทรง การเลือกสี และพิจารณาขนาด 
 สรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมที่มีคุณคาตอเด็กหลายดาน นับวา
เปนแนวทางที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระตามความสนใจและจินตนาการของเด็กอยางเปนธรรมชาติ  
นอกจากน้ันกิจกรรมศิลปสรางสรรคยังมีผลตอการพัฒนาการในดานตาง ๆ และยังเปนพื้นฐานที่จะเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพในวัยตอไป 
 
 2.5  หลักการในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
 กรมวิชาการ (2542 : 23) กลาววา  ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา  มี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง  6 ป เปนระยะที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาทั้งทางรางกาย อารมณ  
จิตใจ  สังคม และสติปญญา ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับเด็กเพื่อกระตุนใหเกิด
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน 
 ดังน้ันการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กกอนประถมศึกษา  จึงควรยึดหลักการดังน้ี 
  1.  กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ  เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกันจึงควรใหมี
กิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็กเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเลือก
ตามความสนใจและความสามารถ 
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  2.  กิจกรรมที่จัดควรมีท้ังกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ ควรเปดโอกาส
ใหเด็กริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 
  3.  กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล  คือ  มีท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน  กิจกรรม
ตองเคลื่อนไหวและสงบ  กิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม 
  4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย มีการยืดหยุนไดตามความตองการและความ
สนใจของเด็ก  เชน 
   วัย  3  ขวบ  มีความสนใจชวงสั้นประมาณ    8  นาที 
   วัย  4  ขวบ  มีความสนใจชวงสั้นประมาณ  12  นาที 
   วัย  5  ขวบ  มีความสนใจชวงสั้นประมาณ  15  นาที 
  5.  กิจกรรมที่ควรจะเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง      
แกปญหาดวยตนเอง  มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น ๆ และผูใหญ 
 ราศี  ทองสวัสด์ิ (ชมรมไทยอิสราเอล. 2323 : 75)  กลาวในแนวทางเดียวกันวา  การกําหนดตาราง
กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยเปนสิ่งสําคัญ ท้ังน้ีเพื่อมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  หากไมเชนน้ันเด็กอาจ
ทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนานเกินไปจนเหนื่อยหรือเครียด  ทําใหหงุดหงิดแลวจะทํากิจกรรมตอ ๆ ไปไมไดผล
เต็มท่ี  แตกิจกรรมการทําศิลปะ การเลนกลางแจง จะใหเวลานานขึ้นคือต้ังแต  40-60 นาที หรือนานกวาน้ัน และ
สอดคลองกับ นภเนตร  ธรรมบวร (2544 : 115)  ท่ีกลาววา สิ่งที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการทํางานศิลปะ  คือ 
เวลา เด็กจําเปนตองมีชวงเวลาที่ตอเน่ืองและยาวนานเพียงพอที่จะทํางานศิลปะ 
 ดังที่เชอรมาเซอร (Schirrmacher.  1993 : 1-2) กลาววา นักการศึกษาปฐมวัยไดมองเห็นคุณคาของ
งานศิลปะที่เด็กไดทํา ถึงแมวาเด็กในวัยน้ีจะไมสนใจและไมพรอมท่ีจะรับความรูเชิงวิชาการ  แตวาเด็กก็ยังมีความ
สนใจและพรอมท่ีจะทํากิจกรรมทางศิลปะ ซึ่งไดสรุปเกี่ยวกับศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยควรเปนดังตอไปนี้ 
  1. สงเสริมใหเด็กไดแสดงความรูสึกของตนเองออกมาอยางอิสระเสรี เด็กตองการแสดงความ  รูสึก
ของตนเองผานงานศิลปะ และเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
  2. สงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางกระบวนการและผลผลิตทางศิลปะ  โปรแกรมศิลปะที่ดี
จะตองใหเด็กไดเขาใจและเกิดความคิดรวบยอดในขอเท็จจริงที่เด็กแตละคนสามารถเกิดไดท้ังกระบวนการและ
ผลผลิต  รวมทั้งทักษะที่ตองการใหเกิดแกเด็ก เชน การหยด  การตัด  การมวน  การโรย การติด และการถัก  
ผลผลิตของการลงมือกระทําคือ  ผลงาน 
  3. สงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรค การกระตุนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคจําเปนที่จะตอง
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
   3.1  เด็กตองการทําอะไร  (เน้ือหา) 
   3.2  เด็กตองการทําอยางไร  (กระบวนการ) 
   3.3  เด็กตองการไดอะไรเปนผลผลิตขั้นสุดทาย  (ผลผลิต) 
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  4. สงเสริมใหเด็กไดลงมือกระทําและคนพบดวยตนเอง  เด็กสามารถสรางผลงานศิลปะโดยผานการ
คนพบและการทดลอง การวางแผนในกิจกรรมศิลปะแตละครั้งจึงตองสอนวิธีการแตละขั้นเพื่อใหเด็กมีโอกาส  
แสดงความเปนตัวตนของตนเอง  ไมวาจะเปนการคนพบ  การสืบคน การประดิษฐ  และการทดลองที่สรางสรรค  
  5. สงเสริมกิจกรรมอยางตอเน่ืองและการมีสวนรวมตลอดเวลา  เด็กมีการเคลื่อนไหวและแสดงออก
ถึงศิลปะ  การยกมือ  การยืน  การระบายสี  การใชดินนํ้ามัน  การฉีก การทุบ ดึง มวน กด จิก  หยิบ  ซึ่งการ
เคลื่อนไหวเหลาน้ีเปนการกระตุนพัฒนาการทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว การสงเสริมการแสดงออกอยาง
ตอเน่ืองจะชวยใหเด็กไดแสดงออกอยางเต็มท่ี 
  6. สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นภายในตัวเด็ก ศิลปะเปนกิจกรรมที่ตองการเกิดจากแรงจูงใจภายใน  
ตนเอง  ซึ่งนักการศึกษาปฐมวัย พบวา  การสรางสรรคงานศิลปะเกิดจากแรงจูงใจภายในที่เด็กตองการเรียนรูและ
รับรูสิ่งรอบตัว 
  7. สรางความสําเร็จและความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง การเลือกกิจกรรมทางศิลปะที่    
เหมาะสมกับพัฒนาการของวัยและการสงเสริมความสําเร็จของเด็ก  ความรูสึกท่ีเด็กไดทําสําเร็จชวยใหเกิด
ความคิดเชิงบวกตอตนเอง กิจกรรมที่ยากเกินไปจะเปนตัวสกัดกั้นเด็ก และนําไปสูความลมเหลวในที่สุดนับวาเปน
อันตรายอยางยิ่งในการพัฒนาเด็ก 
  8. สงเสริมตามความเหมาะสมของพัฒนาการแตละวัย กิจกรรมทางศิลปะที่ดีตองคํานึงถึง
พัฒนาการของเด็กแตละวัย  ซึ่งเด็กแตละวัยจะมีขีดจํากัดในดานการควบคุมอวัยวะและการใชมิติสัมพันธ 
  9. ใชสื่อและอุปกรณทางศิลปะอยางเหมาะสม เด็กสามารถใชอุปกรณงานศิลปะไดอยางหลากหลาย  
ครูจึงตองนําสื่อท่ีเหมาะสมมาใชในงานศิลปะในทางที่สรางสรรค วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ตองเหมาะสม
กับพื้นฐานของเด็ก ตลอดจนคํานึงถึงราคาอุปกรณ การคุมคาในการลงทุน การดูแลและรักษาเปนอยางดี 
   10. เปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดมีสวนรวมและเปนไปอยางเสรี 
 เยาวพา  เดชะคุปต  (2542 : 108) กลาววา การเตรียมกิจกรรมทางศิลปะท่ีเหมาะสมใหกับเด็กควร
คํานึงวาจะเปนการเปดโอกาสใหเด็กเปนอิสระในการทดลอง คนควาและสามารถสื่อสารสิ่งที่เขาทดลองกับผูอื่น 
นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสพัฒนากลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก สรางความสัมพันธระหวางมือและตา เสริมสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับรูปทรงและสี ซึ่งจะเปนพื้นฐานตอการเตรียมความพรอมในการอาน และยังไดมีโอกาสพัฒนาทาง
สังคมจากการแลกเปลี่ยนวัสดุอุปกรณหมุนเวียนกันรับผิดชอบในการใชและเก็บอุปกรณตาง ๆ 
 เบญจา  แสงมลิ (2545 : 63-67)  กลาวในทํานองเดียวกันวา  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  มีสิ่งที่
ควรคํานึงถึงขอเสนอแนะ  ดังน้ี 
  1. ความสนใจของแตละบุคคล ครูควรชวยเหลือใหเด็กไดประสบการณท่ีเปนผลสําเร็จตามความ
ตองการของเด็ก สรางเสริมเจตคติท่ีดีตอการผิดพลาดและการรูจักรับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุ  พรอมท้ังสราง
ความรูสึกม่ันคง โดยปลอยใหเด็กมีอิสระในการคิด จินตนาการ เลือกและตัดสินใจ ครูมีหนาท่ีชวยเหลือแนะนํา
เด็กเม่ือเด็กตองการ ใชคําถามกระตุนความคิดและใหความเห็นพองในความพยายามที่แทจริงของเด็ก  
นอกจากนั้นครูควรมีความเปนกันเอง  จริงใจ และมีความเขาใจในตัวเด็กดวย 



 29

  2. การจัดสถานที่ เวลา และวัสดุใหพอเพียงเหมาะสม  เพื่อใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยางอิสระเมื่อ
ทํางานคนเดียวหรือทํางานเปนกลุมเล็ก ๆ บนพื้น บนโตะ ภายในและภายนอกอาคารเรียน  มอบความไววางใจแก
เด็กใหเด็กดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชและวัสดุดวยตนเอง  เวลาที่ใหเด็กไมควรนอยเกินไปจนเด็กตองรีบรอน
ในการกระทํากิจกรรม การสํารวจ  การวางแผน  การเก็บทําความสะอาดหลังจากการทํางานเสร็จ  วัสดุท่ีใชตอง
เตรียมไวหลากหลายชนิดใหเด็กเลือกตามความพอใจ และเหมาะสมกับอายุของเด็ก เก็บรักษางายและใหโอกาส
เด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัส 
  3. การแสดงออกเชิงสรางสรรค เด็กตองการประสบการณท่ีสมบูรณ เพื่อชวยกระตุนการแสดงออก
สรางสรรค  ประสบการณน้ีเริ่มจากการเลนของเด็กในชีวิตประจําวัน การพูด การสนทนา  ความรูสึกในสิ่งที่เด็ก
เห็น ชวยใหเด็กนึกถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ครูควรสนับสนุนการพูดของเด็ก  การแสดงออกทางการกระทําและการ
แสดงออกโดยการใชสื่อกลาง วัสดุเครื่องใชทางศิลปะ การทัศนศึกษา  เปนสวนหนึ่งในการสรางเสริมการแสดง
ออกแบบสรางสรรค 
  4. เจตคติของผูปกครองที่มีตอการแสดงออกสรางสรรคของเด็ก  ครูตองทําหนาท่ีเปนผูทําให  
ผูปกครองเด็กเขาใจผลงานของเด็ก และสามารถเสนอแนะผูปกครองในการเลือกวัสดุท่ีเหมาะสมใหเด็กเม่ืออยูบาน 
  5. ครูใชวิธีการสรางสรรคสนับสนุนเด็กใหเลือกกิจกรรมศิลปะดวยวิธีซึ่งเด็กจะแสดงออกหรือ
กระทําได และจะรวบรวมความคิดหรือวัสดุ วิธีน้ีไมไดหมายความวาเด็กจะกระทํากิจกรรมโดยปราศจากการ
แนะนํา แตหมายความวาเด็กจะตัดสินใจและเลือกดวยตนเอง กิจกรรมศิลปะควรมีหลายชนิดใหเด็กไดมีโอกาส
เลือกในแตละวัน 
  6. ครูวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี เด็กมีอิสระในการคนหา สํารวจ และทดลอง 
และเมื่อเด็กรูสภาพแวดลอม  เด็กจะถายทอดสิ่งที่ตนเองรูใหผูอื่นเขาใจ กลามเน้ือเล็ก การประสานสัมพันธของมือ
และตาจะพัฒนาขึ้น มโนภาพเรื่องรูปทรง สี เจริญเติบโตขึ้น การที่เด็กไดเลนรวมกับเพื่อน พูดสนทนา แลกเปลี่ยน
สิ่งของ รับผิดชอบรวมกัน การรอคอย ตามลําดับชวยเสริมสรางความพรอมทางอารมณและสังคมแกเด็ก 
  7. ครูตองรวบรวมหลักฐานเพื่อจุดมุงหมายในการวัดผล 
 สรุปไดวา หลักการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยควรจะตองคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก
เปนสําคัญจัดใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัย   ความสนใจ  เพราะเด็กแตละคนแตละวัยมีพัฒนาการแตกตาง
กัน  ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  สงเสริมพัฒนาการทุก ๆ ดาน  เด็กไดทํากิจกรรมแลวสนุกสนานชอบและ
สนใจทํากิจกรรม  สรางความสําเร็จและภาคภูมิใจในผลงานของเด็กเอง  ตลอดจนสงเสริมความรูสึกท่ีดีตอตนเอง   
 
