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The purpose  of  the  study  was  to  study  and  compare  reasoning  thinking  

of  preschool  children  acquired  coconut  crush  art  activities. 
The  36  subjects  were  students  4 – 5  years  old  who  in  kindergarten  I,  

first  semester, academic year  2010  at  Watsakaengam  School,  under  Bangkok  
Metropolitan  Educational  Sector, Bangkok.  The  subjects  were  36  purposively  
selected.  The  experiment  was  carried  by  the  researcher  for  30  minutes  a  day,  4  
days  per  week  for  6  consecutive  weeks.          

The  research  instruments  were  reasoning  test  for  preschool  children  
which  has  reliability  at  .75,  and  coconut  crush  art  activities  plan  developed  by  
the  researcher.  It  was  One – Group Pretest – Posttest Design.  The  statistic  of  t-test  
for  dependent  samples  was  used  to  analyzed  data.   

The result shown that reasoning thinking of preschool children acquired 
coconut  crush  art  activities  was  significant  at  .01  level, furthermore, the changing  
of  logical  aspect  was  the  highest  followed  by  the  comparison  aspect, grouping 
aspect  and  finding  missing  part,  respectively.      
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 

เดก็ปฐมวยัเป็นวยัท่ีร่างกายและระบบประสาททางสมองของเด็กก าลงัเจริญเติบโต  จึง
เป็นวยัท่ีต้องให้ความส าคญัท่ีสุดส าหรับชีวิตมนุษย์  เพราะสิ่งท่ีเด็กได้รับจากประสบการณ์และ
เรียนรู้ในชว่งแรกเกิด - 5 ปี  แรกของชีวิตมีผลตอ่การวางรากฐานทางระบบประสาทสมองท่ีส าคญั
ต่อพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กท่ีจะเติบโตขึน้เป็นผู้ ใหญ่  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . 
2538: 5)  สิ่งท่ีเด็กได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วง  5  ปี  แรกของชีวิต  จะมีผลตอ่การ
วางรากฐานท่ีส าคญัต่อบุคลิกภาพของเด็กท่ีจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่  บลูม  (Bloom)  ได้กล่าวว่า 
สติปัญญาของเด็กเม่ือ  อาย ุ 4  ปี จะพฒันาเพิ่มขึน้เป็น  50%  และเม่ืออาย ุ6 ปี สติปัญญาของ
เดก็จะพฒันาเป็น 75% และเพียเจต์  (Piaget )  ยงัได้กล่าวว่า พฒันาการทางสติปัญญาท่ีเกิดขึน้
ในวยัก่อนประถมศกึษานีจ้ะเป็นรากฐานให้แก่พฒันาการทางสตปัิญญาในระดบัตอ่ไป พฒันาการ
ทางสติปัญญาของเด็กจะพฒันาได้ช้าหรือเร็วขึน้อยู่กบัการท่ีเด็กได้มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์จึงเป็นสิ่ง
ส าคญัตอ่การพฒันาทางสติปัญญา  (คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ: 2531 ; อ้างอิง
จาก Bloom. 1964: 209 - 225 ; Piaget. n.d)  ซึ่งพฒันาการด้านสติปัญญาประกอบไปด้วย 
ภาษา คณิตศาสตร์ มิตสิมัพนัธ์ ประสาทสมัผสั  การรับรู้  ความจ า  และการคิด (กลุยา  ตนัติผลา
ชีวะ.  2540: 27)  การคิดจึงมีหลายรูปแบบและการคิดเชิงเหตผุลเป็นการคิดรูปแบบหนึ่งท่ีอาศยั
หลกัการหรือข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องมาสนบัสนุน  ท าให้การคิดมีโอกาสผิดพลาดน้อย  และถือเป็น
ทกัษะอยา่งหนึง่ท่ีพฒันาให้สงูขึน้ได้  ผู้ ท่ีคดิมีเหตผุลสงูจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
(นภเนตร  ธรรมบวร.  2544: 3)  ดงันัน้การสง่เสริมการคิดให้เกิดขึน้ในเด็กปฐมวยัจึงเป็นสิ่งส าคญั  
เพราะการคิดของคนเป็นสิ่งท่ีมีมาตัง้แตเ่ด็ก  ซึ่งความสามารถด้านการคิดจะเพิ่มพนูขึน้ตามอายุ
และพฒันาการ 

การคดิเชิงเหตผุลถือเป็นทกัษะอยา่งหนึง่ท่ีสามารถพฒันาให้สงูขึน้ได้เพราะเป็นพืน้ฐาน
ในการเรียนรู้สิ่งตา่งๆและชว่ยให้เดก็เกิดความรู้ใหม่  โดยเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม  อีกทัง้การศกึษา
ส าหรับเด็กปฐมวยัได้เล็งเห็นความส าคญัของการคิดเชิงเหตผุล  จึงได้ก าหนดจดุมุ่งหมายให้เด็ก
คิดหาเหตุผลเกิดความเข้าใจตัดสินใจและรู้จักแก้ปัญหา  (คณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ. 2531: 25)  ซึ่งการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในช่วงปฐมวัยจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญ  การ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตผุลของเด็กปฐมวยัจะพฒันาได้โดยการจดักิจกรรมท่ีให้เด็กใช้ประสาท
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สมัผสั  คดิค้นคว้าและจินตนาการ  (จ านงค์  วิบลูย์ศรี  2536: 29)  กล่าวว่า  การคิดเชิงเหตผุลว่า
เป็นการคิดท่ีอาศยัหลกัการหรือมีข้อเท็จจริงท่ีถกูต้องมาสนบัสนนุอย่างเพียงพอซึ่งท าให้มีโอกาส
ผิดพลาดน้อย  และผู้ ท่ีมีทักษะในการคิดเชิงเหตผุลสูง  ย่อมมีความคิดท่ีมีคุณภาพสูงสามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ได้นานัปการ  ดงันัน้การปลูกฝังหรือ
พฒันาการคิดนัน้ควรเร่ิมท าตัง้แต่ก้าวแรกท่ีเด็กย่างเข้าสู่โรงเรียน  เพราะว่าเด็กมีธรรมชาติของ
ความอยากรู้อยากเห็นสูงอยู่แล้ว  ถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมตัง้แต่เร่ิมต้นก็จะเป็นการช่วยพฒันา
ศกัยภาพทางการคิดท่ีเด็กมีอยู่ภายในตนให้ก้าวขึน้สู่ขีดสงูสดุ  และ  (ฉันทนา  ภาคบงกช. 2528: 
51)  กล่าวว่า  การท่ีเด็กได้รับการพฒันาความคิดให้เป็นคน  “คิดเป็น”  เด็กจะสามารถให้เหตผุล
แก้ปัญหาและตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสุดในอนาคต  เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้การคิดเชิงเหตุผลจาก
กิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถพฒันาเด็ก
ปฐมวยัได้อย่างเต็มท่ี  (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 2532: 256 – 657)   ให้แนวทางในการ
ส่งเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตผุลว่ามีหลากหลายวิธี  เช่น  การฝึกการรับรู้ทางประสาทสมัผสั  
การใช้ค าถาม  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  และใช้ความคิด  เป็นต้น  หลักส าคัญในการจัด
กิจกรรมนัน้จะต้องค านึงถึงส่ือ  และสภาพแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับพฒันาการ
และความสนใจของเดก็  ซึง่กิจกรรมอาจจดัในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะ 

 การจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจดักิจกรรมท่ี
มีความเหมาะสมกับเด็ก  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพของเด็กแต่ละคน ซึ่ง
กิจกรรมท่ีจดัควรค านึงถึงตวัเด็กเป็นส าคญั เด็กแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกันจึงควรจดัให้มี
กิจกรรมหลายประเภทสอดคล้องกบัความสนใจและความต้องการของเด็กเพ่ือให้เด็กสามารถท า
กิจกรรมเป็นรายบุคคล  กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้ ริเร่ิมกิจกรรม  มีการ
ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก  และท่ีส าคญักิจกรรมท่ีจดัควรเน้นให้มีส่ือ
ของจริงให้เด็กมีโอกาสสังเกต  ส ารวจ  ค้นคว้า  ทดลอง  แก้ปัญหาด้วยตนเอง  (กรมวิชาการ.  
2540: 23)  (สนัติ  คณุประเสริฐ ; และสมใจ  สิทธิชยั. 2535: 2 - 5)  กล่าวว่ากิจกรรมสร้างสรรค์
ทางศิลปะยังเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสนใจ  ความสามารถและสอดคล้องกับหลัก
พฒันาการของเดก็เป็นอยา่งดี  อีกทัง้ยงัชว่ยให้กล้ามเนือ้มือและสายตาสมัพนัธ์กนั  (กรมวิชาการ. 
2540: 15)  ยงัได้ให้แนวคิดถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ว่า  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาเด็กให้แสดงออก
ทางอารมณ์  ความรู้สกึ  ความคดิสร้างสรรค์ โดยใช้ศลิปะหรือวิธีการตา่ง ๆ เป็นเคร่ืองมือ เช่น การ
วาดภาพ  ระบายสี  พิมพ์ภาพ  ปัน้  ฉีก  ตดั  ปะ  การประดิษฐ์เศษวัสดุ  ฯลฯ  สอดคล้องกับ  
(คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ.  2544: 48)  ได้กล่าวถึงกิจกรรมการประดิษฐ์นบัเป็นสิ่งส าคญั  
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อย่าพยายามบอกเด็กว่าเขาต้องท าอะไร  ควรฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ท่ีจะส ารวจและตดัสินใจด้วย
ตนเอง  ส่วน  (ชวลิต  ดาบแก้ว.  2533: 28 - 33)  ได้เสนอแนะถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการประดิษฐ์
ตกแต่งภาพด้วยเศษวสัดตุ่าง ๆ  เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งในการตกแต่งภาพด้วย
เศษวสัดตุ่าง ๆ  เช่น กระดาษสี  ฝาน า้อดัลม  เกล็ดปลา  เศษผ้า ฯลฯ  หรือแม้แต่การสร้างภาพ
ด้วยวสัดธุรรมชาติซึ่งเป็นการใช้เศษวสัดท่ีุได้จากธรรมชาติ  และสามารถหาได้ทัว่ไปในท้องถ่ินมา
ประดบัตกแตง่เป็นงานศิลปะ  เช่น  ส่วนตา่ง ๆ  ของพืช  เปลือกหอย  กรวด  ดิน  หิน  ทราย ฯลฯ  
และในการสร้างภาพด้วยเศษวสัดจุากธรรมชาติช่วยท าให้เด็กได้รับความสนกุสนาน  เรียนรู้ทกัษะ
ใหม ่ๆ  อีกทัง้ยงัใช้ความคดิในการสร้างงานและเร่ืองราวตา่ง ๆ  อย่างอิสระจากวสัดุ  (กลุยา  ตนัติ
ผลาชีวะ. 2547)  กล่าวว่า  ศิลปะช่วยให้เด็กเช่ือมผสมผสานความรู้  วิทยาศาสตร์  สั งคม  
คณิตศาสตร์  ศลิปะของเดก็มีความตา่งจากศลิปะโดยทัว่ไปตรงท่ีศิลปะเด็กเป็นการแสดงออกตาม
ความสนใจ  การรับรู้  และความพร้อมของเด็กแต่ละคนโดยแสดงออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
และปรากฏเป็นผลงานทางศลิปะ  เพราะศลิปะของเดก็เสมือนเป็นตวัแทนของความรู้สึกนึกคิดของ
เด็กโดยตรง  ดงันัน้การท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จึงเป็นเร่ืองส าคญัของการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั เพ่ือพฒันาศกัยภาพทางการคดิ ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตผุลและการคิดสร้างสรรค์   ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าครูผู้ สอนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะพบปัญหาในการใช้ส่ือต่างๆ 
มกัจะมองข้ามการใช้ส่ือจากวสัดธุรรมชาติในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น กากมะพร้าว  ใบ
มะพร้าว  กะลามะพร้าว  ก้านมะพร้าว  ก้อนหิน และเปลือกหอย เป็นต้น  ดงันัน้ครูผู้สอนและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการพฒันาเด็กปฐมวยัจึงควรคิดค านึงในการจดัเตรียมส่ือต่างๆ โดยให้ เด็กได้รับรู้คณุ
คา่ของส่ือวสัดธุรรมชาตแิละวสัดเุหลือใช้ท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ท าประโยชน์ได้เป็นอย่างดี โดยจะ
ฝึกการสังเกตเร่ิมตัง้แต่การรู้จักท่ีมาของส่ือวัสดุ พร้อมทัง้การรู้จัก เลือกจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 
ตลอดจนการเลือกใช้วสัดท่ีุตนเองสนใจผ่านกระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 
สง่เสริมการคดิค้นสิ่งใหมแ่ละพฒันาการคดิเชิงเหตผุล  และความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี เป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดจินตนาการ และมีการแสดงออกโดยใช้การแสดงความรู้สึกต่างๆ ท่ี
ตนเองได้เรียนรู้ ทัง้ความคิด ความรู้สึก ปัญญา อารมณ์และท าให้ศกัยภาพท่ีอยู่ในตวับคุคลให้มี
การพฒันาสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม ่ ดงันัน้ การท ากิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว จึงมี
อิทธิพลตอ่การพฒันาการคดิเชิงเหตผุลและความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั 

 ปัจจุบนัประเทศไทยและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาหนัมาให้ความส าคญักับการศึกษา
ระดับปฐมวัยมากขึน้เน่ืองจากการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ สอนเป็น
ศนูย์กลาง  เน้นการถ่ายทอดความรู้และเนือ้หาตามต าราและแบบฝึกหดั  โดยละเลยการมุ่งเน้นให้
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ผู้ เรียนพัฒนาศกัยภาพประกอบกับสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวยัทกุด้านอย่างแท้จริง  มุ่งท่ีจะเร่งให้เด็กเรียนเขียนและอ่าน  ซึ่งผลการ
ไมใ่ห้อิสระเดก็ในการแสดงออกบงัคบัให้เดก็เขียนหนงัสือเป็นผลท าให้ผู้ เรียนมีพฒันาการทางด้าน
การคิดไม่เป็นไปตามพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  (มานพ  ถนอมศรี.  2542: 10)  กล่าวว่า
ปัจจบุนัการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีเด็กชอบและสามารถพฒันาการคิดเชิงเหตุ
ผลได้  ผู้ วิจัยจึงได้น ากากมะพร้าวย้อมสีอบแห้งมาใช้ในการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ซึ่ง
เป็นนวตกรรมใหมใ่ห้เดก็ได้เรียนรู้วา่กากมะพร้าวท่ีเหลือจากการครัน้น า้กะทิออกไปแล้วสามารถท่ี
จะน ามาท าประโยชน์ได้หลากหลาย  เช่น  การน ามาย้อมสีอบแห้งแล้วน ามาเป็นส่ือวสัดใุนการท า
กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ได้ 

จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าว  ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษา  และพฒันาในเร่ืองของ
การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั  โดยพฒันารูปแบบกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  
ซึ่งสามารถพัฒนาระบบประสาททางสมองท าให้เด็กเกิดความรู้ตลอดจนมีการพัฒนาการด้าน
สติปัญญาในเร่ืองของความคิด  การคิดเชิงเหตุผล  และความเข้าใจเหตุผลอย่างง่ายจากการท า
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว ซึ่งผลการวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางส าหรับครู  
ผู้บริหาร    ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในการจัดและพัฒนา
รูปแบบของกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์และพฒันาการคิดเชิงเหตผุลส าหรับเดก็ปฐมวยัตอ่ไป 
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1.  เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการท ากิจกรรม
ศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 

2.  เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการท า
กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ เป็นการท าให้ทราบถึงการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครู ผู้บริหาร  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การศึกษาปฐมวยัท่ีจะน าไปใช้เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการคิดเชิงเหตผุลตลอดจนการจดักิจกรรม
ศลิปสร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัมากย่ิงขึน้ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจัยครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุ  4 – 5 ปี  ท่ี

ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนวดัสะแกงาม  
ส านกังานเขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร  จ านวน  140  คน 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุ  4 – 5  ปี  ท่ี

ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนวัดสะแกงาม  
ส านกังานเขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร  สังกดักรุงเทพมหานคร  จ านวน  36  คน  ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  มา  1  ห้องเรียน 
 

ตัวแปรที่ศึกษำ  
1.  ตวัแปรต้น  คือ  การเรียนจากการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
2.  ตวัแปรตาม  คือ  การคดิเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยั     
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.  เด็กปฐมวัย   หมายถึง  เด็กชาย – หญิง  อายุ 4 – 5  ปี  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้

อนบุาลปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา 2553  โรงเรียนวดัสะแกงาม  ส านกังานเขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 

 
2.  กำรคิดเชิงเหตุผล  หมายถึง  เป็นความคิดทางระบบประสาทสมองท่ีเกิดขึน้มา

จากภายใน  โดยอาศยัหลกัการหรือข้อมลูท่ีถกูต้องเป็นเหตเุป็นผลจากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มา
สนับสนุนกับประสบการณ์ใหม่เพ่ือท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งต่างๆท่ีใช้ในการ
ตัดสินใจหรือวิเคราะห์เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้  และหาค าตอบในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ซึ่งจะน าไปสู่
กระบวนการคดิเชิงเหตผุลจากการท่ีได้ท าการวิจยัในครัง้นี ้ ได้จ าแนกการคิดเชิงเหตผุลออกเป็น  4  
ด้าน 

2.1  การหาส่วนท่ีหายไป  หมายถึง  ความสามารถในการคิดพิจารณาถึงส่วนของ
ภาพท่ีหายไปของภาพท่ีก าหนดให้วา่มีลกัษณะอยา่งไร 

2.2  การจดัประเภท  หมายถึง  ความสามารถในการคิดพิจารณาความเหมือน
ความตา่งกนัเพ่ือจดัแยกสิ่งของตา่งๆตามประเภทท่ีจดัอยูใ่นพวกเดียวกนั 

2.3  การเปรียบเทียบ  หมายถึง  ความสามารถในการคิดพิจารณาความแตกตา่ง
ของสิ่งของตา่งๆตามรูปร่าง  รูปทรง  ขนาด  ทิศทาง  ประเภท  ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

2.4  อนกุรม  หมายถึง  ความสามารถในการคิดหาค าตอบล าดบัตอ่ไปของภาพท่ี
ก าหนดให้อยา่งมีระบบ   

การคิดเชิงเหตผุลทัง้  4  ด้านนีส้ามารถวดัได้ด้วยแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลของ
เดก็ปฐมวยั  4 – 5  ปี  ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

3.  กิจกรรมศิลปสร้ำงสรรค์โดยใช้กำกมะพร้ำว  หมายถึง  กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
เดก็ได้ลงมือปฏิบตัใิช้ความคดิจินตนาการอย่างอิสระในการท ากิจกรรมเด็กได้ใช้ประสาทสมัผสัใน
การปฏิบตั ิ กบักากมะพร้าวและส่ือวสัดอุปุกรณ์ประเภทตา่งๆอย่างอิสระโดยเด็กสามารถเลือกท า
ได้ตามความสนใจ ตามความสามารถโดยใช้กากมะพร้าว  ซึ่งได้รับการท าความสะอาด  อบแห้ง
ไม่เป็นอันตรายแก่เด็ก  ประกอบในการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  โดยสร้างผลงานทางศิลปะ
ตามความคดิจินตนาการ  เช่น  การประดิษฐ์ของขวญัโดยใช้กากมะพร้าวตกแตง่ในขวดแก้ว  การ
โรยโดยใช้กากมะพร้าวโรยบนกระดาษให้เป็นรูปภาพตา่งๆ  การปัน้โดยปัน้กระดาษหนงัสือพิมพ์
ให้เป็นรูปร่างต่างๆแล้วใช้กากมะพร้าวตกแต่ง  การชุบโดยใช้กากมะพร้าวชุบตกแต่งก้อนหิน  
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เปลือกหอย  ลกูโป่ง  และไข่ต้มสุก  การเล่นกบัสีโดยใช้สีผสมอาหารผสมกบักากมะพร้าวให้เป็นสี
ตา่งๆ  การละเลงสีโดยใช้มือละเลงสีผสมอาหารกบักากมะพร้าว  การวาดโดยวาดภาพแล้วใช้กาก
มะพร้าวตกแตง่รูปท่ีวาด  การพบัโดยพบักระดาษให้เป็นรูปตา่งๆแล้วใช้กากมะพร้าวตกแตง่  การ
ฉีกโดยฉีกกระดาษให้เป็นรูปต่างๆแล้วใช้กากมะพร้าวตกแต่ง  และการร้อยลูกปัดท่ีท าจากกาก
มะพร้าวท่ีผู้วิจยัได้ปัน้เป็นลกูปัดแล้วอบแห้งมาร้อยกบัวสัดอ่ืุนๆ  เป็นต้น  เม่ือท าเสร็จเด็กสามารถ
เล่าถึงผลงานของตนเอง  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวจดัขึน้ในช่วงของกิจกรรม
สร้างสรรค์ของแตล่ะวนั  วนัละ  30  นาที  ตามแผนการจดักิจกรรมแบง่ออกเป็น  3  ขัน้ตอน  ดัง้นี ้  

1.  ขัน้น า  ครูแนะน ากิจกรรมและส่ือวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 
2.  ขัน้ด าเนินการ  เด็กลงมือท ากิจกรรมตามความคิดและจินตนาการของตนเองอย่าง

อิสระ 
3.  ขัน้สรุป  ครู  และเด็กช่วยกันสรุปสนทนาเล่าเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเด็กท าถึงช่ือของ

ผลงาน  ประเภท  รูปร่าง  และขนาดของผลงานของตนเอง    
 
กอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 

กิจกรรมศิลปสร้ำงสรรค์ 
โดยใช้กำกมะพร้ำว 

   
 
 
 
สมมุตฐิำนกำรวิจัย 

1. การคดิเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองท ากิจกรรม
ศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 

2. หลงัการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวเด็กปฐมวยัมีการเปล่ียนแปลง
การคดิเชิงเหตผุลเพิ่มขึน้จากการทดลองในทกุด้าน   

กำรคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวัย 
จ ำแนกออกเป็น 4 ด้ำน คือ 

 1. ด้านการหาสว่นท่ีหายไป 
       2. ด้านการจดัประเภท 
       3. ด้านการเปรียบเทียบ 

 4. ด้านอนกุรม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถ

ใน การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  
และผู้วิจยัได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล  

1.1   ความหมายของการคดิ 
1.2   ความหมายของการคดิเชิงเหตผุล  
1.3   ความส าคญัของการคิดเชิงเหตผุล  
1.4   ทฤษฎีพฒันาการคิด  
1.5   ลกัษณะการคิดเชิงเหตผุล  
1.6   แนวทางการสง่เสริมการคดิเชิงเหตผุล  
1.7   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดเชิงเหตผุล  

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกจิกรรมศิลปสร้างสรรค์  

2.1   ความหมายของศลิปะ 
2.2   ความหมายของกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์  
2.3   ความส าคญัของกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ 
2.4   ความสมัพนัธ์ระหว่างกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์กบัการคดิเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยั 
2.5   ประโยชน์ของการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ 
2.6   แนวการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  
2.7   การท ากิจกรรมจากกากมะพร้าว 
2.8   กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์จากกากมะพร้าวส าหรับเด็กปฐมวยั 
2.9   ส่ือ วสัด ุอปุกรณ์ในการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ 
2.10  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ 
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1.  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงเหตุผล  
1.1 ความหมายของการคิด 

มีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการคดิไว้แตกตา่งกนัดงันี ้

ฮิลการ์ด  (ปริษา  บญุมาศ.  2551: 8 ; อ้างอิงจาก Hilgard. 1962: 336)  ได้ให้
ความหมายของการคดิวา่เป็นพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในสมอง เน่ืองจากกระบวนการใช้สญัลกัษณ์แทน
สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ หรือเป็นกระบวนการท่ีภาพ หรือสัญลักษณ์ของสิ่งของ หรือ
สถานการณ์ตา่งๆ มาปรากฏในแนวคดิ (Idia) หรือจิตใจ (mind)  

ไอแซงค์และคณะ (ปริษา  บญุมาศ.  2551: 8 ; อ้างอิงจาก Eysenck and others. 
1972: 317)  กล่าวว่า  การคิด  หมายถึงการจัดระบบของความสมัพันธ์ระหว่างวตัถุของสิ่งของ
ตา่ง ๆ  (object)  และการจดัระบบของความสมัพนัธ์ระหว่างภาพหรือตวัแทน (representation) 
ของวตัถสุิ่งของนัน้   

จายาสวลั (กาญจนา บญุส ารวย. 2550: 8 ; อ้างอิงจาก Jayaswal. 1974: 7) ได้ให้
ความหมายเก่ียวกับการคิดว่า การคิด เป็นปฏิกิริยาของจิตมนุษย์  ซึ่งจะช่วยให้แตล่ะคนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมอีกทัง้ยังช่วยให้เกิดความพยายามและความสัมฤทธ์ิผลใน
จดุมุง่หมายท่ีเขาต้องการ ดงันัน้ การคดิจงึน าไปสูก่ารกระท าและการปรับตวัท่ีดีขึน้มากกวา่เดมิ  

