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 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิงที่

มีอายุ 4 - 5 ป ที่ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 29 คนของ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยเลือกแบบเจาะจง เพื่อนํามาเปนกลุม
ทดลองในการดําเนินการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองใชระยะเวลา
จํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที รวมทั้งสิ้น 24 คร้ัง  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค และแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดแกปญหาที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.73 แบบแผนการวิจัย

เปน The One – Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ t – test 

สําหรับ Dependent Samples  
  ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคมีความสามารถในการคิด
แกปญหาเหมาะสมมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to study the effect of creative art activities on 

young children’s problem solving ability.  

 The subjects were 29 preschool children: 4 – 5 years- old - boys and girls who were 

in Kindergarten 1 during first semester in 2009 academic year at La-orutis Demonstration 

School, Suan Dusit Rajabhat University. The sample group was taken from eight classroons 

by purposive randon sampling. The twenty nine kindergarteners experienced creative art 

activities for 8 consecutive weeks, 3 days a week, and each activity lasted around 45 

minutes. Totally, there were 24 activities for this experiment. 

 The research instruments were 24 lesson plans for Creative Art Activities and the 

test for problem - solving abilities. The test was created by the researcher and had been 

proved by α - Coefficient at 0.73. One Group Pretest – Posttest quasi - experimental design 

was adopted for this research and the data were analyzed by t – test for dependent 

samples. 

 The result showed that, after experiencing creative art activities, young children activities 

gained more appropriate problem - solving abilities with statistically significant at .01 level.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ความสําเร็จของการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะทําใหผูวิจัยไดรับความรู พัฒนาปญญาแลว  
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 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.วัฒนา บุญญฤทธิ์  ผศ. เต็มสิริ เนาวรังสี  อ.ธนวดี ศุกระกาญจน 

อ.รุงระวี กนกวิบูลยศรี  อ.จารุวรรณ โรจนะเทพประสิทธ  อ.สุรินทราภรณ  อนันตมหาพงศ ที่ไดกรุณา

ตรวจและใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ รองศาสตราจารย      

ดร. เยาวพา เดชะคุปต  อาจารย ดร. พัฒนา  ชัชพงศ  อาจารยในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและ

คณาจารยสาขาวิชาอื่นๆ ทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอนถายทอดความรูและประสบการณที่ดีและมีคุณคา

ยิ่งแกผูวิจัย จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษา 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่ไดใหการ

สนับสนุนเกี่ยวกับการทําวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2552 

ที่ไดใหความรวมมือในการปฏิบัติการวิจัยใหเสร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอขอบคุณ พี่ๆ นองๆ   เพื่อนนิสิตปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ใหกําลังใจซึ่ง

กันและกันดวยดีเสมอมาและขอขอบพระคุณทุกทานที่มิไดเอยนามไว ณ ที่นี้ ที่มีสวนชวยเหลือให

ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา  มารดา 

ครูอาจารย  ผูมีพระคุณทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชา
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 2  ภาพสถานการณการแกปญหา    90 

 3  ภาพตัวอยางการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค    95 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 ตลอดชีวิตของมนุษยต้ังแตเกิดจนกระทั้งตายเราตองผจญกับปญหาตางๆ มากมายไมวาจะ

เปนปญหาเล็กหรือปญหาใหญ การศึกษามีเปาหมายหลักคือ การสรางคนใหมีความคิด รักในการ

เรียนรู  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีหลักในการตัดสินใจ  มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน และสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได รวมทั้งมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะแสวงหาความรูไดเองโดยไมส้ินสุด       

จะเห็นไดวาเปาหมายการศึกษาสูงสุดก็คือ การสอนใหเด็กรูจักแกปญหาไดเอง ทั้งปญหาที่เปนปญหา

เฉพาะหนาและสอนใหเสาะแสวงหาปญหาที่ยังไมเกิดขึ้น พยายามหาทางที่จะแกปญหาเหลานั้น       

ผูที่สามารถเสาะแสวงหาปญหาและหาวิธีที่จะแกปญหานั้น เราเรียกคนเชนนี้วา ผูที่มีความคิด

สรางสรรค คือผูที่นําความเจริญกาวหนามาสูสังคมมนุษย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ. 2544: 15 – 16) ซึ่งมีความสอดคลองกับการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 9 (2545-2549) ที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันของสังคมไทยใน 20 ป

ขางหนา โดยใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปนและความสามารถในการคิดเปน ทําเปน  มีเหตุผล     

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา มีทัศนคติและกระบวนการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ รูเทาทันโลกเพื่อพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลก การพัฒนา

ความสามารถในการคิดจึงเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา เพราะการคิดทําใหคนเราแสดงออก

ในสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนและสรางสรรคสามารถเผชิญกับปญหาตางๆ ได     

 การพัฒนาคนจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะเริ่มพัฒนาตั้งแตวัยเด็ก เพราะเด็กคือทรัพยากร

บุคคลที่กําลังจะเติบโตเปนผูใหญ ซึ่งเปนกําลังสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคนก็คือ 

การพัฒนากระบวนการคิด ใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะปจเจกบุคล 

และในฐานะที่คนเปนองคประกอบสําคัญของระบบสังคมและสิ่งแวดลอม คุณภาพของคนดังกลาวจะ

เปนสถานภาพที่เสริมสรางการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและสืบ

ทอดวัฒนธรรมอันเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน  เนื่องจากประชาชนและสังคมที่ดีข้ึน (นงเยาว แขงเพ็ญแข. 