 2.6 กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถจัดไดดังน้ี 
 แฮมมอนด (เยาวพา เดชะคุปต 2542 : 108 ; อางอิงจาก Hammond. 1967 : 275 - 282) ไดสรุป    
กิจกรรมศิลปสรางสรรคท่ีควรจัดใหกับเด็กเอาไวดังน้ี 
  1.  การปน 
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  2.  การประดิษฐ 
  3.  การฉีก-ตัด-ปะ 
  4.  การระบายสี 
  5.  การวาดภาพดวยน้ิวมือ 
  6.  การเลนบล็อก 
  7.  การวาดภาพดวยทราย 
  8.  การวาดภาพดวยฟองสบู 
 วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2526 : 29-31)  ไดกลาวถึง  เน้ือหาศิลปะชั้นอนุบาล  ไวดังน้ี 
  1. การปูพื้นฐานใหเด็กมองเห็นความสวยงามทางศิลปะ  ไดแก  ฝกใหเด็กสังเกต และสัมผัสสิ่ง
รอบตัวท่ีมีรูปรางเหมือนกันหรือแตกตางกัน  ใหเด็กชวยกันจัดแจกัน จัดมุมหองหรือนําสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปมา 
ตกแตงหองเรียน  เปนตน 
  2. การวาดภาพระบายสี ไดแก  การวาดภาพโดยเสรี ดวยดินสอ สีเทียน ดินสอดํา หรือนํ้าตาลไอซิ่ง 
การปายสีดวยพูกัน  การระบายสีเทียนในวิธีตาง ๆ หรือระบายสีตามรูปทรงเรื่องราวที่กําหนด 
  3.  การทดลองเกี่ยวกับสี  ไดแก  การละเลงสี  หยดสี  ทาสี  เปาสี ผสมสี โรยสี และการกลิ้งสี   
  4.  การพิมพภาพ ไดแก พิมพภาพดวยวัสดุ แมพิมพตรายาง หรือสวนตาง ๆ ของรางกายและการ
พิมพภาพลายนูน  โดยใชดินสอหรือดินสอสี  เปนตน 
  5.  การปน ไดแก การปนดวยแปง ดินเหนียว ดินนํ้ามัน ใหเปนรูปทรง ปนเปนเรื่องราว ปนตามใจ
ชอบ   
  6.  การพับ ฉีก ตัด ปะ ไดแก การฉีกหรือตัดและปะ เปนเรื่องราวตาง ๆ การพับ  หรือมวนกระดาษ
เปนรูปทรงตาง ๆ  แลวนํามาประดิษฐสิ่งตาง ๆ และการพับผาเช็ดหนา  ใบตอง  ตามชอบใจ 
  7.  การประดิษฐ  ไดแก  การประดิษฐภาพเครื่องหอยแขวน  ประดิษฐของเลน ของใช การรอย  
วัสดุตาง ๆ การเย็บหรือสาน 
  8.  การเขียนภาพผนัง โดยใชกระดาษตอกันเปนแผนใหญและใหเด็กชวยเขียนภาพตามความ     
มุงหมาย  
 ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล (2532 : 7) กลาววา  กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กกอนวัยเรียนแบงแยก
ออกเปน  5 สาขาใหญ ๆ คือ  
  1.  กิจกรรมวาดเสน (Drawing) 
  2.  กิจกรรมระบายสี (Painting) 
  3. กิจกรรมภาพพิมพ (Print making) 
  4. กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) 
  5. กิจกรรมประดิษฐตกแตง (Crafts) 
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 สัตยา  สายเชื้อ (2541 : 43)  มีทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสําหรับเด็กกอนวัยเรียนวา  
อาจแบงไดออกเปน  7  สาขาใหญ ๆ คือ 
  1.  กิจกรรมวาดเสนและระบายสี 
  2.  กิจกรรมศิลปะดวยสีธรรมชาติ 
  3. กิจกรรมภาพพิมพ 
  4. กิจกรรมประติมากรรม  
  5.  กิจกรรมกระดาษ 
  6.  กิจกรรมประดิษฐตกแตง 
  7.  กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 36) กลาวถึง  กิจกรรมศิลปสรางสรรคท่ี
ควรจัดใหกับเด็ก  ดังน้ี 
  1.  การวาดภาพและระบายสี 
    1.1 การวาดภาพดวยสีเทียน สีไม 
    1.2 วาดภาพดวยสีนํ้า  เชน  พูกัน  ฟองนํ้า 
    1.3 การละเลงสีดวยน้ิวมือ 
  2. การเลนกับสีนํ้า 
    2.1 การเปาสี 
    2.2 การหยดสี 
    2.3 การเทสี 
  3. การพิมพภาพ 
    3.1  การพิมพภาพดวยสวนตาง ๆ ของรางกาย 
    3.2 การพิมพภาพดวยวัสดุ  พืช  ผัก ตาง ๆ 
  4.  การปน  เชน  ดินนํ้ามัน  ดินเหนียว  แปงโด  ฯลฯ 
  5.  การพับ  ฉีก  ตัด  ปะ 
    5.1 การพับอยางงาย ๆ  
    5.2 การฉีกปะ 
    5.3 การตัดปะ 
  6. การประดิษฐ  
    6.1 ประดิษฐเศษวัสดุตาง ๆ 
    6.2 การรอย เชน ลูกปด  หลอดกาแฟ  หลอดดาย 
    6.3 การสาน  เชน กระดาษ  ใบตอง  ใบมะพราว  ฯลฯ 
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 ดังจะเห็นไดวา  กิจกรรมศิลปสรางสรรคท่ีสามารถจัดใหกับเด็กน้ันมีหลากหลายกิจกรรมลวนเปน
กิจกรรมที่เนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ เด็กไดแสดงออกตามความสนใจ ตามความคิดและจินตนาการ  นอกจากน้ัน
ยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน ซึ่งกิจกรรมวาดภาพดวยนํ้าตาลไอซิ่งนับเปนกิจกรรมหนึ่งที่เด็กได
มีโอกาสใชความคิด การจินตนาการในการสรางสรรคงานไดเปนอยางดี อันจะนําไปสูการคิดเชิงเหตุผลและการ
เรียนรูเรื่องตาง ๆ ตอไป     
 
 2.7  กิจกรรมการวาดภาพ 
  1.  ความหมายและความสําคัญของการวาดภาพ 
  เคาเพลิลช (ณัฐวรรณ  ขนชัยภูมิ.  2546  :  8 ;  อางอิงจาก  Kaupelis. 1983 : 139) ไดสรุป
ความหมายของการวาดภาพไววา  เปนกระบวนการของการวาดภาพที่แสดงออกดวยเสน  หรือนํ้าหนัก  เพื่อใหเห็น
เปนรูปทรงรูปแบบเหมือนจริง  รูปแบบนามธรรม  หรืออยางใดอยางหนึ่ง  โดยมีความสัมพันธกันภายในรูปทรง  
สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการวาด  ไดแก  ดินสอ  ปากกา  พูกัน ฯลฯ 
  เลิศ  อานันทนะ (2523 : 138)  ไดใหความหมายของการวาดภาพวา  เปนกิจกรรมที่แสดงออกวา
สติปญญาที่สามารถถายทอดและสื่อความหมายไดงาย  เปนภาษาสากลที่ท้ังเด็กและผูใหญสามารถแปรความหมาย  
และเขาใจไดอยางแจมชัด ภาพวาดจึงมีความหมายตอเด็ก ๆ มาก  เพราะเด็กยอมพอใจ  ชวลิต  ดาบแกว  และ
สุดาวดี  เหมทานนท  (2525 : 30-31) กลาววา เด็กจะเริ่มทดลองกับวัสดุหลาย ๆ อยางในชั้นเด็กเล็ก เปนความ
เจริญตามธรรมชาติ  เปนระยะที่เด็กเริ่มรูจักวาตนสามารถถายทอดความคิดความเขาใจของตนโดยการวาดระบาย
สีชอลค  ปน หรือระบายสีดวยมือ  ครั้งแรกเด็กจะวาดเปะปะไมเปนตัวตน  ตอมาจะเริ่มเจริญขึ้นและเขาใจ
ความหมายของการวาดของตน เด็กจะคอย ๆ วาดรูปเปนรูปราง  แตการจัดภาพในกระดาษยังไมเปนระเบียบ
กระจัดกระจายอยูท่ัวไป 
  ปยะชาติ  แสงอรุณ  (2526 : 49-52)  ไดกลาววา  กิจกรรมวาดภาพเปนกิจกรรมทางศิลปะที่จัด
ใหแกเด็กในลักษณะเชิงของเลนเด็กจะมีความสนใจ  สนุกสนานเพลิดเพลิน  เกิดความรูสึกเหมือนไดเลนของเลน  
ขณะเดียวกันเด็กจะเกิดการพัฒนาในดานการเรียนรู ความคิดสรางสรรค ทักษะความสัมพันธระหวางกลามเน้ือมือ
กับความคิดเด็กจะสามารถแสดงออกถึงการรูจักคิด  รูจักแกปญหา รูจักคนควาและทดลอง รูจักใชเหตุผล  รูจัก
สรางสื่อท่ีตนเขาใจจากจินตนาการของตนเอง  นอกจากน้ียังเปนกระบวนการสรางความสุนทรียใหเกิดขึ้นในจิตใจ-
ความรูสึกของเด็กอันเปนพื้นฐานที่สําคัญในพัฒนาสติปญญา และความเจริญเติบโตของเด็กตอไป อารี  สุทธิพันธ  
(2528 : 108)  กลาวถึง  การวาดภาพตามความหมายของการกระทํา หมายถึง การลาก ขูด ขีด เขียน ดวยวัสดุ
หรือเครื่องเขียนตาง ๆ เชน  ดินสอ ปากกา  ชอลก ฯลฯ  บนระบานรองรับซึ่งเปนดิน โลหะ กระดาษ กระดาน 
หรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งมีผิวหนาเรียบแบบโคง โดยทําใหเห็นรูปรางดวยเสน รูปรางที่เกิดจากเสนน้ีอาจเกิดจากเสนตรง 
เสนโคง เสนหยัก ฯลฯ  ท้ังน้ีอาจมีนํ้าหนักออนแกของเสนเทากัน  หรือมีนํ้าหนักของเสนออนแกตางกันก็ได        
ท่ีสําคัญที่สุดก็คือ  รูปรางที่เกิดจากเสนน้ีมีลักษณะ  2  มิติ คือ กวางและยาว  หากผูวาดตองการใหรูสึกวามี
ลักษณะ  3  มิติ  คือ  กวาง ยาว และลึก ก็กระทําไดโดยลากเสนหลาย ๆ เสนตามวิธีการแรเงา 
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  ฉัตรสุดา  เธียรปรีชา  (2537 : 13)  การวาดภาพเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของเด็กท่ีจะนําเด็กไปสูการ
แสดงออกทางความคิด ความคิดท้ังหมดนี้ยอมมีความหมายสําหรับเขา  และเปนวิถีทางการเรียนรูทางหนึ่ง  ซึ่งได
จากการรับรู  การสังเกต  และการทําความเขาใจกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541 : 31)  
กลาววา การวาดภาพเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีคุณคาสําหรับเด็กปฐมวัยเพราะนอกจากจะชวยใหเด็กเพลิดเพลินแลว  
ในขณะที่เด็กกําลังวาดเด็กจะไดฝกการสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบ ชวยใหเด็กไดเรียนรูในเรื่องตาง ๆ โดย
ผานประสบการณตรง 
  จากขอความดังกลาวสรุปไดวา การวาดภาพของเด็กปฐมวัยเปนกิจกรรมที่มีคุณคาสําหรับเด็กเพราะ
นอกจากจะชวยใหเด็กเพลิดเพลินแลว  เด็กยังไดฝกการคิด  การสังเกต  การจําแนกและเปรียบเทียบ ไดถายทอด
สิ่งที่มองเห็นหรือประทับใจออกมาเปนเสน  นํ้าหนัก  หรือสัญลักษณ  ซึ่งพัฒนาไปตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยใช
วัสดุหรือเครื่องเขียนตาง ๆ เชน ดินสอ ปากกา พูกัน สีชอลก สีเทียน หรือนํ้าตาลไอซิ่งก็สามารถทําใหเกิดเปน
รูปรางขึ้นมาได 
  2. สื่อท่ีใชในการวาดภาพ 
  เสาวนิตย  กาญจนรัตน  (2541 : 87) กลาววา การวาดภาพครูจําเปนตองเขาใจคุณลักษณะของวัสดุ
และอุปกรณท่ีนํามาใชปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณแตละชนิดก็มีความหมายเหมาะสมกับการวาดภาพในลักษณะที่
ตางกัน การรูจักเลือกใชวัสดุและอุปกรณท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคในการฝกหัดเด็กปฐมวัยยอมชวยใหคุณภาพ
ของงานเปนไปตามเปาหมายได  ซึ่งแบงสื่อท่ีใชในภารวาดภาพเปน  2  ประเภทคือ 
   1. วัสดุและเครื่องมือในการวาดภาพประเภทธรรมชาติ หมายถึง วัสดุอุปกรณจากธรรมชาติท่ี
มนุษยนํามาใชในการวาดภาพ  การใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูในธรรมชาติ  ตองอาศัยความฉลาดของผูสรางสรรคงาน
ศิลปะเอง  ผูฝกหัดวาดภาพควรคนควาทดลองดวยตนเอง  วัสดุและเครื่องมือการเขียนภาพในธรรมชาติท่ีพบ  
ไดแก สีจากดิน หิน ดอกไม ใบไม เลือดสัตวชนิดตาง ๆ ขนนก ตนหญา กิ่งไผ กิ่งขอย เปลือกหมาก น้ิวมือ  ฯลฯ  
ใชจุมสีวาดแทนดินสอ  ปากกา หรือพูกัน  เปนตน  
   2. วัสดุในการวาดภาพประเภทสังเคราะห หมายถึง  สิ่งที่มนุษยไดประดิษฐขึ้นโดยดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ เพ่ือความสะดวกในการนํามาใชในการวาดภาพ ไดแก ดินสอสี ดินสอดํา ถานชารโคล สีชอลค สีนํ้า      
สีฝุน และสีเทียน   
  สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมวาดภาพมีมากมายหลากหลายนอกจากที่กลาวมาแลว นํ้าตาลไอซิ่งยังเปน
สื่อท่ีใชในการสรางภาพได นํ้าตาลไอซิ่งเปนสื่อท่ีมนุษยดัดแปลงขึ้นมีคุณสมบัติเปนของเหลวเปรียบเสมือนสีและ
แปงเปยกท่ีสามารถเขียนหรือวาดเปนรูปรางตาง ๆ ลงบนวัสดุท่ีจัดเตรียมไวเปนไปตามความคิด การจินตนาการ
ของเด็ก  ปจจุบันใชนํ้าตาลไอซิ่งใชในการตกแตงหนาเคก  โดยใชมือในการลากเสนทําใหเกิดเปนรูปราง เปนภาพ 
ดังน้ันการใชนํ้าตาลไอซิ่งในการวาดภาพลงบนขนมผักผลไมจึงเปนเปนกิจกรรมที่นาสนใจอีก   กิจกรรมหนึ่ง 
นอกจากชวยใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินแลว ยังเปนกิจกรรมที่เด็กเกิดการพัฒนาในดานการเรียนรู  ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีทักษะและความสัมพันธระหวางกลามเน้ือกับความคิด เด็กจะแสดงออกถึงการรูจักคิด รูจัก



