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 การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั          
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้ 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้ในการวจิยัน้ี คอื เดก็ปฐมวยัชาย -  หญงิ อาย ุ5 - 6 ปทีก่ําลงัศกึษาอยู่ ในชัน้
อนุบาลปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา  2552 โรงเรยีนโชคชยัรงัสติ สาํนกับรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน จาํนวน 20 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi - stage Random 
Sampling) ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการทดลองดว้ยตนเอง โดยทาํการทดลอง สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 นาท ี
รวมระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห ์ 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ทีผู่้วจิยัสรางขึน้ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่ .72   แบบแผนการวจิยั 
เป็นแบบ One - Group Pretest - Posttest Design สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มลูใช้ t - test สาํหรบั 
dependent samples  
 ผลการวจิยัพบว่ าความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัหลงัการทาํกจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมส้งูกว่ าก่อนทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมอ้ย่ างมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 The purpose of the study was to compare spatial ability of young children before and 
after acquired fruit and  vegetable craft  activities.  
 Subjects were students 5 - 6 years old who were in kindergarten 3, first semester, 
academic year 2009 at Chokchai Rangsit School, under Private Education Commission Sector, 
Bangkok. The multi - stage random sampling was used to select subjects. The experiment was 
carried by the researcher for 30 minutes a day, 3 days per week for 8 consecutive weeks.  
 The research instruments were Spatial Ability of Young Children Test which has 
reliability at 0.72, and Fruit and  Vegetable Craft  Activities Plan developed by the researcher. It 
was one -group Pretest-Posttest Design. The statistic of t-test for dependent samples was used 
to analyzed data.  
 The result shown that the spatial ability of young children acquiring fruit and vegetable 
craft  activities was significantly higher at  .01 level. 
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 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัทุ กท่านทีไ่ด้กรณุาอบรมสัง่สอนให้
ความรู้ ตลอดจน ประสบการณ ทีม่ีค่ายิง่แก่ ผู้วจิยั ขอขอบคุณ  คุณอนุชา ภาผล ทีช่่วยเหลอืงานด้ าน
คอมพิวเตอร์  ขอขอบคุ ณคณะครสูายชัน้อนุ บาลทุ กท่านทีช่่ วยใน เรือ่งการทดลอง ขอขอบคุณพี่ น้อง 
เพื่อนนิสติปรญิญาโทสาขาวชิา การศกึษาปฐมวยัทุกท่ าน ทีใ่ห้ คาํแนะนําช่ วยเหลอืให้ กําลงัใจตลอดมา 
และขอขอบพระคุณทุกท่ านทีม่ไิด้กล่าวนาม ไว้  ณ ทีน่ี้ ซึ่ งมสี่วนช่วยในการทาํปรญิญานิ พนธ์ฉบบัน้ีจน
สาํเรจ็สมบรูณ์ยิง่ขึน้  
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บทท่ี  1 
                                                      บทน า 
 

ภมิูหลงั 
 การศกึษาปฐมวยั  ถอืเป็นการศกึษาทีใ่หแ้ก่วยัเริม่ตน้ของชวีติมนุษย ์ เป็นรากฐานในการเตรยีม
ความพรอ้มเป็นช่วงเวลาทองของชวีติและเป็นพืน้ฐานส าหรบัวยัต่อไปกระทรวงศกึษาธกิารไดก้ล่าวถงึ 
ช่วงอายขุองเดก็ปฐมวยั คอื เดก็อายตุัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่ถงึ 6 ขวบ เป็นช่วงทีพ่ฒันาการเจรญิ
อยา่งรวดเรว็ทัง้ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญา โดยเฉพาะในด้ านสตปิญัญา
ประกอบดว้ยการคดิ การรบัรู ้ความจ า คณติศาสตร ์มติสิมัพนัธ ์และประสาทสมัผสั (ภรณ ีคุรรุตันะ . 
2540: 46) 
 ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธม์คีวามส าคญัมาก ดงัเหน็ไดจ้ากพฒันา ชชัพงศ ์ (2550: 33) 
กล่าวว่า “นกัจติวทิยา ฌอง เปียเจต ์ (Piaget) บอกว่า มนุษยส์ามารถเ รยีนรูโ้ดยการปรบัขยายจาก
ประสบการณ์เดมิสู่สิง่ใหม ่ ถา้เขามทีกัษะมติสิมัพนัธท์ีด่ ีจะช่วยใหเ้ขาเรยีนรูอ้ยา่งมศีกัยภาพทีด่ี
ยิง่ขึน้” ดงันัน้ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์มคีวามส าคญัในการด ารงชวีติอยา่งมาก เนื่องดว้ยสิง่ทัง้
ปวงหรอืวตัถุใดๆ มไิดม้คีวามถาวรตลอดไป มี การเคลื่อนไหว เปลีย่นแปลงตลอดเวลา และเรยีนรู้
การเปลีย่นแปลงของสิง่ต่างๆ เป็นความสามารถดา้นมติสิมัพนัธอ์ยา่งหนึ่ง (อญัชล ีรตันชื่น. 2550: 7) 
และผูท้ีม่ทีกัษะมติสิมัพนัธด์จีะมคีวามสามารถในการมองเหน็ความสมัพนัธข์องสิง่ต่าง  ๆอยา่งเชื่อมโยง  
เรยีนรูเ้รว็ รูจ้กัคดิวางแผนและมจีนิตนาการกวา้งไกล สามารถจดักลุ่มรปูแบบต่างๆ  ในสมองไดด้ ี
(อุดม เพชรสงัหาร. 2550: 24) ซึง่ความสามารถดา้นน้ีเป็นความสามารถทีจ่ะช่วยใหม้นุษยเ์กดิจนิตนาการ
และนึกเหน็ภาพของส่วนประกอบต่างๆ เมือ่แยกออกจากกนัไดแ้ละสามารถทีจ่ะมองเหน็เคา้โครง
หรอืโครงสรา้งเมือ่เอาส่วนต่างๆ มาประกอบหรอืรวมเขา้ดว้ยกนั คนเราใชค้วามสามารถดา้นน้ีใน  
การเรยีนวชิาเรขาคณติ วาดเขยีน และการฝีมอืต่างๆ  (วเิชยีร เกตุสงิห์ . 2518: 66-72) คนเราอาศยั
การคดิจนิตนาการ ความสามารถดา้นมิ ตสิมัพนัธย์งัมคีวามส าคญัในการด ารงชวีติอยา่งมาก เนื่อง
ดว้ยสิง่ทัง้ปวงหรอืวตัถุใดๆ มไิดม้คีวามถาวรตลอดไป มคีวามเคลื่อนไหวและเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
การเรยีนรูก้ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ท าใหบุ้คคลสามารถด ารงชวีติไดด้ว้ยด ีดงันัน้ความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธจ์งึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิตัง้แต่ในวนัเดก็ (อญัชล ีรตันชื่น . 2550: 8)  
ซึง่ในการใชช้วีติประจ าวนัของเดก็นัน้เดก็ใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มโดยใช้
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธใ์นการจ าแนกวตัถุ การเขา้ใจลกัษณะวตัถุ ขนาด มติ ิกา รเคลื่อนที่   
เขา้ใจความสมัพนัธ์ ระหว่างวตัถุกบัวตัถุ วตัถุกบัคนหรอืต าแหน่งต่างๆ ซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่่งผลต่อ
พฒันาการดา้นสตปิญัญาของเดก็ในช่วงปฐมวยัและวยัต่อไป เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัยิง่ในการเรยีนรู้
เกีย่วกบัคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ตลอดจนเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในงานศลิปะ (เพญ็ทพิา อ่วมมณ.ี 
2547: 11) ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธจ์งึเป็นรากส าคญัทีจ่ะน าไปสู่การเรยีนรูแ้ละมผีลต่อการ
พฒันาความสามารถในดา้นต่างๆ ต่อไป 
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 การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์ป็นกจิกรรมทีน่ าวสัดุอุปกรณ์มาใชใ้นทางการศกึษาดว้ย
จดุประสงค ์เพื่อการพฒันาเดก็ดา้นต่างๆ  ทัง้รา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา การใหเ้ดก็ท า
กจิกรรมศลิปะประดษิฐม์ใิช่เป็นการเตรยีมตวัเดก็ใหเ้จรญิเตบิโตเป็นศลิปินหรอืจติรกร กจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐเ์ป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดส้ ารวจ คน้พบและไดท้ดลองกบัสื่ออุปกรณ์ (ศรแีพร  
จนัทราภริมย์ . 2550: 28) อกีทัง้กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์เป็นกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัหลกัพฒันาการ
ของเดก็ ช่วยในการประสานสมัพนัธก์นัระหว่างกลา้มเนื้อ มอื ตา และการผ่อนคลายความเครยีดทาง
อารมณ์ ทัง้ยงัส่งเสรมิความคดิอสิระ ความคดิจนิตนาการ การฝึกใหรู้จ้กัท างานดว้ยตนเอง  แสดงออก
อยา่งสรา้งสรรคท์ัง้ค วามคดิและการกระท า ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน เช่น การประดษิฐ ์ต่อเตมิ  
ตดัออก ตกแต่ง ใหอ้อกมาเป็นผลงาน (ศุภรตัน์ กาญจนมณเีสถยีร. 2547: 13) 
 การจดักจิกรรมส าหรบัเดก็ปฐมวยั  มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารจดัใหเ้หมาะสมกบัเดก็เพื่อ
กระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของเดก็แต่ละคน ซึง่กจิกรรมทีจ่ดัควรค านึงถงึตวัเดก็เป็น
ส าคญั เดก็แต่ละคนมคีวามสนใจแตกต่างกนัจงึควรจดัใหก้จิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความตอ้งการของเดก็ เพื่อใหเ้ดก็สามารถท ากจิกรรมตามความสนใจโดยเน้นใหม้สีื่อของจรงิใหเ้ดก็มี
โอกาสสงัเกต ส ารวจ ฝึกฝนเกดิกระบวนการคดิ ประดษิฐผ์ลงาน และแกป้ญัหาไดด้ว้ยตนเอง  การจดั
กจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์ป็นกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัความสนใจของเดก็และสอดคลอ้งกบัหลกัพฒันา  
การของเดก็เป็นอยา่งด ีพรอ้มทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์(พรมารนิทร ์สุทธจติตะ.  
2529: 24) ศลิปะประดษิฐ์ เป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมศลิปะทีช่่วยส่งเสรมิใหส้ามารถฝึกทกัษะการใช้
สื่อและความคดิ ซึง่จะแตกต่างไปจากงานวาดรปู  ระบายส ีทีไ่มไ่ดมุ้ง่เน้นใหเ้ดก็แสดงออกทางศลิปะ
เพยีงอยา่งเดยีวแต่จะเน้นใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ารท างานทีม่กีระบวนการ  หรอืมขี ัน้ตอน (ชยัณรงค์ เจรญิ
พานิชยกุ์ล . 2532: 15) การเตรยีมสื่อต่างๆ  ในการท ากจิกรรมนัน้เป็นเครือ่งมอืส าคญัของการเรยีนรู้
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั  เพื่อพฒันาศกัยภาพทางการคดิ  ไดแ้ก่ การคดิดา้นมติสิมัพนัธ์  ดงันัน้ สื่อทีด่จีงึ
ควรเป็นสิง่ทีช่่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองอกีดว้ย  และการท ากจิกรรม
ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมเ้ป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการใชส้ื่อจากวสัดุธรรมชาติ น ามใชใ้นการจดั
กจิกรรมศลิปะประดษิฐซ์ึง่จะเหน็ไดว้่าครผููส้อนหรอืผูท้ีเ่กีย่ว ขอ้งกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยั  มกัพบ
ปญัหาการใชส้ื่อต่างๆ  มกัจะมองขา้มการใชส้ื่อจากวสัดุธรรมชาตจิากพชืผกัผลไมใ้นทอ้งถิน่ทีเ่หลอื
จากการน ามาประกอบอาหารมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เช่น แครอท ถัว่ฝกัยาว มะเขอืพวง ฝกัทอง เป็น
ตน้ ดงันัน้ครผููส้อนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันา เดก็ปฐมวยั  จงึควรคดิค านึงในการจดัเตรยีมสื่อ
ต่างๆ  โดยใหเ้ดก็ไดร้บัรูคุ้ณค่าของสื่อวสัดุธรรมชาติ จากพชืผกัผลไมแ้ละสามารถน ากลบัม ท า
ประโยชน์ไดเ้ป็นอยา่งดโีดยจะฝึกการสงัเกตเริม่ตัง้แต่การรูจ้กัทีม่าของสื่อวสัดุ  พรอ้มทัง้การรูจ้กั
จดัเตรยีมอุปกรณ์ต่างๆ  ตลอดจนการเลื อกใชว้สัดุทีต่นเองสนใจผ่านกระบวนการคดิในการสรา้ง
ผลงานของตนเอง ส่งเสรมิใหเ้ดก็ประดษิฐต์กแต่งและต่อดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมจ้ิม้ฟนั กาว กิง่ไม ้
เป็นตน้ ใหเ้ป็นสิง่ต่างๆ  ตามความคดิของตนเอง  ซึง่เป็นการส่งเสรมิการประดษิฐค์ดิคน้สิง่ใหม่  และ
ส่งเสรมิ ความสามารถดา้น มติสิมัพนัธใ์นการสงัเกต ความเหมอืนความต่างของพชืผกัผลไมไ้ดจ้าก
รปูรา่ง รปูทรง ส ีขนาด เป็นตน้ การต่อเขา้ดว้ยกนั การแยกออกจากกนั และความสมัพนัธข์อง
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ต าแหน่งของสิง่ต่างๆ และทีส่ าคญัควรใหเ้ดก็มโีอกาศหยบิ จบั สมัผสั สงัเกต ดว้ยตนเอง การจดั
กจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ช่วยเสรมิสรา้งประสบการณ์ทางศลิปะ เดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ เดก็ไดส้มัผสั
สื่อ วสัดุต่างๆ ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 (คู่มอืหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพุทธศกัราช . 2546: 50) 
ดงันัน้ การท ากจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้จงึมอีทิธพิลต่อการพฒันาความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัไดเ้ป็นอยา่งด ี
 จากความส าคญัดงักล่าว  ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาว่าการท ากจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใช้
พชืผกัผลไมส้ามารถส่งผลต่อความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเ ดก็ปฐมวยัเพิม่ขึน้หรอืไม ่ซึง่ผลที่
ไดร้บัจากการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมใ้หแ้ก่
ครแูละผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาปฐมวยัในการน ากจิกรรมไปจดัเพื่อพฒันาความ  
สามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายส าคญัเพื่อพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็
ปฐมวยัดว้ยการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้ โดยมคีวามมุง่หมายเฉพาะดงันี้ 
 1. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการ ท า
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้

 2.  เพื่อศกึษาและเปรยีบเ ทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ ดา้นความเหมอืนความ ต่าง     
ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ดา้นการแยกออกจากกนั ดา้นต าแหน่งของสิง่ต่างๆ  ทีส่มัพนัธก์นัของเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้
 
ความส าคญัของการวิจยั 

 ผลจากการวจิยัครัง้นี้ จะเป็นแนวทางส าหรบัคร ูผูป้กครอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในการน า
พชืผกัผลไมม้าใชใ้นการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์ เพื่อพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็
ปฐมวยัอกีวธิหีนึ่ง 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย - หญงิ อายรุะหว่าง 5 - 6 ปี ทีก่ าลงัศกึษา
อยู่ในชัน้อนุบาลปีที ่ 3 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา  2552 โรงเรยีนโชคชยัรงัสติ ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอบึง่ยีโ่ถ จงัหวดัปทุมธานี ซึง่มเีดก็ปฐมวยัทัง้หมด  300 คน รวม   
10 หอ้งเรยีน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย - หญงิ อายรุะหว่าง 5 - 6 ปี ทีก่ าลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่ 3 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนโชคชยัรงัสติ ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาปทุมธานีเขต 2 อ าเภอบึง่ยีโ่ถ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 20 คน ซึ่งไดม้าโดยวธิสีุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน ดงันี้ 
 1.  จบัสลากเดก็ปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที่  3 มา 1 หอ้งเรยีนจากจ านวนเดก็ปฐมวยัทัง้หมด   
10 หอ้งเรยีน 
 2.  สุ่มอยา่งงา่ยโดยน าเดก็ปฐมวยั ของหอ้งเรยีนในขอ้ 1 มาจ านวน 20 คน ดว้ยการจบั
สลาก เพื่อเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่   กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. เดก็ปฐมวยั  หมายถงึ เดก็นกัเรยีนชาย -  หญงิ อายรุะหว่าง 5 - 6 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยู่
ในชัน้อนุบาลปีที ่ 3 ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนโชคชยัรงัสติ ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาปทุมธานีเขต 2 อ าเภอบึง่ยีโ่ถ 
 2.  กิจกรรมศิลปะประดิษฐโ์ดยใช้พืชผกัผลไม้  หมายถงึ กจิกรรมศลิปะทีเ่ปิดโอกาสให้
เดก็แต่ละคนไดใ้ชค้วามคดิเพื่อพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธโ์ดยเดก็ไดเ้รี ยนรูจ้ากการปฏบิตัิ
จรงิโดยการน าพชืผกัผลไมต่้างๆ  ทีเ่หลอืจากการประกอบอาหาร โดยมลีกัษณะคงตวั ไมอ่่อนน่ิม
เกนิไป  ไมสุ่กงอม เช่น แครอท ถัว่ฝกัยาว มะเขอืพวง มะเขอืเทศ ฯลฯ มาเป็นสื่อในการประดษิฐ ์
โดยน าวสัดุต่างๆ  ทีอ่ยูร่อบตวัเดก็ทีม่ลีกัษณะแหลมหรอืมลีกัษณะมนสามารถน ามาต่อกบัพชืผกั
ผลไมไ้ดเ้ช่น ไมจ้ิม้ฟนั กาว ไมเ้สยีบลกูชิน้ กิง่ไม ้ฯลฯ มาต่อเขา้ดว้ยกนักนักบัพชืผกัผลไม ้ทีไ่ดร้บั
การท าความสะอาดและสนทนาเกีย่วกบัอนัตรายของสิง่มคีมแก่เดก็ ในการท ากจิกรรมนัน้เดก็แต่ละ
คนจะไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการ สงัเกต รปูทรงและสสีนั จ าแนก ความเหมอืนความต่างของ
พชืผกัผลไม ้เดก็เป็นผูค้ดิ วางแผน ตดัสนิใจ และลงมอืปฏบิตัผิลงานศลิปะ ประดษิฐ์ดว้ยตนเอง ผ่าน
กระบวนการคดิออกแบบสรา้งประกอบกนัเป็นผลงานหลากหลายรปูแบบ ครมูบีทบาทในการจดัหา
พชืผกัผลไม้ ต่างๆ  มาท าศลิปะประดษิฐแ์ละกระตุน้ใหเ้ดก็สนใจในกจิกรรมโดยใชค้ าถามเชื่อมโยง
เพื่อใหเ้ดก็เกดิการสงัเกต จ าแนก  เกีย่วกบัรปูทรง รปูรา่ง ขนาด ส ีระยะ ต าแหน่ง ทศิทาง พืน้ผวิ  
พืน้ที ่ปรมิาตร การแยกวตัถุออกจากกนั การประกอบวตัถุเขา้ดว้ยกนั ความสมัพนัธข์องวตัถุ    
ความสมัพนัธข์องต าแหน่ง ตลอดจนการคงทีแ่ละการเปลีย่นแปลงรปูรา่งของวตัถุ  ซึง่ในการท า
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมม้ขี ัน้ตอนดงันี้ 
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      2.1 ขัน้น า ครแูนะน าวสัดุ อุปกรณ์ทีเ่ดก็และครเูตรยีมไวโ้ดยใหเ้ดก็ศกึษาลกัษณะ ส ี 
รปูรา่ง  ขนาด  ผวิสมัผสัของวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ในแต่ละวนัเพื่อเตรยีมใหเ้ดก็พรอ้มทีจ่ะท ากจิกรรม 
      2.2 ขัน้ด าเนินการ ใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง โดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการ
สงัเกต รปูทรงและสสีนั จ าแนก รปูรา่ง ขนาด ส ีระยะ ต าแหน่ง ทศิทาง พืน้ผวิ พืน้ที ่ปรมิาตร การ
แยกวตัถุออกจากกนั การประกอบวตัถุเขา้ดว้ยกนั ความสมัพนัธข์องวตัถุ ความสมัพนัธข์องต าแหน่ง    
ตลอดจนการคงทีแ่ละการเปลีย่นแปลงรปูรา่งของวตัถุ ความเหมอืนความต่างของวสัดุและพชืผกั
ผลไม ้ในการท าศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้
      2.3 ขัน้สรปุ เดก็และครรูว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในการท ากจิกรรม โดยครจูดบนัทกึ
ค าพดูของเดก็  และรายละเอยีดของผลงาน 
 3. ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์  หมายถงึ ความสามารถของเดก็ปฐมวยัในการรบัรู้
จากการมองเหน็ภาพ ความสามารถในการจ าแนก เกีย่วกบัรปูทรง รปูรา่ง ขนาด ระยะ ต าแหน่ง   
ทศิทาง พืน้ผวิ พืน้ที ่ปรมิาตร การแยกวตัถุออกจากกนั  การประกอบวตัถุเขา้ดว้ยกนั ความสมัพนัธ์
ของวตัถุ ความสมัพนัธข์องต าแหน่ง ตลอดจนการคงทีแ่ล ะการเปลีย่นแปลงรปูรา่งของวตัถุ ในการ
วจิยัครัง้นี้ท าการศกึษาใน 4 ดา้น  ดงันี้ 
  3.1 ดา้นความเหมอืนความต่าง หมายถงึ ความสามารถของเดก็ปฐมวยัทีแ่สดงออก  
หรอืบอกไดว้่าวตัถุใดทีเ่หมอืนกนั หรอืวตัถุใดทีแ่ตกต่างกนั ในดา้นขนาด รปูรา่ง และรายละเอยีด 
  3.2 ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั หมายถงึ ความสามารถของเดก็ปฐมวยัทีแ่สดงออก หรอื   
บอกไดว้่าเมือ่น าชิน้ส่วนต่างๆ ของภาพทีก่ าหนดใหม้าต่อเขา้ดว้ยกนัแลว้จะเกดิเป็นภาพทีส่มบรูณ์
ถูกตอ้ง 
  3.3 ดา้นการแยกออกจากกนั หมายถงึ ความสามารถของเดก็ปฐมวยั โดยสามารถ
แสดงหรอืบอกไดว้่าจากภาพทีส่มบรูณ์ทีก่ าหนดใหห้ากน ามาแยกเป็นภาพยอ่ยแลว้ภาพใดทีเ่ป็นส่วน
ของภาพสมบรูณ์ทีก่ าหนด 
  3.4 ดา้นความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ หมายถงึ ความสามารถของเดก็ปฐมวยั  
โดยสามารถแสดงหรอืบอกไดว้่าสิง่ต่างๆ  ทีเ่หน็ อยูใ่นต าแหน่งใด เช่น ขา้งหน้า- ขา้งหลงั ขา้งบน-
ขา้งล่าง  ขา้งใน-ขา้งนอก 
 ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม้
สามารถวดัไดโ้ดยแบบทดสอบดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
สมมติฐานในการวิจยั 
 เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธส์งูขึน้หลงัจากทีไ่ดท้ ากจิกรรมศลิปะประดษิฐ์
โดยใชพ้ชืผกัผลไม ้
 