กิลฟอร์ด  (กาญจนา บญุส ารวย. 2550: 8 ; อ้างอิงจาก Guildford. 1967)  ให้
ทรรศนะว่าการคิดเป็นการค้นหาหลกัการ  โดยการแยกแยะคณุสมบตัิของสิ่งตา่ง ๆ หรือข้อความ
จริงท่ีได้รับแล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปอนัเป็นหลกัการของข้อความจริงนัน้ ๆ รวมถึงน า
หลกัการไปใช้ในสถานการณ์ท่ีตา่งไปจากเดมิ        

สาโรช  บวัศรี  (2539: 287) ได้ให้ความหมายของการคิดว่าเป็นกิจกรรมทางจิต
อยา่งหนึง่ ซึง่ประกอบไปด้วย  ลกัษณะ  3  ประการ  ท่ีแบง่แยกออกจากกนัไมไ่ด้ คือ  

1. ความรู้สกึ  (Feeling หรือ Sensation)   
2. ความจ า  (Memory)  
3. จินตนาการ  (Imagination)  
ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ  (2541: 3)  ได้กล่าวถึงการคิดไว้ว่า  เป็นกลไกลของสมองท่ี

เกิดขึน้เกือบตลอดเวลาซึง่เป็นไปตามธรรมชาตขิองมนษุย์ความคดิเป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการท่ีสมอง
ถกูรบกวนจากสิ่งแวดล้อม  สงัคมรอบตวั  และประสบการณ์สว่นตวัดัง่เดมิขอมนษุย์เอง 

ศรีสรุางค์  ทีนะกลุ  (2542: 8)  ได้กล่าวถึงการคิดไว้ว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้
ภายในสมองซึง่มีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตมนษุย์เป็นอยา่งมาก  
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ธัญลกัษณ์  ลีชวนเค้า  (2544: 9)  ได้ให้ความหมายของการคิดเป็นปฏิกิริยาทาง
สมองท่ีสมัพนัธ์กบักระบวนการท างานของจิตใจมนษุย์เป็นทัง้กระบวนการและผลผลิตมีลกัษณะ
ตอ่เน่ืองกนัในการคิดอาจมีการวางแผน การจดัระบบความสมัพนัธ์ การค้นหาหลกัการความจริง
ตา่งๆ หรือในขณะเดียวกันก็จะต้องผ่านการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  สงัเคราะห์  และการประเมิน
เพ่ือให้ได้แนวทางในการน าไปใช้  การแก้ปัญหาขจดัความสงสัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้ได้
เกิดผลสมัฤทธ์ิท่ีต้องการ  และในการคิดนีส้ามารถพฒันาความคิดในระดบัง่ายๆจากวยัเด็กไปสู่
ระดบัท่ีซบัซ้อนในวยัผู้ใหญ่  

เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์ (2546: 54 - 59)  กล่าวว่า  การคิดคือกิจกรรมทาง
ความคดิท่ีมีวตัถปุระสงค์เฉพาะเจาะจง  เรารู้ว่าเราก าลงัคิดเพ่ือวตัถปุระสงค์อะไรบางอย่าง  และ
สามารถควบคมุให้คิดจนบรรลเุป้าหมายได้  และความคิดเป็นผลจากการท างานของสมองในการ
ก่อรูป (Formulate) บางสิ่งบางอย่างขึน้ในมโนคติ ผ่านการท างานของระบบการรับรู้ทางจิต 
(cognitive  system)  โดยในส่วนของความคิดจะท าหน้าท่ีแยกแยะการกระท าและความรู้สึกผ่าน
กระบวนการทางความคดิอนัจะน าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีตอบสนองสถานการณ์นัน้  

กาญจนา  บุญส ารวย  (2550: 10)  ได้ให้ความหมายของการคิดว่า  การคิดเป็น
กระบวนการท างานของสมองโดยใช้ประสบการณ์มาสัมผสักับสิ่งเร้าและข้อมูลหรือสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือแก้ปัญหา  แสวงหาค าตอบ  ตดัสินใจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  รวมทัง้ยังเป็นพืน้ฐานในการ
เรียนรู้สิ่งตา่งๆ  ดงันัน้การคดิจงึเป็นสิ่งท่ีควรฝึกฝนให้แก่เด็ก  เพ่ือให้เด็กเหล่านีเ้ติบโตเป็นพลเมือง
ท่ีมีคณุภาพ                   

สรุป  ได้ว่าการคิด  คือ  พฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ท่ีเกิดจากระบวนการทาง
สมองทัง้ทางด้านการวิเคราะห์  สงัเคราะห์  สงัเกตเปรียบเทียบ  และประเมินผลเพ่ือค้นหาค าตอบ
ให้กบัสิ่งตา่งๆ  สามารถพฒันาไปใช้ได้จริง  และสร้างสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ในอนาคตตอ่ไป  

 
1.2  ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 

 กู๊ด  (ศรชยั  เลิศไตรภพ.  2535: 16; อ้างอิงจาก  Good. 1973.  Dictionary  of  
Education. 345 )  ได้อธิบายเก่ียวกับการคิดเชิงเหตุผลสรุปได้ว่า  การคิดเชิงเหตุผลเป็น
กระบวนการคิดหรือกระบวนการทางสมองในอันท่ีจะลงความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหวา่งข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์  สามารถสรุปเหตผุลจากข้อสมมตุฐิานได้เป็นการคิดท่ีเป็นผล
มาจากการทดสอบ  หรือการตดัสินใจหรือการวิเคราะห์เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้   (ศรชยั  เลิศไตรภพ  
2535 : 16; อ้างอิงจาก Karplus. n.d.)  ให้ความหมายการคิดเชิงเหตผุลแบบรูปธรรมและ
นามธรรมไว้ดงันี ้ 
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การคิดเชิงเหตุผลแบบรูปธรรม  (Concrete Reasoning Patterns)  คือ  
ความสามารถจ าแนกและรวมกลุ่มสิ่งของโดยอาศยักฎเกณฑ์การสงัเกตคณุสมบตัิของสิ่งเหล่านัน้ 
การคิดเชิงเหตผุลแบบนามธรรม  (Formal Reasoning Patterns)  คือ  ความสามารถในการใช้
กฎเกณฑ์พิจารณาลกัษณะผสมของความคดิในปัญญาตา่งๆ     

รีเบอร์  (กาญจนา บญุส ารวย. 2550: 10 ; อ้างอิงจาก Reber. 1985: 617) ได้ให้
ความหมายเก่ียวกบัการคดิเชิงเหตผุลไว้ว่า การคิดเชิงเหตผุลเป็นพืน้ฐานน าไปสู่การคิดเชิงตรรกะ
โดยใช้กระบวนการทางปัญญาเข้ามาเก่ียวข้องแล้วน าไปสู่การแก้ปัญหา 

ครูลิค  และรูดนิค  (ประภานิช  เพียรไพฑรูย์.  2553:  11;  อ้างอิงจาก  Krulik a 
n.d. Rudnick. 1995 : 3)  ได้อธิบายเก่ียวกบัการคิดเชิงเหตผุลสรุปได้ว่า  การคิดเชิงเหตผุลเป็น
การรวบรวมของการคดิขัน้พืน้ฐาน  การคดิอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดอย่างสร้างสรรค์  โดย
การคดิทกุอยา่งจะมีการใช้เหตผุลเข้าไปแทรกอยู่ด้วย 

ฟรีแมน  (กาญจนา บญุส ารวย. 2550: 10 ; อ้างอิงจาก Freeman. 1988 : 3 – 4) 
กล่าวถึงการคิดเชิงเหตผุลว่ามีความสมัพนัธ์กบัการแก้ปัญหา การหาทางออกให้ปัญหา ประเมิน
วา่วิธีไหนดีท่ีสดุและปฏิบตัติามทางนัน้ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาด้วยความพอใจและยอมรับในวิธี
แก้ปัญหาเม่ือได้รับเหตผุลท่ีถกูต้องอยา่งเพียงพอและสามารถเข้าใจเหตผุลในเหตผุลนัน้ 

กาเย่  (สภุนนัท์  เสถียรศีร)  (2536: 16 ; อ้างอิงจาก  Gagne : 1970: 283. 
Principles of  lnstruction Design.)  กล่าวว่า  การคิดเชิงเหตผุลคือการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
นัน้เอง  เป็นการคิดท่ีใช้เหตผุลในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาถึงสภาพการณ์หรือข้อมลูตา่งๆว่ามี
ข้อเท็จจริงเพียงใดหรือไม ่       

สมบรูณ์  กะการดี  (2532: 9)  กลา่ววา่  การคดิเชิงเหตผุลเป็นกระบวนการกระท าท่ี
เป็น กระบวนการทางสมองในอนัท่ีจะลงความเห็นเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างข้อเท็จจริงหรือ
ปรากฏการณ์และสามารถสรุปผลจากเหตไุด้  การคดิเชิงเหตผุลสามารถแยกออกได้ ดงันี ้ 

1.  การคิดเชิงเหตผุลแบบสดัส่วน หมายถึง ความสามารถการพิจารณาถึงความ
แตกตา่งระหวา่งข้อมลู 2 จ านวน ท่ีเป็นสดัสว่นกนั  

2.  การคิดเชิงเหตผุลแบบผสม หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเหตผุล
อยา่งมีระบบ โดยรวมตวัแปรหรือเหตผุลอนัเป็นไปได้ เพ่ือไปสูก่ารแก้ปัญหา  

3.  การจ าแนกและการควบคมุตวัแปร  หมายถึง  ความสามารถในการแยกตวัแปร
หรือตวัประกอบตวัหนึง่ออกจากตวัแปรอ่ืนๆ และพิจารณาถึงผลท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีมีการควบคมุตวั 
แปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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4.  การอ้างเหตผุลเชิงตรรกวิทยา  หมายถึง  การใช้เหตผุลท่ีประกอบด้วยข้อความ  
2  ประการ  และสรุปวา่ข้อความท่ีให้มานัน้เป็นจริง หรือสมเหตสุมผลหรือไม ่ 

5.  การสนันิษฐานความเป็นเหตเุป็นผล  คือ  การให้เหตผุลอธิบายปัญหาท่ีต้อง
พิสจูน์หรือจากโจทย์   โดยการคาดการณ์เป็นขัน้ๆ  มีการควบคมุตวัแปรหนึ่งไว้ แล้วใช้ตวัแปรอ่ืนๆ 
เป็นตวัทดลองไปเร่ือยจนสามารถหาค าตอบได้ 

6.  การตัง้สมมติฐานเชิงใช้เหตผุลแบบอนมุาน  หมายถึง  การให้เหตผุลคาดคะเน
ใน ค าตอบล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาโดยการน าหลักการใหญ่โดยการน าหลกัการเดิมไป 
สมัพนัธ์กบั หลกัการยอ่ย  

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ  (2540 : 34)  กล่าวว่า  การคิด
เชิงเหตผุล  เป็นทกัษะหนึ่งของการคิดท่ีเป็นแกน หรือทกัษะการคิด  ทัว่ไปท่ีจ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอ
ในการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นพืน้ฐานของการคิดขัน้สูงท่ีมีความสลับซับซ้อน  ซึ่งเรา
จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนือ้หาวิชาการตา่ง ๆ ตลอดจนการใช้ชีวิตอยา่งมีคณุคา่ 

ทิศนา  แขมมณี และคณะ  (2543: 96)  การคิดจึงเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีควรส่งเสริมให้
เกิดขึน้ในเด็กปฐมวัยและลกัษณะการคิดท่ีมีความส าคญัสมควรท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ของ ชาตปิระการหนึ่ง  คือ  การคิดเชิงเหตผุลซึ่งเป็นลกัษณะพิเศษอย่างหนึ่งของการ
คดิท่ีจ าเป็นตอ่การ เรียนรู้ ทกุแขนง  

สรุป  การคิดเชิงเหตผุลหมายถึง  กระบวนการคิดแบบวิเคราะห์  วิจารณ์  เพ่ือใช้
ค้นหาข้อเท็จจริง  และให้ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะส าคญั
ส าหรับเดก็ปฐมวยั  ท่ีจะสามารถน าไปตอ่ยอดกบัการศกึษาและใช้ชีวิตประจ าวนัตอ่ไปได้  

 
1.3  ความส าคัญของการคิดเชิงเหตุผล  

 กนัยา  แสงสวุรรณ  (2532 : 119)  ได้กล่าวถึงการคิดเชิงเหตผุลว่าเป็นการคิดโดย
อาศยั ข้อมลูตา่งๆ พิจารณาความส าคญัของข้อมลูเป็นความสมารถในการคิดหาเหตผุล ทัง้ท่ีเป็น 
อปุมานและอนุมาน  (Inductive and Deductive Thinking) การคิดหาเหตผุลแบบอปุมานเป็น
การคิดโดย อาศัยสิ่งเร้าหลายๆ อย่างเป็นข้อมูลท่ีจะสรุปเป็นกฎหรือหลักการ  ส่วนการคิดหา
เหตผุลแบบอนมุานเป็นการคดิโดยมีหลกัเกณฑ์หรือสิ่งท่ีก าหนดไว้แล้วมาเป็นข้อสรุป 

 พจน์  สะเพียรชยั  (2517: 49 - 51)  ได้กล่าวถึงความส าคญัของการคิดเชิงเหตผุล
ว่าทกัษะ การคิดเป็นสิ่งส าคญัเน่ืองจากความคิดเป็นทกัษะท่ีจะช่วยฝึกฝนให้เด็กมีความสามารถ
ในการสงัเกต  การจ าแนก  การค านวณ  การจดักระท าข้อมลู  การลงสรุปและการส่ือความ 
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รัตนา  นิสภกลุ  (2550: 11)  กลา่ววา่  การคดิและการคดิเชิงเหตผุลนัน้เป็นสิ่งท่ีควร
ให้ความส าคญัอยา่งยิ่งเพราะเป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านตา่งๆ  นอกจากนัน้การ
คิดยงัเป็นทกัษะท่ีช่วยฝึกฝนให้เด็กมีความสามารถในการสงัเกต  การจ าแนก  การค านวณ  การ
จดักระท าข้อมูลการลงสรุปและการส่ือความ  ดงันัน้เราควรให้ความส าคญักับการคิดเชิงเหตผุล 
และการปลกูฝังฝึกฝน  ทกัษะตา่งๆให้กบัเดก็ได้เกิดทกัษะและกระบวนการของการคิดตอ่ไป 

สรุป  ความส าคญัของการคดิเชิงเหตผุลมีความส าคญัส าหรับเด็กในการด าเนินชีวิต  
เพราะสามารถท าให้รู้จกัการจ าแนก  เปรียบเทียบ  เพ่ือหาค าตอบให้กบัปัญหาตา่งๆได้ด้วยวิธีการ
ตามความสามารถ  และเหมาะสมกบัตนเองเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางตอ่ไป 

 
1.4  ทฤษฎีพัฒนาการทางการคิด  

 เพียเจต์ (Piaget) ได้แบง่ล าดบัขัน้ของพฒันาการทางสติปัญญาออกเป็น 4 ขัน้ ซึ่ง
ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วเพียง 3 ขัน้ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
  1. ขัน้ประสาทรับรู้และการเคล่ือนไหว (Sansori – moter Stage) ขัน้นี ้
เร่ิมตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 2 ปี พฤตกิรรมของเดก็วยันีข้ึน้อยู่กบัการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การ
ไขว่คว้า การเคล่ือนไหว การมอง การดดู ในวยันีเ้ด็กแสดงออกเพ่ือให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการ
กระท า เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ แม้ว่าไม่สามารถอธิบายได้ด้วยค าพูดเด็กจะต้องมีโอกาสท่ีจะ
ปะทะกบัสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพฒันาสติปัญญาและความคิด
ในขัน้นีเ้ด็กจะมีความคิดความเข้าใจก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น สามารถประสานงานระหว่าง
กล้ามเนือ้มือ และสายตาเด็กวยันีจ้ะท าอะไรซ า้ๆ บอ่ยๆ เป็นการเลียนแบบพยายามแก้ปัญหาโดย
การเปล่ียนวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการแต่กิจกรรมการคิดของเด็กวยันีส้่วนใหญ่ยงัคงอยู่
เฉพาะสิ่งท่ีสามารถสมัผสัได้เทา่นัน้ 
  2. ขัน้ก่อนปฏิบตัิการคิด (Preoperational – Stage) ขัน้นีเ้ร่ิมตัง้แตอ่าย ุ2 – 7 ปี 
แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ยอ่ย คือ 

2.1 ขัน้ก่อนเกิดสงักปั  (Preconceptual Though)  เป็นขัน้พฒันาการของ 
เด็กอายุ 2 – 4 ปี เป็นช่วงท่ีเด็กเร่ิมมีเหตุผลเบือ้งต้นสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตกุารณ์สองเหตกุารณ์หรือมากกว่ามาเป็นเหตเุก่ียวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตผุลของเด็กวยันีมี้
ขอบเขตจ ากดัอยูเ่พราะเดก็ยงัคงยดึตนเองเป็นศนูย์กลาง คือถือความคิดตนเองเป็นส่วนใหญ่ และ
มองไม่เห็นเหตผุลคนอ่ืน ความคิดและเหตผุลของเด็กวยันีจ้ึงไม่คอ่ยถกูต้องตามความจริงมากนกั 
นอกจากนีค้วามเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ยังคงอยู่ในระดบัเบือ้งต้น เช่น เข้าใจว่าเด็กหญิงสองคนซึ่ง
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เหมือนกนัจะมีทกุอย่างเหมือนกันหมด แสดงว่าความคิดรวบยอดของเด็กวยันีย้งัไม่พฒันาเต็มท่ี
แตพ่ฒันาการทางภาษาของเดก็เจริญรวดเร็วมาก 

2.2 ขัน้การคิดแบบญาณหยัง่รู้หรือแบบสหชัญาณ (Intuitive Thought) เป็น
ขัน้พฒันาการของเดก็อาย ุ4 – 7 ปี ขัน้ท่ีเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ รอบตวัดีขึน้
รู้จักแยกประเภทและรู้จักชิน้ส่วนของวัตถุเข้าใจความหมายของจ านวนเลขเร่ิมมีพัฒนาการ
เก่ียวกบัการอนุรักษ์แต่ไม่แจ่มชดันกั สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่คิดเตรียมล่วงหน้าไว้
ก่อน รู้จักน าความรู้ในสิ่งหนึ่งไปอธิบายหรือแก้ปัญหาอ่ืนและสามารถน าเหตุผลทั่วๆไปมาสรุป
แก้ปัญหา โดยต้องไม่วิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วนเสียก่อน การคิดหาเหตผุลของเด็กขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีตนรับรู้
หรือสมัผสัจากภายนอก 
  3. ขัน้ปฏิบตัิการคิดค้นด้วยรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ขัน้นีเ้ร่ิม
จากอายุ 7 – 11 ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนีส้ามารถสร้าง
กฎเกณฑ์และตัง้เกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เด็กวยันีส้ามารถท่ีจะเข้าใจ
เหตผุล รู้จกัแก้ปัญหาสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นรูปธรรมได้สามารถท่ีจะเข้าใจในเร่ืองความคงตวัของสิ่งตา่งๆ 
โดยท่ีเดก็เข้าใจว่าของแข็งหรือของเหลวจ านวนหนึ่งแม้ว่าจะเปล่ียนรูปร่างไปก็ยงัคงมีน า้หนกัหรือ
ปริมาตรเทา่เดมิ สามารถท่ีจะเข้าใจความสมัพนัธ์ของส่วนย่อย ส่วนรวม ลกัษณะเดน่ของเด็กวยันี ้
คือ ความสามารถในการคิดย้อนกลับ นอกจากความสามารถในการจ าของเด็กในช่วงนีมี้
ประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถสนทนากบับคุคลอ่ืนและเข้าใจในความคิดของคนอ่ืนได้ดี (พรรณี ซ.
เจนจิต. 2528 : 87 – 97) 

บรูเนอร์ (ปริษา บญุมาศ. 2551: 11 ; อ้างอิงจาก Bruner) ได้แบง่พฒันาการทาง
สตปัิญญาและการคดิออกเป็น 3 ขัน้ คือ 
  1. ขัน้แสดงออกด้วยการกระท า (Enactive Stage) ขัน้นีเ้ปรียบเทียบได้กับขัน้
ประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว (Sensorimoter Stange) ของเพียเจต์ เป็นขัน้ท่ีเด็กเรียนรู้จาก
การกระท า (Learning by doing) มากท่ีสดุ 
  2. ขัน้สร้างภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขัน้นีเ้ปรียบได้กบัขัน้ก่อนปฏิบตัิการคิด 
(Preoperational Stage) ของเพียเจต์ เด็กในวยันีเ้ก่ียวข้องกับความเป็นจริงมากขึน้เด็กจะเกิด
ความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่อาจมีจินตนาการบ้างแต่ยงัไม่สามารถคิดได้ลึกซึง้เหมือนขัน้
ปฏิบตักิารคดิด้วยรูปธรรมของเพียเจต ์
  3. ขัน้ใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Stage) เป็นพัฒนาการขัน้สูงสุดของบรูเนอร์ 
เปรียบได้กับพฒันาการขัน้ปฏิบตัิการคิดด้วยรูปแบบ (Concrete Operational) ของเพียเจต์ขัน้นี ้
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เด็กสามารถเข้าใจความสมัพนัธ์ของสิ่งของสามารถเกิดความคิดรวบยอดหรือสงักปัในสิ่งตา่งๆ ท่ี
ซบัซ้อนได้มากขึน้ (ประสาท อิศรปรีดา. 2523: 133 – 136) 

กาเย ่(กาญจนา บญุส ารวย. 2550: 14 ; อ้างอิงจาก Gagne. 1970: 283) ได้จ าแนก
ลกัษณะการคดิเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. การคดิอยา่งเล่ือนลอยหรือไม่มีทิศทาง คือ การคิดจากสิ่งท่ีประสบพบเห็นจาก
ประสบการณ์ตรงจากสิ่งท่ีได้ยินหรือได้ฟังมา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการคิดต่อเน่ือง 
(Associative Thinking) จ าแนกยอ่ยออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ 

1.1 Free Association คือ การคิดถึงเหตกุารณ์ท่ีล่วงมาแล้วเม่ือมีการกระตุ้น
จากสิ่งเร้าจ าพวกค าพดูหรือเหตกุารณ์ 

1.2 Controlled Association คือ การคิดโดยอาศยัค าสัง่เป็นแนว เช่น ผู้คิด
อาจได้รับค าสัง่ให้บอกค าท่ีอยูใ่นพวกเดียวกนักบัค าท่ีตนได้ยินมา 

1.3 Day Dreaming คือ การคิดท่ีมีจดุประสงค์เพ่ือป้องกนัตนเองหรือเพ่ือให้
เกิดความพอใจในตนเอง ซึง่เป็นการคดิฝันในขณะท่ียงัตื่นอยู่ 

1.4 Night Dreaming คือ การคิดฝันเน่ืองจากความคิดของตน หรือเป็นการ
คดิฝันเน่ืองจากการรับรู้หรือตอบสนองสิ่งเร้า 

1.5 Autistic Thinking คือ การคิดหาเหตผุลเข้าข้างตนเอง ซึ่งขึน้อยู่กบัความ
เช่ือหรืออารมณ์ของผู้คดิมากกวา่ขึน้อยู่กบัลกัษณะท่ีแท้จริงของการคดิ 
  2. การคิดอย่างมีทิศทางหรือมีจุดมุ่งหมาย คือ การคิดท่ีบุคคลเร่ิมใช้ความรู้
พืน้ฐานเพ่ือท าการกลัน่กรองการคิดท่ีเพ้อเจ้อ การคิดท่ีเล่ือนลอยไร้ความหมายให้เป็นการคิดท่ีมี
ทิศทางขึน้โดยมุ่งไปสู่จุดหมายจุดใดจุดหนึ่ง และเป็นการคิดท่ีมีบทสรุปของการคิดหลงัจากท่ีคิด
เสร็จแล้ว ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะดงันี ้

2.1 การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creative thinking) คือ การคิดในลกัษณะท่ีคิด
ได้หลายทิศทาง (divergrnthinking) ไม่ซ า้กันหรือเป็นการคิดในลักษณะท่ีโยงสัมพันธ์กันได้ 
(Association) กล่าวคือเม่ือระลึกสิ่งใดได้ก็จะเป็นสะพานเช่ือมต่อให้ระลึกสิ่งอ่ืนๆได้ต่อไปโดย
สมัพนัธ์กนัเป็นลกูโซ่ 

2.2 การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Thinking) คือ การคิดอย่างมีเหตผุล 
(Reasoning Thinking) ซึ่งเป็นการคิดท่ีใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาถึงสภาพการณ์
หรือข้อมลูตา่งๆวา่มีข้อมลูเท็จจริงเพียงใดหรือไม่ 
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ฟิสเชอร์ (จ านง วิบลูย์ศรี. 2536: 33 ; อ้างอิงจาก Fischer. 1976. A Theory of 
Cognitive Devolopment.) ถือว่าระยะของพัฒนาการทางการคิดใน 2 ขัน้แรกคือขัน้ประสาท
สัมผัสและการเคล่ือนไหวและขัน้ก่อนปฏิบตัิการคิด มีความส าคญัยิ่งในชีวิตของเด็กแต่ละคน
เพราะเป็นชว่งเวลาประมาณ  7  ปีแรกท่ีเดก็จะได้พฒันาความสามารถในการคิดขัน้พืน้ฐาน อนัจะ
น าไปสูค่วามสามารถในการคดิเชิงเหตผุลตอ่ไปในระยะหลงั 