 34

แกปญหา รูจักสรางสื่อท่ีตนเขาใจจากจินตนาการของตนเอง และเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาสติปญญาและ
ความเจริญเติบโตของเด็กตอไป 
  3.  น้ําตาลไอซิ่ง 
  นํ้าตาลไอซิ่ง คือ นํ้าตาลที่คัดสรรมาจากน้ําตาลทรายขาวคุณภาพสูงผานกรรมวิธีท่ีไดมาตรฐานทุก
ขั้นตอนจึงกลายเปนนํ้าตาลไอซิ่ง ขาวสะอาดบริสุทธิ์ ใหความหวาน หอม อรอย และไดคุณคาทางอาหาร เหมาะกับ
การโรยหนาเคก และขนมตาง ๆ ใหรสหวาน หอมอรอย (โรงเรียนอาหาร-ขนมทิพย : 2549: ออนไลน )  นํ้าตาลไอ
ซิ่งเปนนํ้าตาลที่ปนละเอียดผสมแปงขาวโพดประมาณ 3 เปอรเซ็นต เพื่อไมใหนํ้าตาลจับตัวเปนกอนนิยมใชในการ
ทําคุกกี้  
 การเตรียมนํ้าตาลไอซิ่งสําหรับทํากิจกรรม อาจใชสวนผสมดังน้ี  นํ้าตาลไอซิ่ง 300 กรัม โกโกผง 75 
กรัม เนยละลาย 50 กรัม  นํ้า 2 ชอนโตะ และสีผสมอาหาร โดยคนสวนผสมทั้งหมดดวยกัน จนเขากันเปนครีม 
เสร็จแลวนําครีมท่ีไดไปตกแตงหนาขนมและผักผลไม ถาอยากไดนํ้าตาลไอซิ่งสีแตกตางกันอาจจะไมใสโกโกผงลง
ไปก็ได 
 
 2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 วิลเลียม (กรรณิการ  โยธารินทร. 2543 : 24 ; อางอิงจาก William.  1971 : 352 – 358) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มกับคะแนนของวิชาการหมวดคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
สังคมศึกษา  ศิลปศึกษา ดนตรีและศิลปะ  ผลปรากฏวา ความสัมพันธระหวางความคิดริเริ่มคะแนนรวมหมวด
ศิลปภาษา  วิชาดนตรีและวิชาศิลปะมีความสัมพันธกันในระดับสูง 
 เคลลี่  (กรรณิการ  โยธารินทร. 2543 ; อางอิงจาก Kelley. 1986 : 32 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผล
การฝกตามแบบแผนเสริมสรางประสบการณทางศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะเปนเวลา  10  
สัปดาห  ในชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 ผลปรากฎวาความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็กท่ีเขารวมตามแผนกับเด็กท่ีไมได
เขารวมตามแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 แสตปป (วราภรณ นาคะศิริ 2546 : 30 ; อางอิงจาก Stapp. 1964 : 5258-4) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความคิดสรางสรรคและสติปญญาของนักเรียนที่เรียนศิลปะและไมเรียนศิลปะ  ความคิดสรางสรรคและ
สติปญญาไมมีความสัมพันธกัน แตนักเรียนท่ีเรียนศิลปะไดคะแนนแนวความคิดสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมเรียน
ศิลปะ 
 ครอลล (วราภรณ  นาคะศิริ  2546 : 30 ; อางอิงจาก  Krall. 1982 : 1101-A)  ไดศึกษาเรื่องการ
สงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชวิชาศิลปะของครูในโรงเรียนคริสตศาสนาในการจัดประสบการณภาคปฏิบัติ 
พบวา ครูสามารถชวยเด็กใหเกิดประสบการณในการเรียนรูไดดีขึ้นโดยใชสื่อทางศิลปะและความคิดสรางสรรค 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 ชนกพร  ธีระกุล (2541 : 51) ไดศึกษาถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการ พบวา เด็กท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนน
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรค
แบบปกติ 
 ภารณี  เศรษฐวงศสิน (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเสริมดวยภาษาพูดกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ  ผลการวิจัยพบวา 
  1. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเสริมดวยภาษาพูด มีความเชื่อม่ันใน    
ตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .000  
  2. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ มีความเชื่อม่ันในตนเองหลังการทดลอง
สูงกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .000 
  3. เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเสริมดวยภาษาพูดมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
สูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 
 สายทิพย ศรีแกวทุม (2541 : 55) ไดศึกษาการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัด    
กิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จากผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  เด็กปฐมวัยท่ี
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับแบบปกติ มีความสามารถคิดอยางมี
เหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุม พบวา 
คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง ( X =37.10) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม  ( X =31.50) ซึ่งแสดงใหเห็น
วา การใชกระบวนการวิทยาศาสตรในกิจกรรมศิลปสรางสรรคสามารถพัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย
ไดดีกวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามปกติ ดังน้ันในการพัฒนาความสามารถการคิดอยางมีเหตุผลใหกับเด็ก
ปฐมวัยน้ันควรมีท้ังการนํากิจกรรมหรือวิธีการ  หรือการผสมผสานทั้งกิจกรรมและวิธีการมาใชในการเรียนการสอน 
 พนิดา  ชาตยาภา  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการสื่อความหมายของเด็ก
ปฐมวัยโดยการสรางเรื่องราวในกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา  
เด็กมีการเปลี่ยนแปลงการสื่อความหมายตามระยะเวลาดังน้ี สัปดาหท่ี 1 เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมายทุก
ดาน  ท้ังการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน โดยมีการพัฒนาการดานการพูดมากเปนอันดับแรก ในสัปดาหท่ี 
2 – 4 เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจากสัปดาหท่ี  1 ทุกดาน  โดยมีการพัฒนาดานการพูดและการ
ฟงมากเปนอันดับแรก  สัปดาหท่ี 5 – 7 เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจากสัปดาหท่ี 2 – 4 เด็กมีการ
พัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจากสัปดาหท่ี 2 – 4 ทุกดาน  โดยมีการพัฒนาดานการพูดและการฟงมากเปน
อันดับแรก  สัปดาหท่ี 8  เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจากสัปดาหท่ี  5 – 7 ท้ังการฟง การพูด การ
อานและการเขียน โดยมีพัฒนาการที่ใกลเคียงกันทุกดาน 
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 วราภรณ  นาคะศิริ  (2546 : 47) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคโดยใชทรายสี ผลการวิจัยพบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ัง
ไวแสดงใหเห็นวา  การใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสี สงผลใหเด็กมีการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น   
 เพ็ญทิพา  อวมมณี  (2547 : 64)  ไดศึกษาระดับความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยและ
เปรียบเทียบความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สีในการทํา
กิจกรรมศิลปสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานมิติสัมพันธหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว   
 สุภาพ  มีสุข (2547 : 63)  ไดศึกษาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปญญาเลิศกอนวัยเรียนโดยการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแบบวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน พบวา เด็กปญญาเลิศท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคตามแบบวางแผน  ปฏิบัติ และทบทวน มีความเชื่อม่ันในตนเองเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.5  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน  แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคตาม
แบบวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน  สามารถสงเสริมใหเด็กมีความเชื่อม่ันในตนเองเพิ่มขึ้น 
 ณัฐชุดา  สาครเจริญ  (2548 : 88) ไดศึกษาถึงการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรพื้นฐานของเด็ก
ปฐมวัยโดยการใชรูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรู  พบวา  เด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการ
ทดลองมีการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และอยูในระดับดี
ทุกทักษะโดยเฉลี่ยสูงกวาการทดลองเปนไปตามสมติฐานที่ต้ังไว  แสดงไหเห็นวาการจัดประสบการณกิจกรรม
รูปแบบศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรูสงผลใหเด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรสูงขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค พบวา กิจกรรมศิลป
สรางสรรคน้ันเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่ควรจัดใหกับเด็ก เพราะเปนกิจกรรมที่สามารถชวยใน
การพัฒนาเด็กท้ังรางกาย อารมณ สังคม  และสติปญญา  ไดเปนอยางดี อีกท้ังเปนการฝกฝนใหเด็กเกิดการ
เรียนรู คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สงเสริมใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงโดยประสาทสัมผัสท้ัง 5 ตลอดจน
เปนการปูพื้นฐานใหกับการเรียนรูของเด็กตอไปในอนาคต 
  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
 ประชากร   
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 4 - 5 ป ท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลป
ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549  โรงเรียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดํา กรุงเทพมหานคร สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี  4 หองเรียน จํานวน  150 คน 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง  อายุ 4 - 5 ป  ท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดํา กรุงเทพมหานคร สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน  15 คน  โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – 
stage Random Sampling)  มีขั้นตอนดังน้ี 
  1. จับสลากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 มา 1 หองเรียน จากจํานวนหองเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน 
  2. สุมอยางงายนักเรียนในขอ 1 มา 15 คน โดยการจับสลาก  เพื่อเปนกลุมตัวอยาง  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจยัครั้งน้ี  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีดังน้ี 
  1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิง่ 
  2. แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
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การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยน้ําตาลไอซิ่ง ดําเนินการดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร  ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังน้ี 
   1.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคของ สายทิพย  ศรีแกวทุม 
(2541) วราภรณ  นาคะศิริ (2546) เสาวนีย  อุนประเสริฐสุข (2546)  ปยวรรณ สันชุมศรี  (2547) 
    1.2 กิจกรรมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน ของเยาวพา เดชะคุปต (2528) 
    1.3 ศิลปศึกษา ของวิรุณ  ต้ังเจริญ (2539) 
    1.4 กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กกอนวัยเรียน  ของสัตยา  สายเชื้อ (2541) 
    1.5  ศึกษาคุณสมบัติและการเตรียมนํ้าตาลไอซิ่งจากอินเตอรเน็ต 
  2. สรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง จํานวน 40 แผน ซึ่งมีกรอบของ
รายละเอียดดังน้ี 
   2.1 ชื่อกิจกรรม 
   2.2 จุดมุงหมายของการทํากิจกรรม 
   2.3 วัสดุท่ีใชในการทํากิจกรรม 
   2.4 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
   2.5 การประเมินผล 
  3. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3 ทาน  เพื่อพิจารณาความสอดคลองของกิจกรรมและจุดมุงหมาย คัดเลือกไว 40 แผน โดยใชเกณฑ 2 
ใน 3 และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดังน้ี 
    อาจารย ดร. กรวิภา  สรรพกิจจํานง   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    อาจารยวราภรณ  นาคะศิริ    อาจารยประจําในคณะคหกรรมศาสตร 
                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
           จังหวัดปทุมธานี  
    อาจารยเพ็ญทิพา อวมมณี    อาจารยประจําโรงเรียนสุเหราสมอเซ 
           จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  4. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งใหเหมาะสมตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ 
  5. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง ท่ีปรับปรุงไปทดลอง (Try Out)  กับ
เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร  สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 15 คน 
  6. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับกลุม
ตัวอยางในการทดลอง 