2538: 47) บุคคลที่จะสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองมี

ความสามารถในการแกปญหา รูจักทําความเขาใจและแกปญหาตางๆ ไดดี ทั้งนี้การใหอิสระทาง

ความคิดจะเปนองคประกอบสําคัญของการแกปญหา หากเด็กไดรับการฝกฝนดานความคิดอยาง

อิสระอยูเสมอ เด็กก็จะสามารถคิดแกปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี การพัฒนาความสามารถในการคิด

จึงเปนจุดเริ่มตนใหคนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เปนประโยชนและสรางสรรค  ในการพัฒนาความคิด

นั้นมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดไวหลากหลายรูปแบบอาทิ เชนการคิดริเร่ิมสรางสรรค  
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การคิดวิจารณญาณ การคิดตัดสินใจและการคิดเพื่อแกปญหา (ทิศนา แขมมณี. 2544: 103–112)  

ดังที่ดิวอี้ และแฟร (เปลว ปุริสาร. 2543; อางอิงจาก Dewey. 1933: 17-21; Fehr. 1973: 423) มีความ

คิดเห็นสอดคลองกันวา เปาหมายอันดับแรกของการศึกษาคือ ใหเด็กสามารถคิดแกปญหาได และควร

เร่ิมฝกฝนตั้งแตระดับปฐมวัยตราบจนเติบโตเปนผูใหญ ดังนั้นการจัดการเรียนรูใหเด็กในวัยนี้จึงจําเปน

ที่จะตองพัฒนากระบวนการคิด โดยใหมีการนําความสามารถในการคิดแกปญหาบรรจุไวในคุณลักษณ  

ที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัยในหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 กลาวถึง แนวการจัดกระบวนการเรียนรู โดยให

สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการฝกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณและ

การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหาในชีวิตประจําวันใหกับเด็กปฐมวัย  
 วิธีการสอนแกปญหาใหกับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลายวิธี ดังเชน การวิจัยของ เปลว ปุริสาร   

(2543: 49) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบ

โครงการ เปนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหเด็กไดสรางเสริมประสบการณดวย

ตนเอง ผูเรียนมีอิสระในการคิด จินตนาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องที่ผูเรียนสนใจ

และนําไปสูการกําหนดหัวเรื่องที่จะทําการศึกษาอยางลุมลึก เด็กไดใชประสบการณเดิมกับ

ประสบการณใหม ที่ไดผานกระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย แลววางแผนการทํากิจกรรมตางๆ 

เพื่อคนหาคําตอบที่เด็กตองการโดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงจาก

การทํากิจกรรม และมีความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้น การวิจัยของชาติชาย ปลวาสน (2544: 71) 

ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย โดยใชกระบวนการวางแผนปฏิบัติ ทบทวน   

ซึ่งดําเนินการจัดกิจกรรมที่ปรับใชใหเขากับกิจกรรมในวงกลม ดวยการเรียนรูแบบหนวยหรือหัวเรื่อง

เปนกระบวนการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child-Centered) โดยเปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระในการ

เลือกทํากิจกรรมแบบกลุมยอยตามความตองการและความสนใจของกลุมภายใตการสนับสนุนดวย

วัสดุอุปกรณ และส่ือการเรียนรูตามหนวยที่ครูจัดเตรียมไว จากความมีอิสระในการเลือกทํากิจกรรม   

มีผลทําใหเด็กกลาคิด กลาแสดงออก และปฏิบัติดวยตนเอง สงผลตอความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเปน

พื้นฐานสําคัญของการแกปญหา และการวิจัยของ อายุพร สาชาติ (2548: 71) ที่ไดศึกษาพฤติกรรม

การแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ โดยจัดกิจกรรมการแสดง

บทบาทสมมติใหเด็กทุกคนไดลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเองเด็กไดสมมติตัวเองเปนตัวแสดงในการ

แกปญหาจากสถานการณที่ครูกําหนด ครูมีบทบาทกระตุนใหเด็กไดคิด ชวยจูงใจใหเด็กสนใจที่จะรวม

กิจกรรม เด็กมีอิสระในการตัดสินใจโดยการใชรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย หลังจากแสดงจบแลวมี

การสรุปอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนการสะทอนขอมูลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี  
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 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหเด็กคิดแกปญหาในเด็กปฐมวัยนั้น มีวิธีการ

แกปญหาที่จํากัด เด็กจะเริ่มแกปญหาดวยการลองผิดลองถูกและใชการสังเกตเพื่อจดจําวิธีการ

แกปญหานั้น เหตุที่เด็กปฐมวัยไมสามารถแกปญหาไดอยางเปนระบบเพราะเด็กมีขอมูลความรูนอย 

และเด็กยังมีวุฒิภาวะไมมากพอที่จะแกปญหา ครูมีสวนชวยในการสนับสนุนและใหแนวทางการ

แกปญหาที่ถูกตองกับเด็ก เพื่อฝกใหเด็กคิดอยางเปนกระบวนการและเปนการคิดแบบประเมิน

สถานการณ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 40) ในปจจุบันพบวาการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับ

เด็กปฐมวัยโดยทั่วไปนั้น มีการสงเสริมทักษะทางดานภาษา คณิตศาสตร การรับรู การเคลื่อนไหว และ

การเสริมสรางลักษณะนิสัยคอนขางมาก สวนการสงเสริมทักษะกระบวนการคิดเพื่อนําไปสูการ

แกปญหาเปนทักษะที่ครูจัดกิจกรรมไดนอย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 

2531: 101) ดังนั้นการสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย จึงสามารถจัดไดใน

รูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพราะกระบวนการทํางานศิลปะนั้นจะเริ่มจากการวิเคราะหขอมูล ซึ่ง

เปนการใชประสบการณดานความคิดและจินตนาการเขาดวยกัน เปนการพัฒนาดานการเรียนหรือ

พัฒนาดานสติปญญาโดยตรง เพราะประสบการณในการสรางสรรคศิลปะเด็กจะตองคิด สํารวจ

ตรวจสอบ และสรางสรรคผลงานใหสัมพันธกับวัสดุ เด็กไดเรียนรูผานการลงมือทําจริง และมี

ประสบการณตรงในการเรียนรู โดยเปดโอกาสใหเด็กไดเลน สํารวจ ทดลอง เลือกตัดสินใจ และแกปญหา

ตาง ๆ ดวยตนเอง (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 36-37)  ศิลปะจะชวยใหเด็กกลาแสดงความคิด 