 

กิจกรรมศลิปะประดษิฐ์โดยใช้พืชผกัผลไม้ 

ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
1.ด้านความเหมือนความตา่ง    
2.ด้านการตอ่เข้าด้วยกนั   
3.ด้านการแยกออกจากกนั   
4.ด้านความสมัพนัธ์ของต าแหนง่ของสิ่งตา่งๆ  
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปนี้ 
1.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์  
    1.1 ความหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ 
    1.2 ความส าคญัของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์

     1.3 ทฤษฎพีฒันาการของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ 
     1.4 การส่งเสรมิของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั  
     1.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ 

2.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบักจิกรรมศลิปะและศลิปะประดษิฐ์ 
     2.1 ความหมายของกจิกรรมศลิปะประดษิฐ์ 
     2.2 จดุมุง่หมายของการจดัการกจิกรรมศลิปะประดษิฐ์  
     2.3 พฒันาการทางศลิปะส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
     2.4 หลกัการจดักจิกรรมศลิปะส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
     2.5 กจิกรรมศลิปะประดษิฐจ์ากพชืผกัผลไมส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั  
     2.6 บทบาทของครใูนการสอนศลิปะประดษิฐ์ 
     2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมศลิปะและกจิกรรมศลิปะประดษิฐ์  
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1.   เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
 1.1  ความหมายของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ 
  นกัการศกึษาทัง้ชาวต่างประเทศและชาวไทย ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธไ์วห้ลายท่าน ดงันี้ 
  เธอรส์โตน (Thurstone. 1958: 121) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์
ไวว้่า หมายถงึ สมรรถภาพของสมองในดา้นการรบัรูเ้กีย่วกบัรปูทรงเรขาคณติทีไ่มม่กีารเคลื่อนทีแ่ละ
การมองเหน็ความสมัพนัธข์องรปูภาพ  เมือ่มกีารเปลีย่นต าแหน่งหรอืหมนุภาพนัน้ไปจากเดมิซึง่อาจ
ใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นจนิตนาการรว่มดว้ย 
  อนาสตาซี  (Anastasi. 1988: 384) ได้กล่าวถงึ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธว์่า 
ประกอบดว้ย  2 องคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนั  คอื การรบัรูม้ติิสมัพนัธห์รอืความสมัพนัธข์องรปูทรง
เรขาคณติและการมองเหน็เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงต าแหน่งหรอืเปลีย่นไป 
  แชปแมน (อญัชล ีรตันชื่น . 2550: 6; อา้งองิจาก  Chapman. 2544: 107) ไดใ้ห้
ความหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธไ์วว้่า หมายถงึ ความสามารถในการรบัรูภ้าพทีม่องเหน็
ในโลกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถน าประสบการณ์จากการเหน็มาสรา้งขึน้ใหม่  เป็นความสามารถที่
เกีย่วกบัการเหน็รปูรา่ง  ส ีรปูทรง สณัฐานและลกัษณะพืน้ผวิดว้ย  “มมุมองของจติ ” และถ่ายทอด
ออกมาเป็นงานศลิปะทีเ่หน็ไดเ้ป็น รปูธรรม 
  วรวรรณ เหมชะญาติ (2536: 14) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์
ไวว้่า หมายถงื ความสามารถในการคดิมโนภาพทีค่าดว่าจะรบัรูใ้นเรือ่งขนาด รปูทรงและต าแหน่งทศิทาง
ของวตัถุในลกัษณะของวตัถุใดวดัถุหนึ่งขณะทีอ่ยู่ คงที่ ลกัษณะของวตัถุสองสิง่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นั  
ลกัษณะของวตัถุใดวตัถุหนึ่งเมือ่มกีารเปลีย่นมมุมอง  ลกัษณะของวตัถุใดวตัถุหนึ่งเมือ่มกีารเคลื่อนที่
ของวตัถุนัน้ 
  เสาวลกัษณ์ สมานแกว้ (2539: 10) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ไว้
ว่า เป็นความสามารถในการมองเหน็  การเขา้ใจ การจ าแนก การจนิตนาการเกีย่วกบัมติต่ิางๆ  เช่น 
รปูรา่ง ขนาด ทรวดทรง พืน้ที่ ปรมิาตร ความสงู - ต ่า ใกล้ - ไกล และเขา้ใจถงึถงึความสมัพนัธข์อง
ภาพต่างๆ แมว้่าภาพนัน้จะมกีารเปลีย่นแปลงไปอยูใ่นรปูแบบใหมแ่ลว้กต็าม 
  ลว้น สายยศ (2543: 22 - 23) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธไ์วว้่า  
หมายถงึ  ความสามารถของบุคคลอนัเกดิจากการจนิตนาการ  คอื ขนาด  และมติต่ิางๆ  ตลอดจน
ทรวดทรงทีม่รีปูทรงลกัษณะแตกต่างกนั  ทัง้อยูใ่นระนาบเดยีวกนัและหลายระนาบ  และยงัคลุมไดถ้งื
การมองภาพต่าง  ๆทีเ่คลื่อนไหวซอ้นทบักนัหรอืซ่อนอยูภ่ายในตลอดจนถงึการแยกภาพ ประกอบภาพ 
รวมถงึความสามารถในการจ าแนกต าแหน่งทีอ่ยู่ เช่น บน ล่าง ซา้ย ขวา และระยะทางใกลห้รอืไกล 
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  อุดม เพชรสงัหาร  (2550: 32) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธไ์ว้
ว่าการมองเหน็การเป็นเหตุเป็นผลในมติแิห่งธรรมชาต ิ ต่อเชื่อมสู่ทกัษะอื่นๆ อาท ิการเชื่อมโยงกบั
ตวัเลข สญัลกัษณ์ บวก ลบ คณู หาร หรอืสตูรหาพืน้ที ่กวา้ง X ยาว X สงู ซึง่ไมใ่ช่สตูรเสรจ็แห่งการ
แทนค่า  แต่มมีติแิห่งรปูทรงซ่อนอยูน่ี่จะส่งผลถงึความฉลาดทางคณติศาสตรท์ีเ่พิม่ขึน้ดว้ย 
  สรปุไดว้่าความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์เป็นความสามารถในการรบัรู้ การเขา้ใจภาพที่
มองเหน็ในระนาบเดยีวกนัและหลายระนาบในมมุมองต่างๆ  และความเขา้ใจถงึความสมัพนัธข์อง
ภาพทีเ่คลื่อนไหวซบัซอ้นกนัหรอืซ่อน อยูภ่ายในภาพ  การแยกภาพ  และการประกอบภาพอนัไดแ้ก่  
ขนาด รปูรา่ง รปูทรง ต าแหน่ง ทศิทาง ส ีสณัฐาน พืน้ผวิ ปรมิาตร 
 
 1.2 ความส าคญัของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
  นกัการศกึษาทัง้ชาวต่างประเทศและชาวไทยไดใ้หค้วามส าคญัของความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธไ์วห้ลายท่าน ดงันี้ 
  ประมวญ คดิคนิสนั (2535: 184) ไดก้ล่าวว่าความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์มคีวามส าคญั
ในการด ารงชวีติอยา่งมาก เนื่องดว้ยสิง่ทัง้ปวงหรอืวตัถุใด  ๆ มไิดม้คีวามถาวรตลอดไปมกีารเคลื่อนไหว 
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา  และเรยีนรูก้ารเปลีย่นแปลงของสิง่ต่างๆ  เป็นความสามารถตา้นมติสิมัพนัธ์
อยา่งหนึ่ง 
  วรวรรณ เหมชะญาติ (2536: 4; อา้งองิจาก Borke. 1971) ไดใ้หค้วามส าคญัของความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธไ์วว้่า  การพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธเ์ป็นการพฒันาความคดิรวบยอดของ
เดก็เกีย่วกบัคุณลกัษณะของวตัถุต่างๆ 
  พชัรวีลัย ์เกตุแก่นจนัทร์ (2541: 22 - 23) ไดไ้หค้วามส าคญัของความสามารถดา้นมติิ
สมัพนัธไ์วว้่า จากล าดบัขัน้ของการเรยีนรูแ้สดงใหเ้หน็ว่าความสามารถดา้นมติสิมัพนัธม์คีวามจ าเป็น
อยา่งยิง่ เนื่องจากเป็นรากฐานส าคญัทีน่ าไปสู่การเรยีนรูด้า้นต่างๆ ในขัน้ทีส่งูขึน้ไป 
  วรรณวภิา  สุทธเกยีรติ  (2542: 3; อา้งองิจาก  NCTM. 1989) ไดใ้หค้วามส าคญัของ
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธไ์วว้่า  เป็นองคป์ระกอบอยา่งหนึ่งทีส่ าคญัของความสามารถของสมอง
ของมนุษย์  เนื่องดว้ยความสามารถดา้นน้ีเป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูแ้ละความสามารถดา้นอื่นๆ  
มากมาย สภาครคูณติศาสตรแ์ห่งชาติ  (Nahonal council of Teachers of Mathematics: NCTM   
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ไดว้างมาตรการการเรยีนคณติศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีน  โดยเฉพาะการเรยีน
การสอนวชิาเรขาคณติ  ควรเน้นใหน้กัเรยีนมพีฒันาความคดิดา้นมติสิมัพนัธ์  (spatial sense) เป็น
ส าคญั 
  ลว้น สายยศ (2543: 25; อา้งองิจาก McGee. 1979; Good. 1977; Smith. 1964) ได้
ใจความส าคญัของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธไ์วว้่าความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์  เป็นพืน้ฐานทีม่ ี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 
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  สรปุไดว้่า  ความสามารถดา้นมติสิมัพั นธเ์ป็นความสามารถทางสมองซกีขวาทีท่ าให้
เกดิจนิตนาการ  กาสรา้งมโนภาพ  ท าใหเ้กดิความเขา้ใจในการเปลีย่นแปลงของวตัถุหรอืสิง่ต่างๆ
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธเ์ป็นความสามารถทีจ่ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิตัง้แต่ใน
วยัเดก็  เพื่อพฒันาความคดิรวบยอดเกีย่วกบัธรรมช าตขิองสิง่ต่างๆ  รปูรา่งลกัษณะของวตัถุทุก
ประเภทความสมัพนัธข์องวตัถุและการเปลีย่นแปลงรปูรา่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติ  
ประจ าวนัของเดก็ เพราะความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งเหล่านี้เป็นสิง่ส าคญัทีส่ามารถช่วยพฒันาใหบุ้คคล
สามารถด าเนินชวีติไดด้ว้ยดี  ดงันัน้ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธจ์งึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่เนื่องจาก
เป็นรากฐานส าคญัทีน่ าไปสู่การเรยีนรูด้า้นต่างๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเรยีนรูด้า้นคณติศาสตร์  
และความสามารถดา้นอื่นๆ ในขัน้สงูต่อไป 
 