 39

 การสรางแบบทดสอบวัดการคดิเชิงเหตุผล  ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล ดังน้ี 
  1.1 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
   1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับแบบทดสอบการเตรียมความพรอมดานการคิดเชิงเหตุผล 
   1.3 วิธีสรางแบบทดสอบ การสรางคําถามเชิงรูปภาพ  และวิธีวิเคราะหขอสอบ 
   1.4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ของสายทิพย ศรีแกวทุม (2541) ปรมาภรณ  กองมวง 
(2541) นฤมล ปนดอนทอง (2544) วราภรณ นาคะศิริ (2546) เสาวนีย อุนประเสริฐสุข (2546) ปยวรรณ        
สันชุมศรี  (2547) 
   1.5 เ อกสารการสอนชุ ดวิ ช าก ารสร า ง เ สริ มประสบการณ ชี วิ ต ระดั บปฐมวั ยของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2527) หนวย 7 - 8 
 2. สรางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งเปนแบบทดสอบที่มีคําถามเปนรูปภาพ เปนแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก โดยตัวเลือกเปนรูปภาพ และแบงเปน  5  ชุด ๆ ละ 17 ขอ รวม 85 ขอ ดังน้ี  
   2.1 ชุดท่ี 1 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสวนที่หายไปของภาพ จํานวน 17 ขอ 
   2.2 ชุดท่ี 2 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนก   จํานวน 17 ขอ  
   2.3 ชุดท่ี 3 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม   จํานวน 
17 ขอ  
   2.4 ชุดท่ี 4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการอุปมาอุปไมย   จํานวน 17 ขอ  
    2.5 ชุดท่ี 5 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม   จาํนวน 17 ขอ  
 3. สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลใหสอดคลองกับแบบทดสอบแตละชดุท่ี
ไดสรางขึ้นในขอ 2 
 4. นําแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล และคูมือดําเนินการทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
ดานการศึกษาปฐมวัย และดานการวัดผลการศึกษา เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซึ่งมี
ผูเชี่ยวชาญดังน้ี 
   ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  ปุญญฤทธิ์        อาจารยประจําคณะครุศาสตร  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   อาจารยสุวรรณา  ไชยะธน           อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   อาจารยแนงนอย  แจงศิริกุล          อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
                 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 5.  ปรับปรุงแบบทดสอบและคูมือดําเนินการทดสอบตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ 
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 6. นําแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับเด็กชั้น
อนุบาลปท่ี  1 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  โรงเรียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร สังกัดกรุงเทพมหานคร  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน 
 7. นําแบบทดสอบที่ไดมาวิเคราะหขอสอบรายขอ เพื่อหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกและ
คัดเลือกไวชุดละ 12 ขอ 
 8. นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกมาหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบมีคา
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับที่  .96 
 9. นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อม่ันแลวไปใชในการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลเพื่อเก็บ  
รวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ   One – Group Pretest – Posttest  Design  (ลวน  สายยศ  และอังคณา 
สายยศ. 2538 : 249)  ตามตารางดังน้ี 
  
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

 
กลุมทดลอง 

 

 
T1 

 
X 

 
T2 

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
 
  T1     แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบ 
       วัดการคิดเชิงเหตุผล 
  T2    แทน การสอบครั้งหลังการทดลอง  (Posttest) โดยใชแบบทดสอบ 
       วัดการคิดเชิงเหตุผล 
  X    แทน  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง 
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 ดําเนินการทดลองมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ทดสอบเด็กกอนการทดลอง  (Pretest) กับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง เพื่อหาพื้นฐานการ
คิดเชิงเหตุผลโดยใชแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล 
  2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ดวยนํ้าตาลไอซิ่ง ซึ่งทําการทดลองในกิจกรรมศิลปสรางสรรค  ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห ๆ ละ   5 วัน ๆ  
1 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที ชวงระหวางเวลา 10.00 – 10.20 น. รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง  จํานวน  40 กิจกรรม  
 
ตาราง 2 ตัวอยางกิจกรรมในการทดลอง 
 

สัปดาหท่ี วัน กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยน้าํตาลไอซิ่ง 
จันทร  ฟกทองรวมใจ  
อังคาร  แครอทคอยรัก 
พุธ  เผือกตมชมสวน 

พฤหัสบดี  แคนตาลูปชุบชีวิต 

 
1 

เวลา 10.00-10.20 น. 

ศุกร  กลวยสุกแสนหรรษา 
จันทร  มะมวงชวนอวดโฉม 
อังคาร  แตงกวาเลาเรื่อง 
พุธ  แกวมังกรสวยดวยไอซิ่ง 

พฤหัสบดี  ดอกกะหล่ําฝนรัก 

 
2 

เวลา 10.00-10.20 น. 

ศุกร  ขาวโพดอวดโฉม 
จันทร  โรซี่แครกเกอรแฟนตาซี 
อังคาร  ชินมัยเปลี่ยนโฉม 
พุธ  โลซานแสนหรรษา    

พฤหัสบดี  ปงปอนซอนรักไอซิ่ง 

 
3 

เวลา 10.00-10.20 น. 

ศุกร  หนาไอซิ่งมิสซิ่งบัตเตอร 
 

หมายเหตุ 
 ในการดําเนินการทดลองในแตละวันนอกจากกิจกรรมที่ผูวิจัยจัดแลว   กลุมตัวอยางยังไดทํากิจกรรม
อื่น ๆ ตามตารางกิจกรรมประจําวันเหมือนเดิมทุกประการ 
 3. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุมตัวอยาง โดยใช
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง 
 4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลกอนและหลังการทดลองโดยใช t-test สําหรับ Dependent samples 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  ดังน้ี 
  1.  สถิติพ้ืนฐาน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 59 –73) 
   1.1 คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
     

      X   =  X
N
∑  

 
  เม่ือ       X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
     X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
           N แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยาง 
  1.2  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณจากสูตร (ลวน  สายศ และ
อังคณา สายยศ. 2538 : 79)  ดังน้ี 
 

       S = 
2 2N X ( X)

N(N 1)
−
−

∑ ∑  

 
 
  เม่ือ     S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
        N แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยาง 
     X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     X∑ 2 แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  สถิติท่ีใชหาคุณภาพของขอสอบแตละขอ คาความยากงาย (Difficulty)  โดยใชสูตร (ลวน  สา
ยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 210)  ดังน้ี 
 
      P  =  R

N
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  เม่ือ    P  แทน คาความยากงาย 
       R  แทน จํานวนคนที่ทําขอน้ันถูก 
       N  แทน จํานวนคนที่ทําขอน้ันท้ังหมด 
 
  2.2  คาอํานาจจําแนกโดยใชคาสหสัมพันธแบบพอยท-ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) โดย
คํานวณจากสูตร  (ลวน  สายศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 212-214)  ดังน้ี 
 
      rp.bis  =  pq.

S
XX

t

fp −  

  เม่ือ   rp.bis แทน คาอํานาจจําแนก 
       pX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมท่ีทําขอน้ันได 
       fX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมท่ีทําขอน้ันไมได 
       St  แทน คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบับน้ัน 
       P  แทน สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันได 
       q     แทน สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันไมได หรือ 1 - p 
        
  2.3  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบใชวิธีของ  คูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder – Richardson) โดย
คํานวณจากสูตร  KR – 20  (ลวน  สายศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 197-198)  ดังน้ี 
 

      rtt  =  21
1
⎧ ⎫⎪ ⎪−⎨ ⎬− ⎪ ⎪⎩ ⎭

∑
t

pqn
n S

 

 
  เม่ือ    rtt  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
       n  แทน จํานวนขอสอบแบบทดสอบทั้งหมด 
       p  แทน สัดสวนของผูท่ีตอบถูกในแตละขอ 
       q  แทน สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ (q = 1 – p) 
       St

2  แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
 
 
 3.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของการคิดเชิงเหตุผลกอนและ
หลังการทดลอง โดยใช t-test สําหรับ Dependent Samples (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 : 104) 
ดังน้ี 
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       t = 
( )22

D

N D D
N 1
−

−

∑
∑ ∑

 

   
  โดย  df = N – 1 
  เม่ือ  t  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t-distribution 
     D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     N  แทน จํานวนคน 
     D∑  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวางกอน 
        และหลังการทดลอง 
     2D∑  แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวางกอน 
        หลังการทดลอง 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลไดจากการทดลองเปนท่ีเขาใจ
ตรงกัน  ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
   N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
   Χ   แทน  คาเฉลี่ย 
   Χ Diff  แทน  คาเฉลี่ยของผลตางคะแนน 
   S  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   SDiff  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 
   t  แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ   t 
   **  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครัง้น้ีเปนการเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

ตาราง 3 การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรคดวย 
     นํ้าตาลไอซิง่ 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลองการคิดเชิงเหตุผลดาน 

Χ  S Χ  S 
Χ Diff SDiff t 

1.  การหาสวนที่หายไปของภาพ 7.46 2.23 9.60 1.72 2.13 1.64 5.03**
2.  การจําแนก 7.46 2.23 9.60 1.73 2.13 1.64 5.03**
3.  การหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกนัขาม 5.40 1.54 7.86 1.35 2.46 0.91 10.43**
4.  การอุปมาอุปไมย 5.13 1.55 7.66 1.95 2.53 1.50 6.51**
5.  อนุกรม 4.13 1.18 6.06 1.66 1.93 1.16 6.43**

รวม 25.93 5.62 38.00 7.14 12.06 4.26 10.95**
 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 ปรากฏวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัหลังการทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการหาสวนที่หายไปของภาพ ดานการจําแนก ดานการ
หาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม  ดานการอุปมาอุปไมย และดานอนุกรม สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิง่สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัยได 
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ตาราง  4  การเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคดวย 
     นํ้าตาลไอซิง่จําแนกเปนรายดาน 
   

การคิดเชิงเหตุผลดาน กอนการทดลอง หลังการทดลอง การเปลี่ยนแปลง 
 Χ  S Χ S Χ S 

รอยละของการ
เปลี่ยนแปลง

1.  การหาสวนที่หายไปของภาพ 7.46 2.23 9.60 1.72 2.13 1.64 28.55 
2.  การจําแนก 7.46 2.23 9.60 1.73 2.13 1.64 28.55 
3.  การหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกนัขาม 5.40 1.54 7.86 1.35 2.46 0.91 45.55 
4.  การอุปมาอุปไมย 5.13 1.55 7.66 1.95 2.53 1.50 49.31 
5.  อนุกรม 4.13 1.18 6.06 1.66 1.93 1.16 46.73 

