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 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบระดบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์
ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสี  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็น  
เดก็ปฐมวยัชาย - หญิงท่ีมีอาย ุ3 - 4 ปี ซึง่กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมแผนกอนบุาล จํานวน 1 ห้องเรียน โดยเลือก
กลุม่ตวัอยา่งด้วยวิธีการสุม่แบบแบง่กลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุม่ (Sampling Unit) คือ จบัสลากเลือกนกัเรียนมา 1 ห้องเรียน จํานวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัครัง้นี ้คือ แผนการจดักิจกรรมละเลงสี จํานวน 24 แผน และแบบทดสอบเชิงปฏิบตัิการวดั
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ จํานวน 24 ข้อ การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการวิจยัแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design สถิตท่ีิใช้วิเคราะห์ข้อมลู คือ  t - test for dependent samples 

 ผลการวิจยัพบวา่           
 1.  ระดับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองกิจกรรมละเลงสี   
โดยรวมและรายเร่ือง อยู่ในระดบัพอใช้ และหลงัการทดลอง ระดบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของ
เด็กปฐมวยัโดยรวม อยู่ในระดบัดีมาก และเม่ือพิจารณาจําแนกเป็นรายเร่ือง พบว่าเร่ืองความสมัพนัธ์
ของความยาว/ระยะทางและความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้ อยู่ในระดบัดีมาก ส่วนความสมัพนัธ์ของ
ทิศทาง อยูใ่นระดบัดี  
 2.  ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้ทํากิจกรรมละเลงสี หลงัการทดลอง
สงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 The purpose of this research were to study and compare the spatial ability of   young 
children acquiring finger painting activities. The sample of this study was 20 early childhood 
children, boys and girls, 3-4 years of age, who study in kindergarten 1 in 2 nd semester of 
the academic year 2011, at the Demonstration School of Chandrakasem Rajabhat University 
under the Office of the Higher Education Commission. One class was randomly selected 
from 2 classes. The experiment was carried out 24 times within the period of 8 weeks, 3 days 
per week and 30 minutes per day. The instruments used in this study were Lesson Plan for 
the Finger Painting  Activities, and the Spatial Ability Test for Young Children. The design of 
this study was one-group pretest-posttest design. The data was statistically analyzed using 
dependent sample t-test. 
 
            The result revealed that : 
 1.  Level of spatial ability of young children before the experiment both as a whole 
and each aspect were at fair level. After the experiment, level spatial ability level of young 
children as a whole was at very good level, when considering relationship of length and 
distance and location, the result were at very good level.  Where as the spatial ability in the 
area of direction, the results was found at good level. 
 2. Spatial ability of young children after acquiring finger painting activities was 
significantly higher on all aspects at .01 level. 
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 ปริญญานิพนธ์ ฉบบันีสํ้าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสงูจากรองศาสตราจารย์        
ดร.เยาวพา เดชะคปุต์ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์นิภา           
ศรีไพโรจน์ กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีได้ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ข้อคิด และตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่งๆ ด้วยความเอาใจใสเ่ป็นอยา่งดีโดยตลอด ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ และอาจารย์ ดร.
พฒันา ชชัพงศ์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ท่ีกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทําให้ปริญญานิพนธ์
ฉบบันีส้มบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาเป็นอยา่งยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัรา พุ่มพชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา       
ไชยะธน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์บุณยาพร อูนากูล อาจารย์ ดร.ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์ อาจารย์           
ดร.มิ่ง เทพครเมือง และอาจารย์สชุาดา จิตกล้า ท่ีกรุณาให้คําแนะนําในการแก้ไขเคร่ืองมืออย่างดียิ่ง
ในการวิจยัครัง้นี ้

 กราบขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ บวรฤทธิเดช  ผู้ อํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม คณุครูประจําชัน้อนบุาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั    
จนัทรเกษม กรุงเทพมหานคร ท่ีกรุณาให้ความอนเุคราะห์ ร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้วิจยั
อยา่งดียิ่งในการทดลองและเก็บข้อมลูจนสําเร็จลลุว่งด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัทุกท่าน ท่ีได้กรุณา 
อบรม   สัง่สอนและให้ความรู้แก่ผู้วิจยัจนทําให้ผู้วิจยัประสบความสําเร็จในการศกึษา ขอบคณุเพ่ือน
นิสติปริญญาโทวิชาเอกการศกึษาปฐมวยัทกุท่าน และขอบคณุทกุท่านท่ีมิได้กลา่วนามไว้ ณ ท่ีนี ้ซึง่มี   
สว่นช่วยเหลือในการทําปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จสมบรูณ์ 
 คณุคา่และประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ ขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุของคณุพ่อ
สําราญและคุณแม่ยิ่งศิริ  ริวเช่ียวโชติ ท่ีได้อบรมเลีย้งดูและให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ วิจัย 
ตลอดจนครูบาอาจารย์และผู้ มีพระคณุทกุท่านในอดีตและปัจจบุนัท่ีได้ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจยั 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
ภมูิหลัง 
 การศกึษาปฐมวยั เป็นการจดัการศกึษาสําหรับเดก็ท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 5 ปี ซึง่การจดั
การศึกษาระดบัปฐมวยันีจ้ะมีลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างไปจากระดบัอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นการจดั
การศกึษาเพ่ือสร้างเสริมพฒันาการของเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สงัคม และสติปัญญาให้
ควบคูก่นัไป โดยเด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการได้รับประสบการณ์และกิจกรรมตา่งๆ มีส่วนสมัผสักบั
เหตกุารณ์ และได้ลงมือกระทํา ซึง่การเรียนรู้ของเด็กนัน้ สมองมีสว่นสําคญั  อย่างมากในการพฒันา
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของเด็กในวยันีจ้ะสง่ผลตอ่การพฒันามนษุย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไปในอนาคต (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ. 2536) ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
และแผนการศกึษาสําหรับเด็กปฐมวยั (หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั. 2546) ท่ีกลา่วไว้ว่า เด็กตัง้แตแ่รก
เกิดถึง 5 ปี (เด็กปฐมวยั) เป็นช่วงอายท่ีุมีอตัราของการพฒันาการสงู และเป็นช่วงเวลาสําคญัและ
จําเป็นท่ีสดุในการพฒันาสมอง นอกจากนีย้งัมีแนวคิดและการวิจยัท่ีแสดงได้ว่า ปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมและการเลีย้งดท่ีูเหมาะสมสามารถเปลี่ยนโครงสร้างและประสิทธิภาพการทํางานของ
สมองมนษุย์ได้ และช่วงเวลาท่ีสําคญัและจําเป็นท่ีสดุในการพฒันาสมองก็คือ ในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต 
นกัจิตวิทยาสว่นใหญ่ เช่ือว่า พฒันาการของเด็กจะเร่ิมต้นตัง้แตป่ฏิสนธิในครรภ์ของมารดา การเจริญเติบโต
ของเดก็ในช่วงนี ้โดยเฉพาะสมองจะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว จากทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจต์ 
(สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 39-41; อ้งอิงจาก Piaget. 1964) เช่ือวา่พฒันาการทางสติปัญญาจะ
เจริญสงูสดุในวยั 2-6 ปี การใช้สมองท่ีถกูต้องสม่ําเสมอจะทําให้เกิดความคิด ความจําท่ีงอกงาม เด็ก
อาย ุ6 ขวบแรก เป็นวยัท่ีสมองมีความเจริญงอกงามสงูสดุกว่าร้อยละ80 ของวยัผู้ ใหญ่ ประสบการณ์
การเรียนรู้ในช่วงปฐมวยันีจ้ึงมีความหมายสําหรับเด็กมาก ซึ่งเด็กควรได้รับการพฒันาการเรียนรู้ท่ี
สมัพนัธ์กบัสมอง โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เช่ือว่า สมอง  ของมนษุย์ได้แบง่เป็นสว่นๆ 
แตล่ะสว่นได้กําหนดความสามารถท่ีค้นหาและแก้ปัญหาท่ีเรียกว่า“ปัญญา” ซึง่ถือกําเนิดมาจากสมอง
เฉพาะสว่นท่ีแตกตา่งกนั ปัญญาทัง้ 9 ด้าน ได้แก่ ปัญญา ด้านภาษา ปัญญาด้านตรรกและคณิตศาสตร์ 
ปัญญาด้านมิตสิมัพนัธ์ ปัญญาด้านร่างกาย และการเคล่ือนไหว ปัญญาด้านดนตรี ปัญญาด้านมนษุย์
สมัพนัธ์ ปัญญาด้านตนเอง หรือความเข้าใจตนเอง และปัญญาด้านธรรมชาต ิ
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 ในโลกปัจจุบนันี  ้ การเรียนรู้เป็นสิ่งสําคญัในการดํารงชีวิต ผลของการอบรมเลีย้งดูและ
ประสบการณ์ตา่งๆท่ีเด็กเคยได้รับในระยะต้นของชีวิตจะมีอิทธิพลตอ่การวางรากฐาน  ของการพฒันา
ทัง้ทางร่างกาย สตปัิญญา สงัคม และบคุลกิภาพ เพราะการพฒันาบคุคลให้มีคณุภาพมีผลมาจากการ
สง่เสริมพฒันาการตัง้แตป่ฐมวยั ซึง่เป็นวยัท่ีเด็กสามารถเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถ
ด้านมิติสมัพนัธ์มีความสําคญักับการดําเนินชีวิตของคนเรา คนเราคุ้นเคยกบัมิติสมัพนัธ์โดยมิรู้ตวั 
กลา่วคือ สิ่งของหรือวตัถใุดๆนัน้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งตา่งๆ นีเ้ป็นความสามารถ ด้านมิติสมัพนัธ์อย่างหนึ่ง นอกจากนีก้ารเรียนรู้ความสามารถด้าน
มิติสมัพนัธ์เบือ้งต้นจะเป็นพืน้ฐานแห่งการเรียนตวัหนงัสือ และยงัเป็นพืน้ฐานสําคญัในการพฒันา 
ทศันวิสยั (Perspective) ความสามารถทางการจําแนกและความแตกตา่ง การเข้าใจลกัษณะของวตัถ ุ
ขนาด มิติ การเคลื่อนท่ี การปลกูฝังให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมด้านมิติสมัพนัธ์จึงสอดคล้องกบัการใช้
ชีวิตประจําวนั แตใ่นปัจจบุนั หลายท่านไม่เข้าใจลกัษณะของความสามารถด้านนี ้การจดั การเรียน
การสอนให้เพิ่มพนูศกัยภาพด้านนีจ้ึงไม่เป็นไปตามจุดประสงค์หรือความต้องการ การจดัผิดจดัถกู
แทนท่ีเดก็จะเกิดศกัยภาพด้านมิตสิมัพนัธ์ ก็อาจจะเกิดด้านอ่ืน ๆ ท่ีไมพ่งึประสงค์ได้ความสามารถด้าน
มิตสิมัพนัธ์ของเดก็ไทยยิ่งหดหายไป (ล้วน สายยศ. 2543: 21) 
 มิติสมัพนัธ์ เป็นความสามารถด้านหนึ่งของสมองท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาทรัพยากร
ของประเทศ จากการคาดคะเนของสํานักการบริการด้านการงาน ในสหรัฐอเมริกาพบว่าอาชีพท่ี
ต้องการความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์สูงมีอยู่ 84 อาชีพหากสามารถพฒันาความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์นีไ้ด้มากขึน้ ก็จะเป็นผลดีตอ่การพฒันาของประเทศได้สว่นหนึ่ง (วิเชียร เกตสุิงห์. 2518: 66-72) 
ล้วน สายยศ กลา่ววา่ ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์นี ้เป็นความสามารถท่ีจะสง่ผลให้มนษุย์เข้าใจถึงมิต ิ
อนัได้แก่ ขนาด รูปร่าง ความสงู-ต่ํา ความใกล้-ไกล พืน้ท่ี และปริมาตร เหลา่นีเ้ป็นต้น เป็นความสามารถ
ท่ีจะช่วยให้มนุษย์เกิดจินตนาการ และนึกเห็นภาพของส่วนประกอบต่างๆ เมื่อแยกออกจากกัน
สามารถท่ีจะมองเห็นเค้าโครงหรือโครงสร้างเมื่อเอาส่วนต่างๆ มาประกอบหรือรวมเข้าด้วยกนั ซึ่ง
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์นี ้สามารถพฒันาได้ตัง้แตร่ะดบัปฐมวยั โดยจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
เด็กได้มีโอกาสใช้วตัถสุิ่งของตา่งๆ อย่างชํานาญ ความคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการเล่ือนและการหมนุวตัถ ุ
คือพืน้ฐานของการสํารวจมิติสมัพนัธ์ของเด็ก สําหรับแกรนด์และมอโรว์ (Grande; & Morrow. 1995: 1) 
มองความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ เป็นการเน้นให้เด็กได้ค้นพบความสมัพนัธ์ด้วยกระบวนการการ
ประดษิฐ์ การวาด การวดั การมองเห็น การเปรียบเทียบ การแปลง และการจําแนกรูปเรขาคณิต ท่ีเน้น
กิจกรรมในลกัษณะการสํารวจ การตัง้ข้อคาดเดา  การสืบเสาะเพ่ือตรวจสอบ ข้อคาดเดา กิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีช่วยให้เดก็ได้สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง โดยใช้วสัดตุา่งๆ เปิดโอกาสให้ได้ใช้
ความคิดริเร่ิมและจินตนาการ และส่งเสริมให้เด็กสงัเกตสิ่งแวดล้อมรอบตวั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสี 
รูปทรง รูปร่างพืน้ผิว พืน้ท่ีวา่ง (พีระพงศ์ กลุพิศาล. 2531: 9) 



3 
 

 

 

 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีอยู่ในการจดัประสบการณ์ประจําวนัสําหรับเด็ก
ปฐมวยั เป็นกิจกรรมเสรีท่ีเด็กอยากทํา สนใจท่ีจะทํา เม่ือทําแล้วมีความสขุ สามารถพฒันาเด็กด้าน
ตา่งๆ ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ซึง่เด็กทกุคนต้องการแสดงออกด้าน
ความคดิและความรู้สกึ ต้องการบอก ต้องการพดู ต้องการเขียนเพ่ือถ่ายทอดความรู้และความรู้สกึของ
ตน วิธีการของเด็กทําได้ด้วยการถ่ายทอดออกจากจินตนาการลงมาสูง่านศิลปะ (กลุยา ตนัติผลาชีวะ. 
2547: 188) จากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช2546 (คณะกรรมการการประถมศกึษา
แห่งชาต.ิ 2546: 13-14) กําหนดกิจกรรมสร้างสรรค์ จําแนกเป็น 6 กิจกรรมดงันี ้ การวาดภาพระบายสี 
การเลน่กบัสีนํา้ เช่น เป่าสี หยดสี การพิมพ์ภาพ การปัน้  การพบั  ฉีก ปะ และการประดษิฐ์ ซึง่กิจกรรม
การประดิษฐ์นัน้ เป็นงานศิลปะท่ีรวบรวมงานศิลปะรูปแบบตา่งๆ มาไว้ด้วยกนั กลา่วคือ ในกิจกรรม
การประดิษฐ์นัน้ เด็กสามารถท่ีจะได้วาดและระบายสี เลน่สีนํา้ พิมพ์ภาพ ปัน้ พบั ฉีก ปะ หรือตดัได้ 
ในกระบวนการทํางานศิลปะประดิษฐ์ของเด็กนัน้ เด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการได้สํารวจ สงัเกต 
จําแนก เปรียบเทียบและค้นพบการเปล่ียนแปลงต่างๆ จากการทํากิจกรรมศิลปะด้วยตนเอง เด็ก
สามารถจะสํารวจ สงัเกตรูปร่างลกัษณะ สี ขนาด และสถานะของวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการทํากิจกรรม
ศิลปะ ในขณะทํากิจกรรมศิลปะอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงของวสัดอุปุกรณ์ เกิดการหมนุ การพลิก
วสัด ุ การเปล่ียนแปลงขนาด การใช้จินตนาการในการออกแบบ การวางตําแหน่ง บน-ลา่ง หน้า-หลงั 
การคาดคะเนในการเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ในการประดิษฐ์ การเปรียบเทียบความเหมือน ความตา่ง การ
เรียนรู้ลักษณะเดิมของวัสดุอุปกรณ์เม่ือมีการเปลี่ยนทิศทางไป ซึ่งการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ป็น
พืน้ฐานของการพฒันาความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นศิลปะประเภทหนึ่งท่ีช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิดค้นหา ริเร่ิม
สร้างสรรค์ผลงานได้อยา่งหลากหลาย เดก็ได้ใช้จินตนาการและสามารถนํามาใช้สําหรับการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัได้ กิจกรรมการละเลงสี เป็นการใช้มือ นิว้มือ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ 
มาประกอบทําให้เกิดภาพ ซึง่จะช่วยสง่เสริมความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ จากการละเลงสี ทําให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้โดยใช้ประสาทสมัผสั ซึง่ทําให้เด็กเรียนรู้รูปแบบศิลปะท่ีเป็นนามธรรม 
ทําให้เด็กได้สงัเกตรูปร่างและรู้จกัการเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ เคลลอกก์ (Kellogg. 1955) ศึกษาการ
ละเลงสีและจําแนกลกัษณะตา่งๆ ในการละเลงสีออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านการเกิดภาพ 
และด้านรายละเอียดของการแสดงออก ลกัษณะของการละเลงสี ซึง่เป็นลกัษณะท่ีเคลลอกก์ นํามาใช้
ในการพิจารณาขัน้พฒันาการละเลงสีของเด็กจากการศกึษาการวาดภาพของเด็กทําให้เด็กพบว่า การ
วาดภาพและการละเลงสีมีสาเหตมุาจากผลทางสตปัิญญาหรือความคดิและประสบการณ์ ซึง่เม่ือเวลา
ผา่นไปเดก็ก็จะมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการวาดภาพของตนเองตอ่ไปตามสภาพการรับรู้เก่ียวกบั
ตนเอง เด็กได้รู้ว่าวตัถใุนความจริงนัน้ตา่งจากท่ีเขาวาด แต่การแสดงออกในลกัษณะการละเลงสีหรือ
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การวาดภาพเป็นสนุทรียภาพท่ีแสดงออกอย่างอิสระของเด็ก จากการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการ
ทางศิลปะการละเลงสีของเคลลอกก์ เป็นเสมือนแนวทางในการทําความเข้าใจเก่ียวกบัลกัษณะการ
วาดภาพโดยรวมของเด็ก พฒันาการทางการแสดงออกของเด็กในแต่ละขัน้ของพฒันาการ ซึง่สะท้อน
ให้เห็นการเจริญเตบิโตทางร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคมของเด็กได้ เม่ือเด็กเติบโตขึน้ เด็กจะ
มีความมัน่ใจในการแสดงออกมากขึน้ ซึง่จะทําให้เดก็ก้าวไปสูข่ัน้พฒันาการทางสตปัิญญาตอ่ไป 
 นอกจากนีกิ้จกรรมละเลงสี ยงัช่วยให้เด็กได้ใช้ประสาทสมัพนัธ์มือและตาในการทํากิจกรรม 
ช่วยให้เด็กได้สงัเกต เปรียบเท่ียบความเหมือน ความต่างของวสัด ุในเร่ืองของ ขนาด รูปร่าง รูปทรง สี 
มีความเข้าใจในด้านมิติสมัพนัธ์ มองเห็นศิลปะในหลายมิติ ในการทํากิจกรรมละเลงสี เป็นกิจกรรมท่ี
ช่วยฝึกให้เด็กมีการทํางานของมือ การประสานสมัพนัธ์ระหว่างมือกบัตา การคิด การฝึกสมาธิ การท่ี
เด็กได้สํารวจและสมัผสัวตัถโุดยตรงจะทําให้เด็กรู้จกัวตั ุหลงัจากท่ีเด็กคุ้นเคยกับวตัถุแล้วเด็กจะนํา
วัตถุต่างๆ มาเก่ียวข้องกันและเรียนรู้เร่ืองมิติสัมพันธ์ ซึ่งเป็นประสบการณ์สําคัญในการส่งเสริม
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ (มะลฉิตัร เอือ้อานนท์. 2545)  
 ในปัจจุบนัการศึกษาปฐมวยั ในช่วงกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์บางโรงเรียนไม่ให้ความสําคญั
ของการให้เดก็ทํากิจกรรมศลิปะ เน่ืองจากให้ความสําคญัของการให้เด็กเรียนหนงัสือ อ่าน เขียน ท่องจํา 
หรือบางโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ ครูผู้จดัก็จดักิจกรรมซํา้ๆ กนั ทกุวนั เช่น ให้วาดภาพตาม
แบบครู ระบายสีตามกรอบ วาดภาพสีนํา้ จะเห็นได้ว่า ในหลายโรงเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะไม่มี
ความหลากหลาย ดงันัน้ผู้วิจยัจงึเห็นวา่ การจดักิจกรรมละเลงสีจะเป็นกิจกรรมหนึ่ง ท่ีมีความน่าสนใจ
และมีความหลากหลายในการจดักิจกรรมศิลปะให้กบัเด็กปฐมวยั ท่ีช่วยสง่เสริมและพฒันาความสามารถ
ด้านมิติสมัพนัธ์ ซึ่งเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งท่ีมีความสําคญัและความจําเป็นในชีวิตประจําวนั
ของเด็กปฐมวยัเป็นอย่างยิ่ง ท่ีครูปฐมวยัและผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริม จากเหตผุลและสภาพปัญหา
ดงักลา่ว ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาว่าการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมการละเลงสี จะสามารถ
ทําให้เดก็เกิดการเรียนรู้ ตลอดจน มีพฒันาการทางสติปัญญาในด้านมิติสมัพนัธ์ได้หรือไม่ ซึง่ผลการวิจยั
ครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางสําหรับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั 
นําไปพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสมัพันธ์
สําหรับเดก็ปฐมวยัตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายสําคญัเพ่ือศกึษาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัท่ี
เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมละเลงสี โดยกําหนดเป็นจดุมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้
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 1. เพ่ือศึกษาระดบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับการจดั
กิจกรรมละเลงสี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัได้รับการจดั
กิจกรรมละเลงสี  
 
ความสาํคัญของการวจิัย 
 การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้จะเป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจสําหรับครูและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง
กบัเด็กปฐมวยั ในการนํากิจกรรมละเลงสีไปใช้ในการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวยั
เพ่ือสง่เสริมความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยัอีกวิธีหนึง่ 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
  ประชากร 
        ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเดก็ปฐมวยัชาย - หญิง ท่ีมีอาย ุ3 - 4 ปี ซึง่กําลงัศกึษา
อยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม
แผนกอนบุาล จํานวน 2 ห้องเรียน มีเดก็จํานวน 40 คน 
 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
        กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย - หญิงท่ีมีอาย ุ3 - 4 ปี ซึง่กําลงัศกึษา
อยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม
แผนกอนบุาล จํานวน 1 ห้องเรียน โดยเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ด้วยวิธีการสุม่แบบแบง่กลุม่ (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) คือ จับสลากเลือกนักเรียนมา 
1 ห้องเรียน จํานวน 20 คน 
 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 การศึกษาครัง้นีทํ้าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ใช้เวลาในการทดลอง              
8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที ในช่วงเวลา 09.00 – 09.30 น. รวมเป็นระยะเวลาในการ
ทดลองทัง้สิน้ 24 ครัง้ 
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 ตวัแปรที่ศึกษา 
 1.  ตวัแปรจดักระทํา คือ การจดักิจกรรมละเลงสี 
 2.  ตวัแปรตาม         คือ ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 

 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เดก็ปฐมวัย หมายถึง เด็กนกัเรียนชาย - หญิง ท่ีมีอาย ุ3 - 4 ปี ซึง่กําลงัศกึษาอยู่ในชัน้
อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม
แผนกอนบุาล  
 2. กิจกรรมละเลงสี หมายถึง กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ทําการละเลงสี
และวาดภาพด้วยมือและนิว้มือ โดยขดูเอาเนือ้สีท่ีอยูบ่นกระดาษให้เป็นรูปร่างตา่งๆ ซึง่ภาพอาจเกิดได้
จากการนําอปุกรณ์หลายชนิด เช่น ฝาขวดนํา้พลาสตกิ ไม้บล๊อก ถ้วยนํา้พลาสตกิ เพิ่มเตมิลงบนสีท่ีอยู่
บนโต๊ะหรือในอ่างพลาสติกขนาดใหญ่เพ่ือให้เกิดภาพได้หลากหลาย เด็กสามารถกระทําได้โดยการใช้
สว่นตา่งๆ ของร่างกาย ได้แก่ ด้านหลงัของนิว้มือสําหรับทําเส้นหนาๆ นิว้มือ และปลายนิว้สําหรับการ
ทาหรือแต้มเบาๆ นิว้โป้งสําหรับทําเป็นวงกลมและใช้ส่ือ วสัด ุหรืออปุกรณ์ ท่ีเหมาะสมกบัอายขุองเด็ก 
เช่น กระดาษ ผ้ากนัเปือ้น ถาดใสสี่ กระดาษหนงัสือพิมพ์ หรือผ้าใบพลาสติก และในการทํากิจกรรมนี ้
จะอยู่ในช่วงกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์ตามตารางกิจกรรมประจําวนัของเด็ก ซึง่ในการทํากิจกรรมแตล่ะ
ครัง้มีขัน้ตอนดงันี ้
           2.1 ขัน้แนะนํากิจกรรม เด็กและครูร่วมกนัร้องเพลง หรือท่องคําคล้องจอง เพ่ือกระตุ้นให้
เดก็เกิดความสนใจและมีความพร้อมก่อนเข้าสูกิ่จกรรม 
           2.2 ขัน้ดําเนินกิจกรรม ครูแนะนําวสัด ุอปุกรณ์ วิธีใช้ และการทํากิจกรรมพร้อมทัง้สอดแทรก
คําถามเพ่ือให้เด็กเกิดความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ โดยเน้นให้เด็กได้สงัเกต เปรียบเทียบ ความเหมือน
ความต่าง การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออกจากกัน และตําแหน่งของสิ่งของที่สมัพนัธ์กันจากวสัดุ 
อปุกรณ์ในการทํากิจกรรม และเดก็ลงมือปฎิบตักิิจกรรมละเลงสี ครูมีบทบาทในการถามคําถามเพ่ือให้
เด็กเกิดความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์และเปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาเร่ืองราวเก่ียวกับการใช้วสัด ุ
อปุกรณ์ 
      2.3 ขัน้สรุป เด็กเลา่รายละเอียดของภาพ ครูเช่ือมโยงสาระความรู้ด้านมิติสมัพนัธ์กบัวสัดุ
อปุกรณ์หรือผลงาน โดยครูจดบนัทกึก่อนนําไปผึง่ให้แห้งในบริเวณท่ีจดัไว้ และในการเก็บรักษาผลงาน 
เร่ิมจากการตากผลงานให้แห้งโดยการวางลงบนแผน่รองให้แห้งใช้กาวตดิตามขอบผลงานโดยรอบและ
ใช้สเปรย์เพ่ือป้องกนัการขดูขีดเม่ือตากผลงานแห้งแล้วผู้วิจยัให้เด็กได้บอกช่ือผลงานท่ีสร้างสรรค์และ
จดัเก็บเพ่ือนําไปจดัแสดงผลงาน     
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 3. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวยัในการรับรู้    
การมองเห็นความสมัพนัธ์ของสว่นตา่งๆ ความเข้าใจ และการจําแนก เก่ียวกบั ขนาด ตําแหน่ง ระยะ
ทิศทางท่ีแตกตา่งกนั ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในงานวิจยันีแ้บง่เป็น 3 เร่ืองยอ่ย ดงันี ้
  3.1 ความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทาง หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวยัใน
การบอกระยะทาง ใกล้ – ไกล บอกขนาดยาว – สัน้ได้ 
         3.2 ความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวยัในการระบุ
ตําแหน่งบน - ลา่ง และข้างใน – ข้างนอกได้ 
         3.3 ความสมัพนัธ์ของทิศทาง หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวยัในการบอกทิศทาง 
หน้า - หลงัได้ 
 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
  การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้กิจกรรมละเลงสี เพ่ือศึกษาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก
ปฐมวยั ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีของเคลลอกก์ (Kellogg) ดงัภาพประกอบ 1  
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
สมมตฐิานการวจิัย 

 เดก็ปฐมวยัท่ีทํากิจกรรมละเลงสี มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์สงูขึน้ 

 

กิจกรรมละเลงสี 
 

ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
1. ความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทาง 
2. ความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้ 
3. ความสมัพนัธ์ของทิศทาง 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและจดัแบ่งเป็น
หวัข้อเรียงตามลําดบัดงัตอ่ไปนี ้

 1.  เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวกับความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 
    1.1 ความหมายของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
      1.2 ความสําคญัของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
      1.3 ทฤษฎีพฒันาการความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
      1.4 การสง่เสริมความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในเดก็ปฐมวยั 

  1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
 
 2. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการละเลงสี 

      2.1 ความหมายของศลิปะ 
      2.2 พฒันาการทางศลิปะของเดก็ปฐมวยั      

                  2.3 หลกัการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์สําหรับเดก็ปฐมวยั 
                  2.4 ความหมายและความสําคญัของกิจกรรมการละเลงสี 
                  2.5 ทฤษฎีการแสดงออกของการละเลงสี 
                  2.6 ขัน้พฒันาการในการละเลงสี 
                  2.7 แนวการจดักิจกรรมการละเลงสี 
                 2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการละเลงสี 
 
1.  เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถด้านมิตสัิมพนัธ์ 
 1.1 ความหมายของความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 

       นกัการศกึษาทัง้ชาวต่างประเทศและชาวไทย ให้ความหมายของความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์ไว้หลายท่าน ดงันี ้
           อนาสตาซี (Anastasi. 1988: 384) กลา่วถึงความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์วา่ประกอบด้วย 
2 องค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนั คือ การรับรู้มิตสิมัพนัธ์หรือความสมัพนัธ์ของรูปทรงเรขาคณิต และการ
มองเห็นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตําแหน่งหรือเปล่ียนไป 
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      แคปแมน (วรรณวิภา สทุธเกียรติ. 2542: 3; อ้างอิงจาก Chapman. 2544: 107) ให้
ความหมายของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ภาพท่ีมองเห็น
ในโลกได้อย่างถกูต้องและสามารถนําประสบการณ์จากการเห็นมาสร้างขึน้ใหม่ เป็นความสามารถท่ี
เก่ียวกบัการเห็นรูปร่าง สี รูปทรง สณัฐานและลกัษณะพืน้ผิวด้วย “มมุมองของจิต” และถ่ายทอด
ออกมาเป็นงานศลิป์ท่ีเห็นได้เป็นรูปธรรม 

    วรวรรณ เหมชะญาติ (2536: 14) ให้ความหมายของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ไว้ว่า 
หมายถึง ความสามารถในการคิดมโนภาพท่ีคาดว่าจะรับรู้ในเร่ืองขนาด รูปร่าง และตําแหน่งทิศทาง
ของวตัถ ุ ในลกัษณะของวตัถใุดวตัถหุนึ่งขณะท่ีอยู่คงท่ี ลกัษณะของวตัถสุองสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
ลกัษณะของวตัถใุดวตัถหุนึ่งเม่ือมีการเปล่ียนมมุมอง ลกัษณะของวตัถใุดวตัถหุนึ่งเม่ือมีการเคล่ือนท่ี
ของวตัถนุัน้ 

   เสาวลกัษณ์ สมานแก้ว (2539: 10) ให้ความหมายของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ไว้
ว่า เป็นความสามารถในการมองเห็น การเข้าใจ การจําแนก การจินตนาการเก่ียวกับมิติต่างๆ เช่น 
รูปร่าง ขนาด ทรวดทรง พืน้ท่ี ปริมาตร ความสงู - ต่ํา ใกล้ - ไกล และเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของภาพ
ตา่งๆ แม้วา่ภาพนัน้จะมีการเปล่ียนแปลงไปอยูใ่นรูปแบบใหมแ่ล้วก็ตาม 

    ล้วน สายยศ (2543: 22 - 23) ให้ความหมายของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ไว้ว่า 
หมายถึง ความสามารถของบคุคลอนัเกิดจากการจินตนาการ คือ ขนาดและมิติตา่งๆ ตลอดจนทรวดทรง
ท่ีมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกนั ทัง้อยู่ในระนาบเดียวกนัและหลายระนาบและยงัคลมุได้ถึง การมอง
ภาพตา่งๆ ท่ีเคล่ือนไหว ซ้อนทบักนัหรือซอ่นอยู่ภายใน ตลอดจนถึงการแยกภาพประกอบภาพ รวมถึง
ความสามารถในการจําแนกตําแหน่งท่ีอยู ่เช่น บน ลา่ง ซ้าย ขวา และระยะทางใกล้หรือไกล 

    จากความหมายของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ สรุปวา่ ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์
เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ การมองเห็น การจําแนก และการจินตนาการในเร่ืองของขนาด 
รูปร่าง ทรวดทรง ตําแหน่ง และมิติตา่งๆทัง้ท่ีอยู่ในระนาบเดียวกนัและหลายระนาบในมมุมองตา่งๆ 
และความเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของวตัถท่ีุมีทัง้วตัถท่ีุคงท่ี วตัถท่ีุเคล่ือนท่ี ลกัษณะของวตัถเุม่ือมีการ
เปล่ียนมมุมองของวตัถ ุ ตลอดจนเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของภาพตา่งๆ ท่ีมี การเปลี่ยนแปลงไปอยู่ใน
รูปแบบใหมแ่ล้วก็ตาม 

 
 1.2 ความสาํคัญของความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 
       เป็นท่ียอมรับกนัวา่ ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์เป็นองค์ประกอบสําคญัของความสามารถ
ทางสมองของมนษุย์ และเน่ืองด้วยความสามารถด้านนีเ้ป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้และความสามารถ
ด้านอ่ืนๆ นกัการศกึษาหลายท่านจงึให้ความสําคญัของความสามรถด้านมิตสิมัพนัธ์ไว้ดงันี ้
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       ประมวญ ดิคคินสนั (2535: 184) กลา่วว่าความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์มีความสําคญั
ในการดํารงชีวิตอยา่งมาก เน่ืองด้วยสิง่ทัง้ปวงหรือวตัถใุดๆ มิได้มีความถาวรตลอดไป มีการเคลื่อนไหว
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาและเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของสิ่งต่างๆ เป็นความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์
อยา่งหนึง่     
  บอร์ค (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536: 4; อ้างอิงจาก Borke. 1971) ให้ความสําคญัของ
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ไว้ว่า การพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เป็นการพฒันาความคิด 
รวบยอดของเดก็เก่ียวกบัคณุลกัษณะของวตัถตุา่งๆ 
      สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ (วรรณวิภา สทุธเกียรติ. 2542: 3; อ้างอิงจาก NCTM. 1989) 
ให้ความสําคัญของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ไว้ว่า เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งท่ีสําคัญของ
ความสามารถของสมองของมนุษย์และเน่ืองด้วยความสามารถด้านนีเ้ป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้และ
ความสามารถด้านอ่ืนๆ มากมาย สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ (National Council of Teachers of 
Mathematics : NCTM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วางมาตรการการเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัโรงเรียน 
โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาเรขาคณิต ควรเน้นให้นักเรียนมีพฒันาความคิดด้าน มิติสมัพนัธ์ 
(Spatial Sense) เป็นสําคญั  
      ล้วน สายยศ (2543: 25) ให้ความสําคญัของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ไว้ว่าความสามารถ
ด้านมิตสิมัพนัธ์เป็นพืน้ฐานท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสทิธิภาพ 
      พชัรีวลัย์ เกตแุก่นจนัทร์ (2541: 22 - 23) ให้ความสําคญัของความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์ไว้ว่า จากลําดบัขัน้ของการเรียนรู้แสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์มีความจําเป็น
อยา่งยิ่งเน่ืองจากเป็นรากฐานสําคญัท่ีนําไปสูก่ารเรียนรู้ด้านตา่งๆในขัน้ท่ีสงูขึน้ไป 
      สรุปได้ว่า ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เป็นความสามารถทางสมองซีกขวาท่ีทําให้
ผู้ เรียนเกิดความสามารถในการเรียนรู้ การใช้ความคิดรวบยอด สามารถคิดจินตนาการและนึกถึงภาพ
ของสว่นประกอบเม่ือแยกออกจากกนัได้ และสามารถท่ีจะมองเห็นเค้าโครงหรือโครงสร้าง เม่ือเอาสว่น
ตา่งๆ มาประกอบหรือรวมเข้าด้วยกนั ความสามารถด้านนีมี้คณุคา่ในวิชาเรขาคณิต วาดเขียน งานศลิปะ
งานฝีมือต่างๆท่ีต้องอาศยัการคิดจินตนาการ ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ยงัมีความสําคญัในการ
ดํารงชีวิตอยา่งมาก เน่ืองด้วยสิง่ทัง้ปวงหรือวตัถใุดๆ มิได้มีความถาวรตลอดไป มีความเคล่ือนไหวและ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของสิง่ท่ีเกิดขึน้ ทําให้บคุคลสามารถดําเนินชีวิตได้
ด้วยดี ดงันัน้ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์จงึจําเป็น ท่ีต้องได้รับการพฒันาและสง่เสริมตัง้แตใ่นวยัเด็ก 
เน่ืองจากความสามารถด้านนีเ้ป็นรากฐานสําคญัท่ีจะนําไปสู่การเรียนรู้และการพฒันาความสามารถ
ด้านตา่งๆ ในขัน้สงูตอ่ไป 
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 1.3 ทฤษฎีพัฒนาการเก่ียวกับความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 
       มีผู้ศกึษาทฤษฎีพฒันาการเก่ียวกบัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ ไว้ดงันี ้
        ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) เพียเจท์ได้สรุปพฒันาการทาง
สตปัิญญาของมนษุย์เป็น 4 ระยะ คือ (ฉวีวรรณ กินาวงศ์. 2533: 130 - 132) 
        1. ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว (Sensorymotor Stage) ระยะแรกเกิด - 2 ปี 
เด็กวยันีจ้ะพฒันาทกัษะทางกล้ามเนือ้และการเคลื่อนไหว ซึง่ถือว่าเป็นพืน้ฐานสําคญัของพฒันาการ
ทางสติปัญญา เด็กจะพฒันาการเคลื่อนไหวจากปฏิกิริยาสะท้อนไปสู่การเคลื่อนไหวที่ปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม        
  2.  ขัน้ก่อนปฏิบตัิการความคิด (Pre - Operational Stage) อายตุัง้แต ่2 - 7 ปี เป็นวยัท่ี
เข้าใจสญัลกัษณ์ตา่งๆ และสามารถใช้สญัลกัษณ์เหลา่นัน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
         3. ขัน้ปฏิบตัิความคิดทางรูปธรรม (Concrete - Operational Stage) อายตุัง้แต ่7 - 11 ปี 
เด็กจะมีความเข้าใจปัญหาในแง่มมุตา่งๆ เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ปัญหาเก่ียวกบั
การอนรัุกษ์ และเข้าใจความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่งๆ ในสภาพแวดล้อม แตย่งัไมส่ามารถคิดในเชิงนามธรรม
ได้ เดก็จะอธิบายหรือแก้ปัญหาโดยอาศยัการกระทํากบัของจริง หรือสิง่ของท่ีเป็นวตัถเุท่านัน้ 
         4. ขัน้ปฏิบตัิความคิดทางนามธรรม (The Period of Formal Operational Stage) อายุ
ตัง้แต ่11 - 15 ปี ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีเด็กจะมองเห็นความชดัเจนทางนามธรรมได้ เด็กเร่ิมเข้าใจเหตผุล โดย
จะสามารถอาศยัหลกัเกณฑ์ของความสมัพนัธ์ตา่งๆ มาประกอบกบัการใช้เหตผุลได้ สามารถแก้ปัญหา
อยา่งมีระเบียบ ตัง้สมมตฐิานโดยอาศยัจินตนาการหรือการสงัเกตของตนได้ และเป็นระยะท่ีโครงสร้าง
ทางสตปัิญญาพฒันาสงูสดุ เดก็วยันีจ้ะมีความสามารถเชิงอปุมาน    และอนมุานมากขึน้ 
        จากทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจท์ เดก็ปฐมวยัจดัอยูใ่นขัน้ท่ี 2 คือ ขัน้ก่อน
ปฏิบตักิารความคดิ (Pre - Operational Stage) เดก็จะเร่ิมเรียนรู้ภาษาพดูและเข้าใจสญัลกัษณ์ แตย่งั
ไมส่ามารถคดิอยา่งมีเหตผุลได้ 
        เพียเจท์ และอินเฮลเดอร์ (Piaget and Inhelder) (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536: 31 – 33 
อ้างอิงจาก Piaget; & Inhelder. 1986) แบง่การรับรู้ทางด้านมิตสิมัพนัธ์ ออกเป็น 2 ระดบั ดงันี ้
          1.  ระดบัการรับรู้จากประสาทสมัผสั (Perceptual Level) 
                  2.  ระดบัการรับรู้จากการคดิมโนภาพ (Level of thinking or representation) 
                เพียเจท์และอินเฮลเดอร์ (Piaget and Inhelder) ให้ความสนใจระดบัการรับรู้จากการคิด
มโนภาพนี  ้ เพราะเป็นระดับท่ีอาศัยกระบวนการคิดนอกเหนือไปจากการรับรู้ทางกายภาพ จาก 
ประสาทสัมผัสซึ่งเป็นระดับท่ีต่ําลงไป การรับรู้จากการคิดมโนภาพเป็นความสามารถในการรับรู้
ทางด้านมิติสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัวตัถไุด้ โดยการลงมือกระทํากบัวตัถโุดยตรงเป็นสําคญั การลงมือ
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กระทํามีความเช่ือมโยงกนัอย่างยิ่งกบัประสาทสมัผสั ทัง้นีเ้พราะขัน้การรับรู้ จากการคิดมโนภาพเป็น
ขัน้ท่ีเด็กเกิดการเปล่ียนแปลงความสามารถในการรับรู้ไปสูก่ารท่ีสามารถสร้างความสมัพนัธ์ร ะหว่าง
ตนเองกบัวตัถไุด้อยา่งลกึซึง้ โดยอาศยัโครงสร้างทางความคิดเก่ียวกบัวตัถ ุ(Construction of Objective)
ความสามารถดงักลา่วถือวา่เป็นพืน้ฐานเบือ้งต้น ของการพฒันาทางด้านมิตสิมัพนัธ์ 
       เพียเจท์และอินเฮลเดอร์ กลา่วถึงระดบัพฒันาการการรับรู้ทางด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กท่ี
พ้นวยัทารกขึน้ไปวา่มี 3 ระดบัใหญ่ คือ 
       1. Topological เป็นระดบัพืน้ฐานซึง่ประกอบด้วยคณุสมบตัิของการรับรู้ว่าวตัถอุยู่ข้างๆ 
กนั (Proximity) การรับรู้ลําดบั (Order) การรับรู้รูปปิด (Enclosure) การรับรู้ความตอ่เน่ือง (Continuity) 
รวมทัง้การรู้ถึงลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั (Discrimination) ทัง้นีเ้ป็นการรับรู้วตัถท่ีุคงท่ีเท่านัน้ 
       2.  Projective เป็นการเร่ิมท่ีจะสามารถคิดมโนภาพภายในจิตใจของตนเอง ด้วยการ
พิจารณาความสมัพนัธ์ของจดุท่ีมองเห็น 
       3.  Euclidean เป็นการนํามโนภาพภายในจิตใจเหลา่นัน้มาสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลง
ทางด้านตําแหน่ง ทิศทาง และระยะทางจนกลายเป็นระบบแนวคิดท่ีเด็กยึดถือ อนัเหมาะสมสําหรับ
การถ่ายทอดความเข้าใจเร่ืองการมองวตัถใุห้ชดัเจนยิ่งขึน้ภายในโลกของความจริงรอบ ๆ ตวั 
       ด้วยเหตนีุค้วามสมัพนัธ์ทาง Projective และ Euclidean จึงมีความคล้ายกนัตรงท่ีเด็ก
สามารถยอมรับความสมัพนัธ์กนัของวตัถอุย่างมีระบบยิ่งขึน้ Projective และ Euclidean เป็นระดบัท่ี
เกิดขึน้ในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกนัมาก แม้จะมีลกัษณะท่ีต่างกนั ระดบัทัง้สองเป็นตวัชีถ้ึงคณุสมบตัิ
ของสิ่งต่างๆ ภายใต้เง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงมมุมอง แสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวทางความคิด
อย่างมีระบบของเด็ก ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัระหว่างความแตกตา่งของProjective และ Euclidean คือ
ลกัษณะการล้มของดินสอกลา่วคือ การท่ีเด็กรับรู้ตําแหน่งและท่ีตัง้ของดินสอในขณะท่ีตัง้ตรง และล้ม
นอนในแนวระนาบซึง่เป็นจดุจบนัน้ เป็นขัน้การรับรู้ระดบัProjective แตก่ารรับรู้ตําแหน่งและท่ีตัง้ของ
ดินสอในช่วงระหว่างท่ีดินสอกําลงัล้มลงนัน้เป็นการรับรู้ระดบัขัน้ Euclidean ซึง่เป็นความสามารถใน
การนําภาพมาสมัพนัธ์กนักบัการเปล่ียนแปลงทางด้านตําแหน่ง ทิศทางของดนิสอขณะท่ีล้ม 
      คณุสมบตัิการรับรู้ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ในแต่ละระดบัข้างต้น สรุปได้ดงันี ้         
(วรวรรณ เหมชะญาต.ิ 2536: 33) 
       1.  Topological ประกอบด้วยคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

         1.1 การรับรู้วตัถท่ีุคงท่ี 
                   1.2 การรับรู้วา่วตัถอุยูข้่างๆ กนั 

         1.3 การรับรู้ลําดบั 
         1.4 การรับรู้รูปปิด หรือการล้อมรอบ 
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        1.5 การรับรู้ความตอ่เน่ืองหรือพืน้ผิว 
        1.6 การรับรู้ถึงลกัษณะท่ีแตกตา่งหรือการแยกออก 
      2.  Projective ประกอบด้วยคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

2.1 การรับรู้ถึงรูปร่างของวตัถ ุเส้นตรง และเส้นโค้ง 
2.2 การรับรู้วตัถจุากการมองในลกัษณะตา่ง ๆ 
     2.2.1 การรับรู้ภาพ 3 มิต ิ
     2.2.2 การรับรู้เงา 
     2.2.3 การรับรู้ตําแหน่ง ทิศทาง เช่น ซ้าย - ขวา หน้า - หลงั 
2.3 การรับรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถ ุ2 สิง่ 
2.4 การรับรู้และการทํานายภาพวตัถเุดียวกนัจากตําแหน่งการมองท่ีตา่งกนั 
2.5 การคดิภาพวตัถท่ีุอยูใ่นลกัษณะท่ีตดิกนั 
     2.5.1 การพบั 
     2.5.2 การทบั 
     2.5.3 การบงั 

     3.  Euclidean ประกอบด้วยคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
            3.1 การรับรู้ความคล้ายคลงึของวตัถ ุ
            3.2 การรับรู้ความสมัพนัธ์ของตําแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง 
            3.3 การรับรู้โดยการมีเกณฑ์ในการอ้างอิงในเร่ืองตอ่ไปนี ้

     3.3.1 ความยาว 
    3.3.2 ความกว้าง 
    3.3.3 ความสงู 
    3.3.4 แนวตัง้ - แนวนอน 

 

  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์  (นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 43 - 44; อ้างอิงจาก 
Bruner. 1966) บรูเนอร์ (Bruner) ได้จัดลําดบัขัน้พฒันาการการเรียนรู้ของเด็กหรือโครงสร้างทาง
สตปัิญญาเป็น 3 ขัน้ ดงันี ้
        1. ขัน้สมัผสั (Enactive Stage) เด็กจะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการกระทํา
หรือการลงมือปฏิบตัิ การเรียนรู้ในขัน้นีมี้ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัความสามารถด้านการเคลื่อนไหว 
การเต้นรํา และการใช้ร่างกายหรือสว่นตา่ง ๆ ของร่างกายในการแสดงออกซึง่ความรู้ของตน       
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  2. ขัน้คิดจากภาพท่ีปรากฏ (Iconic Stage) ขัน้นีเ้ด็กจะเรียนรู้ผ่านการมองรูปภาพหรือ   
ตวัแบบ เด็กเร่ิมพฒันาวิธีการจําโดยใช้จินตนาการมากขึน้ ความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตวั ของเด็กจะ
ขึน้อยู่กบัการรับรู้โดยการใช้ประสาทสมัผสัมากกว่าการใช้ภาษา การเรียนรู้ในขัน้นีมี้ความสมัพนัธ์
โดยตรงกบัการเรียน หรือการแสดงออกผา่นงานศลิปะ ซึง่ต้องใช้ทัง้สายตาและมิตสิมัพนัธ์ 
       3.  ขัน้สญัลกัษณ์ (Symbolic Stage) ขัน้นีเ้ด็กจะเรียนรู้สิ่งตา่งๆ โดยผ่านระบบสญัลกัษณ์
เช่น ภาษาพดู ภาษาเขียน และการจดัลําดบั รวมตลอดถึงสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นนามธรรม ซึง่จะช่วยให้เด็ก
เข้าใจข้อมลูตา่งๆ ท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 
       จากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) สรุปได้ว่าเด็กปฐมวยัจะเรียนรู้
และเข้าใจจากการกระทํา และเก็บเป็นข้อมลูในการพฒันาสติปัญญาในขัน้ต่อๆ ไป อย่างต่อเน่ือง
ตลอดไป 
  จอนสตนั (Johnston. n.d.) ได้อธิบายพฒันาการความคดิของเดก็ท่ีเก่ียวกบัการมองวตัถุ
ในอีกลกัษณะหนึ่งท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดของเพียเจท์และอินเฮลเดอร์ว่า สามารถแบง่ออกเป็น 3 ระดบั 
ดงันี ้(วรวรรณ เหมชะญาต.ิ 2536: 34-36) 
  1.  ระดบัพืน้ฐาน (Functional System) อายปุระมาณ 1.3 - 2.6 ปี เป็นระดบัความคิดท่ี
เด็กสํารวจคณุสมบตัิของวตัถแุตล่ะประเภทและเร่ิมท่ีจะจดัประเภทของวตัถนุัน้ๆ ตามการใช้ โดยเด็ก
เร่ิมเข้าใจถึงรูปร่างและขนาดวตัถวุ่ามีความสมัพนัธ์กบัการท่ีตนใช้วตัถนุัน้ ในชีวิตประจําวนั จึงทําให้
เดก็เข้าใจถึงการเก่ียวโยงกนัระหวา่งวตัถ ุในแง่ของสิง่ท่ีพบเห็นประจําวนัและแง่ของตําแหน่ง เช่น ขนม
ในจาน หนงัสือบนโต๊ะ ดงันัน้ประสบการณ์ในการมองจงึทําให้เกิดการคาดคะเนเป้าหมายของการมองนัน้ 
เด็กท่ีมีความสามารถในระดบันีจ้ึงสามารถท่ีจะให้เหตผุลและตดัสินตําแหน่งของวตัถใุดวตัถหุนึ่ง โดย
อาศยัอีกวตัถหุนึ่งเป็นเกณฑ์ได้ แม้ว่าโดยมากเด็กจะคิดถึงตําแหน่งของวตัถ ุในแง่ของการใช้วตัถนุัน้ 
แต่ประสบการณ์ทางสายตาจะทําให้เด็กได้หดัคาดคะเนเป้าสายตา “การมองวตัถ”ุ ซึง่เด็กพิจารณา
เร่ืองคณุสมบตัิของวตัถเุป็นสําคญั จะทําให้เด็กคอ่ยๆ เข้าใจเส้นนําสายตา (Line - of - Sight) ซึง่เป็น
พืน้ฐานสําคญัในการคาดคะเนเส้นนําสายตาและเป้าสายตาเป็นพืน้ฐานท่ีจําเป็นในระบบมิติสมัพนัธ์ 
ซึง่ต้องพิจารณาเส้นนําสายตาหลายๆ เส้นในระบบนีป้ระสบการณ์ของเด็กกบัคณุสมบตัิ รูปร่าง ขนาด
ของวตัถ ุทําให้เด็กรู้จกัสว่นตา่งๆ ของวตัถซุึง่จะทําให้เด็กสามารถเข้าใจเร่ืองสิ่งท่ีอยู่ใกล้เคียงกนัได้ ซึง่
อยูใ่นระบบท่ีเดก็จะเรียนรู้ตอ่ไป 
  2.  ระดบัการวางตําแหน่ง (Proximal System) อายุประมาณ 2.6 - 3.6 ปี ในระดบันี ้    
เด็กเร่ิมคิดถึงตําแหน่งของวตัถุในลกัษณะท่ีเป็นอิสระจากคุณสมบตัิในการใช้งานของวตัถุนัน้ แต่
พยายามเข้าใจในเร่ืองตําแหน่งของวตัถ ุ โดยดคูวามสมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีอยู่ใกล้เป็นหลกั นอกจากนีก้ารท่ี
เด็กรู้จกัสว่นตา่งๆ ของวตัถ ุทําให้เด็กเร่ิมใช้สว่นตา่งๆ ของวตัถนุัน้ๆ ในการอ้างอิง เช่น  ลิงชอบนัง่อยู่
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ข้างรถบรรทกุ ไมช่อบอยูข้่างหน้า หรือข้างหลงัของรถบรรทกุ นัน่คือเด็กสามารถท่ีจะพิจารณาถึงวตัถท่ีุ
ใช้ในการอ้างอิงนัน้มากกว่า 1 สว่น ตวัอย่างเช่น รถท่ีแลน่เป็นขบวน 3 คนัรถคนักลางจะอยู่ข้างหลงั
ของรถคนัแรก และจะอยู่ข้างหน้าของรถคนัท่ี 3 ซึง่ความเข้าใจของเด็ก จะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือมีความสามารถ
ในเร่ือง ความใกล้กนัของวตัถ ุเม่ือเด็กพฒันาตอ่ไปในระบบนี ้เด็กจะเรียนรู้เก่ียวกบัการเรียงลําดบั ซึง่
เป็นพืน้ฐานสําหรับระบบตอ่ไปด้วย 
  3. ระดบัการวางทิศทาง (Projective Space) อายปุระมาณ 3.6 - 6 ปีขึน้ไป จากประสบการณ์
ในการมองในระดบัพืน้ฐาน (Functional System) ทําให้เดก็ได้รับการพฒันาความรู้จงึเกิดจากการมอง
สิ่งตา่งๆ รอบตวัซึง่ทําให้ท้ายท่ีสดุเด็กรู้จกัจินตนาการเส้นนําสายตา และสามารถคาดคะเนได้ว่าการ
มองในทิศทางใดจะเห็นวตัถอุะไรบ้าง เช่น ในการมองจากจดุ C ไปถึงจดุ E จดุ D จะเป็นจดุท่ีอยู่บน
เส้นนําสายตานัน้ด้วย ในแตล่ะระดบัดงักลา่วเด็กจะพฒันาการรับรู้เก่ียวกบัตําแหน่งในลกัษณะใหม่ๆ 
โดยผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมเป็นสําคญั  
 
 1.4 การส่งเสริมความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ในเดก็ปฐมวัย 
        จากทฤษฎีพัฒนาการรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ท่ีมีพืน้ฐานอยู่บนทฤษฎีพัฒนาการ            
ทางสติปัญญาของเพียเจท์ ดงักล่าวมาในข้างต้นจะเห็นว่าในการส่งเสริมความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์ในเดก็ปฐมวยั ซึง่มีผู้กลา่วไว้ดงันี ้
         สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต (2544: 237- 238) เสนอแนะการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของเพียเจท์ไว้ว่า กิจกรรมท่ีครูจดัขึน้นัน้จะต้องให้เด็กได้มีสว่นในการทํา เพราะจะทําให้เด็กมีโอกาสท่ี
จะมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นการช่วยพฒันาโครงสร้างทางสติปัญญา โดยเฉพาะความสามารถ
ด้านกระบวนการย้อนกลบั การเช่ือมโยงการรวมกนั และการแยกแยะ เป็นต้น สิ่งท่ีครูควรคํานึงถึงใน
การจดัการเรียนการสอนมีดงัตอ่ไปนี ้
       1. การวิเคราะห์เนือ้หาทางวิชาการท่ีจะให้เด็ก ซึง่นอกจากจะต้องอาศยั จากขัน้ตอน      
การพฒันาทางสตปัิญญา ตามแนวคดิของเพียเจท์แล้ว ครูยงัต้อง 
   1.1  รู้ถึงระดบัความรู้ของเดก็ 
   1.2  รู้ถึงทกัษะท่ีเดก็มีอยู ่
   1.3  รู้ถึงกระบวนการความคดิ เหตแุละผลท่ีเดก็มีอยู ่
       2.  การจดัระเบียบของเนือ้หาจากง่ายไปหายาก เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใช้กบักิจกรรม    
การเรียนการสอนได้ 
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       3.  การสงัเกตดวู่าเด็กนัน้ทํากิจกรรมท่ีให้ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งการสอนในชัน้
เรียนนัน้ ครูจะต้องให้เด็กทํากิจกรรมตา่งๆ มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ อีกทัง้จะต้องช่วยให้เด็กเกิดการ
กระทําไปสูกิ่จกรรมท่ีเป็นปฏิบตัิการทางสมอง ซึง่สามารถทําได้โดยการคอ่ยๆ ลดสิ่งท่ีช่วยภายนอก
ออกไป จากนัน้จึงเร่ิมเปลี่ยนเป็นความคิดหรือการคาดหวงั ซึ่งต่อมาเด็กก็จะคิดได้ อย่างอิสระใน
สภาพแวดล้อมทั่วไป วิธีนีจ้ะช่วยให้เด็กสามารถถ่ายโยงระหว่างกิจกรรมท่ีกระทําไปสู่ความนึกคิด
ภายในได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
       บรูเนอร์ (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536) ซึง่มีแนวความคิดสอดคล้องกบัเพียเจท์ กลา่วว่า 
ในการท่ีจะนําเนือ้หาใดมาสอนนัน้ ควรจะได้พิจารณาดวู่าในขณะนัน้ เด็กมีพฒันาการอยู่ในระดบัใด  
มีความสามารถเพียงใด เพ่ือท่ีจะได้ปรับเนือ้หาให้สอดคล้องกบัความสามารถของผู้ เรียน โดยใช้วิธีท่ี
เหมาะสม โดยบรูเนอร์ เช่ือว่า ครูสามารถท่ีจะสอนวิชาใดๆ ก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการท่ี
เหมาะสมให้กบัเด็กคนใดคนหนึ่งในระดบัอายใุดก็ได้ นอกจากนี ้บรูเนอร์ เน้นความสําคญัของโครงสร้าง
ในการสอน คือ 
  1.  การทําความเข้าใจสิง่ท่ีเป็นพืน้ฐาน หรือโครงสร้าง จะช่วยให้เข้าใจสิง่ท่ีเรียนได้ดีขึน้ 
  2.  การจดัสิง่ท่ีเรียนให้เป็นระบบระเบียบ จะช่วยให้จําสิง่ท่ีเรียนได้นาน 
  3.  ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์หรือมโนทศัน์พืน้ฐานจะนําไปสูก่ารถ่ายโยงความรู้ 
  4.  การจัดโครงสร้างจะช่วยให้การเ รียนรู้ เป็นไปตามลําดับขัน้ของเนื อ้หาวิชา                        
และตอ่เน่ืองกนั โดยไมมี่ช่องวา่งระหวา่งความรู้พืน้ฐานกบัความรู้ขัน้สงู 
  แกรนด์และโมโร (Grande; & Morrow. 1995: 1 - 3) กล่าวว่า การพฒันาส่งเสริมและ
ฝึกฝน เพื่อให้เกิดความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์การรับรู้เชิงมิติสมัพนัธ์เป็นความสามารถในการ
จินตนาการเก่ียวกับลกัษณะรูปร่างของวตัถุ เม่ือเกิดการเคล่ือนท่ี การแทนท่ีของวตัถุ ซึ่งความรู้สึก      
เชิงมิติสมัพนัธ์ (Spatial Sense) จะนําไปสู่ความสามารถเหล่านัน้ได้ โดยในระดบั Grades K – 6 
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์สามารถสง่เสริมได้โดย 
  1. ความสมัพนัธ์ในการมองวตัถกุบัการเคล่ือนไหว (Eye - motor Coordination) หมายถึง
ความสามารถในการประมวลภาพด้วยสายตาจากความสมัพนัธ์ระยะทางและตําแหน่งของวตัถ ุ
  2. การรับรู้ภาพและพืน้หลงัภาพ (Figure - ground Perception) หมายถึง ความสามารถ
ในการจําแนกให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะท่ีชดัเจนของภาพวตัถ ุ โดยไม่คํานึงถึงลกัษณะแวดล้อมและ
ภาพกระตุ้นอยา่งอ่ืน 
  3. การรับรู้ความคงรูปของวตัถ ุ (Perceptual Constancy) หมายถึง ความสามารถใน   
การบอกลกัษณะเดมิของวตัถเุม่ือมีการหมนุการพลกิวตัถ ุหรือการเปล่ียนแปลงขนาดของวตัถนุัน้ 
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  4. การรับรู้ตําแหน่งของวตัถุท่ีสมัพนัธ์กับพืน้ที (Position - in - space Perception) 
หมายถึง ความสามารถในการบอกความสมัพนัธ์ของวตัถโุดยรอบกบัตวัเอง และอธิบายตําแหน่งท่ีรับรู้ 
โดยสามารถเขียนหรือบอกหรือแสดงวา่วตัถอุยูซ้่าย ขวา หน้า หลงั บน ลา่ง ใกล้ ไกล 
  5. การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ (Perception of Spatial Relationships) 
หมายถึงความสามารถในการมองเห็นวตัถสุองสิ่งหรือมากกว่า ท่ีมีความเก่ียวพนัธ์กนั โดยตวัวตัถเุอง
หรือโดยวตัถอ่ืุนในด้านการพลกิแพลงตวัวตัถแุละความสมัพนัธ์อ่ืนๆ 
  6. การจําภาพความเหมือนและความแตกตา่งของวตัถ ุ (Visual Discrimination) หมายถึง 
ความสามารถในการทําให้เห็นถึงความแตกตา่ง และความเหมือนระหวา่งวตัถ ุ
  7. การจดจําภาพเสมือนของวตัถ ุ(Visual Memory) หมายถึง ความสามารถในการใช้วิธี     
การแก้ปัญหา จดจําและเรียกใช้ความสมัพนัธ์ระหว่างระยะทางกบัตําแหน่งกบัเวลา และสามารถ
ค้นหาวตัถไุด้อยา่งถกูต้องรวดเร็ว 
  วรรณวิภา สทุธเกียรติ (2542: 3) กลา่วว่า การพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ควร
เน้นให้นกัเรียนได้ค้นพบความสมัพนัธ์ด้วย กระบวนการ การประดิษฐ์ การวาด การวดั การมองเห็น 
การเปรียบเทียบ การแปลง และการจําแนกรูปเรขาคณิต ท่ีเน้นกิจกรรมในลกัษณะการสํารวจ การตัง้
ข้อคาดเดา การสืบเสาะเพ่ือตรวจสอบข้อคาดเดา 
  สรุปได้ว่า การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ควรส่งเสริมให้เด็กได้พฒันาตัง้แต ่  
วยัเด็ก โดยการจดัสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั เน้นการจดักิจกรรมท่ีเด็กได้มีโอกาสใน
การค้นพบความสมัพันธ์ด้วยตนเองด้วยกระบวนการ การประดิษฐ์ การวาด การวัด การมองเห็น     
การเปรียบเทียบ การแปลง การจําแนกรูปเรขาคณิต และการคิดอย่างอิสระ กิจกรรมท่ีจดัให้ควรเป็น
กิจกรรมท่ีเด็กได้ผ่านการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 เม่ือผู้ เรียนได้ทํากิจกรรมเช่นนีอ้ย่างสม่ําเสมอ ทําให้
ผู้ เรียนได้รับการพฒันาความสามารถในด้านมิติสมัพนัธ์การรับรู้เชิงมิติสมัพนัธ์เป็นความสามารถใน
การจินตนาการเก่ียวกบัลกัษณะรูปร่างของวตัถ ุเม่ือเกิดการเคล่ือนท่ี การแทนท่ีของวตัถ ุความสามารถใน
การทําให้เห็นถึงความแตกตา่ง และความเหมือนระหว่างวตัถ ุ ซึง่ความรู้สกึเชิงมิติสมัพนัธ์จะนําไปสู่
การเรียนรู้ในด้านอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 
 1.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 
        งานวิจัยต่างประเทศ 
         เชสเซอร์ (Cheser. 1979: 664 - A) ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาในด้านมิติสมัพนัธ์ตาม
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ โดยศึกษาตามตวัแปร เพศ อาย ุและวฒันธรรม ศึกษา
เก่ียวกบัความยาว ทิศทาง เส้นตัง้ฉาก ตลอดจนการแก้ปัญหาพบว่าสมรรถภาพด้านมิติสมัพนัธ์ของ
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นกัเรียนจะพฒันาขึน้ตามอาย ุ นกัเรียนชายจะมีสมรรถภาพทางสมองด้านนีส้งูกว่านกัเรียนหญิงและ
พบว่าสภาพท่ีอยู่อาศยัหรือวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความสามารถด้านนีด้้วย นอกจากนีย้งั
พบวา่นกัเรียนในถ่ินเจริญมีการพฒันาสมรรถภาพด้านนีดี้กว่าเด็กในถ่ินท่ียงัไม่เจริญ และเม่ืออาย ุ12 ปี 
เดก็จะสามารถพฒันาสมรรถภาพทางสมองด้านมิตสิมัพนัธ์ได้ในระดบัท่ีไลเ่ล่ียกนั 
        คกุ และ โอดอม (Cook; & Odom. 1992: 213 - 249) ศกึษาพฒันาการด้านการคิด ซึง่
เก่ียวกบัความไวของการแยกแยะโดยการรับรู้สิ่งเร้าหลายมิติ ได้แก่ สี รูปร่าง ขนาด จํานวน ตําแหน่ง 
พืน้ผิว และเส้นกรอบภาพ โดยทําการทดลองกบัเด็กเล็ก อาย ุ4 - 5 ปี จํานวน 32 คน และเด็กโต อาย ุ
10 - 18 ปี จํานวน 32 คน ผลการวิจยั พบว่าเด็กเล็กและเด็กโตจะแยกแยะความแตกตา่งของสิ่งเร้าได้
มากกวา่ความเหมือนกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากสิง่เร้าท่ีมีความเหมือนในมิตติา่งๆ นัน้จะไมมี่ลกัษณะพิเศษ
อ่ืนๆ ท่ีเดน่ออกมาให้เห็นและในการรับรู้มิติตา่งๆ นัน้ เด็กเล็กจะรับรู้มิติตา่งๆ ได้น้อยกว่าเด็กโต โดยท่ี
เดก็เลก็มกัจะค้นพบมิตท่ีิเป็นสี ขนาด จํานวน และบางคนค้นพบมิตขิองตําแหน่ง แตม่ิตเิก่ียวกบัพืน้ผิว 
เด็กเล็กจะไม่สามารถรับรู้ได้ สําหรับเด็กโต จะค้นพบทกุมิติท่ีกลา่วมา นอกจากนี ้คนท่ีมีประสบการณ์
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของสิ่งเร้ามาก จะมีความไวในการรับรู้มากกว่าคนท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า ใน
การศกึษาครัง้นี ้ คกุและโอดอม ได้ใช้งานการจดัจําแนกอิสระ ศกึษาถึงความแตกต่างของแตล่ะคน
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของพฒันาการเด็ก พบว่า อาย ุ4 - 5 ปี จะจดัจําแนกสิ่งของโดยใช้สี และ
ขนาดเป็นเกณฑ์ สําหรับเดก็อาย ุ10 - 18 ปี จะใช้ตําแหน่งเป็นเกณฑ์ในการจดัจําแนกสิง่ของ 
               ชีจ (Shich. 1985: 3633) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสมรรถภาพทางสมองด้านมิติ
สมัพนัธ์ เจตคต ิกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเกรด 7-8 พบวา่ สมรรถภาพสมอง
ด้านมิตสิมัพนัธ์มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีนยัสําคญั และเปรียบเทียบ
สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์กับคะแนนสมรรถภาพสมองด้านมิติ
สมัพนัธ์ของนกัเรียนชาย-หญิง พบว่า คา่สหสมัพนัธ์ระหว่างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์กบั
คะแนนสมรรถภาพสมองด้านมิติสมัพนัธ์ของนกัเรียนชายสงูกว่านกัเรียนหญิงอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิต ิ
                 ค็อคเบิร์น (พีระพร รัตนาเกียรติ์. 2548: 25; อ้างอิงจาก Cockburn. 1996: 2350 -A - 
2351 - A) ศกึษาผลของประสบการณ์การเลน่ ของเลน่ท่ีมีตอ่ทกัษะการจินตนาการภาพในความคิด
ของเด็กหญิงอาย ุ4 ปี และ 6 ปี ศกึษาเก่ียวกบัการแปลสภาพ 2 มิติ เป็นวตัถ ุ3 มิติ และการแปลวตัถ ุ
3 มิต ิเป็นภาพ 2 มิต ิซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทกัษะการรับรู้ด้านมิตสิมัพนัธ์ ของเลน่ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้
คือ LEGO DUPLO บลอ็กกบับตัรกิจกรรม และชดุการสร้างบล็อกกบับตัรกิจกรรม ผลการศกึษาพบว่า
กิจกรรมการเลน่ของเลน่ช่วยสง่เสริมการจินตนาการภาพในความคดิของเดก็                
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  คอร์ดิลล์ (เพ็ญทิพา อ่วมมณี. 2547: 26; อ้างอิงจาก Cordill, G.W. 1999: 60 -04A) 
ศกึษาเก่ียวกบัความเข้าใจในความสามารถ ด้านสติปัญญาด้านมิติสมัพนัธ์ผ่านการแก้ปัญหาของเด็ก
ท่ีมีพืน้ฐานตา่งวฒันธรรมกนั : การวิเคราะห์ พฤติกรรมและผลงาน การศกึษาครัง้นีอ้ธิบายถึงพฤติกรรม
และผลงานท่ีสร้างสรรค์โดยเดก็ลาตนิอเมริกนัและเดก็อินเดียนเผา่หนึง่อาย ุ4 - 5 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือหาคําอธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมท่ีสงัเกตเห็นและคณุลกัษณะของผลงานท่ีสร้างขึน้โดยเด็ก
ท่ีมาจากตา่งวฒันธรรมตอ่การแก้ ปัญหาท่ีใช้ความสามารถในการหามิติสมัพนัธ์ และเพ่ือกําหนดว่า
การสงัเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา มิติสมัพนัธ์อย่างระมดัระวงัในตวัเด็กพร้อมๆ ไปกบัการประเมินผล
งานขัน้สดุท้ายจะมีความชดัเจน และเพิ่มความเข้าใจในขอบเขตของความสามารถทางสติปัญญาด้าน
มิตสิมัพนัธ์หรือไม ่ผลการศกึษา พบวา่เพศของเดก็ชาย   และเดก็หญิงไมมี่ความแตกตา่งกนั อย่างไรก็
ตามพบความแตกตา่งเชิงคณุภาพ อยา่งชดัเจนระหวา่งเดก็อินเดียนและเดก็ลาตนิอเมริกนั ในพฤติกรรม
การแก้ปัญหามิติสมัพนัธ์และวิธีการกําหนดสญัลกัษณ์ของมิติสมัพนัธ์เช่นเดียวกบัพบความแตกต่าง
เชิงคณุภาพในรูปแบบท่ีเห็นและวิธีการแก้ปัญหาของเด็กซึง่ถกูระบวุ่าเป็นนกัแก้ปัญหาท่ีมีความสามารถ
สงูและใช้แก้ปัญหามิตสิมัพนัธ์ 
                 หล่ีหย ู(เพ็ญทิพา อ่วมมณี. 2547: 26; อ้างอิงจาก Liu. 2000: 61 - 10A) ศกึษาเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะของความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการวาดภาพ และการ
มองเห็น/สติปัญญาด้านมิติสมัพนัธ์ของนกัเรียนระดบัเกรด 3 ของโรงเรียนในพืน้ท่ีเขตชินชใูนประเทศ
ไต้หวนั ผลการศกึษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการวาด
ภาพและการมองเห็น/สตปัิญญาด้านมิตสิมัพนัธ์ รวมทัง้ความคดิสร้างสรรค์ยงัมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัการรับรู้ของนกัการศกึษาทางศิลปะท้องถ่ินและตวันกัเรียนเอง พบความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญั
ในการตอบตามปัจจยัคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ ชมุชนท่ีอยู่ อาย ุและเวลาท่ีทําแบบประเมิน 
โดยนกัเรียนหญิงเกรด 3 แสดงภาพพจน์ของตวัเองดีกวา่ มีความคดิริเร่ิมมากกว่า และมีความสามารถ
ในการมองเห็นได้ชดัเจนกว่านกัเรียนชายเกรด 3 โดยรวมพบว่า นกัเรียนท่ีอยู่ในตวัเมืองมีความสามารถ
ในการมองเห็นพร้อมกบัมีความคดิริเร่ิมดีกวา่นกัเรียนท่ีอยูช่านเมือง ในชนบท และพืน้ท่ีห่างไกล พบว่า 
นกัเรียนท่ีอยู่ในชนบทมีความคลอ่งแคลว่ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการยืดหยุ่น 
และมีความละเอียดลออมากกว่านกัเรียนท่ีอยู่ในตวัเมือง อยู่ชานเมือง และอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล พบว่า
นกัเรียนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลมีความสามารถการมองเห็นดีกว่านกัเรียนท่ีอยู่ในตวัเมือง อยู่ชานเมือง
และอยู่ในชนบท พบว่าเด็กท่ีมีอาย ุ9 - 12 ปี โดยรวมแล้วจะได้คะแนนสงูกว่าเด็กในเด็กในกลุม่เดียวกนั
จากแบบประเมินย่อยความคลอ่งแคลว่ พบว่าเด็กท่ีทําแบบประเมินในช่วงบา่ยโดยรวมแล้วจะได้คะแนน
ความสามารถในการมองเห็นสงู และมีความคดิริเร่ิมสงูกวา่เดก็ท่ีทําแบบประเมินในช่วงเช้า     
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  จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศเกี่ยวกบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์สรุปได้ว่า 
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เด็กผู้ชายจะมีความสามารถในด้านนีม้ากกว่าเด็กผู้หญิง และเด็กจะ
สามารถแยกแยะความแตกตา่งได้มากกวา่ความเหมือน 
     