 1.3  ทฤษฎีพฒันาการเก่ียวกบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
  ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท์ (piaget) กล่าวว่า พฒันาการทางสตปิญัญา  
เป็นผลจากการปะทะสมัพนัธร์ะหว่าง บุคคลกบัสิง่แวดลอ้ม โดยบุคคลพยายามปรบัตวัใหอ้ยูใ่น
สภาวะสมดุล ดว้ยการใชก้ระบวนการดดูซมึ และกระบวนการปรบัใหเ้หมาะจนท าใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 
เริม่จากการสมัผสั ต่อมาเกดิความคดิทางรปูธรรมและพฒันาเรือ่ยๆ  จนถงึนามธรรม ซึง่เป็นพฒันา
อยา่งต่อเนื่องตามล าดบั (พฒันา ชชัพงศ.์ 2541: 94; อา้งองิจาก Piaget. 1964) 
  เพยีเจทส์รปุพฒันาการทางสตปิญัญาของมนุษยเ์ป็น  4 ระยะ คอื (ฉววีรรณ กนิาวงศ์. 
2533: 130 - 532) 
  1. ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว (Sensorymotor Stage) ระยะแรกเกดิถงึ 2 ปี 
เดก็วยัน้ีจะพฒันาทกัษะทางกลา้มเนื้อและการเคลื่อนไหว  ซึง่ถอืว่าเป็นพืน้ฐานส าคญัของพฒันาการ
ทางสตปิญัญา  เดก็จะพฒันาการเคลื่อนไหวจากปฏกิริยิาสะทอ้นไปสู่การเคลื่อนไหวทีป่รบัปรงุให้
เหมาะ สมกบัสภาพแวดลอ้ม 
  2. ขัน้ก่อนปฏบิตัการความคดิ (Pre - Operational stage) อายตุัง้แต่ 2 - 7 ปีเป็นวยัที่
เขา้ใจสญัลกัษณ์ต่างๆ และสามารถใชส้ญัลกัษณ์เหล่านัน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  3.  ขัน้ปฎบิตัความคดิทางรปูธรรม (Concrete - Operational stage) อายตุัง้แต่ 7 - 11 ปี 
เดก็จะมคีวามเขา้ใจปญัหาในแงม่มุต่างๆ เขา้ใจกระบวนการเปลีย่นแปลง  สามารถแกป้ญัหาเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์  และเขา้ใจความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ  ในสภาพแวดลอ้ม  แต่ยงัไมส่ามารถตดิในเชงิ
นามธรรมได ้เดก็จะอธบิายหรอืแกป้ญัหาโดยอาศยัการกระท ากบัของจรงิหรอืของทีเ่ป็นวตัถุเท่านัน้ 
  4.  ขัน้ปฏบิตัความคดิทางนามธรรม  (The Period of Formal Operationale) อายุ
ตัง้แต่ 11 - 15 ปี ขัน้น้ีเป็นขัน้ทีเ่ดก็จะมองเหน็ความชดัเจนทางนามธรรมได้  เดก็เริม่เขา้ใจเหตุผล  
โดยจะสามารถอาศยัหลกัเกณฑข์องความสมัพนัธต่์างๆ  มาประกอบกบัการใชเ้หตุผลได้  สามารถ
แกป้ญัหาอยา่งมรีะเบยีบ ตัง้สมมตุฐิานโดยอาศยัจนิตนาการหรอืการสงัเกตของตนไดแ้ละเป็นระยะที่
โครงสรา้งทางสตปิญัญาพฒันาสงูสุด เดก็วยัน้ีจะมคีวามสามารถเชงิอุปมานและอนุมานมากขึน้ 
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  จากทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท์  เดก็ปฐมวยัจดัอยูใ่นขัน้ที่  2 คอื ขัน้
ก่อนปฏบิตัการความคดิ (Pre – Operational Stage) เดก็จะเริม่เรยีนูรภ้าษาพดูและเขา้ใจสญัลกัษณ์
แต่ยงัไมส่ามารถคดิอยา่งมเีหตุผลได ้
  ทฤษฎพีหุปญัญาของการด์เนอร ์(เยาวพา เดชะคุปต.์ 2544: 3-4; อา้งองิจาก Gardner. 
1983) ไดจ้ าแนกความสามารถหรอืสตปิญัญาของคนเอาไว ้ 7 ดา้น และภายหลงัไดเ้พิม่เตมิอกี 2 ดา้น 
รวมเป็นสตปิญัญา 9 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1.  ปญัญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) คอืผูท้ีม่คีวามสามารถทางดา้นภาษาสงู 
เช่น นกัเล่านิทาน  นกัพดู นกัการเมอืง  หรอื ดา้นการเขยีน เช่น กว ีนกัเขยีนบทละคร บรรณาธกิาร 
นกัหนงัสอืพมิพ์  ปญัญาดา้นน้ียงัรวมถงึ ความสามาร ถในดา้นการจดักระท าเกีย่วกบั โครงสรา้งของ
ภาพ เสยีง ความหมาย และเรือ่งทีเ่กีย่วกบัภาษา เช่น ความสามารถใชภ้าษาในการหว่านลอ้มการ
อธบิายเป็นตน้ 
            2.  ปญัญาดา้นตรรกะและคณติศาสตร ์ (Logical - Mathematic Intelligence) คอื ผูท้ีม่ ี
ความสามารถสงูในการใชต้วัเล ข เช่น นกับญัช ีนกัคณติศาสตร์  นกัสถติ ิและผูใ้หเ้หตุผลทีด่เีช่น  
นกัวทิยาศาสตร ์นกัตรรกศาสตร ์นกัจดัท าโปรแกรมคอมพวิเตอร ์นอกจากนี้  ปญัญาดา้นน้ียงัรวมถงึ
ความไวในการเหน็ความสมัพนัธแ์บบแผน ตรรกวทิยา การคดิเชงินามธรรม และการคดิทีเ่ป็นเหตุผล 
(cause-effect) การคดิคาดการณ์  ( if-then) วธิกีารทีใ่ชใ้นการคดิ  ไดแ้ก่ การจ าแนกประเภท การจดั
หมวดหมู ่ การสนันิษฐานสรปุ  การคดิค านวณการตัง้สมมตฐิาน 
  3.  ปญัญาดา้นมติ ิ(Spatial Intelligence) คอื ความสามารถในการมองเหน็พืน้ที ่ไดแ้ก่ 
นายพราน ลกูเสอื ผูน้ าทาง และสามารถปรบัปรงุวธิกีารใชพ้ืน้ทีไ่ดด้ ีเช่น สถาปนิก มณัฑนาการ ศลิปิน 
นกัประดษิฐ ์ปญัญาดา้นน้ีรวมไปถงึ ความไวต่อส ีเสน้ รปูรา่ง เน้ือที่ และความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่เหล่านัน้ 
นอกจากนี้ ยงัหมายถงึ ความสามารถทีจ่ะมองเหน็ และแสดงออกเป็นรปูรา่งถงึสิง่ทีเ่หน็และความคดิ
เกีย่วกบัพืน้ที ่
            4. ปญัญาดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) คอื ความสามารถ
ในการใชร้า่งกายของตนเองแสดงความคดิ ความรูส้กึ ไดแ้ก่ นกัแสดง นกัแสดงท่าใบ ้นกักฬีา นาฎกร  
นกัฟ้อนร า และความสามารถในการใชม้อืประดษิฐ ์เช่น  นกัป ัน้ ช่างแกร้ถยนต ์ศลัยแพทย ์ปญัญา
ทางดา้นน้ีรวมถงึทกัษะทางกาย เช่น  ความคล่องแคล่ว ความแขง็แรง ความรวดเรว็ ความยดืหยุน่ 
ความประณตี และความไวทางประสาทสมัผสั 
  5.  ปญัญาทางดา้นดนตร ี (Musical Intelligence) คอื ความสามารถทางดา้นดนตร ี
ไดแ้ก่ นกัแต่งเพลง นกัดนตรี  นกัวจิารณ์ดนตร ีปญัญาดา้นน้ีรวมถงึความไวในเรือ่งจงัหวะ ท านอง 
เสยีง ตลอดจนความสามารถในการเขา้ใจและวเิคราะหด์นตร ี
            6. ปญัญาดา้นความเขา้ใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) คอืความสามารถใน
การเขา้ใจอารมณ์  ความรูส้กึ ความคดิ และเจตนาของผูอ้ื่น ทัง้นี้รวมถงึความไวการสงัเกต น ้าเสยีง  
ใบหน้า ท่าทาง ทัง้ยงัมคีวามสามารถสงูในการรบัรูถ้งึลกัษณะต่างๆ ของสมัพนัธภาพของมนุษย ์และ
สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ เช่น ความ สามารถท าใหบุ้คคลหรื อกลุ่มชน
ปฏบิตัติาม 
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             7. ปญัญาดา้นตนเอง หรอื การเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คอืความสามารถใน
การรูจ้กัตนเอง และสามารถประพฤตปิฏบิตัตินไดด้ว้ยตนเอง ความสามารถในการรูจ้กัตนเอง ไดแ้ก่ 
การรูจ้กัตวัเองตามความจรงิ เช่น มจีดุอ่อน  จดุแขง็ในเรือ่งใด มคีวามรูเ้ท่าทนั อารมณ์ ความคดิ 
ความปรารถนาของตน มคีวามสามารถในการฝึกฝนตนเอง และเขา้ในตนเอง 
             8.  ปญัญาดา้นธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คอื การเขา้ในการเปลีย่นแปลงของ
ธรรมชาต ิและปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิเขา้ใจความส าคญัของตนเ องกบัสิง่แวดลอ้ม  และตระหนกั
ถงึความสามารถของตนเองทีจ่ะมสี่วนช่วยในการอนุรกัษ์ธรรมชาติ  เขา้ใจถงึพฒันาการของมนุษย ์
และการด ารงชวีติของมนุษยต์ัง้แต่เกดิจนตาย  เขา้ใจและจ าแนกความเหมอืนกนัของสิง่ของ  เขา้ใจ
การหมนุเวยีนเปลีย่นแปลงของสสาร 
  9. ปญัญาดา้นอตัถภวนิยม จตินิยม หรอืการด ารงคงอยูข่องชวีติ (Existential Intelligence) 
ปญัญาดา้นน้ี คอื ความไวและความสามารถในการจบัประเดน็ค าถามทีเ่กีย่วกบัการด ารงอยูข่องมนุษย์ 
เช่น ความหมายของชวีติ ท าไมคนเราถงึตาย และเรามาอยูท่ีน่ี้ไดอ้ยา่งไร 
  ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร์  เน้นหลกัการ กระบวนการคดิ (สริมิา   
ภญิโญอนตันตพงษ์ . 2547: 49-50; อา้งองิจาก  Bruner. 1969) บรเูนอร ์แบ่งขัน้พฒันาการคดิใน   
การเรยีนรูข้องมนุษยอ์อกเป็น 3 ขัน้ดว้ยกนั ซึง่คลา้ยคลงึกบัขัน้พฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจต ์ 
ไดแ้ก่ 
  1. ขัน้การกระท า (Enactive Stage) เดก็จะเรยีนรูจ้ากการกระท าและการสมัผสั 
  2.  ขัน้คดิจนิตนาการหรอืสรา้งมโนภาพ  (Piconic Stage) เดก็เกดิความคดิจากกการ
รบัรูต้ามความเป็นจรงิและการคดิจากจนิตนาการดว้ย 
  3. ขัน้ใชส้ญัลกัษณ์และคดิรวบยอด (Symbollc stage) เดก็เริม่เขา้ใจเรยีนรูค้วามสมัพนัธ์
ของสิง่ต่างๆ รอบตวั  และพฒันาความคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ทีพ่บเหน็ 
  จากทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร์  (Bruner) สรปุไดว้่าเดก็ปฐมวยัจะ
เรยีนรู้ และเขา้ใจจากการกระท า  และเกบ็เป็นขอ้มลูในการพฒันาสตปิญัญาในขัน้ต่อๆ  ไปอยา่ง
ต่อเนื่อง ตลอดไปเพยีเจท ์และอนิเฮลเดอร ์(piaget and lnhelder) (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2536: 31- 
33; อา้งองิจาก piaget; & lnhelder. 1896) ไดแ้บ่งการรบัรูท้างดา้นมติสิมัพนัธ์ ออกเป็น 2 ระดบัดงันี้ 
  1.  ระดบัการรบัรูจ้ากประสาทสมัผสั (PerceptuaI Level) 
  2.  ระดบัการรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพ (Level ofthlnking or representation) 
  เพยีเจทแ์ละอนิเฮลเดอร์  ไดใ้หค้วามสนใจระดบัการรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพนี้  เพราะ
เป็นระดบัทีอ่าศยักระบวนการคดินอกเหนือไปจากการรบัรูท้างกายภาพจากประสาทสมัผสั  ซึง่เป็น
ระดบัทีต่ ่าลงไป  การรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพ  เป็นความสามารถใน การรบัรูท้างดา้นมติสิมัพนัธ์
ระหว่างตนเองกบัวตัถุได้  โดยการลงมอืกระท ากบัวตัถุโดยตรงเป็นส าคญั  การลงมอืกระท ามคีวาม
เชื่อมโยงกนัอยา่งยิง่กบัประสาทสมัผสั  ทัง้นี้เพราะขัน้การรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพเป็นขัน้ทีเ่ดก็เกดิ
การเปลีย่นแปลงความสามารถในการรบัรู้  ไปสู่การทีส่า มารถสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบั
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วตัถุไดอ้ยา่งลกึซึง้  โดยอาศยัโครงสรา้งทางความคดิเกีย่วกบัวตัถุ  (Construction of Objective) 
ความสามารถดงักล่าวถอืว่าเป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ของการพฒันาทางดา้นมติสิมัพนัธ์ 
  เพยีเจทแ์ละอนิเฮลเดอร์  ไดก้ล่าวถงึระดบัพฒันาการการรั บรูท้างดา้นมติสิมัพนัพข์อง
เดก็ทีพ่น้วยัทารกขึน้ไปว่าม ี3 ระดบัใหญ่ คอื 
  1.  โทโปโลยี (Topological) เป็นระดบัพืน้ฐานซึง่ประกอบดว้ยคุณสมบตัขิองการรบัรู้
ว่าวตัถุอยูข่า้งๆ  กนั (proximity) การรบัรูล้ าดบั  (order) การรบัรูร้ปูปิด  (Enclosure) การรบัรูค้วาม
ต่อเนื่อง (continuiv) รวมทัง้การรูถ้งึลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั  (Discrimination) ทัง้นี้เป็นการรบัรูว้ตัถุที่
คงทีเ่ท่านัน้ 
  2. โปรเจกทพี (projective) เป็นการเริม่ทีจ่ะสามารถคดิมโนภาพภายในจติใจของตนเอง 
ดว้ยการพจิารณาควานสมัพนัธข์องจดุทีม่องเหน็ 
  3.  ยคูลเีดยีน (Euclidean) เป็นการน ามโนภาพภายในจติใจเหล่านัน้มาสมัพนัธก์บัการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นต าแหน่ง ทศิทาง และระยะทางจนกลายเป็นระบบแนวคดิทีเ่ดก็ยดึถอือนัเหมาะสม
ส าหรบัการถ่ายทอดความเขา้ใจเรือ่งการมองวตัถุใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ภายในโลกของความจรงิรอบๆ ตวั 
  ดว้ยเหตุนี้ความสมัพนัธท์างโปรเจกทพี  (projective) และยคูลเีดยีน  (Euclidean)จงึมี
ความคลา้ยกนัตรงทีเ่ดก็สามารถยอมรบัความสมัพนัธก์นัของวตัถุอยา่งมรีะบบยิง่ขึน้โปรเจกทพี
(projective) และ ยคูลเีดยีน (Euclidean) เป็นระดบัทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนัมากแมจ้ ะมี
ลกัษณะทีต่่างกนั ระดบัทัง้สองเป็นตวัชีถ้งึคุณสมบตัขิองสิง่ต่างๆ ภายใตเ้งือ่นไขของการเปลีย่นแปลง
มมุมอง แสดงใหเ้หน็ถงึการเคลื่อนไหวทางความคดิอยา่งมรีะบบของเดก็ ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัระหว่าง
ความแตกต่างของโปรเจกทพี  (projective) และยคูลเีดยีน  (Euclidean) คอืลกัษณะการลม้ของดนิสอ  
กล่าวคอื การทีเ่ดก็รบัรูต้ าแหน่งและทีต่ ัง้ของดนิสอในทีต่ ัง้ตรงและลม้นอนในแนวระนาบซึง่เป็นจดุจบนัน้ 
เป็นขัน้การรบัรูร้ะดบัโปรเจกทพี  (projective) แต่การรบัรูต้ าแหน่งละทีต่ ัง้ของดนิสอในช่วงระหว่างที่
ดนิสอก าลงัลม้ลงนัน้เป็นการรบัรูร้ะดบัขัน้ยคูลเีดยี  (Euclidean) ซึง่เป็นความสามารถในการน าภาพ
มาสมัพนัธก์นักบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นต าแหน่งทศิทางของดนิสอทีล่ม้ 
  คุณสมบตักิารรบัรูค้วามสามารถดา้นมติสิมัพนัธใ์น แต่ละระดบัขา้งตน้  สรปุไดด้งันี้  
(วรวรรณ เหมชะญาต.ิ 2536: 33) 
  1.  โทโปโลย ี(Topological) ประกอบดว้ยคุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
      1.1 การรบัรูว้ตัถุทีค่งที ่
       1.2 การรบัรูว้่าวตัถุอยูข่า้งๆ กนั 
       1.3 การรบัรูล้ าดบั 
       1.4 การรบัรูร้ปูปิด หรอืการลอ้มรอบ 
       1.5 การรบัรูค้วามต่อเนื่องหรอืพืน้ผวิ 
       1.6 การรบัรูถ้งึลกัษณะทีแ่ตกต่างหรอืการแยกออก 
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  2. โปรเจกทพี (projective) ประกอบดว้ยคุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
       2.1  การรบัรูถ้งึรปูรา่งของวตัถุ เสน้ตรง และเสน้โคง้ 
       2.2  การรบัรูว้ตัถุจากการมองในลกัษณะต่างๆ 
              2.2.1 การรบัรูภ้าพ 3 มติ ิ
              2.2.2 การรบัรูเ้งา 
              2.2.3 การรบัรูต้ าแหน่ง ทศิทาง เช่น ซา้ย - ขวางหน้า – หลงั 
       2.3 การรบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างวตัถุ 2 สิง่ 
       2.4 การรบัรูแ้ละการท านายภาพวตัถุเดยีวกนัจากต าแหน่งการมองทีต่่างกนั 
       2.5 การคดิสภาพวตัถุทีอ่ยูใ่นลกัษณะทีต่ดิกนั 
              2.5.1 การพบั 
              2.5.2 การทบั 
              2.5.3 การบงั 
  3. ยคูลเีดยีน (Euclidean) ประกอบดว้ยคุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
       3.1   การรบัรูค้วามคลา้ยคลงึของวตัถุ 
       3.2   การรบัรูค้วามสมัพนัธข์องต าแหน่ง ทศิทาง และระยะทาง 
       3.3   การรบัรูโ้ดยการมเีกณฑใ์นการอา้งองิในเรือ่งต่อไปนี้ 
              3.3.1 ความยาว 
              3.3.2 ความกวา้ง 
              3.3.3 ความสงู 
              3.3.4 แนวตัง้ – แนวนอน 
  จอนสตนั  (อญัชล ีรตันชื่น . 2550: 11-12; อา้งองิจาก  Johnston. n.d.) ไดอ้ธบิาย
พฒันาการความคดิของเดก็ทีเ่กีย่วกบัการมองวตัถุในอกีลกัษณะหนึ่งทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิของเพยี
เจทแ์ละอนิเฮลเดอรว์่า สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 
  1.  ระดบัพืน้ฐาน  (Functional System) อายปุระมาณ  1.3 - 2.6 ปี เป็นระดบัความคดิ
ทีเ่ดก็ส ารวจคุณสมบตัขิองวตัถุแต่ละประเภทและเริม่ทีจ่ะจดัประเภทของวตัถุนัน้ๆ  ตามการใชโ้ดย
เดก็เริม่เขา้ใจถงึรปูรา่งและขนาดวตัถุว่ามคีวามสมัพนัธก์บัการทีต่นใชว้ตัถุนัน้ในชวีิตประจ าวนั จงึท า
ใหเ้ดก็เขา้ใจถงึการเกีย่วโยงกนัระหว่างวตัถุ  ในแงข่องสิง่ทีพ่บเหน็ประจ าวนัและ  แงข่องต าแหน่ง  
เช่น คุกกีใ้นเหยอืก  ชามบนโต๊ะ ดงันัน้ประสบการณ์ในการมองจงึท าใหเ้กดิการคาดคะเนเป้าหมาย
ของการมองนัน้  เดก็ทีม่คีวามสามารถในระดบัน้ีจงึสามารถทีจ่ะใหเ้หตุผลและ  ตดัสนิต าแหน่งของ
วตัถุใดวตัถุหนึ่ง โดยอาศยัอกีวตัถุหนึ่งเป็นเกณฑ์  แมว้่าโดยมากเดก็จะคดิถงึต าแหน่งของวตัถุในแง่
ของการใชว้ตัถุนัน้ แต่ประสบการณ์ทางสายตาจะท าใหเ้ดก็ไดห้ดัคาดคะเนเป้าสายตา  “การมองวตัถุ ” 
ซึง่เดก็พจิารณาเรือ่งคุณสมบตัขิองวตัถุเป็นส าคญั  จะทีท่ าใหเ้ดก็ค่อยๆ  เขา้ใจเสน้น าสายตา  (Line - 
of - sight) ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัในการคาดคะเนเสน้น าสายตา และเป้าสายตาเป็นพืน้ฐานทีจ่ าเป็นใน
ระบบมติสิมัพนัธ์  ซึง่ตอ้งพจิารณาเสน้น า  สายตาหลายๆ  ซึง่ในระบบน้ีประสบการณ์ขอ งเดก็กบั
คุณสมบตั ิรปูทรง  ขนาดของวตัถุ  ท าใหเ้ดก็รูจ้กัส่วนต่างๆ  ของวตัถุซึง่จะท าใหเ้ดก็สามารถเขา้ใจ
เรือ่งสิง่ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกนัได้ ซึง่อยูใ่นระบบทีเ่ดก็จะเรยีนรู ้ต่อไป 
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  2.  ระดบัการวางต าแหน่ง  (proximal system) อายปุระมาณ  2.6 - 3.6 ปี ในระดบัน้ี
เดก็เริม่คิ ดถงึต าแหน่งของวตัถุในลกัษณะทีเ่ป็นอสิระจากคุณสมบตัใินการใชง้านของวตัถุนัน้แต่
พยายามเขา้ใจในเรือ่งต าแหน่งของวตัถุ โดยดคูวามสมัพนัธก์บัสิง่ทีอ่ยูใ่กลเ้ป็นหลกั  นอกจากนี้การที่
เดก็รูจ้กัส่วนต่างๆ  ของวตัถุ ท าใหเ้ดก็เริม่ใชส้่วนต่างๆ  ของวตัถุนัน้ๆ  ในการอา้งองิ  เช่น ลงิชอบนัง่
อยูข่า้งรถบรรทุก ไมช่อบอยูข่า้งหน้า หรอืขา้งหลงัของรถบรรทุก  นัน่คอืเดก็สามารถทีจ่ะพจิารณาถงึ
วตัถุทีใ่ชใ้นการอา้งองินัน้มากกว่า  1 ส่วน ตวัอยา่งเช่น  รถทีแ่ล่นเป็นขบวน  3 คนั รถคนักลางจะอยู่
ขา้งหลงัของรถคนัแรก และจะอยูข่า้งหน้าของรถคนัที่  3 ซงความเขา้ใจของเดก็จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่
มคีวามสามารถในเรือ่งความใกลก้นัของวตัถุ  เมือ่เดก็พฒันาต่อไปในระบบนี้เดก็จะเรยีนรูเ้กีย่วกบั
การเรยีงล าดบั ซึง่เป็นพืน้ฐานส าหรบัระบบต่อไปดว้ย 
  3.  ระดบัการวางทศิทาง (projective space) อายปุระมาณ 3.6 - 6 ปีขึน้ไปจากประสบการณ์
ในการมองในระดบัพืน้ฐาน  (Functional system) ท าใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาความรูจ้งึเกดิจากการ
มองสิง่ต่างๆ รอบตวัซึง่ท าใหท้า้ยทีสุ่ดเดก็รูจ้กัจนิตนาการเสน้น าสายตาและสามารถคาดคะเนไดว้่า
การมองในทศิทางใดเหน็วตัถุอะไรบา้ง เช่น ในการมองจากจดุ c ไปถงึจดุ E จดุ v จะเป็นจดุทีอ่ยูบ่น
เสน้สายตานัน้ดว้ย ในแต่ละระดบัดงักล่าวเดก็จะพฒันาการรบัรูเ้กีย่วกบัต าแหน่งในลกัษณะใหม่ๆ  
โดยผ่านการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั (วรวรรณ เหมชะญาต.ิ 2536: 34 - 36) 
 จากทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาทีเ่กีย่วกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์งั กล่าว สรปุ
ไดว้่าความสามารถดา้นมติสิมัพนัธน์ัน้เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัองคป์ระกอบหนึ่งจากทฤษฎเีพยีเจท์
,ทฤษฎเีพยีเจท์  และอนิเฮลเดอร์ , ทฤษฎบีรเูนอร ์และทฤษฎี พหุปญัญาดา้นหน่ึงใน 9 ดา้นของ
ทฤษฎโีฮเวริด์ การด์เนอรอ์กีดว้ย 
 
 1.4  การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสมัพนัธใ์นเดก็ปฐมวยั 
  จากทฤษฎพีฒันาการรบัรูท้างดา้นมติสิมัพนัธท์ีม่พีืน้ฐานอยูบ่นทฤษฎพีฒันาการทาง
สตปิญัญาของเพยีเจท์ ดงักล่าวมาในขา้งตน้ จะเหน็ว่าในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาการรบัรู้
ทางดา้นมติสิมัพนัธ์ ซึง่จดัเป็นมโนทศัน์ประเภทหนึ่งนัน้สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ (2544: 237-238)ได้
เสนอแนะการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิของเพยีเจทว์่า  กจิกรรมทีค่รจูดัขึน้นัน้จะตอ้งใหเ้ดก็ได้
มสี่วนในการท า เพราะจะท าใหเ้ดก็มโีอกาสทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม  ซึง่เป็นการช่วยพฒันา
โครงสรา้งทางสตปิญัญา โดยเฉพาะความสามารถดา้นกระบวนการยอ้นกลบั การเชื่อมโยง การรวมกนั 
และการแยกแยะ เป็นตน้ สิง่ทีค่วรควรค านึงถงึในการจดัการเรยีนการสอนมดีงัต่อไปนี้  
  บรูเนอร์ (Bruner. 1960) ซึง่มแีนวความคดิสอดคลอ้งกบัเพยีเจท์  ทีก่ล่าวว่า ในการที่
จะน าเนื้อหาใดมาสอนนัน้  ควรจะไดพ้ิ จารณาดวู่าในนัน้  เดก็มพีฒันาการอยูใ่นระดบัใดมี
ความสามารถเพยีงใด  เพื่อทีจ่ะไดป้รบัเนื้อหาใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รยีนโดยใชว้ธิทีี่
เหมาะสม บรเูนอร์ เชื่อว่า ครสูามารถทีจ่ะสอนวชิาใดๆ  กไ็ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดยใชว้ธิกีารที่
เหมาะสมใหก้บัเดก็คนใดคนหนึ่งในระดบัอายใุดกไ็ด ้นอกจากนี้  บรูเนอร์  เน้นความส าคญัของ
โครงสรา้งในการสอน คอื 
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  1.  การท าความเขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานหรอืโครงสรา้งจะช่วยใหเ้ขา้ใจสิง่ทีเ่รยีนไดด้ขีึน้ 
  2.  การจดัสิง่ทีเ่รยีนใหเ้ป็นระบบระเบยีบ จะช่วยใหจ้ าสิง่ทีเ่รยีนไดน้าน 
  3.  ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑห์รอืมโนทศัน์พืน้ฐานจะน าไปสู่การถ่ายโยงความรู้ 
  4.  การจดัโครงสรา้งจะช่วยใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปตามล าดบัขัน้ของเนื้อหาวชิา  และ
ต่อเนื่องกนัโดยไมม่ชี่องว่างระหว่างความรูพ้ืน้ฐานกบัความรูข้ ัน้สงู 
  พฒันา ชชัพงศ ์ (2550 :33) ไดก้ล่าว่า ส่วนแนวคดิในการจดักจิกรรมครอบคลุมการ
เรยีนรูม้ติสิมัพนัธท์ัง้ 3 ดา้นทีเ่หมาะสมตามวยั ดงันี้ 
  1. ดา้นความเหมอืนความต่าง เช่น การแยกความต่างระหว่างแมพ่มิพค์ุกกีร้ปูต่างๆ ฯลฯ 
  2. ดา้นการต่อภาพ แยกภาพ และประกอบภาพ เพิม่ความสนุกเมือ่สงัเกตความสมัพนัธ์
ระหว่างชิน้ขนมทีอ่อกมาจากแมพ่มิพ ์และแผ่นแป้งทีเ่หลอือยู ่ฯลฯ 
  3. ดา้นอนุกรมหรอืความเป็นเหตุเป็นผล เช่น เรยีงคุกกีจ้ากชิน้เลก็ไปหาชิน้ใหญ่หรอื
เชื่อมโยงเหตุผลว่าท าไมคุกกีก่้อนอบและหลงัอบจงึมสีสีนัและขนาดไมเ่หมอืนกนั ฯลฯ 
  ทุกกจิกรรมจะท าใหเ้ดก็เกดิคอนเซปตข์องมติสิมัพนัธ ์สามารถวเิคราะหส์่วนยอ่ย และ
สงัเคราะหส์่วนยอ่ยนัน้รวมกนั โดยเราจะกระตุน้ใหเ้ดก็ๆ ทดลองซ ้าหลายๆ ครัง้ 
  แกรนดแ์ละโมโร (Grande; & Morrow. 1995) กล่าวว่า การพฒันาส่งเสรมิและฝึกฝน  
เพื่อใหเ้กดิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์การรบัรูเ้ชงิมติสิมัพนัธเ์ป็นความสามารถในการจนิตนาการ
เกีย่วกบัลกัษณะรปูรา่งของวตัถุ  เมือ่เกดิการเคลื่อนที่ การแทนทีข่องวตัถุ ซึง่ความรูส้กึเชงิมติสิมัพนัธ ์
(spatial sense) จะฉายไปสู่ความสามารถเหล่านัน้ได ้โดยในระดบั  GradeS K - 6 ความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธส์ามารถส่งเสรมิไดโ้ดย 
  1. ความสมัพนัธใ์นการมองวตัถุกบัการเคลื่อนไหว (Eye-motor coordination) หมายถงึ
ความสามารถในการประมวลภาพดว้ยสายตาจากความสมัพนัธร์ะยะทางและต าแหน่งของวตัถุ 
  2. การรบัรูภ้าพและพืน้หลงัภาพ (Figure - ground perception) หมายถงึความสามารถใน
การจ าแนกใหเ้หน็ถงึลกัษณะเฉพาะทีช่ดัเจนของภาพวตัถุ  โดยไมค่ านึงถงึลกัษณะแวดลอ้มและภาพ
กระตุน้อยา่งอื่น 
  3.  การรบัรูค้วามคงรปูของวตัถุ  (perceptual constancy) หมายถงึความสามารถใน
การบอกลกัษณะเดมิของวตัถุ เมือ่มกีารหมนุการพลกิวตัถุ หรอืการเปลีย่นแปลงขนาดของวตัถุนัน้ 
  4. การรบัรูต้ าแหน่งของวตัถุทีส่มัพนัธก์บัพืน้ที่  (position - in – space  perception) 
หมายถงึความสามารถในการบอกความสมัพนัธข์องวตัถุโดยรอบกบัตวัเอง  และอธบิายต าแหน่งที่
รบัรูโ้ดยสามารถเขยีนหรอืบอกหรอืแสดงว่าวตัถุอยูซ่า้ย ขวางหน้า หลงั บน ล่าง  ใกล ้ไกล 
  5. การรบัรูถ้งึความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถุ (perceptlon of spatlaI Relatlonships) หมายถงึ 
ความสามารถในการมองเหน็วตัถุสองสิง่หรอืมากกว่า ทีม่คีวามเกีย่วพนัธก์นั โดยตวัวตัถุเองหรอืโดย
วตัถุอื่นในดา้นการพลกิแพลงตวัวตัถุและความสมัพนัธอ์ื่นๆ 
  6. การจ าภาพความเหมอืนและความแตกต่างของวตัถุ (NisuaI Dischmination) หมายถงึ 
ความสามารถในการท าใหเ้หน็ถงึความแตกต่าง และความเหมอืนระหว่างวตัถุ 
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  7.  การจดจ าภาพเหมอืนของวตัถุ  (VisuaI Memory) หมายถงึ ความสามารถในการใช้
วธิกีารแกป้ญัหา  จดจ าและเรยีกใชค้วามสมัพนัธะ์หว่างระยะทางกบัต าแหน่งกบัเวลา  และสามารถ
คน้หาวตัถุไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเรว็ 
  วรรณวภิา สุทธเกยีรต ิ(2542: 3) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์  
ควรเน้นใหน้กัเรยีนไดค้น้พบความสมัพนัธด์ว้ย กระบวนการ การประดษิฐ ์การวาดการวดั การมองเหน็ 
การเปรยีบเทยีบ การแปลง และการจ าแนกรปูเรขาคณติ ทีเ่น้นกจิกรรมในลกัษณะการส ารวจ  การตัง้
ขอ้คาดเดา การสบืเสาะเพื่อตรวจสอบขอ้คาดเดา 
  สรปุไดว้่า การส่งเสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ควรเดก็ควรไดร้บัการส่งเสรมิและ
พฒันาตัง้แต่ยงัเลก็  โดยจดัสิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัวยั  เน้นการจดักจิกรรมทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสใน  
การคน้พบความสมัพนัธจ์ากกระบวนการ การประดษิฐ ์การเปรยีบเทยีบ การแปลง การจ าแนกรปู
เรขาคณติ โดยเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ไดจ้บัต้อง ทดลองสิง่รอบตวัโดยการใชป้ระสาท
สมัผสัทัง้หา้บ่อยๆ ซึง่ทุกกจิกรรมจะท าใหเ้ดก็สามารถวเิคราะหส์่วนยอ่ย และสงัเคราะหส์่วนยอ่ยนัน้
รวมกนั และท าใหเ้ดก็เรยีนรู ้เขา้ใจเรือ่งสี  ขนาด รปูรา่ง ทศิทาง ปรมิาตร  การเปลีย่นแปลงต าแหน่ง
ของวตัถุ ตลอดจนการหมนุและการพลกิวตัถุ  ซึง่สิง่เหล่านี้มคีวามส าคญัในน าความรูไ้ปสู่ดา้นอื่นๆ  
และการด ารงชวีติประจ าวนัของบุคคล 
 