เปนตัวของตัวเองทําใหเด็กไดผอนคลายและสามารถแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย เด็กได

พูดคุยถายทอดความคิดผานผลงานทางศิลปะ ทําใหทราบสาเหตุของปญหา และทําใหเด็กรูสึกสบาย

ใจมีกําลังใจพรอมที่จะตอสูกับปญหา สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยตนเองและนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับ นภเนตร ธรรมบวร ที่กลาววา ศิลปะถือเปนการแกปญหา (Problem-

solving) เพราะกิจกรรมศิลปะเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ และแกปญหาผานผลงานตาง ๆ ในการคนหา

คําตอบเด็กจะคนพบวิธีการใหมๆ ในการแสดงออกในสิ่งที่ตนเห็นและวิธีการใหม ๆ ในการใชอุปกรณ

ทางศิลปะ (นภเนตร   ธรรมบวร. 2544: 110)   
  ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของ

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการกิจกรรมศิลปสรางสรรค  โดยนํากิจกรรมศิลปสรางสรรคที่มีความหลากหลายมา

จัดประสบการณใหกับเด็ก โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ เพื่อศึกษาความสามารถใน

การคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางสําหรับครู และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย      

ไดนํารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคไปใชในการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของ

เด็กปฐมวัย หรืออาจไปประยุกตใชกับการพัฒนาทักษะดานอื่น ๆ ใหกับเด็กปฐมวัยตอไป  
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ความมุงหมายของงานวิจัย 

 1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํา

กิจกรรมศิลปสรางสรรค 

 2. ศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรม 

ศิลปสรางสรรค 

 

ความสําคัญของงานวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยได

นําการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสงเสริม

ความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย ตลอดจนนําการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคไปใชให

มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
            ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน

ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 10 หองเรียน 298 คน ของโรงเรียนสาธิต     

ละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 29 คน ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน  

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

 2. ตัวแปรตาม   ไดแก ความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ ทําการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาในกาลทดลอง     

8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละประมาณ 45 นาที กลุมตัวอยางไดรับการทดลองทั้งสิ้น 24 คร้ัง

ในชวงกิจกรรมเสรี เวลา 10.00 น. – 10.45 น. ของทุกวัน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. เด็กปฐมวัย  หมายถึง เด็กชาย – หญิง อายุระหวาง 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาล

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

สวนดุสิต 

 2. ความสามารถในการคิดแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการใชความคิดและ

ประสบการณมาประกอบในการตัดสินใจแกปญหาของเด็กปฐมวัย ซึ่งปญหานั้นเปนปญหาที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย และเด็กสามารถเลือกกระทําหรือปฏิบัติเพื่อใหพนอุปสรรคและเกิด

ความพอใจในการปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยวัดไดจาก

แบบทดสอบการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย   

 3. กิจกรรมศิลปสรางสรรค หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดเด็กเปนสําคัญโดย  

เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนควา ทดลอง และลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองผานวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย 

เด็กไดใชทักษะการคิด ตัดสินใจแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการทํากิจกรรม และแกปญหาจากประเด็น

ปญหาที่กําหนดขึ้นในแตละกิจกรรม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการกิจกรรมศิลปสรางสรรคในชวงเวลา

ของกิจกรรมเสรี ข้ันตอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคไดใชหลักการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ

โดยเปดโอกาสใหเด็กรวมกันทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคทั้งรูปแบบกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม  

สําหรับกิจกรรมเสริมประสบการณก็ยังดําเนินกิจกรรมตามปกติตลอดระยะเวลาที่ทําการทดลอง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคมาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาใหกับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

จัดในชวงเวลากิจกรรมเสรี โดยใช

หลักการจัดกิจกรรมเสริประสบการณ

ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม 

 
ความสามารถในการคิดแกปญหา 

จากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงใน 

ชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวยั 
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สมมติฐานการวิจัย 
           เด็กปฐมวัยที่ไดรับการกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีความสามารถในการคิดแกปญหาหลังจาก

ไดรับการจัดกิจกรรมเหมาะสมมากขึ้นกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอดังนี้ 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดแกปญหา 

1.1 ความหมายของการคิดแกปญหา 

1.2 ความสําคัญของการคิดแกปญหา 

1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดแกปญหา 

1.4 ประเภทและลักษณะของการคิดแกปญหา 

1.5 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการคิดแกปญหา 

1.6 วิธีการและลําดับข้ันตอนในการคิดแกปญหา 

1.7 การสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย 

1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดแกปญหา 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค                          

2.2 ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

2.3 พัฒนาการทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 

2.4 หลักในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

2.5 องคประกอบของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

2.6 ส่ือในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

2.7 บทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

2.8 ประเภทของกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับศิลปสรางสรรค 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
 1.1  ความหมายของการคิดแกปญหา 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 กลาววา “ปญหา” หมายถึง ขอสงสัย 

ขอขัดของความสงสัย ส่ิงเขาใจยาก ส่ิงที่ตนไมรู หรือคําถาม อันไดแก ปญหาเฉพาะหนา โจทยใน

แบบฝกหัด หรือขอสอบเพื่อประเมินผลปญหาเกิดไดทุกโอกาสเมื่อมีอุปสรรค  

 เมย (เปลว ปุริสาร. 2543: 26; อางอิงจาก May. 1970: 266) กลาววา การแกปญหาเปนกระบวนการ

ที่ซับซอนทางสมองซึ่งเกี่ยวของกับการหยั่งเห็น การจินตนาการ การจัดกระทํา และการรวบรวมความคิด 

 ไอเซนต วิทเบอรก และเบิรน (อายุพร สาชาติ. 2548: 7; อางอิงจาก Eysenck, Wuraburh; & 

Beme. 1972: 44) กลาววา การแกปญหาเปนกระบวนการที่จําเปนตองอาศัยความรูในการพิจารณา

สังเกตปรากฏการณ และโครงสรางของปญหารวมทั้งตองใชกระบวนการคิด เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่