 จอยซ์  และวิลล์  (ทิศนา  แขมมณี ; และคณะ.  2540: ข.1; อ้างอิงจาก Joyce ; & 
Will. 1980. model  of  Teaching.)  มีแนวคิดว่า  เด็กจะเกิดการคิดได้เม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบัข้อมูล
รอบๆตวัโดยจะเร่ิมจากการคดิรวบรวมข้อมลู  ได้แก่  การเปรียบเทียบแยกแยะข้อมลูเพ่ือสร้างมโน
ทศัน์แล้วเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของมโนทศัน์ต่างๆเหล่านีม้าสรุปและใช้ข้อมลูท่ีได้ไปอธิบายและ
ท านายเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

สรุป  ทฤษฎีพฒันาการทางการคิด  คือ  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัท่ีเกิดจากการ
ส ารวจค้นพบด้วยตนเองโดยเรียนรู้จากการทดลองลงมือกระท า  สงัเกต  เปรียบเทียบ  สมัผสัสิ่ง
ตา่งๆท่ีอยูร่อบตวั  จะสง่ผลให้เดก็เกิดความคดิและสามารถท าสิ่งตา่งๆได้ด้วยตนเอง 

 
1.5  ลักษณะการคิดเชิงเหตุผล 

 การคิดหาเหตุผลมี  2  แบบ  คือ  การคิดหาเหตุผลแบบนิรนัย  และการคิดหา
เหตผุลแบบอปุนยั  (จิตรา  ทบัแสง.  2529: 7 – 8) 

1.  การคิดหาเหตผุลแบบนิรนยั  (Deduction)  เป็นการน าความรู้เดิมท่ีเป็น
สว่นใหญ่มาเป็นข้ออ้างแล้วดคูวามสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนักบัอีกข้ออ้างหนึ่ง  เพ่ือสรุปเป็นความรู้ใหม่
ท่ีเป็นสว่นยอ่ย  การสรุปแบบนีไ้ม่อาศยัประสบการณ์ใช้ความคิดดคูวามสมเหตสุมผลของการอ้าง
และการสรุป  โดยไม่พิจารณาความหรือข้อเท็จจริงของข้อสรุปแต่อย่างใด  ถือว่า  ถ้าข้ออ้าง
ทัง้หมดจริงข้อสรุปก็จริงด้วยถ้าเป็นเท็จก็เป็นเท็จด้วย  หรือ  การคิดหาเหตผุลแบบนิรนยัเป็นการ
สรุปความใหม่จากความเดิมท่ีมีอยู่แล้วโดยใช้ความคิดตามหลักเหตุผล  เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่
ออกมาจากความรู้เดมิ 

2.  การคิดหาเหตผุลแบบอุปนยั  (Induction)  เป็นการน าความรู้ท่ีได้จากการ
ตดัสินใจจากประสบการณ์หลาย ๆ ครัง้มาเป็นข้ออ้างสนบัสนนุหรือพิสจูน์ข้อสรุป  ซึ่งข้อสรุปนีไ้ด้
จากการสรุปความเหมือนและความสมัพนัธ์ของข้ออ้าง  ซึ่งได้จากประสบการณ์ส่วนย่อยบางส่วน 
หรือความจริงเฉพาะหน่วย  แล้วน ามาสรุปเป็นคณุสมบตัิความสมัพนัธ์ของส่วนรวมทัง้หมด  ซึ่ง
รวมไปถึงสิ่งท่ียงัไมมี่ประสบการณ์ด้วยเป็นความจริงทัว่ไป 



 17 

สเุมธ  เมธาวิทยากลุ  (2534: 57)  การคิดหาเหตผุล  คือ  การคิดท่ีสืบสาวจากสิ่งท่ี
เป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ขึน้ไปจนถึงผลของมัน  ความเปล่ียนแปลงเป็นสิ่งใหม่  หรือการคิด
ย้อนหลงักลบัไปในทางตรงกนัข้าม 

บุญมี  แท่นแก้ว  (2536: 50)  เป็นการสรุปความจริงของสิ่งท่ีมีอยู่ในประเภท
เดียวกนัทัง้หมด  ทัง้ ๆ ท่ีมีประสบการณ์เพียงบางส่วนหรือบางครัง้เท่านัน้  บทสรุปของวิธีอปุนยัมี
ขอบเขตกว้างข้ออ้าง และก่อให้เกิดความคดิริเร่ิมแปลก ๆ ใหม ่ๆ   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2540 : 159 – 160)  การคิด
วิจารณญาณเป็นการคิดเชิงเหตุผล  มีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา  คือ   การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเป็นทกัษะส าคญัของการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ต้องใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณการคิดเชิงเหตุผลจึงมีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหา  และทักษะส าคญัของการ
แก้ปัญหาด้วยเชน่กนั  ซึง่มีองค์ประกอบ 8  ประการ  คือ 

1. จุดหมาย  คือ  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการคิด  คือ  คิดเพ่ือหา
แนวทางแก้ปัญหาหรือคดิเพ่ือหาความรู้ 

2. ประเด็นค าถาม  คือ  ปัญหาหรือค าถามท่ีต้องการรู้ผู้คิดสามารถระบปัุญหา
ส าคญัท่ีต้องการแก้ไขหรือค าถามส าคญัท่ีต้องการรู้ 

3. สารสนเทศ  คือ  ข้อมลู ข้อความรู้ตา่ง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการคดิ 
4. ข้อมลูเชิงประจกัษ์  คือ  ข้อมลูท่ีได้มา  ต้องเช่ือถือได้มีความชดัเจนถกูต้อง 

และมีความเพียงพอ  ตอ่การใช้เป็นพืน้ฐานของการคดิเชิงเหตผุล 
5. แนวคิดอย่างมีเหตผุล  คือ  แนวคิดทัง้หลายท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการคิด

เชิงเหตผุลและแนวคิดท่ีได้มานัน้ต้องมีความเก่ียวข้องกับปัญหาหรือค าถามท่ีต้องการหาค าตอบ 
และต้องเป็นแนวคดิท่ีถกูต้อง 

6. ข้อสนันิษฐาน  เป็นองค์ประอบส าคญัของการคิดเชิงเหตผุล  เพราะผู้คิดต้อง
มีความสามารถในการตัง้ข้อสมมติฐานให้มีความชดัเจน  สามารถตดัสินได้ เพ่ือประโยชน์ในการ
หาข้อมลูมาใช้ในการคดิเชิงเหตผุล 

7. การน าไปใช้และผลท่ีตามมา  เป็นองค์ประกอบส าคญัของการคิดเชิงเหตผุล  
ซึ่งผู้คิดต้องค านึงถึงผลกระทบ  ต้องมีความสามารถคิดไกล  คือ  มองถึงผลท่ีตามมารวมกับการ
น าไปใช้ได้หรือไมเ่พียงใด  

8. การสรุปอ้างอิง   
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สมเจตน์  ไวยากรณ์  (2530: 16)  ได้สรุปเก่ียวกับความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับ
การคดิอยา่งมีเหตผุลออกเป็น  5  ประการ  คือ 

1. ความสามารถในการจ าแนกรายละเอียด  และก าหนดสิ่งท่ีเป็นปัญหาได้เป็น
อยา่งดีเชน่เดียวกบัความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและประเมินวิธีในการแก้ปัญหานัน้ 

2. ความสามารถในการรู้จกัเลือกใช้เหตผุลแบบอนมุาน  และอุปมานและรู้จกั
ความไมถ่กูต้องของเหตผุล 

3. ความสามารถในการลงข้อสรุปแบบอนุมาน  และอุปมานและรู้จกัความไม่
ถกูต้องของเหตผุล 

4. ความสามารถในการเข้าใจ  การสร้างและการใช้ความคิดรวบยอด ตลอดจน
การขยาย 

5. ความคิดอย่างกว้างขวาง ความสามารถในการจ าแนกข้อความจริงและ
ความคดิเห็น 

สถิต  วงศ์สวรรค์  (2540: 203, 206)  การคิดหาเหตผุลเป็นการคิดจากเหตไุปหาผล  
หรือการคิดจากสิ่งท่ีรู้แล้วไปยงัสิ่งท่ียงัไม่รู้  ประกอบด้วยการคิดเป็นขัน้ ๆ  คือ  การพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงหนึ่งไปยงัข้อเท็จจริงหนึ่ง  โดยจดัข้อเท็จจริงให้เก่ียวข้องกัน  หาเหตผุลจากข้อมูลท่ีได้
และบรรลุถึงข้อสรุปใหม่ เป็นการแยกแยะส่วนต่าง ๆ ออกแล้วน ากลบัเข้าสมัพนัธ์กันอีก เพ่ือหา
สมัพันธ์ภาพใหม่ระหว่างส่วนต่าง ๆ  เหล่านัน้  การคิดหาเหตผุลอาจถูกต้องหรือผิดพลาดก็ได้  
เพราะสิ่งท่ียงัไมรู้่ยอ่มไมแ่นว่า่จะเป็นจริงเสมอไป 

  สรุป  การคดิหาเหตผุลมี  2  แบบ  คือ  เป็นการคดิหาเหตผุลสิ่งท่ีรู้แล้วไปสู่สิ่งท่ียงั
ไม่รู้  แล้วหาข้อสรุปจากประสบการณ์เพ่ือตอบค าถามหาความเป็นจริง  โดยใช้ความคิดตามหลกั
เหตผุล     

 
1.6 แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล  

 ดิวอี ้  (Dewey)  (ฉวีวรรณ  จึงเจริญ . 2528: 4)  กล่าวถึง  แนวทางการส่งเสริม
การคิดว่าควรให้เด็กได้แสดงออกโดยการปฏิบตัิให้มีการลงมือกระท าและเน้นในเร่ืองการพฒันา
ความสนใจและพัฒนาสติปัญญาของเด็กไปในแนวทางท่ีให้เด็กได้รู้จักการแก้ปัญหา ค้นหาสิ่ง
ใหม่ๆ  และวิธีการตา่งๆ  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2532: 256-657)  ได้กล่าวถึงแนวทางในการ
สง่เสริมการคดิเชิงเหตผุลวา่ในการจดักิจกรรมท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตผุลว่า
มีหลากหลายวิธี  เช่น  การฝึกการรับรู้ทางประสาทสมัผสั การใช้ค าถาม การสงัเกตเปรียบเทียบ 
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และใช้ความคดิเป็นต้นหลกัส าคญัในการจดักิจกรรมนัน้จะต้องค านึงถึงส่ือและสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกบัพฒันาการและความสนใจของเด็ก ซึ่งกิจกรรมอาจจดัในรูปแบบการ
เล่นเกม กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ ฯลฯ ดงันัน้พ่อแม่ ครู และผู้ ท่ีเก่ียวข้องจึงมีบทบาทในการ
สง่เสริมในการคดิ และ การคดิเชิงเหตผุล ดงันี ้ 

1. ใช้ค าถามกระตุ้นให้เกิดการคิด การเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเม่ือ
เดก็มีปัญหา  

2. จัดส่ือ  อุปกรณ์  ของเล่นประเภทต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิดหรือ
ดดัแปลงได้   

3. จดัสภาพแวดล้อมและกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้คิดอยู่เสมอ รวมทัง้ให้เด็กได้
ค้นคว้าจากประสบการณ์ตรง  

4. ค านึงถึงพฒันาการและความสนใสของเด็กจากแนวทางการส่งเสริมการคิด
เชิงเหตผุลสรุปได้วา่ควรให้เดก็ได้เรียนรู้ด้วยตนเองผา่นกระบวนการคิดการลงมือปฏิบตัิจริง  โดยมี
ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม    

กลุยา  ตนัติผลาชีวะ  (2540: 40 - 41)  ได้กล่าวถึงวิธีการจดัประสบการณ์เรียนรู้
เพ่ือพฒันาและสง่เสริมการคดิอยา่งมีเหตผุลของเดก็ปฐมวยัมีหลายวิธี  ได้แก่   

1. การแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาต้องเร่ิมท่ีครูเป็นผู้จดัตัง้ปัญหาขึน้
อาจเป็นค า ถามกรณีตวัอย่างเป็นต้นครูใช้สิ่งเหล่านีเ้ป็นตวัจุดประเด็นปัญหาให้ เด็กคิดและหา
ข้อสรุป  

2. การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นการใช้กระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์เดก็อาจมีการทดลองตัง้สมมตฐิาน  และทดสอบงานท่ีท าจนครบวงจร  

3. ใช้หลักการสืบค้นเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีพยายามให้เด็กได้
ค้นหาค าตอบตา่งๆ ด้วยตนเอง  

4. การใช้ทักษะกระบวนการเป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสังเกต  การ
จ าแนกการเปรียบเทียบ  การจดัประเภท  การส่ือสาร  การถ่ายโยง  การสรุป โดยให้เด็กเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ซึง่สอดคล้องกบั  ดวิอี ้(Dewey)   และเพียเจต์  (Piaget)  ท่ีวา่เดก็เรียนรู้ด้วยการกระท า 

กิลฟอร์ดและฮอฟเนอร์  (พัชรินทร์  เปรมประเสริฐ. 2542: 62  อ้างอิงจาก Guilford 
; & Hoepfner. 1971 : 28-32. The Analysis of Intelligence)  ให้ความเห็นว่าการพฒันาบคุคล
ให้มีความสามารถในการให้เหตผุลต้องเร่ิมจากการส่งเสริมให้บุคคลคิดอย่างมีเหตผุล  ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นท่ีโรงเรียนควรจดั  และเป็นสิ่งท่ีสามารถฝึกได้โดยสอนควบคู่กับเนือ้หาวิชาปกติ  หรือ
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สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเหมาะสมเน่ืองจากความสามารถในการคิดและการให้เหตผุลเป็นทกัษะท่ีต้อง
ใช้การฝึกและฝึกจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  และควรได้รับการฝึกอย่างตอ่เน่ืองในการพฒันา
ความสามารถในการคิดและการให้เหตุผลควรจัด กิจกรรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมและแสดง
พฤตกิรรมในการสืบค้น  คาดการณ์   ค้นหาวิธีการพิสจูน์  สงัเกตรูปแบบ  ชีแ้จงเหตผุลของแนวคิด
โดยการอธิบายรูปแบบ แสดงด้วยภาพหรือจ าลองแบบ  และตอบค าถามตา่งๆ ท่ีก่อให้เกิดการคิด  
การสร้างข้อคาดเดา  การก าหนดรูปแบบ  และการอธิบาย  ซึ่งเป็นการให้เหตุผลเก่ียวกับ
สถานการณ์  

สรุป  แนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบตัฝึิกฝนทกัษะการคิด  การฟัง  การสงัเกตเปรียบเทียบ  ค้นคว้า  ทดลอง ตลอดจนการให้เด็ก
ได้แสวงหาความรู้ด้วยต้นเอง  และเพ่ือน าไปสูก่ารคดิเชิงเหตผุลตอ่ไป 
 

1.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการคิดเชิงเหตุผล  
 งานวิจัยต่างประเทศ  
 ซิงห์  และวอกเกอร์ไดน์  (จ านง วิบลูย์ศรี. 2536: 44 - 45 ; อ้างอิงจาก Sinha ; &  

Walkerdine. 1975)  ได้ท าการทดลองเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของภาษาท่ีมีต่อการคิดเชิงเหตผุล
ของเด็ก เก่ียวกบัปริมาณคงท่ีของของเหลว  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นเด็กอายตุัง้แต ่ 3  ปี  6  เดือน  
ถึง  7  ปี  ในการทดลองครัง้นีไ้ด้ใช้แบบทดสอบเก่ียวกับตรงกันข้าม คือ ค าว่า “มาก/น้อย” 
(Lot/Little) กระบวนการทดสอบชดุนีก็้คือผู้ วิจยัได้น าตุ๊กตาม้าขนาดใหญ่ กับตุ๊กตาขนาดเล็กมา
วางไว้ตรงหน้าเด็ก พร้อมทัง้กล่าวว่า “นีคื้อตวัม้าใหญ่ ม้าตวันีช้อบด่ืมน า้จ านวนมากๆ น่ีคือสุนขั
ตวัเล็ก สุนขัตวันีช้อบด่ืมน า้จ านวน น้อยๆ” หลงัจากนัน้ก็น าบีคเกอร์ขนาดมาตรฐานส าหรับใส่
น า้ส้มคัน้มาวางไว้ข้างหน้าตุ๊กตาทัง้สอง  โดยให้บีคเกอร์ส าหรับตุ๊กตาม้าบรรจุน า้ส้มมากกว่า บีค
เกอร์ส าหรับตุ๊กตาสนุขั ตอ่มาผู้ท าการทดลอง  จะเทน า้ส้มคัน้จากบีคเกอร์ส าหรับตุ๊กตาสนุขัลงใน
หลอดทดลอง ซึ่งขนาดแคบและสงูกว่าในท านองเดียวกนัก็จะเทบีคเกอร์ส าหรับตุ๊กตาม้าลงในบีค
เกอร์ขนาดมาตรฐานอีกใบหนึง่ ผลการทดลองปรากฏวา่ ภาษาท่ีใช้ในการทดลองช่วยให้เด็กเข้าใจ
สภาพข้อเท็จจริงมากกว่าสภาพตามท่ีเด็กเห็นขณะนัน้ ผู้วิจยัสรุปว่าภาษาโดยทัว่ไปมีส่วนช่วยให้
เดก็เข้าใจหลกัการเก่ียวกบัความคงท่ีของสสารได้ง่ายยิ่งขึน้  

วิลเล่ียม  และริไมล์  (กมลทิพย์  ต่อติด. 2544 : 6 ; อ้างอิงจาก Williams ; &  
remires. 1979)  ได้ท าการวิจัยเพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาษาท่ีมีต่อการคิดเชิงเหตุผลตามแนว
ทฤษฎีของ Piaget เก่ียวกับการคงท่ีของสสารในเชิงปริมาณ  น า้หนักและปริมาตร  โดยได้
เปรียบเทียบเด็กท่ีมาจากครอบครัว  ซึ่งบิดามารดาประกอบอาชีพท าเคร่ืองปัน้ดินเผากบัเด็กท่ีมา
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จากครอบครัวซึ่ง  บิดามารดา  ประกอบอาชีพอย่างอ่ืน  กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กเม็กซิกัน  อายุ
ระหว่าง  6 – 9  ปี  ในการเปรียบเทียบนัน้ผู้ วิจัยได้ก าหนดให้เด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเท่า
เทียมกันทัง้ในด้าน  อายุ  เพศ  ระดบัการศึกษา  และฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม  ผลการวิจยั 
พบวา่ เดก็ท่ีมาจากครอบครัวซึง่บดิามารดาประกอบอาชีพท าเคร่ืองปัน้ดินเผาสามารถเข้าใจความ
คงท่ีในเชิงปริมาณของสสารประเภทอ่ืนๆ และเด็กท่ีมาจากครอบครัว  ซึ่งบิดามารดาประกอบ
อาชีพท าเคร่ืองปัน้ดินเผาไม่สามารถจะตอบค าถามเร่ืองราวความคงท่ีในเชิงปริมาณของสสาร
ประเภทอ่ืนได้ดีกวา่เดก็ท่ีมาจากครอบครัว  ซึง่บดิามารดาประกอบอาชีพอยา่งอ่ืน  

 
งานวิจัยในประเทศ 
กาญจนา  บญุส ารวย  (2550: 47)  ได้ศกึษาการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีท า

กิจกรรมการเลน่ร้อยลกูปัดตามบตัรต้นแบบ  ผลการศกึษา  พบว่า  การคิดเชิงเหตผุลโดยรวมและ
รายด้านของเดก็ปฐมวยัหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลองท ากิจกรรมการเล่นร้อยลกูปัดตามบตัร
ต้นแบบ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 

ปราณี  อุปฮาต ( 2550: 60)  ได้ศกึษาการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ   
การจดัประสบการณ์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ( Multiple  Intelligences  Model  of  
Learning) ซึ่ง เยาวพา  เดชะคปุต์ ได้พฒันาขึน้โดยมีพืน้ฐานจากทฤษฎีพหุปัญญาของโฮวารด์
การ์ดเนอร์  กลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กปฐมวยั  อาย ุ 5 ปี  ซึ่งการคิดเชิงเหตผุลวดัได้จากแบบทดสอบ
วัดการคิดเชิงเหตุผล  ท่ีจ าแนกเป็น  5 ด้าน ได้แก่  การรวมประเภท  การจ าแนกประเภท  
ความสมัพนัธ์แบบพหคุณู  การอนุรักษ์ประมาณท่ีต่อเน่ือง  และการอนุรักษ์ปริมาตรท่ีเข้าแทนท่ี  
ผลการศกึษาพบวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้มี
การคดิเชิงเหตผุลหลงัทดลองสงูกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

รัตนา  นิสภกลุ  (2550: บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็ก
ปฐมวยัอาย ุ 4 - 5  ปี  ท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยน า้ตาลไอซิ่ง พบว่า  การคิดเชิง
เหตุผล  ของเด็กปฐมวัยหลังการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยน า้ตาลไอซิ่งสูงกว่าก่อนท า
กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยน า้ตาลไอซิ่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.01    

ปริษา  บญุมาศ  (2551: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็ก
ปฐมวยั  อาย ุ 4 – 5  ปี  ท่ีได้รับจากการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี  พบว่าการคิด
เชิงเหตุผลหลังการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการผสมสี  สูงกว่าก่อนท ากิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์เน้นการผสมสี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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ประภานิช  เพียรไพฑรูย์  (2553: บทคดัยอ่)  ได้ศกึษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การคดิเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยั  อาย ุ 4 – 5  ปี  ท่ีได้เล่นเกมการศกึษาอนกุรมมิติ  พบว่าการคิด
เชิงเหตุผลหลังท่ีได้เล่นเกมการศึกษาอนุกรมมิติ  สูงกว่าก่อนการเล่นเกมการศึกษาอนุกรมมิต ิ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้จากการทดลองในทกุด้าน 

ชนาธิป  บุญผามาศ  (2553: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุล
ของเดก็ปฐมวยั  อาย ุ 5 – 6  ปี  ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม  พบว่า
การคิดเชิงเหตุผลหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบค าถาม  สูงกว่าก่อนการเล่า
นิทานอีสปประกอบค าถาม  แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  - .01  

สรุป  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการคิดเชิงเหตุผล พบว่า 
การคิดเชิงเหตผุลมีความส าคญัตอ่เด็กในการท่ีจะน าไปตอ่ยอดพฒันาทกัษะด้านอ่ืนๆ ของเด็กได้
ตอ่ไปในอนาคต  

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกจิกรรมศิลปสร้า้งสรรค์  
2.1 ความหมายของศิลปะ 

มีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของศลิปะไว้ดงันี ้
ปีเตอร์สนั  (Perterson. 1958: 101)  ได้กล่าวว่า  ศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งในการ

แสดงออกของเด็ก  ซึ่งเด็กต้องการโอกาสท่ีจะแสดงออก  อีกทัง้ยังสามารถถ่ายทอดความรู้  
ความรู้สกึและความเข้าใจ  รวมทัง้บคุลิกภาพและความเป็นอิสระของเด็กออกมาได้  ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์  และจิตนาการของเดก็แตล่ะคนนัน้เอง 

อารี  สุทธิพันธ์  (2528: 21)  ให้ความหมายของค าว่าศิลปะว่า เป็นการรู้จักและ
เข้าใจถ่ายทอดธรรมชาตท่ีิมองเห็นด้วยจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์โดยการเข้าใจเลือกวสัดุ
ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงใหม ่ 

กิติมา  อมรทตั  (2530: 18)  ได้กล่าวถึงศิลปะว่า  เป็นการพยายามท่ีจะสร้างสรรค์
รูปลกัษณ์ ความพงึพอใจขึน้มา และรูปลกัษณ์นัน้ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สกึในความงาม  

กมล  เวียสุวรรณ  (2541: 14)  กล่าวถึงศิลปะไว้ว่า เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างสรรค์
แสดงออกจากความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์จากมโนภาพท่ีได้จากความจริงหรือจินตนาการท่ีคิด
เพ้อฝันขึน้ โดยใช้ศิลปะเป็นส่ือกลางให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าใจอดุมการณ์นัน้  งานศิลปะท่ีมีคณุคา่จึง
สร้างสรรค์ขึน้จากการแก้ปัญหาท่ีต้องใช้ปัญญาอนัสงูส่งจนมีความเช่ือกนัว่ามนษุย์เท่านัน้เป็นผู้ มี
สติปัญญาจนถึงขัน้ท่ีสามารถจะแก้ปัญหาสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ทัง้นีเ้พราะว่ามนุษย์สามารถ
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ปรับปรุงเพ่ือแก้ปัญหาในด้านตา่งๆ  เชน่  การใช้วสัด ุ และเคร่ืองมือ การสร้างสรรค์ให้มีคณุคา่ทาง
ความงาม 

เดอ  ฟรานเชสโก  (จารุณี  เนตรบตุร. 2543: 11, อ้างอิงจาก De Francesco. 1958 
: 135) ได้กล่าวถึงศิลปะว่าเป็นกระบวนการท่ีสามารถน ามาสานตอ่ความเข้าใจพฤติกรรม  และ
พฒันาศกัยภาพให้เกิดแก่เด็กได้ โดยอาศยัลกัษณะธรรมชาติของเนือ้หาท่ีเปิดกว้างให้เด็กมีการ
แสดงออกอยา่งเสรี ไมมี่เร่ืองของความถกูผิดมาเป็นกฎเกณฑ์ตอ่การท างาน  