  งานวิจัยในประเทศ 
       วรวรรณ เหมชะญาติ (2536: บทคดัย่อ) ทําการศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนตามแนวคิดของกายท่ีมีต่อความสามารถในการรับรู้ทางด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กก่อนวยัเรียน 
อาย ุ 5 - 6 ปี จํานวน 30 คน พบว่า เด็กก่อนวยัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสอนตาม
แนวคิดของกาเย่ มีความสามารถในการรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแผนการจดักิจกรรมของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ
         พิทกัษ์ชาต ิสวุรรณไตรย์ (2544: 48 - 50) ศกึษาการจดักิจกรรมนอกชัน้เรียน เพ่ือพฒันา
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์สําหรับเดก็ปฐมวยั อาย ุ5 - 6 ปี ผลการศกึษา พบว่า ความสามารถด้าน
มิตสิมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมนอกชัน้เรียนสงูขึน้ เม่ือจําแนกรายด้าน พบว่า ความสามารถ
ทางมิติสมัพนัธ์ด้านการจําแนกความเหมือนความแตกต่างของวตัถแุละการบอกตําแหน่งของวตัถุท่ี
สมัพนัธ์กบัตําแหน่งของตนเอง มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ด้าน การบอก
ความสมัพนัธ์ของวตัถกุบัทิศทาง การบอกลกัษณะร่วมของวตัถแุละการสงัเกตและค้นหาวตัถอุย่างมี
ทิศทางไมแ่ตกตา่งกนั     
  เอือ้อารี ทองพิทกัษ์ (2546: 53 - 55) ศึกษาการจัดกิจกรรมการวาดภาพต่อเติมเพ่ือ
พฒันาทกัษะพืน้ฐานทางมิตสิมัพนัธ์สําหรับเดก็ปฐมวยั ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมวาดภาพตอ่เตมิ มีทกัษะพืน้ฐานทางมิตสิมัพนัธ์สงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
                 เพ็ญทิพา อ่วมมณี (2547: บทคดัย่อ) ศกึษาเก่ียวกบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของ
เด็กปฐมวยัท่ีใช้ลวดกํามะหย่ีสีในการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ พบว่า ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์
ของเด็กปฐมวยัหลงัการทํากิจกรรมท่ีใช้ลวดกํามะหย่ีสีในการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และเม่ือจําแนกรายด้าน ปรากฏว่า ด้านการรับรู้ลกัษณะของวตัถ ุเม่ือมีการเคล่ือนย้าย 
หรือเปล่ียนมมุมองนัน้อยู่ในระดบัสงู สว่นด้านการจําแนกลกัษณะของวตัถท่ีุอยู่คงท่ี ด้านการหาความ 
สมัพนัธ์ของวตัถสุองสิ่ง หรือมากกว่า ด้านการจดัหมวดหมู่วตัถสุองถึงสามมิติ และด้านการจินตนาการ 
เก่ียวกบัสว่นประกอบตา่งๆ เม่ือนํามาประกอบเข้าด้วยกนันัน้อยู่ในระดบัปานกลาง และความสามารถ
ด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการทํากิจกรรมท่ีใช้ลวดกํามะหย่ีสีในการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
สงูกว่าก่อนการทํากิจกรรมท่ีใช้ลวดกํามะหย่ีสีในการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์อย่างมีนยัสําคญัทาง 
สถิตท่ีิระดบั .01                  
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  พีระพร รัตนาเกียรติ์ (2548: บทคดัย่อ) ศกึษาผลของการบนัทึกประสบการณ์วิทยาศาสตร์
ท่ีมีต่อความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั พบว่า เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์
วิทยาศาสตร์ประกอบการบนัทึกมีความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสมัพนัธ์ลกัษณะของวตัถ ุ ด้านความสมัพนัธ์ของตําแหน่งวตัถ ุ ด้านลกัษณะของวตัถท่ีุเคล่ือนท่ี
หรือเปล่ียนทิศทางการมองและด้านการตอ่เข้าการแยกออกจากกนัของวตัถ ุหลงักาทดลองสงูกว่าก่อน
การทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01                 
  วลยั สาโดด (2549: บทคดัย่อ) ศึกษาเก่ียวกบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับประสบการณ์กิจกรรมขนมอบ พบว่า ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั
หลงัจากท่ีได้รับประสบการณ์กิจกรรมขนมอบมีความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ในทกุด้านสงูขึน้อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
  สรุปว่า จากงานวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมเพ่ือพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์มี
ความสําคญัต่อเด็กปฐมวยั เน่ืองจากความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เป็นความสามารถพืน้ฐานท่ีควร
สง่เสริมและพฒันา เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 
2. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการจัดกจิกรรมละเลงสี 
 2.1 ความหมายของศิลปะ 
       มีนกัการศกึษาหลายท่านท่ีได้ให้ความหมายของศลิปะได้ดงันี ้
                   ปีเตอร์สนั (Peterson. 1958: 101) กลา่ววา่ ศลิปะเป็นแนวทางหนึ่งในการแสดงออกของ
เดก็ ซึง่เดก็ต้องการโอกาสท่ีจะแสดงออก อีกทัง้ยงัสามารถถ่ายทอดความรู้ ความรู้สกึและ ความเข้าใจ 
รวมทัง้บคุลิกภาพและความอิสระของเด็กออกมาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีถ่ายทอดจากประสบการณ์
และ จิตนาการของเดก็แตล่ะคนนัน่เอง 
                 กู้ด (Good. 1973: 38) กลา่วถึงศิลปะว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือสง่เสริมให้เกิด
ความคดิสร้างสรรค์ การตดัสนิใจ และการมีทกัษะเพ่ือสร้างเป็นผลงาน 
                 เยาวพา  เดชะคปุต์ (2528: 96) กล่าวว่า ศิลปะเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้เด็กได้แสดง
ความสามารถและความรู้สกึนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพ หรือสิ่งของ เด็กจะใช้ศิลปะเพ่ือเป็น
ส่ืออธิบายสิ่งท่ีเขาทํา เห็น รู้สึก และคิดออกมาเป็นผลงาน การจดักิจกรรมให้แก่เด็กจะช่วยให้เด็กมี
โอกาสค้นคว้า ทดลอง และส่ือสารความคดิ ความรู้สกึของตน ให้ผู้ อ่ืนและโลกท่ีอยูร่อบตวัเขาได้เข้าใจ 
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                กิติมา อมรทัต (2530: 18) กล่าวว่า ศิลปะเป็นการพยายามท่ีจะสร้างสรรค์รูปลกัษณ์ 
ความพงึพอใจขึน้มา และรูปลกัษณ์นัน้ก่อให้เกิดอารมณ์รู้สกึในความงาม อารมณ์รู้สกึในความงามนัน้ 
จะเป็นท่ีพึงพอใจก็ต่อเม่ือประสาทสมัผสัของเรารู้สกึช่ืนชมในเอกภาพ หรือความผสมกลมกลืนกนัใน
ความสมัพนัธ์อนัมีระเบียบแบบแผน 
               กมล  เวียสวุรรณ (2541: 14) กลา่วถึงศิลปะว่า เป็นกิจกรรมท่ีมนษุย์เป็นผู้สร้างสรรค์
แสดงออกจากความรู้สกึนึกคิด และอารมณ์จากมโนภาพท่ีได้จากความจริงหรือจินตนาการท่ีคิดเพ้อ
ฝันขึน้โดยใช้ศลิปะเป็นส่ือกลางให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าใจอดุมการณ์นัน้ งานศิลปะท่ีมีคณุคา่จึงสร้างสรรค์
ขึน้จาก การแก้ปัญหาท่ีต้องใช้ปัญญาอนัสงูส่งจนมีความเช่ือกันว่า มนุษย์เท่านัน้เป็นผู้ มีสติปัญญา
จนถึงขัน้ท่ีสามารถจะแก้ปัญญาสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ทัง้นีเ้พราะว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงเพ่ือ
แก้ปัญหาในด้านตา่งๆ เช่น การใช้วสัด ุ และเคร่ืองมือ  การสร้างสรรค์ให้มีคณุคา่ทางความงาม   
               กล่าวสรุปได้ว่า  ศิลปะเป็นแนวทางในการแสดงออกถึงความสามารถของเด็ก รวมทัง้
ความรู้สึกนึกคิดโดยการถ่ายทอดทางผลงาน รูปภาพ หรือสิ่งของ ทัง้นีเ้ด็กจะใช้ศิลปะเพ่ือเป็นการ
ส่ือสารความคดิ ความรู้สกึตา่งๆ ท่ีเด็กได้เห็น ได้รับรู้ โดยการใช้จินตนาการ และประสบการณ์ของเด็ก
แตล่ะคน   
 
 2.2 พัฒนาการทางศิลปะสาํหรับเดก็ปฐมวัย 
  มีผู้กลา่วถึงพฒันาการทางศลิปะหลายท่านไว้ดงันี ้
        โลเวนเฟลด์ (Lowenfeld. 1957: 86) ทําการศกึษาวิเคราะห์ โดยแยกขัน้พฒันาการทาง
ศลิปะและได้แบง่ไว้ 5 ขัน้ แตจ่ะขอกลา่วเพียง 2 ขัน้ท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ปฐมวยัดงันี ้
  ขัน้ที่ 1 ขัน้ขีดเข่ีย (Scribbling Stage) ในขัน้นีเ้ด็กอายปุระมาณ 2-4 ปี เป็น เด็กวยัก่อน
เข้าเรียน เดก็สนกุอยูก่บัการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้มือในขัน้นีย้งัแบง่เป็น ขัน้ยอ่ยๆ อีก 4 ระยะ ดงันี ้   
        1. ขัน้ขีดเข่ียท่ีไม่เป็นระเบียบ หมายถึง การลากเส้นของเด็กจะยุ่งเหยิงสบัสนโดย
ไม่คํานึงว่าเป็นรูปอะไรทัง้สิน้ แสดงให้เห็นว่า การควบคมุทางกล้ามเนือ้ของเด็ก ยงัไม่เจริญพอ จึงไม่
สามารถบงัคบัมือให้เป็นไปตามต้องการได้ 
   2. ขัน้ขีดเขียน หมายถึง ระยะท่ีเด็กขีดเขียนเส้นนอนยาวๆ ได้ เป็นขัน้ท่ีพฒันากว่า
ขัน้ขีดเข่ียไมเ่ป็นระเบียบ 
         3. ขัน้ขีดเข่ียเป็นวงกลม หมายถึง ขัน้ท่ีเด็กเคลื่อนไหวได้ทัง้แขนแล้ว แสดงว่า
กล้ามเนือ้เร่ิมแข็งแรงขึน้อาจกล่าวอีกนยัหนึ่งได้ว่าระยะท่ี 2-3 ของขัน้ขีดเข่ียนี ้เป็นขัน้ตอนของการขีด
เข่ียท่ีควบคมุได้ ซึง่เป็นขัน้พฒันาการท่ีสําคญัมากเพราะเป็นเคร่ืองชีใ้ห้เห็นว่าเด็กได้ค้นพบ ได้มองเห็น 
และเร่ิมมีการควบคมุการขีดเข่ียได้ เด็กจะเร่ิมสนุกสนานกับการควบคมุกล้ามเนือ้ให้ขีดเข่ียเป็นเส้น
ตา่งๆ ทัง้ในแนวตัง้แนวนอน วงกลม หรือขยกุขยิก                            
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   4. ขัน้ระยะตัง้ช่ือ หมายถึง ระยะท่ีเด็กเขียนอะไรลงไปแล้วก็ให้ช่ือว่า สิ่งท่ีเด็กเขียน
นัน้ช่ืออะไร คืออะไร เด็กเร่ิมใช้ความคิดคํานึงในขณะเขียนภาพวตัถ ุสตัว์หรือคน สิ่งท่ีเด็กเขียนจะไม่
เป็นภาพท่ีถกูต้อง หรือมีรูปร่างในสายตาของผู้ ใหญ่แต่จะมีความหมายสําหรับเด็ก เด็กจะพอใจ และ
สนกุสนานกบัสิง่ท่ีเค้าเขียนขึน้ ขัน้นีจ้ะเป็นขัน้หวัเลีย้วหวัตอ่ในการวาดภาพของเดก็ตอ่ไป 
  ขัน้ที่ 2  ขัน้เขียนภาพให้มีความหมายขัน้ก่อนสญัลกัษณ์ (Pre-Schematic Stage) ขัน้นี ้
เด็กจะมีอายปุระมาณ 4-7 ปี เป็นขัน้เร่ิมต้นของการแสดงออกท่ีมีความหมาย ภาพสิ่งของ สิ่งเดียวกนั 
เดก็อาจจะเขียนได้หลายๆ แบบ ตวัอย่างเช่น ภาพคนท่ีเด็กเขียน วนัหนึ่งอาจจะไม่เหมือนภาพท่ีเขียนไว้
ในวนัต่อๆ ไปซึ่งภาพท่ีเด็กเขียนอาจจะไม่ครบถ้วนตามท่ีเขารู้ แสดงว่าในระยะนีโ้ลกท่ีเด็กเห็นหรือรู้
แตกต่างจากโลกท่ีเขียนภาพลกัษณะท่ีเด็กเขียนภาพในขัน้นี ้อาจสงัเกตได้ง่ายจากส่วนประกอบภาพ
ในภาพ 4 อยา่ง เช่น 
          1. เด็กจะเขียนภาพคนโดยใช้วงกลมเป็นสัญลักษณ์ของหัวมีเส้นตรงยาวๆ         
แท่นแขน ขา ลําตวั ยงัไม่มีรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัหน้าตา มีแต่เส้นท่ีแทนสญัลกัษณ์ของส่วนนัน้ๆ 
เท่านัน้ 
      2.  สีท่ีเดก็ใช้ในขัน้นีก้ารใช่สีของเด็กจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ สีท่ีเด็กใช้เขียนภาพ
กบัสีท่ีเด็กเขียนจริงๆ จะไม่เหมือนกนั ทัง้นีเ้พราะเด็กใช้สีตามอารมณ์แล้วแตว่่าสีไหนจะสะดดุตา หรือ
เดก็ชอบสีไหนเป็นพิเศษก็จะใช้สีนัน้ ซึง่ไมจํ่าเป็นจะต้องสอดคล้องกบัความเป็นจริง 
      3.  ดจูากช่องว่างหรือช่องไฟในแผ่นกระดาษท่ีเด็กเขียน เด็กยงัไม่เข้าใจว่า ควรจะ
เขียนรูปตรงไหนจงึจะเหมาะ ขนาดเท่าใดจงึจะเหมาะ แตจ่ะวางลงไปโดยไมคํ่านงึถึงความสมัพนัธ์ของ
สิง่ตา่งๆ ตรงไหนมีช่องวา่งเดก็ก็จะเขียนสิง่ตา่งๆ ลงไป 
                4. การออกแบบ ในขัน้นีเ้ด็กยงัไม่มีความเข้าใจเก่ียวกบัการออกแบบดงันัน้ภาพท่ี
เดก็เขียนจงึไมมี่อะไรแสดงถึงการออกแบบ  
  วิรุณ  ตัง้เจริญ (2526: 117-118) กลา่วถึงพฒันาการทางศิลปะว่า การกําหนดอาย ุเพ่ือ
กลา่วถึงระดบัขัน้พฒันาการทางศิลปะ ในท่ีนีเ้ป็นการกําหนดขึน้โดยประมาณเท่านัน้ เพราะจริงๆ แล้ว
เดก็แตล่ะคนจะมีพฒันาการแตกตา่งกนัช้าหรือเร็วไม่เท่ากนัทัง้นีย้่อมขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายๆ ด้าน เช่น 
สภาพพฒันาการทางร่างกาย สภาพการเลีย้งด ูสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
  ศรีเรือน แก้วกงัวาล (2540: 232) กล่าวถึงพฒันาการทางศิลปะว่าเป็นการพฒันาทัง้
ทางด้านความคิดและทกัษะควบคูก่นัไป พฒันาการทางศิลปะของเด็กมีความพิเศษกว่าผู้ ใหญ่ในเร่ือง
ของความสามารถทางกายด้านประสาทสมัผสัทุกการเคล่ือนไหวรวมทัง้ความสามารถด้านสมองเชิง
สร้างสรรค์และแสดงออกทางจินตนาการซึ่งมีคําตอบพฒันาการทางอารมณ์ จิตใจและความคิดใน  
เชิงบวก     
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  สรุปได้วา่ พฒันาการทางศลิปะของเดก็ปฐมวยัเป็นลกัษณะเฉพาะของเด็กแตล่ะคน โดย
ความสามารถทางความคิดทางด้านประสาทสมัผสั ในการเคลื่อนไหวรวมทัง้จินตนาการ ซึง่เด็กแต่ละ
คนจะมีพัฒนาการแตกต่างกันช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน ทัง้นีย้่อมขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพ
พฒันาการทางร่างกาย การอบรมเลีย้งด ูและสภาพแวดล้อมต่างๆ ดงันัน้การให้การสนบัสนุนและให้
กําลงัใจแก่เดก็เป็นสว่นท่ีมีความสําคญัยิ่งในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ตอ่ไป         
 
 2.3 หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สาํหรับเดก็ปฐมวัย 
  การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ในระดบัการศึกษาปฐมวยัมีอยู่หลายกิจกรรมอาทิเช่น  
กิจกรรมการเล่นกบัสี  กิจกรรมการวาดภาพระบายสี  กิจกรรมการพิมพ์ภาพ ฯลฯ แต่มีอยู่ในกิจกรรม
หนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนากล้ามเนือ้มือและนิว้มือ และสามารถส่งเสริมพัฒนาการทาง
สตปัิญญารวมทัง้ความคดิสร้างสรรค์  กิจกรรมดงักลา่ว  คือ  กิจกรรมละเลงสีประกอบอปุกรณ์ 
  นกัการศกึษากลา่วถึง หลกัการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์สําหรับเดก็ปฐมวยัไว้ดงันี ้
     สญัลกัษณ์  สวุรรณรัศมี (2533: 15-18) กลา่วถึง หลกัการจดักิจกรรมศิลปะสําหรับเด็ก
ไว้ดงันี ้
  ในการจดักิจกรรมศลิปะให้เดก็ ต้องคํานงึถึงตวัเดก็เป็นสําคญั โดยจดักิจกรรมให้สอดคล้อง
กบัพฒันาการทางศลิปะของเดก็  การเลือกกิจกรรมควรเลือกกิจกรรมท่ีช่วยฝึกให้เดก็เป็นคนช่างสงัเกต  
คดิหาเหตผุล  ฝึกการสร้างสรรค์  ฝึกลกัษณะนิสยั  ฝึกความพร้อมในการเรียน และช่วยให้เด็กได้พฒันา
ทางร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สงัคมและสตปัิญญาไปพร้อมๆ กนั 
  “ศิลปะเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถ และความรู้สกึ นึกคิดของตน
ออกมาในรูปของภาพ หรือสิง่ของเดก็จะใช้ศลิปะเพ่ือเป็นส่ืออธิบายสิ่งท่ีเขาทําเห็นรู้สกึ และคิดออกมา
เป็นผลงาน การจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก จะช่วยให้เด็กมีโอกาสค้นคว้าทดลอง และส่ือสารความคิด 
ความรู้สกึของตน ให้ผู้ อ่ืนและโลกท่ีอยูร่อบตวัเขาได้เข้าใจ” 
  ในการจดักิจกรรมศลิปะให้แก่เดก็อนบุาล  มีสิง่ท่ีจะต้องคํานงึถึงหลายประการ คือ   
  1. จะต้องจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ให้ได้ทุกวนั โดยผู้สอนต้องเตรียมอปุกรณ์ที่เด็ก
ต้องการใช้ให้พร้อม เช่น สีเทียน  สีนํา้  ดนินํา้มนั  และเศษวสัดตุา่งๆ ไว้ตามโต๊ะลว่งหน้า 
  2. ก่อนให้เด็กเข้าทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ควรใช้วิธีปลอ่ยให้เด็กเข้าทํากิจกรรมอย่าง
มีระเบียบ ซึ่งอาจกระทําได้หลายๆ วิธี เพ่ือให้เด็กเข้ากลุ่มได้ เช่น ผู้ สอนอาจถามว่าเม่ือเช้านีใ้คร
รับประทานข้าวกบัผกัก็ให้เข้ากลุม่เดียวกนั  แล้วถามอย่างอ่ืนตอ่ไป จนเด็กเข้ากลุม่เพ่ือทํากิจกรรมได้
หมด        
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  3.  การจัดโต๊ะกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ควรจัดให้เป็นโต๊ะรวมท่ีเด็กสามารถล้อมวงกัน
ทํางาน ได้มีโอกาสใช้ของร่วมกนั เช่น โต๊ะสําหรับวาดภาพด้วยสีเทียนและโต๊ะสําหรับวาดภาพด้วย     
สีนํา้  เป็นต้น        
  4. ตลอดเวลาท่ีเด็กทํางานจะต้องเดินดเูด็ก เพ่ือคอยเขียนช่ือหลงักระดาษ และคอยให้
กําลงัใจเดก็  แตไ่มมี่หน้าท่ีให้ชีแ้นะวา่ให้เดก็ทําอะไร 
  5. หากเดก็ทําเศษวสัดหุลน่  ควรแนะนําให้เดก็เก็บเองทกุครัง้ 
  6. หากเดก็ทํางานไม่ถกูต้อง ต้องไม่บอกให้เด็ก แก้ไขอย่างไร ตรงไหน แตจ่ะใช้คําถามท่ี
จะช่วยให้เดก็ได้คดิหาคําตอบเอาเอง  ซึง่จะทําให้เดก็เกิดความภมูิใจและมี  ความมัน่ใจในตนเอง 
  7.  หากพบว่า เด็กคนหนึ่งคนใดชอบเล่นอยู่ท่ีเดียวโดยไม่ยอมลกุให้ท่ีคนอ่ืนๆ บ้าง ต้อง
ให้คําแนะนําแก่เดก็ ให้รู้จกัการแบง่ปัน และแนะนําให้ทํากิจกรรมตอ่ไปในวนัรุ่งขึน้ 
  8.  เม่ือเด็กทํางานเสร็จ ควรตรวจผลงานเด็กเพ่ือดพูฒันาการทางภาษา และจินตนาการ
กบัความคดิสร้างสรรค์ 
  9.  ไม่ควรมองผลงานของเด็กด้วยความขบขนั แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าผลงานท่ีเด็กตัง้ใจ
ทํานัน้มีคา่เสมอ 
  10. เม่ือใกล้จะหมดเวลา ต้องให้เดก็เก็บของเข้าท่ีเองทกุครัง้ 
  โดยทัว่ๆ ไป การจดักิจกรรมศิลปะให้แก่เด็ก จะต้องใช้เวลาให้เด็กปฏิบตัิกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม ซึง่ในการจดักิจกรรมประจําวนั ต้องคํานึงถึงหลกัจิตวิทยาพฒันาการ  และจิตวิทยาเด็กโดย
ใช้ระยะเวลาในการทํากิจกรรมท่ีเหมาะสม ดงันี ้
                           เดก็อาย ุ 3-4  ขวบ       ใช้เวลาทํากิจกรรม  10.-20  นาที 
                           เดก็อาย ุ 5-6  ขวบ       ใช้เวลาทํากิจกรรม   20-30  นาที 
   สําหรับวิชาศิลปะ จะใช้ระยะเวลานานขึน้ ตัง้แต ่40-60  นาที หรือมากกว่านัน้  อย่างไร
ก็ตาม การจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กอนบุาลนัน้  มีอยู่มากมายแต่สามารถแบ่งออกเป็นสาขา
ใหญ่ๆ ได้ห้าสาขาคือ 
   1.  กิจกรรมวาดเส้น 
             2.  กิจกรรมระบายสี 
            3.  กิจกรรมภาพพิมพ์ 
                   4.  กิจกรรมประตมิากรรม 
                   5.  กิจกรรมประดษิฐ์ตกแตง่ 
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                   รายละเอียดของการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็อนบุาล มีดงันี ้
  1. กิจกรรมวาดเส้น 
   กิจกรรมวาดเส้น มีจุดประสงค์ท่ีสําคญัเพ่ือพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างมือกับตา  
พืน้ฐานสําคญัของการวาดเส้นของเด็กอยู่ท่ีความสามารถในการควบคุมเส้น ให้เป็นไปตามท่ีเด็ก
ต้องการ เดก็ท่ีไมเ่คยฝึกวาดเส้นมาก่อน จะไมส่ามารถประสานสมัพนัธ์ระหวา่งประสาทตา  กบัมือได้ดี  
ดงันัน้ควรเปิดโอกาสให้เดก็ทํางานตามสบาย จะวาดเส้นขนาดเล็กหรือใหญ่ วาด  เป็นเร่ืองหรือไม่เป็น
เร่ืองก็ได้ ซึ่งอาจจะช่วยเด็กในเร่ืองการแนะนําวสัดอุุปกรณ์และการแสดงวิธีใช้อุปกรณ์ให้เด็กดเูป็น
ตวัอย่าง อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในกิจกรรมประเภทนีไ้ด้แก่ ดินสอสีดํา ดินสอสี สีเทียน สีชอล์ค สีเมจิก  
ปากกาลกูล่ืน ปากกาปลายสกัหลาด และพูก่นั  
  2. กิจกรรมระบายสี 
   กิจกรรมประเภทนี ้มุ่งเน้นการส่งเสริมพฒันาการทางกล้ามเนือ้มือกบัสายตาได้เป็น
อย่างดี การสอนระบายสีให้กบัเด็ก ต้องคํานึงถึงอยู่เสมอว่า กิจกรรมนีเ้ป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับ
เดก็ ฉะนัน้เพ่ือให้มีความละเอียด จงึต้องอธิบายวิธีการใช้สี การถือพูก่นั การจุ่มสีท่ีมากมาย การระบายสี 
และการล้างทําความสะอาด กิจกรรมท่ีขาดไม่ได้ในกิจกรรมประเภทนี ้ได้แก่ การเขียนภาพด้วยนิว้มือ
(Finger Painting) และสีท่ีนิยมใช้กิจกรรมระบายสี ได้แก่ สีฝุ่ น สีโปสเตอร์ สีเทียน และสีเมจิก 
  3. กิจกรรมภาพพมิพ์ 
   เด็กอนุบาลส่วนใหญ่ จะชอบงานภาพพิมพ์มาก เพราะมีกิจกรรมหลายขัน้ตอนน่า
สนุกและเข้ากับวยัท่ีกําลงัอยากรู้อยากเห็นของเด็ก การจดักิจกรรมเก่ียวกบัภาพพิมพ์ จึงควรเร่ิมต้น
ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้เข้าใจเสียก่อนว่า ภาพพิมพ์คืออะไร เช่น ใช้สีโปสเตอร์ทาท่ี
ด้านหลงัของเศษวสัด ุแต่ท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กอนบุาลคือ การพิมพ์ภาพ จากแม่พิมพ์นนู เช่น ใบไม้ 
ขนนก  ลกูโป่ง ลกูกญุแจ ก้านไม้ขีด เป็นต้น 
  4. กิจกรรมประตมิากรรม 
   กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็กวยันีม้ากท่ีสดุ จะเป็นงานดิน ได้แก่ การปัน้ดินโดยให้เด็ก
ปัน้เป็นทรงกลม ปัน้ม้วนยาวๆ เหมือนง ูหรือปัน้อะไรก็ได้ตามใจชอบ หรือกดวสัดตุา่งๆ ลงบนแผ่นดิน 
เช่น กดลกูกุญแจ กดเหรียญบาท หรือแผ่นดินเป็นแผ่นบางๆ แล้ว ขีดเขียนลงในแผ่นดินนัน้ การตดั
แผน่ดนิให้เป็นเส้นยาวๆ หลายๆ เส้น  แล้วนํามาทกัหรือสานเป็นตาขา่ย สิง่ท่ีสําคญัก็คือ ไมค่วรแนะนํา
เด็กปัน้เป็นรูปต่างๆ ท่ีต้องดใูห้รู้เร่ือง เช่น ววั ควาย สนุขั แมวเพราะว่า ไม่มีเด็กคนใดในวยันีส้ามารถ
ปัน้ตามคําบอกได้   
 