 1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
  งานวิจยัต่างประเทศ 
  เชสเซอร ์(Cheser. 1979) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการพฒันาในดา้นมติสิมัพนัธต์ามทฤษฏี
พฒันาการสตปิญัญาของเพยีเจท ์โดยศกึษาตามตวัแปร  เพศ อาย ุและวฒันธรรมศกึษาเกีย่วกบั
ความยาว ทศิทาง เสน้ตัง้ฉาก ตลอดจนการแกป้ญัหาพบว่า สมรรถภาพดา้นมติสิมัพนัธข์องนกัเรยีน
จะพฒันาขึน้ตามอาย ุนกัเรยีนชายจะมสีมรรถภาพทางสมอง ดา้นน้ีสงูกว่า นกัเรยีนหญงิและพบว่า
สภาพทีอ่ยูอ่าศยัหรอืวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความสามารถ ดา้นน้ีดว้ย นอกจากนี้ยงัพบว่า
นกัเรยีนในถิน่เจรญิมกีารพฒันาสมรรถภาพดา้นน้ีดกีว่าเดน็ในถิน่ทีย่งัไมเ่จรญิ และเมือ่อาย ุ 12 ปี 
เดก็จะสามารถพฒันาสมรรถภาพทางสมองดา้นมติสิมัพนัธไ์ดใ้นระดบัทีไ่ล่เลีย่กนั 
  เดวดิ และ เดมลิา (วลยั สาโดด . 2549: 17; อา้งองิจาก David; & Damiela. 1996) ได้
ท าการศกึษาความแตกต่างของเพศ  ในความสามารถทางมติสิมัพนัธใ์นเดก็  4 ปีผลของการปฏบิติ
ดา้นรา่งกายอยา่งเขม้งวด  เป็นการเปรยีบเทยีบสมรรถภาพดา้นรา่งกาย  ของเดก็4 ปี ทีว่ดัดว้ย
เครือ่งมอื  KAT ระหว่างเพศชายและหญงิทีม่คีวามกมารถดา้นมติสิมัพนัธแ์ตกต่างกนัทีว่ดัโดย
เครือ่งมอืวดัความสามารถทางมติสิมัพนัธ์ พบว่า เดก็ชายทีม่คีะแนนความสามารถดา้นมติสิมัพนัธส์งู  
จะมผีลการปฏบิติดา้นรา่งกายอยา่งเขม้งวดสอดคลอ้งกนั 
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 งานวิจยัในประเทศ 
  เอือ้อาร ีทองพทิกัษ์ (2546: 53 - 55) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการวาดภาพต่อ
เตมิเพื่อพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางมติสิมัพนัธส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั  ผลการศกึษาพบว่า  เดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมวาดภาพต่อเตมิ  มทีกัษะพืน้ฐานทางมติสิมัพนัธส์งูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 
  เพญ็ทพิา อ่วมมณ ี (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์
ของเดก็ปฐมวยัทีใ่ชล้วดก ามะหยีส่ใีนการท ากจิกรรมศลิปสรา้งสรรคผ์ลการศกึษาพบว่า  เดก็ปฐูมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคผ์ลทีใ่ชล้วดก ามะหยี ่ มคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธส์งูขึน้อยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.01 
  วลยั  สาโดด (2549: บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์อง
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัประสบการณ์กจิกรรมขนมอบ ผลการศกึษาพบว่า  ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์
ของเดก็ปฐมวยัหลงัจากทีไ่ดร้บัประสบการณ์กจิกรรมขนมอบมคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธใ์นทุก
ดา้นสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  อญัชล ี รตันชื่น (2550: 51- 53) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์อง
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดท้ ากจิกรรมศลิปะเครือ่งแขวน  ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์อง
เดก็ปฐมวยัหลงัจากทีไ่ดท้ ากจิกรรมศลิปะเครือ่งแขวน มคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธส์งูขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.01 
  สรปุว่า  จากงานวจิยัพบว่าการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธม์ี
ความส าคญัต่อเดก็ปฐมวยั เนื่องจากการจดักจิกรรมส่งจะผลต่อพฒันาการทางความสามารถดา้นมติิ
สมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัซึง่ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธจ์ะเป็นความสามารถพืน้ฐานในการส่งเสรมิ
การเรยีนดา้นอื่นๆ ต่อไป 
 
2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบักิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์
       2.1  ความหมายของกิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์
  ศลิปะประดษิฐ ์ทีเ่ขยีนในปจัจบุนันัน้เป็นค าทีม่กัเขยีนผดิซึง่ค าทีเ่ขยีนถูกตอ้งคอื 
ศลิปะประดษิฐ์ (สุพชัราภรณ์ ดาราวลี . 2550: 31; อา้งองิจาก พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน . 
2546) 
  ชยัณรงค์ เจรญิพานชกุล  (2532: 14 - 15) ไดใ้หค้วามหมาย  การประดษิฐต์กแต่งว่า  
งานประดษิฐต์กแต่ง  หมายถงึ กจิกรรมทีค่รอบคลุมกวา้งขวางมาก  ซึง่บางครัง้ยากทีจ่ะซีอ้อกมาให้
เหน็ความแตกต่างจากงานวาดภาพ  ระบายสี ภาพพมิพห์รอืประตมิากรรม  งานประดษิฐต์กแต่งที่
เหมาะสมส าหรบัเดก็ก่อนวยัเขา้เรยีนหรอืวยัอนุบาลมไีมม่ากนกั ทีพ่อจะยกตวัอยา่งกค็อื  การท าภาพ
ปะตดิ การท าหน้ากากจากถุงกระดาษ การท าหุ่นจากถุงหรอืกลอง การฉีกกระดาษใหเ้ป็นรปูรา่งต่าง  ๆ
การประกอบเศษวสัดุการถกัทอไหมพรมดว้ยน้ิวมอือยา่งงา่ยๆ  ในการใหเัดก็ท าเป็นประเภทงาน
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ประดษิฐ ์ผูส้อนจ าเป็นตอ้งแนะน าว่าจะท าอยา่งไรดว้ย ซึง่แน่นอนว่าผูส้อนควรรูถ้งึขบวนการเเละเคย
ปฏบิตัดิว้ยตนเองมาก่อน  สิง่ส าคญัทีต่อ้งกล่าวย า้เป็นพเิศษคอืผูส้อนจะตอ้งแนะน าอยา่งดเีกี่ ยวกบั
การใซเัครอืงมอือุปกรณ์ต่าง  ๆ เป็นตน้ การใชก้รรไกร กาว มดี ตลอดจนการเกบ็รกัษาท าความสะอาด
เครือ่งมอืและบรเิวณทีท่ ากจิกรรมดว้ย 
  วริณุ  ตัง้เจรญิ (2539:146) ไดใ้หค้วามหมายว่า งานศลิปะประดษิฐ ์หมายถงึ กจิกรรม
ทีต่อ้งใชค้วามรูส้กึนึกคดิและจนิตนาการการประดษิฐค์ดิคน้ศลิปะในรปูแบบต่างๆ ประดษิฐค์ดิคน้ทัง้
ในแง ่รปูทรง ส ีวธิกีาร และเนื้อหาต่างๆ ใหป้รากฏขึน้ เป็นการส่งเสรมิการประดษิฐค์ดิคน้สิง่ใหมใ่ห้
สวยงามน่าสนใจและมผีลไปสู่การใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่างๆ ดว้ย 
 
 2.2 จดุมุ่งหมายของการจดัการกิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์
  นกัการศกึษาไดใ้หจ้ดุมุง่หมายเกีย่วกบักจิกรรมศลิปะประดษิฐไ์ว ้ดงันี้ 
  วริณุ ตัง้เจรญิ (2539: 146) ไดก้ าหนดจดุมุง่หมายของการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์
ไวว้่า 
  1. ส่งเสรมิการรเิริม่สรา้งสรรคศ์ลิปะทีต่อ้งอาศยัการคดิสงัเคราะห ์แกป้ญัหา การใช้
วสัดุอุปกรณ์และกระบวนการท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี
  2. ส่งเสรมิการปฏบิตังิานทีช่่วยสรา้งความเชื่อมัน่ในการแสดงออกใหก้บัเดก็เพราะ
ความเชื่อมัน่ยอมพาไปสู่ความส าเรจ็ 
  3. ส่งเสรมิการด าเนินชวีติทีต่อ้งแกป้ญัหาการท างาน ตอ้งรูจ้กัปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง
และรูจ้กัประดษิฐค์ดิคน้สิง่ต่างๆ 
  อาร ี พนัธม์ณ ี(2545: 200) ไดก้ าหนดจดุมุง่หมายของการจดักจิกรรมสรา้งสรรคท์างการ
ประดษิฐป์ระดษิฐ ์ไวด้งันี้ 
  1. ส่งเสรมิความคดิและการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน 
  2. ฝึกการแกป้ญัหา 
  3.  ฝึกความขยนัช่างคดิช่างท า 
  4.  ส่งเสรมิความเป็นนกัประดษิฐค์ดิคน้ 
  5.  ฝึกการท างานดว้ยตนเองตามล าพงั 
  สรปุไดว้่า จดุมุง่หมายเกีย่วกบักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยจะเน้น
ใหเ้ดก็เรยีนรูโ้ดยการคดิสงัเคราะห ์แกป้ญัหา เพื่อใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งพืน้ฐานของโครงสรา้ง
รปูรา่งและยงัเป็นกจิกรรมทีช่่วยกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิพฒันาการทางดา้นการคดิอกีดว้ย 
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 2.3  พฒันาการทางศิลปะส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
  พรีพงษ์ กุลพศิาล (2531: 29-32) ไดก้ล่าวว่า พฒันาการทางศลิปะเป็นกระบวนการ
แสดงออกทางศลิปะทีม่ลีกัษณะเฉพาะของเดก็  ซึง่ปรากฏอยูใ่นวยังานจากวยัหน่ึง  ไปสู่อกีวยัหน่ึง
อยา่งต่อเนื่อง  และพฒันาการดงักล่าวจดัด าเนินไปชา้หรอืเรว็ขึน้อยูก่บัพืน้ฐานความเขา้ใจและ
ความสามารถทางศลิปะ ประกอบกบัสิง่แวดลอ้มและแรงจงูใจขอ งแต่ละคน ดงัจะเหน็ไดจ้าก
พฒันาการทางดา้นศลิปะของเดก็นัน้ จะเริม่ตน้จากการเขยีนภาพเป็นเสน้ขยกุขยกิขาดการควบคุมดขีึน้ 
  ศรเีรอืน แกว้กงัวาน (2540:  232) ไดก้ล่าวถงึพฒันาการทางศลิปะ เป็นพฒันาการทัง้
ทางดา้นความคดิและทกัษะควบคู่กนัไป พฒันาการทางศลิปะของเดก็มคีวามพเิศษกว่าผูใ้หญ่ในเรือ่ง
ความสามารถทางกายดา้นประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว  รวมทัง้ความสามารถดา้นสมองเชงิ
สรา้งสรรคแ์ละแสดงออกทางจนิตนาการซึง่มคี่าต่อพฒันาการทางอารมณ์ จติใจ และความคดิในเชงิบวก 
  วริณุ ตัง้เจรญิ (2539: 117-118) ได้ใหแ้นวคดิเกีย่วกบัพฒันาการทางศลิปะคอืการ
ก าหนดอายเุมือ่กล่าวถงึระดบัขัน้พฒันาการทางศลิปะเป็นการก าหนดขึน้โดยประมาณเท่านัน้เพราะ
เดก็แต่ละคนจะมพีฒันาการแตกต่างกนัชา้หรอืเรว็ไมเ่ท่ากนั  ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปจัจยัหลายๆ  ดา้น เช่น 
สภาพการเลีย้งดู สภาพแวดลอ้ม  สภาพพฒันาการทางรา่งกายฯ  โดยสภาพส่วนรวมแลว้เดก็ปฐมวยั
จะสนุกสนานกบักจิกรรมทางศลิปะ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขยีนภาพหรอืการป ัน้ดนิน ้ามนัถา้ขาด
การสนบัสนุนเสรมิสรา้งพฒันาการทางศลิปะของเดก็กจ็ะไมพ่ฒันาไปอยา่งเตม็ที่ 
  โลเวนเฟลด ์ (Lowenfeld. 1957: 86) เป็นผูท้ที าการคน้ควา้และศกึษาวจิยัขัน้
พฒันาการของเดก็ตะวนัตกดว้ยการเกบ็ผลงานของเดก็ในวยัต่างๆ  มาศกึษาวเิคราะหแ์ยกขัน้
พฒันาการทางศลิปะและไดแ้บ่งขัน้ทัง้หมด  5 ขัน้ ทัง้นี้จะขอกล่าวเพยีง  2 ขัน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็
ปฐมวยั ดงันี้ 
  ขัน้ที ่1 ขัน้ขดีเขีย่ (scribbling state) ในขัน้น้ีเดก็มอีายปุระมาณ  2 - 4 ปีเป็นเดก็วยั
ก่อนเรยีนเดก็สนุกอยูก่บัการเคลื่อนไหวกลา้มเนื้อมอื ในขัน้น้ียงัแบ่งเป็น 4 ขัน้ยอ่ยๆ อกี 4 ระยะดงันี้ 
  1.  ขัน้ขดีเขยีนแบบสะเปะสะปะ (Disordered scribbling) หมายถงึ  การขดีเขยีทีไ่ม่
เป็นระเบยีบ การลากเสน้ของเดก็จะยุง่เหยงิสบัสนโดยไมค่ านึงว่าเป็นรปูอะไรทัง้สิน้  แสดงใหเ้หน็ว่า
การควบคุมกลา้มเนื้อของเดก็ ยงัไมเ่จรญิพอ จงึยงัไมส่ามารถบงัคบัต่อไปเป็นไปดว้ยความตอ้งการได้ 
  2.  ขัน้ขดีเขยีนเป็นเสน้ยาว (Longtitudinal or controlled scribbling) หมายถงึ ระยะที่
เดก็ขดีเขยีนเสน้นอนยาวๆ ไดเ้ป็นขัน้ทีพ่ฒันากว่าขัน้ ทีข่ดีเขีย่ไมเ่ป็นระเบยีบ 
  3.  ขัน้ขดีลากเป็นวงกลม (Circular scribbling) หมายถงึ ขัน้ทีเ่ดก็สามารถขดีเขีย่ได้
เป็นวงกลม เดก็เคลื่อนไหวไดท้ัง้แขนแลว้  แสดงว่ากลา้มเนื้อเริม่แขง็แรงขึน้  อาจกล่าวอกีนยัหนึ่งได้
ว่าเป็นระยะที่ 2 - 3 ของขัน้ขดีเขีย่น้ี  เป็นขัน้ของการขดีเขีย่ทีค่วบคุมได้  (controlled scribbling) ซึง่
เป็นขัน้พฒันาการทีส่ าคญัมากเพราะเป็นเครือ่งมอืใหเ้หน็ว่าเดก็ไดค้น้พบ  ไดม้องเหน็ และเริม่มกีาร
ควบคุมการขดีเขีย่ได้  เดก็จะเริม่สนุกสนานกบัการควบคุม กลา้มเนื้อใหข้ดีเขีย่เป็นเสน้ต่างๆ  ทัง้ใน
แนวตัง้ แนวนอน วงกลม หรอืขยกุขยกิ 
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  4.  ขัน้ใหช้ื่อรอยขดีเขยีน (Naming scribbling) หมายถงึ ระยะทีเ่ดก็เขยีนอะไรลงไป
แลว้กใ็หช้ื่อว่าสิง่ทีเ่ดก็เขยีนนัน้ชื่ออะไร  คอือะไร เดก็เริม่ใชค้วามคดิค านึงในขดีเขยีนภาพวตัถุ  สตัว์
หรอืคน สิง่ทีเ่ดก็เขยีนจะไมเ่ป็นภาพทีถู่กตอ้งหรอืมรีปูรา่งในสายตาของผูใ้หญ่  แต่มคีวามหมาย
ส าหรบัเดก็ เดก็จะพอใจและสนุกสนานกบัสิง่ทีเ่ขาเขยีนขึน้  ขัน้น้ีจะเป็นขัน้หวัเลีย้วหวัต่อในการวาด
ภาพของเดก็ต่อไป 
  ขัน้ที ่2  ขัน้เขยีนภาพใหม้คีวามหมาย  ขัน้สอนสญัลักษณ์ (Pre – Schematic stage) 
ขัน้น้ีเดก็จะมอีายปุระมาณ  4 - 7 ปี เป็นขัน้เริม่ตน้ของการแสดงออกทีม่คีวามหมายภาพสิง่ของสิง่
ต่างๆ เดก็อาจจะเขยีนไดห้ลายๆ  แบบ ตวัอยา่งเช่น  ภาพคนทีเ่ดก็เขยีน  วนัหน่ึงอาจจะไมเ่หมอืน
ภาพทีเ่ขยีนไวไ้นวนัต่อๆ  ไป ซึง่ภาพทีเ่ดก็เขยีนอาจจะไมค่รบถว้นตามทีเ่ขารูแ้สดงว่าในระยะนี้โลก
ทีเ่ดก็เหน็หรอืรูแ้ตกต่างจากโลกทีเ่ขยีนภาพ  ลกัษณะทีเ่ดก็เขยีนภาพในขัน้น้ีอาจสงัเกตไดง้า่ยจาก
ส่วน ประกอบภาพในภาพ 4 อยา่ง เช่น 
  1. เดก็จะเขยีนภาพคนโดยใชว้งกลมเป็นสญัลกัษณ์ของหวั  มเีสน้ตรงยาวๆแทนแขน  
ขา ล าตวั ยงัไมม่รีายละเอยีดต่างๆ เกีย่วกบัหน้าตา มแีต่เสน้ทีแ่ทนสญัลกัษณ์ของส่วนนัน้ๆ เท่านัน้ 
  2.  สทีีเ่ดก็ใชใ้นขัน้น้ีการใชส้ขีองเดก็จะไมเ่ป็นไปตามธรรมชาติ  สทีีเ่ดก็ใชเ้ขยีนภาพ
กบัสทีีเ่ดก็เหน็จรงิๆ จะไมเ่หมอืนกนั ทัง้นี้เพราะเดก็ใช้สตีามอารมณ์  แต่ว่าสไีหนจะสะดุดดาหรอืเดก็
ชอบสไีหนเป็นพเิศษกจ็ะใชส้นีัน้ซึง่ไมจ่ าเป็นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
  3.  ดจูากช่องว่างหรอืช่องไฟในแผ่นกระดาษทีเ่ดก็เขยีน เดก็ยงัไมเ่ขา้ใจว่าควรจะเขยีน
รปูตรงไหนจงึจะเหมาะสมแต่จะวางลงไปโดยไมค่ านึงถงึความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ ตรงไหนมชี่องว่าง
เดก็กจ็ะเขยีนสิง่ต่างๆ ลงไป 
  4.  การออกแบบในขัน้น้ีเดก็ยงัไมเ่ขา้ใจเกีย่วกบัการออกแบบ  ดงันัน้ ภาพทีเ่ดก็เขยีน
จงึไมม่อีะไรแสดงถงึการออกแบบ 
  สรปุไดว้่า พฒันาการทางศลิปะของเดก็ปฐมวยั  เป็นการพฒันาทีม่ลีกัษณะเฉพาะของ
เดก็แต่ละคน  ซึง่เดก็แต่ละคนจะมพีฒันาการแตกต่างกนั  ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปจัจยัต่างๆ  เช่น การอบรม
เลีย้งดสูภาพแวดลอ้ม  การส่งเสรมิพฒันาการทีถู่กตอ้ง  พรอ้มทัง้การสนบัสนุนทางดา้นรา่งกาย  
โดยเฉพาะในเรือ่งการใหก้ าลงัใจเป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่ในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั
ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
 2.4  หลกัการจดักิจกรรมศิลปะส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
  เยาวพา เดชะคุปต ์(2528: 96) ศลิปะเป็นแนวทางทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็ไดแ้สดงความสามารถ
และความรูส้กึนึกคดิของตนออกมาในรปูของรปูภาพหรอืสิง่ของ เดก็จะใชศ้ลิปะเพื่อเป็นสื่ออธบิายสิง่
ทีเ่ขาท า เหน็ รูส้กึและคดิออกมาเป็นผลงาน การจดักจิกรรมใหแ้ก่เดก็จะช่วยใหเ้ดก็มโีอกาสคน้ควา้  
ทดลองและสื่อสารความคดิความรูส้กึของตนใหผู้อ้ื่นและโลกทีอ่ยูร่อบตวัเขาไดเ้ขา้ใจ 
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  กรมวชิาการ (2542: 23) กล่าวว่า ในการจดักจิกรรมส าหรบัเดก็ระดบัก่อนประถมศกึษา มี
ความส าคญัอยา่งยิง่เพราะเดก็ในวยัแรกเกดิถงึ  6 ปี เป็นระยะทีส่ าคญัทีสุ่ดของการพฒันาทัง้ทาง
รา่งกายอารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดักจิกรรมทีเ่หมาะสม
ใหก้บัเดก็เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของเดก็แต่ละคน 
  ดงันัน้การจดักจิกรรมส าหรบัเดก็ระดบัก่อนประถมศกึษา จงึควรยดึหลกัการดงันี้ 
  1. กจิกรรมทีจ่ดัควรค านึงถงึตวัเดก็เป็นส าคญั เดก็แต่ละคนมคีวามสนใจแตกต่างกนั
จงึควรจดัใหม้กีจิกรรมหลายประเภททีเ่หมาะสมกบัวยั ตรงกบัความสนใจและความตอ้งการของเดก็
เพื่อใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสเลอืกตามความสนใจและความสามารถ 
  2.  กจิกรรมทีจ่ดัควรมทีัง้กจิกรรมทีใ่หเ้ดก็ท าเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ 
ควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็รเิริม่กจิกรรมดว้ยตนเองตามความเหมาะสม 
  3.  กจิกรรมทีจ่ดัควรมคีวามสมดุล คอื มทีัง้กจิกรรมใหหัอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
กจิกรรมทีต่อ้งเคลื่อนไหวและสงบ กจิกรรมทีเ่ดก็รเิริม่และครรูเิริม่ 
  4. ระยะเวลาในการจดักจิกรรมควรเหมาะสมกบัวยั มกีารยดืหยุน่ไดตัามความตอ้งการ
และความสนใจของเดก็ เช่น 
   วยั 3 ขวบ มคีวามสนใจช่วงสัน้ประมาณ   8 นาท ี
   วยั 4 ขวบ มคีวามสนใจอยูไ่ดป้ระมาณ   12 นาท ี
   วยั 5 ขวบ มคีวามสนใจอยไูดปัระมาณ   15 นาท ี
  5.  กจิกรรมทีจ่ะควรเน้นใหม้สีื่อของจรงิใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสสงัเกต ส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง
แกป้ญัหาดว้ยตนเอง มโีอกาสปฏสิมัพนัธก์บัเดก็อื่นๆ และผูใ้หญ่ 
  สญัญลกัษณ์ สุวรรณรศัมี  (2533: 15) ไดก้ล่าวถงึหลกัการจดักจิกรรมทางศลิปะว่า ใน
การจดักจิกรรมศลิปะใหก้บัเดก็ ตอ้งค านึงถงึตวัเดก็เป็นส าคญั โดยใชก้จิกรรมใหส้อดคลอ้งกบั
พฒันาการทางศลิปะของเดก็ การเลอืกกจิกรรม ควรเลอืกกจิกรรมทีช่่วยฝึกใหเ้ดก็เป็นคนช่างสงัเกต 
คดิหาเหตุผล ฝึกการสราังสรรค ์ฝึกลกัษณะนิสยั ฝึกความพรอ้มในการเรยีนและช่วยใหเ้ดก็ ไดพ้ฒันา
ทางรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญาไปพรอัมๆ กนั 
  ชยัณรงค ์เจรญิพานชกุล  (2532: 7) กล่าวว่า กจิกรรมทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ก่อนวยั
เรยีน แบ่งแยกออกเป็น 5 สาขาใหญ่ๆ คอื 
  1.  กจิกรรมวาดเสน้ (Drawing) 
  2.  กจิกรรมระบายส ี(Painting) 
  3.  กจิกรรมภาพพมิพ ์(Paint  making) 
  4.  กจิกรรมประตมิากรรม (Sculpture) 
  5.  กจิกรรมประดษิฐต์กแต่ง (Crafts) 
  สรปุไดว้่า หลกัการจดักจิกรรมศลิปะเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฝึ้กประสาทสมัผสั 
ฝึกการสราังสรรค ์โดยครจูะเป็นผูจ้ดักจิกรรมทางศลิปะใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทางศลิปะของเดก็
เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของเดก็แต่ละคน   ท างานรว่มกนัและ
ปฏบิตังิานรว่มกนัเพื่อใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกทางดา้นความคดิและช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาทางรา่งกาย 
อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา 
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       2.5  กิจกรรมศิลปะประดิษฐจ์ากพืชผกัผลไม้ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
  วริณุ ตัง้เจรญิและคณะ (2544: 42) กจิกรรมประดษิฐว์สัดุเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ชื่นชอบมาก 
เพราะไดอ้สิระทีจ่ะจนิตนาการถงึของเล่นทีช่อบ อสิระทีจ่ะเลอืกสรรวตัถุหรอืวสัดุต่างๆ  ต่อประกอบ
เขา้ดว้ยกนั การต่อประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งมัน่คง เดก็มสีมาธแิละมคีวามสุขในการท างาน ซึง่การ
ประดษิฐว์สัดุเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ชื่นชอบและสามารถแสดงออกไดอ้ยา่งน่าสนใจ เป็นการสรา้งสรรค์
รปูทรง วตัถุและวสัดุต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เดก็ตอ้งใชจ้นิตนาการและความคดิสรา้ งสรรคอ์ยา่งมากใน
การประดษิฐ ์ตอ้งเลอืกสรรสิง่ต่างๆ มาต่อประกอบเขา้ดว้ยกนั หรอืตดัตกแต่งสิง่ต่างๆ เหล่านัน้ให้
สอดคลอ้งกบัจนิตนาการทีค่าดหวงั 
  ลาวลัย์ ภกัดลีขิติ  (2547: 5) พชืผกัผลไมน้บัเป็นวสัดุธรรมชาตชินิดหนึ่งทีม่อียูใ่น
ชุมชน ซึง่ปลกูและหาซือ้กนัในครวัเรื อนเพื่อบรโิภค  หรอืเป็นพชืเศรษฐกจิ  ส าหรบัจ าหน่าย  ปลกู
มากๆ เพื่อเป็นอาชพีส่งขายหรอืส่งออกต่างประเทศสามารถใชป้ระใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วน พชืผกั
ผลไมเ้ช่น ฟกัทอง แครอท มะละกอ ฝรัง่ มะเขอืพวง เป็นตน้ โดยจะมรีปูรา่งลกัษณะ  รปูทรง ส ี 
ขนาด ผวิสมัผสั ทีแ่ตกต่างกนัสามาร ถน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์  มมีลูค่าเพิม่จงึนบัเป็นสิง่
ส าคญันอกจากช่วยส่งเสรมิผลผลติในทอ้งถิน่แลว้  ยงัช่วยใหเ้กดิผลดทีางรายไดไ้นครวัเรอืน  และ
พชืผกัผลไมส้ามารถน ามาท ากจิกรรมศลิปสรา้งสรรคไ์ดห้ลากหลาย  เช่น งานพมิพ ์ การต่อและแยก
ดว้ยวสัดุต่างๆ เช่น  เพื่อให้ไดร้ปูแบบทีต่อ้งการ งานปะตดิ  การน าผกัผลไม้ และส่วนอื่นๆ  มาต่อเขา้
ดว้ยกนัดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ต่อดว้ยไมห้นีบผา้ ต่อดว้ยกาว ต่อดว้ยไมจ้ิม้ฟนั ต่อดว้ยกิง่ไม ้เป็นตน้   
ใหไ้ดร้ปูรา่งตามตอ้งการอาจจะตดัแต่งใหเ้ป็นรปูทรงใหมก่่อนตดิเขา้ดว้ยกนักไ็ด้ 
  สรปุไดว้่า  การท ากจิกรรมจากพชืผกัผลไมด้งักจิกรรมทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  บาง
กจิกรรมเช่น งานประดษิฐ ์งานตกแต่ง ทีม่คีวามซบัซอ้นและไมเ่หมาะสมในการจดักจิกรรมใหก้บัเดก็
ปฐมวยัควรจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคใ์หเ้หมาะสมกบัเดก็และในส่วนของการประดษิฐม์หีลากหลาย
รปูแบบในการน ามาจดักจิกรร ม  และสามารถน ามาปรบัใชก้บัเดก็ปฐมวยั  ครผููส้อนควรตอ้งค านึงถงึ
กจิกรรมต่างๆ  ใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็แต่ละบุคคล  ใหม้พีฒันาไปตามวุฒภิาวะ  ซึง่นบัว่าเป็น
กจิกรรมทีม่คีุณค่า  โดยเฉพาะการน าวสัดุทีไ่ดจ้ากธรรมชาตมิาใชใ้หเ้กดิประโยชน์  เดก็จะเหน็คุณค่า
กบัสิง่ทีเ่ป็นวสัดุ ธรรมชาติ  ซึง่ท าใหเ้ดก็ไดร้บัความเพลดิเพลนิในการท ากจิกรรม  รูจ้กัการสงัเกต
รปูทรง ส ีผวิสมัผสั ฝึกการคดิ การแกป้ญัหา ออกแบบผลงานตามจนิตนาการของตนเอง การเรยีนรู้
มติสิมัพนัธท์ัง้ดา้น  ดา้นความเหมอืนความต่าง ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ดา้นการแยกออกจาก ดา้น
ต าแหน่งของสิง่ต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั ท าใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคผ์ลงานทางศลิปะไดเ้ป็นอยา่งดี  
เป็นพืน้ฐานทีจ่ะน าไปสู่การเรยีนรูเ้ร ือ่งต่างๆ ของเดก็ต่อไป 
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 2.6  บทบาทของครใูนการสอนศิลปะประดิษฐ ์
  การด์เนอร ์ (อญัชุลกีร อมัพรดล . 252 : 28; อา้งองิจาก  Gardner. 1980) กล่าวว่า  
ความสามารถตามธรรมชาตขิองเดก็ในดา้นศลิปะจะปรากฏใหเ้หน็ ซึง่ผูใ้หญ่จะตอ้งไมก่า้วก่ายเพราะ
จะท าใหค้วามสามารถดา้นการสรา้งสรรคข์องเดก็หยดุชะงกั หากแต่ใหก้ารสนบัสนุนทัง้ดา้นเครือ่งมอื 
และการใหก้ าลงัใจ 
  บุศรนิทร ์สริปิญัญาธร (2545: 19) ไดก้ล่าวว่า การจดักจิกรรมศลิปะครคูวรใหค้ าแนะน า
หรอืบอกแนวทางเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ การสอนกจิกรรมศลิปะโดยตรงก่อใหเ้กดิผลเสยีควรจะสนบัสนุน
ใหเ้ดก็มกีารคน้พบกระบวนการทางศลิปะดว้ยตนเองใหโ้อกาสเดก็ไดค้น้ควา้อยา่งกวา้งขวาง  โดย
การจดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ทีห่ลากหลายใหเ้ดก็  การใชส้ื่อ วสัดุ อุปกรณ์น้อยนบัว่า  เป็นการจดัศลิปะ
ทีไ่มเ่หมาะสมอยา่งมาก  ศลิปะสื่อผสม  (Mixed Media) เป็นการคน้พบทางทีเ่ป็นไปไดข้องนกัศลิปะ
ในการใชว้สัดุและวธิกีารหลากหลายมากขึน้ในการท าศลิปะมากขึน้  เช่น การใชส้นี ้ากบัสเีทยีนระบาย
ดว้ยกนั การปะตดิกบัการระบายสี การเยบ็กรอบวาดภาพระบายสี ซึง่เป็นการผสมผสานอยา่งสรา้งสรรค์
ไมม่ทีีส่ ิน้สุด ครมูบีทบาทส าคญัยิง่ในการสรา้งใหก้จิกรรมศลิปะเป็นกจิกรรมทีส่รา้งการเรยีนรูเ้ทคนิค
การสอนศลิปะทีส่ าคญั 
  เลศิ อานนัทนะ (2535: 14 - 15) ไดก้ล่าวถงึบทบาทของครแูละผูป้กครองไว้ ดงันี้ 
  1.  สอนดว้ยความรกั 
  2.  ยอมรบันบัถอืในความสามารถของนกัเรยีนแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนั  
  3.  ไมจ่ าเป็นตอ้งรบีรอ้นแกไ้ขผลงานศลิปะของนกัเรยีน  ทางทีด่คีวรส่งเสรมิใหก้ลา้คดิ 
กลา้ท า และกลา้แสดงออกใหม้ากทีสุ่ด 
  4.  อยา่แทรกแซงความคดิหรอืตดัสนิใจแกป้ญัหาแทนนกัเรยีนทางทีด่คีวรใหน้กัเรยีน
ไดแ้สดง ออกอยา่งอสิระ 
  5.  ใชค้ าพดูยัว่ยุ และทา้ทายใหแ้สดงออกแทนการออกค าสัง่ 
  6.  วางแผนการจดัเตรยีมเครือ่งมอื  อุปกรณ์เอาไวล้่วงหน้า  เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนได้
แสดงออกอยา่งอสิระภายใตบ้รรยากาศของความรกั  ความอบอุ่นและเป็นกนัเอง  จะท าใหน้กัเรยีน  
เกดิความรูส้กึว่าปลอดภยั  ไดร้บัความคุม้ครองปกป้อง  และส่งผลใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในตนเอง  และ
กลา้แสดงออก ในทีสุ่ด 
  ขอ้ควรค านึงในการสอนศลิปะเดก็ปฐมวยั 
  1. หลกีเลีย่งการใหแ้บบอยา่งหรอืจดุเป็นภาพ  และสมดุภาพระบายสแีก่เดก็  เพราะ         
สิง่เหล่านัน้ท าใหเ้ดก็สญูเสยีความคดิสรา้งสรรค์ 
  2.  ตอ้งช่วยพฒันาความเป็นตวัของตวัเองใหแ้ก่เดก็  โดยการท าใหเ้ดก็รูว้่าครมูคีวาม
จรงิใจกบัเขา  ท าใหเ้ขารูว้่าเขาควรจะภมูใิจในตวัเขาทีเ่ขาท าไดด้ว้ยตวัของเขาเอง  พดูกบัเดก็บ่อยๆ  
ว่า “หนูท าได”้ จะท าใหเ้ดก็เกดิความพยายามและไมก่ลวัทีจ่ะแสดงออก 
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  3.  เขา้ใจผลงานของเดก็  ท าใหเ้ดก็รูว้่าครเูหน็คุณค่าในงานทีเ่ขาท า  อยา่บงัคบัหรอื
คาดคัน้เอาความหมายและไมก่ลวัทีจ่ะแสดงออก 
  4. ครจูะตอ้งไมแ่กไ้ข หรอืท าผลงานใหเ้ดก็เสยีเอง ครเูป็นเพยีงผูส้งัเกตการณ์ และช่วย
เมือ่เดก็ตอ้งการความช่วยเหลอื โดยเฉพาะการใชอุ้ปกรณ์ต่าง  ๆ ใหแ้นะน า สาธติใหด้ ู เมือ่เดก็ใชเ้ป็น
ครัง้แรก 
  5. ไมค่วรวจิารณ์งานศลิปะของเดก็ หากเป็นการประเมนิผลจะมวีธิกีารประเมนิโดยเฉพาะ
เดก็ๆ ควรมอีสิระทีจ่ะแสดงความรูส้กึนึกคดิของเขาโดยปราศจากความกลวั  บทบาทของผูส้อนคอื  
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ และสถานทีใ่หเ้ขา และท าใหเ้กดิความภาคภมูใิจในการท างานดว้ยตนเอง 
  6. การท าใหผู้ป้กครองเหน็คุณค่าของงานเดก็  จะช่วยใหเ้กดิความตอ้งการสรา้งสรรค์
งานต่างๆ 
  7.  ควรขยายประสบการณ์ทางศลิปะของเดก็ดว้ยการพาไปทศันศกึษาแหล่งทีแ่สดงผล
งานศลิปะ หรอืขอยมืภาพวาด หรอืสไลดเ์กีย่วกบัศลิปะน ามาใหเ้ดก็ดใูนหอ้งเรยีนบา้งถา้ท าได้ 
  จะเหน็ไดว้่าครแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมบีทบาทส าคญัในการจดั กจิกรรมศลิปะและการสอน
ศลิปะของครกู่อใหเ้กดิความเจรญิงอกงามของพฒันาการทางดา้นกระบวนการคดิและดา้นต่างๆ  ของ
เดก็ และยงัเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 
 2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศิลปะและศิลปะประดิษฐ ์
  งานวิจยัในต่างประเทศ 
  แสตปป์ (Stampp. 1964: 5258-4) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิสรา้งสรรค์
และสตปิญัญาของนกัเรยีนทีเ่รยีนศลิปะและไมเ่รยีนศลิปะ  ความคดิสรา้งสรรคแ์ละสตปิญัญาไมม่ี
ความสมัพนัธก์นัแต่นกัเรยีนทีเ่รยีนศลิปะไดค้ะแนน  แนวความ  คดิสรา้งสรรคส์งูกว่าพวกทีไ่มเ่รยีน
ศลิปะ 
  ครอลล ์(Krall. 1982: 5258 – A) ไดศ้กึษาเครือ่งการส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคโ์ดย
ใชว้ชิาศลิปะของครใูนโรงเรยีนครสิดศ์าสนาในการจดั ประสบการณ์ภาคปฏบิตัพิบว่า  ครสูามารถ
ช่วยเดก็ใหเ้กดิประสบการณ์ในการเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้โดยใชส้ื่อทางศลิปะและความคดิสรา้งสรรค์ 
 