รวม 25.93 5.62 38.00 7.14 12.06 4.26 46.50 
 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  4  ปรากฎวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองในทุกดาน ไดแก ดานการหาสวนที่
หายไปของภาพ ดานการจําแนก ดานการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม ดานการอุปมาอุปไมย และดานอนุกรม  
โดย  ดานการอุปมาอุปไมยเพิ่มขึ้นเปนอันดับแรก ดานอนุกรม ดานการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม  และดานการ
หาสวนที่หายไปของภาพ  ดานการจําแนกรองลงมาตามลําดับ 
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ตาราง 5 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรคดวย 
     นํ้าตาลไอซิง่จําแนกเปนรายบุคคล 
   

นักเรียน
คนท่ี 

การคิดเชิงเหตุผลดาน คะแนนกอน
การทดลอง

คะแนนหลัง
การทดลอง

การเปลี่ยนแปลง 
คะแนน รอยละ

1.  การหาสวนที่หายไปของภาพ 9 11 2 22.22
2.  การจําแนก 3 5 2 66.66
3.  การหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกนัขาม 5 8 3 60.00
4.  การอุปมาอุปไมย 7 9 2 28.57
5.  อนุกรม 4 8 4 100.00

1 

รวม 28 41 13 46.42
1.  การหาสวนที่หายไปของภาพ 11 12 1 9.09
2.  การจําแนก 2 10 8 400.00
3.  การหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกนัขาม 8 10 2 25.00
4.  การอุปมาอุปไมย 9 12 3 33.33
5.  อนุกรม 6 8 2 33.33

2 

รวม 36 52 16 44.44
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5  ปรากฏวา หลงัการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง  เด็ก
ปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลเปนรายบุคคลดังน้ี 
 นักเรียนคนที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชงิเหตุผลโดยรวมเปนรอยละ 46.62  ของความสามารถ
พื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลในดานอนุกรมสูงเปนอันดับแรก  
รองลงมาไดแกดานการจําแนก ดานการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม  ดานการอุปมาอุปไมย และดานการหาสวนที่
หายไปของภาพตามลําดับ 
 นักเรียนคนที่  2 มีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมเปนรอยละ 44.44 ของความสามารถ
พื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลในดานการจําแนกสูงเปนอันดับ
แรก สวนดานการอุปมาอุปไมยและดานอนุกรมมีพัฒนาการเทากัน ดานการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม  และดาน
การหาสวนที่หายไปของภาพตามลําดับ 
 
 



บทที่ 5  
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง ท้ังน้ีเพื่อเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครอง  และ
ผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  ในการพิจารณาเลือกกิจกรรมที่จะชวยสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลแกเด็ก
ปฐมวัยไดอยางเหมาะสม  ซึ่งมีลําดับขั้นตอนของการวิจัยและผลงานของการวิจัย  โดยสรุปดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจยั 
  เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวย
นํ้าตาลไอซิ่ง 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 การทําศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิง่ การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยสูงกวากอนการทํากจิกรรม
ศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิง่ 
  
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  
ดวยนํ้าตาลไอซิ่ง เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลตลอดจนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 4 - 5 ป    ท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549  โรงเรียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดํา กรุงเทพมหานคร สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี  4 หองเรียน จํานวน  150 คน  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย  -  หญิง  อายุ 4 - 5 ป  ท่ีกําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549  โรงเรียนวัดสะแกงาม แขวงแสมดํา กรุงเทพมหานคร สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน  15 คน  โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – 
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stage Random Sampling) คือ จับสลากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 มา 1 หองเรียน จากจํานวน    หองเรียนทั้งหมด  
4  หองเรียน  แลวสุมอยางงายนักเรียนมา 15 คน โดยการจับสลาก เพื่อเปนกลุมตัวอยาง  
 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง จํานวน  40  กิจกรรม  ผูวิจัยสรางขึ้นและ
ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และนําไปทดลองใชกับนักเรยีนชั้นอนุบาลปท่ี 1  ท่ีมีอายุ 4-5  ป  
จํานวน  15  คน  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จากน้ันไดนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมเพื่อนําไปใชในการทดลอง  
 2.  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล  5  ชุด ดังน้ี 
   2.1 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสวนที่หายไปของภาพ   จํานวน 12 ขอ  มีคา
ความเชื่อม่ันท่ี  .79 
   2.2 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนก จํานวน 12 ขอ มีคาความเชื่อม่ันท่ี  .76 
   2.3 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม  จํานวน 12 ขอ มี
คาความเชื่อม่ันท่ี  .82 
   2.4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการอุปมาอุปไมย   จํานวน 12 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน
ท่ี  .67 
   2.5 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม   จํานวน 12 ขอ มีคาความเชื่อม่ันท่ี  .83 
 รวมทั้งสิ้น จํานวน 60 ขอ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นและผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ นําแบบทดสอบวัด
การคิดเชิงเหตุผลที่ไดทําการวิเคราะหคุณภาพเพื่อคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพโดยมีคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบทั้งฉบับที่   .96 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.  ทําการทดสอบกอนการทดลอง ( Pretest ) กับกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิง
เหตุผลที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
 2.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง  โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวย
นํ้าตาลไอซิ่ง ซึ่งทําการทดลองในกิจกรรมสรางสรรค  ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห  สัปดาหละ  5 วัน  
วันละ 1 ครั้ง ๆ ละ  20 นาที  รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง 
 3. หลังการเสรจ็สิ้นการทดลอง  ผูวิจยัทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุมตัวอยาง  
โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลฉบับเดียวกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลองแลวตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
 4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลมาทําการวิเคราะหขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1.  คะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดการคิดเชิงเหุตผลกอนและหลังการทดลองนํามาหาคาสถิติ   
พื้นฐาน  โดยนําขอมูลไปหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของการคิดเชิงเหตุผลกอนและหลังการทดลองกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ดวยนํ้าตาลไอซิ่ง  โดยใชสถิติ t - test สําหรับ Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การคิดเชิงเหตุผลทั้งโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทํา
กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการทํา
กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง ผลการวิจัย พบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ังไวแสดงใหเห็นวา การใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง สงผลใหเด็กมีการคิดเชิง
เหตุผลสูงขึ้น  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก    
 1. กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการลง
มือกระทําไดเรียนรูจากประสบการณตรง โดยผานประสาทสัมผัสท้ังหา ซึ่งเพียเจต (Piaget) ไดกลาววา เด็กชวง
อายุ  2-6  ป จะถือเอาตนเองเปนสําคัญ (Self – centered)  และเรียนรูจากการไดสัมผัส และใชทุกสวนของ
รางกายในการทํากิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจอหน ดิวอี้ (John Dewey)  ท่ีกลาววา  เด็กเรียนรูจาก
การกระทํา  (Learning by doing) เด็กวัยน้ีตองการประสบการณท่ีเปนรูปธรรม ตองการคนสํารวจ (Explore) 
(นิตยา ประพฤติกิจ. 2539 : 7) เชนเดียวกันกับเยาวพา เดชะคุปต (2528 : 10) กลาววา เด็กเกิดการเรียนรูจาก
การใชประสาทสัมผัสในการลงมือกระทํา และสอดคลองกับบรูเนอร (Bruner) ท่ีกลาววา เด็กจะเกิดการคิดไดตอง
เริ่มจากการลงมือกระทํา การกระทําจะทําใหเด็กคอยๆ เกิดความคิด สรางจินตนาการ และสรางภาพในสิ่งที่เปน
นามธรรมได (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2541 : 12 ; อางอิงจาก Bruner. n.d.) เชนเดียวกับ ภรณี คุรุรัตนะ (2528 : 
10) กลาวถึงการเรียนรูของเด็กปฐมวัยวาเปนกระบวนการคิดอยางมีขั้นตอนตอเน่ืองและมีระบบ เด็กจะเรียนรูไดดี
เม่ือมีสิ่งเราท่ีเปนรูปธรรม ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  และสอดคลองกับทิศนา  แขมณี และคนอื่น ๆ 
(2536 : 94)  ไดกลาววา  เด็กเรียนรูจากสิ่งที่หลากหลายโดยการกระทํา  เด็กจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ เด็กไดสังเกต  ได
ทํากิจกรรมดวยตนเอง เพื่อไดประสบการณสะสมไว เปนประโยชนในการคิดไดอยางมีเหตุผลและสามารถพิจารณา
ปญหาไดอยางรอบคอบ  และที่สําคัญการเรียนรูของเด็กปฐมวัยน้ันควรอยูท่ีตัวเด็กเปนผูสรางสรรคความรูขึ้นดวย
ตนเอง จากกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งน้ันเด็กไดลงมือกระทําเอง โดยเด็กเลือกถุงนํ้าตาลที่มีสี
แตกตางกันแลวแตความตองการของตนเองมาวาดลงบนขนม ผักและผลไม เด็กเกิดการคิดควรใชนํ้าตาลสีอะไร
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วาดถึงจะสวย  จะวาดรูปอะไร  วาดน้ําตาลลงบนขนมผักและผลไมแคไหน ซึ่งขนม ผักและผลไมมีรสและรูปราง
ตางกัน ผลไมบางอยางวาดลงไปแลวเด็กเกิดคําถามวาทําไมน้ําตาลถึงละลายงายเน่ืองจากอะไร และเด็กก็จะเกิด
การคิดเปนเหตุเปนผลวาทําไมน้ําตาลถึงละลายเร็วเพราะอะไรเด็กเริ่มหาคําตอบใหกับตัวเองไดเพิ่มมากขึ้น 
 2. กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งทําใหเกิดทักษะพื้นฐานทางการคิดเชิงเหตุผล  คือ มี
พัฒนาการดานการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ ของวัสดุอุปกรณ ตลอดจนการที่เด็กไดมีโอกาสสังเกต
สํารวจ คนควา ทดลองในการแกปญหาดวยตนเอง  ซึ่งสอดคลองกันพัฒนาการดานสติปญญา  เพียเจต (Piaget) 
ท่ีกลาวไววา  เด็กในชวงอายุ  4- 7 ป ขั้นน้ีเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดดีขึ้นรูจักแยก
ประเภทและรูจักชิ้นสวนของวัตถุ และสามารถใชเหตุผลมาสรุปแกปญหาโดยไมตองวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวน  
การคิดหาเหตุผลน้ันขึ้นอยูกับสิ่งที่เด็กรับรู  หรือสัมผัสจากภายนอก  (พรรณี  ช. เจนจิต. 2528 : 87-89) กลาววา 
การคิดหาเหตุผลน้ันขึ้นอยูกับสิ่งที่เด็กรับรูหรือเกิดจากการสัมผัส การจัดกิจกรรมจึงควรใหเด็กเรียนรูจาก
ประสบการณตรงจากของจริง  โดยดําเนินการตามลําดับขั้นจากรูปธรรมไปหานามธรรม   เริ่มจากสิ่งที่งาย ๆ ใกล
ตัวเด็กจากงายไปหายาก  เชนเดียวกับที่พัฒนา ชัชพงศ (ม.ป.ป. : 4) ท่ีกลาวไวในทํานองเดียวกันวา เพื่อใหเด็กได
พัฒนาการสติปญญาควรจัดสิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหเด็กไดฝกทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบให
โอกาสเด็กคิดหาเหตุผล  สรางกฎเกณฑตาง ๆ ไดดวยตนเอง โดยเริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตัวไปสูสิ่งที่ไกลตัว จะเปน
การชวยใหเด็กไดปรับขยายโครงสรางทางสติปญญา  และมีโอกาสทํากิจกรรมเหลาน้ีซ้ําเพื่อเปดโอกาสใหเด็กได
เรียนรูได ซึ่งกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งเด็กไดทําทุกวันตลอดระยะเวลา  8 สัปดาห ของการทดลอง  
สงผลใหเด็กไดฝกทักษะตาง ๆ เชน การสังเกต  การเปรียบเทียบ การจําแนก การคิดเชิงเหตุ การคิดสรางสรรค
และจินตนาการจากประสบการณท่ีเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมศิลปสรางสรรคอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ จึงทําใหเกิดการ
เรียนรูท่ีดีขึ้น การทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งเปนกิจกรรมที่ตองวาด ตกแตง  ขนม  ผักและผลไม
ดวยนํ้าตาลไอซิ่งทุกวันเพียงแตวัสดุท่ีใชในการวาดและตกแตงแตละวันจะไมซ้ํากัน ซึ่ง ธอรนไดด (Thorndike)  
เชื่อวาการเรียนรูจะไดผลตองอาศัยการไดฝกหรือทําซ้ําเสมอ ใหเด็กไดมีโอกาสฝกปฏิบัติหรือฝกหัดบอย ๆ จนทํา
ไดอยางคลองแคลวและเกิดแรงจูงใจ  สามารถเขาถึงเปาหมายและคุณคาของสิ่งที่ทํา  ดังน้ัน  การทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งอยางตอเน่ืองทําใหการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยพัฒนาขึ้น 
 3. กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง กิจกรรมที่ทํา เปนกิจกรรมที่ใหเด็กได ใชนํ้าตาลไอซิ่ง 
วาดและตกแตงลงบนขนม ผักและผลไม เด็กไดใชกลามเน้ือมือในการบีบวาดและตกแตงบนวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
ซึ่งเด็กจะทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองเด็กเกิดความสนุกสนาน เด็กทํากิจกรรมในรูปแบบเดิมเหมือนกันทุกวัน 
เพียงแตเปลี่ยนวัสดุท่ีมาเปนตัวประกอบเทาน้ัน  แตเด็กยังคงสนใจที่จะทํากิจกรรมไมเบ่ือหนายเพราะวัสดุท่ีนํามา
วาดและตกแตงน้ันหลากหลายและเด็กเกิดความสนใจ นอกจากน้ันแตละกิจกรรมก็สามารถสงเสริมการคิดเชิงเหตุ
ผลได ดังที่ วิรุณ  ต้ังเจริญ (2539 : 26, 32-34) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กสามารถชวยสงเสริม
ประสบการณท่ีมีผลตอการเรียนรูหลายดานเพราะการแสดงออกทางดานศิลปสรางสรรคเปนกระบวนการที่ตอง
ตัดสินใจเสนอความคิด ตัดสินใจที่จะกระทําและแสดงออตามความคิดคํานึงหรือเหตุผลของแตละคน  ซึ่งจะเห็น
ไดจากกิจกรรมทองมวนชวนน้ําตาลไอซิ่งสังสรรค  ทองมวนเปนขนมที่แตกหักงาย  ซึ่งเด็กเกิดการเรียนรูท่ีจะดูแล
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หรือแกปญหา เชน มีเด็กคนหน่ึงเม่ือเริ่มทํากิจกรรมไดทําขนมทองมวนแตกเพราะขนมเปราะมาก  เด็กจึงยกมือขอ
เปลี่ยนขนม  แตพอผูวิจัยเดินไปเขาก็เปลี่ยนใจวาไมเปลี่ยนขนมแลวผมทําไมใหมันแตกแลวครับเปนตน ผูวิจัย
สังเกตเห็นวาเด็กนําขนมมาวางตอกันแลวใชนํ้าตาลเปนตัวเชื่อมตอขนมเขาดวยกัน    นอกจากน้ีผูวิจัยยัง
สังเกตเห็นวาทุกครั้งที่ทํากิจกรรมเด็ก ๆ เกิดความสนุกสนานเด็ก ๆ  ตางวาดและตกแตงขนมผักและผลไมอยาง
สวยงามและสนุกสนานเพลิดเพลิน  วันแรกที่เด็ก ๆ ทํากิจกรรมนั้นเด็ก ๆ ต่ืนเตนและสนใจน้ําตาลไอซิ่งที่นํามา
วาดตกแตง  ทุกคนบีบนํ้าตาลวาดลงบนขนมปงกันอยางสนุกสนุกสนานจนเต็มและลนแผนขนมปง  พอทํา
กิจกรรมเสร็จทุกคนเลาและสนทนาถึงผลงานตนเองตอจากน้ันเด็ก ๆ ทุกคนก็จะชิมผลงานของตัวเองปรากฏวา
ชิ้นงานที่ตนเองทํามีรสหวานจัดมาก ตางก็สนทนากันวาหวานมากเกินไปแตก็อรอย บางคนก็ทานชิ้นงานของตนเอง
หมดบางคนก็ไมหมด แตพอกิจกรรมวันตอมาเด็กเริ่มเกิดการเรียนรูวาถาวาดนํ้าตาลไอซิ่งลงไปมากเกินไปจะกิน
ชิ้นงานไมหมดเด็กจึงปรับปรุงโดยวาดและตกแตงอยางพอดีและเปนรูปรางขึ้นเรื่อย ๆ จากตัวอยางจะเห็นไดวาเด็ก
เกิดความคิดเปนเหตุเปนผล และนอกจากน้ันการคิดเชิงเหตุผลน้ันยังสงไปถึงการคิดแกปญหาดวย เด็กในวัยน้ี
ตองการการทดลอง ทดสอบความคิด เกิดความพึงพอใจในความคิดของตนเอง  อันสงผลใหเกิดคะแนนของการ
คิดหาเหตุผลของเด็กปฐมวัยเม่ือสิ้นสุดการทดลองสูงขึ้น 
 ดังน้ันสิ่งที่เด็กไดเรียนรูจากกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง  ไดปฏิบัติกิจกรรมที่เปนรูปธรรม 
เด็กไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ังหา จึงสงผลตอพัฒนาการทางการคิดเชิงเหตุผลในแตละดานไดแก  ดานการหา
สวนที่หายไปของภาพ  ดานการจําแนก  ดานการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม ดานการอุปมาอุปไมย และดาน
อนุกรม ซึ่งพัฒนาการในแตละดานของการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยมีความแตกตางกันตามความสามารถ
พื้นฐานเดิม 
 