 
 



27 

 

  5. กิจกรรมประดษิฐ์ตกแต่ง   
   งานประดิษฐ์ตกแต่งท่ีเหมาะสําหรับเด็กวยัอนุบาล  มีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นการ
เก็บสิง่ของท่ีใช้แล้ว เช่น  หลอดด้าน กาบมะพร้าว กลอ่งกระดาษ แกนกระดาษชําระ อบัยารองเท้าและ
กล่องไม้ขีดไฟ นํามาประกอบเป็นสิ่งต่างๆ ตามท่ีต้องการ เป้าหมายของงานประดิษฐ์ มิได้มุ่งให้เด็ก
แสดงออกทางศิลปะแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ การทํางานท่ีมีกระบวนการ หรือมี
ขัน้ตอนด้วย    
   พีระพงษ์  กลุพิศาล (2533: 210) ให้ความหมาย กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวยัว่า
เป็นกิจกรรมท่ีมุง่เสริมประสบการณ์ทางความรู้สกึสมัผสัมากกวา่ประสบการณ์ท่ีใช้เหตผุลเป็นกิจกรรม
ท่ีกระตุ้นให้เดก็เกิดจินตนาการ อนัเป็นพืน้ฐานสําคญัของการเป็นนกัคดิสร้างสรรค์ในโอกาสตอ่ไป                 
 

  ประเภทของกิจกรรมสําหรับเดก็ตามลกัษณะผลงานท่ีเดก็สร้างสรรค์เป็นหลกัคือ 
       1. กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งให้เด็กสร้างสรรค์ภาพบนระนาบผิว
วสัดท่ีุแบนๆ เช่น กระจก กระดาษ ผนงัปนู พืน้ทราย พืน้ดิน ฯลฯ โดยใช้กลวิธีวาดเส้นระบายสี พิมพ์ 
กดประทบัให้เป็นสี ปะติดด้วยกระดาษสี เป็นต้น กิจกรรมประเภทนีไ้ด้แก่ การวาดภาพด้วยนิว้มือหรือ
มือ การพิมพ์ภาพด้วยเศษวสัดตุา่งๆ การวาดภาพเส้นด้วยดินสอสีเทียน การระบายสีด้วยสีเทียน สีฝุ่ น 
สีโปสเตอร์ สีนํา้ เป็นต้น ผลงานศลิปะประเภทนีด้แูล้วแบนราบมีเฉพาะมิตกิว้างขวาง 
        2. กิจกรรม 3 มิติ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กสร้างภาพให้มีลกัษณะลอยตวันนู
หรือเว้าลงไปในพืน้ท่ีโดยใช้วสัดแุละกลวิธีตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัวสัดนุัน้ๆ เช่น การปัน้ทราย ดินเหนียว 
ดินนํา้มัน กระดาษ แป้งโด หรือการประกอบวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน กลวิธีท่ีจะให้เด็กทํากิจกรรม
ประเภทนีต้้องไมมี่ขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนสามารถทําให้อยา่งรวดเร็ว ง่ายและไม่เส่ียง ตอ่อนัตราย เช่นวสัดท่ีุ
นํามาประกอบเข้าด้วยกนัควรเป็นวสัดปุระเภทกลอ่งกระดาษ เมล็ดพืช ลกูปัด เศษใบไม้ โดยใช้กาวท่ี
ตดิง่าย เป็นต้น 
       3. กิจกรรมศลิปะผสมผสาน 2 มิต ิ3 มิต ิกิจกรรมท่ีให้เด็กสร้างสรรค์ภาพโดยใช้วสัดุ
และกลวิธีทางกิจกรรมศิลปะ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมเข้าด้วยกนั เช่น ให้เด็กใช้สีโปสเตอร์ระบายบนรูป
ปัน้ดินเหนียวหรือแป้งโดท่ีแห้งแล้วให้เด็กระบายสีหรือผนึกกระดาษสี (ท่ีฉีกหรือตัดเป็นรูปต่างๆ) 
ตกแตง่กลอ่งกระดาษ  
  การจดักิจกรรมศิลปะทัง้ 3 ประเภทควรให้โอกาสแก่เด็กร่วมกนัทําเป็นกลุม่ด้วยกลุม่ละ
ประมาณ 3-5 คน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาดของผลงาน 
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  กิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเดก็ปฐมวยัท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย
เช่น การวาดภาพระบายสี การทดลองเก่ียวกบัสี การพิมพ์ภาพ การปัน้ และการประดิษฐ์เศษวสัด ุซึง่
เป็นกิจกรรมดงักลา่วได้สง่เสริมพฒันาการและฝึกให้เด็กสงัเกตและสมัผสัสิ่งต่างๆ รอบตวัทําให้เด็กมี 
ความสนกุสนาน เปิดโอกาสให้เด็กได้สามารถพฒันาทกัษะในการเรียนรู้และสามารถแสดงออกทาง
ผลงานศลิปะด้วยตนเอง 
  สําหรับกิจกรรมการเล่นสี ซึ่งได้แก่ การกลิง้สี เป่าสี หยดสี ขูดสี และการทํากิจกรรม
ละเลงสี ซึง่หมายถึง การละเลงสีท่ีใช้นิว้มือแทนพูก่นัหรือเกรียง โดยการป้ายสีท่ีต้องการแล้วกดหรือขยี ้
ลงบนผืนผ้าใบผลท่ีเกิดขึน้คือ จะได้ร่องรอยของสีท่ีน่าสนใจตา่งๆ จากการใช้พูก่นั 
  การละเลงสีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีเร่ิมขึน้ในประเทศจีน การระบายสีด้วยนิว้มือท่ีแท้จริง
นัน้ควรเรียกวา่ การละเลงสีมากกวา่เพราะไมไ่ด้ใช้เพียงนิว้มือเท่านัน้แตจ่ะใช้ทกุสว่นของมือและแขน สี
ท่ีใช้ในการละเลงนีจ้ะแตกตา่งกบัสีอ่ืนๆ เพราะประกอบด้วย แป้ง สี และสว่นผสมอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นอนัตราย
ต่อผิวหนังคน ส่วนสีนํา้ก็ทําให้เกิดรอยด่างและสีเกาะติดผิวหนัง ล้างออกยาก กิจกรรมชนิดนีเ้ป็น
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเดก็เลก็มากและยงัใช้ในการทํากายภาพบําบดัสําหรับคนไข้ ท่ีมีปัญหาเร่ืองการ
เคล่ือนไหวกล้ามเนือ้มือด้วย 
  การเร่ิมต้นกิจกรรมของเด็กในครัง้แรกเด็กอาจจะรู้สึกขยะแขยงแป้งกลวัมือเปือ้นเปรอะ 
ล้างไม่ออก ครูต้องสาธิตให้เด็กเห็นว่าแป้งจะสามารถล้างออกได้ง่ายและเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน
พร้อมทัง้สาธิตให้ดใูนครัง้แรกๆ ในท่ีสดุเด็กก็จะเร่ิมคุ้นเคยโดยอาจจะเร่ิมจากการใช้นิว้เพียงนิว้เดียว
วาดรูปแตส่ดุท้ายแล้วจะใชมือ้ทัง้ 2 ข้างละเลงและไม่ยอมท่ีจะเลิกง่ายๆ สิ่งท่ีควรระมดัระวงัคือไม่ให้
เด็กเอานิว้ใส่ปากเพราะอาจเป็นอนัตรายได้ ในต่างประเทศจะใช้ชอคโกแลตให้เด็กเล็กๆ ละเลงแทน
แป้งไมมี่อนัตรายตอ่เดก็ (สริิพรรณ ตนัตรัิตน์ไพศาล. 2545: 71-72) 
     ความมุง่หมายของกิจกรรมละเลงสี 
        1. เพ่ือให้เดก็เรียนรู้และค้นพบเก่ียวกบัสี เส้น รูปทรง และการออกแบบด้วยตนเอง 
        2. เพื่อให้เด็กได้ทดลองใช้ฝ่ามือ นิว้ เล็บ สนัมือ กําปัน้ และแขน เคลื่อนไหวเป็น
จงัหวะในลกัษณะตา่งๆ 
       3.  เพ่ือสง่เสริมพฒันาการใช้มือ แขน ให้คลอ่งแคลว่ 
       4.  เพ่ือให้เดก็ได้ใช้จินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 
       5.  เพ่ือช่วยคลี่คลายและระบายความรู้สกึภายในของเดก็ออกมา 
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     สรุปได้ว่า การเตรียมการทํางาน ครูควรกําหนดจํานวนเด็กให้พอกบัสถานท่ีท่ีกว้างขวาง
พอจะได้เคล่ือนไหวได้สะดวกมีการเตรียมถงันํา้ สําหรับจุ่มกระดาษ ล้างมือ มีผ้าเช็ดมือใกล้กบัโต๊ะท่ี
เด็กทํากิจกรรมก่อนการทํากิจกรรมเด็กควรสวมเสือ้กันเปื้อนทุกครัง้ท่ีทํากิจกรรมและมีสถานท่ีตาก
ผลงานเม่ือเด็กทําเสร็จแล้ว กระดาษท่ีเด็กจะใช้สําหรับกิจกรรมละเลงสี ควรจะมีขนาดใหญ่ผิวมนัไม่
ซมึนํา้ง่าย บางทีเรียกวา่ กระดาษอาร์ตมนั หรืออาจจะใช้กระดาษปฏิทินมนัท่ีพิมพ์หน้าเดียวแทนได้ดี 
 
    2.4 ความหมายและความสาํคัญของการละเลงสี 
            การละเลงสี หมายถึง กิจกรรมการวาดภาพระบายสีด้วยมือ เป็นกิจกรรมศิลปะอย่างหนึ่ง  
ท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านกล้ามเนือ้มือของเด็กซึง่เหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก นอกจากนีย้งัช่วงส่งเสริม
พฒันาการทางด้านอารมณ์และจิตใจเน่ืองจากการวาดภาพระบายสีด้วยมือทําให้เด็กพร้อมท่ีจะเรียนรู้
รูปแบบศลิปะนามธรรมทําให้เดก็ได้สงัเกตผลจากการกระทําท่ีมีรูปร่างปรากฏให้เห็นจากการเคลื่อนไหว
และความรู้สึกในการเคล่ือนไหวท่ีมีการเช่ือมโยงกบัรูปร่างท่ีมองเห็นเด็กได้เรียนรู้ผลของการท่ีสีผสม
เข้าหากนักิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีเด็กสามารถสร้างสรรค์ได้ง่ายจึงเป็นการสนบัสนุนให้เด็กมีความ
พยายามและทดลองในกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทําให้ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้  การละเลงสีไม่
จําเป็นต้องใช้สีมากเกินไปแต่ควรให้เด็กได้ทดลองใช้ส่วนต่างๆของมือ นอกจากนีก้ารละเลงสียงัเป็น
กิจกรรมท่ีสง่เสริมพฒันาการในการใช้มือ ตา และความคดิ ให้มีความสมัพนัธ์ได้อยา่งดีและยงัเป็นการ
เรียนรู้เทคนิคของการเขียนภาพโดยเฉพาะเร่ืองของความออ่น แก่ ของสีในการละเลงสีนัน้ เด็กสามารถ
ค้นคว้าทดลอง การเขียนภาพด้วยวธีิการตา่งๆ ได้อยา่งอิสระ เน่ืองจากสามารถเขียนแล้วลบทิง้แก้ไขได้
จนกว่าจะพอใจ (วิรัตน์ พิชญไพบรูย์. 2531) และการละเลงสียงัมีลกัษณะของการสร้างสรรค์ผลงานท่ี
แตกตา่ง การวาดภาพโดยทัว่ไป เน่ืองจากการระบายสีด้วยมือนัน้เส้นของภาพจะเกิดจากการขดูเอา
เนือ้สีออกจากกระดาษ ซึง่ตรงกนัข้ามกบัการวาดภาพโดยทัว่ไปท่ีเส้นของภาพจะเกิดจากการนําวสัด ุ
เช่น ดินสอ สีเทียน ลากเส้นลงบนกระดาษเพ่ือให้เกิดเป็นเส้น ดงันัน้การละเลงสีเด็กจะได้เรียนรู้การ
สร้างภาพท่ีแตกตา่งจากการสร้างสรรค์ผลงานโดยการวาดภาพโดยทัว่ไป     
   จากเอกสารท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ให้ความหมายของการละเลงสีไว้ว่าเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพฒันาการในด้านต่างๆ ให้กบัเด็กเล็กๆ ได้เป็นอย่างดีทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองเป็นการสนบัสนนุให้เด็กมีความสร้างสรรค์มากขึน้ได้ค้นคว้าทดลองได้
อยา่งอิสระและเป็นพืน้ฐานในการสง่เสริมทกัษะทางการเขียน อา่น ของเดก็ได้ตอ่ไป 
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 2.5 ทฤษฎีการแสดงออกการละเลงสี 
         เคลลอกก์ (Kellogg. 1955) เป็นนักการศึกษาทางด้านเด็กปฐมวยัตัง้แต่ปี ค.ศ.1928 
และได้รวบรวมภาพวาดด้วยดินสอของเด็กกว่าล้านภาพจากโรงเรียนอนบุาล “Golden Gate Kindergarten” 
โรงเรียนแถวอา่วแคลฟิอร์เนียและจากท่ีตา่งๆอีก 30 ประเทศและเคลลอกก์ ได้นําภาพท่ีรวบรวมได้นีไ้ป
ศกึษาพฒันาการทางศิลปะของเด็กตัง้แตอ่าย ุ2 ปี ถึง 8 ปี นอกจากนี ้เคลลอกก์ ได้ศกึษาการละเลงสี 
และระบายสีบนขาตัง้ของเด็กจากโรงเรียน “Golden Gate Kindergarten” อย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา
หลายปีซึง่การละเลงสีนัน้มีพืน้ฐานทางการศกึษาโดยใช้แนวคดิเดียวกบัพฒันาการการเกิดเส้นของเด็ก
ในการวาดภาพด้วยดินสอ เคลลอกก์ได้ศกึษาการละเลงสีและสามารถจําแนกลกัษณะต่างๆ ในการ
ละเลงสีเป็น 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างของการเกิดภาพ ด้านรายละเอียดของการแสดงออกและ
ลกัษณะของการละเลงสี ซึง่ลกัษณะทัง้ 3 ด้านนีเ้ป็นสิ่งท่ีเคลลอกก์ใช้ในการพิจารณาขัน้พฒันาการใน
การละเลงสีของเดก็ด้วย 
  1.  ด้านโครงสร้างการเกิดภาพ (Structure) โครงสร้างของการเกิดภาพในการละเลงสีท่ี
เคลลอกก์ จําแนกไว้ 5 แบบด้วยกนั ประกอบด้วย ลกัษณะการขีดเข่ีย (Scribbles) แผนภาพ (Diagrams) 
ภาพจากการรวม (Combines) ภาพจากการผสมผสาน (Aggregates) และแสดงเป็นรูป (Pictorials) 
  2.  ด้านรายละเอียดของการแสดงออก (Content) รายละเอียดของการแสดงออกในการ
ละเลงสีประกอบด้วย             
   2.1 การละเลง (Smearing) หมายถึง การละเลงนีร้วมถึงการระบายเท่านัน้ 
              2.2 การทําขวา – ซ้ายเหมือนกนั (Right – Left Duplications) หมายถึง การละเลงสี
มีวิธีการพิเศษโดยการใช้มือขวาและมือซ้ายเคล่ือนไหวเหมือนกนัในเวลาเดียวกนั อาจทําโดยใช้มือด้วย
หรือไม่ใช้ก็ได้ ภาพท่ีได้จะมีลกัษณะท่ีแลดสูมดลุเป็นคู่ คดัลอกเหมือนกนั อยู่ตรงกนัข้ามมีการพบกนั  
ตรงจดุกึ่งกลางหรือพุง่ออกจากกนั 
              2.3 การพบั (Folds) หมายถึง การละเลงสีบนพืน้กระดาษก่อนแล้วจึงพบักระดาษ
เข้าหากนัเพ่ือทําให้เกิดผลแบบใหม่และสามารถวาดหรือทําให้เกิดรอยโดยการวาดลงบนด้านหลงัของ
กระดาษที่พบัอยู่ก็ได้ นอกจากนีย้งัหมายความถึงการวาดหรือเปลี่ยนแปลงรูปใหม่หลงัจากที่เปิด
กระดาษท่ีพบัออกซึง่มีทัง้การพบัเพียงครัง้เดียวหรือพบัหลายครัง้ 
  3. ด้านลกัษณะของการละเลงสีแสดงภาพแบบนามธรรม (Abstractions)การออกแบบ
ภาพนามธรรมมี 4 ชนิดคือ 
             3.1 ออกแบบอยา่งอิสระ หมายถึง ภาพท่ีปราศจากโครงสร้างท่ีชดัเจน 
             3.2 การออกแบบโดยการทําลวดลายซํา้ๆโดยการใช้จดุของสี จดุของเทคนิค หรือ
ร่องรอยเลก็ๆ ตา่งๆ ซํา้ไปมา 
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             3.3 การออกแบบเส้นขอบรอบกระดาษ หมายถึง การวาดหรือทําให้เกิดเส้นขอบ
รอบๆ กระดาษ 
      3.4 การออกแบบโดยใช้โครงสร้างของการเกิดภาพ หมายถึง ภาพนามธรรมที่มี
โครงสร้างชดัเจนและภาพท่ีปรากฏจะมีลกัษณะโครงสร้างของการเกิดภาพ เช่น แบบแผนภาพ (Diagrams) 
และภาพจากการรวม (Combines) หรือ ภาพจากการผสมผสาน (Aggregates) 
            3.5 การแสดงรูปภาพ (Pictorials) หมายถึง ภาพท่ีสามารถมองออกวา่เป็นภาพอะไร 
การปรากฏรูปภาพเพียงรูปเลก็ๆ รูปเดียวก็แสดงได้วา่เดก็มาถึงขัน้นีแ้ล้ว 
                จากทฤษฎีท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่า การละเลงสีของเด็กสามารถจําแนกลกัษณะตา่งๆ ใน
การละเลงสีเป็น 3 ด้านคือ ด้านโครงสร้างการเกิดภาพ ด้านรายละเอียดของการแสดงออกและลกัษณะ
ของการละเลงสีซึง่ลกัษณะทัง้ 3 ด้านนีเ้ป็นขัน้พฒันาการในการละเลงสีตอ่ไป 
 
 2.6 ขัน้พัฒนาการในการละเลงสี 
     เคลลอกก์ (Kellogg. 1955) กลา่วถึงขัน้พฒันาการในการละเลงสี ไว้ดงันี ้
     ขัน้ที่ 1 ขัน้เร่ิมแรก (Initial stage) 
      ขัน้นีจ้ะเกิดขึน้ช่วงสัน้ๆ ในตอนแรกท่ีเดก็ยงัไมมี่ความกล้าท่ีจะละเลงสี เด็กกลวัการ
ทําให้รูปร่างเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการทําลายรูป เน่ืองจากการท่ีผู้ ใหญ่ไม่อนญุาตให้เด็กทําในสิ่งท่ี
คิดว่าเลอะเทอะจึงทําให้เด็กไม่กล้าท่ีจะละเลงสี การเคลื่อนไหวมือ ในขัน้พฒันาการนีเ้ป็นแบบสุ่ม
(Random movement) เสมือนเป็นการทําความคุ้นเคยกบัอปุกรณ์ 
     โครงสร้างของการสร้างภาพ (Structure) ปรากฏลกัษณะการขีดเข่ีย (Scribbles) 
     รายละเอียดของการแสดงออก (Content) ปรากฏการละเลง (Smearings) การพบั 
(Folds) และการทําขวา – ซ้ายเหมือนกนั (Right – Left Duplications) 
     การละเลงสีมีการผสมสีอย่างอิสระและมีแนวโน้มท่ีจะทําสีผสมปนเปเหมือนโคลน
อย่างไรก็ตามเม่ือเด็กได้ละเลงสีด้วยนิว้มือหลายๆ ภาพก็จะมีแนวโน้มท่ีจะทําให้มีสีท่ีชัดเจนขึน้
บางครัง้อาจจะละเลงซํา้ไปมาจนกระทัง่สีผสมกนัไปหมดแตย่งัเห็นสีบางๆ ตดิอยูเ่ท่านัน้ 
    ขัน้ที่ 2 ขัน้มีจุดมุ่งหมาย (Purposeful stage) 
     เด็กจะทําอย่างรอบคอบและมีความตัง้ใจในการออกแบบการใช้สีอย่างมี
จดุมุ่งหมาย จึงเรียกขัน้นีว้่า ขัน้มีจดุมุ่งหมาย เด็กท่ีอายใุกล้ 4 ปีสว่นใหญ่สามารถแสดงออกอยู่ในขัน้
พฒันาการนีเ้ด็กอาย ุ3 ปีท่ีเคยละเลงสีมานานเป็นปีอาจจะแสดงจดุมุ่งหมายท่ีน่าสนใจมากกว่าเด็กท่ี
มีอาย ุ3 ปีหรือ  4 ปีท่ีเพิ่งเร่ิมทําแตมี่เด็กอาย ุ2 ปีจํานวนเพียงเล็กน้อยท่ีจะสามารถแสดงออกในขัน้นี ้
ได้ไม่ว่าจะเคยละเลงสีหลายครัง้แตก็่ยงัมีการเคล่ือนไหวมือแบบสุ่มอยู่ (Random movement) เด็ก
อาย ุ3 ปีท่ีมาถึงขัน้พฒันาการขัน้นีไ้ด้ต้องขึน้อยู่กบัปัจจยัท่ีนอกเหนือจากอาย ุ เช่น ความถ่ีท่ีละเลงสี 
ธรรมชาตขิองโอกาสท่ีทํากิจกรรมนี ้ลกัษณะบคุลกิภาพของแตล่ะคน ฯลฯ 
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     อย่างไรก็ตามพฒันาการในขัน้นีเ้ป็นผลมาจากวุฒิภาวะของเด็กเองและบางส่วน
เป็น ผลมาจากการท่ีได้มีโอกาสหรือประสบการณ์ท่ีได้ละเลงสี ลกัษณะของขัน้พฒันาการขัน้นีต้า่งจาก
ท่ีผ่านมาคือ เร่ิมมีการออกแบบหรือรูปแบบในการเคลื่อนไหวหรือการวางตําแหน่งสี เด็กเร่ิมรู้จกัใช้
แผนภาพ (Diagrams) ซึ่งแสดงว่าเด็กมีขัน้พฒันาการถึงขัน้จุดมุ่งหมาย (Purposeful stage) แล้ว 
พวกเขายงัมกัจะทําการลบเพ่ือวาดใหมอี่กด้วย การใช้นิว้เดียวหรือมากกวา่นัน้ในการวาดภาพเป็นเร่ือง
ปกติของขัน้พฒันาการนีเ้ม่ือเสร็จแล้วเด็กจําผลงาน ของตนเองได้และต้องการเก็บรักษาภาพไว้ ในขัน้นี ้
เด็กยงัมีการละเลงสีอยู่หรือมีการเคลื่อนไหวมือแบบสุม่ (Random movements) อยู่แตใ่ช้ด้วยความ
รอบคอบ ไตร่ตรองเพื่อเรียนรู้ผลท่ีเกิดขึน้ และเร่ิมพยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะไม่ให้เกิดสิ่งบงัเอิญหรือ
อบุตัเิหตดุ้วย ในขัน้นีมี้เคล่ือนไหวทกุแบบถกูใช้บอ่ยยกเว้นแบบเกลียว (Spiral) 
    โครงสร้างของการสร้างภาพ (Structure) ปรากฏลกัษณะการขีดเข่ีย (Scribbles) 
    แผนภาพ (Diagrams) ภาพจากการรวม (Combines) ภาพจากการผสมผสาน 
(Aggregates) 
    รายละเอียดของการแสดงออก (Content) ปรากฏการละเลง (Smearing)การพบั 
(Folds) การทําขวา – ซ้ายเหมือนกัน (Right – Left Duplications) และการแสดงภาพนามธรรม 
(Abstractions) การระบายสีเด็กรู้จกัเลือกใช้สีและระบายโดยไม่ทําให้สีผสมกนัจน เลอะเทอะเหมือน
โคลน 
  ขัน้ที่ 3 ขัน้เป็นรูปภาพ (Pictorial stage) 
   เด็กจะวาดภาพทัง้แบบนามธรรม (Abstract) และแบบเหมือนจริง (Reality) ซึง่ปกติ
จะวาดโดยใช้เพียงนิว้เดียวเพ่ือทําการเน้นเส้นขอบของภาพสิ่งท่ีเด็กวาดนัน้ผู้ ใหญ่จะมองว่าเป็นบ้าน 
คนและสตัว์ ฯลฯ และเด็กก็สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรซึง่เป็นสิ่งท่ีผู้ ใหญ่สามารถยอมรับได้เช่นกนั ขัน้
การวาดเป็นรูปภาพ (Pictorial stage) ของการละเลงสี นอกจากนีเ้ด็กอายต่ํุากว่า 4 ปีจํานวนน้อยมาก
ท่ีถึงขัน้พฒันาการนีซ้ึง่ดเูหมือนเป็นผลของความสามารถทางพฒันาการการละเลงสีในขัน้ท่ีเป็นรูปภาพ
มกัจะเกิดหลงัจากการวาดเป็นรูปภาพของการวาดด้วยดินสอ เน่ืองมาจากการละเลงสี เนือ้สีมีความล่ืน
ทําให้ควบคมุ การเคลื่อนไหวยากกว่า อย่างไรก็ตามการใช้เส้นโดยใช้นิว้เดียวเป็นการบรรลผุลของการ
ละเลงสีในขัน้นีซ้ึง่สงัเกตได้ในงานของเดก็อาย ุ3 ปี 
   โครงสร้างของการสร้างภาพ (Structure) ปรากฏลกัษณะการขีดเข่ีย (Scribbles) 
    แผนภาพ (Diagrams) ภาพาจากการรวม (Combines) ภาพจากการผสมผสาน 
(Aggregates) และแสดงรูปภาพ (Pictorals) 
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   รายละเอียดของการแสดงออก (Content) ปรากฏการละเลง (Smearings) การพบั 
(Folds) การทําขวา – ซ้ายเหมือนกนั (Right – Left Duplications) แสดงภาพนามธรรม (Abstracts) 
และแสดงรูปภาพ (Pictorials) 
   การละเลงสี เดก็รู้จกัเลือกใช้สีและละเลงสีโดยไมทํ่าให้ผสมกนัเลอะเทอะเหมือนโคลน 
   จากขัน้พฒันาการละเลงสีดงัท่ีกลา่วมาสามารถจําแนกไว้ 5 แบบด้วยกนัประกอบด้วย 
ลกัษณะการขีดเข่ีย แผนภาพ ภาพจากการรวม ภาพจากการผสมผสานและแสดงเป็นรูป ซึง่ขัน้พฒันาการ
ตา่งๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวฒุิภาวะของเดก็และมีบางสว่นท่ีเกิดจากการได้มีโอกาสหรือประสบการณ์
ท่ีได้ละเลงสีอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 
 