ตองการ 

 ชูชีพ  ออนโคกสูง (2528: 120) กลาววา การแกปญหาวาบุคคลมีจุดมุงหมายมีอุปสรรค

ขัดขวางไมใหไปถึง หรือไดมาซึ่งสิ่งที่ตองประสงคจะทําใหเกิดปญหาขึ้น หรือปญหาอาจเกิดจากการไม

ทราบจุดมุงหมายที่แนนอนวาคืออะไร บุคคลจึงพยายามขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหหมดไปเพื่อ

บรรลุจุดมุงหมายที่ตองการการแกปญหาจึงเปนการคิดที่มีจุดมุงหมาย 

 ชุมพล  พัฒนสุวรรณ (2531: 17) กลาววา การแกปญหามิไดเปนความสามารถเดี่ยว ๆ แต

จะประกอบดวยกลุมของความสามารถหลาย ๆ ดานประกอบกัน เชน ความนึกคิดที่รวดเร็วเกี่ยวกับ

ลักษณะของวัตถุ หรือสถานการณที่กําหนดให การจําแนกประเภทของวัตถุ การรับรู ความสัมพันธ 

 วยุภา  จิตรสิงห (2534: 8) กลาววา การแกปญหา หมายถึง กระบวนการทํางานของสมองซึ่ง

ตองอาศัยความรู และประสบการณเดิมมาชวยในการพิจารณาโครงสรางของปญหาตลอดจนการคิด

หาแนวทางปฏิบัติเพื่อใหปญหานั้นหมดไปและบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ 

 อรพรรณ พรสีมา (2543: 44 – 45) กลาววา การแกปญหา เปนทักษะการคิดระดับสูงประเภทหนึ่ง

ที่ตองอาศัยทักษะการคิดวิจารณญาณ และการคิดแบบสรางสรรค 
 อุษณีย  โพธิสุข (2544: 43-45) กลาววา การแกปญหาเปนกระบวนการทํางานที่สลับซับซอน

ของสมองที่ตองอาศัยปญญา ทักษะ ความรู ความเขาใจ ความคิด การรับรู ความชํานาญรูปแบบ

พฤติกรรมตาง ๆ ประสบการณเดิมทั้งทางตรงและทางออม มโนคติ กฎเกณฑ ขอสรุปการพิจารณา 

การสังเกต และการใชกลยุทธทางปญญาที่จะวิเคราะห สังเคราะห ความรูความเขาใจตาง ๆ อยางมี

วิจารณญาณ มีเหตุผลและจินตนา เพื่อหาแนวปฏิบัติใหปญหานั้นหมดไปการคิดแกปญหานั้นมิไดมี

กฎเกณฑระเบียบแบบแผนแนนอน 
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 จากการศึกษาสรุปไดวา การคิดแกปญหาหมายถึง กระบวนการทํางานของสมองที่ซับซอน

ซึ่งตองอาศัยสติปญญา ทักษะความรู ความเขาใจ ความคิด การรับรู ความชํานาญและประสบการณ

เดิมเขามาชวยในการแกไขปญหาโดยพิจารณาจากโครงสรางของปญหา เพื่อคิดหาแนวทางปฏิบัติให

สอดคลองกับสถานการณที่เปนปญหาอันจะเปนแนวทางใหปญหานั้นหมดไป บรรลุจุดมุงหมายตามที่

ตนเองตองการ และการไดมาซึ่งความรูใหมตอไป 
 1.2 ความสําคัญของการแกปญหา 
 ความสามารถในการแกปญหาเปนเปาหมายสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาและมี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะผูที่มีความสามารถในการแกปญหาจะสามารถปรับตนเองให

เขากับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปนปญหาตาง ๆ ได ซึ่งจะสงผลใหบุคคลนั้นสามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 ฉันทนา ภาคบงกช (2528: 53 – 55) กลาววา การแกปญหา เปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดของ

การสอนใหเด็กคิดครูจึงจําเปนตองปลูกฝงสงเสริมใหโอกาสเด็กไดฝกคิดอยูเสมอ เพื่อจะทําใหเด็กมี

ความสามารถในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ   

 สมหมาย  วินสอน (2528: 47) กลาววา การแกปญหานับเปนสิ่งที่สุดในชีวิตประจําวันของ

มนุษย วิธีการแกปญหาของแตละคนไมจําเปนตองเหมือนกัน เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคล 

 วารี ถิระจิตร (2541: 73) กลาววา คนทุกคนไมกลาปฏิเสธวาไมเคยพบปญหาในชีวิตประจําวัน 

ทุกวันเราจะพบปญหา ไมวาจะเปนปญหาใหญเล็กแตกตางกันไป เมื่อเราพบปญหานั้นแลวก็ตองหา

ทางแกไขปญหานั้นใหลุลวงไปดวยดี การแกปญหาของแตละบุคคลก็ขึ้นอยูกับสถานการณกับ     

ความสนใจของแตละบุคคล ถาเรามีประสบการณมาก อยูในวัยที่เขาใจปญหาที่พบและสนใจตอการ

แกปญหาก็จะมองปญหานั้นอยางรอบคอบ ไมต่ืนตกใจกับปญหาและพยายามที่จะหาแนวทางแกไข

ตามขั้นตอนที่ควรจะเปนจนสามารถพบแนวทางแกไขปญหานั้นไปได 

 สําเริง  บุญเรืองรัตน (2539: 42-43) กลาววา เมื่อเกิดปญหา มนษุยจะแสวงหาวธิกีารแกปญหา

สิ่งที่มนุษยใชแกปญหานี้เรียกวา ปญญา ดังนั้น ปญญา คือความสามารถในการแกปญหานั่นเอง 

ดังเชน 

 1.  ผูที่แกปญหาที่แลวมาได แตไมสามารถแกปญหาใหมได ควรถือไดวามีปญญานอยกวา  

ผูที่แกปญหาเกาและแกปญหาใหมก็ได 

 2. ผูที่แกปญหาเกี่ยวกับนามธรรมได ควรจะเปนผูมีปญญามากกวาผูแกไดเพียงปญหา

รูปธรรมเทานั้น 

 3.  ผูที่แกปญหายุงยากซับซอนได ควรจะเปนผูมีปญญามากกวาผูที่แกปญหางายไดเทานั้น 

 4.  ผูที่คิดปญหาเองและแกปญหาเอง จะเปนผูที่มีปญหามากกวาที่ผูอ่ืนมองเห็น 
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 จากการศึกษาสรุปไดวา การคิดแกปญหามีสวนสําคัญในการจัดการศึกษา เนื่องจากสภาพ