พนิดา  ชาตยาภา  (2544: 31 ; อ้างอิงจาก Peterson. 1958 : 101)  กิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีเด็กทุกคนต้องการแสดงออกทางด้านความคิดและความรู้สึกต่าง ๆ  ซึ่ง
ศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งในการแสดงออกของเด็ก  รวมทัง้ยังถ่ายทอดความรู้สึก  ความเข้าใจ  
บุคลิกภาพ  และความเป็นอิสระของเด็กออกมาได้  เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์และ
จินตนาการของเดก็แตล่ะคน   

พีระพงษ์  กลุพิศาล  (2545: 38 – 39)  ได้กล่าวถึง  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ว่าเป็น
กิจกรรมทางความรู้สึกท่ีมีวัสดุท่ีใช้และกลวิธีต่าง ๆ เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดเป็นผลงานออกมา  โดย
ระหวา่งการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การมองและการเคล่ือนไหวของร่างกายจะประสานงานกนั
ตลอดเวลา  เดก็จะต้องควบคมุล าตวั  แขน  นิว้มือ  และส่วนอ่ืน ๆ จนกลายเป็นความช านาญหรือ
ทกัษะเฉพาะตวัไปในท่ีสุด  การจดัประเภทกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จึงควรแบ่งตามลกัษณะของ
ผลงานท่ีจะให้เดก็สร้างสรรค์เป็นหลกั  ดงันี ้

1.  กิจกรรมศิลปะสองมิติ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีมุ่งให้เด็กสร้างสรรค์ภาพบนระนาบ
วสัดท่ีุแบน ๆ  เชน่  กระจก  กระดาษ  ผ้า  ผนงั  ปนู  พืน้ทราย  พืน้ดิน  ฯลฯ  โดยใช้กลวิธีวาดเส้น  
ระบายสี  พิมพ์  หรือ กดประทับให้เป็นสี  ปะติดด้วยกระดาษสี  เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมประเภทนี ้
ได้แก่  การวาดภาพด้วยนิว้มือหรือมือ  การพิมพ์ภาพด้วยเศษวสัดตุ่าง ๆ  การวาดภาพเส้นด้วย
ดินสอ  สีเทียน  ระบายสีด้วยสีเทียน  สีฝุ่ น  สีโปสเตอร์  สีน า้  เป็นต้น  ผลงานศิลปะประเภทนีดู้
แล้วแบนราบมีเฉพาะมิตขิองความกว้าง – ยาว 

2.  กิจกรรมศิลปะสามมิติ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กสร้างสรรค์ภาพ  ให้มี
ลกัษณะลอยตวันูนหรือเว้าลงไปในพืน้โดยใช้วสัดุและกลวิธีต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัสดุนัน้  เช่น 
การปัน้ทราย  ดินเหนียว  ดินน า้มนั  กระดาษ  แป้ง  โดยประกอบวสัดตุา่ง ๆ  เข้าด้วยกนั  กลวิธีท่ี
จะให้เด็กท ากิจกรรมประเภทนี ้ไม่ควรมีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อน  ต้องสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว  ง่าย
และไม่เส่ียงต่ออันตราย  เช่น  วัสดุท่ีจะน ามาประกอบด้วยกันนัน้  ควรเป็นวัสดุประเภทกล่อง
กระดาษ  เมล็ดพืช  ลกูปัด  เศษไม้  ใบไม้  โดยใช้กาวท่ีตดิง่าย  เป็นต้น 
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3.  กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ  สามมิติ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีให้เด็ก
สร้างสรรค์ภาพโดยใช้วสัดแุละกลวิธีทางกิจกรรมศิลปะ  สองมิติและสามมิติเข้าด้วยกนั  เช่น  ใช้สี
โปสเตอร์ระบายบนรูปปัน้ดินเหนียวหรือแป้งโดว์ท่ีแห้งแล้ว  หรือให้เด็กระบายสี  ผนึกกระดาษสี  
(ท่ีฉีกหรือตดัเป็นรูปตา่ง ๆ)  ตกแตง่กลอ่งกระดาษ  เป็นต้น 

กู้ด  (วราภรณ์  นาคะศิริ.  2546: 16 ; อ้างอิงจาก  Good. 1973 : 38)  กล่าวถึง
ศิลปะว่า  เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  การตดัสินใจ  และ
การมีทกัษะเพ่ือสร้างเป็นผลงาน  

ปรียานุช  จลุพรหม  (2547: 38)  ได้สรุปกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ท่ีเป็นกิจกรรม
ประดิษฐ์สามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภท  ได้แก่  วสัดท่ีุได้จากธรรมชาติ  เช่น  ใบไม้  ดอกไม้  ก่ิง
ไม้  เมล็ดพืช  เปลือกหอย  ฯลฯ  และวสัดท่ีุเป็นของเหลือใช้  เช่น กล่องยาสีฟัน เศษผ้า  ฝาขวด
น า้อดัลม ฯลฯ 

สรุป  ศิลปะหมายถึง  สิ่งท่ีเด็กคิดกลัน่กรองถ่ายทอดออกมาเป็นจินตนาการ และ
สร้างสรรคใ์ห้เป็นรูปธรรม  สามารถมองเห็นจบัต้องได้  และส่ือสารกบับคุคลให้รับรู้และเข้าใจถึงสิ่ง
ท่ีอยู่ภายในจิตใจของเด็กได้และจะสามารถช่วยให้เด็กสามารถใช้ความคิดและจินตนาการได้เป็น
อยา่งดีด้วยเชน่กนั  

 
2.2 ความหมายของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  

มีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

ปีเตอร์สนั  (จิตทนาวรรณ  เดือนฉาย.  2541: 24 ; อ้างอิงจาก Peterson. 1958: 
101)  กล่าวว่า  เด็กทกุคนต้องการท่ีจะแสดงออกทางด้านความคิดและความรู้สึกตา่งๆศิลปะเป็น
แนวทางท่ีเปิดโอกาสให้เดก็แสดงออกอีกทัง้ยงัสามารถถ่ายทอดความรู้สกึ และความเข้าใจ รวมทัง้
บคุลิกภาพและความเป็นอิสระของเด็กออกมา  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์และ
จินตนาการของเดก็แตล่ะคน 

ละออ  ชตุกิร  (2529: 105)  กล่าวว่า  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะ
ได้พฒันาไปทกุๆ ด้านทัง้ทกัษะมือพฒันากล้ามเนือ้  ความคดิสร้างสรรค์  และจินตนาการ   

ชยัณรงค์  เจริญพานิชย์กลุ  (2533: 89 - 91)  ให้ความหมายของกิจกรรมศิลปะว่า
หมายถึงกิจกรรมศิลปะท่ีช่วยให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดสามารถฝึกเด็กให้รู้จกัสงัเกต
เหตุผลรู้จักสร้างสรรค์ลักษณะนิสัยท่ีดี  และมีความพร้อมในการเ รียนพัฒนาตวัเด็กทัง้ในด้าน
สว่นตวัและสงัคม  
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กรมวิชาการ  (2545: 2)  กล่าวว่า  ลักษณะธรรมชาติของศิลปะเป็นการเรียนรู้
เทคนิควิธีการท างานตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ ท าให้ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้คิดริเ ร่ิม สร้างสรรค์ ดัดแปลงจินตนาการมีสุนทรียภาพ  และเห็นคุณค่าของ
ศลิปวฒันธรรมไทยและสากล 

 พรมารินทร์ สทุธจิตตะ  (2529: 24)  ยงักล่าวอีกว่า กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ได้ดี คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัความสนใจ
ความสามารถ และสอดคล้องกบัหลกัพฒันาการของเดก็เป็นอย่างดี ทัง้ยงัช่วยให้กล้ามเนือ้และตา
สมัพันธ์กัน ช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ และส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิด 
จินตนาการการรู้จกัการท างานด้วยตนเอง ฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทัง้ความคิดและการ
กระท า ซึง่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศลิปะและยงัน าไปสูก่ารเรียนเขียนตอ่ไป 

วราภรณ์ รักวิจยั  (2533: 36)  กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึงกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้เล็ก ช่วยพฒันากล้ามเนือ้มือและสายตาให้สมัพนัธ์กัน
เพ่ือเตรียมพร้อมด้านการเรียนซึง้สอดคล้องกบั 

เยาวพา เดชะคปุต์ (2528: 36-38) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ หมายถึง
กิจกรรมท่ีสง่เสริมความสามารถด้านการใช้กล้ามเนือ้เล็ก ช่วยพฒันากล้ามเนือ้มือและสามารถใช้
สมัพนัธ์กนั เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเขียน และมีโอกาสพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการอา่น 

คูมื่อหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  พทุธศกัราช  2546 (2546: 50)  ให้ความหมาย
ของศิลปสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์  ความรู้สึก  
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ  และวิธีอ่ืนท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์และ
เหมาะกบัพฒันาการ 

สรุป  กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์  หมายถึง  กิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้นให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบตัจิริง เพื่อน าไปสูก่ระบวนการเรียนรู้ในด้านตา่งๆ เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการของเด็กในหลายๆ 
ด้านได้อยา่งสมบรูณ์ ตลอดจนท าให้เดก็เกิดความภมูิใจในตวัตนของตนเองร่วมด้วย  
 

2.3 ความส าคัญของกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
มีนกัการศกึษาได้ให้ความส าคญัของกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

ส านกัคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ  (2531: 6 - 15) ได้สรุปความส าคญั
ของกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้ 
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1.  เดก็แสดงออกอยา่งอิสระสง่เสริมอิสรภาพในการท างาน ครูควรวางวสัดอุปุกรณ์
ในพืน้ท่ีท่ีเด็กจะหยิบมาใช้ได้  และมีโอกาสเลือกหยิบได้ตามความพอใจในขณะเดียวกันเด็กจะ
สามารถแลกเปล่ียนแนวคดิของตนกบัเพ่ือนๆ ได้  

2.  เด็กมีสุนทรียภาพต่อสิ่งแวดล้อมเด็กจะรู้จกัช่ืนชมและมีทศันคติต่อสิ่งต่างๆ ท่ี
ควรได้รับการพฒันา  ซึ่งผู้ ใหญ่ควรท าตวัอย่างโดยการยอมรับและช่ืนชมในผลงานของเด็กโดยฝึก
ให้เด็กเห็นว่าทุกอย่างมีความส าคญัส าหรับตวัเขาส่งเสริมให้เด็กรู้จกัสงัเกตสิ่งท่ีผิดแปลกในสิ่ง
ธรรมดาสามญัให้ได้ยินในสิ่งท่ีไมเ่คยได้ยิน  และฝึกให้เขาสนใจสิ่งตา่งๆ รอบตวั  

3.  เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะท่ีท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ต่างๆ 
เดก็ควรท าตามความพอใจและมีความสนกุสนานการพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนเป็น
โอกาสท่ีเด็กจะแสดงออกซึ่งความคิดของเขา  และเป็นการพัฒนาทางภาษาไปด้วย  การเปิด
โอกาสให้เด็กแสดงความสามารถทางสร้างสรรค์จะช่วยให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของความเป็น
มนษุย์ ชว่ยส่งเสริมให้เขามีก าลงัใจ เข้าใจตนเองว่ามีความคิดท่ีดีและมีความสามารถหลายอย่าง
องค์ประกอบท่ีจะช่วยให้เด็กเกิดความพอใจสนกุสนานในขณะท่ีท ากิจกรรม  คือเวลาและสถานท่ี
เด็กต้องการเวลาท างานมากพอท่ีเขาจะท าได้เสร็จตามความพอใจ  และความต้องการเนือ้ท่ี
กว้างขวางพอท่ีจะท าสิ่งตา่งๆ ได้อยา่งสนกุสนาน  

4.  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์  การท างาน
สร้างสรรค์เป็นการผ่อนคลายทางอารมณ์ ลดความกดดนั ความคบัข้องใจและความก้าวร้าวลงซึ่ง
กิจกรรมสร้างสรรค์จะชว่ยให้เดก็แสดงออกและผ่อนคลายอารมณ์ได้ดีท่ีสดุ  

5.  กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ชว่ยสร้างลกัษณะนิสยัท่ีดีในการท างานท่ีดีในขณะท่ีเด็ก
ท างานตา่งๆ ครูควรสอนระเบียบนิสยัในการท างานควบคูก่นัไปด้วย  เช่น  เก็บของให้เป็นท่ีเม่ือใช้
เสร็จแล้ว เป็นต้น  

6.  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ช่วยพฒันากล้ามเนือ้  และส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัสายตาควบคูก่นัด้วย  

7.  กิจกรรศิลปสร้างสรรค์ช่วยให้เด็กรู้จกัส ารวจ  ค้นคว้า  ทดลอง  เด็กจะชอบท า
กิจกรรมและใช้วัสดุต่างๆ ซ า้ๆ กันเพ่ือสร้างสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสท่ีจะใช้ความคิดริเร่ิมและ
จินตนาการของเขาจากการค้นคว้า  ส ารวจ  ฝึกฝนสร้างสิ่งใหม่ๆ   ขึน้จากการใช้วสัดซุ า้ๆ กนั  

วิรุณ  ตัง้เจริญ  ( 2539: 237)  กล่าวว่า  ในขณะท่ีเด็กสร้างสรรค์ศิลปะนัน้เขาจะ
จดัระบบความคิดอย่างรวดเร็วในตนเองและจะควบคมุการแสดงออกให้เป็นอย่างท่ีเขาคิด  งาน
ศิลปะของเด็กจึงเปล่ียนไปตามแง่มุมความคิดต่างๆนัน้  ซึ่งความคิดทัง้หมดย่อมมีความหมาย
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ส าหรับเขา  จึงเป็นวิถีการเรียนรู้ทางหนึ่งและด้วยประสบการณ์เช่นนีย้่อมเป็นผลกระทบโดยตรง
ตอ่ประสิทธิภาพในการคดิ  

ภารณี  เศษฐวงศ์สิน  (2541: 67)  กล่าวว่า  กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะเป็นกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ  และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง
กิจกรรมสร้างสรรค์จงึไมเ่ป็นเพียงแตส่ง่เสริมการประสานสมัพนัธ์กล้ามเนือ้มือ – ตา  และการผ่อน
คลายความเครียดทางอารมณ์ท่ีอาจมีเท่านัน้แต่ยงัเป็นการส่งเสริมความคิดอิสระจินตนาการฝึก
การรู้จกัท างานด้วยตนเอง  และฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทัง้ความคิดและการกระท า ซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศลิปะและยงัน าไปสู่การเรียน  เขียน  อา่น  อยา่งสร้างสรรค์ตอ่ไป 

พีระพงษ์  กลุพิศาล  (2545: 36)  กล่าวว่า การเรียนรู้โลกภายนอกด้วยประสาท
สมัผสัเป็นธรรมชาตกิารเรียนรู้ของเดก็อยูแ่ล้ว  และกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีฝึกให้เด็กรู้จกั
น าเอาธรรมชาตขิองตนเองท่ีมีอยู่มาใช้เก็บเก่ียวความรู้ตา่งๆ ท่ีอยู่รอบตวั โดยเฉพาะความรู้อนัจะ
เป็นพืน้ฐานพฒันาวฒุิภาวะทางสนุทรียภาพให้แก่ตน นอกจากนัน้ยงัเป็นประสบการณ์หรือความรู้
ทางอ้อมท่ีได้จากงานศิลปะ ได้แก่ประสบการณ์ทางสงัคม  ประสบการณ์ในการใช้เคร่ืองมือง่ายๆ 
รู้จกัวสัดตุา่งๆ เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยพฒันาการเจริญเติบโตทางร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และ
สงัคมของเดก็ 

ลกู้า  (สวุรรณา  ก้านทอง. 2547: 9 ; อ้างอิงจาก Luca. 1968: 44 – 45)  ได้กล่าว
วา่  ในการฝึกความคดิสร้างสรรค์นัน้คนเราสามารถได้รับการกระตุ้นให้มีขัน้ในระดบัสูงได้ด้วยการ
เรียนรู้  โดยเฉพาะเด็กปฐมวยัผู้สอนจะต้องมองเห็นความส าคญั  ศิลปะไม่เป็นเพียงแบบฝึกหัด
ทางความคดิสร้างสรรค์เทา่นัน้  แตย่งัก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ด้วย         

สรุป  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีความส าคญัซึ่งช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางด้าน
ตา่งๆ ของเดก็ ทางด้านสตปัิญญา  ร่างกาย  สงัคม  ตลอดจนอารมณ์  จิตใจ ซึ่งล้วนแตเ่ป็นทกัษะ
ส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนั  และเสริมสร้างการเรียนของเด็กอีกทัง้ยงัสามารถช่วยลดภาวะ
ความเครียดความกดดนัของเดก็จากสิ่งตา่งๆ รอบตวัได้เป็นอยา่งดีเพ่ือช่วยให้เด็กเตรียมพร้อมเพ่ือ
เข้าสูก่ระบวนการพฒันาตนเองในด้านตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป    
 

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์กับการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัย 

มีนักการศึกษาได้ให้ความสมัพันธ์ระหว่างกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์กับการคิดเชิง
เหตผุลของเดก็ปฐมวยัไว้ดงันี ้
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อลัเบรชท์  (Albrecht.  1980: 13 – 14 )  ได้กล่าวถึงการคิดอย่างมีคณุภาพของ
มนุษย์ประกอบด้วยการคิดสร้างสรรค์  การคิดแก้ปัญหา  และการคิดตดัสินใจ  ซึ่งการคิดอย่างมี
คณุภาพนีป้ระกอบด้วยทกัษะพืน้ฐานทางการคิด  10  ประการ  คือ   

1.   ความตัง้ใจ  (concentration) 
2.   การสงัเกต  (observation) 
3.   การจ า  (memory) 
4.   การให้เหตผุล  (logical  reasoning) 
5.   การสรุปอ้างอิง  (inferences) 
6.   การตัง้สมมตุฐิาน  (forming  hypotheses) 
7.   การก าหนดทางเลือก  (generating  options) 
8.  การโยงความสมัพนัธ์ระหว่างความคิด  (making  association  between  

ideas) 
9.   การก าหนดรูปแบบ  (recognizing  patterns) 
10. การรับรู้และมิตสิมัพนัธ์  (spatial  and  kinesthetic  perception) 
ปิยะชาติ  แสงอรุณ  (2526: 49-52)  กล่าวว่า  กิจกรรมการวาดภาพเป็นกิจกรรม

ทางศิลปะท่ีจัดให้แก่เด็กในลักษณะเชิงของเล่นจะมีความสนใจสนุกสนานเพลิดเพลินเกิด
ความรู้สึกเหมือนได้เล่นของเล่น ขณะเดียวกันจะเกิดการพัฒนาในด้านการเรียนรู้  ความคิด
สร้างสรรค์  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือกบัความคิดเห็น สามารถแสดงออกถึงการ
รู้จักคิด  รู้จักแก้ปัญหา  รู้จักค้นคว้าและทดลอง  รู้จักใช้เหตุผล  รู้จักสร้างส่ือท่ีตนเข้าใจจาก
จินตนาการของตนเองนอกจากนีย้ังเป็นกระบวนการสร้างความสุนทรีย์ให้เกิดขึน้ในจิตใจ
ความรู้สกึของเดก็อนัเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการพฒันาสติปัญญา  และความเจริญเติบโตของเด็ก
ตอ่ไป  

อารี  รังสินนัท์  (2532: 5)  กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมอง
ท่ีคิดในลกัษณะอเนกนยั  ปรุงแตง่  ความคิดเดิมผสมผสานจนเกิดเป็นความคิดใหม่  รวมทัง้การ
ประดษิฐ์ค้นพบสิ่งตา่ง ๆ  ตลอดจนวิธีการคดิ  ทฤษฎีท่ีมีหลกัการได้ส าเร็จ   

เยาวพา  เดชะคปุต์  (2545: 107)  กล่าวว่า  ศิลปะเป็นแนวทางช่วยให้เด็กได้แสดง
ความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปของภาพหรือสิ่งของท่ีใช้ศิลปะเป็นส่ือ
อธิบายสิ่งท่ีเขาท าเช่น รู้สึก และคิดออกมาเป็นผลงาน การจดัประสบการณ์ศิลปะเด็กมีโอกาสได้
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ค้นคว้าทดลอง  และส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองให้ผู้ อ่ืนเข้าใจตัวเขาได้ ตลอดจน
กิจกรรมศลิปะยงัชว่ยพฒันาความคดิและจินตนาการของเด็กด้วย 

เบญจา  แสงมลิ  (2545: 262)  กล่าวว่า  ศิลปะเป็นส่ือการแสดงออกของเด็กในสิ่ง
ท่ีเด็กท า เห็น รู้สึก และคิด กิจกรรมศิลปะให้โอกาสเด็กส ารวจทดลองแสดงความคิดความรู้สึก
เก่ียวกับตวัเด็ก สิ่งแวดล้อมรอบตวั ความสามารถในการจินตนาการ   สงัเกต  และความรู้สึกท่ีมี
ต่อตนเองและผู้ อ่ืนมากขึน้ เพราะขณะท่ีเด็กท างานกับวัสดุต่างๆ เด็กมีความรับผิดชอบในการ
เลือก  และการก าหนดรูปร่างใช้การตดัสิน การควบคมุประสบการณ์ท่ีเป็นผลส าเร็จ จะสร้างความ
เช่ือมัน่ในตนเอง  

กลุยา  ตนัติผลาชีวะ  (2547: 189-191)  กล่าวว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็น
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ค้นพบ และทดลองกบัส่ืออปุกรณ์ทางศิลปสร้างสรรค์ซึ่งช่วย
ให้เกิดการพัฒนาการคิดรวบยอดทางพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากการสังเกต
และประเมินภาพ การจดักิจกรรมศิลปะด้วยตนเอง  เด็กได้ค้นคว้าอย่างกว้างขวางจากอุปกรณ์ท่ี
หลากหลายให้โอกาสเด็กในการท างานตามความพอใจ และเป็นอิสระ ครูต้องเป็นผู้ กระตุ้ น
จินตนาการของเด็ก พร้อมกบัสนบัสนนุให้เด็กแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์โดยหลีกเล่ียงให้
เดก็ลอกเลียนหรือวาดระบายสีจากสมดุ เพราะเทากบัเป็นการสกดักัน้ความคดิของเด็ก   

สรุป  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นสิ่ง ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสในการคิด
จินตนาการและแสดงออกถึงตวัตนของตนเอง และเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวโยงและสมัพนัธ์กบัความคิด
เชิงเหตผุลของเดก็ เพราะในขณะท่ีเด็กก าลงัปฏิบตัิกิจกรรมนัน้  เด็กจะเกิดกระบวนการคิดตามไป
ด้วย เร่ิมตัง้แต่การส ารวจจนกระทัง่ขณะปฏิบตัิกิจกรรม จนถึงเกิดเป็นความรู้สึกมั่นใจ  กล้าคิด  
กล้าแสดงออกตอ่ไปในอนาคต  

 
2.5 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 

มีนกัการศกึษาได้ให้ประโยชน์ของกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

วิรุณ  ตัง้เจริญ  (2539: 76 - 77)  กลา่ววา่  พฒันาการของกล้ามเนือ้ในระยะแรกยงั
เจริญไม่เต็มท่ีกล้ามเนือ้ยังอ่อน มีสารแข็งและโปรตีนอยู่น้อยและยังติดกับกระดูกไม่แน่นการ
ประสานงานระหว่างมือกับตายงัไม่ดีจึงควรจดักิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพฒันากล้ามเนือ้เล็กโดยมี
อปุกรณ์ให้เด็กได้ฝึกวาดหรือเขียนโดยดินสอหรือกระดาษขนาดใหญ่  และแม้ว่าเด็กจะโตขึน้เม่ือ  
อาย ุ 5 – 6  ขวบ  แล้วแตมื่อก็ยงัไม่แข็งแรงพอกระดกูข้อมือยงัอ่อนควรท่ีจะจดักิจกรรมท่ีสามารถ
ฝึกความแข็งแรงของมือตอ่ไป  
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องค์การ  อินทรัมพรรย์  และคนอ่ืนๆ  (2526: 279 - 282)  กล่าวถึง  ประโยชน์ของ
การให้เดก็มีโอกาสแสดงออกอยา่งอิสระจะชว่ยให้เกิดผลดีด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

1.  เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  การท างานของเด็กอย่างพอใจในการ
ท างานของตนเองให้เดก็เกิดวามเพลิดเพลิน 

2.  มีความเช่ือมั่นในตนเอง การให้เด็กแสดงออกอย่างอิสระโดยไม่ก าหนด
แบบอย่างท่ีตายตวัจะท าให้เด็กมั่นใจการท างานของตนเองมากขึน้  ทัง้นีเ้น่ืองจากผลงานของ
ตนเองได้เป็นท่ียอมรับในการแสดงออกมากกวา่การเลียนแบบ  เด็กจะได้รับการพฒันาในด้านของ
การเป็นผู้กล้าคิด กล้าท า  แต่ทัง้นัน้ผู้สอนต้องตระหนกัถึงขอบเขตของเด็กท่ีจะแสดงออกอย่าง
เหมาะสมด้วย  

3.  มีความคิดสร้างสรรค์  เด็กท่ีกล้าแสดงออกจะมีความคิดเป็นของตวัเอง มีความ
ฉบัไวในการคดิ การกระท าท่ีไมเ่ป็นการลอกเลียนแบบของผู้ อ่ืน  

4.  ความเป็นผู้ มีเหตผุล  ความสามารถในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน โดย
ไม่ยึดถือเอาความคิดของตัวเองเป็นท่ีตัง้ มีเหตุผลในการคัดเลือกหรือตัดสินสิ่งต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม  