 2.7 แนวการจัดกิจกรรมการละเลงสี 
        มีผู้ศกึษาแนวการจดักิจกรรมการละเลงสี ไว้ดงันี ้
         เคลลอกก์ (Kellogg. 1955) เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมไว้ดังนีค้ือ ครูควร
จัดเตรียมสีไว้ให้เด็กก่อนล่วงหน้าซึ่งจํานวนสีท่ีใช้ควรใช้อย่างน้อยสุดคือ 2 สีและมากท่ีสุดคือ 6 สี
สําหรับเด็กเล็กๆอายปุระมาณ 2 ปีนัน้ยงัไม่จําเป็นต้องใช้สีจํานวนมาก การละเลงสีสามารถทําได้ทัง้
การละเลงสีบนโต๊ะท่ีมีพืน้ผิวลื่นและการละเลงบนลงกระดาษซึ่งการละเลงสีบนกระดาษจะดีกว่า 
เน่ืองจากสามารถเก็บผลงานได้ การเตรียมสถานท่ีนัน้ควรใช้โต๊ะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเด็กสามารถทําได้
พร้อมๆ กนั 4- 6 คนและมีความสงูท่ีเหมาะสมกบัเดก็ ควรใช้โต๊ะท่ีมีพืน้ผิวล่ืนหรือใช้กระดาษหนงัสือพิมพ์
รองโต๊ะไว้เพ่ือความสะดวกในการเอือ้มตกัสีและเด็กจะได้มีโอกาสทํากิจกรรมเป็นกลุม่ร่วมกบัเพ่ือนสิ่ง
ท่ีควรระมดัระวงัในการจดักิจกรรมนีคื้อควรควบคมุเด็กไม่ให้เลน่นํา้ในถงันํา้ท่ี  เตรียมไว้สําหรับล้างมือ 
ครูจึงควรดแูลไม่ให้เด็กใช้เวลาอยู่ที่ถงันํา้นานเกินไปโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ อาย ุ2 ปีไม่ควรให้ล้างมือ
ระหว่างทํากิจกรรมเพราะจะเป็นการยากท่ีจะควบคมุไม่ให้เด็กเล่นนํา้และเด็ก ในวยันีย้งัไม่สนใจเร่ือง 
ความสะอาดของสีมากนกั นอกจากนีค้รูจะต้องอธิบายให้เด็กละเลงสีลงบนกระดาษหรือโต๊ะท่ีกําหนดให้
เท่านัน้ห้ามเดก็ละเลงลงบนเฟอร์นิเจอร์หรือพืน้ห้อง  
       แมคอิลเวน (Mcllvain. 1961) เสนอแนะวิธีการในการละเลงสีแบบตา่งๆ ดงันี ้
       1.  การละเลงสีประกอบดนตรีโดยเร่ิมจากให้เดก็เคลื่อนไหวมือในอากาศตามจินตนาการ
เช่น นกกําลงับนิ ใบไม้กําลงัพดัไหวเม่ือโดนลมแรง คล่ืนของทะเลท่ีซดับนชายหาด เป็นต้น หลงัจากนัน้
เปิดดนตรีเพ่ือส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เก่ียวกับการเคล่ือนไหวและจังหวะโดยเร่ิมจากให้เด็กได้ลอง
เคล่ือนไหวมือและแขนในอากาศประกอบดนตรีและหลงัจากนัน้จึงลองเคล่ือนไหวมือในท่าทางต่างๆ
บนโต๊ะ ควรใช้ทัง้ดนตรีทัง้จงัหวะช้าและเร็วเพ่ือให้เดก็ได้ฝึกการตีความจากจงัหวะเพลงและเคล่ือนไหว
ตามจงัหวะท่ีได้ยิน 
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      2. การละเลงสีบนสีเทียนทําได้โดยใช้สีเทียนระบายให้ทั่วกระดาษอาจใช้สีเดียวหรือ
หลายๆ สีก็ได้แล้วระบายสีท่ีใช้ในการละเลงสีทบัลงบนสีเทียนแล้วใช้มือหรือนิว้มือเคลื่อนไหวเป็นภาพ
ท่ีต้องการซึง่ภาพท่ีได้จะปรากฏสีเทียนเป็นพืน้หลงัของเส้นท่ีวาดส่วนสีเทียนและสีท่ีใช้ในการละเลงสี
ควรเป็นสีท่ีค่อนข้างตดักนัหรือเลือกใช้สีอ่อนกบัสีเข้มเพ่ือให้สามารถมองเห็นความแตกต่างของสีใน
ภาพได้ชดัเจน 
      นอกจากนี ้ไชมาเชอร์ (Schirmacher. 1988) กลา่วถึง การสนบัสนนุให้เด็กได้ใช้สว่นตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเตม็ท่ีในกิจกรรมการวาดภาพละเลงสีซึง่ได้แก่ 
      - ฝ่ามือสําหรับทําเส้นหนาๆ 
      - ด้านหลงัของมือสําหรับทําเส้นหนาๆ 
      - ด้านข้างของมือสําหรับทําเส้นยาว บาง หรือเส้นซกิแซก 
      - นิว้มือและปลายนิว้สําหรับการทาหรือแต้มเบาๆ 
      - ด้านหลงัและด้านหน้าของนิว้สําหรับทําเส้นยาก 
      - นิว้โป้งสําหรับทําเป็นวง 
      - ข้อนิว้สําหรับทําเป็นวง 
      - เลบ็มือสําหรับทําเป็นเส้นบาง 
      - กําปัน้สําหรับทํารอยท่ีขนาดใหญ่และหมนุเป็นวง 
      - ข้อมือสําหรับทําเป็นวง 
      - เลบ็มือสําหรับทําเป็นเส้นบาง 
      - กําปัน้สําหรับทํารอยท่ีขนาดใหญ่และหมนุเป็นวง 
      - ข้อมือสําหรับทํารอยขนาดใหญ่ 
     - มือและนิว้ท่ีกางออกสําหรับทําภาพพิมพ์มือ 
  - ทัง้มือและเท้าน่าจะนํามาใช้ร่วมกนัแตต้่องทําภายนอกอาคาร 
   ในขัน้ตอนการเก็บรักษาผลงานภาพละเลงสีเร่ิมจากการตากผลงานให้แห้งโดยวางภาพ
ผลงานลงบนแผ่นรองหรือกระดาษหนงัสือพิมพ์รองบนพืน้ราบถ้าเป็นไปได้อาจใช้กระดาษกาวติดตาม
ขอบผลงานโดยรอบเพ่ือป้องกนัมิให้กระดาษงอหรือพองตวัเวลาแห้งและเม่ือตากผลงานแห้งพอควร
แล้วอาจใช้เตารีดด้านหลงัของภาพทําให้ผลงานเรียบโดยไม่ต้องกดทบัการเก็บรักษาผลงานท่ีแห้งนัน้
อาจใช้สเปรย์พลาสติกหรือสเปรย์ใสฉีดเคลือบเพ่ือป้องกนัการขดูขีดของผิวภาพกนันํา้และกนัฝุ่ นละออง
ได้ดี อีกด้วยนอกจากนีภ้าพละเลงสียงัสามารถนํามาใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้อาทิเช่น ใช้เป็นกระดาษแตง่
ผนงั (วอลล์เปเปอร์) สําหรับทําบ้านจําลอง ทําฉากสําหรับแสดงหุ่นมือใช้ในการตกแตง่กลอ่ง ทําชัน้
วางของ ทําปกสมดุหรือห่อปกหนงัสือ ห่อกลอ่งของขวญั ใช้ทําเป็นแผ่นรองจาน กระดาษห่อดอกไม้ 
นอกจากนีย้งัสามารถนํามาใช้ตดัเป็นรูปร่างตา่งๆ เพ่ือตกแตง่ได้อีกด้วย 
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  วสัดอุปุกรณ์ในการละเลงสี  
  1.  สีสําหรับการละเลงสีสามารถทําได้โดยใช้แป้งมนั 2 ถ้วยตวงและเกลือ 2 ช้อนชาผสม
ทีละน้อยๆกบันํา้เยน็ 3 ถ้วยตวงคนผสมให้เข้ากนัหลงัจากนัน้เตมิด้วยนํา้ร้อน 2 ถ้วย  และต้มจนแป้งใส
แล้วผสมด้วยสีผสมอาหารหรืออาจจะใช้สีโปสเตอร์ก็ได้แตไ่ม่ควรเลือกใช้สีย้อมผ้า เน่ืองจากมีอนัตราย
สําหรับเดก็และตดิมือไมส่ามารถล้างออกได้สีท่ีผสมเข้มๆ จะทําให้ภาพออกมาดดีู หลงัจากนัน้ผสมนํา้
สบู่ หรือแชมพูก็ได้เพ่ือเพิ่มความล่ืนในการวาดดภาพสีท่ีได้จะมีลักษณะข้นพอท่ีจะใช้มือเขียนได้ 
สะดวก ควรทดลองเขียนลงบนกระดาษเพ่ือทดสอบความล่ืนของสีอาจใช้เกลือผสมด้วยเพ่ือทําให้ภาพ
มีความแวววาว 
  2.  กระดาษขนาด 10 x 15 นิว้เหมาะสําหรับเด็กอาย ุ2 ปีและขนาด 12 x 18 นิว้เหมาะ
สําหรับเดก็อาย ุ3 – 5 ปี 
  3.  ผ้ากนัเปือ้น 
  4.  ถงันํา้ 
  5.  ผ้าขนหนหูรือผ้าเช็ดมือ 
  6.  ถาดใสสี่ 
  7.  กระดาษหนงัสือพิมพ์หรือผ้าใบพลาสตกิสําหรับรองโต๊ะและพืน้สกปรก 
  8.  อุปกรณ์ประกอบการละเลงสี ได้แก่ ทรายสี ลูกบอลพลาสติก ไม้ไอศครีม เชือก 
เปลือกหอย ฝาขวดนํา้ ใบไม้ ผ้า หลอดดดูนํา้ ลกูโป่ง ก้อนหิน เป็นต้น 
  แนวการจัดกิจกรรมการละเลงสีสรุปได้ว่าครูควรจะมีการวางแผนและมีการเตรียม
สถานท่ีให้พร้อมมีการควบคมุชัน้เรียนให้เหมาะสม นอกจากนีค้รูต้องอธิบายขัน้ตอนและข้อตกลงใน
การทํากิจกรรมให้ชดัเจน ซึง่กิจกรรมการละเลงสีสามารถจดัได้หลายรูปแบบเพ่ือให้เด็กสามารถมองเห็น
ความแตกตา่งของกิจกรรมท่ีเดก็ได้ปฏิบตัโิดยการสนบัสนนุให้เดก็ได้ใช้สว่นตา่งๆ ของร่างกายท่ีเก่ียวข้อง
และได้แสดงออกอยา่งเตม็ท่ี            
 
 2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการละเลงสี 
       งานวิจัยต่างประเทศ 
        บลมู และตรากอไชทร์ (Blum; & Dragositz. 1947) ศกึษากระบวนการเก่ียวกบัพฒันาการ
ทางการละเลงสีของเด็กโดยศกึษาเด็กนกัเรียนเกรด 1 และเกรด 6 พบว่าสี ท่ีเด็กชอบใช้ในการละเลงสี
ลกัษณะการเคลื่อนไหวของมือและเนือ้หาของภาพท่ีเด็กชอบวาดโดยศึกษาจากเด็กนกัเรียนเกรด 1 
จํานวน 24 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 15 คนและเกรด 6 จํานวน 29 คนเป็นชาย 12 คนและหญิง 17 คน 
การศกึษาสีท่ีเดก็ชอบใช้ในการละเลงสีโดยศกึษาจากสีแรกท่ีเด็กเลือกใช้และความถ่ีของการใช้สีตา่งๆ
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ในแตล่ะครัง้ท่ีทําผลปรากฏว่าสีท่ีเด็กทัง้สองกรณีสอดคล้องกนัยกเว้นเด็กผู้ชายเกรด 1 และเด็กผู้ชาย
เกรด 6 ชอบมากท่ีสุด และสําหรับเกรด 6 เด็กผู้ หญิงเลือกสีฟ้าเป็นสีท่ีชอบมากท่ีสุด เด็กทัง้หมด
เลือกใช้ทกุสีระหวา่งการละเลงสีและไมมี่ความแตกตา่งในความสมัพนัธ์ของอายหุรือเพศในจํานวนครัง้
ท่ีเด็กตกัสีจากขวดโดยประมาณสว่นผลทางด้านการเคลื่อนไหวโดยทัว่ไปเด็กใช้การถ ูการกด การวาด 
มากตามลําดบั การควบคุมการเคล่ือนไหวท่ีวาดภาพได้ชัดเจนขึน้ตามอายุ การใช้มือทัง้มือในการ
ละเลงสีลดลงและการใช้นิว้มากขึน้ตามอายกุารแสดงออกมีสองลกัษณะคือภาพท่ีมีเส้นแสดงรูปร่าง
บนพืน้หลงัของภาพ ซึง่เป็นสว่นมากและภาพท่ีเป็นบริเวณเนือ้สีทัง้ภาพ ซึง่เป็นสว่นน้อยสว่นด้านเนือ้หา
ของภาพท่ีวาดมากท่ีสดุของเด็กผู้ชายเกรด 1 คือปลาและนํา้ ส่วนเด็กผู้หญิงเกรด 1 คือ ดอกไม้ 
ท้องฟ้า และพืน้ดนิ เดก็เกรด 6 ทัง้สองเพศวาดมากท่ีสดุคือ พืน้ดนิดอกไม้ และท้องฟ้า 
      แซนเดอร์ (Sander. 1967) ศึกษาเร่ือง การสื่อสารโดยผ่านการละเลงสีโดยวิเคราะห์
พฤติกรรมจากการละเลงสีของเด็กประถมศึกษาซึ่งพบว่า การละเลงสีนัน้สามารถทําให้เข้าใจ
ถึงลกัษณะและโลกของเดก็ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ฝ่ายบคุคลภายในโรงเรียน แม้วา่จะไมส่ามารถรับรอง
ผลได้แน่นอนแตก่ารวเิคราะห์ภาพละเลงสีของเดก็สามารถช่วยให้เข้าใจในตวัเดก็ได้มากขึน้ 
      รายงานการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การละเลงสี มีกระบวนการท่ี
เก่ียวกบัลกัษณะการเคลื่อนไหวของเด็กในการถ ู การกด และการวาดภาพท่ีมีความเป็นอิสระแต่มี
ลกัษณะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลโดยส่ือสารผ่าน การละเลงสีและสามารถนํา
ภาพวาดมาวิเคราะห์พฤตกิรรมทําให้เข้าถึงลกัษณะและโลกของเด็กท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ครูและโรงเรียน
และสามารถทําให้เข้าใจตวัเดก็ได้มากขึน้     
 
  งานวิจัยในประเทศ 
       วริยา ลีละธิติ (2544) ศกึษาเร่ือง การศกึษาการแสดงออกทางศิลปะโดยการระบายสี
ด้วยมือของนกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 3 ตามทฤษฎีของ โรดา เคลลอกก์ สามารถสรุปได้ว่า เด็กนกัเรียน
ชัน้อนุบาลชัน้อนุบาลปีท่ี 3 ซึ่งมีอายุ 5 ถึง 6 ปี มีพฒันาการในการระบายสีอยู่ในชัน้ปีท่ี 4 ขัน้เป็น
รูปภาพ ซึง่สอดคล้องตามทฤษฎีท่ีกลา่วถึงพฒันาการในขัน้นีด้้านพฤตกิรรมท่ี   พบมากในการวิจยัครัง้นี ้
คือ เดก็ทํางานด้วยความเพลดิเพลนิและพดูอธิบายขณะระบายสีด้วยมือ เทคนิคท่ีพบมากท่ีสดุคือ การ
ทาสีลงบนกระดาษ คือการใช้ฝ่ามือทาสีและสว่นท่ีใช้ในการวาดภาพพบมากท่ีสดุคือ การวาดภาพโดย
นิว้เดียว    
  จารุวรรณ คงทวี (2551) ศกึษาเร่ืองการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ การจดั
กิจกรรมละเลงสีด้วยนิว้มือ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ เด็กปฐมวยัชาย – หญิง อาย ุ 4 – 5 ปี 
ท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2550 โรงเรียนพระมารดานิจจานเุคราะห์ 
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กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน จํานวน 15 คน โดยทําการทดลอง
สปัดาห์ละ 3 วนัๆ ละ 25 นาที รวมระยะเวลาในการทดลอง  8 สปัดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
คือ แบบทดสอบวดัการคดิวิจารณญาณ ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่ .92 และแผนการจดักิจกรรมละเลงสีด้วย
นิว้มือ ผลการศกึษาพบว่า การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวยัหลงัการทํากิจกรรมละเลงสีด้วยนิว้มือ
สงูกว่าก่อนทํากิจกรรมละเลงสีด้วยนิว้มืออย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าเด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางการคิดวิจารณญาณในการรับรู้สงูเป็นอนัดบัแรก ด้านการจํา 
ด้านการเช่ือมโยง ด้านการสรุปอ้างอิงและด้านการจําแนก รองลงมาตามลําดบั     
  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบวา่ การจดักิจกรรมละเลงสีเป็นกิจกรรม
ท่ีสง่เสริมพฒันาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวยั เป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการทําให้เกิดความ
เข้าใจท่ีเก่ียวกบัความสามารถด้านการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก เช่น การวาดภาพของเด็ก การใช้สี การ
เคลื่อนไหวมือในรูปแบบต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เด็กสามารถ
ส่งเสริมให้เด็กเตรียมความพร้อมด้านการเขียน การทํากิจกรรมละเลงสี ได้เปิดโอกาสให้เด็กศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในการใช้มือหยิบจบัสมัผสักบัวตัถ ุรวมทัง้การใช้ประสาทสมัผสัทัง้5 ซึ่งการจดั
กิจกรรมท่ีเร้าความสนใจจะช่วยให้เดก็เกิดความสนกุสนานเพลดิเพลนิ และสง่เสริมให้การประสานงาน
ระหว่างสายตากบัมือเป็นไปอย่างกลมกลืน ซึง่จะส่งผลต่อพฒันาการเด็กปฐมวยัตามศกัยภาพและ
เป็นพืน้ฐานของการพฒันาทางด้านตา่งๆ ตอ่ไป 

 
 

 



 

 

บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

       1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
       2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
       3. แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
       4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
       5. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร  
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย - หญิง ท่ีมีอาย ุ3-4 ปี ซึง่กําลงัศกึษา
อยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม
แผนกอนบุาล จํานวน 2 ห้องเรียน มีเดก็จํานวน 40 คน 
 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
         กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย - หญิงท่ีมีอาย ุ 3-4 ปี ซึง่กําลงั
ศกึษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
จนัทรเกษม แผนกอนบุาล จํานวน 1 ห้องเรียน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุม่แบบแบง่กลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ (Sampling Unit) คือ จบัสลาก
เลือกนกัเรียนมา 1 ห้องเรียน จํานวน 20 คน 

  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีดงันี ้

 1. แผนการจดักิจกรรมละเลงสี จํานวน 24 แผน 
 2. แบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ จํานวน 24 ข้อ แบ่งเป็น  

3 เร่ือง คือ 
     2.1 ความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทาง จํานวน 8 ข้อ 
     2.2 ความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้ จํานวน 7 ข้อ 
     2.3 ความสมัพนัธ์ของทิศทาง จํานวน 9 ข้อ 
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การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 ขัน้ตอนการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมละเลงสี ดําเนินการดงันี ้
 1.  ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการต่างๆ จากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรม       
ศิลปสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะเด็กอนุบาล กิจกรรมละเลงสีแล้วได้คิดเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมแล้ว
นํามาเขียนแผนการจดักิจกรรมละเลงสี 
 2.  ศกึษาหลกัสตูรและคูมื่อหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 
 3.  ศกึษาแผนการจดัประสบการณ์ชัน้อนบุาล 1 ของสํานกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 
 4.  สร้างแผนการจดักิจกรรมละเลงสี จํานวน 24 แผน ซึง่มีกรอบของรายละเอียดดงันี ้
      4.1 ช่ือเร่ือง  
    4.2 จดุมุ่งหมาย เป็นเกณฑ์ท่ีแสดงถึงความรู้ ความสามารถ และการแสดงออกในการ
ปฏิบตักิิจกรรมโดยศกึษาจากหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 ของกรมวิชาการ 
      4.3 วสัดท่ีุใช้ในการทํากิจกรรม เป็นวสัดทุัง้จากธรรมชาติ วสัดรุาคาถกู และวสัดเุหลือใช้ 
ได้แก่ ถ้วยพลาสตกิ ฝาขวดนํา้พลาสตกิ ไม้บล๊อกรูปทรงตา่งๆ แกนกระดาษทิชชู่ เป็นต้น 
      4.4 ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม เป็นสว่นท่ีระบถุึงขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม โดยแบง่เป็น 
3 ขัน้ตอน ดงันี ้
   4.4.1 ขัน้นํา โดยกําหนดระยะเวลาประมาณ 3 นาที เป็นการนําเข้าสูกิ่จกรรมละเลงสี 
   4.4.2 ขัน้ดําเนินกิจกรรม โดยกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 นาที เป็นการแนะนํา
วสัดอุุปกรณ์และวิธีการต่างๆ ท่ีจดัเพ่ือให้เด็กเกิดความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ และได้ลงมือปฎิบตัิ
กิจกรรมตามความคดิและจินตนาการอยา่งอิสระ 
   4.4.3 ขัน้สรุป โดยกําหนดระยะเวลาประมาณ 7 นาที เป็นการนําเสนอผลงานใน     
การเลา่เร่ืองเก่ียวกบัผลงาน ขัน้ตอนการทํากิจกรรม การใช้วสัด ุอปุกรณ์แล้วนําวสัดอุปุกรณ์และผลงาน
มาสงัเกตเปรียบเทียบความเหมือน ความตา่ง ความสัน้ ความยาว ระยะใกล้ ระยะไกล ข้างบน ข้างลา่ง 
  4.5 ข้อเสนอแนะในการทํากิจกรรม 
 5.  นําแผนการจดักิจกรรมละเลงสีท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านเพ่ือ
ตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซึง่มีผู้ เช่ียวชาญดงัรายนามตอ่ไปนี ้
        5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัรา  พุม่พชาต ิ อาจาร ย์ประ จํามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
จนัทรเกษม 
        5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา ไชยะธน อาจารย์ประจํามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
        5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บณุยาพร อนูากลู อ า จ า ร ย์ โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต มห า วิ ท ย า ลั ย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)                    
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 ผลการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านเสนอแนะให้ปรับปรุงคําถามท่ีใช้ในการทดลองให้
เหมาะสมกบัเดก็ และเป็นคําถามท่ีกระตุ้นให้เดก็เกิดความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ และปรับปรุงวสัดท่ีุ
นํามาทํากิจกรรม ซึง่อาจจะเกิดอนัตรายกบัเดก็ได้ เชน่ หลอดดดูนํา้ เปลือกหอย เป็นต้น  
 6.  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดักิจกรรมละเลงสีให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
 7.  นําแผนการจดักิจกรรมละเลงสีท่ีปรับปรุงแก้ไขไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง คือ เด็กปฐมวยัชัน้
อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมแผนก
อนบุาล จํานวน 20 คน 
 
 ขัน้ตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบเชิงปฎิบัติการวัดความสามารถ
ด้านมิตสัิมพันธ์ 
 การสร้างและหาคณุภาพของแบบทดสอบเชิงปฎิบตักิารวดัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของ
เดก็ปฐมวยัมีลําดบัขัน้ตอนดงันี ้
 1.  ศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นในการสร้างแบบทดสอบเชิงปฎิบัติการวัดความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์สําหรับเด็กปฐมวยัจากหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 และเอกสารงานวิจยั
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทดสอบวดัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์สําหรับเดก็ปฐมวยั 
 2.  สร้างแบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัจํานวน  
3 ชดุ โดยแบบทดสอบเป็นสถานการณ์รวมทัง้หมด 45 ข้อ ดงันี ้
      -  ชดุท่ี 1 เร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทาง จํานวน 15 ข้อ 
   ตัวอย่าง นําไม้บล๊อคจํานวน 3 แท่ง ท่ีมีความยาวแตกต่างกันมาวางให้เด็กหยิบไม้
บล๊อกแท่งท่ียาวท่ีสดุ 
       -  ชดุท่ี 2 เร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้ จํานวน 15 ข้อ 
   ตวัอยา่ง มีแก้วนํา้ 2 ใบ วางอยูบ่นโต๊ะและใต้โต๊ะ ให้เดก็หยิบแก้วนํา้ท่ีอยูบ่นโต๊ะ 
      -  ชดุท่ี 3 เร่ืองความสมัพนัธ์ของทิศทาง จํานวน 15 ข้อ 
   ตวัอย่าง มีตะกร้าวางอยู่ข้างหน้าและข้างหลงัหุ่นจําลองเสือ ให้เด็กหยิบลกูบอลไปใส่
ตะกร้าท่ีอยูข้่างหน้าหุ่นจําลองเสือ 
 3.  นําแบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์และคูมื่อดําเนินการทดสอบ 
ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และ
ความสอดคล้องกบัจดุมง่หมาย จํานวน 3 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี ้
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        3.1 อาจารย์ ดร.ธญัรัศม์ นิธิกลุธีระภทัร์    ผู้ อํานวยการโรงเรียนอนบุาลจารุวรรณ 
        3.2 อาจารย์ ดร.มิ่ง  เทพครเมือง อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั   
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
        3.3 อาจารย์สชุาดา จิตกล้า อาจารย์โรงเรียนสาธิตละอออทิุศ   
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ (ฝ่ายอนบุาล) 
 4.  นําแบบทดสอบเชิงปฎิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยท่ีผ่าน            
การตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญมาคดัเลือกและปรับแก้แบบประเมินบางส่วน และคดัเลือกข้อท่ีมีค่า 
IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 จึงถือว่าใช้ได้ (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 246-250) ได้
จํานวน 45 ข้อ มีคา่ IOC ตัง้แต ่0.67-1.0 แล้วปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 
 5.  นําแบบทดสอบเชิงปฎิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กบัเด็กปฐมวยัชัน้อนบุาลปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนอนบุาลอาภาภิรมย์ จํานวน 20 คน แล้วนํามาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ดงันี ้
      -  ปฎิบตัแิละตอบถกูให้ 1 คะแนน 
      -  ปฎิบตัแิละตอบผิด หรือไมไ่ด้ปฎิบตัแิละไมไ่ด้ตอบให้ 0 คะแนน 
 6.  นําแบบทดสอบเชิงปฎิบัติการวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยมา
วิเคราะห์คณุภาพข้อสอบเป็นรายข้อและคดัข้อสอบท่ีมีคณุภาพ โดยแต่ละชุดมีค่าความยากง่ายและ
คา่อํานาจจําแนก ดงันี ้
       ชดุท่ี 1  เร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทาง มีคา่ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 
0.60 -0.85 และมีคา่อํานาจจําแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.26 - 0.55 
                  ชดุท่ี 2 เร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.60 -0.90 
และมีคา่อํานาจจําแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.55 - 0.64 
                  ชดุท่ี 3 เร่ืองความสมัพนัธ์ของทิศทาง มีคา่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.80 – 0.90 และมี
คา่อํานาจจําแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.34 - 0.65 
 7.  นําแบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั ในข้อ 6 
มาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใช้สตูร KR - 20 ของคเูดอร์ - ริชาร์ดสนั (Kuder - 
Rechardson) (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197 - 198) ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบ
ประเมินทัง้ฉบบัได้ 0.65 และคา่ความเช่ือมัน่ ด้านความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทางเท่ากบั 0.40 
ด้านความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้เท่ากบั 0.72 ด้านความสมัพนัธ์ของทิศทางเท่ากบั 0.80 ซึง่มีคา่สงู
เพียงพอในการนํามาใช้ศกึษาวิจยั 
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 8. นําแบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั ท่ีได้ตาม
ตาราง 9 ไปจดัทําการประเมินตอ่ไป 
 
แบบแผนการทดลองและวธีิดาํเนินการทดลอง 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึง่ผู้วิจยัได้ดําเนินการ
ทดลองโดยอาศยัการวิจยัแบบทดลองกลุม่เดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลองตามแบบแผนการวิจยั
แบบ One – Group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 249) 
ตามตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

กลุม่ สอบก่อน (Pretest) ทดลอง สอบหลงั(Posttest) 
E 

1  
 

  2  
 
 

 ความหมายของสัญลักษณ์ 
  E     แทน  กลุม่ทดลอง 

  1   แทน  การทดสอบความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ก่อนการทดลอง (Pretest)  

  2   แทน  การทดสอบความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์หลงัการทดลอง (Posttest) 

     แทน  การจดักิจกรรมละเลงสี 
 
 วิธีดาํเนินการทดลองมีขัน้ตอนดงันี ้
 การวิจยัครัง้นีดํ้าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 ทําการทดลองเป็นเวลา 
8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที ช่วงระหว่าง 09.00 – 09.30 น. รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ จํานวน 
24 กิจกรรม ซึง่มีลําดบัขัน้ตอนดงันี ้
 1. ขอความร่วมมือกบัผู้บริหารโรงเรียนในการทําวิจยั 
 2.  เลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จบัสลากเลือกนกัเรียนมา 1 ห้องเรียน 
จํานวน 20 คน 
 3.  สร้างความคุ้นเคยกบักลุ่มตวัอย่างก่อน 1 สปัดาห์ ก่อนการทดลองเม่ือเด็กเร่ิมปรับตวัได้
และมีความพร้อมในการทํากิจกรรมจึงดําเนินการทดลอง ผู้วิจยัต้องสร้างความคุ้นเคยให้กบัเด็กก่อน
โดยการสนทนาข้อตกลงในห้องเรียน และข้อตกลงในการทํากิจกรรมละเลงสี 
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 4.  ผู้วิจยัทําการทดสอบ (Pretest) กบักลุม่ตวัอย่างก่อนการทดลองเป็นเวลา 3 วนั วนัละ 1 ชดุ 
ด้วยแบบทดสอบเชิงปฎิบตักิารวดัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้  
 5.  ผู้วิจยัดําเนินการทดลองด้วยตนเองกบักลุม่ตวัอยา่ง โดยการจดักิจกรรมละเลงสี เป็นเวลา   
8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั ได้แก่ วนัจนัทร์ วนัพธุ วนัศกุร์ วนัละ 30 นาที ดงัปรากฎในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ตารางการจดักิจกรรมละเลงสี 
 

 

สัปดาห์ 
 

วัน 
 

รายช่ือกจิกรรม 
 

 
1 
 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีด้วยนิว้มือ 
ละเลงสีกบัไม้บล๊อกรูปทรงตา่งๆ 
ละเลงสีกบัหลอดดดูนํา้, ไม้ไอศกรีม และสีเทียน 

 

 
 

2 
 

 

 
 

จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 

 
ละเลงสีกบัลกูบอลพลาสตกิ, ลกูปัดไม้ลกูใหญ่ และลกูโป่งนํา้ 
ละเลงสีกบัวตัถพุิมพ์ภาพและแมพ่ิมพ์รูปร่างตา่งๆ 
ละเลงสีกบัใบไม้และดอกไม้ 

 
 

 
3 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีกบัฝาขวดนํา้และเปลือกหอยพลาสตกิ 
ละเลงสีกบัขวดนํา้พลาสตกิและถ้วยโฟม 
ละเลงสีกบัแกนกระดาษทิชชู่และหลอดด้าย 

 
 

 
4 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีกบักาบมะพร้าว, เปลือกข้าวโพด และก้านกล้วย 
ละเลงสีกบัแก้วนํา้พลาสตกิและแปรงสีฟัน 
ละเลงสีกบัเปลือกถัว่ลสิงและเปลือกหอย 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 

สัปดาห์ 
 

วัน 
 

รายช่ือกจิกรรม 
 
 

5 
 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีกบัถ้วยโฟมและหลอดดดูนํา้ 
ละเลงสีกบักลอ่งกระดาษและไม้บล๊อก 
ละเลงสีกบัลกูบอลพลาสตกิและลกูปิงปอง 

 
 

6 
 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีด้วยนิว้มือกบัสีเทียน 
ละเลงสีด้วยนิว้มือกบัก่ิงไม้ 
ละเลงสีกบักลอ่งกระดาษและไม้บล๊อก 

 
 

7 
 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีกบัฟองนํา้กบัใยบวบ 
ละเลงสีด้วยนิว้มือกบัลกูโป่งนํา้ 
ละเลงสีกบัท่ีรองแก้วนํา้และแป้งโดว์ 

 
 

8 
 

 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีบนแผน่พลาสตกิ 
ละเลงสีในกรอบรูปกระดาษ 
ละเลงสีบนกระดาษสร้างลายฉล ุ

 
 6. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห์แล้ว ผู้วิจยัทําการทดสอบหลงัการทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่งอีกเเป็นเวลา 3 วนัๆ ละ1 ชดุโดยใช้แบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์
ฉบบัเดียวกบัท่ีใช้ในการทดลองก่อนการทดลอง    
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 7. นําข้อมลูท่ีได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดย
หาค่าเฉล่ียและเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการจดักิจกรรมละเลงสี โดย
ใช้สตูร t - test for dependent samples (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 104) 
 
การจัดกระทาํและวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูมีขัน้ตอนดงันี ้
 1. หาสถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ก่อนและหลงัการทดลอง 
โดยใช้สตูร t - test for dependent samples (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 104) 
 3. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
               3.1 สถติพิืน้ฐาน 
                        3.1.1 คา่เฉลี่ยใช้สตูร (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 73) 

 

  = 


  

 

เม่ือ  X       แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ 
         แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้กลุม่ 
              แทน   จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 
  3.1.2  หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สตูร (ล้วน สายยศ; และองัคณ สายยศ.  
2538: 79) 
 

       S.D. = 
)1(

)( 22



   

 
เม่ือ     S.D.  แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
          แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
        X   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้กลุม่ 

 2X  แทน  ผลรวมของกําลงัสองของคะแนนนกัเรียนแตล่ะคน
ในกลุม่ตวัอยา่ง 
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  3.2 สถติทิี่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
                     3.2.1 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือด้านความเท่ียงตรงของเนือ้หา
(Content Validity) โดยใช้สตูร (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 246-250) ดงันี ้

 

N

R
IOC   

 

                             เม่ือ     IOC   แทน   คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์ 
                                                           การเรียนรู้ ตามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
                                       R   แทน   ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคน 

                              N   แทน   จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 
 
        3.2.1 หาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบรายข้อ โดยใช้สูตรแบบง่าย           

(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 210) 
 

                               



R  

 
      เม่ือ           แทน  จํานวนความยากง่ายของแบบทดสอบรายข้อ 

     R    แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีทําข้อนัน้ถกู 
         แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีทําข้อนัน้ทัง้หมด 
 

             3.2.2 หาคา่อํานาจจําแนก (Discrimination) ของข้อสอบรายข้อ วิเคราะห์โดยใช้สตูร 
(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 211) 
 

2




 LU RR
r  

           
        เม่ือ    r      แทน  คา่อํานาจจําแนก 

    UR    แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่เก่ง 
    LR    แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่ออ่น 
         แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่เก่งและกลุม่ออ่นรวมกนั 
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  3.2.3 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ โดยใช้สตูร KR - 20 ของคเูดอร์ - ริชาร์ดสนั 
(Kuder - Rechardson) (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197 - 198) 
 