ขอสังเกตที่ไดรับจากการวิจยั 
 1.  เด็กมีความสนใจเปนอยางดีในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง ถึงแมวาทุก
กิจกรรมที่จัดใหลวนแลวแตเปนกิจกรรมที่ทําซ้ํา ๆ แตเด็กยังใหความสนใจและสนุกสนานทุก ๆ กิจกรรมและเมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง เด็กยังคงมีความสนใจและถามทุกวันวาไมมีกิจกรรมน้ําตาลไอซิ่งอีกแลวหรือ  เม่ือไหรจะไดทํา
กิจกรรมอีก อยากทํากิจกรรมน้ําตาลไอซิ่งทุก ๆ วัน 
 2. ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งทําใหเด็กไดมีโอกาสในการตั้งชื่อกิจกรรม ใน
ระยะแรกอาจจะยังไมใหเด็กต้ังชื่อ แตเม่ือทํากิจกรรมหลาย ๆ ครั้ง ทําใหเด็กไดแสดงออกในการตั้งชื่อท่ี
หลากหลายและแตกตางกันออกไปมากขึ้น 
 3. ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งทําใหเด็กรูจักการรักษาความสะอาดขณะทํา
กิจกรรม วิธีทําความสะอาดภาชนะที่ใสอาหาร การรักษาความสะอาดบริเวณที่ทํากิจกรรมและเมื่อเสร็จสิ้น    
กิจกรรม 
 4. กิจกรรมนอกจากจะเปนการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลแลว ยังเปนการเปดโอกาสใหเด็กได
พัฒนาการในดานอื่น ๆ เชน ดานรางกายสรางความสัมพันธระหวางกลามเน้ือมือและสายตา ดานอารมณจิตใจ 



 54

ผอนคลายและเกิดความภาคภูมิใจมีความสุขในการทํากิจกรรม  ดานสังคมแบงปนสิ่งของใหเพื่อนภายในกลุม รูจกั
การรอคอยและชวยเหลือกันรับผิดชอบรวมกัน นอกจากน้ีกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งยังสามารถ
สงเสริมและกระตุนใหเด็กรับประทานผัก ผลไมได 
 5. ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง  ทุกกิจกรรมจะมีนํ้าตาลไอซิ่งเปนตัววาดและ
ตกแตงขนม ผัก และผลไม  ซึ่งคุณสมบัติของนํ้าตาลไอซิ่งจะมีรสหวานอยูแลว  การเลือกขนม ผักและ ผลไมมา
ใชในการทํากิจกรรมผูจัดกิจกรรมจะตองพิจารณาวัสดุท่ีจะนํามาตกแตงใหเหมาะสม นอกจากน้ันผูจัดกิจกรรมอาจ
นําแปงหรือสิ่งอื่นมาทดแทนน้ําตาลไอซิ่งได 
 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. ในการเตรียมกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งน้ัน ควรทํานํ้าตาลไอซิ่งควรเตรียมให
เพียงพอตอ  1 สัปดาห  โดยเก็บไวในตูเย็นและควรใสภาชนะที่ใชบีบพอดีกับการทํากิจกรรมในแตละวัน  ถาใส
นํ้าตาลในภาชนะที่บีบมากเกินไปจะทําใหเด็กซึ่งมือเล็กหยิบกําถุงปนไมสะดวกเปนการสิ้นเปลือง อีกท้ังนํ้าตาลไอซิ่ง
เหลือในภาชนะที่บีบ  ไมควรที่จะนํากลับมาใชในกิจกรรมวันตอไป 
 2. การเตรียมวัสดุในการทํากิจกรรมในแตละวันควรเตรียมใหพรอมเพราะผักผลไมบางอยางตองผา
มกรรมวิธีในการนึ่งหรือตมกอนถึงจะรับประทานได การจัดกิจกรรมวัสดุท่ีใชควรเลือกท่ีมีในฤดูกาลหรือเด็กอาจมี
สวนรวมในการชวยจัดหามาตามความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ผูปกครองสามารถนํากิจกรรมศิลปสรางสรรค
ดวยนํ้าตาลไอซิ่งใชกับบุตรหลานได  
 3. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จสิ้นแลวครูผูสอนควรแนะนําใหนักเรียนทําความสะอาดบริเวณและวัสดุ
อุปกรณท่ีทํากิจกรรมเพราะน้ําตาลไอซิ่งมีคุณสมบัติเหนียวและหวาน  ควรเช็ดและทําความสะอาดใหสะอาดเพื่อ
ปองกันมดและแมลง 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งในกลุมตัวอยาง 
อื่น ๆ เชน  กลุมตัวอยางในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กลุมตัวอยางในโรงเรียน
สาธิตที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และสามารถดูพัฒนาการดานอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย เชน ความสามารถทาง
คณิตศาสตร  ทักษะทางภาษา  ความสามารถดานความคิดสรางสรรค และสงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็ก
และลีลามือ เปนตน 
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คูมือการใชแผนการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคน้ําตาลไอซิ่ง 
 
1. คําชี้แจง 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่งเปนกิจกรรมที่ใชนํ้าตาลไอซิ่งเปนวัสดุประกอบในการทํา      
กิจกรรม ซึ่งเด็กสามารถเลือกทําไดตามความสามารถและความสนใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กไดเกิดการ
เรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง ท้ังน้ียังฝกฝนเรื่องการสังเกต  
การจําแนก  การเปรียบเทียบ  ท่ีจะสงผลตอการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก  ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยยึดหลักของการทํา
กิจกรรมสรางสรรคตามคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรค ตลอดจนการยึดตามความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กเปนหลัก 
จํานวนทั้งสิ้น  40 กิจกรรม 
 ลักษณะของกิจกรรมจะใชนํ้าตาลไอซิ่งเปนวัสดุประกอบในการทํากิจกรรม ซึ่งจะจัดกิจกรรมไวจํานวน   
3  โตะ แตละโตะจะมีกิจกรรมที่เหมือนกัน 
 น้ําตาลไอซ่ิง  คือ  นํ้าตาลที่คัดสรรมาจากน้ําตาลทรายขาวคุณภาพสูงผานกรรมวิธีท่ีไดมาตรฐานทุก
ขั้นตอนจึงกลายเปนนํ้าตาลไอซิ่ง ขาวสะอาดบริสุทธิ์ ใหความหวาน หอม อรอย และไดคุณคาทางอาหาร เหมาะกับ
การโรยหนาเคก และขนมตาง ๆ ใหรสหวาน หอมอรอย  (โรงเรียนอาหาร-ขนมทิพย : 2549 : ออนไลน)  นํ้าตาล
ไอซิ่งเปนนํ้าตาลที่ปนละเอียดผสมแปงขาวโพดประมาณ 3 เปอรเซ็นต เพื่อไมใหนํ้าตาลจับตัวเปนกอนนิยมใชใน
การทําคุกกี้  
 การเตรียมนํ้าตาลไอซิ่งใหเปนครีมสําหรับทํากิจกรรม อาจใชสวนผสมดังน้ี  นํ้าตาลไอซิ่ง 300 กรัม โกโก
ผง 75 กรัม เนยละลาย 50 กรัม  นํ้า 2 ชอนโตะ และสีผสมอาหาร  โดยคนสวนผสมทั้งหมดดวยกัน จนเขากัน
เปนครีม เสร็จแลวนําครีมท่ีไดไปตกแตงหนาขนมและผักผลไม  ถาอยากไดนํ้าตาลไอซิ่งสีแตกตางกันอาจจะไมใส
โกโกผงลงไปก็ได 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อพัฒนาการใชกลามเน้ือเล็กและประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
 2.2  เพื่อฝกทักษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ 
 2.3  เพื่อฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
 