ชีวิตในสังคมปจจุบันลวนแตเกี่ยวของกับปญหา หากเราสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม       

กลาเผชิญกับปญหาและสามารถแกไขปญหาเหลานั้นได เราก็จะดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข  

ดังนั้นหากเราสงเสริมและใหโอกาสเด็กไดฝกคิดอยูเสมอจะทําใหเด็กมีความสามรถในการแกปญหา

อยางมีประสิทธิภาพ เพราะการรูจักคิดจะชวยใหเด็กนําสิ่งที่ตนไดเรียนรูไปใชในการแกปญหา        

และยังชวยใหครูมีประสิทธิภาพในการคิดแกปญหาสวนตนและการแกปญหาการเรียนการสอนอีกดวย 
 
 1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของการการแกปญหา 
        การแกปญหาเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพัฒนาการทางดานสติปญญา

และการเรียนรู  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแกปญหาที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางดานสติปญญา 

จึงขอกลาวทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแกปญหา ดังนี้ 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสิติปญญาของเพียเจท (Piaget) 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสิติปญญาของเพียเจท แบงออกเปน 4 ข้ัน ตามระดับอายุ ซึ่งในที่นี้จะ

กลาวเพียง 2 ข้ัน ซึ่งอยูในชวงอายุ 0 – 7 ป (อรชา วราวิทย. 2536: 12 – 14) 

 ข้ันที่ 1  ระยะการแกปญหาดวยการกระทํา (Sensori Motor Stage) ต้ังแตแรกเกิดถึงอายุ 2 ป  

เด็กจะรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรมมีความเจริญอยางรวดเร็วในดานความคิด ความเขาใจ การประสาน

ระหวางกลามเนื้อและสายตาและการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ ตอสภาพที่เปนจริงรอบ ๆ ตัว      

(สุโขทัยธรรมาธิราช. 2526: 67 – 71) เด็กในวัยนี้ชอบทําอะไรซ้ํา ๆ บอย ๆ เปนการเลียนแบบ พยายาม 

แกปญหาแบบลองผิดลองถูก เมื่อส้ินสุดระยะนี้เด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยางมีจุดมุงหมาย 

และสามารถแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีตาง ๆ เพื่อใหไดส่ิงที่ตองการ แตความสามารถในการคิด

วางแผนของเด็กยังอยูในขีดจํากัด 

 ข้ันที่ 2  ระยะแกปญหาดวยการรับรู แตยังไมสามารถใชเหตุผล (Preoperational  Stage)  

อยูในชวงอายุ 2 – 7 ป เด็กพยายามแกปญหาแบบของผิดลองถูก แสดงพฤติกรรมอยางมีจุดมุงหมาย

และสามารถแกปญหาดวยการเปลี่ยนวิธีตาง ๆ ความสามารถในการวางแผนมีขีดจัด เด็กในวัย 2–4 ป  

เร่ิมจะใชเหตุผลเบื้องตน ไมสามารถโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 เหตุการณหรือมากกวา  

เพราะเด็กยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง คือ ยึดความคิดของตนเองเปนสวนใหญและมองไมเห็นเหตุผล

ของคนอื่น  และเหตุผลของเด็กวัยนี้จึงไมคอยถูกตองตามความเปนจริง เด็กในชวงอายุประมาณ 4 – 7 ป 

จะมีความคิดรวบยอดในสิ่งตาง ๆ รอบตัวดีข้ึน รูจักแยกประเภทและแยกชิ้นสวนของวัตถุ เร่ิมมี

พัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ แตยังไมแจมชัดรูจักแบงพวกแบงชั้น  แตคิดหรือตัดสินผลของการ

กระทําตาง ๆ จากสิ่งที่เขาเห็นภายนอกเทานั้น (สุโขทัยธรรมาธิราช. 2526: 67 – 71) 
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 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner) 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร แบงออกเปน 3 ข้ันตอน (อภิรตี สีนวล. 2547: 

10; อางอิงจาก Bruner. 1969: 55 – 68) 

 1. ข้ัน Enactive Stage เปนขั้นระยะการแกปญหาดวยการกระทําเริ่มต้ังแตแรกเกิด – 2 ป ซึง่

ตรงกับข้ัน Sensorimotor Stage ของเพียเจท (Piaget) เปนขั้นที่เด็กเรียนรูดวยการกระทําหรือ

ประสบการณมากที่สุด 

 2. ข้ัน Iconic Stage เปนขั้นระยะแกปญหาดวยการรับรู แตยังไมรูจักใชเหตุผลตรงกับข้ัน 

Preoperational Stage ของเพียเจท (Piaget) เด็กวัยนี้เกี่ยวของกับความเปนจริงมากขึ้น จะเกิด

ความคิดจากการรับรูสวนใหญและภาพแทนในใจ (Iconic Representation) อาจมีจินตนาการบางแต

ไมลึกซึ้งเทากับข้ัน Concrete Operational Stage 

 3. ข้ัน Symbolic Stage เปนขั้นพัฒนาสูงสุดเปรียบไดกับข้ันการแกปญหาดวยเหตุผลกับส่ิง

ที่เปนนามธรรม (Formal Operational Stage) ของเพียเจท เปนพัฒนาการพื้นฐานมาจากขั้น Iconic 

Stage เด็กสามารถถายทอดประสบการณโดยการใชสัญลักษณหรือภาพสามารถคิดหาเหตุผล

สามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม และสามารถแกปญหา 
 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของไวก็อตสกี้   
 ไวก็อตสกี้ (วัฒนา มัคคสมัน. 2544: 12; อางอิงจาก Berk; & Winsler. 1995) ไดกลาววา  