5.  การเป็นผู้ รู้จักสังเกต การสังเกตช่วยให้การท างานของเด็กมีล าดับขัน้ตอน 
สามารถบรรลุจุดหมายได้อย่างรวดเร็วช่วยท าให้เกิดความมัน่ใจมากขึน้  และเป็นการฝึกให้เด็ก
รู้จกัท างานอยา่งมีล าดบัขัน้  

6.  ความสามารถในการประยกุต์ใช้ มีความสามารถในการดดัแปลงประสบการณ์ท่ี
ได้พบเห็นมาใช้ในกิจกรรมศลิปะ  

7.  ความเป็นผู้กล้าตดัสินใจ ความสามารถในการแสดงออกมีส่วนตอ่การเป็นผู้กล้า
ตดัตดัสินใจ  เชน่  การฉีกรูปทรงตามความคดิโดยไมต้่องร่างแบบก่อน 

8.  การเป็นผู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  การแสดงออกอย่างฉับไว
ต้องอาศยัความสามารถในการแก้ปัญหา   

เลิศ  อานันทนะ  (2535: 44 – 48) ได้กล่าวถึง  การท่ีเด็กได้รับการส่งเสริม
พฒันาการด้วยศลิปะท่ีเหมาะสม  จะสามารถพฒันาในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1.  พฒันาการด้านสติปัญญา  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ  การท่ีเด็ก
ได้ส ารวจทดลอง  ค้นคว้ากบัวสัดนุานาชนิดเด็กจะมีการแก้ปัญหา  เลือกสรร  ตดัสินใจ  วางแผน
ลงมือกระท าจริง  รวมทัง้การวิจารณ์และประเมินค่าในผลงานท่ีตนแสดงออกจนส าเร็จขึน้มา  ซึ่ง
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กระบวนการดงักล่าวนี ้ ได้ตอบสนองต่อลกัษณะนิสยัของเด็กท่ีอยากรู้  อยากเห็น  และยัว่ยุ  ท้า
ทาย  ท าให้เดก็แสดงออกอยา่งอิสรเสรีภายใต้บรรยากาศท่ีสนกุสนาน  เพลิดเพลิน 

2. พฒันาการทางด้านร่างกาย  สง่เสริมพฒันาการการท างานท่ีประสานสมัพนัธ์กนั
ระหว่างการใช้กล้ามเนือ้มือ  และประสาทตา  ท าให้อวยัวะต่าง ๆ  ของร่างกายมีความแข็งแรงมี
ทกัษะในการท างานท่ีคลอ่งตวัดีขึน้ 

3.  พัฒนาการทางด้านอารมณ์  ท าให้เด็กมีอารมณ์ช่ืนบานสนุกสนานยิ่งเด็ก
ประสบผลส าเร็จในงานท่ีลงมือท าก็ยิ่งท าให้เด็กเช่ือมั่นในตนเอง  บนพืน้ฐานของความรักและ
ความรู้สกึภาคภมูิใจในความสามารถของตนเอง  ส่งผลให้เด็กมีสขุภาพจิตท่ีดี  สามารถมองโลกท่ี
สวยงามด้วยสายตาท่ีสวยงาม  สดใสตลอดจนมีความรู้สกึท่ีดีงามตอ่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

4.  พฒันาการด้านสงัคม  การจดักิจกรรมทางด้านศิลปะเพ่ือพฒันาการทางสงัคม
ให้แก่เด็กอย่างเหมาะสม  ได้แก่  การวางแผนงาน  หรือปรึกษาหารือ  การร่วมมือร่วมใจ  การ
ประนีประนอม  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ฯลฯ  มีผลให้เด็กลดความต้องการของตนเองเม่ือ
ต้องการอยูร่่วมในการท างานร่วมกบัเพ่ือนหรือพ่ีน้องของตนท่ีแตล่ะคนมีความสนใจแตกตา่งกนั 

ลลิตพรรณ  ทองงาม  (2539: 10 - 23)  กล่าวว่า  ศิลปะเป็นสิ่งจ าเป็นในการปู
พืน้ฐาน  และเป็นสิ่งส าคญัทางการศกึษา  

สรุป  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีประโยชน์ตอ่เด็กปฐมวยัอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งท่ี
ส าคัญต่อเด็กในวัยนีอ้ย่างมาก ทัง้ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ  ความคิด  จิตใจ  
อารมณ์  สงัคม  และสติปัญญา  ท่ีเด็กจะสามารถน าไปเป็นพืน้ฐานท่ีดีในการพฒันาทกัษะด้าน
อ่ืนๆ ของตนเองได้ตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์  
 

2.6 แนวการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
มีนกัการศกึษาได้ให้ความส าคญัของแนวการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก

ปฐมวยัไว้ดงันี ้

กรมวิชาการ  (2540: 23) ในการจดักิจกรรมส าหรับเด็กระดบัก่อนประถมศกึษามี
ความส าคญัอย่างยิ่งเพราะเด็กในวยัแรกเกิดจนถึง  6  ปี  เป็นระยะท่ีส าคญัท่ีสุดของการพฒันา  
ทัง้ทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมให้เด็กเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพของเด็กแตล่ะคนดงันัน้
การจดักิจกรรส าหรับเดก็ก่อนประถมศกึษาจงึควรยึดแนวทางดงันี ้ 
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1.  กิจกรรมท่ีจดัควรค านึงถึงตวัเด็กเป็นส าคญัเด็กแต่ละคนมีความสนใจแตกต่าง
กนั จึงควรให้มีกิจกรรมหลากหลายท่ีเหมาะสมกบัวยั ตรงกบัความสนใจ  ตลอดจนความต้องการ
ของเดก็ เพ่ือให้เดก็มีโอกาสได้เลือกตามความสนใจและความสามารถ  

2.  กิจกรรมท่ีจัดควรมีทัง้กิจกรรมท่ีให้เด็กท าเป็นรายบุคคลกลุ่มย่อย  และกลุ่ม
ใหญ่เปิดโอกาสให้เดก็ริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเองตามความเหมาะสม  

3.  กิจกรรมท่ีจดัควรมีความสมดลุ  คือ  มีทัง้กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
กิจกรรมต้องเคล่ือนไหวและสงบ กิจกรรมท่ีเดก็ริเร่ิมและครูริเร่ิม  

4.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย มีการยืดหยุ่นได้ตามความ
ต้องการ และความสนใจของเด็กกิจกรรมควรเน้นให้มีส่ือของจริงเพ่ือให้เด็กมีโอกาสสงัเกตส ารวจ
และค้นคว้า  

5.  ทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเองมีปฏิสัมพนัธ์กับเด็กคนอ่ืนๆตลอดจนผู้ ใหญ่รอบ
ข้างด้วย  

เยาวพา  เดชะคปุต์  (2542: 108)  กล่าวว่า  การเตรียมกิจกรรมทางศิลปะท่ี
เหมาะสมให้กบัเดก็ควรค านงึถึงวา่เป็นการเปิดโอกาสให้เดก็เป็นอิสระทางการทดลอง ค้นคว้า และ
สามารถส่ือสารสิ่งท่ีเขาทดลองกับผู้ อ่ืน นอกจากนีย้งัได้มีโอกาสพฒันากล้ามเนือ้ใหญ่  กล้ามเนือ้
เล็ก  สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างมือและตา  และยังมีโอกาสพฒันาทางสงัคมจากการแลกเปล่ียน
วสัดหุมนุเวียนกนัรับผิดชอบใช้และเก็บอปุกรณ์  

 เบญจา  แสงมลิ  (2545: 63 - 67)  กล่าวว่า  การจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีสิ่งท่ี
ควรค านงึถึงข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 

1.  ความสนใจของแต่ละบุคคล ครูควรช่วยเหลือฝึกให้เด็กได้ประสบการณ์ท่ี เป็น
ผลส าเร็จตามความต้องการของเดก็ สร้างเสริมเจตคติท่ีดีตอ่การผิดพลาด  และการรู้จกัรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาวัสดุ พร้อมทัง้สร้างความรู้สึกมั่นคงโดยปล่อยให้เด็กมีอิสระในการคิด  
จินตนาการเลือกและตัดสินใจครูมีหน้าท่ีช่วยเหลือแนะน าเด็กเม่ือต้องการใช้ค าถามกระตุ้ น
ความคิดและความเห็นพ้องในความพยายามท่ีแท้จริงของเด็กนอกจากนัน้ครูควรมีความเป็น
กนัเองจริงใจ  และมีความเข้าใจในตวัเดก็ด้วย  

2.  การจดัสถานท่ี  เวลา  และวสัดใุห้เหมาะสมเพ่ือให้เด็กได้เคล่ือนไหวอย่างอิสระ
เม่ือท างานคนเดียวหรือท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ  บนพืน้  บนโต๊ะ ภายในและภายนอกอาคารเรียน 
มอบความไว้วางใจแก่เดก็ให้เดก็ดแูลรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้วสัดดุ้วยตนเองเวลาท่ีให้เด็กไม่ควร
น้อยเกินไปจนเด็กต้องรีบร้อนในการท ากิจกรรม  การส ารวจ  การวางแผน  การเก็บท าความ
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สะอาดหลังจากท างานเสร็จวัสดุท่ีใช้ต้องตรียมไว้หลากหลายชนิดให้ เด็กเลือกตามความพอใจ 
และเหมาะสมกบัอายขุองเดก็เก็บรักษาง่ายและให้โอกาสเด็กมีประสบการณ์ทางประสาทสมัผสั  

3.  การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์  เด็กต้องการประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์ เพ่ือช่วย
กระตุ้นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ประสบการณ์นีเ้ร่ิมจากการเล่นของเด็กในชีวิตประจ าวัน  
การพูด  การสนทนา  ความรู้สึกในสิ่งท่ี เด็กเห็น ช่วยให้เด็กนึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ครูควร
สนับสนุนการพูดของเด็ก การแสดงออกทางการกระท าและการแสดงออกโดยใช้ส่ือกลางวัสดุ
เคร่ืองใช้ทางศลิปะการทศันศกึษา เป็นสว่นหนึง่ในการสร้างเสริมการแสดงออกแบบสร้างสรรค์  

4.  เจตคติของผู้ปกครองท่ีมีต่อการแสดงออกสร้างสรรค์ของเด็ก ครูต้องท าหน้าท่ี
เป็นผู้น าให้ผู้ปกครองเด็กเข้าใจผลงานของเด็ก  และสามารถเสนอแนะผู้ปกครองในการเลือกวสัดุ
ท่ีเหมาะสมให้เดก็เม่ืออยูท่ี่บ้าน  

5.  ครูใช้วิธีการสร้างสรรค์สนับสนุนเด็กให้เลือกกิจกรรมศิลปะด้วยวิ ธีซึ่งเด็กจะ
แสดงออกหรือกระท าได้ และจะรวบรวมความคิดหรือวสัด ุวิธีนีไ้ม่ได้หมายความว่าเด็กจะกระท า
โดยปราศจากการแนะน า แต่หมายความว่าเด็กจะตดัสินใจและเลือกด้วยตนเอง กิจกรรมศิลปะ
ควรมีหลายชนิดให้เดก็ได้มีโอการเลือกในแตล่ะวนั  

6.  ครูวางแผนจดัเตรียมกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีเด็กมีอิสระในการค้นหาส ารวจ 
และทดลอง และเม่ือเด็กรู้สภาพแวดล้อมเด็กจะถ่ายทอดสิ่งท่ีตนรู้ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจกล้ามเนือ้เล็ก การ
ประสานสมัพนัธ์ของมือและตาจะพฒันาขึน้ มโนภาพเร่ืองรูปทรง  สี  เจริญเติบโตขึน้การทีเด็กได้
เล่นร่วมกับเพ่ือนพูดสนทนา  แลกเปล่ียนสิ่งของ  รับผิดชอบร่วมกัน  การรอคอยตามล าดบัช่วย
สง่เสริมความพร้อมทางอารมณ์และสงัคมแก่เดก็  

7.  ครูต้องรวบรวมหลกัฐานเพ่ือจดุมุง่หมายในการวดัผล  
สรุป  แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยควรค านึงถึงวัย

ความสามารถและความสนใจของเด็กแต่ละคนเป็นส าคัญ โดยเตรียมกิจกรรมให้มีกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือสนองความต้องการของเด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กได้สงัเกต ค้นคว้า และทดลอง 
ลงมือปฏิบตัจิริงด้วยตนเองอย่างอิสระตามจินตนาการอย่างเต็มท่ี เพ่ือฝึกและพฒันาการทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ   สงัคม และ สตปัิญญา  ให้เดก็มีพฒันาการท่ีเป็นไปตามวยั 

 
2.7 การท ากิจกรรมจากกากมะพร้าว 

กากมะพร้าวเป็นวสัดธุรรมชาตชินิดหนึง่ท่ีมีอยูใ่นชมุชน ซึง่มีการปลกูมะพร้าวกนัใน
ครัวเรือนเพ่ือบริโภค หรือเป็นพืชเศรษฐกิจ ส าหรับจ าหน่าย ปลกูมากๆ เพ่ือเป็นอาชีพส่งขายหรือ
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ส่งออกตา่งประเทศ  มะพร้าวเป็นพืชท่ีมีความผกูพนักบั วฒันธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้า
นาน คณุสมบตัิท่ีดีของมะพร้าว คือ ส่วนต่างๆ ของมะพร้าวสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า และสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลาย ตัง้แต่ ล าต้น ใบ ก้าน  ผล  
กะลา  กากมะพร้าว  และรากมะพร้าว  ประเภทของรูปแบบผลิตภณัฑ์มะพร้าว เฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับงานหตัถกรรม มีมากมายหลายชนิด ขึน้อยู่กบัวสัดท่ีุมาจากส่วนต่างๆ ของมะพร้าว  
เชน่   

1. กากมะพร้าวท่ีเหลือจากการคัน้กะทิ  น ามาท าผลิตภณัฑ์ตา่งๆได้  เช่น  ขนมอบ
เค้ก คกุกี ้ขนมปัง  เป็นต้น   

2. ก้านมะพร้าว หรือแกนใบ น ามาผลิตงานหตัถกรรมได้หลายอย่าง เช่น ไม้กวาด 
เสวียนหม้อ หรือก้นหม้อ ท่ีรองจาน  เคร่ืองประดบัข้างฝา  โป๊ะไฟฟ้า  พดั  ท่ีหุ้มภาชนะปักดอกไม้  
กระเป๋าถือสตรี กระจาดใสผ่ลไม้ เป็นต้น  

3. กาบมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวมีคณุสมบตัิแข็งแรง คงทนตอ่น า้และน า้ทะเล มี
ความยืดหยุ่น  และสปริงดีน ามาท าเชือก  ท าพรม  กระสอบ  แปรงชนิดตา่งๆ อวน  ไม้กวาด เส้น
ใบสัน้ใช้อดัไส้ของท่ีนอน  เบาะรถยนต์  เป็นต้น  

4. ใบมะพร้าว ใช้สานเป็นภาชนะใส่ของชัว่คราว ห่อขนม สานหมวกกนัแดด สาน
เป็นเคร่ืองเลน่เดก็ และผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึรูปสตัว์ตา่งๆ  และของท่ีระลกึประดบัตกแตง่  

5. รากมะพร้าวเป็นเส้นยาวเหนียวมากใช้สานเป็นผลิตภณัฑ์ใช้สอยจ าพวกตะกร้า
ถาด ภาชนะส าหรับดอกไม้หรือใสข่องตา่งๆ ประดษิฐ์เป็นหตัถกรรมของท่ีระลกึ  

6. รกมะพร้าวหรือเย่ือหุ้มคอมะพร้าวลกัษณะเป็นแผน่ใยหยาบบางๆยืดหยุ่นได้  แต่
แยกขาดง่ายใช้ผลิตหัตถกรรมประเภท  กระเป๋า  หมวก  รองเท้าแตะ กล่องใส่ของ  ดอกไม้
ประดษิฐ์เป็นต้น  

7. กะลามะพร้าว มะพร้าวแก่จะมีความคงทนมาก ไมห่ดตวัแม้ถกูน า้ ถกูแดด แตจ่ะ
เปราะง่ายหกัง่ายหากกระทบกบัสิ่งท่ีแข็งๆใช้ท าผลิตภณัฑ์ภาชนะ  เคร่ืองประดบั  เคร่ืองดนตรี  ท่ี
วางแก้วน า้  และกระบวยตกัน า้เป็นต้น 

นอกจากส่วนต่างๆของมะพร้าวดังกล่าวข้างต้นแล้วกากมะพร้าวยังสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย  เช่น  น ามาท าเป็นส่ือการเรียนการสอน  โดยผู้ วิจยัได้น ากาก
มะพร้าวมาเป็นส่ืออปุกรณ์ในการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาการคิดเชิงเหตผุลของเด็ก
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ปฐมวยั  โดยให้เดก็สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดจินตนาการ  เช่น  ประดิษฐ์กรอบรูปโดยใช้กาก
มะพร้าว  ประดิษฐ์ของขวญัโดยใช้กากมะพร้าวตกแตง่ขวดใส  โรยกากมะพร้าวตกแตง่บนตุ๊กตา
กระดาษ  โรยกากมะพร้าวตกแต่งลูกโป่ง  ใช้กากมะพร้าวโรยตกแต่งเป็นรูปภาพต่างๆ  ใช้กาก
มะพร้าวชุบตกแต่งกระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีปัน้เป็นรูปต่างๆ  ใช้กากมะพร้าวชุบตกแต่งก้อนหิน  
เปลือกหอย  และไขต้่มสกุ  ใช้กากมะพร้าวปัน้เป็นรูปทรงตา่งๆเป็นต้น   

สรุป  การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กแต่ละบุคคลท่ีมี
คณุคา่ ให้มีพฒันาการไปตามวฒุิภาวะ ซึง่นบัวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีคณุคา่ โดยเฉพาะการน าวสัดท่ีุได้
จากธรรมชาตกิากมะพร้าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์เดก็จะเห็นคณุคา่กบัสิ่งท่ีเป็นวสัดธุรรมชาติ ซึ่งท า
ให้เดก็ได้รับความเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมรู้จกัการสงัเกตฝึกการคิด  การแก้ปัญหา ออกแบบ
ผลงานตามจินตนาการของตนเองท าให้เป็นผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์งานทางศิลปะได้เป็นอย่างดี  
ซึง่เป็นพืน้ฐานท่ีจะน าไปสูก่ารเรียนรู้เร่ืองตา่งๆ ของเดก็ตอ่ไป 

2.8 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากกากมะพร้าวส าหรับเดก็ปฐมวัย 
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีมีการน ามาใช้เพ่ือการพฒันาทกัษะการคิด

เชิงเหตดุ้วยการมอบหมายงานให้เด็กท างานศิลปะตามแนวคิดของตนเอง  การน าศิลปะมาใช้ใน
การศึกษาด้วยจดุประสงค์เพ่ือการพฒันาเด็กด้านต่างๆ ทัง้ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สงัคม  และ
สตปัิญญา  

การน าวสัดธุรรมชาติและสิ่งเหลือใช้มาจดักิจกรรม  ดงักล่าวของ  (สิริพรรณ  ตนัติ
รัตน์ไพศาล. 2545: 86 - 87)  ดงันี ้

1.  วสัดจุากธรรมชาติ ได้แก่ วสัดท่ีุมีหรือเกิดขึน้ตามธรรมชาติ บางชนิดหาได้ง่ายมี
อยู่ทั่วไป เก็บเอามาใช้ได้ บางอย่างต้องหาซือ้เพ่ือน ามาใช้  เช่น  ไม้ไผ่  เกล็ดปลา  เปลือกหอย  
ทราย  ดิน  ก้อนหิน  ไม้  ขีเ้ล่ือย  ใบไม้  ดอกไม้  ก่ิงไม้  เมล็ดพืช  กากมะพร้าว  ส่วนต่างๆของ
มะพร้าว  เป็นต้น 

2.  วสัดเุหลือใช้ ได้แก่ วสัดท่ีุไม่ได้ใช้แล้วแต่สามารถน ากลบัมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อีก แหล่งท่ีมาของวสัดเุหลือใช้นัน้ (สมจินต์  มนูญศิลป์  2530 : 1 - 2)  กล่าวไว้ว่าได้
จากของเหลือใช้ในชีวิตประจ าวนั  กล่องยาสีฟัน  กล่องสบู ่ แกนกระดาษช าระ  ขวดพลาสติกเป็น
ต้นและอีกแหล่งหนึ่งคือ  วสัดเุหลือใช้ท่ีได้จากโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ  เช่น  โรงงานทอผ้าจะมี
แกนหลอดด้ายท่ีเป็นกระดาษหรือพลาสติกหรือเศษผ้าเป็นต้น  สิ่งเหล่านีส้ามารถน ามาประดิษฐ์
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เป็นสิ่งตา่งๆได้น ามาใช้ในการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  ดงังานวิจยัท่ีน ากากมะพร้าวมาย้อมสี
ตา่งๆแล้วอบแห้งน ามาจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ได้หลายหลากรูปแบบ  เชน่  

1.  การปัน้ 
2.  การชบุ 
3.  การโรย 
4.  การประดษิฐ์ 
5.  การวาด 
6.  การละเลงสี 
7.  การฉีกกระดาษ 
8.  การพบักระดาษ 
9.  การเลน่กบัสี 
10.  การร้อย    
กิจกรรมท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ท่ีน ากากมะพร้าวน ามาใช้จดั

กิจกรรมให้กับเด็กโดยการน ากากมะพร้าวไปย้อมสีให้มีสีสนัหรือสีธรรมชาติแล้วอบให้แห้ง  โดย
กิจกรรมท่ีจัดให้กับเด็กต้องค านึงถึงความเหมาะสมจะเห็นได้ว่ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีหลาย
ประเภทแตกต่างกันไป  และกิจกรรมการประดิษฐ์เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเด็กสามารถใช้การคิด
สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการน าสิ่งท่ีเป็นวัสดุธรรมชาติ  เช่น  กากมะพร้าว  
น ามาสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปสร้างสรรค์ท าให้เด็กเห็นคณุค่าภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
น าไปสูก่ารคดิเชิงเหตผุล  และความคดิสร้างสรรค์ท่ีมีการพฒันามากย่ิงขึน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2.9 ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 

ส่ือ เป็นวสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์  การให้ส่ืออย่างต่อเน่ืองกับ
เด็ก มีความสมเหตสุมผลพอเพียงเพ่ือให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์  และเพ่ือช่วยเด็กค้นหาสิ่งท่ี
ยอมให้เด็กแสดงออกถึงความรู้สึก  อารมณ์  และความคิดของเขาเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามก็ยงัมี
เหตผุลอ่ืนอีก ทกัษะตา่งๆ ท่ีพฒันาขึน้ผ่านการใช้ส่ือศิลปะเป็นได้ทัง้ทกัษะการเขียนและการอ่าน
เบือ้งต้น  (เพ็ญทิพา  อว่มมณี. 2546: 41 อ้างอิงจาก Hildebrand. 1986 ; 177) เด็กวยัก่อนเรียนมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการใช้ส่ือ วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์และการจดัวางส่ือ
ตา่งๆ ควรจดัวางอยา่งเป็นระเบียบนา่ใช้เดก็ปฐมวยัมกัไม่รู้เร่ิมต้นท างานศิลปะอย่างไร แม้เม่ือเด็ก
เห็นอุปกรณ์หลายอย่างวางอยู่บนโต๊ะก็เกิดความคิดอยากวาดหรืออยากท ากิจกรรมศิลปะทนัที  
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(ชัยณรงค์  เจริญพานิชย์กุล. 2532:5)  ซึ่งจะสอดคล้องกับ  (พีระพงษ์  กุลพิศาล  2545 : 191)  
กลา่ววา่  ส่ือวสัดทุางศลิปะเป็นสิ่งส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีชว่ยกระตุ้นการท างานศิลปะแก่เด็กอย่างมาก
นอกเหนือจากประสบการณ์ทางการมอง และสงัเกตซึ่งเราจดัเตรียมส่ือวสัดหุลายๆ ชนิดให้แก่เด็ก 
เด็กจะวาดภาพหรือท างานศิลปะได้ดีขึน้ เพราะส่ือวัสดุเป็นสิ่งท้าทายให้เด็กชอบงานศิลป
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยันัน้มีหลายประเภท แตล่ะประเภทมีวิธีการจดักิจกรรมท่ีแตกตา่งกัน
ออกไปด้วย  และ(สัญลักษณ์ สุวรรณรัศมี (2533: 23)  กล่าวในแนวทางเดียวกันส่ือท่ีใช้ใน
กิจกรรมสร้างสรรค์นัน้มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเด็กจะเรียนรู้จากส่ือโดยอาศัย
ประสาทสมัผสัทัง้  5  ดงันัน้ในการจดัหาส่ือท่ีเหมาะสมจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สอนท่ีถกูต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ คือ  

1.  ส่ือท่ีจะน ามาให้เดก็เกิดการเรียนรู้ ต้องเป็นส่ือท่ีหาง่าย และอยูร่อบๆ ตวัเดก็ 
2.  ส่ือนัน้ต้องมีความปลอดภยั เพราะเดก็เรียนรู้จากส่ือด้วยการสมัผสั 
3.  ส่ือต้องราคาไม่แพง หาง่าย ประหยัดเวลา อาจเป็นส่ือท่ีหาง่ายได้จากภายใน