3. เนื้อหา 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใชนํ้าตาลไอซิ่ง  40  กิจกรรม 
 
4.  การดําเนินกิจกรรม 
 4.1 สรางขอตกลงในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใชนํ้าตาลไอซิ่งดังน้ี 
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  4.1.1  ไมนํานํ้าตาลไอซิ่งและผักผลไมมารับประทานหรือชิมกอน 
  4.1.2  ไมแยงหรือเลนกันขณะทํากิจกรรม 
  4.1.3  ตกลงสัญญาณกอนหมดเวลา โดยอาจใชเพลง หรือการเคาะจังหวะ 
  4.1.4  เม่ือทํากิจกรรมเสร็จ  ควรเก็บอุปกรณเขาท่ีและลางมือใหสะอาด 
 4.2  ครูแนะนํากิจกรรมและอุปกรณ อธิบายวิธีทํา วิธีใชวัสดุ 
 4.3  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยแนะนําใหความชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 
 4.4  เด็กเลาถึงผลงานจากการทํากิจกรรม 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกตการรวมทํากิจกรรมและการสนทนา 
 5.2  สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
 5.3  สังเกตการเก็บอุปกรณเขาท่ีใหเรียบรอย 
 
6.  ขอเสนอแนะ 
 6.1  กอนและหลังทํากิจกรรมเด็กจะตองลางมือใหสะอาดทุกครั้ง 
 6.2  เม่ือสิ้นสุดการทํากิจกรรม ครูไมควรเนนท่ีความสวยงามของผลงานที่เด็กทํา แตควรให
ความสําคัญกับกระบวนการทํางานของเด็กท่ีจะสงผลตอการคิดเชิงเหตุผล 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยน้ําตาลไอซิ่ง 
 

ช่ือกิจกรรม   ฟกทองรวมใจ 
จุดมุงหมาย   

1. พัฒนาการใชกลามเน้ือเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกบัตา 
2. ฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส 
3. สงเสริมการแสดงออกและมีความม่ันใจในตนเอง 
4. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
5. ฝกทักษะการสังเกต  จําแนก  เปรียบเทียบ 
6. ฝกทักษะการคดิเชิงเหตุผล 

วัสดุอุปกรณ 
1. นํ้าตาลไอซิ่งบรรจุในถุง 3-4  สี  คือ สีเขียว  สชีมพู  สีนํ้าตาล  สีเหลือง 
2. นํ้าตาลไอซิ่งชนิดผง 
3. ฟกทองนึ่งหั่นเปนชิ้น ๆ 
4. ผาพลาสติกปูโตะ 
5. ถาดรองสําหรับวางฟงทองขณะทํากิจกรรม 
6. ถาดรองสําหรับวางชิ้นงาน 

ข้ันตอนการดาํเนินกิจกรรม 
1. เด็กและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับนํ้าตาลไอซิ่ง และฟกทองนึ่ง  โดยสังเกต  รูปราง

ลักษณะ สี  ขนาด  และน้ําหนัก  ท้ังนํ้าตาลไอซิ่งและฟกทอง 
2. เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 
3. เด็กทํากิจกรรมตามความสนใจโดยบีบนํ้าตาลไอซิ่งชนิดครีมท่ีบรรจุในถุงหรือนํ้าตาลไอซิ่ง

ชนิดผงตกแตงฟกทองนึ่งตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 
4. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนําชิน้งานวางบนถาดรองไปจัดรวมกันไวท่ีหนาชั้นเรียนจากน้ัน

เปดโอกาสใหเด็ก ๆ เลาถึงผลงานที่ตนเองทําพรอมท้ังชิมผลงานของตนเอง   
5. เด็กชวยกันเก็บของ ทําความสะอาดใหเรียบรอย 
6. เด็กและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา 

การประเมนิผล 
  1.  สังเกตการรวมทํากิจกรรมและการสนทนา 
  2.  สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
  3.  สังเกตการเก็บอุปกรณเขาท่ีใหเรียบรอย 
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ช่ือกิจกรรม   สับปะรดมหัศจรรย 
จุดมุงหมาย   

1. พัฒนาการใชกลามเน้ือเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกบัตา 
2. ฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส 
3. สงเสริมการแสดงออกและมีความม่ันใจในตนเอง 
4. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
5. ฝกทักษะการสังเกต  จําแนก  เปรียบเทียบ 
6. ฝกทักษะการคดิเชิงเหตุผล 

วัสดุอุปกรณ 
1. นํ้าตาลไอซิ่งบรรจุในถุง 3-4  สี  คือ   สีเหลือง  สีนํ้าตาล  สีชมพู สีเขียว 
2. นํ้าตาลไอซิ่งชนิดผง 
3. สับปะรดหั่นตามขวาง 
4. ผาพลาสติกปูโตะ 
5. ถาดรองสําหรับวางสับปะรดขณะทํากิจกรรม 
6. ถาดรองสําหรับวางชิ้นงาน 

ข้ันตอนการดาํเนินกิจกรรม 
1. เด็กและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับนํ้าตาลไอซิ่ง และสับปะรด  โดยสังเกตรูปราง  ลักษณะ 

สี  ขนาด  และน้ําหนัก   
2. เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 
3. เด็กทํากิจกรรมตามความสนใจโดยบีบนํ้าตาลไอซิ่งชนิดครีมท่ีบรรจุในถุงหรือนํ้าตาลไอซิ่ง

ชนิดผงตกแตงสับปะรดตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 
4. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนําชิน้งานวางบนถาดรองไปจัดรวมกันไวท่ีหนาชั้นเรียนจากน้ัน

เปดโอกาสใหเด็ก ๆ เลาถึงผลงานที่ตนเองทําพรอมท้ังชิมผลงานของตนเอง   
5. เด็กชวยกันเก็บของ ทําความสะอาดใหเรียบรอย 
6. เด็กและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา 

การประเมนิผล 
  1.  สังเกตการรวมทํากิจกรรมและการสนทนา 
  2.  สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 

3. สังเกตการเก็บอปุกรณเขาท่ีใหเรียบรอย 
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ช่ือกิจกรรม   ซาลาเปาเขากันกบัไอซิ่ง 
จุดมุงหมาย   

1. พัฒนาการใชกลามเน้ือเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกบัตา 
2. ฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส 
3. สงเสริมการแสดงออกและมีความม่ันใจในตนเอง 
4. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
5. ฝกทักษะการสังเกต  จําแนก  เปรียบเทียบ 
6. ฝกทักษะการคดิเชิงเหตุผล 

วัสดุอุปกรณ 
1. นํ้าตาลไอซิ่งบรรจุในถุง 3-4  สี  คือ สีเขียว  สชีมพู  สีนํ้าตาล  สีเหลือง 
2. นํ้าตาลไอซิ่งชนิดผง 
3. ซาลาเปา  
4. ผาพลาสติกปูโตะ 
5. ถาดรองสําหรับวางซาลาเปาขณะทํากิจกรรม 
6. ถาดรองสําหรับวางชิ้นงาน 

ข้ันตอนการดาํเนินกิจกรรม 
1. เด็กและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับนํ้าตาลไอซิ่ง และซาลาเปา  โดยสังเกต  รูปราง  

ลักษณะ สี  ขนาด  และน้ําหนัก   
2. เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 
3. เด็กทํากิจกรรมตามความสนใจโดยบีบนํ้าตาลไอซิ่งชนิดครีมท่ีบรรจุในถุงหรือนํ้าตาลไอซิ่ง

ชนิดผงตกแตงซาลาเปาตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 
4. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนําชิน้งานวางบนถาดรองไปจัดรวมกันไวท่ีหนาชั้นเรียนจากน้ัน

เปดโอกาสใหเด็ก ๆ เลาถึงผลงานที่ตนเองทําพรอมท้ังชิมผลงานของตนเอง   
5. เด็กชวยกันเก็บของ ทําความสะอาดใหเรียบรอย 
6. เด็กและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา 

การประเมนิผล 
  1.  สังเกตการรวมทาํกิจกรรมและการสนทนา 
  2.  สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
  3.  สังเกตการเก็บอุปกรณเขาท่ีใหเรียบรอย 
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ช่ือกิจกรรม   ไอซ่ิงปงขนมปงกอน 
จุดมุงหมาย   

1. พัฒนาการใชกลามเน้ือเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกบัตา 
2. ฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส 
3. สงเสริมการแสดงออกและมีความม่ันใจในตนเอง 
4. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
5. ฝกทักษะการสังเกต  จําแนก  เปรียบเทียบ 
6. ฝกทักษะการคดิเชิงเหตุผล 

วัสดุอุปกรณ 
1. นํ้าตาลไอซิ่งบรรจุในถุง 3-4  สี  คือ สีเขียว  สชีมพู  สีนํ้าตาล  สีเหลือง 
2. นํ้าตาลไอซิ่งชนิดผง 
3. ขนมปงกอน 
4. ผาพลาสติกปูโตะ 
5. ถาดรองสําหรับวางขนมปงกอนขณะทํากิจกรรม 
6. ถาดรองสําหรับวางชิ้นงาน 

ข้ันตอนการดาํเนินกิจกรรม 
1. เด็กและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับนํ้าตาลไอซิ่ง และขนมปงกอน  โดยสังเกต รูปราง  

ลักษณะ สี  ขนาด  และน้ําหนัก   
2. เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 
3. เด็กทํากิจกรรมตามความสนใจโดยบีบนํ้าตาลไอซิ่งชนิดครีมท่ีบรรจุในถุงหรือนํ้าตาลไอซิ่ง

ชนิดผงตกแตงขนมปงกอนตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 
4. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนําชิน้งานวางบนถาดรองไปจัดรวมกันไวท่ีหนาชั้นเรียนจากน้ัน

เปดโอกาสใหเด็ก ๆ เลาถึงผลงานที่ตนเองทําพรอมท้ังชิมผลงานของตนเอง   
5. เด็กชวยกันเก็บของ ทําความสะอาดใหเรียบรอย 
6. เด็กและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา 

การประเมนิผล 
  1.  สังเกตการรวมทํากิจกรรมและการสนทนา 
  2.  สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
  3.  สังเกตการเก็บอุปกรณเขาท่ีใหเรียบรอย 
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รายชื่อกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยใชน้ําตาลไอซิ่ง 
 

1. ฟกทองรวมใจ    21.  โรซี่แครกเกอรแฟนตาซี 
2. แครอทคอยรัก   22.  ชินมัยเปลี่ยนโฉม 
3. เผือกตมชมสวน   23.  โลซานแสนหรรษา    
4. แคนตาลูปชุบชีวิต   24.  ปงปอนซอนรักไอซิง่ 
5. กลวยสุกแสนหรรษา   25.  หนาไอซี่งมิสซิ่งบัตเตอร 
6. มะมวงชวนอวดโฉม   26.  โรตีไอซิ่ง 
7. แตงกวาเลาเรื่อง   27.  คุกกี้เคลือบนํ้าตาลไอซิ่ง 
8. แกวมังกรสวยดวยไอซิ่ง   28.  ขนมเปยะเปลี่ยนใจ 
9. ดอกกะหล่ําฝนรัก   29.  ขาวแตนแฟนไอซิ่ง 
10. ขาวโพดอวดโฉม   30.  ถวยฟูคูไอซิ่ง 
11. หัวผักกาดขาวสวยเพราะไอซิ่ง   31.  เคกกลวยหอมจอมขยัน 
12. แอบเปลหลากสี     32.  วุนแปลงราง 
13. กลวยตมพิชิตนํ้าตาลไอซิ่ง   33.  ตะโกโชวไอซิ่ง 
14. สับปะรดมหัศจรรย   34.  ขนมชั้นปนความรัก 
15. ชมพูคูไอซิ่ง   35.  โอลิโอโตลม 
16. สาลี่ผูพชิิตรกั   36.  เชียงไฮสายรุงรวมใจ 
17. มันแกวเพิ่มความงามตามน้ําตาลไอซิ่ง   37.  ขนมปงปปพิชิตไอซิ่ง 
18. มันเทศเกดวยนํ้าตาลไอซิง่   38.  ขนมเบื้องเพื่อนนํ้าตาล 
19. มะเขือเปาะเพราะน้ําตาลไอซิ่ง   39.  ทองมวนชวนน้ําตาลไอซิง่สังสรรค 
20. ฝรั่งบันทึกรัก   40.  โดนัทมัดใจไอซิง่ 
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ตัวอยางภาพผลงานศิลปสรางสรรคดวยน้ําตาลไอซิ่ง 

 
 

 