 






2

1
1 t

pq
tt S

r  

 
      เม่ือ            ttr      แทน   ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

    แทน   จํานวนข้อของแบบทดสอบทัง้หมด 
p     แทน   สดัสว่นของนกัเรียนท่ีทําถกูในข้อหนึง่ ๆ 
q     แทน   สดัสว่นของนกัเรียนท่ีทําผิดในข้อหนึง่ ๆ 

2
tS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้หมด 

 
  3.3 สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
         สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สตูร t - test for Dependent Samples         
(ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 104) 

 

         t  = 
 
1

22



 


DD

D  

 
 เม่ือ t       แทน    คา่สถิตท่ีิใช้พจิารณาใน t - distrubution 

            D      แทน    ความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคู ่
                  แทน    จํานวนคูข่องคะแนนหรือจํานวนนกัเรียน 

       D      แทน    ผลรวมทัง้หมดของผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงั         
    การทดลอง 

       
2

D   แทน   ผลรวมทัง้หมดของกําลงัสองของผลตา่งของคะแนน 
    ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง 

       2D   แทน    กําลงัสองของผลรวมทัง้หมดของผลตา่งของคะแนน 
    ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง 
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 4.  การแปลผลระดบัของความสามารถด้านมิตสัิมพนัธ์ 
      การแปลผลระดบัของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยัในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้
กําหนดการแปลผลในภาพรวมและจําแนกรายด้านดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 การแปลผลระดบัคะแนนเฉล่ียของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์เร่ืองความสมัพนัธ์ของ 
 ความยาวและระยะทาง    
 

คะแนนเฉล่ีย ( X ) 
ความสัมพันธ์ของความยาวและ

ระยะทาง  (8) 

 
หมายความว่า 

6.41 – 8.00 
4.81 – 6.40 
3.21 – 4.80 
1.61 – 3.20 
0.00 – 1.60 

มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัดีมาก 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัดี 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัพอใช้ 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัควรปรับปรุง 

 
ตาราง 4 การแปลผลระดบัคะแนนเฉล่ียของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์เร่ืองความสมัพนัธ์ของ 
 ตําแหนง่ท่ีตัง้ 
 

คะแนนเฉล่ีย ( X ) 
ความสัมพันธ์ของตาํแหน่งที่ตัง้ (7) 

 

หมายความว่า 

5.61 – 7.00 
4.21 – 5.60 
2.81 – 4.20 
1.41 – 2.80 
0.00 – 1.40 

มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัดีมาก 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัดี 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัพอใช้ 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัควรปรับปรุง 
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ตาราง 5 การแปลผลระดบัคะแนนเฉล่ียของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์เร่ืองความสมัพนัธ์ของ 
 ทิศทาง 
 

คะแนนเฉล่ีย ( X ) 
ความสัมพันธ์ของทศิทาง (9) 

 

หมายความว่า 

7.21 – 9.00 
5.41 – 7.20 
3.61 – 5.40 
1.81 – 3.60 
0.00 – 1.80 

มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัดีมาก 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัดี 

มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัพอใช้ 

มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัควรปรับปรุง 

 
ตาราง 6 การแปลผลระดบัคะแนนเฉล่ียของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์โดยรวม            
     
 

คะแนนเฉล่ีย ( X ) 
โดยรวม (24) 

 

หมายความว่า 

19.21 – 24.00 
14.41 – 19.20 
9.61 – 14.40 
4.81 – 9.60 
0.00 – 4.80 

มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัดีมาก 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัดี 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัพอใช้ 
มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในระดบัควรปรับปรุง 

 



 

 

 

 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูสําหรับการวิจยัในครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 N    แทน  จํานวนเดก็ปฐมวยัในกลุม่ตวัอยา่ง 
 K แทน คะแนนเตม็ 

X     แทน  คา่เฉลี่ยของคะแนน 
 S.D. แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

D        แทน      คะแนนเฉลีย่ของผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง                                 

D
S       แทน      คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคะแนนเฉล่ียของผลตา่งของคะแนนก่อน

และหลงัการทดลอง                                
t      แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พจิารณาใน t-distribution 

 p แทน  คา่ระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ
  
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามลําดบัขัน้ตอนดงันี ้
 ตอนท่ี 1  ระดบัคะแนนความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการ
จดักิจกรรมละเลงสี 
 ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านมิติสมัพันธ์ของเด็กปฐมวัยโดยรวม และ
จําแนกเป็นรายเร่ือง ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมละเลงสี 
 ตอนท่ี 3  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย 
จําแนกเป็นรายเร่ืองก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมละเลงสี 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ระดบัคะแนนความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมละเลงสี 
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 การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ผู้วิจยัได้นําคะแนนของแบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวดัความสามารถ
ด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัในแต่ละเร่ือง ทัง้ก่อนและหลงัการทดลองมาหาค่าเฉลี่ย โดยรวมและ
แยกเป็นรายเร่ือง ได้แก่ เร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทาง เร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหน่ง
ที่ตัง้และเร่ืองความสมัพนัธ์ของทิศทาง ค่าเฉลี่ยที่คํานวณได้ จะใช้เป็นค่าบ่งชีร้ะดบัความสามารถ
ทางด้านมิตสิมัพนัธ์ ปรากฏผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตาราง7 
 
ตาราง 7 คา่สถิตแิสดงระดบัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับ           
 การจดักิจกรรมละเลงสี    
 

 

  

 จากตาราง 7 พบว่า ก่อนการทดลองเด็กปฐมวยัมีระดบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์
โดยรวมและรายเร่ือง อยูใ่นระดบัพอใช้ หลงัการทดลองพบวา่ เดก็ปฐมวยัมีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์
โดยรวม อยูใ่นระดบัดีมาก และเม่ือพิจารณาจําแนกเป็นรายเร่ือง พบว่าเร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาว/
ระยะทางและเร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหนง่ท่ีตัง้ อยูใ่นระดบัดีมาก สว่นเร่ืองความสมัพนัธ์ของทิศทาง 
อยูใ่นระดบัดี 
 
 
 
 

ความสามารถ 

ด้านมิตสัิมพนัธ์ 

 

N 

 

K 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

1. ความยาว/ระยะทาง 

2. ตําแหน่งท่ีตัง้ 

3. ทิศทาง 

20 

20 

20 

8 

7 

9 

2.25 

2.15 

3.60 

1.02 

1.04 

1.05 

พอใช้ 

พอใช้ 

พอใช้ 

7.10 

6.00 

7.00 

0.85 

0.86 

0.79 

ดีมาก 

ดีมาก 
 

ดี 

รวม 20 24 8.00 1.83 พอใช้ 20.10 1.65 ดีมาก 
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 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัโดยรวม และ
แยกเป็นรายเร่ือง ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมละเลงสี  
 การวิเคราะห์ในขัน้ตอนนี ้ ผู้วิจยัได้นําคะแนนความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั
จํานวน 20 คน ท่ีได้จากการทดสอบทัง้ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมละเลงสี มาวิเคราะห์หาคา่เฉลี่ย 
คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตา่ง และทดสอบความแตกตา่งเฉล่ียว่ามีความแตกตา่งมากน้อย
เพียงใด โดยใช้สถิต ิt-test ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง8 
 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยั แยกเป็นรายเร่ือง  
 ก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมละเลงสี 
 
 

ความสามารถ 

ด้านมิตสัิมพนัธ์ 

 

K 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง  

D  

 

D
S  

 

t 

 

df 

 

p X  S.D. X  S.D. 

1. ความยาว/

ระยะทาง 

2. ตําแหน่งท่ีตัง้ 

3. ทิศทาง 

8 

 

7 

9 

2.25 

 

2.15 

3.60 

1.02 

 

1.04 

1.05 

7.10 

 

6.00 

7.00 

0.85 

 

0.86 

0.79 

4.85 

 

3.85 

3.40 

1.34 

 

1.08 

1.42 

16.08 

 

15.80 

10.64 

19 

 

19 

19 

.00 

 

.00 

.00 

รวม 24 8.00 1.83 20.10 1.65 12.10 2.57 21.03 19 .00 

 

 จากตาราง 8 พบว่า หลงัการทํากิจกรรมละเลงสีเด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์
สงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 แสดงว่า การจดักิจกรรมละเลงสี ทํา
ให้ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยัโดยรวมสงูขึน้ เม่ือพิจารณาจําแนกเป็นรายเร่ืองพบว่า 
หลงัการจดักิจกรรมกิจกรรมละเลงสี เดก็ปฐมวยัมีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์เร่ืองความสมัพนัธ์ของ
ความยาว/ระยะทาง เร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้ และเร่ืองความสมัพนัธ์ของทิศทางทกุเร่ืองสงู
กวา่ก่อนการจดักิจกรรมละเลงสี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 แสดงวา่ หลงัจากท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมละเลงสีทําให้ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์โดยรวมและรายเร่ืองของเด็กปฐมวยัสงูกว่าก่อน
ได้รับการจดักิจกรรมละเลงสี  



53 

 

 ตอนที่ 3 แผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั แยก
เป็นรายเร่ืองก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมละเลงสี 
 ในการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านมิติสมัพันธ์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลงัท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมละเลงสีในตาราง8 เพ่ือให้สอดคล้องกับการนําเสนอในตาราง8 ผู้ วิจัยจึงได้
นําเสนอเป็นแผนภมูิภาพดงัแสดงตามภาพประกอบ2 
 

       X  

 
 
ภาพประกอบ2 แผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั จําแนก

เป็นรายเร่ืองและโดยรวม ก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมละเลงสี  
 
 จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า ความสามารถด้านมิติสมัพันธ์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมละเลงสี เม่ือพิจารณาเป็นเร่ืองพบว่า เด็กปฐมวยัมีการพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์
สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลองทกุเร่ือง และเร่ืองท่ีมีการพฒันามากท่ีสดุ คือ เร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาว
และระยะทาง เร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้และเร่ืองความสมัพนัธ์ของทิศทางตามลําดบั และ
เม่ือพิจาราณาโดยรวมพบวา่ เดก็ปฐมวยัมีการพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์สงูขึน้กว่าก่อนการ
ทดลอง 

0

5

10

15

20

25

ความยาวและระยะทาง ตําแหน่งท่ีตัง้ ทิศทาง โดยรวม

Pretest

Posttest



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพ่ือศกึษาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีทํากิจกรรมละเลงสี และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั
ก่อนและหลงัการทํากิจกรรมละเลงสี สรุปสาระสําคญัของการศกึษาดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลงัได้รับ     
การจดักิจกรรมละเลงสี  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัได้รับ    
การจดักิจกรรมละเลงสี  
 
สมมตฐิานการวจิัย 
 เดก็ปฐมวยัท่ีทํากิจกรรมละเลงสี มีความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์โดยรวมและแตล่ะเร่ือง
สงูขึน้ 

 
ความสาํคัญของการวจิัย 
 การวิจยัครัง้นีทํ้าให้ทราบถึงความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมละเลงสี เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับครู ผู้ปกครอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กปฐมวยัใน    
การสง่เสริมและพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ ตลอดจนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ให้
มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นเด็กปฐมวยัชาย - หญิง ท่ีมีอาย ุ 3 - 4 ปี ซึง่
กําลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมแผนกอนบุาล จํานวน 2 ห้องเรียน มีเดก็จํานวน 40 คน 
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 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย - หญิงท่ีมีอาย ุ3 - 4 ปี ซึง่
กําลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั   
ราชภฎัจนัทรเกษม แผนกอนบุาล จํานวน 1 ห้องเรียน โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างด้วยวิธีการสุม่แบบ
แบง่กลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ (Sampling Unit) 
คือ จบัสลากเลือกนกัเรียนมา 1 ห้องเรียน จํานวน 20 คน 

 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1.  แผนการจดักิจกรรมละเลงสี จํานวน 24 แผน 
 2.  แบบทดสอบเชิงปฎิบตักิารวดัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ จํานวน 24 ข้อ แบง่เป็น   
3 เร่ือง คือ 
      2.1 เร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทาง จํานวน 8 ข้อ 
      2.2 เร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหนง่ท่ีตัง้ จํานวน 7 ข้อ 
     2.3 เร่ืองความสมัพนัธ์ของทิศทาง จํานวน 9 ข้อ 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1.  ทดสอบเด็กก่อนการทดลอง (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลอง เพ่ือหา
พืน้ฐานความสามารถด้านมิติสมัพันธ์โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวัดความสามารถด้าน         
มิตสิมัพนัธ์ 
 2.  ผู้วิจยัดําเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยกลุม่ตวัอยา่งจะได้รับการจดักิจกรรมละเลงสี 
ซึง่ทําการทดลองในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้เวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที 
ช่วงระยะเวลา 09.00 – 09.30 น. รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 
 3. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห์ ผู้วิจยัทําการทดสอบหลงัการทดสอบ (Posttest) 
กบักลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ฉบบัเดียวกนั
กบัแบบทดสอบท่ีใช้ก่อนการทดลอง 
 4.  นําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไปทําการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิต ิ
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนจากแบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวดัความสามารถด้าน       
มิตสิมัพนัธ์ ได้แก่คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard deviation) 
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 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ก่อนและหลงั   
การทดลอง โดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples 
  
สรุปผลการวจิัย 
 1. ระดบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลองกิจกรรมละเลงสี   
โดยรวมและรายเร่ือง อยู่ในระดบัพอใช้ และหลงัการทดลอง ระดบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์
ของเด็กปฐมวัยโดยรวม อยู่ในระดบัดีมาก และเม่ือพิจารณาจําแนกเป็นรายเร่ือง พบว่าเร่ือง
ความสมัพนัธ์ของความยาว/ระยะทางและความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้ อยู่ในระดบัดีมาก สว่น
ความสมัพนัธ์ของทิศทาง อยูใ่นระดบัดี  
 2.  ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้ทํากิจกรรมละเลงสี หลังการ
ทดลองสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
อภปิรายผล 
 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัใน
การทํากิจกรรมละเลงสี และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัก่อน
และหลงัการทํากิจกรรมละเลงสี ผลการวิจยัพบว่าความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์หลงัการทดลอง
สงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นี ้
สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัโดยรวมและรายเร่ือง ก่อนการทดลอง
แตกตา่งจากหลงัการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าเฉลี่ยสงูขึน้ทัง้ 3 เร่ือง
หลงัการจดักิจกรรมละเลงสี ซึง่สามารถอภิปรายได้ ดงันี ้
  1.1 เ ร่ืองความสัมพันธ์ของความยาวและระยะทาง พบว่า ก่อนการทดลอง
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทางก่อนการทดลองสงู
กว่าหลงัการทดลอง จะเห็นว่าความสามารถด้านมิติสมัพันธ์เร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาว   
และระยะทางของเด็กหลงัการทดลองจะสูงขึน้ เนื่องจากในการจัดกิจกรรมละเลงสีนัน้ เป็น
ลกัษณะการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง โดยเด็ก      
จะเป็นผู้ลงมือกระทํา ใช้ความคิด การสงัเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆตวัใช้ประสาทสมัผสัในการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะการสงัเกต จําแนก เปรียบเทียบ เช่น กิจกรรมเด็กได้สงัเกตเปรียบเทียบความยาว
ของกระดาษ เชือก ดินสอ สีเทียน ก่อนจะนําวสัดเุหล่านัน้มาเป็นส่วนประกอบในชิน้งาน โดยครู
ถามคําถามเพ่ือให้เด็กได้ร่วมกนัพดูคยุสนทนาและตอบคําถาม กิจกรรมละเลงสีด้วยนิว้มือ ก่อน
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ทํากิจกรรมเด็กได้เปรียบเทียบความยาวของนิว้มือแต่ละนิว้ การคิดวางแผนและการกะระยะวาง 
ซึ่งเด็กได้สงัเกตความยาวของนิว้มือแต่ละนิว้ สอดคล้องกบั แชปแมน (Chapman. 2544: 110)      
ท่ีกล่าวว่าความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เร่ิมด้วยการใช้ประสาทสมัผสัด้านการเห็น ปรับภาพ       
การรับรู้สิ่งรอบตวัให้แหลมคมยิ่งขึน้ ตาจะทําหน้าที่แยกแยะรูปร่าง พืน้ผิว ความลึก มิติและ   
ความเก่ียวพนั เมื่อความสามารถด้านนีเ้ร่ิมพฒันาการใช้ประสาทสมัผสัในการจับต้อง ความ
ประสานสอดคล้องของมือและตา และการควบคมุกล้ามเนือ้จะช่วยทําให้สามารถนํารูปร่างและ
สีสนัท่ีเห็นจําลองออกมาผ่านส่ือตา่งๆ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของวรรณวิภา สทุธเกียรติ (2550: 
บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ืองวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านมิติสมัพนัธ์ สามารถทําได้โดยการใช้ชุด
กิจกรรมให้เด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัภาพ ไม่ว่าภาพท่ีเด็กเห็นภายนอกหรือภายในใจ โดยการแสดง
รูปภาพแล้วให้เด็กแปลผลข้อมลูจากภาพ หรือให้เด็กหลบัตาและคิดมองเห็นภาพ โดยถามเด็กถึง
สิง่ท่ีมองเห็นในใจ การใช้สีรูปภาพ เปรียบเทียบการวาดภาพจากความคดิ การใช้สญัลกัษณ์กราฟฟิค 
กิจกรรมกระตุ้นจินตนาการ กาใช้ความคิดอย่างอิสระ การสร้างงานด้วยรูปทรง รูปภาพและสี
ดงันัน้ การจัดกิจกรรมละเลงสี จึงสามารถส่งเสริมให้ระดบัความสามารถด้านมิติสมัพันธ์เร่ือง
ความสมัพนัธ์ของความยาวและระยะทางสงูขึน้ได้อยา่งชดัเจน 
                1.2 เร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้ พบว่า ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เร่ือง
ความสมัพนัธ์ของตําแหน่งที่ตัง้ของเด็กหลงัการทดลองสูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง ทัง้นีเ้พราะ    
การจดักิจกรรมละเลงสี มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้จากการกระทํามีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสมัผสัทัง้ห้า ได้กระทําสิ่งต่างๆ ท่ีแวดล้อมขณะลงมือทํากิจกรรม เช่น ขณะท่ีครูสาธิต   
การทํากิจกรรม เด็กได้สงัเกตวสัด ุอกุรณ์ตา่งๆ ท่ีครูนํามาวางบนโต๊ะ ได้แก่ กระดาษ สี แป้งเปียก 
และวสัด ุเช่น เปลือกหอย เชือก ใยบวบ เป็นต้น เด็กร่วมกันสงัเกต และร่วมกันสนทนาเก่ียวกับ
สิ่งของท่ีวางอยู่บนโต๊ะ หลงัจากการอธิบายและสาธิตแล้ว ครูจะเปิดโอกาสให้เด็กหยิบอุปกรณ์
ตามความต้องการและคดิวางแผน การจดัวางอปุกรณ์ เพ่ือนําไปทํากิจกรรมละเลงสี เด็กได้สงัเกต
ตําแหน่งการวางวสัดแุละทิศทางในการละเลงสี ซึง่เดก็ได้ใช้ความคดิในการจดัวางวสัดใุนตําแหน่ง
ต่างๆ ตลอดจนการนําถ้วยโฟม หลอดกาแฟ ก่ิงใบ ใบไม้มาสร้างสรรค์ในผลงานตามตําแหน่งท่ี
ตนเองได้คิดวางแผนไว้ เม่ือปฎิบตัิกิจกรรมแล้วเด็กได้เล่าเร่ืองเก่ียวกบัวิธีการทํา และผลงานของ
ตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจย์ (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536: 37; อ้างอิงจาก Piaget. 
1896) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมท่ีครูจดันัน้จะต้องให้เด็กได้มีส่วนกระทํา เพราะจะทําให้เด็กมีโอกาสท่ี
จะปฎิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นการพฒันาโครงสร้างทางสตปัิญญา โดยเฉพาะความสามารถ
ในการคดิย้อนกลบั การเช่ือมโยง การรวมกนั และการแยกแยะ เป็นต้น ความสมัพนัธ์ของตําแหน่ง
ที่ตัง้ ถือเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของการพัฒนาด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับ        
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ประพิมพ์พกัตร์ พละพงศ์ (2550: 54) ท่ีทําการวิจยัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยัท่ี
ได้ทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยกระดาษเส้น พบว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย
กระดาษเส้นสามารถส่งเสริมความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัเป็นความสามารถ
พืน้ฐานในการเรียนรู้ตอ่ไปและ อญัชลี รัตนช่ืน (2550: 53) ท่ีทําการวิจยัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์
ของเด็กปฐมวัยที่ได้ทํากิจกรรมศิลปะเคร่ืองแขวน พบว่า การจัดกิจกรรมศิลปะเคร่ืองแขวน
สามารถส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยเป็นความสามารถพืน้ฐานใน           
การเรียนรู้ตอ่ไป  
      1.3 เร่ืองความสัมพันธ์ของทิศทาง พบว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เร่ือง
ความสมัพนัธ์ของทิศทางของเด็กหลงัการทดลองสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง ทัง้นีเ้น่ืองจาก การจดั
กิจกรรมละเลงสีนัน้ ระหว่างการจดักิจกรรม ครูได้จากคําถามเพ่ือให้เด็กเกิดความสามารถและ
เด็กได้ค้นพบความสมัพนัธ์ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง การสมัผสั จบัต้อง การมอง และการคิด
จินตนาการอย่างอิสระผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะหลากหลายรูปแบบ จากวัสดุท่ี
หลากหลาย เช่น กิจกรรมท่ีเด็กนําใบไม้ ก่ิงไม้ ดอกไม้มาสร้างสรรค์เป็นภาพซึ่งสอดคล้องกับ 
วรรณวิภา สทุธิเกียรติ (2542: 3) กล่าวว่า การพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ ควรเน้นให้
เดก็ได้ค้นพบความสมัพนัธ์ด้วยกระบวนการ การประดิษฐ์ การวาดภาพ การมอง การเปรียบเทียบ 
การแปลง และเบลแลนกา (Bellanca. 2544: 123) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เป็น
ความสามารถในการเรียนรู้ ท่ีมองเห็นมองโลกได้อย่างถูกต้อง และสามารถนําประสบการณ์มา
สร้างขึน้ใหม่ เกิดจากความไวในการรับรู้ของกลไกประสาทสมัผสัต่อสิ่งต่างๆ รอบตวั สายตา
แยกแยะ สี รูปร่าง รูปทรงสณัฐาน ลกัษณะพืน้ผิว มิติความลกึ มิติความกว้าง ยาว หนา สงู และ
ความสมัพนัธ์ตา่งๆ ในขณะท่ีเกิด การพฒันาความสามารถพิเศษด้านนี ้การประสานสมัพนัธ์ของ
กล้ามเนือ้มือและสายตา และกล้ามเนือ้มดัเล็ก ท่ีควบคุม จะกระตุ้นให้แต่ละคนสร้างมโนภาพ   
การรับรู้ในรูปร่างและสีในส่ือท่ีตา่งกนัออกไป โดยการรับรู้ภาพ ท่ีมองเห็นจะเป็นส่ือผสมผสานของ
ความรู้ ประสบการณ์ อารมณ์ และจินตนาการเดิมท่ีสร้างสรรค์ออกมาเป็นภาพใหม่ จะเห็นได้ว่า 
ประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับจากการทํากิจกรรมละเลงสี สามารถส่งเสริมให้ระดับความสามารถ    
ด้านมิตสิมัพนัธ์สงูขึน้ได้อยา่งชดัเจน  
 2. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมละเลงสีมีความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ทัง้โดยรวม
และรายเร่ืองสงูขึน้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่สามารถอภิปรายได้ ดงันี ้
      2.1 กิจกรรมละเลงสีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระทําโดยผ่าน
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึ่งเพียเจต์ได้กล่าวไว้ว่า พฒันาการของเด็กในขัน้ก่อนปฏิบตัิการนัน้เร่ิมต้น
ตัง้แตอ่าย ุ2–6 ปี เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการสมัผสั การใช้อวยัวะทกุสว่นของร่างกายในการทํา
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กิจกรรม แต่การเรียนรู้ได้ดีที่สดุ คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ตนเองได้ลงมือปฏิบตัิและ
ต้องการประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมโดยการสํารวจ ค้นคว้า (Explore) ซึ่งเป็นไปตามที่ นิตยา 
ประพฤติกิจ (2539: 7) กล่าวว่า การถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นสัญลักษณ์และเกิด
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวดีขึน้ รู้จักแยกประเภทชิน้ส่วนของวัตถุสามารถ
แก้ปัญหาและใช้เหตุผลทั่วๆ ไปมาสรุปแก้ปัญหา ทําให้การคิดของเด็กมีเหตุผลมากขึน้ มีการ
ตดัสินอย่างไตร่ตรองอย่างรอบคอบเก่ียวกับข้อมูล สถานการณ์ท่ีต้องอาศยัการสงัเกต ความรู้ 
ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์เช่ือมโยงเหตกุารณ์โดยการนําประสบการณ์ของตนเองมาประเมินข้อมลู
ประกอบการตดัสินเพ่ือให้ได้ข้อสรุปอย่างสมเหตสุมผลและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ แต่จะสามารถพฒันาได้เป็นลําดบัจากง่ายไปยาก โดยอาศยั
ทักษะการคิดขัน้พืน้ฐาน เช่นทักษะ การสงัเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดบั 
สอดคล้องกบั พฒันา ชชัพงศ์ (ม.ป.ป.: 4) กล่าวว่า เพ่ือให้เด็กได้พฒันาทางสติปัญญา ควรจดั
สิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ให้เด็กได้ ฝึกทกัษะการสงัเกต จําแนก เปรียบเทียบ ให้โอกาสเด็ก
สร้างกฎเกณฑ์ตา่งๆ ด้วยตนเอง โดยเร่ิมจากสิง่ท่ีอยูใ่กล้ตวัและก้าวไปสูส่ง่ท่ีอยู่ไกลตวั จะเป็นการ
ช่วยให้เด็กปรับขยายโครงสร้างของสติปัญญา และมีโอกาสทํากิจกรรมเหล่านีซ้ํา้เพ่ือให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ โลเวนเฟลด์ (Lowenfeld. 1975) ท่ีศกึษาว่า 
การท่ีเด็กได้ปฏิบัติงานศิลปะนัน้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสุนทรียภาพ การรับรู้ สติปัญญา 
อารมณ์ การสร้างสรรค์เป็นกระบวนการพืน้ฐานท่ีช่วยให้เดก็แสดงออกทางความคดิด้วยตนเอง 
    2.2 การจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้การละเลงสีเป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้เด็กได้รู้จกั
คิดค้นหรือหาวิธีการแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีค้นพบขึน้ด้วยตนเองมาทดลองใช้ในกิจกรรมตามท่ีดิวอี ้
(เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 79; อ้างอิงจาก Dewey. n.d.) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์
หรือกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั ควรจดัสิ่งแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติท่ีสดุ โดยให้เด็กมีโอกาสได้
เรียนรู้จากการเลน่ การลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง เด็กจะได้มีโอกาสได้สงัเกต ค้นคว้า ทดลอง
กระทําสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง สอดคล้องกบัเชอร์มาเซอร์ (Schirmacher. 1988: 190-191) ท่ีกลา่วว่า 
กิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์นัน้ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้สํารวจ ค้นพบ และได้ทดลองกบัส่ืออปุกรณ์
ทางศลิปะ ซึง่จะช่วยให้เกิดการพฒันามากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัล้วน สายยศ (2543: 25) ท่ีกลา่ววา่
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์เป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัยิ่งในการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนีป้ระมวญ ดดิคนิสนั (เสาวลกัษณ์ สมานแก้ว. 2539: 2; อ้างอิงจาก ประมวญ ดดิคนิสนั. 
2535: 184) ยงัพบว่า ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เป็นความสามารถทางสมองซีกขวาท่ีทําให้
เกิดจินตนาการ (Imagination) การสร้างมโนภาพทําให้เกิดความเข้าใจการเปล่ียนแปลงของวตัถ ุ  
หรือสิ่งตา่ง ๆ  และความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เป็นความสามารถท่ีจําเป็นต้องได้รับการพฒันา
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และสง่เสริมตัง้แตใ่นวยัเด็ก เพราะความสามารถดงักลา่วไม่สามารถพฒันาได้เม่ือโตขึน้ ซึง่สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ นภเนตร ธรรมบวร (2544: บทคดัย่อ) ท่ีศกึษา ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์มี
ความจําเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นรากฐานสําคญัท่ีนําไปสูก่ารเรียนรู้ด้านตา่งๆ ในขัน้ท่ีสงูขึน้ไป       
  2.3 ในการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การละเลงสี ช่วยพฒันาการทางการสงัเกต       
การรับรู้ การจําแนกและเปรียบเทียบสิ่งตา่งๆ ของวสัด ุ อปุกรณ์ ตลอดจนการท่ีเด็กได้มีโอกาส
สงัเกต สํารวจ ค้นคว้า ทดลองในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัพฒันาการด้านสติปัญญา
ของเพียเจต์ (Piaget) กลา่วว่า เด็กในช่วงอาย ุ 4-7 ปี ขัน้นีเ้ด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั  
สิ่งต่างๆ รอบตวัได้ดียิ่งขึน้ รู้จกัแยกประเภท รู้จกัชิน้ส่วนของวตัถ ุ และสามารถใช้เหตผุลมาสรุป
แก้ปัญหาได้ โดยไม่ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดถ่ีถ้วนตลอดจนการสร้างพืน้ฐานทางการคิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีเ้ด็กเกิดการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้ดีท่ีสดุ โดยการมีปฎิสมัพนัธ์
ทางกายภาพกบัวตัถเุหลา่นัน้โดยตรง ซึง่การศกึษาหาข้อมลูของเด็กจะกระทําได้ โดยใช้ประสาท
สมัผสัทัง้ห้า ซึง่เป็นไปตามท่ี จาไนช์(นฤมล ปัน้ดอนทอง. 2544: 53; อ้างอิงจาก Janice. 1991: 
223) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมศิลปะสามารถทําให้เด็กเรียนรู้โลกภายนอก ด้วยประสาทสัมผัส 
(Sences Perception) เป็นธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กท่ีฝึกให้เด็กมีการพฒันาวฒุิภาวะจาก
ประสบการณ์หรือความรู้จากศิลปะ ได้แก่ ประสบการณ์ทางสงัคม การเจริญเติบโตทางกาย 
อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาของเด็กเช่นเดียวกบั รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) นกัการศกึษา
ชาวฝร่ังเศสท่ีเสนอแนวทางการศกึษาทางด้านเก่ียวกบัการสงัเกตและการส่งเสริมให้เด็กนกัเรียน
คิดด้วยการศกึษาค้นคว้าจากประสบการณ์ทางประสาทสมัผสัจากกิจกรรมแล้วขยายไปสูก่ารคิด 
เป็นรูปธรรม โดยให้เด็กได้มีประสบการณ์สามารถ ได้เล่น ได้แสดงออกอย่างเหมาะสม และ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการลงมือกระทําเพ่ือให้ได้รับและพฒันาทกัษะการคิด รวมถึงความมัน่ใจใน
การแสดงออกมากขึน้ ย่อมทําให้เด็กก้าวไปสู่ขัน้พฒันาการทางสติปัญญาต่อไป  และสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ วชิราพร อจัฉริยะโกศล (2514: บทคดัยอ่) ท่ีศกึษาถึงรูปแบบของอปุกรณ์การสอน
ท่ีเด็กไทยในระดบัอนุบาลชอบมากท่ีสุดคือ อุปกรณ์ท่ีใช้รูปทรงเรขาคณิต ดงันัน้ ส่ือทีเด็กชอบ 
และสนใจจะช่วยกระตุ้นให้เดก็อยากเรียนรู้และพฒันาทกัษะตา่งๆของเดก็ได้ดีเช่นกนั 
              2.4 ในการทํากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์การละเลงสีนัน้ มีขัน้ตอนในการทํากิจกรรม 
คือ ผสมแป้งเปียก สีผสมอาหาร ลงบนถาด และเลือกวสัดท่ีุจะใสล่งในแป้งเปียกผสมสี เพ่ือให้เด็ก
ได้ใช้นิว้มือละเลง หรือวาดเป็นรูปร่างตา่งๆ จากการสงัเกตช่วงเวลาท่ีเด็กทํากิจกรรมละเลงสีของ
เดก็แตล่ะคนจะแตกตา่งกนัไปตามวิธีของตนเอง เช่น น้องเอบิ ใช้เพียงนิว้ชี ้2 นิว้วาดลงไปบนแป้ง
เปียก แตเ่พียงด้านบนทําให้ภาพท่ีวาดไม่ชดัเจน แต่เม่ือทดลองกดลกูปัดให้จุ่มลงไปในแป้งเปียก
พบว่า ลกูปัดจมลงไป และลากลกูปัดไปตามรูปร่างท่ีตนเองคิดไว้ จึงเปลี่ยนวิธีโดยใช้ลกูปัดกดลง
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ไปเพื่อวาดภาพได้ชดัเจนมากขึน้ จากตวัอย่างจะเห็นได้ว่า เด็กวยันีย้งัต้องการความอิสระใน   
การทดลอง ทดสอบทางความคิด เกิดเป็นความพึงพอใจตามความคิดของตนเอง มีการสร้าง
จินตนาการต่างๆ แต่ยงัมีประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างจํากดั พฒันาการทางกล้ามเนือ้ส่วนท่ี
ควบคมุการเคล่ือนไหวยงัเจริญไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2526: 268, 
285) กลา่วไว้วา่ เดก็ในช่วงอาย ุ 2-7 ปี ตามทฤษฎีพฒันาการทางการคิดของเพียเจต์ เป็นวยัท่ีจดั
อยูใ่นขัน้ pre-operational stage หรือ manipulative stage ซึง่เป็นขัน้แห่งการจดัแจง ขัน้แห่งการ
เร่ิมเรียนรู้สิ่งต่างๆ เด็กวยันีเ้ป็นวยัท่ีกําลงัพฒันากล้ามเนือ้ท่ีใช้บงัคบัการเคลื่อนไหวยงัไม่เจริญ
เต็มท่ี  การประสานระหว่างตาและมือยงัไม่สมัพนัธ์กนั ชอบสํารวจ อยากรู้ อยากเห็น และชอบ
ลองผิดลองถกู ช่วงความสนใจค่อนข้างสัน้ แต่จะพฒันาช่วงความสนใจนีอ้อกไปตามระดบัอาย ุ
การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการกระทํา โดยให้ได้ในสิ่งท่ีชอบ หรือตามความรู้สกึนึกคิดอย่างอิสระ 
ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจให้เกิดอยากเรียนรู้มากขึน้ และสอดคล้องกับ ทอแรนซ์ 
(สญัลกัษณ์ สวุรรณรัศมี. 2533: 4; อ้างอิงจาก Torrance. 1964) ท่ีกลา่ววา่ เด็กปฐมวยันัน้เป็นวยั
ท่ีมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สูง เรียนรู้ทักษะท่ีจะวางแผนและสามารถเช่ือมโยง
เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีห่างไกลกนัได้ และพยายามท่ีจะค้นหาความจริงและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
ทัง้ความคิดและการกระทําซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ เพ่ือส่ือสารความคิด
ความรู้สกึของตนให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ แนวทางท่ีจะชว่ยให้เดก็แสดงความรู้สกึนกึคดิของตนเองออกมา
ในรูปของภาพหรือสิง่ของท่ีเดก็สามารถเห็นได้ เดก็จะใช้กิจกรรมศลิปะเพ่ือเป็นสิง่ในการอธิบายใน
สิ่งท่ีเขาทําเห็นรู้สกึ และคิดออกมาเป็นผลงาน ดงันัน้ในการจดัประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่เด็ก
จะช่วยให้เดก็มีโอกาสค้นคว้า ทดลองและส่ือสารความคิดของตนเองได้  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของลดาวลัย์ กองช่าง (2550: 63) ท่ีศกึษาการจดักิจกรรมและประสบการณ์สง่เสริมการคิดให้เด็ก
ปฐมวยั ควรจดัประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมด้วยการเลน่วสัดสุามมิติ ช่วยให้เด็กเรียนรู้และสง่เสริม
ทกัษะทางความคิดให้แก่เด็กได้ดี นอกจากนัน้ในบางกิจกรรมได้มีการใช้ลวดกํามะหย่ีเป็นรูปทรง
เรขาคณิตให้เด็กได้ประกอบสร้างสรรค์เป็นภาพตามจินตนาการ สร้างเป็นประติมากรรมลวด
กํามะหย่ีสี เป็นต้น   
 