  งานวิจยัในประเทศ 
  ฐติพิร พชิญกุูล (2538: 63) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความสามารถในการแกป้ญัหาของเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ศลิปะประดษิฐแ์บบกลุ่ม  ผลการศกึษาพบว่า  เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การจดัประสบการณ์ศลิปะประดษิฐแ์บบกลุ่ม กบัเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ศลิปะประดษิฐ์
แบบรายบุคคลมคีวามสามารถในการแกป้ญัหูาแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ปรยิานุช  จลุพรหม (2547: 67) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการพฒันาความสามารถดา้นการคดิ
วจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์  ผลการศกึษาพบว่า  ความสามารถ



26 
 

ดา้นการคดิวจิารณญาณของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐส์งูขึน้กว่าก่อนการจดั
กจิกรรมศลิปะประดษิฐอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  ศรแีพร  จนัทราภริมย ์ (2550: บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั ความคดิสรา้งสรรคข์อง
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคโ์ดยใชเ้ปลอืกขา้วโพด  ผลการศกึษาพบว่า  
ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคโ์ดยใชเ้ปลอืกขา้วโพด สงูกว่า
ก่อนการจดักจิกรรมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  รตันา  นิสภกุล (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยั
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยน ้าตาลไอซิง่ ผลการศกึษาพบว่า  การคดิเชงิเหตุผลของ
เดก็ปฐมวยัหลงัการท ากจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยน ้าตาลไอซิง่ สงูกว่าก่อนท ากจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์
ดว้ยน ้าตาลไอซิง่ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั กจิกรรมศลิปะประดษิฐ์  สรปุไดว้่า  
กจิกรรมศลิปะประดษิฐ์ นัน้เป็นกจิกรรมทีม่คีวามส าคญัทีค่วรจดัใหก้บัเดก็  เพราะเป็นกจิกรรมทีช่่วย
ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะดา้นต่าง  ๆ ใหก้บัเดก็ ทัง้ทางรา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา เนื่องจาก
กจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์ป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองผ่านประสาทสมัผสัทัง้หา้ แลว้เกดิ
การเรยีนรู ้ กระบวนการคดิจนิตนาการ ซึง่จะเป็นพืน้ฐานการพฒันาไปสู่การเรยีนรูใ้หแ้ก่เดก็ปฐมวยั 
 



27 
 

บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ  ดงันี้  
 1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย -  หญงิ อายรุะหว่าง  5 - 6  ปี ทีก่ าลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่ 3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนโชคชยัรงัสติ ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอบึง่ยีโ่ถ จงัหวดัปทุมธานี ซึง่มเีดก็ปฐมวยัทัง้หมด  300 คน 
รวม 10 หอ้งเรยีน 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย - หญงิ  อายรุะหว่าง 5 - 6 ปี ทีก่ าลงั
ศกึษา อยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา  2552 โรงเรยีนโชคชยัรงัสติ ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาปทุมธานีเขต 2 อ าเภอบึง่ยีโ่ถ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 20 คน ซึง่ไดม้าโดยวธิสีุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน ดงันี้ 
 1.  จบัสลากเดก็ปฐมวยัชัน้อนุบาลปีที่  3 มา 1 หอ้งเรยีนจากจ านวนเดก็ปฐมวยัทัง้หมด   
10 หอ้งเรยีน 
 2.  สุ่มอยา่งงา่ยโดยน าเดก็ปฐมวยัของหอ้งเรยีนในขอ้ 1 มาจ านวน 20 คน ดว้ยการจบัสลาก 
เพื่อเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้  มดีงันี้ 
 1. แผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้
 2. แบบทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์
     2.1  ดา้นความเหมอืนความต่าง 
     2.2  ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 
     2.3  ดา้นการแยกออกจากกนั 
     2.4  ดา้นความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ 
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การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั 
 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขัน้ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนในการสร้างแผนการท ากิจกรรมศิลปะประดิษฐ ์โดยใช้พืชผกัผลไม้ 
 ด าเนินการดงันี้ศกึษาเอกสาร  ต ารา  และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการต่างๆ จากเอกสารต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม
ศลิปะประดษิฐแ์ลว้เลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสมน ามาเขยีนแผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใช้
พชืผกัผลไม ้
 2. ศกึษาหลกัสตูรและคู่มอืหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546 
 3. ศกึษาแผนการจดัประส บการณ์ของนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่ 3 จากเอกสารเกีย่วกบั
แผนการจดัประสบการณ์ก่อนประถมศกึษา 
 4. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค ์ของ ฐติพิร พชิญกุูล 
(2538), ปรยิานุช จลุพรหม (2547), ศรแีพร จนัทราภริมย.์ (2550), รตันา  นิสภกุล (2550) 
 5. สรา้งแผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้จ านวน 24 แผน โดยก าหนด
จดุมุง่หมาย เนื้อหา การด าเนินกจิกรรม สื่อและการประเมนิผล ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี้ 
  5.1 การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมเ้ป็นส่วนทีร่ะบุถงึชื่อกจิกรรมทีจ่ะ
น ามาจดักจิกรรมสรา้งสรรค ์
               5.2  จดุมุง่หมาย เป็นเกณฑท์ีแ่สดงถงึความรู ้ความสามารถ และการแสดงออกในการ
ปฏบิตักิจิกรรมโดยศกึษาจากหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546  ของกรมวชิาการ 
               5.3 การด าเนินกจิกรรมเป็นส่วนทีร่ะบุถงึขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม ดงัต่อไปนี้ 
                      5.3.1 เดก็สงัเกตดวูสัดุอุปกรณ์ต่างๆทีค่รนู ามาสนทนาเกีย่วกบัรปูรา่ง ส ีรปูทรง  
ขนาด ว่าเหมอืนหรอืต่าง และส่วนประกอบของวสัดุอุปกรณ์รวมทัง้วธิกีารท าความสะอาดก่อนการ
ใชว้สัดุอุปกรณ์นัน้ 
    5.3.2 ใหเ้ดก็เลอืกหยบิวสัดุอุปกรณ์และท างานกจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใช้
พชืผกัผลไมอ้ยา่งอสิระตามความตอ้งการของเดก็ 
    5.3.3 เดก็เล่าใหค้รฟูงัถงึรปูรา่ง ส ีรปูทรง ขนาด ว่าเหมอืนหรอืต่าง ทศิทางและ
ส่วนประกอบของชิน้งานจากพชืผกัผลไม ้เพื่อใหค้รบูนัทกึ 
     5.3.4 เดก็ช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์และท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย 
 6.  น าแผนการจดัประสบการณ์กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบรายละเอยีดของเนื้อหาและภาษาทีใ่ชใ้หเ้หมาะสม จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
  6.1  อาจารยศ์รแีพร       จนัทราภริมย ์ อาจารยโ์รงเรยีนสาธติราชมงคลธญับุร ี
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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     6.2   อาจารยส์ริพิรรณ ตนัตริตัน์ไพศาล อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์
     มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ 
     6.3 อาจารยว์รรณา กรสัพรหม อาจารยโ์รงเรยีนเซนตห์ลุยส ์
     ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
     ฉะเชงิเทรา 
 7.  น าแผนการจดัประสบการณ์กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมม้าปรบัปรงุตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน โดยปรบัปรงุ แกไ้ขตามความคดิเหน็และขอ้แนะน าในเรือ่ง การ
ปรบัชื่อกจิกรรมในบางกจิกรรม  ใหเ้พิม่เตมิค าถามเกีย่วกบัการประดษิฐ์ โดยใชพ้ชืผกัผลไมจ้าก
ผลงานในขัน้สรปุ 
 8.  น าแผนการจดัประสบการณ์กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมท้ีป่รบัปรงุมา
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญไปทดลองสอนจรงิกบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่ 3 ซึง่เป็นกลุ่ม
ทดลองทีเ่ลอืกมาโดยวธิกีารเลอืกหลากขัน้ตอน  (Multi – Stage) จ านวน 20 คน 
 9.  ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญมคี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.60 – 1.00 
 
 ขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั
โดยศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ดงันี้ 
 ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ในการสรา้งแบบทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั
จากหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546  
 1.  ศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ ยวขอ้งในเรือ่งของแบบทดสอบค วามสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์อง
เดก็ปฐมวยั  สรา้งโดยผูว้จิยัดงันี้ เพญ็ทพิา อ่วมมณ ี(2547) วลยั สาโดด(2549)  และอญัชล ีรตันชื่น 
(2550)  โดยศกึษาและน ามาปรบัปรงุและสรา้งเพิม่เตมิ 

 2. สรา้งแบบทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์จ านวน 4 ชุด ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 
       ชุดที ่1 ดา้นความเหมอืนความต่าง     จ านวน 15   ขอ้ 
       ชุดที ่2 ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั     จ านวน 15   ขอ้ 
       ชุดที ่3 ดา้นการแยกออกจากกนั    จ านวน 15   ขอ้ 
       ชุดที ่4 ดา้นความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ   จ านวน 15   ขอ้ 
         รวมทัง้หมด    จ านวน  60  ขอ้ 
  3.  น าแบบทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ  จ านวน  
3  ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหา และความสอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์โดยมผีูเ้ชีย่วชาญ  
ดงันี้ 
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         3.1  อาจารยป์ระพมิพพ์กัตร ์จมุพรหม อาจารยโ์รงเรยีนพระยามนธาตุ 
     ราชศรพีจิติร ส านกังานเขตพืน้ที ่ 
     การศกึษา กรงุเทพมหานคร 

  3.2  อาจารยเ์ยาวพรรณ ทมิทอง อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์          
     มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  3.3   อาจารยป์ระนอม พนัธไ์สว อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
 ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญมคี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.60 – 1.00 
 4. น าแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีผ่่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน โดยปรบัปรงุ แกไ้ขตามความคิ ดเหน็และขอ้แนะน าในเรือ่ง การปรบั
รปูภาพใหม้คีวามคมชดัและขนาดเหมาะสม และการปรบัค าถามใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
 5.  น าแบบทดสอบทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใชก้บัเดก็ปฐมวั ยทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  
30 คน ทีก่ าลงัศกึษาศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนุบาลปีที ่ 3/6  อาย ุ 5- 6ปี โรงเรยีนโชคชยัรงัสติ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปทุมธานีเขต 2 อ าเภอบึง่ยีโ่ถ จงัหวดัปทุมธานี แลว้น ามาวเิคราะหห์า
ค่าความยากงา่ย  และค่าอ านาจจ าแนกโดยการวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ 
 6.  น าแบบทดสอบความสามารถ ดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีผ่่านการทดลองใชม้า
คดัเลอืกโดยตรวจวเิคราะหร์ายขอ้กบัคะแนนทัง้ฉบบั เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (r) แลว้คดัเลอืก
ขอ้สอบทีม่คี่าอ านาจจ าแนก .25 - .88 และความยากงา่ยระหว่าง .32 - .73 ซึง่ไดแ้บบทดสอบไวชุ้ดละ
10 ขอ้ รวมทัง้หมด 40 ขอ้ 
 7.  น าแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกไวม้าหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชว้ธิขีองคเูดอร-์ 
รชิารด์สนั (Kuder - Richardson) จากสตูร KR-20 (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197 -198) 
ไดค้่าความเชื่อมัน่ .72 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวจิยั One – Group Pretest Posttest Design (ลว้น สายยศ ; และ องัคณา 
สายยศ. 2538: 249) ดงัตาราง 

 
 
 
 
 



31 
 

ตาราง  1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน (Pretest) ทดลอง สอบหลงั (Posttest) 

ทดลอง T1 X T2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์ 

T1 แทน การทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธก่์อนการทดลองโดยใช้  
แบบทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์

T2 แทน การทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธห์ลงัการทดลองโดยใช้ 
แบบทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ 

X แทน การท าศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม้ 
 
 การด าเนินการทดลอง 
 มลี าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
 1.  ขอความรว่มมอืกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนในการท าวจิยั  
 2.  ท าการทดสอบนกัเรยีนกลุ่มทดลอง ดว้ยแบบทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์  
 3.  ด าเนินการทดลองกบักลุ่มทดลองโดยการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกั  ผลไม้
ตามแผนการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้เวลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั คอื วนัองัคาร  
วนัพุธ  และวนัพฤหสับด ี วนัละ 30 นาท ีระหว่างเวลา 9.30 – 10.00 น 

 
ตาราง  2  ตวัอยา่งการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม ้

สปัดาห์ วนั กิจกรรม 
1 

เวลา 9.30 – 10.00 น. 
องัคาร พชืผกัเจอกนั 
พุธ ผลไมคุ้น้เคย 

พฤหสับด ี ผกัผลไมส้านสมัพนัธ์ 
2 

เวลา 9.30 – 10.00 น. 
องัคาร ตวัละครพชืผกั 

พุธ ฮโีรผ่ลไม ้
พฤหสับด ี นิทานพชืผกัผลไม้ 

3 
เวลา 9.30 – 10.00 น. 