เด็กจะเกิดการเรียนรูพัฒนาการทางสติปญญาและทัศนคติข้ึนเมื่อมีการเกิดปฏิสัมพันธและทํางาน

รวมกับคนอื่น ๆ เชน  ผูใหญ ครู เพื่อน บุคคลเหลานี้จะใหขอมูลสนับสนุนใหเด็กเกิดขึ้นใน Zone of  

Proximal  Development หมายถึง สภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแกปญหา

ไดโดยลําพังเมื่อไดรับการชวยเหลือและแนะนําจากผูใหญ หรือจากการทํางานรวมกับเพื่อนที่มี

ประสบการณมากกวาเด็กจะสามารถแกปญหานั้นไดและเกิดการเรียนรูข้ึน 

 การใหการชวยเหลือแนะนําในการแกปญหาและการเรียนรูของเด็ก (Assisted Learning) 

เปนการใหการชวยเหลือแกเด็กเมื่อเด็กแกปญหาโดยลําพังไมไดเปนการชวยอยางเหมาะสม เพื่อให

เด็กแกปญหาไดดวยตัวเอง วิธีการที่ครูเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเด็กเพื่อใหการชวยเหลือเด็ก เรียกวา 

Scaffolding เปนการแนะนําชวยเหลือใหเด็กแกปญหาดวยตัวเอง โดยใหการแนะนํา (Clue) การชวย

เตือนความจํา (Remainders) การกระตุนใหคิด (Encouragement) การแบงปญหาที่สลับซับซอนให

งายลง (Breaking the Problem down into step) การใหตัวอยาง (Providing an Example) หรือส่ิง

อ่ืน ๆ ที่ชวยเด็กแกปญหาและเรียนรูดวยตนเอง การใหการชวยเหลือ (Scaffolding)  ที่มีประสิทธิภาพ

ตองมีองคประกอบและเปาหมาย  5 ประการ  ดังนี้ 
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 1. เปนกิจกรรมการรวมกันแกปญหา 

 2. เขาใจปญหาและมีวัตถุประสงคที่ตรงกัน 

 3. บรรยากาศที่อบอุน  และการตอบสนองที่ตรงกับความตองการ 

 4. มีการจัดสภาพแวดลอม กิจกรรม และบทบาทของผูใหญใหเหมาะสมกับความสามารถ

และความตองการ 

 5. สนับสนุนใหเด็กควบคุมตนเองในการแกปญหา 

 ครูมีหนาที่ในการจัดเตรียมสภาพแวดลอม ใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเองและใหคําแนะนํา

ดวยการอธิบาย และใหเด็กมีโอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืนแลวใหโอกาสเด็กแสดงออกตามวิธีการตาง ๆ 

ของเด็กเองเพื่อครูจะไดรูวาเด็กตองการทําอะไร (สุจิตรา เคียงรัมย. 2551: 23-24) 

 จากการศึกษาทฤษฎีของเพียเจท บรูเนอร และไวก็อตสกี้ สรุปไดวา การแกปญหาความสําคัญ

กับพัฒนาการทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย เพราะเปนวัยที่มีพัฒนาการทางสติปญญาเจริญ

สูงสุด และเปนความสามารถทางการคิดของสมองที่เกิดจากการเรียนรูผานการกระทํากับวัตถุและเกิด

การคิดแกปญหาดวยตนเอง  ผูใหญสามารถใหคําแนะนําและชวยเหลือไดเมื่อเด็กแกปญหานั้นโดย

ลําพังไมได  ทักษะการแกปญหาสามารถสงเสริมไดโดยการจัดประสบการณหรือกิจกรรมที่เปดโอกาส

ใหเด็กไดลงมือทําดวยตนเอง และกิจกรรมควรมีความหลากหลายสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู

ของเด็กเพื่อกระตุนใหเด็กคิดแกปญหาและเกิดการเรียนรู คนพบดวยตนเอง  
 
 1.4 ประเภทและลักษณะของการแกปญหา 
        การเรียนรูข้ันสูงสุดคือการคิดแกปญหา  ซึ่งชวยใหผูเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนไปแกปญหาใน

สถานการณใหมได  โดยทั่วไปการสงเสริมทักษะการแกปญหามีเปาหมายที่จะใหผูเรียนเขาใจ

ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับปญหาอยางแจมชัด ตองอาศัยความสามารถในการสังเกต เพื่อ

สรุปความ (Genralization) จัดหมวดหมูในสิ่งที่คลายคลึง จําแนกแยกแยะสิ่งที่แตกตางกันได 

(Discrimination) และรวบรวมอารมณ ความคิดและเหตุผลใหสัมพันธกัน เพื่อสรุปคิดแกปญหา (Think 

Convergently) นอกจากนี้การแกปญหาตองอาศัยองคประกอบอื่นๆ ไดแก ทัศนคติ ประสบการณและ 

การรับรูของผูแกปญหา ดังนั้นการแกปญหาเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความตองการไดนั้น บุคคลตอง

มีการเปลี่ยนแปลงแผนของพฤติกรรมหรือตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งและตองพิจารณาถึง

ลักษณะหรือชนิดของปญหานั้น ๆ (เปลว ปุริสาร. 2543: 29) 

 บุญเลี้ยง  พลวุธ (2526: 23, 45) ไดแบงประเภทของปญหาที่เราประสบอยูทุกวันออกเปน      

2  ประเภท คือ 
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 1.  ปญหาในชีวิตประจําวันเปนปญหาที่คนเราตองพบและตองแกอยูเสมอโดยแตละคนอาจ

พบในที่แตกตางกันออกไป บางครั้งก็สามารถแกปญหาได ซึ่งปญหาในชีวิตประจําวันนี้เกิดจากความ