ข้อสังเกตที่ได้จากการวจิัย 
 1. ในระยะสัปดาห์ท่ี1 ของการทดลอง เด็กทํากิจกรรมได้อย่างไม่คล่องแคล่วนัก         
ขาดความมัน่ใจในการทํากิจกรรม โดยเด็กจะพดูว่า นําไปวางไว้ตรงไหน และทําไม่เป็นบ้างเป็น
ครัง้คราว เมื่อเข้าสู่สปัดาห์ท่ี 2 เด็กมีความมัน่ใจมากขึน้ รู้จกัคิดหาวิธีการของตนเองในการทํา
กิจกรรม เช่น นําไปตอ่กนัให้เป็นรูปเป็นร่าง จดัหมวดรูปร่าง ขนาด สี ได้ตามความต้องการ ซึง่ทํา
ให้เด็กสนุกกบักิจกรรมและความพึงพอใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ซึ่งผลงานที่ออกมาเป็นท่ี      
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น่าพึงพอใจของเด็ก เด็กก็ต้องการที่จะทํากิจกรรมละเลงสีอีก โดยสนใจว่ากิจกรรมต่อไปจะมี
อปุกรณ์แบบใด สีอะไร แบบไหนมาให้เดก็ได้สร้างสรรค์ผลงานอีก เม่ือเดก็มีโอกาสได้กระทําบอ่ยๆ 
ผลงานจะดีขึน้สร้างความภาคภมูิใจให้กบัเดก็ และทําให้เห็นคณุคา่ในการทํากิจกรรมละเลงสี 
 2. ช่วงแรกของการทดลอง เด็กจะยึดติดกบัการเปรียบเทียบของแค ่2 สิ่ง ดงันัน้ ครูผู้สอน
ควรบอกเง่ือนไขในการเปรียบเทียบให้เด็ก โดยครูใช้คําถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กเปรียบเทียบของ
หลายสิง่ท่ีอยูใ่กล้ตวั 
 3.  ครูควรหาวสัดท่ีุเป็นลกัษณะ 3 มิติ ซึ่งมีความกว้าง ความยาว ความหนา อย่างเห็น
ได้ชดัมาใช้ในการจดักิจกรรม เพ่ือช่วยพฒันาให้เดก็มีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์สงูขึน้ 
 4.  ขณะท่ีเด็กกําลงันําเสนอผลงาน หรือการท่ีเด็กได้เลา่เร่ืองจากภาพของตน เป็นการท่ี
เด็กได้ทบทวนการทํางานของตนพร้อมกบัสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนให้ผู้ อ่ืนได้ฟังโดยครูได้
แสดงการช่ืนชม พยกัหน้าตัง้ใจฟัง ทําให้เด็กรู้สกึว่าภาพท่ีตนกําลงันําเสนอมีความสําคญัเป็นท่ี
น่าสนใจสําหรับคนอ่ืน คําชมเชยเป็นสิ่งท่ีเด็กวยันีต้้องการมากท่ีสดุ เพราะต้องการให้ผู้ อ่ืนเห็น
ความสําคญัของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ให้เด็กเกิดการตอบสนองท่ีดี ส่งผลต่อ     
การเรียนรู้ของเดก็ให้พฒันาสงูขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1.  ครูควรมีบทบาทในการดแูลให้ความช่วยเหลือ ให้เด็กมีอิสระเสรีในการทํากิจกรรม 
กระตุ้นเด็กโดยให้เด็กได้ทดลองทําตามความคิดของตนเอง ให้เสริมแรงโดยการกล่าวคําชมเชย
และให้รางวลัในผลงานของเดก็ ทําให้เดก็มีความมัน่ใจและตัง้ใจในการทํากิจกรรม 
 2.  การจัดกิจกรรมละเลงสี ควรจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอือ้ต่อการจัด
กิจกรรม โดยจดัสถานท่ีสําหรับการทํากิจกรรมให้มีการหยิบใช้ส่ือวสัดอุุปกรณ์ได้อย่างสะดวก
เพียงพอกบัความต้องการของเด็ก ไม่มีเสียงดงัจากภายนอกเข้ามารบกวนเด็ก ไม่ให้มีสิ่งรบกวน
สมาธิของเดก็ 
 3.  การจดักิจกรรมละเลงสี สามารถท่ีจะพฒันาทกัษะในด้านอ่ืนๆ ได้ด้วย เช่นทกัษะ    
ทางภาษา ทกัษะทางสงัคม ทกัษะทางอารมณ์ ทกัษะทางกล้ามเนือ้มือ เป็นต้น 
 4.  ผลงานท่ีเด็กทํา อาจจดัวางไว้ในมมุตา่งๆ ของห้องเรียน หรือแขวนโชว์ตามหน้าตา่ง
ประตู และอาจมีการถ่ายภาพผลงานเด็กเพ่ือจัดเก็บในแฟ้มสะสมงาน เพ่ือเป็นการสร้าง
บรรยากาศท่ีสง่เสริมการแสดงออกทางศลิปะของเดก็ 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัจากการทํากิจกรรม
อ่ืนๆ เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง การทศันศกึษา กิจกรรมวาดภาพด้วยนิว้มือ การจดักิจกรรมละเลงสี
แบบกลุม่ เป็นต้น 
 2.  ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมละเลงสีท่ีมีต่อความสามารถด้านอ่ืน ๆ เช่น 
ความสามารถทางการคิด ความเช่ือมัน่ในตนเอง การให้ความร่วมมือ พฤติกรรมการช่วยเหลือ 
เป็นต้น 
 3.  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั เช่น 
วิธีการอบรมเลีย้งด ูการช่างสงัเกต เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
คู่มือการใช้แผนกิจกรรมละเลงสี 

ตวัอย่างแผนการจัดกิจกรรมละเลงสี 
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คู่มือการใช้แผนการจัดกจิกรรมละเลงสีสาํหรับเดก็ปฐมวัย 
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คู่มือการใช้แผนการจัดกจิกรรมละเลงสีสาํหรับเดก็ปฐมวัย 
(อายุ 3 - 4 ปี) 

 
1.คาํชีแ้จง 
  กิจกรรมละเลงสีเป็นกิจกรรมท่ีมีแป้งเปียกและสีเป็นส่วนประกอบ เหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก
ช่วยสง่เสริมพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา ซึง่เด็กสามารถเลือกทํา
ได้ตามความสามารถ และความสนใจ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากการใช้
ประสาทสมัผสัในการทํากิจกรรมละเลงสี ทัง้นีย้งัฝึกฝนในเร่ืองการสงัเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ 
ท่ีจะสง่ผลตอ่ความสามารถทางด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก ซึง่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้และเตรียมวสัดอุปุกรณ์ให้
เดก็ได้เลือกทํากิจกรรมอย่างเสรีเหมาะสมกบัพฒันาการและความสนใจ  ของเด็ก จํานวนทัง้สิน้ 24 กิจกรรม 
โดยลกัษณะของกิจกรรมจะใช้แป้งเปียกเป็นวสัดปุระกอบในการทํากิจกรรม  
2. จุดประสงค์           
 2.1  เพ่ือสง่เสริมความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ ได้แก่ เร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและ   
ระยะทาง เร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหน่งท่ีตัง้ และเร่ืองความสมัพนัธ์ของทิศทาง 
             2.2 เพ่ือสง่เสริมทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบ 
            2.3 เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 
            2.4 เพ่ือให้เดก็เกิดความสนกุสนาน 
3. เนือ้หา 
 กิจกรรมละเลงสี 24 กิจกรรม 
4. การดาํเนินกิจกรรม 
 4.1 สร้างข้อตกลงในการทํากิจกรรมละเลงสี ดงันี ้
  4.1.1 การเลือกใช้สี ตกัสีครัง้ละ 1 สี แล้วแตจ่ะเลือกใช้สีใดท่ีวางอยูบ่นโต๊ะก็ได้ 
  4.1.2 ขณะใช้แป้งเปียกระวงัแป้งเปียกตกลงพืน้และเหยียบอาจทําให้เกิดอนัตรายได้ 
  4.1.3 ละเลงแป้งเปียกเฉพาะโต๊ะท่ีทํากิจกรรม และมีอปุกรณ์ท่ีเตรียมไว้ 
  4.1.4 เม่ือได้สญัญาณหมดเวลาอาจใช้เพลงหรือการเคาะจงัหวะ 
  4.1.5 เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้ว ควรเก็บอปุกรณ์เข้าท่ีและล้างมือให้สะอาด 
  4.1.6 ขณะท่ีทําความสะอาดอปุกรณ์ หรือล้างมือ ไมเ่ลน่นํา้ 
 4.2  ครูแนะนํากิจกรรมและอปุกรณ์ อธิบายวิธีการทํา วิธีการใช้วสัด ุ
 4.3  เดก็ลงมือปฏิบตักิิจกรรมอยา่งอิสระ ครูคอยแนะนําให้ความช่วยเหลือเม่ือเดก็ต้องการ 
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5. การประเมินผล 
5.1 สงัเกตการร่วมทํากิจกรรมและการสนทนา 
5.2 สงัเกตพฤตกิรรมขณะเดก็ทํากิจกรรม 
5.3 สงัเกตการเก็บอปุกรณ์เข้าท่ีให้เรียบร้อย 

6. ข้อเสนอแนะ 
 1.  ในการทํากิจกรรมละเลงสี สีท่ีใช้ควรเป็นสีผสมอาหาร หรือสีโปสเตอร์ สีท่ีผสมเข้มๆ จะทํา

ให้ภาพออกมาดดีู 
 2. ในการทํากิจกรรมละเลงสี แป้งเปียกท่ีผสมนํา้สบูจ่ะทําให้ล้างออกได้ง่าย และเพิ่มความล่ืน

ในการวาดภาพ 
 3.  แป้งเปียกท่ีผสมสีลกัษณะข้นจะทําให้เขียนได้สะดวก ควรทดลองเขียนลงบนกระดาษเพ่ือ

ทดสอบความล่ืนของสี อาจใช้เกลือผสมด้วยเพ่ือทําให้ภาพมีความแวววาว 
 4.  ทํากิจกรรมละเลงสีเสร็จแล้ว แป้งเปียกท่ีใช้แล้วสามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้อีก 2 – 3 ครัง้ 

แตค่วรนําเก็บใสก่ลอ่งพลาสตกิและเก็บไว้ในท่ีมีความเย็นเพ่ือช่วยรักษาไมใ่ห้แป้งเสีย 
 5.  เม่ือสิน้สดุการทํากิจกรรม ครูไม่ควรเน้นท่ีความสวยงามของผลงานท่ีเด็กทํา แตค่วรให้

ความสําคญักบักระบวนการทํางานของเดก็ท่ีจะสง่ผลตอ่ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
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ตารางการจัดกจิกรรมละเลงสี 
 

ตารางการจดักิจกรรมละเลงสี 
การจดักิจกรรมละเลงสี ใช้ระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆละ 3 วนัๆละ 30 นาที (09.00 - 09.30น.) ดงันี ้

 
 

สัปดาห์ 
 

วัน 
 

รายช่ือกจิกรรม 
 

 
1 
 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีด้วยนิว้มือ 
ละเลงสีกบัไม้บล๊อกรูปทรงตา่งๆ 
ละเลงสีกบัหลอดดดูนํา้, ไม้ไอศกรีม และสีเทียน 

 
 

2 
 

 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีกบัลกูบอลพลาสตกิ, ลกูปัดไม้ลกูใหญ่ และลกูโป่งนํา้ 
ละเลงสีกบัวตัถพุิมพ์ภาพและแมพ่ิมพ์รูปร่างตา่งๆ 
ละเลงสีกบัใบไม้และดอกไม้ 

 
 

3 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีกบัฝาขวดนํา้และเปลือกหอยพลาสตกิ 
ละเลงสีกบัขวดนํา้พลาสตกิและถ้วยโฟม 
ละเลงสีกบัแกนกระดาษทิชชู่และหลอดด้าย 

 
 

4 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีกบักาบมะพร้าว, เปลือกข้าวโพด และก้านกล้วย 
ละเลงสีกบัแก้วนํา้พลาสตกิและแปรงสีฟัน 
ละเลงสีกบัเปลือกถัว่ลสิงและเปลือกหอย 

 
 

5 
 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีกบัถ้วยโฟมและหลอดดดูนํา้ 
ละเลงสีกบักลอ่งกระดาษและไม้บล๊อก 
ละเลงสีกบัลกูบอลพลาสตกิและลกูปิงปอง 
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ตารางการจดักิจกรรมละเลงสี (ต่อ) 
 

 

สัปดาห์ 
 

วัน 
 

รายช่ือกจิกรรม 
 

 
6 
 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีด้วยนิว้มือกบัสีเทียน 
ละเลงสีด้วยนิว้มือกบัก่ิงไม้ 
ละเลงสีกบักลอ่งกระดาษและไม้บล๊อก 

 
 

7 
 
 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีกบัฟองนํา้กบัใยบวบ 
ละเลงสีด้วยนิว้มือกบัลกูโป่งนํา้ 
ละเลงสีกบัท่ีรองแก้วนํา้และแป้งโดว์ 

 
 

8 
 

 

 
จนัทร์ 
พธุ 
ศกุร์ 

 
ละเลงสีบนแผน่พลาสตกิ 
ละเลงสีในกรอบรูปกระดาษ 
ละเลงสีบนกระดาษสร้างลายฉล ุ

 
หมายเหตุ 

ในการทํากิจกรรมมือน้อยละเลงสีประกอบอุกรณ์แต่ละครัง้จะแทรกในช่วงเวลาท่ีเด็กทํา
กิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาในการปฎิบตักิิจกรรม 30 นาที 
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ตวัอย่างแผนการจัดกจิกรรมละเลงสี 
( 2 สัปดาห์ 6 วัน ) 
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ตวัอย่างแผนการจัดกจิกรรมละเลงสี 
สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ที่1 

ช่ือกิจกรรม ละเลงสีด้วยนิว้มือ 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือสง่เสริมความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กในเร่ืองความสมัพนัธ์ของ ความยาวและ
ระยะทาง (ยาว - สัน้) 

2. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบ 
3. เพ่ือสง่เสริมการคดิวางแผน ตดัสนิใจ 
4. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 
5. เพ่ือฝึกการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
6. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการส่ือสารถ่ายทอดความคดิ 
 

เนือ้หา 
 กิจกรรรมละเลงสีด้วยนิว้มือ เป็นการนํานิว้มือมาประกอบในการทํากิจกรรมเพ่ือให้เกิดเป็นมิต ิ
ซึง่เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความพอใจ ทัง้นีเ้ด็กเกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสมัผสั
และฝึกทักษะของเด็กในเร่ืองการสังเกต เปรียบเทียบความยาว โดยการพูดคุยขณะท่ีเด็กปฎิบัติ
กิจกรรม 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. แป้งเปียก                                    6. เพลง กําแบ 
2. สีโปสเตอร์ 3 สี (แดง,นํา้เงิน ,เหลือง)   7. ถงันํา้ 
3. ถาดใสสี่ 1 ถาด                             8. ผ้าขนหนหูรือผ้าเช็ดมือ 
4. กระดาษขนาด A4 1 แผน่                9. ผ้าพลาสตกิสําหรับปพืูน้และรองโต๊ะ 
5. เสือ้กนัเปือ้นพลาสตกิ        กิจกรรม 1 ผืน 

 
ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 ขัน้แนะนํากิจกรรม 

1. เดก็และครูร่วมกนัร้องเพลง “กําแบ” พร้อมทําท่าทางประกอบ 
2.  ครูนําสีเทียนท่ีมีรูปร่างเหมือนกนั แตค่วามยาวแตกตา่งกนัจํานวน 3 แท่งมาให้เดก็ๆด ูและ

ให้เดก็ๆ เปรียบเทียบความยาวของสีเทียน 
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3. เดก็และครูร่วมกนัสนทนาซกัถามเก่ียวความยาว ความสัน้ของสีเทียน ดงันี ้
- สีเทียนแท่งไหนยาวท่ีสดุ 
- สีเทียนแท่งไหนสัน้ท่ีสดุ 

4.  ครูแนะนําวสัดอุุปกรณ์ และเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง จับ สมัผสั สงัเกต เปรียบเทียบ   
ความยาวของนิว้มือ และวิธีการนําวสัดมุาประกอบให้เกิดมิติอย่างอิสระตามความคิดและจินตนาการ
ของตนเอง 
 ขัน้ดําเนินกิจกรรม 

1. เด็กและครูร่วมกนัอธิบายขัน้ตอนในการทํากิจกรรมละเลงสีด้วยนิว้มือให้เด็กเข้าใจก่อนลง
มือปฏิบตั ิ 

2. เด็กลงมือปฎิบตัิกิจกรรมละเลงสี โดยการเทแป้งเปียกลงบนโต๊ะ เด็กเลือกใช้สีผสมกบัแป้ง
เปียกโดยใช้มือในการจบั เท ขยํา และวาดภาพตามจินตนาการ 

3. เม่ือเดก็วาดภาพเป็นท่ีพอใจแล้วนํากระดาษทาบลงบนแป้งเปียกท่ีวาดเป็นภาพ และสงัเกต
ภาพท่ีวาดกบัภาพท่ีปรากฏบนกระดาษ 

4. ครูกระตุ้นเด็กทํากิจกรรมให้หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั 
การใช้วสัด ุอปุกรณ์ และผลงานท่ีกําลงัทําอยู่โดยการใช้คําถามท่ีสง่เสริมให้เด็กเกิดความสามารถด้าน
มิตสิมัพนัธ์ โดยใช้คําถามลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

    - เดก็ๆใช้นิว้ท่ีสัน้ท่ีสดุวาดเป็นรูปอะไร 
    - เดก็ๆใช้นิว้ท่ียาวท่ีสดุวาดเป็นรูปอะไร 
ขัน้สรุป 
1. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้ว เดก็ช่วยกนัเก็บวสัดอุปุกรณ์และทําความสะอาดบริเวณท่ีปฎิบตัิ

กิจกรรม 
2. เปิดโอกาสให้เดก็ได้เลา่ถงึผลงานท่ีตนเองทํา ขัน้ตอนการทํากิจกรรม และการใช้วสัด ุ

อปุกรณ์ พร้อมทัง้ให้เดก็ได้สงัเกต เปรียบเทียบความยาว - สัน้ จากผลงาน 
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การประเมินผล 
1.สงัเกตจากการมีสว่นร่วมในการสนทนาและตอบคําถามของเดก็ 
2.สงัเกตจากการร่วมกิจกรรม 
3.สงัเกตจากการเลา่เร่ืองเก่ียวกบัผลงานของตนเอง 

 
 

ภาคผนวก 
          เพลงกาํ-แบ                     (ไม่ทราบนามผู้แต่ง) 
กํา กํา กํา กํา แบ แบ แบ แบ 
ตบ ตบ ตบ ตบ กํา กํา แบ 
กํา กํา กํา กํา แบ แบ แบ แบ 
ตบ ตบ ตบ ตบ แล้วมือวางบนตกั 
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ตวัอย่างแผนการจัดกจิกรรมละเลงสี 
สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ที่ 2 

ช่ือกิจกรรม ละเลงสีกับไม้บล็อกรูปทรงต่างๆ (ทรงกระบอก ทรงกลม ทรงเหล่ียม) 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือสง่เสริมความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กในเร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและ
ระยะทาง (ยาว-สัน้) 

2. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบ 
3. เพ่ือสง่เสริมการคดิวางแผน ตดัสนิใจ 
4. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 
5. เพ่ือฝึกการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
6. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการส่ือสารถ่ายทอดความคดิ 
 

เนือ้หา 
 กิจกรรรมละเลงสี เป็นการนําวสัดุ ได้แก่ ไม้บล็อกรูปทรงต่างๆ (ทรงกระบอก ทรงกลม ทรง
เหล่ียม) มาประกอบในการทํากิจกรรมเพ่ือให้เกิดเป็นมิติ ซึ่งเด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตาม
ความพอใจ ทัง้นีเ้ด็กเกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสมัผสัและฝึกทกัษะของเด็กในเร่ืองการสงัเกต 
เปรียบเทียบความยาว โดยการพดูคยุขณะท่ีเดก็ปฎิบตักิิจกรรม 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. แป้งเปียก                                    6. เสือ้กนัเปือ้นพลาสตกิ                     
2. สีโปสเตอร์ 3 สี (แดง, นํา้เงิน, เหลือง)    7. ถงันํา้ 
3. ถาดใสสี่ 1 ถาด                             8. ผ้าขนหนหูรือผ้าเช็ดมือ 
4. กระดาษขนาด A4 1 แผน่                9. เพลง กลมและเหล่ียม 
5. ผ้าพลาสตกิสําหรับปพืูน้และ             10. ไม้บลอ็กรูปทรงกระบอก  
    รองโต๊ะกิจกรรม 1 ผืน                               ทรงกลม ทรงเหล่ียม 

 
ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 ขัน้แนะนํากิจกรรม 
 1. เดก็และครูร่วมกนัร้องเพลง “กลมและเหล่ียม” พร้อมทําท่าทางประกอบ 
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2. ครูแนะนําวสัดอุปุกรณ์ ไม้บลอ็กรูปทรงทรงกระบอก ทรงกลม ทรงเหล่ียมและเปิดโอกาสให้
เดก็ได้ทดลอง จบั สมัผสั สงัเกต เปรียบเทียบ ความยาวและวิธีการนําวสัดมุาประกอบให้เกิดมิตอิยา่ง
อิสระตามความคดิและจินตนาการของตนเอง 

3. ครูนําไม้บล็อกรูปทรงต่างๆ มาวางไว้บนโต๊ะ เด็กและครูร่วมกันสนทนาซกัถามเก่ียวกับ    
ไม้บลอ็กรูปทรงตา่งๆ ดงันี ้

 

 
 

    - ไม้บลอ็กรูปทรงไหนยาวท่ีสดุ  
    - ไม้บลอ็กรูปทรงไหนสัน้ท่ีสดุ 
    - ให้เดก็ๆมองไปรอบๆตวั มีสิง่ของชิน้ไหนบ้างท่ีเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม 

 ขัน้ดําเนินกิจกรรม 
1. เดก็และครูร่วมกนัอธิบายขัน้ตอนในการทํากิจกรรมละเลงสีให้เดก็เข้าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิ 
2. เดก็ลงมือปฎิบตักิิจกรรมละเลงสี ตามความคดิและจินตนาการอยา่งอิสระ 
3. ครูกระตุ้นเด็กทํากิจกรรมให้หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั 

การใช้วสัด ุอปุกรณ์ และผลงานท่ีกําลงัทําอยู่โดยการใช้คําถามท่ีสง่เสริมให้เด็กเกิดความสามารถด้าน
มิตสิมัพนัธ์  

ขัน้สรุป 
1. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้ว เด็กช่วยกนัเก็บวสัดอุปุกรณ์และทําความสะอาดบริเวณท่ีปฎิบตัิ

กิจกรรม 
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าถึงผลงานท่ีตนเองทํา ขัน้ตอนการทํากิจกรรม และการใช้วสัด ุ

อปุกรณ์ พร้อมทัง้ให้เดก็ได้สงัเกต เปรียบเทียบความยาว - สัน้ จากผลงาน 
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การประเมินผล 
1.สงัเกตจากการมีสว่นร่วมในการสนทนาและตอบคําถามของเดก็ 
2.สงัเกตจากการร่วมกิจกรรม 
3.สงัเกตจากการเลา่เร่ืองเก่ียวกบัผลงานของตนเอง 
 
 

ภาคผนวก 
   เพลง กลมและเหล่ียม (ไม่ทราบนามผู้แต่ง) 

                      กลม กลมและเหลี่ยม เหล่ียมและกลม และกลม และเหล่ียม 

                           เหล่ียม และกลม และกลม และกลม และเหล่ียม 
                 กลม กลมและเหล่ียม เหล่ียมและกลม และกลม และเหลี่ยม 

                                     เหล่ียม และกลม และกลม และเหล่ียม 
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ตวัอย่างแผนการจัดกจิกรรมละเลงสี 
สัปดาห์ที่ 1 ครัง้ที่ 3 

ช่ือกิจกรรม  ละเลงสีกับหลอดดดูนํา้ ไม้ไอศกรีม และสีเทยีน 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือสง่เสริมความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ในเร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและ
ระยะทาง (ยาว-สัน้) 

2. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบ 
3. เพ่ือสง่เสริมการคดิวางแผน ตดัสนิใจ 
4. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 
5. เพ่ือฝึกการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
6. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการส่ือสารถ่ายทอดความคดิ 
 

เนือ้หา 
 กิจกรรรมละเลงสี เป็นการนําวสัด ุได้แก่ หลอดดดูนํา้ ไม้ไอศกรีม และสีเทียน มาประกอบใน
การทํากิจกรรมเพ่ือให้เกิดเป็นมิต ิซึง่เดก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความพอใจ ทัง้นีเ้ด็กเกิดการ
เรียนรู้จากการใช้ประสาทสมัผสัและฝึกทกัษะของเด็กในเร่ืองการสงัเกต เปรียบเทียบความยาว โดย
การพดูคยุขณะท่ีเดก็ปฎิบตักิิจกรรม 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. แป้งเปียก                                    6. หลอดดดูนํา้ ไม้ไอศกรีม และสีเทียน 
2. สีโปสเตอร์ 3 สี (แดง, นํา้เงิน, เหลือง)   7. ถงันํา้ 
3. ถาดใสสี่ 1 ถาด                             8. ผ้าขนหนหูรือผ้าเช็ดมือ 
4. กระดาษขนาด A4 1 แผน่                9. คําคล้องจอง “ผลไม้” 

             5. เสือ้กนัเปือ้นพลาสตกิ                        10. ผ้าพลาสตกิสําหรับปพืูน้และรองโต๊ะ กิจกรรม 1 
ผืน 

 
ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 ขัน้แนะนํากิจกรรม 
 1. เด็กและครูร่วมกันท่องคําคล้องจอง “ผลไม้” พร้อมทําท่าทางประกอบตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง 
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2. ครูแนะนําวสัดอุปุกรณ์ หลอดดดูนํา้ ไม้ไอศกรีม และสีเทียนและเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง 
จับ สมัผัส สงัเกต เปรียบเทียบ ความยาวและวิธีการนําวัสดุมาประกอบให้เกิดมิติอย่างอิสระตาม
ความคดิและจินตนาการของตนเอง 

3. ครูนําหลอดดดูนํา้ ไม้ไอศกรีม และสีเทียน มาวางไว้บนโต๊ะให้เด็กๆด ูและให้เด็กๆร่วมกนั
ตอบคําถาม ดงันี ้

                                                                                        

 
 
    - หลอดดดูนํา้ ไม้ไอศกรีม และสีเทียน ของชิน้ไหนยาวท่ีสดุ 
    - หลอดดดูนํา้ ไม้ไอศกรีม และสีเทียน ของชิน้ไหนสัน้ท่ีสดุ 

 ขัน้ดําเนินกิจกรรม 
1. เดก็และครูร่วมกนัอธิบายขัน้ตอนในการทํากิจกรรมละเลงสีให้เดก็เข้าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิ 
2. เดก็ลงมือปฎิบตักิิจกรรมละเลงสี ตามความคดิและจินตนาการอยา่งอิสระ 
3. ครูกระตุ้นเด็กทํากิจกรรมให้หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั 

การใช้วสัด ุอปุกรณ์ และผลงานท่ีกําลงัทําอยู่โดยการใช้คําถามท่ีสง่เสริมให้เด็กเกิดความสามารถด้าน
มิตสิมัพนัธ์  

ขัน้สรุป 
1. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้ว เดก็ช่วยกนัเก็บวสัดอุปุกรณ์และทําความสะอาดบริเวณท่ีปฎิบตัิ

กิจกรรม 
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าถึงผลงานท่ีตนเองทํา ขัน้ตอนการทํากิจกรรม และการใช้วสัด ุ

อปุกรณ์ พร้อมทัง้ให้เดก็ได้สงัเกต เปรียบเทียบความยาว - สัน้ จากผลงาน 
 

การประเมินผล 
1.สงัเกตจากการมีสว่นร่วมในการสนทนาและตอบคําถามของเดก็ 
2.สงัเกตจากการร่วมกิจกรรม 
3.สงัเกตจากการเลา่เร่ืองเก่ียวกบัผลงานของตนเอง 
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ภาคผนวก 
                                            คาํคล้องจอง ผลไม้         (ไม่ทราบนามผู้แต่ง) 

จํา้จีผ้ลไม้ แตงไทย แตงกวา 
ขนนุ น้อยหนา่ พทุรา มงัคดุ 
ละมดุ ลําไย มะเฟือง มะไฟ 
มะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ 
ฟักแฟง แตงโม ไชโยโห่ฮิว้ 
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ตวัอย่างแผนการจัดกจิกรรมละเลงสี 
สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ที่ 1 

ช่ือกิจกรรม  ละเลงสีกับลูกบอลพลาสตกิ ลูกปัดไม้ลูกใหญ่ และลูกโป่งนํา้ 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือสง่เสริมความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ในเร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและ
ระยะทาง (ใกล้-ไกล) 

2. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบ 
3. เพ่ือสง่เสริมการคดิวางแผน ตดัสนิใจ 
4. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 
5. เพ่ือฝึกการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
6. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการส่ือสารถ่ายทอดความคดิ 
 