ท้องถ่ิน 
4.  ส่ือท่ีน ามาใช้ต้องตรงกับเป้าหมาย ท่ีจะให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และสร้างเสริมให้

เดก็มีความพร้อมในการพฒันาทัง้ 4 ด้านพร้อมๆ กนั 
5.  ส่ือนัน้ต้องสะดวกตอ่การใช้สอย ส าหรับการปฏิบตักิิจกรรมศลิปะของเดก็ 
6.  ส่ือนัน้น ามาใช้ต้องสอดคล้องกบัวยั และความสามารถของเดก็  

               ส่ือท่ีใช้ในการท ากิจกรรมจากจากกากมะพร้าว   
การน ากากมะพร้าวมาใช้ไม่ให้เกิดการขึน้ราควรกระท าดงันี ้ น ากากมะพร้าวไปอบ

ให้แห้ง ก่อนน ากากมะพร้าวไปใช้  เลือกกากมะพร้าวดท่ีูความสะอาดโดยเลือกกากมะพร้าวท่ีคัน้
กะทิออกใหม่ๆไม่ข้ามวัน  สี  การย้อมสีกากมะพร้าวต้องย้อมสีก่อนแล้วน าไปอบให้แห้งสนิท
เพราะการย้อมสีก่อนการอบสามารถซึมซบัสีได้ดีกว่าสีท่ีใช้ย้อมอาจใช้สีผสมอาหาร เพราะมีราคา
ถกู สีสด และผสมได้หลายสี  

ในรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเตรียมกาก
มะพร้าวให้พร้อมใช้งานทัง้สิน้ ช่วยให้อายกุารเก็บรักษา การใช้งานยาวนานขึน้ส่งผลดีถึงคณุภาพ
ของผลงานตา่งๆ ให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึน้ 

ส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากกากมะพร้าวมีมากมายหลากหลาย 
ครูผู้สอนควรจดัเตรียมให้พร้อมในการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั  ซึ่งเด็กอาจจะมีส่วนร่วมใน
การจดัเตรียม ส่ือ วสัด ุ อปุกรณ์ตา่งๆได้ด้วยตนเองเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้  สงัเกต  และสามารถ
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เลือกส่ือ  วสัด ุ อปุกรณ์ตา่งๆในการน าไปท าผลงานตา่งๆดงันัน้   การจดักิจกรรมจากกากมะพร้าว
จงึเป็นกิจกรรมท่ีนา่สนใจอีกกิจกรรมหนึง่  นอกจากเดก็จะเรียนรู้การน าเศษวสัดท่ีุได้จากธรรมชาติ
มาท าเป็นผลงานของตนเอง  ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน  ความภาคภูมิใจในตนเอง  ยังเป็น
กิจกรรมท่ีเด็กเกิดการพัฒนาในด้านการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการคิดรู้จักการแก้ปัญหาโดยการ
สร้างผลงานตามจินตนาการ  เกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาด้านอ่ืนๆ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ตอ่ไป 

 สรุป  ส่ือท่ีจะน ามาใช้ในการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยันัน้เป็น
สิ่งส าคญัในการกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสนใจ อยากเรียนรู้ สังเกต  สมัผัส  ทดลอง  และท า
กิจกรรมด้วยตนเองจะน าไปสู่การส่งเสริมพฒันาการในทุกด้าน  โดยครูผู้สอนต้องค านึงถึงความ
สนใจความสามารถและวยัของเด็ก  การจดัเตรียมส่ือต้องเหมาะสมกับวยัและจดัหาได้ง่าย  อาจ
เป็นวสัดท่ีุหาได้จากในท้องถ่ิน ซึ่งเด็กสามารถใช้ส่ือในการสร้างผลงานตามความต้องการ  ตาม
ความคดิจินตนาการ 

 
2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

 งานวิจัยต่างประเทศ 
 วิลเลียม  (กรรณิการ์ โยธารินทร์. 2543: 24 ; อ้างอิงจาก  Wiliam. 1971: 352-

358)  ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเร่ิมกับคะแนนของวิชาการ
หมวดคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศิลปศึกษา  ดนตรีและศิลปะ  ผลปรากฏว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดริเร่ิมคะแนนรวมหมวดศิลปภาษา วิชาดนตรีและวิชาศิลปะมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู  

เคลล่ี (กรรณิการ์ โยธารินทร์. 2543: 24 ; อ้างอิงจาก Kelly. 1986: 32 – 4) ได้
ศกึษาเปรียบเทียบผลการฝึกตามแบบแผนเสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ เพ่ือพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นเวลา  10  สปัดาห์ ในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ผลปรากฎว่า ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ของเด็กท่ีเข้าร่วมตามแผนกบัเด็กท่ีไม่ได้เข้าร่วมตามแผนแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิ

 ครอลล์  (วราภรณ์  นาคะศิริ  2546: 30; อ้างอิงจาก Krall. 1964: 5258-A)  ได้
ศกึษาเร่ืองการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิชาศิลปะของครูในโรงเรียนคริสต์ศาสนาในการ
จดัประสบการณ์ภาคปฏิบตัิพบว่า  ครูสามารถช่วยเด็กให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ดีขึน้
โดยใช้ส่ือทางศลิปะและความคดิสร้างสรรค์ 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 ฐิตพิร พิชญกลุ (2538: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก

ผฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ศิลปะประดิษฐ์แบบกลุ่มปรากฎว่า  เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
ประสบการณ์ศิลปะประดิษฐ์แบบกลุ่มกบัเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ศิลปะประดิษฐ์
แบบรายบคุคลมีความสามารถในการแก้ปัญหาแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 ชนกพร ธีระกลุ (2541: 51) ได้ศกึษาเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แบบเน้นกระบวนการ  ผลปรากฏว่า เด็กท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แบบเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กบัเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์แบบปกติมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

 ศรีแพร  จันทรภิรมย์  (2550: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้เปลือกข้าวโพดพบว่า  ความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้เปลือกข้าวโพดสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้แสดงให้เห็นว่า  การใช้
กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้เปลือกข้าวโพดสง่ผลให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สงูขึน้  

 วรเกียรติ  ทองไทย  (2553 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเล่าเร่ืองจากภาพ  พบว่า  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมการเล่าเร่ืองจากภาพ  สงูกว่าก่อนการจดักิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ 
.01 

 สรุป  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
พบว่า กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีสามารถเพิ่มศักยภาพในตัวเด็ก ทัง้พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา  ด้านสงัคม  และด้านอารมณ์จิตใจได้เป็นอย่างดีตลอดจนเป็น
การฝึกให้เด็กรู้จกัคิด รู้จกัตดัสินใจ  รู้จกัแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม  และรู้จกัแก้ปัญหา  ซึ่งเป็น
อีกทกัษะส าคญัตอ่การด ารงชีวิตของเดก็ตอ่ไปในอนาคตอีกด้วย    
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บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1.  การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู  
4.  การจดัและการวิเคราะห์ข้อมลู  

 
กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง  

ประชำกร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยั  ชาย – หญิง  อาย ุ 4 - 5  ปี  ท่ีก าลงั

ศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนวดัสะแกงาม  ส านกังาน
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร  ซึง่มี  4  ห้องเรียน  จ านวน  140  คน  
              

กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยั  ชาย – หญิง  อายุ  4 – 5  ปี  ท่ี

ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนวัดสะแกงาม  
ส านกังานเขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร  สังกดักรุงเทพมหานคร  จ านวน  36  คน  ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  มา  1  ห้องเรียน 
 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีเ้คร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่  
1.  แผนการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
2.  แบบทดสอบวดัการคดิเชิงเหตผุล   
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กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การสร้างแผนการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว ด าเนินการดงันี ้

1.  ศกึษาเอกสาร  ต ารา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
1.1   เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ของ  วราภรณ์  

นารคะศิริ (2546)  เสาวนีย์  อุ่นประเสริฐสขุ  (2546)  รัตนา  นิสภกลุ  (2550)  ปริษา  บญุมาศ  
(2551)  ศรีแพร  จนัทราภิรมย์. (2550)  พรทิพย์  เกนโรจน์ (2553)   

1.2   การจดัการศกึษาของเดก็ปฐมวยั  เยาวพา เดชะคปุต์  (2542)  
1.3   กิจกรรมศลิปะส าหรับเดก็ก่อนวยัเรียนของ  สตัยา  สายเชือ้  (2541)  
1.4   ศกึษาคณุสมบตัแิละการเตรียมกากมะพร้าวจากอินเตอร์เน็ต   

2.  สร้างแผนการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวซึง่มีกรอบดงันี ้ 
2.1   ช่ือกิจกรรม 

2.2   จดุประสงค์ของการท ากิจกรรม  
2.3   ส่ือ  วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรม  
2.4  ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม     
2.5   การประเมินผล  

3.  น าแผนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอ
ตอ่ผู้ เช่ียวชาญ  เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมและจดุมุ่งหมาย  โดยใช้เกณฑ์  2  ใน  
3  และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมซึง่มีผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

3.1  อาจารย์ชลีุกร  เลิศประเสริฐ   อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์  สาขาการศกึษา
ปฐมวยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3.2  อาจารย์รัตนา  นิสภกุล  อาจารย์ประจ าโรงเรียนวัดอุดมรังสี  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

3.3  อาจารย์ศรีแพร  จนัทราภิรมย์   อาจารย์ประจ าคณะคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับรีุ  จงัหวดัปทมุธานี  

4.  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวให้
เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

5.  น าแผนการจดัศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อ  4  
จ านวน  3  กิจกรรม  ไปทดลอง  (Try  Out)  กบัเด็กนกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปี
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การศกึษา  2553  โรงเรียนวดัสะแกงาม  ส านกังานเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  ท่ีไม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน  30  คน 

6.  น าแผนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวท่ีปรับปรุงเหมาะสม
แล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในการทดลอง 

 
กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดกำรคิดเชิงเหตุผล   
ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามล าดบัดงันี ้   

1.  ศกึษาเอกสาร  ต ารา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบทดสอบวดัการ
คดิเชิงเหตผุล ดงันี ้              

1.1  ทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั  
1.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแบบทดสอบการเตรียมความพร้อมด้านการคดิเชิง

เหตผุล  
1.3   วิธีสร้างแบบทดสอบ  การสร้างค าถามเชิงรูปภาพ  และวิธีวิเคราะห์

ข้อสอบ  
1.4  แบบทดสอบวัดควาามคิดเชิงเหตุผล  ของวราภรณ์  นาคะศิริ (2546)  

เสาวนีย์  อุ่นประเสริฐสขุ  (2546)  รัตนา  นิสภกลุ  (2550)  ปริษา  บญุมาก  (2551)  ประภานิช  
เพียรไพฑรูย์  (2553) 

2.  สร้างแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล  ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีมีค าถามเป็น
รูปภาพ  เป็นแบบตวัเลือกตอบ  3 ตวัเลือก  โดยตวัเลือกเป็นรูปภาพมี  4  ชดุ  ชดุละ  18  ข้อ  รวม  
72  ข้อ 

ชดุท่ี  1  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลด้านการหาส่วนท่ีหายไป  จ านวน  18  
ข้อ   

ชดุท่ี  2  แบบทดสอบวดัการคดิเชิงเหตผุลด้านการจดัประเภท  จ านวน  18  ข้อ   
ชดุท่ี  3  แบบทดสอบวดัการคดิเชิงเหตผุลด้านการเปรียบเทียบ  จ านวน  18  ข้อ   
ชดุท่ี  4  แบบทดสอบวดัการคดิเชิงเหตผุลด้านอนกุรม  จ านวน  18  ข้อ   
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3.  สร้างคู่มือในการด าเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลให้สอดคล้องกับ
แบบทดสอบท่ีได้สร้างขึน้ในข้อ  2  

 4.  น าแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล  และคู่มือด าเนินการทดสอบท่ีสร้างขึน้
เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยั  และด้านการวดัผลการศกึษา  เพ่ือหาความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา (Content Validity)  ซึง่มีผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

4.1  อาจารย์ชนิสรา  ใจชยัภูมิ   อาจารย์คณะครุศาสตร์  สาขาการศกึษา
ปฐมวยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  จงัหวดัเลย 

4.2  อาจารย์ปรียวาท  น้อยคล้าย  อาจารย์ประจ าโรงเรียนวดัเขียน  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

4.3  อาจารย์ธีรภรณ์  ภกัดี   อาจารย์คณะครุศาสตร์  สาขาการศกึษาปฐมวยั  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี 

ผลการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญทัง้  3  ท่าน  มีคา่  IOC  ตัง้แต ่ .67 – 1.00  และได้
ให้ข้อเสนอแนะ  คือให้ปรับรูปภาพให้มีความชดัเจนเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของเดก็  ปรับปรุงตวัเลือกของข้อสอบให้มีความใกล้เคียงกนัและเพิ่มเติม  ค าสัง่ในคูมื่อให้สมัพนัธ์
กบัรูปภาพของแตล่ะข้อ 

5.  ปรับปรุงแบบทดสอบและคูมื่อด าเนินการทดสอบตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
ในข้อ  4  

6.  น าแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้
กบัเดก็ชัน้อนบุาลปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนวดัสะแกงาม  ส านกังานเขต
บางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร  ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง  30  คน 

7.  น าแบบทดสอบท่ีได้มาวิเคราะห์  เพ่ือหาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
และคดัเลือกไว้ชดุละ  10  ข้อ  รวม  40  ข้อ 

8.   น าแบบทดสอบท่ีผ่านการคดัเลือกมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวัด
การคดิเชิงเหตผุล  แบบทดสอบรวมทัง้  4  ชดุ  มีคา่ความเช่ือมัน่  เทา่กบั  .75   

8.1  ด้านการหาส่วนท่ีหายไป  คา่ความยากง่าย  ระหว่าง  .60 - .80  ค่า
อ านาจจ าแนก  ระหวา่ง  .32 – 71  คา่ความเช่ือมัน่   เทา่กบั  .71   

8.2  ด้านการจดัประเภท  คา่ความยากง่าย  ระหว่าง  .60 - .76  คา่อ านาจ
จ าแนก  ระหวา่ง  .22 – 77  คา่ความเช่ือมัน่  เทา่กบั  .73   
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8.3  ด้านการเปรียบเทียบ  คา่ความยากง่าย  ระหว่าง  .46 - .70  คา่อ านาจ
จ าแนก  ระหวา่ง  .47 - 78  คา่ความเช่ือมัน่  เทา่กบั  .85 

8.4  ด้านอนกุรม  ค่าความยากง่าย  ระหว่าง  .43 - .80  คา่อ านาจจ าแนก  
ระหวา่ง  .67 - .51  คา่ความเช่ือมัน่  เทา่กบั  .74 

9.  น าแบบทดสอบท่ีหาค่าความเช่ือมั่นแล้วไปใช้ในการทดสอบวัดการคิดเชิง
เหตผุลเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูก่อนและหลงัการทดลอง 
             
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Quasi  Experimental  Research)  ซึ่งผู้วิจยัได้
ด าเนินการทดลองโดยอาศยัการวิจยัแบบการทดลองกลุ่มเดียว  วัดผลก่อนและหลงัการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจยัแบบ  One  Group  Pretest - Posttest  Design  ดงัแสดงในตะรางท่ี   
 
ตาราง  1  แบบแผนการทดลอง 
 

          กลุม่                            สอบก่อน                         ทดลอง                          สอบหลงั 

        ทดลอง                               T1                                  X                                     T2 

 
ควำมหมำยของสัญลักษณ์ 

               T1   แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง  (Pretest)  โดยใช้แบบทดสอบวดัการคิดเชิง
เหตผุล           
               X    แทน   การด าเนินการรูปแบบการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
               T2   แทน   การทดสอบหลงัการทดลอง  (Posttest)  โดยใช้แบบทดสอบวดัการคิดเชิง
เหตผุล  
                                                                               
วิธีด ำเนินกำรทดลอง 

การทดลองครัง้นี ้ ด าเนินการในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  โดยมี
ขัน้ตอนดงันี ้

1. ทดสอบเดก็ก่อนการทดลอง  (Pretest)  กบักลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง  เพ่ือวดั
การคิดการคิดเชิงเหตผุล  โดยใช้แบบทดสอบการคดิเชิงเหตผุล 
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2. ผู้วิจยัด าเนินการทดลองด้วยตนเอง  โดยกลุ่มตวัอย่างจะได้รับการจดักิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  ซึง่ท าการทดลองในกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  ใช้เวลาในการทดลอง  
6  สปัดาห์ๆ  ละ  4  วนัๆ  ละ  1  ครัง้ๆ  ละ  30  นาที  ช่วงระหว่างเวลา  10.00 – 10.30  น.  รวม
ทัง้สิน้  24  ครัง้  จ านวน  24  กิจกรรม   
 
ตาราง  2  ก าหนดการจดักิจกรรมในการทดลอง   
 

สปัดาห์ วนั กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
1 

เวลา  10.00 – 10.30  น. 
 

จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสับดี 

สร้อยหรรษา  
                   แมลงชมสวน 

         กากมะพร้าวสร้างสรรค์   
กากมะพร้าวแปลงร่าง   

2 
เวลา  10.00 – 10.30  น. 

 

จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสับดี 

         ลกูปัดคล้องใจ  
                   ปัน้กากมะพร้าว 
                   ก้อนหินมหศัจรรย์ 
                   ชมสวนดอกไม้ 

3 
เวลา  10.00 – 10.30  น. 

 

จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสับดี 

  ขวดใสนา่รัก                                   
        สนกุกบัการ์ดอวยพร  
        เลน่สนกุกบักลอ่งนม 
        ลกูโป่งร่ืนเริง 

4 
เวลา  10.00 – 10.30  น. 

 

จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสับดี 

                   เปลือกหอยแสนสวย 
                   ถงุกระดาษคลกุกากมะพร้าว    
                   ลกูบอลโยนลอย 
                   เกล็ดปลาหลากสี   

5 
เวลา  10.00 – 10.30  น. 

 

จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสับดี 

                   เศษผ้าจ๊ะเอก๋ากมะพร้าว  
                   กากมะพร้าวเลน่สี   
                   กระดาษหนงัสือพิมพ์แปลงร่าง 
                   กรอบรูปกากมะพร้าว   
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ตาราง  2  (ตอ่)   
 

สปัดาห์ วนั กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 

6 
เวลา  10.00 – 10.30  น. 

จนัทร์ 
องัคาร 
พธุ 

พฤหสับดี 

                   ไหมพรมชบุกากมะพร้าว   
                   ไขช่บุกากมะพร้าว   
                   นิว้มือของฉนั   
                   สวนสนกุกากมะพร้าว 

 
3. เม่ือด าเนินการทดลองครบ  6  สปัดาห์  ผู้วิจยัท าการทดสอบ  (Posttest)  กบักลุ่ม

ตัวอย่าง  โดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบท่ีใช้ก่อนการ
ทดลอง 

4. น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติ 
 

กำรจัดท ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. หาคา่สถิตพืิน้ฐานของการคดิเชิงเหตผุลก่อนและหลงัการทดลอง  โดยน าข้อมลูไปหา

คา่เฉล่ีย  และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลก่อนและหลงัการทดลองโดยใช้ t-test for Dependent 

samples  (ล้วน  สายยศ  และองัคณา  สายยศ.2538 : 104) 
3. การวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีใ้ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท าการวิเคราะห์ 

   
สถติท่ีิใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

น าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิ ดงันี ้

1.  สถติพิืน้ฐำน  (ล้วน  สายยศ ; และองัคณา  สายยศ.  2538: 73) 
1.1  คะแนนเฉล่ีย  (Mean) 
 

                               X   =  
N

X  

   เม่ือ        X         แทน    คะแนนเฉล่ีย 

    X    แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

     N    แทน    จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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1.2  หาคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation)  โดยค านวณจากสตูร  
(ล้วน  สายยศ ; และองัคณา  สายยศ. 2538: 79)  ดงันี ้

 

                       S      =  
)1(

)( 22





NN

XXN  

                              เม่ือ     S         แทน    ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
       N      แทน    จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
      X      แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      2X     แทน    ผลรวมของคะแนนนกัเรียนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

          
2.  สถติทิี่ใช้ในกำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 

2.1  สถิติท่ีใช้หาคณุภาพของข้อสอบแตล่ะข้อ  คา่ความยากง่าย  (Difficulty)  โดย
ใช้สตูร  (ล้วน  สายยศ ; และองัคณา  สายยศ.  2538: 210)  ดัง้นี ้

 

                                                N

R
P                

 เม่ือ     P        แทน     คา่ความยากของแบบทดสอบของแตล่ะข้อ 
                                         R         แทน    จ านวนคนท่ีท าข้อนัน้ถกู 
                                         N        แทน    จ านวนคนท่ีท าข้อนัน้ทัง้หมด 

 2.2  หาคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัโดยใช้
สตูร  คา่สหสมัพนัธ์แบบพอยท์ – ไบซีเรียล  ( Point  Biserial  Correiation )  การหาคา่อ านาจ
จ าแนก  (ล้วน  สายยศ ; และองัคณา  สายยศ. 2538: 212 )  ดงันี ้
                 

                                       pq
s

XXp
r

t

q

bisp 


.     

 
เม่ือ     bispr .      แทน    คา่อ านาจจ าแนก 

                                         pX         แทน    คะแนนเฉล่ียของกลุม่ท่ีท าข้อสอบนัน้ได้ 
                                       qX          แทน    คะแนนเฉล่ียของกลุม่ท่ีท าข้อสอบนัน้ไมไ่ด้           
                                        ts           แทน    คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบบันัน้ 
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                                       p            แทน    สดัสว่นของคนท่ีท าข้อนัน้ได้ 
                                       q             แทน    สดัสว่นของคนท่ีท าข้อนัน้ไมไ่ด้  หรือ  1 - p 
  

2.3  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยใช้วิธีของ คู
เดอร์ - ริชาร์ดสนั  (Kuder – Richardson)  จากสตูร  KR - 20  (ล้วน  สายยศ ; และองัคณา  สาย
ยศ. 2538: 197 -198)  ดงันี ้
                   

                                            






 





2
1

1
t

n
s

pq

n

n
r  

 
   เม่ือ     nr       แทน    ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

                                           n        แทน    จ านวนข้อของแบบทดสอบทัง้หมด  
                                           p       แทน    สดัสว่นของนกัเรียนท่ีท าได้ในข้อหนึง่ๆ           
                                           q        แทน    สดัสว่นของนกัเรียนท่ีท าผิดในข้อหนึง่ๆ                       
                                          2

1s       แทน    คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบฉบบันัน้ 
     
2.4  สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความเท่ียงตรงของเนือ้หา  

(Content  Validity)  จากสตูร  (ล้วน  สายยศ ; และองัคณา  สายยศ. 2538: 246 - 250)  ดงันี ้
                                                           

                                               IOC   =    
N

R  

 
    เม่ือ    IOC   แทน     ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์  

การเรียนรู้ตามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

       R    แทน      ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

       N        แทน      จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
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3.  สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมตฐิำน 
3.1  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  เปรียบเทียบความแตกตา่งของการคิดเชิง

เหตผุลก่อนและหลงัการทดลอง  โดยใช้  t - test  แบบ Dependent Samples  (ล้วน  สายยศ ; 

และองัคณา  สายยศ.2538: 104)  ดงันี ้

                                                    t   =  

1

22







N
)D(DN

D
 

 
โดย   df  = N – 1 
   เม่ือ     t        แทน    คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t - distribution 

                               D        แทน    ความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคู ่
                      N       แทน    จ านวนคน 
                                         D     แทน    ผลรวมทัง้หมดของผลตา่งของคะแนนระหวา่งก่อน     
                                                                และหลงัการทดลอง 
                     2D   แทน     ผลรวมของก าลงัสองของผลตา่งของคะแนนระหวา่ง   
                                                                ก่อนและหลงัการทดลอง 
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บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ทดลองวิจัยครัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลผลความหมายการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี ้

            X  แทน คา่เฉล่ีย  (Mean) 
 S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 D  แทน คา่เฉล่ียของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนแตล่ะคู ่
            Sd  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตา่งระหวา่งคะแนนแตล่ะคู ่
 t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบที ( t – distribution) 
           p       แทน ความนา่จะเป็นของคา่สถิต ิ
 ** แทน นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมศิลป

สร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
2. การเปล่ียนแปลงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลป

สร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวโดยรวมและรายด้าน 

ผู้ วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวโดยรวมและรายด้าน  ได้แก่ด้านการหาส่วนท่ีหายไป  
ด้านการจดัประเภท  ด้านการเปรียบเทียบ  และอนกุรม  ปรากฏดงัตาราง  3   
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ตาราง  3  การเปรียบเทียบการคดิเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค ์    
      โดยใช้กากมะพร้าวก่อนและหลงัการทดลอง  โดยรวมและรายด้าน   
 

 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  3  ปรากฏว่า  การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  หลังจากท่ีเด็กปฐมวัยได้ท า กิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลโดยรวมและราย
ด้าน  ได้แก่  ด้านการหาส่วนท่ีหายไป    ด้านการจัดประเภท  ด้านการเปรียบเทียบ  และด้าน
อนกุรม   หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  แสดงว่า
การจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  สามารถพฒันาเดก็ปฐมวยัได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การคิดเชิงเหตผุล 

 
 