องัคาร พชืผกัปลอมตวั 

พุธ ผลไมก้ าลงัว่ายน ้า 
พฤหสับด ี ทอ้งทะเลพชืผกัผลไม ้
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 4. เมือ่ครบ 8 สปัดาหแ์ลว้ท าการทดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธห์ลงัการทดลอง
ดว้ยแบบทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธฉ์บบัเดยีวกบัก่อนทดลองแลว้น ามาตรวจใหค้ะแนน
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 
 5. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบไปวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติิ  เพื่อทดสอบสมมตุฐิาน
และสรปุผลการวจิยัต่อไป 
 
การจดักระท าและวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูมขี ัน้ตอนดงันี้ 
 1. หาสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบื่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของความสามารถดาันมติสิมัพนัธก่์อนและหลงัทดลอง  โดย
ใชส้ตูร t - test for Dependent Samples (ลว้น สายยศ; เเละองัคณา สายยศ. 2538: 104) 
 3.  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
     3.1 สถติพิืน้ฐาน 
           3.1.1 ค่าเฉลีย่ใชส้ตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 73) 
 

 
         เมือ่   X  แทน  คะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม 
   X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้กลุ่ม 

  n  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

  3.1.2 หาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชส้ตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 
2538: 79) 
 
 
 
 
         เมือ่  S   แทน  ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

  N  แทน  จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
  X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้กลุ่ม 
  2X  แทน  ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนนกัเรยีน 
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                 3.1.3 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ใชส้ตูร (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2527) 

 
                  เมือ่        IOC    แทน     ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
    แทน     ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
                               N        แทน     จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 
            3.2 สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของเครือ่งมอื 

       3.2.1  หาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบรายขอ้ โดยใชส้ดัส่วน 
(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 210) 
 
 
 
          เมือ่    P  แทน  จ านวนความยากงา่ยของแบบทดสอบรายขอ้ 

             R  แทน  จ านวนคนทีท่ าขอ้นัน้ถูก 
    N  แทน  จ านวนคนทีท่ าขอ้นัน้ทัง้หมด 
 

                 3.2.2 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบ
พอยท-์ไบซเีรยีล (Point Biserial  Correlation) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2521: 258) 
 

 
 

  เมือ่  pbisr     แทน  ค่าอ านาจจ าแนกสมัประสทิธิส์มัพนัธแ์บบพอยต ์  
     ไบซเีรยีล 

  pM  แทน  ค่าเฉลีย่ของคะแนนรวมในกลุ่มตอบถูก 
  qM  แทน  ค่าเฉลีย่ของคะแนนรวมในกลุ่มตอบผดิ 
  tS  แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทัง้หมด 
  p  แทน สดัส่วนของคนตอบถูก 
  q  แทน 1 – p (สดัส่วนของคนตอบผดิ) 
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                 3.2.3 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชส้ตูร KR - 20ของ คเูดอร ์- รชิารด์สนั 
(Kuder - Richardson) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 197 - 198) 
 
 
 
 

           เมือ่  ttr   แทน  ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
  n   แทน  จ านวนขอ้ของแบบทดสอบทัง้หมด 
  p   แทน  สดัส่วนของนกัเรยีนทที าถูกในขอ้หนึ่งๆ 
  q  แทน  สดัส่วนของนกัเรยีนทีท่ าผดิในขอ้หนึ่งๆ 
  2

tS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้หมด 
 

   3.3 สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน โดยใหส้ตูร t - test for Dependent Samples 
(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 258: 104) 
 
 
 
 
 
           เมือ่      t   แทน  ค่าสถติทิใีชพ้จิารณาใน t – distribution 

   D   แทน  ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
 N    แทน  จ านวนคู่ของคะแนนหรอืจ านวนนกัเรยีน 

   D   เเทน  ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและ 
     หลงัการทดลอง 
    2D  แทน ผลรวมของก าลงัสองของผลต่างของคะแนน  
     ระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 เพื่อใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายจากการวเิคราะหข์อ้มลูไดจ้ากการทดลอง
เป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยักําหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูดงันี้ 
 N   แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุ่มทดลอง 
 X   แทน  คา่เฉลีย่ 
 XDiff  แทน  คา่เฉลีย่ ของผลต่างของคะแนน 
 S   แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
 SDiff  แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนน 

 t   แทน  คา่สถติทีใ่ชพ้จิารณาในการแจกแจงแบบ t 
 **   แทน  มนียัสาํคญัทางสถติทีร่ะดบั .01 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่ อนและหลงัการทาํ
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมซ้ึง่ผลการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
 1. การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐม วยัก่อนและหลงัการทาํ
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม ้
 2. การเปลีย่นแปลงความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่ อนและหลงัการทาํ
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม ้
 3. การเปลีย่นแปลงความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่ อนและหลงัการทาํ
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมจ้าํแนกเป็นรายบุคคล 
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 1.  การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการทาํ
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้ซึง่ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูปรากฎดงัตาราง 3 
 

ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยักอนและหลงัการจดักจิกรรม             
     ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้ 

 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 3 ปรากฏว่า ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ ของเดก็ปฐมวยัหลงั
การทาํกจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมโ้ดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเหมอืนความต่าง  
ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ดา้นการแยกออกจากกนั และดา้นความสมัพนัธข์องตําแหน่งของสิง่ต่างๆ    
สงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทีร่ะดบั .01 แสดงว่า การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์
โดยใชผ้กัผลไมส้ามารถพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  

SDiff t 
X S X S 

1. ดา้นความเหมอืนความต่าง 4.20 1.26 6.80 1.19 2.60 0.82 13.27** 

2.ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 3.95 1.14 6.25 1.26 2.30 1.12 10.71** 

3.ดา้นการแยกออกจากกนั 3.85 0.99 6.75 0.78 2.90 1.25 10.35** 

4.ดา้นความสมัพนัธข์อง 
ตําแหน่งของสิง่ต่างๆ 

3.60 0.75 6.35 0.87 2.75 0.96 12.73** 

รวม 15.60 4.14 26.15 4.10 10.55 4.15 28.33** 

XDiff 
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 2.  การเปลีย่นแปลง ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่ อนและหลงัการทาํ
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมซ้ึง่ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปรากฎดงัตาราง 4 

  
 ตาราง 4 การเปลีย่นแปลงความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม  
             ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้ 

 

 ผลการวเิคราะห์ ตามตาราง 4 ปรากฏา ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัหลงั
การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้   มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้จากก อนการทดลองในทุก
ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความเหมอืนความต่าง ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ดา้นการแยกออกจากกนั และดา้น
ความสมัพนัธข์องตําแหน่งของสิง่ต่างๆ โดยดา้นความสมัพนัธข์องตําแหน่งของสิง่ต่างๆ เพิม่ขึน้มาก     
เป็นอนัดบัแรก รองลงไปไดแ้ก่ ด้านการแยกออกจากกนั ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั และดา้นความ
เหมอืนความต่าง ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์
กอ่นการทดลอง หลงัการทดลอง การเปลีย่นแปลง รอ้ยละของการ

เปลีย่นแปลง X S X S X S 

1.ดา้นความเหมอืนความต่าง 4.20 1.26 6.80 1.19 2.60 0.82 58.33 

2.ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 3.95 1.14 6.25 1.26 2.30 1.12 68.35 

3.ดา้นการแยกออกจากกนั 3.85 0.99 6.75 0.78 2.90 1.25 75.32 

4.ดา้นความสมัพนัธข์อง 
ตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ 

3.60 0.75 6.35 0.87 2.75 0.96 76.38 

รวม 15.60 4.14 26.15 4.10 10.55 4.15 69.23 
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 3.  การเปลีย่นแปลงความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้จาํแนกเป็นรายบุคคลซึง่ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูปรากฎดงัตาราง 5 

 
ตาราง 5 ตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักจิกรรม 

     ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้จาํแนกเป็นรายบุคคล 

 
 ผลการวเิคราะห์ ตามตาราง 5 ปรากฏา หลงัการทาํกจิกรรม ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้
เดก็ปฐมวยัมกีารเปลีย่นแปลงความสามารถดา้นมติสิมัพนัธเ์ป็นรายบุคคลดงันี้ 
 นกัเรยีนคนที ่1  มกีารเปลีย่นแปลงความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์โดยรวมเป็นรอ้ยละ 86.66 
ของความสามารถพืน้ฐานเดมิ เมือ่พจิารณาเป็ นรายด้านพบว่ามกีารเปลีย่นแปลง ดา้นความสมัพนัธ์
ของตําแหน่งของสิง่ต่างๆ  มากเป็ นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ดา้นความ
เหมอืนความต่าง  และดา้นการแยกออกจากกนัตามลาํดบั 

 นกัเรยีนคนที ่2  มกีารเปลีย่นแปลงความสามารถดา้นมติสิมัพนัธโ์ดยรวมเป็นรอ้ยละ  47.05 
ของความสามารถพืน้ฐานเดมิ เมือ่พจิารณาเป็ นรายดา้นพบว่ามกีารเปลีย่นแป ลงความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธ์ดา้นการแยกออกจากกนัมากเป็ นอนัดบัแรก รองลงมาได้ แก่ ดา้นความเหมอืนความต่าง 
ดา้นความสมัพนัธข์องตําแหน่งของสิง่ต่างๆ และดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ตามลาํดบั 

 นกัเรยีนคนที ่ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ คะแนนกอ่น 
การทดลอง 

คะแนนหลงั 
การทดลอง 

การเปลีย่นแปลง
คะแนน 

รอ้ยละของการ
เปลีย่นแปลง 

1 1. ดา้นความเหมอืนความต่าง 4 7 3 75.00 
 2. ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 3 6 3 100.00 
 3. ดา้นการแยกออกจากกนั 5 7 2 40.00 
 4. ดา้นความสมัพนัธข์อง 

   ตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ 
3 8 5 166.66 

 รวม 15 28 13 86.66 
2 1. ดา้นความเหมอืนความต่าง 4 6 2 50.00 
 2. ดา้นต่อเขา้ดว้ยกนั 5 6 1 20.00 
 3. ดา้นแยกออกจากกนั 3 6 3 100.00 
 4. ดา้นความสมัพนัธข์อง 

   ตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ 
5 7 2 40.00 

 รวม 17 25 8 47.05 
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง ศกึษาเกีย่วกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์อง            
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัประสบการณ์กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพื่อศกึษาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัทีไ่ดร้บัประสบการณ์ 
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม ้
 
สมมติุฐานในการวิจยั 
 เดก็ปฐมวยัหลงัจากทีไ่ดร้บัประสบการณ์ กจิกรรม ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้ แลว้มี
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธส์งูขึน้ 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 

 ผลจากการวจิยัครัง้นี้ จะเป็นแนวทางส าหรบัคร ูผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในการน าพชืผกั
ผลไมม้าใชใ้นการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์เพื่อพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั   
อกีวธิหีนึ่ง 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย -  หญงิ  อายรุะหว่าง 5 - 6  ปี ทีก่ าลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่ 3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนโชคชยัรงัสติ ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอบึง่ยีโ่ถ จงัหวดัปทุมธานี  ซึง่มเีดก็ปฐมวยัทัง้หมด  300 คน 
รวม 10 หอ้งเรยีน 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็น เดก็ปฐมวยั ชาย -  หญงิ อายรุะหว่าง  5 -  6 ปี         
ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่ 3 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนโชคชยัรงัสติ   
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปทุมธานีเขต 2 อ าเภอบึง่ยีโ่ถ จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 20 คน ซึง่
ไดม้าโดยวธิสีุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 1. แผนการจดักจิกรรม ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้ จ านวน 24 กจิกรรม ซึง่ผูว้จิยัสรา้ง
ขึน้และ ผ่านการพจิารณาจากผูเ้ชยีวชาญจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยศ์รแีพร จนัทราภริมย์
อาจารย ์สริพิรรณ ตนัตริตัน์ไพศาล และอาจารยว์รรณา  กรสัพรหม จากนัน้ไดน้ าไปทดลองใชก้บั
นกัเรยีนชัน้ อนุบาลปีที ่ 3 ทีม่อีาย ุ 5-6 ปี จ านวน 30 คน ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ ง เพื่อน าขอ้มลูม า
ปรบัปรงุแกไ้ขแผนการจดักจิกรรม ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้ ใหเ้หมาะสมเพื่อน าไปใชใ้นการ
ทดลอง 

 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ทัง้ 4 ชุด ไดแ้ก่ ดา้นความเหมอืนความต่าง 
ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ดา้นการแยกออกจากกนั และดา้นความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ    
ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้และผ่านการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยป์ระพมิพพ์กัตร ์ 
จมุพรหม อาจารยเ์ยาวพรรณ ทมิทอง และอาจารยป์ระนอม พนัธไ์สว 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1.  ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบทดสอบวดั ความ 
สามารถดา้นมติสิมัพนัธท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ตรวจและบนัทกึคะแนนเป็นรายบุคคล 

 2.  ผูว้จิยัด าเนินการทดลองดว้ยตนเอง โดยกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คนไดร้บัการจดักจิกรรม
ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้ ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 30 นาท ี
รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 
 3.  เมือ่สิน้สุดระยะเวลาการทดลอง ผูว้จิยัท าการทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) กบั 
กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมโ้ดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธฉ์บบัเดยีวกบัทีใ่ชท้ดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธก่์อนการทดลอง หลงัจากนัน้
ท าการตรวจและบนัทกึคะแนน 
 4.  น าคะแนนการทดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธก่์อนการทดลอง (Pretest) และ
การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) มาท าการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