ภาพผลงานฟกทองรวมใจ

ภาพผลงานสับปะรดมหัศจรรย
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ภาพผลงานซาลาเปาเขากันกับไอซิ่ง

ภาพผลงานไอซิ่งปงขนมปงกอน 
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ตัวอยางภาพเด็กทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยน้ําตาลไอซิ่ง 

 
 

 

ภาพเด็กทํากิจกรรมฟกทองรวมใจ

ภาพเด็กทํากิจกรรมสับปะรดมหัศจรรย
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ภาพเด็กทํากิจกรรมซาลาเปาเขากันกับไอซิ่ง 

ภาพเด็กทํากิจกรรมไอซิง่ปงขนมปงกอน 
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ภาคผนวก  ข 
       -  คูมือการใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 

           -  ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
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คูมือการใช 
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 

 
ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  อาย ุ4-5 ป  เปนแบบปรนัย  มี  3  
ตัวเลือก จํานวน  60  ขอ  ใชประเมินการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยดานตาง ๆ ดังน้ี 

1. ดานการหาสวนที่หายไปของภาพ   จํานวน  12  ขอ 
2. ดานการจําแนก       จํานวน  12  ขอ 
3. ดานตรงกันขาม   จํานวน  12  ขอ 
4. ดานการอุปมาอุปไมย   จํานวน  12  ขอ 
5. ดานอนุกรม     จํานวน  12  ขอ 

 
การใหคะแนน 
 ขอท่ีตอบถูกให   1  คะแนน 
 ขอท่ีตอบผิด  หรือไมตอบ  หรือตอบมากกวา  1  ตัวเลือก  ให  0  คะแนน 
 
การเตรียมการสอบ 
 1.  ผูดําเนินการสอบทดสอบศึกษาแบบทดสอบและคูมือการใชแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลใหเขาใจ
กระบวนการทั้งหมดใชภาษาที่ชัดเจนในการอานขอคําถามในแบบทดสอบแตละขอ  โดยอานขอละ  2  ครั้ง 
 2.  อุปกรณท่ีใชในการทดสอบ 
  2.1  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว  โดยเขียนชื่อ – 
สกุลของผูรับการทดสอบไวใหพรอม  และแบบทดสอบสํารองอกี  3  ชุด   
  2.2  คูมือการใชแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผล 
  2.3  ดินสอดําสําหรับทําเครื่องหมายในแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตผุล 
 3.  สถานที่/หองสอบ   

          จัดโตะ – เกาอี้ใหหางกันพอสมควร โดยจัดโตะเกาอี้ใหเพียงพอกับจํานวนของ ผูเขารบัการสอบ  
เลือกหองสอบที่ปราศจากสิ่งรับกวน  เชน  เสียง  กลิ่น 
 4.  ผูเขารับการทดสอบ   

กอนเริ่มการทดสอบควรใหผูเขารับการทดสอบทําธุระสวนตัวใหเรียบรอย  เชน  เขาหองนํ้า  
ด่ืมนํ้า  ใหเรียบรอย  และเมื่ออยูในหองที่ทําการทดสอบ ใหผูเขารับการทดสอบนั่งประจําท่ีใหเรียบรอย 
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ขั้นตอนการสอบ 
 ในการทดสอบ  ใหผูดําเนินการทดสอบปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
  1.  แจกแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลและดินสอดําใหผูเขารับการทดสอบตามลําดับชื่อ – 
สกุลท่ีเตรียมไวใหตรงกับผูเขารบัการทดสอบ 
  2.  อธิบายการเลือกคําตอบซึ่งเลือกไดเพียง  1  ตัวเลือก  โดยทําเครื่องหมาย   โดยสาธิต
ใหผูเขารับการทดสอบดู  และลองทําจนเขาใจในขอตัวอยาง 

3. ผูทําการทดสอบอานคําถามในแตละขอใหผูเขารบัการทดสอบฟงทีละขอ ขอละ  2  ครั้ง 
4. สังเกตวาผูเขารบัการทดสอบทําเครื่องหมาย   ครบทุกคนในแตละขอคําถาม  แลวจึง 

อานขอคําถามขอตอไป 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  (อายุ  4-5  ป) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คูมือ 
 

ชุดที่  1 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสวนที่หายไปของภาพ 
 
  
 

ขอตัวอยาง 
ขอเงาะ 
 ครู  :  “เด็ก ๆ เปดหนาผักกาดขาว ดูท่ีขอเงาะ  ฟงคําสั่งนะคะ” 
                                 “ใหเด็ก ๆ ดูภาพในแถวบนชองที่ 1 คือภาพท่ีสมบูรณ ชองที่ 2 คือ ภาพสวนที่หายไป  
                                  ใหเด็ก ๆ เลือกกากบาท ( ) ทับภาพสวนที่หายไปในแถวลาง ” 
                                 (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง และดูแลเด็กปฏิบัติใหครบทุกคน) 
 เด็กปฏิบัติ :  เขียนเครื่องหมายกากบาท 

ครู  :  “เกงมากคะ ตอไปนี้จะเริ่มทําขอตอไปแลวนะคะ  เด็ก ๆ ตองฟงคําสัง่ใหดี ๆ  
   คิดใหดี ๆ กอนท่ีจะกากบาท ( ) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ” 

 
ขอตัวอยาง 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

หนาผักกาดขาว
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
ชุดที่  1 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสวนที่หายไปของภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอตัวอยาง 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 ชื่อ-สกุล.…………………………………………………………………….. 
ชั้น อนุบาลปท่ี  1/1  โรงเรียนวดัสะแกงาม  กรงุเทพมหานคร 
วันท่ีทําการสอบ…………………………………………………………… 
ผูดําเนินการสอบ………………………………………………………… 
คะแนนที่ได……………………………………………………………….. 
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คูมือ 
 

ชุดที่  2 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนก 
 
 

 
ขอตัวอยาง 
ขอเงาะ 
 ครู  :  “เด็ก ๆ เปดหนาผักกาดขาว ดูท่ีขอเงาะ  ฟงคําสั่งนะคะ” 
                                 “ใหเด็ก ๆ ดูภาพและเลือกกากบาท ( ) ทับภาพที่ไมเขาพวก” 
                                 (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง และดูแลเด็กปฏิบัติใหครบทุกคน) 
 เด็กปฏิบัติ :  เขียนเครื่องหมายกากบาท 

ครู  :  “เกงมากคะ ตอไปนี้จะเริ่มทําขอตอไปแลวนะคะ  เด็ก ๆ ตองฟงคําสัง่ใหดี ๆ  
   คิดใหดี ๆ กอนท่ีจะกากบาท ( ) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ” 

 
 
 
 
 
 
 
ขอตัวอยาง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หนาผักกาดขาว
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ชุดที่  2 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอตัวอยาง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือ สกุล……………………………………………………………………….. 
ชั้น อนุบาลปท่ี  1/1  โรงเรียนวดัสะแกงาม  กรงุเทพมหานคร 
วันท่ีทําการสอบ…………………………………………………………… 
ผูดําเนินการสอบ………………………………………………………… 
คะแนนที่ได……………………………………………………………….. 
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คูมือ 
ชุดที่  3 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม 

 
 

 
ขอตัวอยาง 
ขอเงาะ 
 ครู  :  “เด็ก ๆ เปดหนาผักกาดขาว ดูท่ีขอเงาะ  ฟงคําสั่งนะคะ” 
                                 “ใหเด็ก ๆ ดูภาพและเลือกกากบาท ( ) ทับภาพที่ตรงกันขามกับภาพในชองแรก” 
                                 (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง และดูแลเด็กปฏิบัติใหครบทุกคน) 
 เด็กปฏิบัติ :  เขียนเครื่องหมายกากบาท 

ครู  :  “เกงมากคะ ตอไปนี้จะเริ่มทําขอตอไปแลวนะคะ  เด็ก ๆ ตองฟงคําสัง่ใหดี ๆ  
   คิดใหดี ๆ กอนท่ีจะกากบาท ( ) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ” 

 
 
 
 
 
 
ขอตัวอยาง 
 
 
 

หนาผักกาดขาว
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ชุดที่ 3  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตัวอยาง 
 
 
 

 

 
    ช่ือ สกุล……………………………………………………………………….. 

ชั้น อนุบาลปท่ี  1/1  โรงเรียนวัดสะแกงาม  กรุงเทพมหานคร 
วันท่ีทําการสอบ…………………………………………………………… 
ผูดําเนินการสอบ………………………………………………………… 
คะแนนที่ได……………………………………………………………….. 
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คูมือ 
 

ชุดที่  4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการอุปมาอุปไมย 
 
 

 
ขอตัวอยาง 
ขอเงาะ 
 ครู  : “เด็ก ๆ เปดหนาผักกาดขาว ดูท่ีขอเงาะ  ฟงคําสั่งนะคะ” 
                                “ภาพในคูแรกมีความสัมพันธกัน ใหเด็ก ๆ หาภาพที่หายไปของอีกคูหน่ึงที่เกี่ยวของกัน 
                                 เหมือนคูแรก” และเลือกกากบาท ( ) ทับภาพแถวลางที่มีความสัมพันธกันเหมือนภาพ 
                                 ในคูแรก”  (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง และดูแลเด็กปฏิบัติใหครบทุกคน)                      
 เด็กปฏิบัติ :  เขียนเครื่องหมายกากบาท 

ครู  :  “เกงมากคะ ตอไปนี้จะเริ่มทําขอตอไปแลวนะคะ เด็ก ๆ ตองฟงคําสั่งใหดี ๆ  
   คิดใหดีกอนท่ีจะกากบาท ( ) ทุกคนเปดหนาตอไปคะ” 

 
 
ขอตัวอยาง 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

หนาผักกาดขาว

: 
…………..….…..
: ?
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ชุดที่  4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการอุปมาอุปไมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตัวอยาง 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

   ช่ือ สกุล……………………………………………………………………….. 
ชั้น อนุบาลปท่ี  1/1  โรงเรียนวัดสะแกงาม  กรุงเทพมหานคร 
วันท่ีทําการสอบ…………………………………………………………… 
ผูดําเนินการสอบ………………………………………………………… 
คะแนนที่ได……………………………………………………………….. 

 

 
: : ?

 

……….….…..



 87

คูมือ 
 

ชุดที่  5 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม 
 
 

 
 
ขอตัวอยาง 
ขอเงาะ 
 ครู  : “เด็ก ๆ เปดหนาผักกาดขาว ดูท่ีขอเงาะ  ฟงคําสั่งนะคะ” 
                                 “ใหเด็ก ๆ ดูภาพในแถวบน และเลือกกากบาท ( )ทับภาพแถวลางที่มีความ 
                                 สัมพันธตอเน่ืองกัน”  (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง และดูแลเด็กปฏิบัติใหถูกตอง) 
 เด็กปฏิบัติ :  เขียนเครื่องหมายกากบาท 

ครู  :  “เกงมากคะ ตอไปนี้จะเริ่มทําขอตอไปแลวนะคะ เด็ก ๆ ตองฟงคําสั่งใหดี ๆ  
   คิดใหดี ๆ กอนท่ีจะกากบาท ( )ทุกคนเปดหนาตอไปคะ” 

 
 
ขอตัวอยาง 
 
 
 

……………… 

 
 
 

 

 

 
 

หนาผักกาดขาว

 

?
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ชุดที่  5 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอตัวอยาง 
 
 
 
 

……………… 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
    ช่ือ สกุล……………………………………………………………………….. 

ชั้น อนุบาลปท่ี  1/1  โรงเรียนวัดสะแกงาม  กรุงเทพมหานคร 
วันท่ีทําการสอบ…………………………………………………………… 
ผูดําเนินการสอบ………………………………………………………… 
คะแนนที่ได……………………………………………………………….. 

 

?
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
  ชื่อ  สกลุ     นางรัตนา   นิสภกุล  (ลาผม) 
  วัน เดือน ปเกิด   19  ธันวาคม  2520 
  สถานที่เกิด    อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร 
  สถานที่อยูปจจบุัน   5/363  หมูบานพงษศิริชัย 2  หมูที่  11  ตําบลออมนอย   
        อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
  ตําแหนงหนาท่ีการงาน  อาจารย  1  ระดับ  4 
  สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนวัดสะแกงาม   
        42/2  แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน 
        กรุงเทพมหานคร   10150 
  ประวัติการศึกษา 
    พ.ศ. 2539   มัธยมศึกษาปที่  6  จากโรงเรียนสวางศึกษา   
    พ.ศ. 2541   บริหารธุรกิจ  (ปวส.) สาขาการบัญชี 
        จากโรงเรียนพังโคนพณิชยการ    
    พ.ศ. 2544   ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
        จากสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
    พ.ศ. 2550   การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
      จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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