 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  

D  

 
Sd  

 
t  

 
p  

X  S  X  S  

ด้านการหาสว่นท่ีหายไป     
ด้านการจดัประเภท 
ด้ านกา ร เป รี ยบ เ ที ยบ  
ด้านอนกุรม   

5.36 
5.06 
5.17 
3.00 

1.49 
1.95 
2.13 
2.15 

9.14 
9.25 
9.75 
8.92 

.93 

.84 

.55 
1.36 

3.77 
4.19 
4.58 
5.91 

1.04 
1.84 
2.07 
2.20 

21.69** 
13.61** 
13.25** 
16.07** 

.000 

.000 

.000 

.000 

รวมเฉล่ีย 18.59 4.78 37.06 2.37 18.47 3.51 31.51** .000 
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2. การเปล่ียนแปลงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
 
ตาราง  4  การเปล่ียนแปลงการคดิเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรม 

      ศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  4  ปรากฏว่า  หลงัการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กาก

มะพร้าวเด็กปฐมวยัมีการเปล่ียนแปลงการคิดเชิงเหตผุลเพิ่มขึน้จากการทดลองในทุกด้านดงัใน  
ตารงท่ี  4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคิดเชิงเหตผุล ก่อนการ
ทดลอง 

หลงัการทดลอง การเปล่ียนแปลง 

X  X  D  ร้อยละ 

ด้านการหาสว่นท่ีหายไป     
ด้านการจดัประเภท 
ด้านการเปรียบเทียบ   
ด้านอนกุรม   

5.36 
5.06 
5.17 
3.00 

9.14 
9.25 
9.75 
8.92 

3.77 
4.19 
4.58 
5.91 

70.33 
82.80 
88.58 

197.00    
รวม 18.59 37.06 18.47 99.35 
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ตาราง  5  ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงการคดิเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดั  
      กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  จ าแนกเป็นรายบคุคล  

 
  

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  5  ปรากฏว่า  หลงัการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้
กากมะพร้าวเดก็ปฐมวยัมีการเปล่ียนแปลงการคดิเชิงเหตผุลเพิ่มขึน้เป็นรายบคุคลดงันี ้

 เด็กปฐมวยัคนท่ี  11  มีการเปล่ียนแปลงการคิดเชิงเหตผุลเพิ่มขึน้โดยรวมเป็นร้อยละ  
100.00  ของความสามารถก่อนการทดลอง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการเปล่ียนแปลงการ
คิดเชิงเหตุผลด้านอนุกรม  สูงเป็นอันดับ  1  รองลงมาคือ  ด้านการหาส่วนท่ีหายไป  ด้านการ
เปรียบเทียบ  และด้านการจดัประเภท  ตามล าดบั   

เด็กปฐมวยัคนท่ี  27  มีการเปล่ียนแปลงการคิดเชิงเหตผุลเพิ่มขึน้โดยรวมเป็นร้อยละ  
89.47  ของความสามารถก่อนการทดลอง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการเปล่ียนแปลงความ
สามารการคิดเชิงเหตผุลด้านการจดัประเภทสงูเป็นอนัดบั  1  รองลงมาคือ    ด้านการหาส่วนท่ี
หายไป  ด้านการเปรียบเทียบ  และด้านอนกุรม  รองลงมาตามล าดบั   
 

เดก็ปฐมวยั 
คนท่ี 

ความสามารถใน 
การคิดเชิงเหตผุล 

คะแนนก่อน 
การทดลอง 

คะแนนหลงั 
การทดลอง 

กาเปล่ียนแปลง
คะแนน 

ร้อยละ 
 

11 ด้านการหาสว่นท่ีหายไป     
ด้านการจดัประเภท 
ด้านการเปรียบเทียบ   
ด้านอนกุรม   

5 
4 
5 
4 

10 
7 
9 
10 

5 
3 
4 
6 

100.00 
75.00 
80.00 
150.00 

รวม 18 36 18 100.00 
27 ด้านการหาสว่นท่ีหายไป     

ด้านการจดัประเภท 
ด้านการเปรียบเทียบ   
ด้านอนกุรม   

5 
4 
5 
5 

9 
10 
9 
8 

4 
6 
4 
3 

80.00 
150.00 
80.00 
60.00 

รวม 19 36 17 89.47 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

  

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง  ศกึษาเก่ียวกบัการคดิเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางและประโยชน์
ส าหรับครูและผู้ ท่ีเก่ียงข้องกบัการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  ในการพิจารณาเลือกกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการคิดเชิงเหตุผลให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งมี
ล าดบัขัน้ตอนของการวิจยัและผลการวิจยัดงันี ้
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายส าคญัเพื่อศกึษาการคิดเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยัท่ีเป็น

ผลมาจากการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  โดยมีมุง่หมาย  ดงันี ้
1.  เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรม

ศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
2.  เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงการคิดเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดั

กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวมีความสามารถใน
การคดิเชิงเหตผุลสงูขึน้  และมีการเปล่ียนแปลงทางด้านการคดิเชิงเหตผุล 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ เป็นการท าให้ทราบถึงการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครู  ผู้ ปกครองและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในการส่งเสริมและพฒันาการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั  ตลอดจนการจดักิจกรรม
ศลิปสร้างสรรคโ์ดยใช้กากมะพร้าวให้มีความเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยัมากยิ่งขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยั  ชาย – หญิง  อาย ุ 4 - 5  ปี  ท่ีก าลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนวดัสะแกงาม  ส านกังาน
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร  ซึง่มี  4  ห้องเรียน  จ านวน  140  คน  
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยั  ชาย – หญิง  อายุ  4 – 5  ปี  ท่ี

ก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนวัดสะแกงาม  
ส านกังานเขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร  สังกดักรุงเทพมหานคร  จ านวน  36  คน  ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling)  มา  1  ห้องเรียน 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล  จ านวน  4  ชดุ  ดงันี ้ 
1.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดเชิงเหตผุล  ด้านการหาส่วนท่ีหายไป

จ านวน  10  ข้อ     
1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  ด้านการจัดประเภท  

จ านวน  10  ข้อ     
1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  ด้านการเปรียบเทียบ  

จ านวน  10  ข้อ       
1.4 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดเชิงเหตผุล  ด้านอนกุรม  จ านวน  10  

ข้อ  

2.  แผนการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  จ านวน  24  แผน 

 
วิธีด าเนินการทดลอง 

1.  น าแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มาทดสอบ  (Pretest)  ก่อน
ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง  

2.  ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง  โดยการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กาก
มะพร้าว  เป็น  เวลา  6  สปัดาห์  24  วัน  วนัละ  30  นาที  รวมทัง้สิน้  24  ครัง้  จ านวน  24  
กิจกรรม   
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3.  เม่ือด าเนินการทดลองครบ  6  สปัดาห์  ทดสอบ  (Posttest)  กบักลุ่มตวัอย่างโดยใช้
แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตฉุบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบท่ีใช้ก่อนการทดลอง 

4.  น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  โดยใช้สถิตพืิน้ฐาน  t – test  ส าหรับ  Dependent  Samples 

2.  การเปล่ียนแปลงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  โดยใช้ร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 

เด็กปฐมวัยหลังจากท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  มี
ความสามารถในการคดิเชิงเหตผุล  ดงันี ้

1.  การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  หลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั  .01 

2. การเปล่ียนแปลงของการคิดเชิงเหตผุลรายด้านของเด็กปฐมวยัหลงัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวเพิ่มขึน้พบว่า  เด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลง
ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุล  ด้านอนกุรมเพิ่มขึน้มากเป็นอนัดบั  1  รองลงมาคือ  ด้านการ
เปรียบเทียบ  ด้านการจดัประเภท  และด้านการหาสว่นท่ีหายไป  ตามล าดบั 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือเปรียบเทียบการคดิเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยั  ก่อนและ

หลงัการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  ผลการวิจยัพบวา่   
1.  การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองจัด

กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  จึงสามารถ
อธิบายได้ดงันี ้

1.1  การจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวช่วยส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผลได้โดยผู้ วิจัยจะสอดแทรกสาระความรู้โดยเร่ิมจากสิ่งท่ีใกล้ตัวเด็กและ
เช่ือมโยงสาระความรู้กับวสัด ุ อปุกรณ์หรือผลงานด้านอ่ืน ๆ โดยเน้นการสงัเกต การจ าแนก  การ
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เปรียบเทียบ  การจดัประเภท  การหาส่วนท่ีหายไป  และอนกุรม  โดยให้เหตผุล  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  เพียเจต์  (Piaget)  ท่ีกล่าวว่าเด็กพยายามปรับตวัให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยซึมซับ
ประสบการณ์  (Assimilation)  และปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation)  ตาม
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดลุ  (Eguilibrium)  ในโครงสร้างความคิดในใจ  และ  เพียเจต์ 
(Piaget)  ยงักล่าวตอ่ว่า  เด็กช่วงอาย ุ 2 – 6 ปี  จะถือตนเองเป็นส าคญั  (Self – centered)  และ
เรียนรู้ผ่านการสมัผสั  โดยการใช้ทกุส่วนของร่างกายในการท ากิจกรรมผ่านส่ือของจริง  ซึ่งท าให้
เกิดทกัษะการสงัเกตและการเปรียบเทียบ  เช่นเดียวกบั  พฒันา  (ชชัพงศ์.  ม.ป.ท. : 4)  ท่ีกล่าวไว้
ท านองเดียวกนัว่าเพ่ือให้เด็กได้พฒันาทางสติปัญญาควรจดัสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ให้เด็ก
ได้ฝึกทกัษะการสังเกตจ าแนก  เปรียบเทียบให้เด็กคิดหาเหตผุล  สร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง  โดยเร่ิมจากสิ่งท่ีอยูใ่กล้ตวั  และไปสูส่ิ่งไกลตวั  เช่นเดียวกบั  (เยาวพา  เดชะคปุต์.  2528 : 
10)  กล่าวว่า  เด็กเกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสมัผสัในการลงมือกระท า  เด็กวยันีต้้องการ
ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม และ (สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545 : 36 – 37)  ได้กล่าวว่า  การจดั
หมวดหมู่สิ่งของโดยให้เด็กพูดอธิบายถึงความรู้สึกจากการท่ีเด็กได้ท ากิจกรรมมีหลกัในการจัด
ประเภทของสิ่งตา่ง ๆ ได้อย่างไร  ซึ่งเด็กแตล่ะคนจะเสนอความคิดท่ีมีเหต ุ มีผลท่ีแตกตา่งกันครู
ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมสงัเกตได้ว่าเด็กแต่ละคนมีความคิด  ความสามารถท่ีเป็นของตนเองและ
เป็นความคิดท่ีหลากหลาย  นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ  (ประภานิช  เพียร
ไพฑรูย์. 2553: 62)  การจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบตัิจดักระท าได้
อย่างอิสระตามความสนใจ  ได้ลงมือกระท าและค้นหาค าตอบโดยอาสยัประสบการณ์ของต้นเอง
มาประกอบกับเหตผุลท่ีตนคิดว่าดี  ได้รับการยอมรับแล้วตดัสินใจล าเลียงถ่ายทอดความคิดของ
ตนเองออกมาให้เพ่ือนได้รับรู้และพากการแสดงความคิดนัน้เป็นท่ียอมรับของพ่ีเพ่ือนเด็กก็จะเกิด
ความภาคภูมิใจ  ซึ่งสอดคลอ้งกบั (วราภรณ์  นาคะศริ.ิ 2546: 10) การคดิเชงิเหตุผลนัน้ เป็น
กระบวนการทางสมองที่ต้องอาศยัหลกัการ ขอ้มลูจากประสบการณ์เดมิทีม่อียู่เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการหาข้อสรุปถึงสิ่งที่ย ังไม่เคยได้ร ับรู้หรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งจะน าไปสู่
กระบวนการของการคดิเชงิเหตุผล ทัง้นี้เด็กจะเกิดการคดิเชงิเหตุผลได้ก็ต่อเมื่อเดก็ได้มกีาร
กระท าหรอืลงมอืปฏบิตักิบัวสัดุอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทีจ่ะมสี่วนในการเชื่อมโยงไปสู่การคดิ
เชงิเหตุผลไดต่้อไป เช่นเดยีวกบั  (ลดาวรรณ  ดสีม. 2546: 13) กล่าวว่า การจดักจิกรรมทีเ่ปิด
โอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัประสบการณ์ตรงและสามารถพฒันา
ทกัษะต่างๆใหแ้ก่เดก็จะเหน็ว่าการใหเ้ดก็คดิและการกระท าดว้ยตนเอง ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
การคน้พบดว้ยตนเองท าใหเ้ดก็สามารถพัฒนาทกัษะการคดิเชงิเหตุผลดา้นการคดิแบบอนุมาน
ไดด้ ีและสอดคลอ้งกบั  (เพญ็ทพิา อ่วมมณ.ี 2547: 30)  ศลิปะช่วยเสรมิสรา้งประสบการณ์ เป็น
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กระบวนการพื้นฐานของมนุษย์ ช่วยให้ได้ส ารวจ ทดลอง ค้นพบและแสดงออกทางความคดิ
ให้กับเด็กได้มโีอกาสสมัผัส ดงันัน้กิจกรรมแป้งโดกับลูกกลิ้งหลายลายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
ส่งเสรมิใหเ้ดก็ได้ใชค้วามคดิ และจนิตนาการในการสรา้งสรรคผ์ลงานเป็นอย่างด ีนอกจากนี้ยงั
เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิพฒันาการเดก็ทุกดา้น อนัจะน าไปสู่การเรยีนรูเ้รือ่งราวต่างๆต่อไป 

1.2  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  เป็นการจดักิจกรรมท่ีให้เด็กได้ลง
มือกระท า  สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด จินตนาการของตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับ   บรูเนอร์ 
(Bruner)  ท่ีกล่าวว่า  เด็กจะเกิดการคิดได้ต้องเร่ิมจากการลงมือกระท า  การกระท าจะท าให้เด็ก  
คอ่ย ๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  และสร้างภาพในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้  (ประพนัธ์ศิริ  
สเุสารัจ. 2541: 12; อ้างอิงจาก Bruner. n.d.)  การใช้ส่ือวสัดธุรรมชาติ  หาง่าย  ราคาถูก  และ
สามารถน ามาสร้างสรรค์ผลงานท่ีหลากหลาย  ในการปฏิบตัิกิจกรรมเด็กมีโอกาสได้เลือกส่ือ  วสัด ุ 
อปุกรณ์  อยา่งอิสระและตามความสนใจ  เกิดกระบวนการคิด  วางแผนประดิษฐ์ผลงานและได้รับ
ประสบการณ์ตา่ง ๆ เพิ่มมากขึน้ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหม่  สอดคล้องกบั ( ลลิตพรรณ  
ทองงาม  (2539: 24)  ซึ่งในการท างานของเด็กไม่จ าเป็นต้องคล่องแคล่วเช่ียวชาญในการท า
ผลงาน  แตรู่ปแบบของการสร้างสรรค์  เดก็มีอิสระทางอารมณ์  มีอิสระท่ีจะส ารวจทดลอง  มีอิสระ
ท่ีจะมีสว่นเก่ียวข้องรับรู้ซึง่กนัและกนั  ทัง้การใช้วสัดแุละเร่ืองราวตา่ง ๆ ในการท างานศิลปะทกุชิน้
ท่ีเป็นผลงานของเดก็  ซึง่ถือวา่เป็นประสบการณ์  การท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทัง้สิน้  สอดคล้องกบั      
(กลยุา  ตนัติผลาชีวะ.   2547:  73)  ได้เสนอแนวการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงเหตผุล โดยการ
จดักิจกรรมการทดลอง ประดษิฐ์  แสดงผลงาน ทศันะศกึษา และการเล่นตามมมุตา่งๆ และให้เด็ก
เลา่ประสบการณ์จากกิจกรรมนัน้ๆซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ  (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.
2532: 656 – 657) ท่ีกลา่วถึงการจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการคดิและคิดเชิงเหตผุลว่ามีหลากหลายวิธี 
เชน่ การฝึกการรับรู้ทางประสาทสมัผสั การใช้คาถาม การสงัเกตเปรียบเทียบและใช้ความคิด โดย
หลกัส าคญัในการจดักิจกรรมนัน้ต้องค านึงถึงส่ือและสภาพแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับพัฒนาการความสนใจของเด็ก   เด็กได้ส ารวจค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ   
สอดคล้องกบังานวจิยัของ  (รัตนา  นิสภกลุ. 2550: 7)  การกระตุ้นการคิดท าหลงัจากท่ีเด็กคุ้นเคย
กบัวตัถ ุแล้วเด็กจะน าวตัถุตา่ง ๆ มาเก่ียวข้องกนัและเรียนรู้เร่ืองความสมัพนัธ์ ผู้ ใหญ่มีหน้าท่ีจดั
ให้เด็กค้นพบความสมัพนัธ์เหล่านีด้้วยตนเอง ภาษาจากเด็ก สิ่งท่ีเด็กพดูจะสะท้อนประสบการณ์
และความเข้าใจของเด็ก  เป็นการส่งเสริมการคดิเชงิเหตุผลของเด็ก  สอดคลอ้งกบั  (ปรษิา บุญ
มาศ. 2551: 16) กล่าวว่า ลกัษณะการคดิเชงิเหตุผลเป็นการใช้ความรูเ้ดมิมาสรุปเป็นความรู้
ใหม ่โดยใชค้วามคดิตามหลกัการและเหตุผล ซึง่ไดจ้ากประสบการณ์โดยหาเหตุผลจากขอ้มลูที่
ไดร้บัสามรถตดัสนิและแกป้ญัหาได ้
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1.3  กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็ก
เป็นผู้ เลือกส่ือวสัด ุ อปุกรณ์ น ามาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นผลงานท่ีแปลกใหม่  ผ่านกระบวนการคิด  
วางแผน  สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้อย่างเต็มท่ี  ซึ่งเด็กในช่วง  6  ขวบแรกของชีวิตเป็น
ระยะท่ีเด็กมีจินตนาการสูง รวมทัง้ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ก าลังพัฒนา  หากเด็กได้
ประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมตอ่เน่ืองตามล าดบัเท่ากบัเป็นการวางรากฐานท่ีดีและมัน่คง  
ส าหรับการพฒันาความคดิสร้างสรรค์  ซึง่สอดคล้อง  สอดคล้องกบั  กิลฟอร์ด  (Guilford)  ท่ีกล่าว
ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพทางด้านสมองท่ีมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและอาจเป็น
ลกัษณะเฉพาะบคุคลหรือในการคดิสามารถสง่เสริมกระตุ้นได้ด้วยการฝึก  ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ลกัษณะความคิดอเนกนยั (Divergent Thinking)  คือความคิดหลายทิศทาง  หลายแง่  หลายมมุ  
คิดได้กว้างไกลซึ่งลกัษณะความคิดเช่นนีน้ าไปสู่การคิดการประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่รวมถึงการคิด
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  (อารี  รังสินนัท์. 2532: 3; อ้างอิงจาก  Guilford 1950)  (ศรีเรือน  
แก้วกังวาล. 2540: 38)  ดังจะเห็นว่ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้เด็กปฏิบัติ
กิจกรรมประดิษฐ์คิดค้น  ผลงานท่ีแปลกใหม่  โดยใช้ส่ือวสัดท่ีุเป็นธรรมชาติ  ในขณะท่ีเด็กปฏิบตัิ
กิจกรรมเด็กรู้จักการสังเกต  การคิดวางแผน  ตดัสินใจและแก้ปัญหา  พร้อมทัง้เกิดทักษะด้าน
จินตนาการไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  การปฏิบัติท าให้สมองซีกขวาท่ีเก่ียวข้องกับ
จินตนาการ  ความคดิสร้างสรรค์และทัง้ความคดิแปลใหม่  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  (ศรีแพร  
จนัทราภิรมย์.  2550: 65)  การจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้เปลือกข้าวโพด  เป็นกิจกรรมให้
เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม  จึงส่งผลให้เด็กปฐมวยัหลงัจากท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์โดยใช้เปลือกข้าวโพด  มีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์สงูขึน้  (วรเกียรต ิ 
ทองไทย. 2553: บทคดัย่อ)  ได้กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัก่อนได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่าเร่ืองจากหนงัสือภาพอยู่ในระดบัต ่าแต่หลงัจากได้รับการจดักิจกรรมการเล่าเร่ือง
จากหนงัสือภาพมีความคดิสร้างสรรค์หลงัได้รับการจดักิจกรรมสงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรม 

1.4  กิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  เป็นกิจกรรมเสรีซึ่งในขณะท่ีเด็กปฏิบัติ
กิจกรรม  เด็กจะคิดหาเหตผุลเป็นผู้ เลือกส่ือวสัด ุ อปุกรณ์ด้วยตนเอง  จากการสงัเกตพบว่า  เด็ก
เลือกส่ือตามความชอบและความสนใจโดยการเลือกส่ือจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละ
กิจกรรม  เช่น  กิจกรรมสวนสนุกกากมะพร้าว  น้องอาชิ  จะชอบหยิบกากมะพร้าวทีละปริมาณ
มาก ๆ  สีชมพสูลบักบัสีเขียวและวสัดอ่ืุนตกแตง่  โดยกิจกรรมอ่ืน ๆ จะมีการเลือกส่ือท่ีแตกตา่งไป
จากเดิม  ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะท าให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองพืน้ฐานของโครงสร้างรูปร่าง  ฝึกฝน
ทกัษะในการใช้กล้ามเนือ้มือกบัตาให้สมัพนัธ์และให้เกิดความคล่องแคล่วของกล้ามเนือ้มือทัง้สอง
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มากขึน้  ฝึกฝนความคดิจินตนาการเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  และยงัช่วยอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
ในการใช้ส่ือเหลือใช้และเป็นวสัดธุรรมชาติ  ซึง่สอดคล้องกบั  จอห์น ดวิอี้ (John Dewey) ได้
กล่าวว่า แนวทางการส่งเสรมิการคดิว่าควรให้เดก็ได้แสดงออกโดยการปฏบิตัใิห้มกีารลงมอื
กระท าและเน้นในเรื่องการพฒันาความสนใจ และพฒันาสตปิญัญาของเดก็ไปในแนวทางที่ให้
เด็กได้รู้จกัการแก้ปญัหา ค้นหาสิง่ใหม่ๆ และวธิกีารต่างๆ  (ฉววีรรณ จงึเจรญิ. 2528: 4) 
เช่นเดียวกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2540 : 40 – 41) ได้กล่าวถึง ใช้หลักการสืบค้น เป็น
กระบวนการจดัประสบการณ์ที่พยายามให้เดก็ได้ค้นหาค าตอบต่างๆด้วยตนเอง   นอกจากนี้
งานวจิยัของ (พจิติรา เกษประดษิฐ.์ 2552: 31) ยงัไดก้ล่าวว่า  กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคส์ าหรบั
เด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อเด็กหลายด้าน เป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงออกอย่างอิสระ ตามความสนใจของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถช่วยส่งเสริม
ประสบการณ์ทีม่ผีลต่อการเรยีนรูข้องเดก็ไดก้วา้งขวาง และสอดคลอ้งกบัการพฒันาเดก็เป็นองค์
รวม ใหพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพของเดก็แต่ละคน และจะเป็นพืน้ฐานทีจ่ะเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ในวนัต่อไป  และ(กาญจนา บุญส ารวย.  2550: 17) ยงัไดก้ล่าวว่า  การจดักจิกรรมควรใหเ้ดก็ได้
มสี่วนร่วมมกีารลงมอืปฏบิตัจิรงิ ใชค้ าถามกระตุ้นใหเ้ดก็ไดค้ดิ สบืคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง ซึ่ง
จะส่งผลใหเ้ดก็มคีวามสามารถในการคดิเชงิเหตุผล และแกป้ญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

จากการวิจยัครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า  การจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว
เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมท่ี เป็นรูปธรรม  จึงส่งผลให้เด็กปฐมวัย
หลงัจากท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  มีการพฒันาการคิดเชิงเหตผุล  
ด้านการจดัประเภท  ด้านการเปรียบเทียบ  ด้านการหาสว่นท่ีหายไป  และด้านอนกุรมสงูขึน้ 
 

ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 
1.  เด็กมีความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี  ในการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้  

กากมะพร้าวในแตล่ะวนั  ถึงแม้ทกุกิจกรรมท่ีจดัจะใช้กากมะพร้าวในการท ากิจกรรม  แตเ่ด็กยงัคง
ให้ความสนใจในทุกกิจกรรม  เน่ืองจากเด็กได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระตามความคิด  
จินตนาการของตนเอง  และส่ือท่ีใช้ร่วมในการท ากิจกรรมมีหลากหลาย 

2.   การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด  จินตนาการของตนเอง  นอกจากจะน าไปสู่การพฒันาความคิด
สร้างสรรค์แล้ว  เด็กยงัได้พฒันาด้านอ่ืน ๆ  เช่น  ด้านร่างกาย  สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างมือกับ
ตา  ด้านอารมณ์จิตใจ  มีความสุข  ความสนุกสนาน  เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบตัิกิจกรรม  
และด้านสงัคมจะเห็นได้จากการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกัน  รู้จกัแบ่งปันวสัด ุ อุปกรณ์  ช่วยเหลือซึ่ง
กนัและกนั  เกิดความเข้าใจได้ด้วย    ซึง่สามารถน าไปสูก่ารพฒันาพืน้ฐานด้านตา่ง ๆ  ตอ่ไป 
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 3.  เด็กมีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น เร่ืองการย้อมสีกากมะพร้าว  การเก็บรักษาส่ือท่ีเหลือ
จากการปฏิบตัิกิจกรรม  การรักษาความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบตัิกิจกรรมและการระมดัระวงัเร่ือง
ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ตา่ง ๆ เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 1.  การจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  การน าไปใช้ควรศกึษาแผนการจดั
กิจกรรม  และข้อปลีกย่อยต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจพืน้ฐานก่อนลงมือปฏิบตัิ เช่น  ควรเลือก         
กากมะพร้าวท่ีคัน้น า้กะทิออกไปแล้วไมข้่ามวนัน ามาย้อมสีแล้วอบแห้ง 