สรปุผลการวิจยั 
 1. การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้ ท าใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถดา้นมติิ
สมัพนัธใ์นดา้นความเหมอืนความต่าง ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ดา้นการแยกออกจากกนั และดา้น
ความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ สงูขึน้กว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2.  ระดบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัหลงัจากทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้เมือ่พจิารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสมัพนัธข์อง
ต าแหน่งของสิง่ต่างๆ  มากเป็นอนัดบัแร ก รองลงมาคอื ดา้นการแยกออกจากกนั ดา้นการต่อเขา้
ดว้ยกนัและดา้นความเหมอืนความต่างตามล าดบั 
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อภิปรายผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็  
ปฐมวยั (อาย ุ5-6 ปี) ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้   ซึง่จากผลการวเิคราะห์
ขอ้มลู พบว่า ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัภายหลงัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์
โดยใชผ้กัผลไมส้งูขึน้ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจาก เหตุผล ดงันี้ 
 1.  เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมม้คีวามสามารถ ดา้น
มติสิมัพนัธโ์ดยเฉลีย่สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทัง้นี้เนื่องจากกจิกรรมศลิปะประดษิฐ ์
โดยใชผ้กัผลไมเ้ป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็มอีสิระในการประดษิฐโ์ดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ ใน
การสงัเกต ความเหมอืนความต่างของพชืผกัผลไม ้จ าแนก รปูรา่ง รปูทรง ส ีขนาด ผวิสมัผสั ของ
พชืผกัผลไมแ้ละอุปกรณ์เมือ่หยบิพชืผกัผลไมม้าประดษิฐด์ว้ยการต่อเขา้ดว้ยกนั แยกออกจากกนั 
และหาคว ามสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ทีป่ระดษิฐ ์ซึง่สอดคลอ้งกบั เพยีเจตแ์ละอนิเฮลเดอร์  
(วรวรรณ เหมชะญาติ . 2536: 31-33; อา้งองิจาก Piaget; & Inhelder) ทีก่ล่าวว่า ความสนใจระดบั
การรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพนี ้เป็นระดบัทีอ่าศยักระบวนการคดินอกเหนือไปจากการรบัรูท้างกายภาพ
จากประสาทสมัผสัทัง้หา้  การรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพ  การลงมอืกระท ามคีวามเชื่อมโยงกนัอยา่งยิง่
กบัประสาทสมัผสัทัง้หา้  จงึส่งผลใหค้วามสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรม
ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมม้พีฒันาการสงูขึน้ เช่น ในขณะทีเ่ดก็หยบิผกัผลไมม้าต่อใหเ้ป็นรปูต่างๆ 
เดก็สงัเกตพบว่ารปูรา่ง เนื้อของผกัผลไม ้ มคีวามเหมอืนหรอืต่างกนัเมือ่น ามาหัน่แลว้ต่อดว้ยอุปกรณ์ที่
เดก็เลอืกท าใหเ้ดก็ไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการประดษิฐผ์ลงาน 
 การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมน้ัน้ เดก็ไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ ในการหยบิ 
จบั สมัผสั ประกอบวสัดุต่างๆ เพื่อใหเ้กดิรปูรา่ง รปูทรง และผลงานตามความคดิของเดก็และส่งเสรมิ
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัอญัชล ีรตันชื่น (2550: 53) ทีท่ าการวจิยั ความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดท้ ากจิกรรมศลิปะเครือ่งแขวน พบว่า การจดักจิกรรมศลิปะเครือ่ง
แขวนสามารถส่งเสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัเป็นความ  สามารถพืน้ฐานในการ
ส่งเสรมิการเรยีนรูต่้อไป 
 2. กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม้ ท าใหเ้กดิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ทัง้นี้
เนื่องจากเดก็ไดป้ฏบิตักิจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรมและเรยีนรูป้ฏบิตัจิรงิ จากการสมัผสั สงัเกต คดิจ าแนก
รปูรา่ง รปูทรง ขนาด ส ีผวิสมัผสั การเปลีย่นแปลงก่อนน าพชืผกัผลไมม้าประดษิฐแ์ละหลงัจากการ
ประดษิฐพ์ชืผกัผลไม ้เช่น ในการน าพชืผกัผลไมม้าประดษิฐโ์ดยการต่อดว้ยอุปกรณ์แต่ผกัผลไมม้รีปูรา่ง 
เนื้อผวิ ต่างกนัเมือ่น ามาต่อเขา้ดว้ยกนั เดก็จะเกดิกระบวนการสงัเกต ความเหมอืนความต่างคดิว่า
ต าแหน่งของสิง่ต่างๆควรต่ออยา่งไรแลว้ลงมอืประดษิฐด์ว้ยตนเองตามทีไ่ดว้างแผนไว ้เป็นการเรยีนรู้ที่
เดก็สามารถพบไดจ้รงิ เป็นรปูธรรม และเกดิการคดิมโนภาพ ซึง่สอดคลอ้ง สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ  
(2544: 237-238) ไดเ้สนอแนะการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิของเพยีเจท์  (piaget) กล่าวว่า 
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กจิกรรมทีค่รจูดัขึน้นัน้จะตอ้งใหเ้ดก็ไดม้สี่วนในการท า  เพราะจะท าใหเ้ดก็มโีอกาสทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธ์
กบัสิง่แวดลอ้ม  ซึง่เป็นการช่วยพฒันาโครงสรา้งทางสตปิญัญา  โดยเฉพาะความสามารถดา้น
กระบวนการยอ้นกลบั  การเชื่อมโยง  การรวมกนั และการแยกแยะ  และทีส่ าคญัการเรยีนรูข้องเดก็
ปฐมวยันัน้ควรอยูท่ีต่วัของเดก็เป็นผูค้ดิสรา้งสรรคค์วาม รูข้ ึน้ดว้ยตนเอง จากกจิกรรมศลิปะประดษิฐ์
โดยใชผ้กัผลไมน้ัน้เดก็ไดล้งมอืกระท าเองโดยเดก็เลอืกชนิดของผกัผลไม ้ เลอืกวสัดุอุปกรณ์แลว้แต่
ความตอ้งการของตนเองอยา่งอสิระ เดก็จะเกดิกระบวนการคดิ การสงัเกตว่าควรใชผ้กัผลไมท้ีม่ ี
รปูรา่ง เนื้อผวิ ส ีอะไรและใชว้สัดุแบบใด ในการต่อซึง่วสัดุอุปกรณ์  เดก็จะเกดิการรบัรูจ้ากการ
มองเหน็ภาพ การจ าแนกเกีย่วกบัรปูรา่ง ขนาด ส ีต าแหน่ง พืน้ผวิ การแยกผกัผลไมห้รอืวสัดุออกถา้
ต่อไมไ่ด ้เป็นตน้ 
 การลงมอืประดษิฐด์ว้ยตนเองดงักล่าวส่งผลใหค้วามสามารถดา้นมติสิมัพนัธส์งูขึน้หลงัจาก
ทีไ่ดร้บักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้  สอดคลอ้งกบัวลยั สาโดด (2549: 63) ทีท่ าการวจิยั 
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัประสบการณ์กจิกรรมขนมอบพบว่า การจดั
ประสบการณ์กจิกรรมขนมอบ สามารถส่งเสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัใหส้งูขึน้ 
ทัง้นี้อาจเนื่ องมาจากเดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากการกระท า ไดป้ฎบิตักิจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรมส่งผลต่อความ 
สามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
 3.  ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธแ์ยกเป็นรายดา้นพบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
ศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง โดยมคีวามสามารถสงูขึน้
ในทุกดา้นคอื 
  3.1  ดา้นความเหมอืนความต่าง เดก็ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ื ชผกั
ผลไม้มคีวามสามารถดา้นความเหมอืนความต่างสงูขึน้ก่อนการจดักจิกรรม  ทัง้นี้เนื่องจาก การจดั
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้เดก็ไดใ้ชค้วามสามารถดา้นความเหมอืนความต่าง ในช่วง
แรกของการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้เดก็ไมส่ามารถใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ ใน
การสงัเกต จ าแนกความเหมอืนความต่าง รปูรา่ง ขนาด ส ีของพชืผกัผลไมแ้ต่ละชนิดได ้สงัเกตได้
จากกจิกจรรม พชืผั กเจอกนั เดก็เลอืกพชืผกัผลไมท้ีม่ลีกัษณะแขง็ และใชเ้วลาในการเลอืกพชืผกั
ผลไมแ้ละท ากจิกรรมค่อนขา้งนาน เมือ่ไดร้บัการจดักจิกรรมในทุกสปัดาห ์เดก็เลอืกหยบิ จบั พชืผกั
ผลไมโ้ดย จ าแนก รปูรา่ง ส ีผวิไดเ้หมาะสมกบัการน ามาต่อกบัอุปกรณ์และมคีวามกระตอืรอืรน้ใน
การท ากจิกร รม เลอืกพชืผกัผลไมแ้ละประดษิฐผ์ลงานโดยใชเ้วลาในการท างานน้อยลงดงันัน้จงึ 
ส่งผลท าใหเ้ดก็มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืนความต่างสงูขึน้ 
        3.2 ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั เดก็ ทีไ่ดร้บั การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ื ชผกั
ผลไม้ มคีวามสามารถดา้ นการต่อเขา้ดว้ยกนัสงูขึน้ก่อนการจดักจิกรรม  ทัง้นี้เนื่องจาก การจดั
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้เดก็ไดใ้ชค้วามสามารถดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ในช่วงแรก
ของการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้เดก็ไมส่ามารถใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ ในการ
น าชิน้ส่วนต่า งๆ ของพชืผกัผลไมม้าต่อเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กดิผลงานทีส่มบรูณ์ได ้ เมือ่ไดร้บัการจดั
กจิกรรมในทุกสปัดาห ์เดก็สามารถน าชิน้ส่วนต่างๆ ของพชืผกัผลไมม้าต่อเขา้ดว้ยกนักบัวสัดุอุปกรณ์
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จนเกดิผลงานทีส่มบรูณ์ได ้ดงันัน้จงึ ส่งผลท าใหเ้ดก็มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถมติสิมัพนัธด์า้น การ
ต่อเขา้ดว้ยกนัสงูขึน้ 
         3.3  ดา้นการแยกออกจากกนั เดก็ ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ื ชผกั
ผลไม้มคีวามสามารถดา้นการแยกออกจากกนัสงูขึน้ก่อนการจดักจิกรรม  ทัง้นี้เนื่องจาก  การจดั
กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้เดก็ไดใ้ชค้วามสามารถดา้นการแยกออกจากกนั ในช่วง
แรกของการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้เดก็ไมส่ามารถใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ใน
การแยกชิน้ส่วนต่างๆ ของพชืผกัผลไมอ้อกจากกนัแลว้น ามาต่อใหเ้ป็นผลงานทีส่มบรูณ์ได้ เมือ่ไดร้บั
การจดักจิกรรมในทุกสปัดาห ์เดก็ สามารถแยกชิน้ส่วนต่างๆ  ของพชืผกัผลไมอ้อกจากกนัแลว้น ามา
ต่อใหเ้ป็นผลงานทีส่มบรูณ์ได้  ดงันัน้จงึ ส่งผลท าใหเ้ดก็มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถมติสิมัพนัธด์า้น
การแยกออกจากกนัสงูขึน้ 
          3.4 ดา้นความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิ่ งต่างๆ เดก็ ทีไ่ดร้บั การจดักจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐโ์ดยใชพ้ื ชผกัผลไม้มคีวามสามารถดา้น ความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ  สงูขึน้ก่อน
การจดักจิกรรม  ทัง้นี้เนื่องจาก การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้เดก็ไดใ้ช้
ความสามารถดา้นความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่ างๆ ในช่วงแรกของการจดักจิกรรมศลิปะ
ประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้เดก็ไมส่ามารถใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการหาต าแหน่งในการต่อและ
แยกออกจากกนัของพชืผกัผลไมแ้ละอุปกรณ์ใหม้คีวามสมัพนัธก์นัได ้ เมือ่ไดร้บัการจดักจิกรรมใน
ทุกสปัดาห ์เดก็ สามารถหาต าแหน่งในการต่อและแยกออกจ ากกนัของพชืผกัผลไมแ้ละอุปกรณ์ใหม้ี
ความสมัพนัธก์นัได้ ดงันัน้จงึ ส่งผลท าใหเ้ดก็มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถมติสิมัพนัธด์า้น ความ 
สมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ สงูขึน้ 
 เมือ่พจิารณาความสามารถมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีแ่ยกออกเป็นรายดา้นแลว้พบว่า มี
ความสามารถมติสิมัพนัธส์งูขึน้ ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัเพญ็ทพิา อ่อมมณ ี(2547: 55) ทีท่ าการวจิยั 
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีใ่ชล้วดก ามะหยีส่ใีนการท ากจิกรรมศลิปสรา้ง สรรค ์
พบว่า การจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคส์ามารถส่งเสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั
ใหพ้ฒันาสงูขึน้ ทัง้นี้เนื่องมาจากเดก็ไดค้ดิ  วางแผน ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมศลิป สรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง
จงึส่งผลต่อความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัสงูขัน้ 
 ดงันัน้ผลความสามารถมติิ สมัพนัธใ์นแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความเหมอืนความต่าง การต่อเขา้
ดว้ยกนั การแยกออกจากกนั ความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ  เกดิจากเดก็ไดใ้ชป้ระสาท
สมัผสัทัง้หา้ในการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิในกจิกรรม แสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์
โดยใชพ้ชืผกัผลไมส้ามารถส่งเสรมิความสามารถมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัได้ 
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ข้อสงัเกตท่ีได้รบัจากการวิจยั 
 1.  เดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมด้ว้ยตนเอง เดก็สงัเกต จ าแนก 
เลอืกผกัผลไมท้ีม่ขีนาด รปูรา่ง ผวิ สี  ทีต่นเองตอ้งการ และ เดก็มกีารระมดัระวงัตนเองใหป้ลอดภยั
จากอุปกรณ์ทีม่คีมไดโ้ดยท าตามขอ้ตกลงในวธิกีารใช ้ของมคีมอยา่งปลอดภยัทุกครัง้ก่อนการปฏบิตัิ
กจิกรรม  โดยการท ากจิกรรมในครัง้แรกเดก็ประดษิฐโ์ดยประกอบผกัผลไม ้
 2. เดก็มคีวามรูใ้นเรือ่งต่างๆ เช่น เรือ่งการประหยดัในการน าผกัผลไมม้า จากหอ้งครวัที่
เหลอืทิง้จากการท าอาหารกลางวนั การรกัษาความสะอาดผกัผลไมแ้ละอุปกรณ์ การรกัษาความ
สะอาดบรเิวณทีท่ ากจิกรรมเมือ่เสรจ็กจิกรรมตอ้งท าความสะอาดทุกครัง้ การเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์
รอบๆ ตวั และการระมดัระวงัเรือ่งความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
 3. เดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยความสนใจและสนุกสนาน กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมเ้ป็น
กจิกรรมทีน่่าสนใจส าหรบัเดก็ปฐมวยั ผกัผลไมแ้ละอุปกรณ์ต่างๆ สามารถสรา้งความสนใจ และ
กระตุน้ใหเ้ดก็อยากเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีขณะท ากจิกรรมเดก็มโีอกาสเลอืกผกัผลไมแ้ละอุปกรณ์
อยา่งอสิระ ไดพ้ดูคุยในกลุ่มของตนเองในบรรยากาศการเรยีนรูท้ีส่นุกสนาน ท าใหเ้ดก็เรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ 
ไดด้ ี
 4.  เดก็มสีมาธใินการปฏบิตักิจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมแ้ละมกีระบวนการคดิใน
การเลอืกผกัผลไมแ้ละวสัดุน ามาประดษิฐ ์ ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมทีต่นเองสนใจไดเ้ป็นเวลานานกว่า
กจิกรรมอื่นๆ ทีไ่ดท้ ามา 
 5.  เดก็มทีศันคตแิละเหน็คุณค่าของสิง่ต่างๆ รอบตวัโดยการทีเ่ดก็น าผกัผลไมท้ีเ่หลอืทีจ่าก 
หอ้งครวัทีท่ าอาหารกลางวนัน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้กีมากมาย เป็นการประหยดัและเหน็คุณค่าของผกั
ผลไม ้ท าใ หเ้ดก็คุน้เคยกบัผกัผลไมท้ีแ่ต่ก่อนเดก็ไมช่อบหรอืไมเ่คยรูจ้กั เป็นการ ปลกูฝงัการเหน็
คุณค่าของสิง่รอบๆ ตวัเดก็อกีดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 เนื่องจากกจิกรรมกจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้  เป็นกจิกรรมทีม่อุีปกรณ์ทีม่คีม
เป็นอนัตรายต่อตวัเดก็ และยงัเป็นกิ จกรรมทีต่อ้งการพืน้ทีค่่อนขา้งสะอาดในการท ากจิกรรม ซึง่ผูท้ี่
สนใจจะน ากจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมไ้ปใช ้มขีอ้ควรค านึงถงึ ดงันี้ 
 1.  ในสปัดาหแ์รกก่อนลงมอืท ากจิกรรม ครคูวรแนะน าอุ ปกรณ์และวธิกีารใชอุ้ปกรณ์  เช่น  
พชืผกัผลไมท้ีน่ ามาต่อเขา้กบัอุปกรณ์ต่างๆ  ควรท าใหข้นาดของพชืผกัผลไมเ้หมาะสมกบัขนาดของ
อุปกรณ์ทีน่ ามาต่อเขา้ดว้ยกนัเมือ่เวลาต่อท าใหต้ าแหน่งของพชืผกัผลไมม้คีวามสมัพนัธก์นั เป็นตน้ 
 2. จดัเตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นแต่ละวนัใหพ้รอ้มที่ จะท ากจิกรรมในแต่ละวนัเสมอ โดย จดั 
เตรยีมอุปกรณ์ไวล้่วงหน้าใหค้รบ การรกัษาความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆ ตอ้งไดร้บัการท าความสะอาด
หลงัการใชง้านทุกครัง้ ทิง้ไวใ้ห ้แหง้สนิทแลว้จดัเกบ็ใส่กล่องเกบ็อุปกรณ์ทมีฝีาปิด เพื่อใหอุ้ปกรณ์
สะอาดอยูเ่สมอ และสะดวกใน การน ามาใชใ้นครัง้ต่อไป 
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 3. การท าความสะอาดผกัผลไมก่้อนน ามาท ากจิกรรมเพื่อเดก็อาจน ามารบัประทานได ้ 
ควรเลอืกผกัผลไมท้ีม่ลีกัษณะไมน่ิ่มเกนิไปและไมแ่ขง็จนเกนิไป 
 4. ส าหรบัผูท้ีส่นใจจะน ากจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม ้ไปใชค้วรศกึษาขอ้ปลกียอ่ย
ต่างๆ ในการท าศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไม้  เพื่อสรา้งความเขา้ใจพืน้ฐานก่อนลงมอืปฏบิตั ิเช่น 
การท าศลิปะประดษิฐแ์ต่ละชนิด ลกัษณะของผกัผลไมแ้ต่ละชนิด วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรมกีารศกึษาผลของการไดร้บัประสบการณ์กจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชผ้กัผลไมท้ี่ มี
ต่อความสามารถ พืน้ฐ านดา้นอื่น ๆ ของเดก็ปฐมวยั เช่น ความสามารถพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์
ความสามารถดา้นการคดิ ความสามารถดา้นสตปิญัญา ความสามารถดา้นความคดิสรา้งสรรค ์
ส่งเสรมิพฒันาการดา้นกลา้มเนื้อเลก็ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
  - คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐจ์ากพืชผกัผลไม้  
  - ตวัอย่างแผนการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐจ์ากพืชผกัผลไม้  
  - รายช่ือกิจกรรมศิลปะประดิษฐจ์ากพืชผกัผลไม้  
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คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐโ์ดยใช้ผกัผลไม ้
 
หลกัการและเหตผุล 
 ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของความสามารถทางสมองของ
มนุษยอ์นัเป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูแ้ละความสามารถดา้นอื่นๆ อกีหลายดา้นความสามารถดา้นมติิ 
สมัพนัธเ์ป็นความสามารถทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาตัง้แต่วยัเดก็ ความสามารถดา้น 
มติสิมัพนัธช์่วยในการพฒันา การเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถุกบัวตัถุ หรอืต าแหน่งของวตัถุ          
การจ าแนกความแตกต่างของ รปูรา่ง รปูทรง ขนาด ส ีผวิสมัผสั การจดักจิกรรม ศลิปะประดษิฐโ์ดย
ใชพ้ชืผกัผลไมเ้ป็นวธิหีนึ่งทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาส ใหเ้ดก็ไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทัง้
หา้ในการลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองและสรา้งผลงานตามความตอ้งการของเดก็ โดยในการท า
กจิกรรม จะเน้นดา้นความเหมอืนความต่าง การแยกออกจากกนั การต่ อเขา้ดว้ยกนั และความ 
สมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ  เป็นส าคญั เดก็ไดป้ฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง โดย การน าพชืผกั
ผลไมท้ีเ่หลอืจากการประกอบอาหารและวสัดุต่างๆ  มาเป็นสื่อในการด าเนินกจิกรรมแต่ละครัง้  ทัง้นี้
ครมูบีทบาทส าคญัในการเรยีนรูโ้ดยการใหแ้รงเสรมิเพื่อกระตุน้ใ หเ้ดก็สนใจในกจิกรรมและแสดงออก
อยา่งเตม็ทีต่ามความสามารถและความสนใจของเดก็ 
 
จดุมุ่งหมาย 
 เพื่อส่งเสรมิความสามารถมติสิมัพนัธใ์นดา้นความเหมอืนความต่าง การต่อเขา้ดว้ยกนั  การ
แยกออกจากกนั และความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ ดว้ยการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดย
ใชพ้ชืผกัผลไม ้
 
เน้ือหา 
 การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐเ์ป็นกจิกรรมทีเ่ดก็มโีอกาสไดใ้ชค้วามคดิ ลงมอืปฏบิตัดิว้ย
ตนเองและไดเ้ลอืกท ากจิกรรมตามความพอใจ เดก็จะไดส้รา้งผลงานจากการน าพชืผกัผลไม้ ต่างๆ ที่
เหลอืจากการประกอบอาหาร โดยมลีกัษณะคงตวั ไมอ่่อนน่ิมเกนิไป ไมสุ่กงอม เช่น แครอท ฝกัทอง 
ถัว่ฝกัยาว  มะเขอืพวง มะเขอืเทศ ฯลฯ น า ไปประดษิฐต์กแต่งต่อเตมิใหส้วยงาม โดยมสีื่อประกอบ
ต่างๆ  ทีห่ลากหลายหาไดร้อบตวัเดก็ ทัง้ทีม่ลีกัษณะปลายแหลมหรอืมลีกัษณะปลายมนสามารถ
น ามาต่อกบัพชืผกัผลไมไ้ดเ้ช่น ไมจ้ิม้ฟนั กาว ไมเ้สยีบลกูชิน้ กิง่ไม ้ฯลฯ โดยเดก็ไดเ้รยีนรูผ้่าน
ประสาทสมัผสัทัง้หา้  ซึง่จะช่วยส่งเสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธใ์นเรือ่ง ความเหมอืนความต่าง 
การต่อเขา้ดว้ยกนั การแยกออกจากกนั และต าแหน่งของความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ 
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หลกัการจดักิจกรรม 
 1. การจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไม ้ซึง่จะจดัระหว่างเวลา  09.30 - 10.00 น. 
สปัดาหล์ะ 3 วนั คอื วนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับด ีเป็นเวลา 8 สปัดาห ์
 2. ครแูละเดก็จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการท ากจิกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละวนั 
 3. การปฏบิตักิจิกรรมมขีัน้ตอนดงันี้  
    3.1 เตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มก่อนท ากจิกรรม 
    3.2 สรา้งขอ้ตกลงกบัเดก็ในการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัทุกครัง้ก่อนเริม่ท ากจิกรรม  
    3.3 ครแูนะน ากจิกรรมและวสัดุอุปกรณ์ทีม่คีม เช่นไมจ้ิม้ฟนั   ไมเ้สยีบลกูชิน้ ฯลฯ รวมทัง้
วธิกีารใชท้ีถู่กตอ้ง 
    3.4 เดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมอยา่งอสิระ ครคูอยแนะน าช่วยเหลอืเมือ่เดก็ตอ้งการ  
    3.5 เดก็เล่าถงึผลงานของตนเองจากการท ากจิกรรม 
โดยมีขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมดงัน้ี  
 1. เดก็สงัเกตดอุูปกรณ์ต่างๆ ทีค่รแูละเดก็น ามา สนทนาเกีย่วกบัรปูรา่ง รปูทรง ขนาด ส ีว่า
เหมอืนหรอืต่างและส่วนประกอบของอุปกรณ์รวมทัง้วธิกีารใชอุ้ปกรณ์นัน้  
 2. ใหเ้ดก็ดคูรแูนะน าและสาธติวธิกีารใชข้องอุปกรณ์มคีมประกอบพชืผกัผลไม้ 
อยา่งระมดัระวงั 
  3.  เดก็เลอืกหยบิอุปกรณ์และท างานประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมอ้ยา่งอสิระ  
ตามความตอ้งการของเดก็ 
 4. เดก็เล่าใหค้รฟูงัถงึรปูรา่ง รปูทรง ส่วนประกอบของชิน้งานทีป่ระดษิฐข์ึน้ เพื่อใหค้รู 
บนัทกึและน าผลงานไปแสดงไวต้ามทีก่ าหนด 
 5. เดก็จดัเกบ็อุปกรณ์และท าความสะอาดใหเ้รยีบร้อย 
ระยะเวลาในการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ์  
 สปัดาหท์ี ่  1     สรา้งความคุน้เคยในการท ากจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมก้บั  
เดก็ และใหเ้ดก็ไดร้บัการท ากจิกรรมศลิปะประดษิฐ์ 
 สปัดาหท์ี ่  2-8  ด าเนินการทดลองโดยใหเ้ดก็ไดร้บัการท ากจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใช้
พชืผกัผลไม ้
 สปัดาหท์ี ่  8     เดก็ไดร้บัการท ากจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใชพ้ชืผกัผลไมแ้ละทดสอบ
 ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการท ากจิกรรมศลิปะประดษิฐโ์ดยใช้
พชืผกัผลไมค้รบ 8 สปัดาห ์จ านวน 24 ครัง้ โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธท์ี่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้มทีัง้หมด 4 ชุด  ชุดละ10 ขอ้  รวมทัง้หมด 40 ขอ้ 
บทบาทของคร ู
 1. จดัเตรยีมสถานที ่วสัดุ อุปกรณ์ในการปฏบิตักิจิกรรม ใหพ้รอ้มในแต่ละวนั  
 2. ก าหนดขอ้ตกลงรว่มกบัเดก็ในการท ากจิกรรมในแต่ละวนั  
 3. ใหค้ าแนะน า สาธติ กระตุน้ในการท ากจิกรรม สงัเกตขณะทีเ่ดก็ปฏบิตักิจิกรรม  
 4. ส่งเสรมิใหก้ าลงัใจในการท ากจิกรรม และน าผลงานของเดก็ไปแสดงไวต้ามทีก่ าหนด  
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บทบาทของเดก็ 
 1. สงัเกตวสัดุและอุปกรณ์ทีค่รนู ามาในการท ากจิกรรม  
 2. เดก็ฟงัค าแนะน าในการใชอุ้ปกรณ์ 
 3. เดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองโดยอสิระ 
 4. เดก็น าผลงานมาน าเสนอ และบอกวธิกีารท างาน 
 5. เดก็จดัเกบ็อุปกรณ์และท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย 
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ตวัอย่างแผนการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐจ์ากพืชผกัผลไม้  ชัน้อนุบาลปีท่ี 3 
 
ช่ือกิจกรรม พชืผกัผลไมข้บัเคลื่อน 
 
จดุมุ่งหมาย 
 เพื่อส่งเสรมิความสามารถมติสิัมพนัธใ์นดา้นความเหมอืนความต่าง การต่อเขา้ดว้ยกนั    
การแยกออกจากกนั และความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ 
 
วสัดอุปุกรณ์ 
 1. พชืผกัผลไมต้ามฤดกูาลทีเ่หลอืจากการประกอบอาหาร 
 2. กาว, ไมเ้สยีบลกูชิน้ ,ไมจ้ิม้ฟนั , ไมห้นีบผา้ ,มดีฯลฯ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม  
 ขัน้น า 
 1. เดก็และครรูว่มกนัสรา้งขอ้ตกลงในการท ากจิกรรม 
 2. เดก็สงัเกตดวูสัดุ อุปกรณ์ แลว้น ามาสนทนาเกีย่วกบัรปูรา่ง รปูทรง ขนาด ส ีว่าเหมอืน
หรอืต่าง และ ส่วนประกอบของอุปกรณ์ 
 3. ครอูธบิายขัน้ตอนในการท ากจิกรรมพรอ้มกบัแนะน าวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชท้ ากจิกรรมใหเ้ดก็
เขา้ใจก่อนลงมอืปฏบิตักิจิกรรม 
 
 ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
 1. เดก็น าพชืผกัผลไมท้ีค่รแูละเดก็เตรยีมมาหรอืพชืผกัผลไมท้ีเ่หลอืทิง้จากการประกอบ
อาหารในหอ้งครวัและวสัดุอุปกรณ์น ามาท าความสะอาด  
 2. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกหยบิวสัดุ อุปกรณ์ น ามาประดษิฐช์ิน้งานเป็นรถยนตแ์บบต่างๆ
อยา่งอสิระ 
 3. ในขณะเดก็ท ากจิกรรมครสูงัเกต การต่อเขา้ดว้ยกนั แยกออกจากกนั และการวาง
ต าแหน่งของพชืผกัผลไม ้
 4. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ดูคุยกนัในขณะปฏบิตักิจิกรรม รวมทัง้เลอืกใชว้ัสดุมาตกแต่งผลงาน 
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 ขัน้สรปุ 
 1. เปิดโอกาสใหเ้ดก็น าเสนอผลงานใหเ้พื่อนๆ และครฟูงัเกีย่วกบัการประดษิฐผ์ลงาน 
 2. เดก็และครชู่วยกนัสรปุถงึกจิกรรม 
     -   รปูรา่ง รปูทรง ขนาด ส ีผวิของพชืผกัผลไมว้่าเหมอืนหรอืต่าง 
     - การใชว้สัดุ-อุปกรณ์มกีารต่อเขา้ดว้ยกนั แยกออกจากกนั ต าแหน่งในการน าพชืผกั
ผลไมม้าประกอบไดอ้ยา่งไร 
     -   มวีธิกีารประดษิฐผ์ลงานไดอ้ยา่งไร 
 3. น าผลงานไปแสดงไวต้ามทีก่ าหนด 
 4. เดก็จดัเกบ็อุปกรณ์และท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย 
 