ตองการที่จะทําการแกปญหาใหหมดสิ้นไปเปนสวนมาก 

 2.  ปญหาทางสติปญญาเปนปญหาที่เกิดจากความตองการ และความอยากรูอยากเห็นของ

มนุษย ปญหาเหลานี้จึงสงเสริมใหคนฉลาดขึ้นเรื่อยๆ และเปนผลกอใหเกิดความเจริญขึ้นไดในหลายๆ 

ดาน 

 โธมัส (ฉันทนา ภาคบงกช. 2528: 25; อางอิงจาก Thomas. 1972) ไดจําแนกลักษณะการ

แกปญหาเปน  2 ประเภท คือ  

 1.  ปญหาที่มีคําตอบอยูแลว ไดแก การคนควาหาคําตอบในวิชาคณิตศาสตรและแบบฝกหัด

วิชาวิทยาศาสตร 

 2.  ปญหาที่เปดกวางไมมีกฎเกณฑเปนปญหาที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค ไดแก ปญหา

สําหรับฝกความคิดสรางสรรค 

 เฟรดเดอริคสัน (ฉันทนา ภาคบงกช. 2528: 25) ไดจําแนกการแกปญหาเปน 2 ประเภท คือ  

 1.  ปญหาซึ่งกําหนดชัดเจน หรือปญหาที่มีความสมบูรณมักใชในวิชาคณิตศาสตรหรือ

วิทยาศาสตร การฝกฝนการแกปญหาประเภทนี้จะชวยใหเกิดกระบวนการคิดที่ฉับไวและอัตโนมัติเนน

การแกปญหาเฉพาะบางดานงายตอการประเมิน ครูสามารถพบขอบกพรองและทําการแนะนํา

ชวยเหลือไดโดยงายจึงใหผลรวดเร็วแตยากที่จะแนะนําไปสูความคิดในระดับสูง 

        2. ปญหาซึ่งไมกระจายชัดหรือมีความไมสมบูรณในตัว เปนปญหาที่มีความซับซอน เมื่อทํา

ใหปญหากระจางขึ้นจะสามารถแกไขไดอยางรวดเร็ว ผูเรียนตองหาความสัมพันธและแยกแยะประเด็น

ของปญหาโดยอาศัยความรูดานการคิด และความจําเปนที่เกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ เขามาชวยกอนที่

จะดําเนินการติดตามขั้นตอนของการแกปญหาได 

 จะเห็นไดวา ประเภทของการแกปญหาสวนใหญจะแบงเปน 2 ประเภท คือ การแกปญหาที่

เกี่ยวของกับสติปญญา ซึ่งเปนปญหาที่มีความชัดเจนหรือปญหาที่มีความสมบูรณ มีคําตอบแนนอน

มักใชในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ซึ่งสามารถวัดได สวนปญหาอีกประเภทหนึ่งเปนประเภท

ปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันซึ่งไมมีความชัดเจนและมีความซับซอน ตองอาศัยประสบการณและ

การทําความเขาใจอยางกระจางชัดจึงจะสามารถแกปญหาได 

 การแกปญหาของมนุษยนั้นมีวิธีการแตกตางกันออกไป ซึ่งผูประสบกับปญหาจะตองรูจัก

สังเกตและพิจารณาใหเขาใจขอเท็จจริงและรูจักคิดอยางมีเหตุผล  ตลอดจนการนําประสบการณเดิม

มาประกอบการแกปญหาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (สุวัฒน มุทธเมธา. 2523: 

198 – 199; อางอิงจาก Piaget. 1962) พบวา ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย มีการ
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พัฒนาขึ้นตามระดับอายุซึ่งหลังจากอายุ 2 ขวบ เด็กจะเริ่มใชความจําและจินตนาการในการแกปญหา 

เมื่อเด็กอายุมากขึ้นก็จะเขาใจสิ่งตาง ๆ ดีข้ึน เด็กปฐมวัยจะมีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน 

ซึ่งอาจเปนผลมาจากปจจัยสําคัญตาง ๆ เชน ระดับสติปญญา ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจน

การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณที่เด็กแตละคนไดรับ 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528: 260 – 261) ไดกลาวถึงวิธีการแกปญหาของเด็กไวดังนี้ 

        1. การแกปญหาโดยใชพฤติกรรมแบบเดียว โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการแกปญหา เด็กเล็ก

มักจะใชวิธีนี้ เนื่องจากยังไมเกิดการเรียนรูที่ถูกตองและเปนเหตุผลเมื่อประสบปญหาจะไมมีการ

ไตรตรองหาเหตุผล ไมมีการพิจารณาสิ่งแวดลอม เปนการจําและเลียนแบบพฤติกรรมที่เคยแกปญหาได  

        2.  การแกปญหาแบบลองผิดลองถูก การแกปญหาแบบนี้มีการวิจัยสรุปลงความเห็นวา

เหมาะสมสําหรับเด็กวัยรุน เพราะเด็กในวัยนี้ตองการอิสระและตองการแสดงวาตนเปนที่พึ่งของตนเอง 

        3.  การแกปญหาโดยการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ซึ่งเปนพฤติกรรมภายในยากแกการ

สังเกต นิยมใชมากที่สุดคือการหยั่งเห็น การหยั่งเห็นนี้ข้ึนอยูกับการรับรูและประสบการณเดิมของเด็ก 

        4. การแกปญหาโดยวิธีทางวิทยาศาสตร การแกปญหาในระดับนี้ถือวาเปนระดับสูงสุดและ

ใชไดผลดีที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกปญหาที่ยุงยากและซับซอน 

 จากการศึกษาสรุปไดวา  การแกปญหานั้นสิ่งสําคัญคือเราจะตองรูจักปญหา  เขาใจปญหาที่

เกิดขึ้นแลวจึงหาวิธีการแกปญหา ครูจึงตองพิจารณาขอจํากัดในเรื่องตาง ๆ และเขาใจพัฒนาการของ

เด็ก เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังมีประสบการณนอยความสามารถในการแกปญหาจึงมีขีดจํากัด เพราะการที่

เด็กจะแกปญหาไดดีหรือไมนั้น เด็กจะตองเขาใจปญหาและมองเห็นแนวทางในการแกปญหาที่จําเปน 