 2.  สีท่ีใช้ย้อมกากมะพร้าวควรเป็นสีท่ีไม่เป็นอันตราย  เช่น  สีธรรมชาติ  หรือสีผสม
อาหาร 

 3.  กากมะพร้าวย้อมสีท่ีน ามาปฏิบตัิกิจกรรมสามารถย้อมสีได้เอง  โดยการน าสีผสม
อาหารมาผสมกับกากมะพร้าว  และเกลือแล้วน าไปอบแห้ง  การอบกากมะพร้าวนัน้ควรใช้ความ
ร้อนอยู่ในระดับปานกลางระหว่างอบ ควรสังเกตความแห้งของกากมะพร้าวอบให้แห้งสนิด  
ระยะเวลาในการอบนัน้ขึน้อยูก่บัปริมาณของกากมะพร้าว   
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครัง้ต่อไป 
1.  ควรมีการศกึษาผลของการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวท่ีมีผลต่อ

ความสามารถด้านอ่ืน ๆ ของเดก็ปฐมวยั  เชน่  ความสามารถทางคณิตศาสตร์  ความสามารถทาง
ทกัษะวิทยาศาสตร์  ความเช่ือมัน่ในตนเองและพฤตกิรรมความร่วมมือ  เป็นต้น 

2.  ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  ท่ีมีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์  โดยจ าแนกเป็นแต่ละด้านคือ  ความคิดริเร่ิม  ความคิดคล่องตวั  ความคิด
ยืดหยุน่  ความคดิละเอียดลออ  ให้ชดัเจนและควรเป็นการท าวิจยัเพ่ือพฒันา  ใช้เวลาในการศกึษา
ท่ียาวนานขึน้เพ่ือดกูารพฒันาการเปล่ียนแปลงของความคิดสร้างสรรค์ 
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คู่มือการใช้แผนการจัดกจิกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
 
1.  ค าชีแ้จง 

กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีใช้กากมะพร้าวย้อมสีตา่ง 
ๆ เป็นส่ือและวสัดปุระกอบในการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  ซึ่งเด็กสามารถเลือกปฏิบตัิกิจกรรม
ได้ตามความสามารถและความสนใจในการน าส่ือ  วสัด ุ อปุกรณ์  มาสร้างสรรค์งานตามความคิด
จินตนาการของตนเอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสมัผสัใน
การท ากิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว  ทัง้นีย้งัฝึกฝนในเร่ืองของการสงัเกต  การล าดบั  
การจ าแนก  การเปรียบเทียบ  ท่ีจะส่งผลต่อการคิดเชิงเหตผุลของเด็ก  ซึ่งผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยยึด
หลักของการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ตามคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  2546  เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  ตลอดจนการยึดตามความเหมาะสม
สอดคล้องกับพฒันาการและความสนใจของเด็กเป็นหลกั  จ านวนทัง้สิน้  24  กิจกรรม  ลกัษณะ
ของกิจกรรมจะใช้กากมะพร้าว เป็นส่ือและวสัดปุระกอบในการท ากิจกรรม  ซึ่งการจดักิจกรรมใน
แตล่ะวนัจะมีกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนั  เพ่ือให้นกัเรียนได้เลือกท าตามความสามารถและความสนใจ
ของเดก็ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์และจินตนาการ 
2.2  เพ่ือพฒันาการใช้ประสาทสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
2.3  เพ่ือพฒันาการใช้กล้ามเนือ้เล็ก 
2.4  เพ่ือฝึกทกัษะการล าดบั  สงัเกต  จ าแนก  เปรียบเทียบ 
2.5  เพ่ือฝึกทกัษะการคดิเชิงเหตผุล 

 
3.  เนือ้หา 

กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว   24   กิจกรรม 

 
4.  การด าเนินกิจกรรม 

การจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าวเป็นส่ือ  มีขัน้ตอนในการจดักิจกรรม
ดงันี ้

4.1  สร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
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 4.1.1  ไมแ่ยง่กนัหรือเลน่กนัในขณะท ากิจกรรม 

 4.1.2  เม่ือท ากิจกรรมเสร็จ  ควรเก็บอปุกรณ์เข้าท่ี 

4.1.3  หลงัท ากิจกรรมเดก็จะต้องล้างมือให้สะอาดทกุครัง้ 

4.2  ครูแนะน ากิจกรรม  วสัดแุละอปุกรณ์  โดยการให้เด็กสงัเกตวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ ใน
แตล่ะวนั  อธิบายวิธีใช้วสัดอุปุกรณ์ 

4.3  เดก็วางแผนการท าศลิปสร้างสรรค์ด้วยตนเองและลงมือปฏิบตัิกิจกรรมอยา่งอิสระ 

4.4  ครูคอยแนะน าให้ความชว่ยเหลือเม่ือเดก็ต้องการ 

4.5  เดก็เลา่ถึงผลงานจากการท ากิจกรรม 

 

5.  การประเมินผล 
5.1  สงัเกตจากการร่วมท ากิจกรรมและสนทนา 

5.2  สงัเกตจากพฤตกิรรมขณะเดก็ท ากิจกรรม 

5.3  สงัเกตจากผลงาน 

 

6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1  หลงัท ากิจกรรมเดก็จะต้องล้างมือให้สะอาดทกุครัง้ 

6.2  เม่ือสิน้สดุการท ากิจกรรม  ครูไม่ควรเน้นท่ีความสวยงามของผลงานท่ีเด็กท า แต่
ควรให้ความส าคญักบักระบวนการท างานของเด็กท่ีจะสง่ผลตอ่การคิดเชิงเหตผุล 
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ตัวอย่างแผนการจัดกจิกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
 
ช่ือกิจกรรม  กากมะพร้าวเล่นสี 
 
จุดประสงค์      

1. เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์และจินตนาการ 
2. เพ่ือพฒันาการใช้ประสาทสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
3. เพ่ือพฒันาการใช้กล้ามเนือ้เล็ก 
4. เพ่ือฝึกทกัษะการล าดบั  สงัเกต  จ าแนก  เปรียบเทียบ 
5. เพ่ือฝึกทกัษะการคดิเชิงเหตผุล 

 
ส่ือ  วัสดุและอุปกรณ์ 

1. กากมะพร้าว      
2. สีผสมอาหาร  
3. กะละมงั  

 
การด าเนินกิจกรรม 

1. ครูและนกัเรียนสนทนาร่วมกนัเก่ียวกบัส่ือ  วสัดแุละอปุกรณ์  ได้แก่  กากมะพร้าว  สี
ผสมอาหาร  และกะละมงั  

2. นกัเรียนเลือกสีผสมอาหารผสมแล้วผสมกบักากมะพร้าวในกะละมงัตามความคิด
จินตนาการแล้วใช้มือนวดให้เข้ากนั  เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จแล้วให้น าผลงาน
ของตนเองไปวางเรียงรวมกนัไว้ท่ีหน้าชัน้เรียน   

3. นกัเรียนชว่ยกนัเก็บของ  ท าความสะอาด 
4. ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท า 

 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมและการสนทนา   
2. สงัเกตจากพฤตกิรรมขณะเดก็ท ากิจกรรม   
3. สงัเกตจากผลงาน 
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ตัวอย่างแผนการจัดกจิกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
 
ช่ือกิจกรรม  ป้ันกากมะพร้าว 
 
จุดประสงค์ 

1.  เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์และจินตนาการ 
2.  เพ่ือพฒันาการใช้ประสาทสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
3.  เพ่ือพฒันาการใช้กล้ามเนือ้เล็ก 
4.  เพ่ือฝึกทกัษะการล าดบั  สงัเกต  จ าแนก  เปรียบเทียบ 
5.  เพ่ือฝึกทกัษะการคดิเชิงเหตผุล 

 

ส่ือ  วัสดุและอุปกรณ์ 
1.  กากมะพร้าวย้อมสีผสมแป้งข้าวโพด  และกาวน า้  จ านวน  5  สี     
2.  แผน่รองปัน้  36  แผน่ 

 
การด าเนินกิจกรรม 

1.  ครูและนกัเรียนสนทนาร่วมกันเก่ียวกับส่ือ วัสดแุละอุปกรณ์  ได้แก่  กากมะพร้าว
ย้อมสีผสมแป้งข้าวโพด  และกาวน า้  5  สี  โดยสงัเกต  รูปร่างลกัษณะ  สี  ขนาดของกากมะพร้าว
สีตา่ง ๆ  

2.  นกัเรียนเลือกใช้กากมะพร้าวสีตา่งๆ  ตามความสนใจ   
3.  นกัเรียนท ากิจกรรมปัน้กากมะพร้าวสีตา่งๆ  ตามความคดิจินตนาการ   
4.  เม่ือท ากิจกรรมเสร็จแล้วนกัเรียนตัง้ช่ือผลงานแล้วน าเสนอเก่ียวกบัผลงานของตน 
5.  เดก็ชว่ยกนัเก็บของ  ท าความสะอาด   
6.  ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท า 

 
การประเมินผล 

1.  สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมและการสนทนา 
2.  สงัเกตจากพฤตกิรรมขณะเดก็ท ากิจกรรม  
3.  สงัเกตจากผลงาน 
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ตัวอย่างแผนการจัดกจิกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
 
ช่ือกิจกรรม  ลูกโป่งร่ืนเริง 
 
จุดประสงค์      

1.  เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์และจินตนาการ 
2.  เพ่ือพฒันาการใช้ประสาทสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
3.  เพ่ือพฒันาการใช้กล้ามเนือ้เล็ก 
4.  เพ่ือฝึกทกัษะการล าดบั  สงัเกต  จ าแนก  เปรียบเทียบ 
5.  เพ่ือฝึกทกัษะการคดิเชิงเหตผุล 

 
ส่ือ  วัสดุและอุปกรณ์ 

1.  กากมะพร้าวย้อมสีอบแห้ง  5  สี   
2.  กาว  ถ้วยใสก่าว  7  ถ้วย   
3.  ลกูโป่ง  และหนงัยางมดัถงุ   

 
การด าเนินกิจกรรม 

1.  ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับส่ือ  วัสดุและอุปกรณ์  ได้แก่  กากมะพร้าวย้อมสี
อบแห้ง  5  สี  กาว  ถ้วยใสก่าว  7  ถ้วย  ลกูโป่ง  และหนงัยางมดัถงุ 

2.  นกัเรียนท ากิจกรรมเป่าลกูโป่ง 
3.  เม่ือเป่าลกูโป่งเสร็จแล้วนกัเรียนมดัหนงัยางไม่ให้ลมออกแล้วใช้กากมะพร้าวย้อมสี

ตางๆตกแตง่ตามความคดิจินตนาการ 
4.  เม่ือเสร็จแล้วให้นกัเรียนน าผลงานของตนเองไปแขวนตากไว้หลงัหอ้งเรียน 
5.  นกัเรียนชว่ยกนัเก็บของ  ท าความสะอาด 
6.  ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท า   

 
การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมและการสนทนา   
2. สงัเกตจากพฤตกิรรมขณะเดก็ท ากิจกรรม   
3. สงัเกตจากผลงาน 
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ภาพกจิกรรม 
ศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
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ภาพกจิกรรม 
ศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว 
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ภาคผนวก  ข 

 
-  คูมื่อด าเนินการทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยั  อาย ุ (4 – 5  ปี) 
-  ตวัอย่างแบบทดสอบวกัารคดิเชิงเหตผุลขอเดก็ปฐมวยั  อาย ุ (4 – 5  ปี) 
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คู่มือการใช้แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
 
ลักษณะท่ัวไปของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบนีเ้ป็นแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยั  อาย ุ  4 – 5  ปี  
เป็นปรนยั  มี  3  ตวัเลือก  จ านวน  40  ข้อ   ใช้ในการประเมินการคดิเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยั
โดยมีทัง้หมด  4  ด้านดงันี ้

1.  ด้านการหาสว่นท่ีหายไปของภาพ               จ านวน      10      ข้อ 
2.  ด้านกาจดัประเภท                                     จ านวน      10      ข้อ 
3.  ด้านการเปรียบเทียบ                                  จ านวน      10      ข้อ 
4.  ด้านอนกุรม                                               จ านวน      10      ข้อ 

 
การให้คะแนน 

ข้อท่ีตอบถกูให้  1  คะแนน 
ข้อท่ีตอบผิด    หรือไมต่อบ  หรือตอบมากกวา่  1  ตวัเลือก  ให้  0  คะแนน 

 

การเตรียมการสอบ 
1.  ผู้ ด าเนินการทดสอบศึกษาแบบทดสอบและคู่มือการใช้แบบทดสอบการคิดเชิง

เหตผุลให้เข้าใจกระบวนการทัง้หมดใช้ภาษาท่ีชดัเจนในการอ่านข้อค าถามในแบบทดสอบแต่ละ
ข้อโดยอา่นข้อละ  2  ครัง้ 

2.  อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ 
                2.1 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลท่ีได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  โดย  
เขียน ช่ือ – สกลุ  ของผู้ รับการทดสอบไว้ให้พร้อม  และแบบทดสอบส ารองอีก  3  ชดุ 
                     2.2    คูมื่อการใช้แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล 
                     2.3    ดนิสอด าส าหรับท าเคร่ืองหมายในแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล 

3.  สถานท่ี / ห้องทดสอบ 
จดัโต๊ะ – เก้าอีใ้ห้ห่างกันพอสมควร  โดยจดัโต๊ะเก้าอีใ้ห้เพียงพอกับจ านวนของ  ผู้

เข้ารับการทดสอบเลือกห้องสอบท่ีปราศจากสิ่งรบกวน  เชน่  เสียง  กลิ่น 
4.  ผู้ เข้ารับการทดสอบ 

ก่อนเร่ิมการทดสอบควรให้ผู้ เข้ารับการทดสอบท าธุระส่วนตวัให้เรียบร้อย  เช่น  เข้า
ห้องน า้  ด่ืมน า้  ให้เรียบร้อย  และเม่ืออยูใ่นห้องท่ีท าการทดสอบนัง่ประจ าท่ีให้เรียบร้อย 
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ขัน้ตอนการสอบ 
ในการทดสอบ  ให้ผู้ด าเนินการทดสอบปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1.  แจกแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล  และดนิสอด าให้ผู้ เข้ารับการทดสอบ
ตามล าดบัช่ือ – สกลุท่ีเตรียมไว้ให้ตรงกบัผู้ รับการทดสอบ 

2.  อธิบายการเลือกค าตอบซึง่เลือกได้เพียง  1  ตวัเลือก  โดยท าเคร่ืองหมาย  โดยให้ผู้
เข้ารับการทดสอบด ู และลองท าจนเข้าใจในข้อตวัอย่าง 

3.  ผู้ท าการทดสอบอา่นค าถามในแตล่ะข้อให้ผู้ เข้ารับการทดสอบฟังทีละข้อ  ข้อละ  2  
ครัง้ 

4.  สงัเกตผู้ เข้ารับการทดสอบท าเคร่ืองหมาย  ครบทกุคนในแตล่ะข้อค าถาม  แล้วจงึ
อา่นข้อค าถามข้อตอ่ไป 

 

ระยะเวลาที่ก าหนดในการทดสอบ 
แบบทดสอบค าถามท่ีเป็นรูปภาพ  ก าหนดข้อละ  1  นาที 

 

การด าเนินการ 

ครูพูด  : “สวสัดีคะ่เด็ก ๆ  วนันีค้รูมีอะไรมาให้เดก็ ๆ ด ู ลองท าดนูะคะ”  (ครูยก
แบบทดสอบให้เดก็ด)ู 

ครูพูด  : “ก่อนท่ีจะลงมือท า  ครูมีข้อตกลงกับเด็ก ๆ ว่า  เม่ือได้รับสมุดท่ีครูแจกแล้ว
อย่าเพิ่งเปิดดูก่อนท่ีครูจะบอก  และเม่ือครูบอกให้ท าอะไร  ขอให้ตัง้ใจฟัง
แล้วท าตามท่ีครูบอก  ครูจะแจกสมดุและให้เด็กทกุคนใช้ดินสอด า  คนละ  1  
แทง่  คะ่” (ครูแจกแบบทดสอบตรงตามช่ือของเด็กและให้เลือกหยิบดินสอด า
คนละ  1  แท่ง  และกระดาษคร่ึงแผ่น  A  4  คนละ  1  แผ่น  ไว้ปิดข้อสอบท่ี
อยู่ด้านล้าง  แล้วครูติดเคร่ืองหมายกากบาท  ( X )  ท่ีผนังห้องและชีท่ี้
เคร่ืองหมาย) 

ครูพูด  : “น่ีคือเคร่ืองหมายกากบาท เดก็ ๆ พดูตามซิคะ่ เปิดหน้าแรกคะ่” (ครูเปิด
แบบทดสอบหน้าแรก  และดวูา่เดก็เปิดถกูต้องหรือไม)่ 
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 ช่ือ – สกลุ  ............................................................................. 
ชัน้  อนบุาลปีท่ี  1/3  โรงเรียนวดัสะแกงาม  เขตบางขนุเทียน 

      กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ีท าการสอบ  .................................................................... 
ผู้ด าเนินการสอบ  นางสาววรัญชลี  รอตเรือง 

ตัวอย่าง  
 ชุดที่ 1  แบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลด้านอนุกรม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 

ข้อตัวอย่าง  
 
 

 
                      
 

 

   
        
   

        

         
 
           

 
 

คะแนนทีไ่ด้ 

 

 
  

 ? 
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คู่มือแบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวัย  (อายุ 4 – 5)  ปี 
________________________________________________________ 

ชุดที่ 1  แบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลด้านอนุกรม 
หน้าหมวก 

 
  ข้อตัวอย่าง 
 

      ครู :  “เดก็ ๆ  เปิดหน้าหมวก  ดท่ีูข้อนกฮกู  ฟังค าสัง่นะคะ”  “ให้เดก็ ๆ  ดภูาพใน
แถวบน    และเลือกกากบาท ()  ทบัภาพในแถวลา่งท่ีมีความสมัพนัธ์
ตอ่เน่ืองกนั”  (พดูซ า้อีก  1  ครัง้  และดแูลเดก็ให้ปฏิบตัใิห้ถกูต้อง) 

      เดก็ปฏิบัต ิ   :  เขียนเคร่ืองหมายกากบาท 

      ครู :  “เก่งมากคะ่  ตอ่ไปนีจ้ะเร่ิมท าข้อตอ่ไปแล้วนะคะ่  เดก็ ๆ  ต้องฟังค าสัง่ให้ดี  ๆ  
คดิ ให้ดี  ก่อนท่ีจะกากบาท  ()  ทกุคนดขู้อตอ่ไปคะ่” 

 
 
 
 
 

ข้อตัวอย่าง    

 
 
                      
 

 

   
        
   

        

         
 
           

 ? 
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ตัวอย่าง 
ชุดที่  2  แบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลด้านการเปรียบเทียบ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 

  
 
 
 
 
 

ข้อตัวอย่าง    

 

 
 
 

 
 
    

 
   

 

        
   
 

 
 

ช่ือ – สกลุ  ............................................................................. 
ชัน้  อนบุาลปีท่ี  1/3  โรงเรียนวดัสะแกงาม  เขตบางขนุเทียน 

      กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ีท าการสอบ  .................................................................... 
ผู้ด าเนินการสอบ  นางสาววรัญชลี  รอตเรือง 

 

 

คะแนนท่ีได้ 
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คู่มือแบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวัย  (อายุ 4 – 5)  ปี 
________________________________________________________ 

ชุดที่  2  แบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลด้านการเปรียบเทียบ 
 

หน้าหมวก 
 
     ครู :  “เดก็ ๆ  เปิดหน้าหมวก  ดท่ีูข้อนกฮกู  ฟังค าสัง่นะคะ”  “ให้เดก็ ๆ  ดภูาพ

ข้างบน  และเลือกกากบาท ()  ทบัภาพแถวล้างท่ีแตกตา่งไปจากภาพข้างบน”  
(พดูซ า้อีก  1  ครัง้  และดแูลเดก็ให้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง) 

     เดก็ปฏิบัต ิ    :  เขียนเคร่ืองหมายกากบาท 

     ครู :  “เก่งมากคะ่  ตอ่ไปนีจ้ะเร่ิมท าข้อตอ่ไปแล้วนะคะ่  เดก็ ๆ  ต้องฟังค าสัง่ให้ดี  ๆ  
คดิ ให้ดี  ก่อนท่ีจะกากบาท  ()  ทกุคนดขู้อตอ่ไปคะ่” 

 
 

ข้อตัวอย่าง    
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ตัวอย่าง 

ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลด้านการหาส่วนที่หายไปของภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข้อตัวอย่าง 

 
 
 
 

                                              
 

คะแนนท่ีได้ 

 
 

ช่ือ – สกลุ .......................................................................... 
ชัน้  อนบุาลปีท่ี  1/3  โรงเรียนวดัสะแกงาม  เขตบางขนุเทียน 

      กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ีท าการสอบ  ................................................................ 
ผู้ด าเนินการสอบ  นางสาววรัญชลี  รอตเรือง 
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คู่มือแบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวัย  (อายุ 4 – 5)  ปี 
________________________________________________________ 
ชุดที่  3  แบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลด้านการหาส่วนที่หายไปของ

ภาพ 
 

หน้าหมวก 
 

     ครู :  “เดก็ ๆ  เปิดหน้าหมวก  ดท่ีูข้อนกฮกู  ฟังค าสัง่นะคะ”  “ให้เดก็ ๆ  ดภูาพ
ข้างบน  และเลือกกากบาท ()  ทบัภาพสว่นท่ีหายไปในแถวลา่ง”  (พดูซ า้อีก  
1  ครัง้  และดแูลเด็กให้ปฏิบตัใิห้ถกูต้อง) 

     เดก็ปฏิบัต ิ    :  เขียนเคร่ืองหมายกากบาท 

     ครู :  “เก่งมากคะ่  ตอ่ไปนีจ้ะเร่ิมท าข้อตอ่ไปแล้วนะค่ะ  เดก็ ๆ  ต้องฟังค าสัง่ให้ดี  ๆ  
คดิให้ดี  ก่อนท่ีจะกากบาท  ()  ทกุคนดขู้อตอ่ไปคะ่” 

 
 

ข้อตัวอย่าง  
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ตัวอย่าง 

ชุดที่  4  แบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลด้านการจัดประเภท 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อตัวอย่าง  
 

 

                                

 

 

       

 
 

     

 
 

       

 

คะแนนท่ีได้ 

 
 

ช่ือ – สกลุ  ............................................................................ 
ชัน้  อนบุาลปีท่ี  1/3  โรงเรียนวดัสะแกงาม  เขตบางขนุเทียน 

      กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ีท าการสอบ  ................................................................... 
ผู้ด าเนินการสอบ  นางสาววรัญชลี  รอตเรือง 

 

http://www.mytrucks.co.uk/cars-coloring-pages.htm
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คู่มือแบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวัย  (อายุ 4 – 5)  ปี 
________________________________________________________ 

ชุดที่  4  แบบทดสอบวัดการคดิเชงิเหตุผลด้านการจัดประเภท 
 

หน้าหมวก 
 
   ครู                 :  “เดก็ ๆดท่ีูข้อนกฮกู  ฟังค าสัง่นะคะ”  “ให้เด็ก ๆ  ดภูาพแถวบน  และเลือก

กากบาท ()  ทบัภาพแถวล่างท่ีเป็นประเภทเดียวกนั”  (พดูซ า้อีก  1  ครัง้  และ
ดแูลเด็กให้ปฏิบตัใิห้ถกูต้อง) 

     เดก็ปฏิบัต ิ    :  เขียนเคร่ืองหมายกากบาท 

     ครู                :  “เก่งมากคะ่  ตอ่ไปนีจ้ะเร่ิมท าข้อตอ่ไปแล้วนะคะ่  เดก็ ๆ  ต้องฟังค าสัง่ให้ดี ๆ  
คดิให้ดี  ก่อนท่ีจะกากบาท  ()  ทกุคนดขู้อตอ่ไปคะ่” 

 
 
 

ข้อตัวอย่าง  

 

 

                                

 

 

       

 
 

     

 
 

       

 

http://coloringpagesforkids.info/animal-coloring-pages/
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 

ช่ือ  สกลุ   นางสาววรัญชลี  รอตเรือง 
วนัเดือนปีเกิด   29  สิงหาคม  2527 
สถานท่ีเกิด                           โรงพยาบาลศิริราช  บางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร      

10700  
สถานท่ีอยู่ปัจจบุนั 32/33  ซอยวดัพทุธบชูา  15  ถนนพระราม  2   แขวง

บางมด 
เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  10150 
www.g2i22@hotmail.com  (087 – 6757501) 

ประวตัิการศกึษา   
 พ.ศ.2550  ครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั  จาก  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้า   
พระยา 
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