ประเมินผล 
 1. สงัเกตการต่อ การแยกออกจากกนัและการวางต าแหน่งของวสัดุขณะประดษิฐ์ 
 2. สงัเกตความสนใจในการท ากจิกรรม 
 3. สงัเกตผลงานเดก็ 
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ช่ือกิจกรรม สวนสตัวผ์กัผลไม ้
 
จดุมุ่งหมาย 
 เพื่อส่งเสรมิความสามารถมติสิัมพนัธใ์นดา้นความเหมอืนความต่าง การต่อเขา้ดว้ยกนั    
การแยกออกจากกนั และความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ 
 
วสัดอุปุกรณ์ 
 1. ผกัผลไมต้ามฤดกูาลทีเ่หลอืจากการประกอบอาหาร 
 2. กาว, ไมเ้สยีบลกูชิน้ , ไมจ้ิม้ฟนั , ไมห้นีบผา้ , มดี ฯลฯ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม  
 ขัน้น า 
 1. เดก็และครรูว่มกนัสรา้งขอ้ตกลงในการท ากจิกรรม 
 2. เดก็สงัเกตดวูสัดุ อุปกรณ์ แลว้น ามาสนทนาเกีย่วกบัรปูรา่ง รปูทรง ขนาด ส ีว่าเหมอืน
หรอืต่าง และส่วนประกอบของอุปกรณ์ 
 3. ครอูธบิายขัน้ตอนในการท ากจิกรรมพรอ้มกบัแนะน าวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชท้ ากจิกรรมใหเ้ดก็
เขา้ใจก่อนลงมอืปฏบิตักิจิกรรม 
 ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
 1.  เดก็น าผกัผลไมท้ีค่รแูละเดก็เตรยีมมาหรอืผกัผลไมท้ีเ่หลอืทิง้จากการประกอบอาหารใน
หอ้งครวัและวสัดุอุปกรณ์น ามาท าความสะอาด 
 2.  เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกหยบิวสัดุ อุปกรณ์ น ามาประดษิฐช์ิน้งานสตัวช์นิดต่างๆอยา่ง
อสิระ 
 3.  ในขณะเดก็ท ากจิกรรมครสูงัเกต การต่อเขา้ดว้ยกนั แยกออกจากกนั และการวาง
ต าแหน่งของพชืผกัผลไม ้
 4.  เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ดูคุยกนัในขณะปฏบิตักิจิกรรม รวมทัง้เลอืกใชว้สัดุมาตกแต่งผลงาน 
 ขัน้สรปุ 
 1. เปิดโอกาสใหเ้ดก็น าเสนอผลงานใหเ้พื่อนๆและครฟูงัเกีย่วกบัการประดษิฐผ์ลงาน 
 2. เดก็และครชู่วยกนัสรปุถงึกจิกรรม 
     -   รปูรา่ง รปูทรง ขนาด ส ีผวิของพชืผกัผลไมว้่าเหมอืนหรอืต่าง 
     -   การใชว้สัดุ-อุปกรณ์มกีารต่อเขา้ดว้ยกนั แยกออกจากกนั ต าแหน่งในการน าพชืผกั
ผลไมม้าประกอบไดอ้ยา่งไร 
     -   มวีธิกีารประดษิฐผ์ลงานไดอ้ยา่งไร 
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 3. น าผลงานไปแสดงไวต้ามทีก่ าหนด 
 4. เดก็จดัเกบ็อุปกรณ์และท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย 
ประเมินผล 
 1. สงัเกตการต่อ การแยกออกจากกนัและการวางต าแหน่งของวสัดุขณะประดษิฐ์ 
 2. สงัเกตความสนใจในการท ากจิกรรม 
 3. สงัเกตผลงานเดก็ 
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ช่ือกิจกรรม โมเดลพชืผกั 
 
จดุมุ่งหมาย 
 เพื่อส่งเสรมิความสามารถมติสิมัพนัธใ์นดา้นความเหมอืนความต่าง การต่อเขา้ดว้ยกนั   
การแยกออกจากกนั และความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ 
 
วสัดอุปุกรณ์ 
 1. พชืผกัตามฤดกูาลทีเ่หลอืจากการประกอบอาหาร 
 2. กาว, ไมเ้สยีบลกูชิน้ ,ไมจ้ิม้ฟนั , ไมห้นีบผา้ ,มดีฯลฯ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม  
 ขัน้น า 
 1. เดก็และครรูว่มกนัสรา้งขอ้ตกลงในการท ากจิกรรม 
 2. เดก็สงัเกตดวูสัดุ อุปกรณ์ แลว้น ามาสนทนาเกีย่วกบัรปูรา่ง รปูทรง ขนาด ส ีว่าเหมอืน
หรอืต่าง และ ส่วนประกอบของอุปกรณ์ 
 3. ครอูธบิายขัน้ตอนในการท ากจิกรรมพรอ้มกบัแนะน าวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชท้ ากจิกรรมใหเ้ดก็
เขา้ใจก่อนลงมอืปฏบิตักิจิกรรม 
 ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
 1. เดก็น าพชืผกัทีค่รแูละเดก็เตรยีมมาหรอืพชืผกัทีเ่หลอืทิง้จากการประกอบอาหาร ใน
หอ้งครวัและวสัดุอุปกรณ์น ามาท าความสะอาด 
 2. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกหยบิวสัดุ อุปกรณ์ น ามาประดษิฐช์ิน้งาน เป็นสถานทีจ่ าลอง
อยา่งอสิระ เช่น ศูนยว์ทิยาศาสตร ์อาคารเรยีนอนุบาล เป็นตน้  
 3. ในขณะเดก็ท ากจิกรรมครสูงัเกต การต่อเขา้ดว้ยกนั แยกออกจากกนั และการวาง
ต าแหน่งของพชืผกัผลไม ้
 4. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดพ้ดูคุยกนัในขณะปฏบิตักิจิกรรม รวมทัง้เลอืกใชว้สัดุมาตกแต่งผลงาน  
 ขัน้สรปุ 
 1. เปิดโอกาสใหเ้ดก็น าเสนอผลงานใหเ้พื่อนๆและครฟูงัเกีย่วกบัการประดษิฐผ์ลงาน 
 2. เดก็และครชู่วยกนัสรปุถงึกจิกรรม 
    - รปูรา่ง รปูทรง ขนาด ส ีผวิของพชืผกัผลไมว้่าเหมอืนหรอืต่าง 
    - การใชว้สัดุ-อุปกรณ์มกีารต่อเขา้ดว้ยกนั แยกออกจากกนั ต าแหน่งในการน าพชืผกัผลไม้
มาประกอบไดอ้ยา่งไร 
    - มวีธิกีารประดษิฐผ์ลงานไดอ้ยา่งไร 
 3. น าผลงานไปแสดงไวต้ามทีก่ าหนด 
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 4. เดก็จดัเกบ็อุปกรณ์และท าความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย 
ประเมินผล 
 1. สงัเกตการต่อ การแยกออกจากกนัและการวางต าแหน่งของวสัดุขณะประดษิฐ์ 
 2. สงัเกตความสนใจในการท ากจิกรรม 
 3. สงัเกตผลงานเดก็ 
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รายช่ือกิจกรรมศิลปะประดิษฐจ์ากพืชผกัผลไม ้
 

1. พชืผกัเจอกนั 
2. ผลไมคุ้น้เคย 
3. ผกัผลไมส้านสมัพนัธ์ 
4. ตวัละครพชืผกั 
5. ฮโีรผ่ลไม ้
6. นิทานพชืผกัผลไม้ 
7. พชืผกัปลอมตวั 
8. ผลไมก้ าลงัว่ายน ้า 
9. ทอ้งทะเลพชืผกัผลไม ้
10. ฤดกูาลแห่งพชืผกั 
11. ผลไมแ้ต่งตวัในฤดหูนาว 
12. พชืผกัผลไมแ้ต่งตวัในฤดรูอ้น 
13. จราจรพชืผกั 
14. ผลไมโ้ลดแล่น 
15. พชืผกัผลไมข้บัเคลื่อน 
16. พชืผกัแปลงรา่ง 
17. ผลไมแ้ปลงกาย 
18. สวนสตัวผ์กัผลไม ้
19. โมเดลพชืผกั 
20. คอนโดผลไม ้
21. เมอืงผกัผลไมห้รรษา 
22. พชืผกัในฝนั 
23. ผลไมใ้นจนิตนาการ 
24. โลกแห่งพชืผกัผลไม ้
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ภาคผนวก ข 
  - คู่มือการใช้แบบทดสอบวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์  
  - ตวัอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์  
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คู่มือการใช้แบบทดสอบวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
(อาย ุ5-6 ปี) 

 1. ค าช้ีแจง 
    1.1 แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั  
ชัน้อนุบาล 3 (อายุ 5-6 ปี) 
    1.2 แบบทดสอบนี้มทีัง้หมด  4 ชุด  ชุดละ 10 ขอ้ รวมทัง้หมด  40 ขอ้ มลีกัษณะเป็น
รปูภาพแบบเลอืกตอบจาก 3 ตวัเลอืกใชป้ระเมนิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัดา้น
ต่างๆ คอื ดา้นความเหมอืนความต่าง   ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั  ดา้นการแยกออกจากกนั และดา้น
ความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ 
 
 2. ค าแนะน าในการใช้แบบทดสอบ  
    2.1 ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ประกอบ  
ดว้ยแบบทดสอบจ านวน 4 ดา้น ดงันี้ 

   ชุดที ่1 ดา้นความเหมอืนความต่าง    จ านวน 10   ขอ้ 
   ชุดที ่2 ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั    จ านวน 10   ขอ้ 
   ชุดที ่3 ดา้นการแยกออกจากกนั   จ านวน 10   ขอ้ 
   ชุดที ่4 ดา้นความสมัพนัธข์องต าแหน่งของสิง่ต่างๆ จ านวน 10   ขอ้ 
   รวมทัง้หมด      จ านวน 40   ขอ้ 

    2.2 การตรวจใหค้ะแนน 
         2.2.1 ขอ้ทีก่ากบาท (X) ถูกตอ้ง ได ้1 คะแนน 
         2.2.2 ขอ้ทีก่ากบาท (X) ผดิหรอืไมไ่ดก้ากบาท (X) หรอืกากบาท (X) เกนิกว่าจ านวน
ภาพทีก่ าหนดได้ 0 คะแนน 
    2.3 การเตรยีมตวัก่อนสอบ 
         2.3.1 ผูด้ าเนินการทดสอบตอ้งศกึษาคู่มอืในการประเมนิใหเ้ขา้ใจกระบวนการในการ  
ทดสอบทัง้หมด เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและฝึกใหเ้กดิความช านาญในการใชแ้บบทดสอบ ซึง่จะท าให้
การด าเนินการทดสอบเป็นไปอยา่งราบรืน่ และก่อนการทดสอบตอ้งเขยีนชื่อ-นามสกุล ของเดก็ทีเ่ขา้
รบัการทดสอบใหเ้รยีบรอ้ยก่อนลงมอืทดสอบ 
         2.3.2 อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดสอบ มดีงันี้ 
        - คู่มอืด าเนินการทดสอบ 
        - สเีทยีนหรอืดนิสอด าส าหรบัการทดสอบ 
        - นาฬกิาจบัเวลา 1 เรอืน 
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          2.3.3 ขอ้ปฏบิตัก่ิอนสอบ 
        - ผูด้ าเนินการทดสอบสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็โดยการพดูคุย รอ้งเพลง ฯลฯ 
        - ก่อนด าเนินการทดสอบควรใหผู้ร้บัการทดสอบไปท าธุระส่วนตวั  เช่น ดื่มน ้า         
ใหเ้รยีบรอ้ย 
    2.4 ขอ้ปฏบิตัใินการทดสอบ 
         2.4.1 ผูด้ าเนินการทดสอบอ่านค าสัง่ใหผู้ร้บัการทดสอบฟงัชา้ๆ และชดัเจน 
         2.4.2 ใหผู้เ้ขา้รบัการทดสอบใชเ้วลาท าแบบทดสอบตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้  
    2.5 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบก าหนดขอ้ละ 1 นาท ี
 
ขัน้ตอนการสอบ 
 ในการทดสอบ ใหผู้ด้ าเนินการทดสอบปฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี้  
 1. แจกแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ และสเีทยีนหรอืดนิสอด าใหผู้เ้ขา้รบัการ
ทดสอบตามล าดบั - นามสกุลทีเ่ตรยีมไวใ้หต้รงกบัผูเ้ขา้รบัการทดสอบ 
 2. อธบิายการเลอืกค าตอบซึง่เลอืกไดเ้พยีง 1 ตวัเลอืก โดยท าเครือ่งหมาย X ฝึกฝนและลอง
ท าจนเขา้ใจในขอ้ตวัอยา่ง 
 3. ผูท้ าการทดสอบอ่านค าถามในแต่ละขอ้ใหผู้เ้ขา้รบัการทดสอบฟงัทลีะขอ้ ขอ้ละ 2 ครัง้ 
 4. สงัเกตว่าผูเ้ขา้รบัการทดสอบท าเครือ่งหมาย X ครบทุกคนในแต่ละขอ้ค าถาม แลว้จงึอ่าน 
ค าถามขอ้ต่อไป จนครบจ านวน  40 ขอ้ 
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ตวัอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
(อาย ุ5-6 ปี) 

ชดุท่ี1  ด้านความเหมือนความต่าง 
ช่ือ-นามสกลุ.........................................................................................................  
ชัน้อนุบาลปีท่ี 3/..........  โรงเรียนโชคชยัรงัสิต 
วนัท่ีด าเนินการทดสอบ................................................................... ..................... 
คะแนนท่ีได้............................................................................................. 
 
จดุมุง่หมาย   เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งความเหมอืนความต่าง 
เวลาในการทดสอบ  ขอ้ละ 1 นาท ี
จ านวนขอ้สอบ   มจี านวน 10 ขอ้ 
ค าชีแ้จง   1. ขอ้สอบน้ีเป็นการทดสอบรายบุคคล 
   2. ใหน้กัเรยีนดภูาพบตัรหลกั 
   3. ครอู่านค าถามชา้ๆใหน้กัเรยีนกากบาททบัภาพทีถู่กตอ้ง (ครอู่านซ ้า2ครัง้) 
ขอ้ตวัอยา่ง 
 
ขอ้           ใหก้า X ภาพทีเ่หมอืนกบัภาพดา้นบน 
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ขอ้ 5 ใหก้า X ภาพทีเ่หมอืนกบัภาพดา้นบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ 6 ใหก้า X ภาพทีต่่างจากภาพพระอาทติยด์า้นบน 
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ตวัอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
(อาย ุ5-6 ปี) 

ชดุท่ี2  ด้านการต่อเข้าด้วยกนั 
ช่ือ-นามสกลุ.........................................................................................................  
ชัน้อนุบาลปีท่ี 3/..........  โรงเรียนโชคชยัรงัสิต 
วนัท่ีด าเนินการทดสอบ................................................................... ..................... 
คะแนนท่ีได้............................................................................................. 
 
จดุมุง่หมาย   เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการวางชิน้ส่วนมาต่อเขา้ดว้ยกนัและ  

เกดิเป็นภาพทีส่มบรูณ์ 
เวลาในการทดสอบ  ขอ้ละ 1 นาท ี
จ านวนขอ้สอบ   มจี านวน 10 ขอ้ 
ค าชีแ้จง   1. ขอ้สอบน้ีเป็นการทดสอบรายบุคคล 
   2. ใหน้กัเรยีนดภูาพบตัรหลกั 
   3. ครอู่านค าถามชา้  ๆใหน้กัเรยีนกากบาททบัภาพทีถู่กตอ้ง (ครอู่านซ ้า 2 ครัง้) 
ขอ้ตวัอยา่ง 
 
ขอ้ จง x ทบัภาพทีเ่กดิจากการน าภาพยอ่ยมาวางต่อกนั 
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ขอ้ 1 จง x ทบัภาพเรอืทีเ่กดิจากการน าภาพยอ่ยมาวางต่อกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ 2 จง x ทบัภาพขนมเคก้ทีเ่กดิจากการน าภาพยอ่ยมาวางต่อกนั  
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ตวัอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
(อาย ุ5-6 ปี) 

ชดุท่ี3  ด้านการแยกออกจากกนั 
ช่ือ-นามสกลุ.........................................................................................................  
ชัน้อนุบาลปีท่ี 3/..........  โรงเรียนโชคชยัรงัสิต 
วนัท่ีด าเนินการทดสอบ........................................................................................ 
คะแนนท่ีได้............................................................................................. 
 
จดุมุง่หมาย   เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการแยกภาพออกเป็นส่วนยอ่ย 
เวลาในการทดสอบ  ขอ้ละ 1 นาท ี
จ านวนขอ้สอบ   มจี านวน 10 ขอ้ 
ค าชีแ้จง   1. ขอ้สอบน้ีเป็นการทดสอบรายบุคคล 
   2. ใหน้กัเรยีนดภูาพบตัรหลกั 
   3. ครอู่านค าถามชา้  ๆใหน้กัเรยีนกากบาททบัภาพทีถู่กตอ้ง (ครอู่านซ ้า 2 ครัง้) 
ขอ้ตวัอยา่ง 
 
ขอ้          จง x ภาพแตงโมทีเ่ป็นชิน้ส่วนทีแ่ยกออกมาจากภาพดา้นบน 
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ขอ้ 5 จง x ภาพแมงมมุทีเ่ป็นชิน้ส่วนทีแ่ยกออกมาจากภาพดา้นบน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ 6 จง x ภาพเต่าทีเ่ป็นชิน้ส่วนทีแ่ยกออกมาจากภาพดา้นบน  
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ตวัอย่างแบบทดสอบวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
(อาย ุ5-6 ปี) 

ชดุท่ี4  ด้านความสมัพนัธข์องต าแหน่งของส่ิงต่างๆ 
ช่ือ-นามสกลุ.........................................................................................................  
ชัน้อนุบาลปีท่ี 3/..........  โรงเรียนโชคชยัรงัสิต 
วนัท่ีด าเนินการทดสอบ........................................................................................ 
คะแนนท่ีได้..................................................................................... ........ 
จดุมุง่หมาย   เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งความสมัพนัธข์องต าแหน่งของ 

สิง่ต่างๆ 
เวลาในการทดสอบ  ขอ้ละ 1 นาท ี
จ านวนขอ้สอบ   มจี านวน 10 ขอ้ 
ค าชีแ้จง   1. ขอ้สอบน้ีเป็นการทดสอบรายบุคคล 
   2. ใหน้กัเรยีนดภูาพบตัรหลกั 
   3. ครอู่านค าถามชา้  ๆใหน้กัเรยีนกากบาททบัภาพทีถู่กตอ้ง (ครอู่านซ ้า 2 ครัง้) 
ขอ้ตวัอยา่ง 
     
ขอ้          กา x ทบัภาพจกัรยานทีม่ขีนาดเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

? 
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ขอ้ 5 กา x ทบัภาพทีม่คีวามสมัพนัธก์บัต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ 6 กา x ทบัภาพทีม่พีืน้ทีว่่างสมัพนัธก์บับตัรหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

? 
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ภาคผนวก ค 
  - ตารางการหาค่าความยากง่าย  (P) และการหาค่าอ านาจจ าแนก (rpbis) 
     ของแบบทดสอบด้านมิติสมัพนัธส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั  
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ตารางการหาค่าความยากงา่ย (P) และการหาค่าอ านาจจ าแนก (rpbis) ของแบบทดสอบดา้นมติสิมัพนัธ์
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 

แบบทดสอบวดัความสามารถ 
ดา้นมติสิมัพนัธส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย 
(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(rpbis) 

ชุดที ่1 ดา้นความเหมอืนความต่าง 1 0.70 0.25 
2 0.57 0.63 
3 0.40 0.88 
4 0.53 0.88 
5 0.33 0.38 
6 0.43 0.38 
7 0.53 0.25 
8 0.67 0.63 
9 0.53 0.38 
10 0.67 0.38 

ชุดที ่2 ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 1 0.50 0.38 
2 0.50 0.50 
3 0.43 0.25 
4 0.43 0.38 
5 0.70 0.50 
6 0.53 0.50 
7 0.47 0.63 
8 0.37 0.63 
9 0.60 0.38 
10 0.50 0.63 
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แบบทดสอบวดัความสามารถ 
ดา้นมติสิมัพนัธส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 

ขอ้ที ่ ค่าความยากงา่ย 
(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(rpbis) 

ชุดที ่3 ดา้นการแยกออกจากกนั 1 0.57 0.63 
2 0.43 0.25 
3 0.50 0.88 
4 0.37 0.25 
5 0.47 0.25 
6 0.57 0.50 
7 0.47 0.88 
8 0.50 0.25 
9 0.73 0.50 
10 0.67 0.75 

ชุดที ่4 ดา้นความสมัพนัธข์องต าแหน่งของ 
สิง่ต่างๆ 

1 0.42 0.63 
2 0.52 0.25 
3 0.32 0.38 
4 0.48 0.63 
5 0.71 0.50 
6 0.52 0.63 
7 0.61 0.63 
8 0.39 0.38 
9 0.48 0.38 
10 0.48 0.88 
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ภาคผนวก ง 
   - ตวัอย่างภาพผลงานศิลปะประดิษฐจ์ากพืชผกัผลไม้  
   - ตวัอย่างภาพเดก็ท ากิจกรรมศิลปะประดิษฐจ์ากพืชผกัผลไม้  
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ตวัอย่างภาพผลงานศิลปะประดิษฐจ์ากพืชผกัผลไม ้

 
 
 
 
 

ภาพผลงานกิจกรรมพืชผกัผลไม้ขบัเคล่ือน 

ภาพผลงานกิจกรรมพืชผกัผลไม้ขบัเคล่ือน 
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ภาพผลงานกิจกรรมโมเดลพืชผกั 

ภาพผลงานกิจกรรมสวนสตัว์ผกัผลไม้ 
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ตวัอย่างภาพเดก็ท ากิจกรรมศิลปะประดิษฐจ์ากพืชผกัผลไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเดก็หัน่ผลไม้โดยใช้อปุกรณ์ 

ภาพท ากิจกรรมสวนสตัว์ผกัผลไม้ 
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 ภาพเดก็ตอ่โมเดล 

ภาพเดก็ท ากิจกรรมพืชผกัผลไม้ขบัเคล่ือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผู้วิจยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวคนัธรส  วงศศ์กัดิ ์
วนั เดอืน ปเกดิ    2  ตุลาคม  2525 
สถานทีเ่กดิ    อําเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั   97/997 หมบูา้นซื่อตรง ตําบลบงึยีโ่ถ    
    อําเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 
ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน   อาจารยป์ระจาํชัน้อนุบาล 3 
สถานทีท่าํงานปจัจบุนั   โรงเรยีนโชคชยัรงัสติ 
    9/9 หมู ่1 ตําบลบงึยีโ่ถ      
    อําเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 
ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2542   มธัยมศกึษาปที ่ 3  
    จาก  โรงเรยีนเซนต์หลุยส ์

  พ.ศ. 2544   มธัยมศกึษาปที ่ 6  
    จาก  โรงเรยีนดดัดรณุี 

  พ.ศ. 2547   คหกรรมศาสตรบ์ณัฑติ(คบ.) เอกพฒันาการครอบครวัและ 
    เดก็-การศกึษาปฐมวยั  
    จาก  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

  พ.ศ. 2552   การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
    จาก  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
 
 

 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