เนือ้หา 
 กิจกรรรมละเลงสี เป็นการนําวสัด ุได้แก่ ลกูบอลพลาสตกิ ลกูปัดไม้ลกูใหญ่ และลกูโป่งนํา้ มา
ประกอบในการทํากิจกรรมเพ่ือให้เกิดเป็นมิติ ซึ่งเด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตาม  ความพอใจ 
ทัง้นีเ้ดก็เกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสมัผสัและฝึกทกัษะของเด็กในเร่ือง  การสงัเกต เปรียบเทียบ
ระยะทาง โดยการพดูคยุขณะท่ีเดก็ปฎิบตักิิจกรรม 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. แป้งเปียก                                    6. เสือ้กนัเปือ้นพลาสตกิ                     
2. สีโปสเตอร์ 3 สี (แดง, นํา้เงิน , เหลือง)  7. ถงันํา้ 
3. ถาดใสสี่ 1 ถาด                             8. ผ้าขนหนหูรือผ้าเช็ดมือ 
4. กระดาษขนาด A4 1 แผน่                9. เพลง “แมงมมุ” 

           5. ผ้าพลาสตกิสําหรับปพืูน้และ           10. ลกูบอลพลาสตกิ ลกูปัดไม้ลกูใหญ่ 
                รองโต๊ะกิจกรรม 1 ผืน                               และลกูโป่งนํา้ 
 
ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 ขัน้แนะนํากิจกรรม 
 1. เดก็และครูร่วมกนัร้องเพลง “แมงมมุ” พร้อมทําท่าทางประกอบตามความคดิสร้างสรรค์ของ
ตนเอง 
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2. ครูแนะนําวสัดอุปุกรณ์ ลกูบอลพลาสตกิ ลกูปัดไม้ลกูใหญ่ และลกูโป่งนํา้ แล้วเปิดโอกาสให้
เด็กได้ทดลอง จบั สมัผสั สงัเกต เปรียบเทียบ และวิธีการนําวสัดมุาประกอบให้เกิดมิติอย่างอิสระตาม
ความคดิและจินตนาการของตนเอง 

3. ครูนําลกูบอลพลาสตกิ ลกูปัดไม้ลกูใหญ่ และลกูโป่งนํา้ มาวางไว้ในระยะท่ีแตกตา่งกนั และ
ให้เดก็ๆ ร่วมกนัตอบคําถามดงันี ้

 

 
 

    - สิง่ของชิน้ไหน อยูใ่กล้ตวัเดก็ๆมากท่ีสดุ     
    - สิง่ของชิน้ไหน อยูไ่กลตวัเดก็ๆมากท่ีสดุ     

 ขัน้ดําเนินกิจกรรม 
1. เดก็และครูร่วมกนัอธิบายขัน้ตอนในการทํากิจกรรมละเลงสีให้เดก็เข้าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิ 
2. เดก็ลงมือปฎิบตักิิจกรรมละเลงสี ตามความคดิและจินตนาการอยา่งอิสระ 
3. ครูกระตุ้นเด็กทํากิจกรรมให้หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั 

การใช้วสัด ุอปุกรณ์ และผลงานท่ีกําลงัทําอยู่โดยการใช้คําถามท่ีสง่เสริมให้เด็กเกิดความสามารถด้าน
มิตสิมัพนัธ์  

ขัน้สรุป 
1. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้ว เดก็ช่วยกนัเก็บวสัดอุปุกรณ์และทําความสะอาดบริเวณท่ีปฎิบตัิ

กิจกรรม 
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าถึงผลงานท่ีตนเองทํา ขัน้ตอนการทํากิจกรรม และการใช้วสัด ุ

อปุกรณ์ พร้อมทัง้ให้เดก็ได้สงัเกต เปรียบเทียบระยะทาง ใกล้ – ไกล  
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การประเมินผล 
1.สงัเกตจากการมีสว่นร่วมในการสนทนาและตอบคําถามของเดก็ 
2.สงัเกตจากการร่วมกิจกรรม 
3.สงัเกตจากการเลา่เร่ืองเก่ียวกบัผลงานของตนเอง 
 

  ภาคผนวก 
เพลง แมงมุม           (ไม่ทราบนามผู้แต่ง) 

      แมงมมุลายตวันัน้      ฉนัวา่มนัซมซานเหลือทน 
วนัหนึง่มนัเปียกฝน  ไหลลงจากบนหลงัคา 
พระอาทิตย์สอ่งแสง  นํา้แห้งเหือดไปลบัตา 

    มนัรีบไตข่ึน้ฟ้า  หนัหลงัมาทําตาลกุวาว 
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ตวัอย่างแผนการจัดกจิกรรมละเลงสี 
สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ที่ 2 

ช่ือกิจกรรม  ละเลงสีกับวัตถุพมิพ์ภาพและแม่พมิพ์รูปร่างต่างๆ 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือสง่เสริมความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ในเร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและ
ระยะทาง (ใกล้-ไกล) 

2. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบ 
3. เพ่ือสง่เสริมการคดิวางแผน ตดัสนิใจ 
4. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 
5. เพ่ือฝึกการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
6. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการส่ือสารถ่ายทอดความคดิ 
 

เนือ้หา 
 กิจกรรรมละเลงสี เป็นการนําวสัด ุได้แก่ วตัถพุิมพ์ภาพและแม่พิมพ์รูปร่างต่างๆ มาประกอบ
ในการทํากิจกรรมเพ่ือให้เกิดเป็นมิติ ซึง่เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความพอใจ ทัง้นีเ้ด็กเกิด
การเรียนรู้จากการใช้ประสาทสมัผสัและฝึกทกัษะของเดก็ในเร่ืองการสงัเกต เปรียบเทียบระยะทาง โดย
การพดูคยุขณะท่ีเดก็ปฎิบตักิิจกรรม 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. แป้งเปียก                                    6. เสือ้กนัเปือ้นพลาสตกิ                     
2. สีโปสเตอร์ 3 สี (แดง, นํา้เงิน, เหลือง)    7. ถงันํา้ 
3. ถาดใสสี่ 1 ถาด                             8. ผ้าขนหนหูรือผ้าเช็ดมือ 
4. กระดาษขนาด A4 1 แผน่                9. เพลง “มือของฉนั” 

           5. ผ้าพลาสตกิสําหรับปพืูน้และ             10. วตัถพุิมพ์ภาพและแมพ่มิพ์รูปร่างตา่งๆ 
                รองโต๊ะกิจกรรม 1 ผืน 
 
ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 ขัน้แนะนํากิจกรรม 
 1. เดก็และครูร่วมกนัร้องเพลง “มือของฉนั” พร้อมทําท่าทางประกอบ ตามความคิดสร้างสรรค์
ของตนเอง 
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2. ครูแนะนําวสัดุอุปกรณ์ วตัถุพิมพ์ภาพและแม่พิมพ์รูปร่างต่างๆ และเปิดโอกาสให้เด็กได้
ทดลอง จบั สมัผสั สงัเกต เปรียบเทียบวิธีการนําวสัดมุาประกอบให้เกิดมิติอย่างอิสระตามความคิด
และจินตนาการของตนเอง 
 ขัน้ดําเนินกิจกรรม 

1. เดก็และครูร่วมกนัอธิบายขัน้ตอนในการทํากิจกรรมละเลงสีให้เดก็เข้าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิ 
2. เดก็ลงมือปฎิบตักิิจกรรมละเลงสี ตามความคดิและจินตนาการอยา่งอิสระ 
3. ครูกระตุ้นเด็กทํากิจกรรมให้หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั 

การใช้วสัด ุอปุกรณ์ และผลงานท่ีกําลงัทําอยู่โดยการใช้คําถามท่ีสง่เสริมให้เด็กเกิดความสามารถด้าน
มิตสิมัพนัธ์ โดยใช้คําถามลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

    -เดก็ๆอยูใ่กล้แมพ่ิมพ์รูปอะไรมากท่ีสดุ  
ขัน้สรุป 
1. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้ว เดก็ช่วยกนัเก็บวสัดอุปุกรณ์และทําความสะอาดบริเวณท่ีปฎิบตัิ

กิจกรรม 
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าถึงผลงานท่ีตนเองทํา ขัน้ตอนการทํากิจกรรม และการใช้วสัด ุ

อปุกรณ์ พร้อมทัง้ให้เดก็ได้สงัเกต เปรียบเทียบระยะทาง ใกล้ – ไกล จากผลงานการละเลงสีของตนเอง 
 
การประเมินผล 

1.สงัเกตจากการมีสว่นร่วมในการสนทนาและตอบคําถามของเดก็ 
2.สงัเกตจากการร่วมกิจกรรม 
3.สงัเกตจากการเลา่เร่ืองเก่ียวกบัผลงานของตนเอง 
 

 
      ภาคผนวก 

                                                      เพลง มือของฉัน         (ไม่ทราบนามผู้แต่ง) 
  มือของฉนันัน้มีสองมือ 
น่ีมือซ้าย น่ีมือขวา 
มือของฉนัมีนิว้ทัง้5 
ก้อย นาง กลาง ชี ้และหวัแมมื่อ 
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ตวัอย่างแผนการจัดกจิกรรมละเลงสี 
สัปดาห์ที่ 2 ครัง้ที่ 3 

ช่ือกิจกรรม  ละเลงสีกับใบไม้และดอกไม้ 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพ่ือสง่เสริมความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ในเร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาวและ
ระยะทาง (ใกล้-ไกล) 

2. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการสงัเกตเปรียบเทียบ 
3. เพ่ือสง่เสริมการคดิวางแผน ตดัสนิใจ 
4. เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 
5. เพ่ือฝึกการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
6. เพ่ือสง่เสริมทกัษะการส่ือสารถ่ายทอดความคดิ 
 

เนือ้หา 
 กิจกรรรมละเลงสี เป็นการนําวัสดุ ได้แก่ ใบไม้และดอกไม้ มาประกอบในการทํากิจกรรม
เพ่ือให้เกิดเป็นมิติ ซึง่เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความพอใจ ทัง้นีเ้ด็กเกิดการเรียนรู้จากการ
ใช้ประสาทสมัผสัและฝึกทกัษะของเด็กในเร่ืองการสงัเกต เปรียบเทียบระยะทาง โดยการพดูคยุขณะท่ี
เดก็ปฎิบตักิิจกรรม 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. แป้งเปียก                                    6. ใบไม้และดอกไม้ 
2. สีโปสเตอร์ 3 สี (แดง, นํา้เงิน, เหลือง)    7. ถงันํา้ 
3. ถาดใสสี่ 1 ถาด                             8. ผ้าขนหนหูรือผ้าเช็ดมือ 
4. กระดาษขนาด A4 1 แผน่               9. เพลง “ก่ิง ก้าน ใบ” 

            5. เสือ้กนัเปือ้นพลาสตกิ                          10. ผ้าพลาสตกิสําหรับปพืูน้และรองโต๊ะ  กิจกรรม 
1 ผืน 

 
ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 ขัน้แนะนํากิจกรรม 
 1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ก่ิง ก้าน ใบ” พร้อมทําท่าทางประกอบ ตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง 
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2. ครูแนะนําวสัดอุปุกรณ์ ใบไม้และดอกไม้ และเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง จบั สมัผสั สงัเกต 
เปรียบเทียบ วิธีการนําวสัดมุาประกอบให้เกิดมิตอิยา่งอิสระ ตามความคดิและจินตนาการของตนเอง 

3. ครูนําก่ิงไม้ ใบไม้ และดอกไม้ มาวางไว้ในระยะท่ีแตกต่างกนั และให้เด็กๆร่วมกันตอบ
คําถามลกัษะดงัตอ่ไปนี ้   

 

 
 

              - เดก็ๆอยูใ่กล้กบัอะไรมากท่ีสดุ  
              - เดก็ๆอยูไ่กลกบัอะไรมากท่ีสดุ  
 ขัน้ดําเนินกิจกรรม 

1. เดก็และครูร่วมกนัอธิบายขัน้ตอนในการทํากิจกรรมละเลงสีให้เดก็เข้าใจก่อนลงมือปฏิบตั ิ 
2. เดก็ลงมือปฎิบตักิิจกรรมละเลงสี ตามความคดิและจินตนาการอยา่งอิสระ 
3. ครูกระตุ้นเด็กทํากิจกรรมให้หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั 

การใช้วสัด ุอปุกรณ์ และผลงานท่ีกําลงัทําอยู่โดยการใช้คําถามท่ีสง่เสริมให้เด็กเกิดความสามารถด้าน
มิตสิมัพนัธ์  

ขัน้สรุป 
1. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้ว เดก็ช่วยกนัเก็บวสัดอุปุกรณ์และทําความสะอาดบริเวณท่ีปฎิบตัิ

กิจกรรม 
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าถึงผลงานท่ีตนเองทํา ขัน้ตอนการทํากิจกรรม และการใช้วสัด ุ

อปุกรณ์ พร้อมทัง้ให้เดก็ได้สงัเกต เปรียบเทียบระยะทาง ใกล้ – ไกล  
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การประเมินผล 
1.สงัเกตจากการมีสว่นร่วมในการสนทนาและตอบคําถามของเดก็ 
2.สงัเกตจากการร่วมกิจกรรม 
3.สงัเกตจากการเลา่เร่ืองเก่ียวกบัผลงานของตนเอง 

 
 
 
                                                     ภาคผนวก 

         เพลง  กิ่ง ก้าน ใบ               (ไม่ทราบนามผู้แต่ง) 
ก่ิง ก้าน ใบ ชะ ชะ ใบ ก้าน ก่ิง (ซํา้) 

ฝนตกลมแรงจริง (ซํา้) 
ชะ ชะ ก่ิง ก้าน ใบ 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือดาํเนินการทดสอบเชงิปฎิบัตกิารวัดความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 
คู่มือแบบทดสอบเชิงปฎบิัตกิารวัดความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 

ตวัอย่างแบบทดสอบเชิงปฎิบัตกิารวัดความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 
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คู่มือดาํเนินการทดสอบเชงิปฎิบัตกิารวัดความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ของเดก็ปฐมวัย 
(อายุ 3 – 4 ปี) 
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คู่มือดาํเนินการทดสอบเชงิปฎิบัตกิารวัดความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ของเดก็ปฐมวัย  
(อายุ 3 – 4 ปี) 

 
1. คาํชีแ้จง 

1.1 แบบทดสอบนีเ้ป็นแบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวัดความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของ          
เดก็ปฐมวยั (อาย ุ3 – 4 ปี) 

1.2 แบบทดสอบนีมี้ทัง้หมด 3 ชดุ และเป็นแบบประเมินประเภทปฎิบตัจิริง 
1.3 ในการดําเนินการทดสอบ ผู้ ดําเนินการทดสอบด้วยตนเองโดยอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบ

และดําเนินการทดสอบทีละข้อ นอกจากนีมี้ผู้ช่วยดําเนินการทดสอบช่วยดแูลและอํานวยความสะดวก
ให้ผู้ รับการทดสอบได้รับการทดสอบถกูต้องตามคําสัง่และขัน้ตอน ซึง่การทดสอบจะทดสอบวนัละ 1 ชดุ 
โดยเรียงลําดบัจากชดุท่ี 1 – 3 รวมระยะเวลาในการประเมิน 3 วนั เม่ือทําการประเมินครบ 3 วนัแล้ว 
นําแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 

 
2. คาํแนะนําในการใช้แบบทดสอบ 

2.1 ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบประกอบด้วยแบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการวดัความสามารถ
ด้านมิตสิมัพนัธ์ จํานวน 3 ชดุ ดงันี ้

     ชดุท่ี 1 เร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาว และระยะทาง (ยาว-สัน้, ใกล้-ไกล) 
     ชดุท่ี 2 เร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหน่ง (บน-ลา่ง, ข้างใน-ข้างนอก) 

                  ชดุท่ี 3 เร่ืองความสมัพนัธ์ของทิศทาง (หน้า-หลงั) 
2.2 การตรวจให้คะแนน 
     2.2.1 ข้อท่ีสามารถปฎิบตัไิด้ถกูต้องให้ 1 คะแนน 
     2.2.2 ข้อท่ีปฎิบตัไิมถ่กูต้องหรือไมส่ามารถปฎิบตัไิด้หรือไมป่ฎิบตัเิลยให้ 0 คะแนน 
2.3 การเตรียมตวัก่อนทดสอบ 
     2.3.1 สถานท่ีทดสอบควรเป็นห้องเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมทัง้ภายในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนเอือ้อํานวยตอ่ผู้ รับการทดสอบ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ มีขนาดพอเหมาะกบัผู้ รับการทดสอบมีแสง
สวา่งเพียงพอ ไมมี่เสียงดงัรบกวน 

     2.3.2 ผู้ ดําเนินการทดสอบต้องศกึษาคูมื่อในการทดสอบให้เข้าใจกระบวนการในการทดสอบ
ทัง้หมด เพ่ือให้เกิดความชํานาญในการใช้แบบทดสอบเชิงปฎิบตัิการ ซึ่งจะทําให้การดําเนินการ
ทดสอบเป็นไปอย่างราบร่ืน และก่อนการทดสอบผู้ ดําเนินการทดสอบต้องเขียน ช่ือ- นามสกลุ ของผู้
เข้ารับการทดสอบให้เรียบร้อย ก่อนลงมือทดสอบ ผู้ ดําเนินการทดสอบต้องอธิบายขัน้ตอนให้ผู้ เข้ารับ
การทดสอบดไูปพร้อมๆ กนั 
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2.4 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ 
     แบบทดสอบเชิงปฎิบตักิารเป็นการทดสอบประเภทปฎิบตัจิริง เตรียมอปุกรณ์ ดงันี ้
          1) คูมื่อดําเนินการทดสอบ 
          2) อปุกรณ์ตา่งๆท่ีใช้ในการทดสอบ เช่น สีเทียน ไม้บล๊อก หุ่นมือ เป็นต้น 

                3) แบบบนัทกึการทดสอบเชิงปฎิบตักิารวดัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
           4) นาฬกิาจบัเวลา 1 เรือน 

2.5 ผู้ รับผิดชอบ 
     1. ก่อนดําเนินการทดสอบให้ผู้ รับการทดสอบไปทําธุระสว่นตวั เช่น ด่ืมนํา้ เข้าห้องนํา้ ให้

เรียบร้อย 
     2. ผู้ ดําเนินการทดสอบควรสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ รับการทดสอบโดยทกัทายพดูคยุเพ่ือ

สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี เม่ือเห็นวา่ผู้ รับการทดสอบพร้อมจงึเร่ิมทําการทดสอบ 
 
3. ข้อปฏบิัตใินการทดสอบ 

3.1 ผู้ ดําเนินการทดสอบอา่นคําสัง่ให้ผู้ รับการทดสอบฟังช้าๆ และชดัเจนข้อละ 2 ครัง้ 
3.2 ให้ผู้ รับการทดสอบใช้เวลาทําแบบทดสอบประเภทปฎิบตัจิริงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ 

แบบทดสอบประเภทปฎิบตัจิริง กําหนดข้อละ 1 นาทีจนหมดชดุการประเมิน 
 

5. การดาํเนินการ 
ครู : สวสัดีคะ่ เด็กๆ วนันีค้รูมีสิ่งท่ีน่าสนใจมาให้เด็กๆ ลองทําด ู (ครูยกอปุกรณ์ประกอบการ

ทดสอบให้เดก็ด)ู 
ครู : คณุครูจะอา่นคําสัง่ให้เดก็ๆ ฟัง 2 รอบแล้วให้เดก็ๆ ปฎิบตัติามคําสัง่คณุครูนะคะ 
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คู่มือแบบทดสอบเชิงปฎิบตักิารวัดความสามารถด้านมิตสัิมพนัธ์ 
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คู่มือแบบทดสอบเชิงปฎิบตักิารวัดความสามารถด้านมิตสัิมพนัธ์ 
 
      ชดุท่ี 1 เร่ืองความสมัพนัธ์ของความยาว และระยะทาง          จํานวน 8 ข้อ 
      ชดุท่ี 2 เร่ืองความสมัพนัธ์ของตําแหน่ง                      จํานวน 7 ข้อ 
      ชดุท่ี 3 เร่ืองความสมัพนัธ์ของทิศทาง            จํานวน 9 ข้อ 
        
การดาํเนินการ 

1. ผู้วิจยัจดัเตรียมอปุกรณ์ ข้อคําถาม และวสัด ุอปุกรณ์ ในแตล่ะข้อให้พร้อม 
2. ผู้วิจยัอธิบายสถานการณ์ และข้อคําถามให้เดก็ฟัง 
3. เดก็ดําเนินการปฎิบตัหิรือตอบคําถามตามสถานการณ์ด้วยตนเอง โดยใช้เวลา

สถานการณ์ละ 1 นาที หากเดก็ทําเสร็จก่อนก็ให้เร่ิมทําแบบทดสอบในข้อตอ่ไป 
4. ผู้วิจยัตรวจสอบความถกูต้อง และนําคะแนนท่ีได้บนัทกึลงในแบบบนัทกึการทดสอบเชิง

ปฎิบตักิารวดัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยั (อาย ุ3 – 4 ปี) 
5. ในขณะทําการทดสอบผู้วิจยัเป็นผู้สงัเกต และคอยดแูลเดก็ท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
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ตวัอย่างแบบทดสอบเชิงปฎิบตักิารวัดความสามารถด้านมิตสัิมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ชุดที
       

ตวัอย่า

ที่1 เร่ืองควา
   

1. สถาน
คําสัง่ 
 

2. สถาน
คําสัง่ 

างแบบทด
ร

ามสัมพันธ์ขอ

นการณ์ : นําสี
 : ให้เดก็หยิบ

นการณ์ : นําช้
 : ให้เดก็หยิบ

สอบเชิงปฎิ
ระดบัชัน้อน

องความยาว

เทียนจํานวน
บสีเทียนแท่งที

อนจํานวน 3 
บช้อนคนัท่ียา

ฎบิตักิารวดั
นุบาลปีที่ 1

ว และระยะท

น 3 แทง่ ท่ีมีค
ท่ีสัน้ท่ีสดุ 

 
 คนั ท่ีมีความ
วท่ีสดุ 

 

ดความสาม
1 (อายุ 3 - 

ทาง 

วามยาวแตก

มยาวแตกตา่ง

มารถด้านมิ
 4 ปี) 

กตา่งกนัมาวา

งกนัมาวางไว้

มิตสัิมพนัธ์

างไว้บนโต๊ะ 

 

ว้บนโต๊ะ 
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3. สถานการณ์: นําแก้วนํา้จํานวน 3 ใบมาวางไว้ในระยะท่ีแตกตา่งกนั  
       คําสัง่ : ให้เดก็นําแปรงสีฟันไปใสใ่นแก้วท่ีอยูไ่กลท่ีสดุ 
 

       
 
 
4. สถานการณ์: นํามะเขือเทศจํานวน 3 ลกูมาวางไว้ในระยะท่ีแตกตา่งกนัพร้อมทัง้ส้ม 1 ผล  
       คําสัง่ : ให้เดก็หยิบมะเขือเทศลกูท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุมาวางใกล้กบัส้ม 
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ชุดที่2 ด้านความสัมพันธ์ของตาํแหน่ง  
 

1. สถานการณ์ : มีแก้วนํา้ 2 ใบ วางอยูบ่นโต๊ะและใต้โต๊ะ 
คําสัง่ :  ให้เดก็หยิบแก้วนํา้ท่ีอยูบ่นโต๊ะ 

  

       
 
 

2. สถานการณ์ : มีตะกร้า 2 ใบ วางอยูข้่างบนโต๊ะและใต้โต๊ะ  
คําสัง่ : ให้เดก็นําลกูบอลไปใสใ่นตะกร้าท่ีอยูใ่ต้โต๊ะ 

 

 



 

 

     3

 

 
3

 

 

 
 
 
 
 

3. สถานการณ
คําสัง่ : ให้

3. สถานการ
คําสัง่ : ให

ณ์ : นําหนงัสือ
ห้เดก็หยิบหนงั

รณ์ : มีตะกร้า
ห้เดก็เอาไม้บ

อใสต่ะกร้าจํา
งสือท่ีอยูใ่ต้โต๊

า 3 ใบวางอยู
บลอ็กจํานวน 

านวน 3 ตะก ้
ต๊ะ 

ยูใ่นตําแหนง่ที
 2 ชิน้ ไปวางบ

 

ร้า มาวางไว้ใ

ท่ีตา่งกนั 
บนกลอ่งไม้ 1

ในตําแหนง่ท่ีแ

1 ชิน้ และใต้ก

แตกตา่งกนั  

กลอ่งไม้ 1 ชิน้
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น 



 

 

ชุดที
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
     
       
 
 

ที่3 ด้านควา

1. สถา
คําสั

   

2. สถา
คําสั

        

มสัมพันธ์ขอ

านการณ์ : มีเ
สัง่ : ให้เดก็ๆนํ

านการณ์ : มีต๊
สัง่ : ให้เดก็ๆนํ

องทศิทาง 

ก้าอี1้ตวัวางอ
นําตุ๊กตากระต

ตุ๊กตาเป็ด1ตวั
นําลกูบอลไปว

อยู ่ 
ตา่ยไปวางไว้ข้

วและลกูบอล
วางไว้ข้างหลั

ข้างหลงัเก้าอี ้

 1 ลกูวางอยู่
งัตุ๊กตาเป็ด 

 ้
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3. สถา
คําสั

4. สถา
คําสั
 

านการณ์ : มีต
สัง่ : ให้เดก็หยิ

านการณ์ : มีต
สัง่ : ให้เดก็หยิ

ตะกร้าวางอยู่
ยบิลกูบอลไปใ

ตะกร้าวางอยู่
ยบิลกูบอลใส่

ยูข้่างหน้าและ
ใสต่ะกร้าท่ีอ

ยูข้่างหน้าและ
ตะกร้าท่ีอยูข้่

 
 
 

ะข้างหลงัหุ่นจํ
ยูข้่างหลงัหุน่

ะข้างหลงัหุ่นจํ
้างหน้าหุ่นจํา

จําลองเสือ  
นจําลองเสือ 

จําลองเสือ  
าลองเสือ 
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ภาคผนวก ค 
ตารางค่าดชันีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 

ค่าความยากง่ายและจาํนวนรายข้อของแบบทดสอบเชิงปฎบิัตกิาร 
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ตารางค่าดชันีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
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ตาราง 9  ตารางแสดงคา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญ 
 

ชุดที่ แบบทดสอบ 
ความสามารถด้าน     

มิตสัิมพันธ์ 

 
ข้อ 

 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

คนที่1 คนที่2 คนที่ 
3 

1. เร่ืองความสนัพนัธ์
ระหวา่งความยาวและ

ระยะทาง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตาราง 9 (ตอ่)  
 

ชุดที่ แบบทดสอบ 
ความสามารถด้าน     

มิตสัิมพันธ์ 

 
ข้อ 

 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

คนที่1 คนที่2 คนที่ 
3 

2. เร่ืองความสนัพนัธ์ของ 
ตําแหนง่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.67 
0.67 
0.67 
0.67 
0.67 
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ตาราง 9 (ตอ่)  
 

ชุดที่ แบบทดสอบ 
ความสามารถด้าน     

มิตสัิมพันธ์ 

 
ข้อ 

 

ผู้เช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC 

คนที่1 คนที่2 คนที่ 
3 

3. เร่ืองความสนัพนัธ์ของ 
ทิศทาง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 

1 
1 
1 

0.67 
1 
1 

0.67 
1 
1 

0.67 
0.67 

1 
1 

0.67 
0.67 

 
 หมายเหตุ 

  ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 1 คือ อาจารย์ ดร.ธญัรัศม์ นิธิกลุธีระภทัร์ 
  ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 2 คือ อาจารย์ ดร.มิง่  เทพครเมือง    

 ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 3 คือ อาจารย์สชุาดา จิตกล้า  
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   ค่าความยากง่ายและอาํนาจจาํแนกรายข้อของแบบทดสอบเชิงปฎิบตักิาร 
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ตาราง 10  ตารางแสดงคา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเชิงปฎิบตักิาร 
 วดัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 

 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย 
(p) 

ค่าอาํนาจจาํแนก 
(r) 

การพจิาราณา 

1 0.65 -0.23  คดัออก 
2 0.80 0.27 เลือกไว้ 
3 0.85 0.48 เลือกไว้ 
4 0.80 0.12 คดัออก 

5 0.65 -0.31 คดัออก 

6 0.80 0.08 คดัออก 

7 0.80 0.55 เลือกไว้ 
8 0.70 0.20 คดัออก 

9 0.60 0.00 คดัออก 

10 0.85 0.26 เลือกไว้ 
11 0.60 0.27 เลือกไว้ 
12 0.85 0.32 เลือกไว้ 
13 0.80 0.26 เลือกไว้ 
14 0.60 -0.18 คดัออก 

15 0.85 0.50 เลือกไว้ 
16 0.80 -0.09 คดัออก 

17 0.85 0.21 เลือกไว้ 
18 0.80 0.24 เลือกไว้ 
19 0.70 0.64 เลือกไว้ 
20 0.50 0.05 คดัออก 

21 0.85 0.39 เลือกไว้ 
22 0.85 0.31 เลือกไว้ 
23 0.60 0.13 คดัออก 
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ตาราง 10 (ตอ่)  
 

 
 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย 
(p) 

ค่าอาํนาจจาํแนก 
(r) 

การพจิาราณา 

24 0.80 0.24 เลือกไว้ 
25 0.90 0.26 เลือกไว้ 
26 0.85 0.13 คดัออก 

27 0.85 -0.30 คดัออก 

28 0.65 0.23 คดัออก 

29 0.55 0.45 คดัออก 

30 0.60 0.00 คดัออก 

31 0.85 0.25 เลือกไว้ 
32 0.85 0.45 เลือกไว้ 
33 0.85 -0.15 คดัออก 

34 0.90 0.37 เลือกไว้ 
35 0.90 0.63 เลือกไว้ 
36 0.85 0.63 เลือกไว้ 
37 0.45 -0.03 คดัออก 

38 0.75 0.50 เลือกไว้ 
39 0.85 0.61 เลือกไว้ 
40 0.55 0.11 คดัออก 

41 0.60 0.08 คดัออก 

42 0.80 0.54 เลือกไว้ 
43 0.70 0.34 เลือกไว้ 
44 0.50 0.11 คดัออก 

45 0.50 0.08 คดัออก 
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ภาคผนวก ง 
บัญชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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บญัชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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บัญชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

1. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแผนการจดักิจกรรมละเลงสี 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชัรา  พุม่พชาต ิ อาจารย์ประจํามหาวทิยาลยัราชภฏั  
      จนัทรเกษม 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุรรณา ไชยะธน  อาจารย์ประจํามหาวทิยาลยัราชภฏั  

       นครปฐม 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บณุยาพร อนูากลู  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั  
      ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร     
      (ฝ่ายประถม) 
 

2. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบทดสอบเชิงปฎิบตักิารวดัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 

2.1 อาจารย์ ดร.ธญัรัศม์ นิธิกลุธีระภทัร์   ผู้ อํานวยการโรงเรียนอนบุาล 
                                                                          จารุวรรณ 
2.2 อาจารย์ ดร.มิ่ง  เทพครเมือง   อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั  
      ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร     
      (ฝ่ายประถม) 
2.3 อาจารย์สชุาดา จิตกล้า   อาจารย์โรงเรียนสาธิตละอออทิุศ   
      มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ          
      (ฝ่ายอนบุาล) 
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ภาคผนวก จ 
ภาพกจิกรรมละเลงสี 
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ภาพประกอบ 3 วสัด ุอปุกรณ์ในการจดักิจกรรมละเลงสี 
 

 

ภาพประกอบ 4 ครูแนะนําวสัด ุอปุกรณ์ในการทํากิจกรรมละเลงสี 
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ภาพประกอบ 5 เดก็ปฎิบตักิิจกรรมละเลงสี 
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ภาพประกอบ 6 เดก็ปฎิบตักิิจกรรมละเลงสีด้วยนิว้มือ 
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ภาพประกอบ 7 เดก็ปฎิบตักิิจกรรมละเลงสีด้วยไม้บล๊อก 
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ภาพประกอบ 8 เดก็ปฎิบตักิิจกรรมละเลงสีด้วยก่ิงไม้ ใบไม้ ดอกไม้ 
 

 
ภาพประกอบ 9 เดก็ปฎิบตักิิจกรรมละเลงสี              ภาพประกอบ 10 เดก็ปฎิบตักิิจกรรมละเลงสี                 
       ด้วยขวดพลาสตกิ                                                   ด้วยถ้วย โฟม 



1 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 

ช่ือ  ช่ือสกลุ  นางสาวแก้วตา  ริวเช่ียวโชต ิ
วนัเดือนปีเกิด 3 พฤษภาคม 2529 
สถานท่ีเกิด บางพลดั  กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั 394 ซอย จรัญสนิทวงศ์79 ถนน จรัญสนิทวงศ์  
  แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
สถานท่ีทํางานปัจจบุนั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
  แขวง จนัทรเกษม เขต จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2547 มธัยมศกึษาตอนปลาย 
  จาก โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 
 พ.ศ.2551 ปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
  สาขาการศกึษาปฐมวยั 
  จาก มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ 
 พ.ศ.2555 การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) 
  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั 
  จาก มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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