ตองอาศัยความรู ความคิด ความเขาใจ  มาประกอบการคิดแกปญหาเพื่อใหสามารถแกปญหาได

ประสบผลสําเร็จ 
 
 1.5 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา 
 การแกปญหาจะสําเร็จหรือไดผลดีตามเปาหมายที่วางไวมากนอยเพียงใดนั้น ยอมข้ึนอยูกับ

องคประกอบหลายอยาง  ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบในการแกปญหาไวดังนี้ 
 วารี  ถิระจิตร (2541: 74-75) กลาววา ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยยอมมี

องคประกอบหลายอยางที่จะชวยสงเสริมใหเด็กสามารถแกปญหาไดดี เชน การใหเด็กมีโอกาสพบกับ

ปญหาและแกปญหาบอย ๆ ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยใหเด็กฝกฝนตนเองในการแกปญหานั้นแตการ

แกปญหาของเด็กจะดีหรือไมยอมตองอาศัยประสบการณเดิม แรงจูงใจในการแสวงหาแนวทางในการ

แกปญหา ถาไดรับแรงจูงใจสูงเด็กจะสามารถแกปญหานั้น ๆ ไดดี ประกอบกับส่ิงสําคัญอื่น ๆ ที่มีสวน

ชวยในการแกปญหาของเด็กอีกก็คือสติปญญาของเด็กเอง ถาเด็กมีสติปญญาสูงก็จะสามารถคิด รูจัก

เลือกตัดสินใจในการแกปญหา และมีความสนใจในการแกปญหาไดเปนอยางดี 
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 ชูชีพ ออนโคกสูง (2522: 121 – 123) กลาววา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแกปญหามี   

3 ประการ คือ 

         1.  ตัวผูเรียน (Condition in Learner) ไดแก ระดับเชาวปญญา ลักษณะอารมณ อายุ แรงจูงใจ 

และประสบการณเดิม 

         2. สถานการณที่เปนปญหา (Condition in Learning Situation) ถาปญหานั้นเปนที่นาสนใจ

ของผูเรียน ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนหรือแกปญหา หรือถามีผูชี้แนะสําหรับปญหาที่ยาก ๆ จะทําให

มองเห็นแนวทางในการแกปญหา หรือถาปญหานั้นเปนปญหาที่ตอเนื่อง หรือคลายคลึงกับปญหาที่

เคยเรียนรูมาแลวก็จะทําใหการแกปญหานั้นงายขึ้น 

         3.  การแกปญหาเปนหมู (Problem Soloing in Group) คือ การใหเด็กมีโอกาสรวมกันแกปญหา

มีการอภิปรายและการถกเถียงกัน ซึ่งการแกปญหาแบบนี้ตองอาศัยความรวมมือของคนหลาย ๆ คน 

 สุวัฒน  มุทธเมธา (2523: 202 – 204) กลาววา การแกปญหามีสภาพทั่วไป ดังนี้ 

        1.  การแกปญหานั้น ผูแกปญหาตองคิดหลาย ๆ แบบและมีความสามารถหลาย ๆ อยาง เชน 

การคิดแบบวิเคราะห การคิดแบบสังเคราะห เปนตน 

        2.  สภาพหรือแบบของปญหาที่มีความยากงายสลับซับซอนตางกัน การพิจารณาปญหาและ

การจัดรวบรวมประสบการณเพื่อแกปญหาก็มีความแตกตางกัน 

        3.  ลักษณะของผูแกปญหา ไดแก 

           3.1 อารมณของผูแกปญหา 

           3.2 ระดับสติปญญาของผูแกปญหา 

           3.3 ระดับแรงจูงใจ          

  3.4 การฝกใหรูจักคิดหลาย ๆ แบบ เพื่อรูจักใชการแกปญหาไดหลายวิธี 

    4.  การแบงกลุมเพื่อนแกปญหา โดยใหสมาชิกมีจํานวนพอเหมาะ สมาชิกมีความรูสึกอบอุน 

ปลอดภัยและไดรับการยอมรับ ยอมแกปญหาไดดีกวากลุมที่มีสมาชิกมากหรือนอยเกินไป          

 กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 259 – 260) กลาววา การแกปญหาแตละครั้งจะสําเร็จหรือไมนัน้

ข้ึนอยูกับองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

 1.  ระดับความสามารถของเชาวนปญญา คือ ผูมีเชาวนปญญาสูง ยอมแกปญหาไดดีกวาผูที่

มีเชาวนปญญาต่ํา 

 2.  การเรียนรู ถาเด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจหลักการแกปญหาอยางแทจริงแลว เมื่อประสบ

ปญหาที่คลายคลึงกันก็สามารถแกปญหาไดถูกตองและรวดเร็วขึ้น 
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 3.  การรูจักคิดแบบเปนเหตุเปนผล โดยอาศัย 

   3.1  ขอเท็จจริงและความรูจากประสบการณเดิม 

  3.2  จุดมุงหมายในการคิดและแกปญหา 

    3.3  ระยะเวลาในการไตรตรองหาเหตุผลที่ดีที่สุด 

 อารี  เพชรผุด (2528: 220) กลาววา องคประกอบของการแกปญหานั้น เด็กจะแกปญหาได

สําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับประสบการณเฉพาะโอกาส รวมทั้งความมีอิสระในการตัดสินใจ 

 ออซุเบล (Ausubel. 1968:  551) กลาววา องคประกอบที่ทําใหบุคคลเกิดความสามารถใน

การคิดแกปญหาแตกตางกัน คือ 

 1.  ความรูในเนื้อหาสาระ และความคุนเคยในการคิดแกปญหาเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ 

 2.  ศักยภาพทางดานการคิด กระบวนการคิดตัดสินใจแกปญหา ความเชี่ยวชาญ ความอยาก

รูอยากเห็น และความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา ทําใหเกิดความสนใจที่จะแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 3.  ลักษณะทางบุคลิกภาพสวนบุคคล เชน แรงขับ ความยืดหยุน ความมั่นคงทางอารมณ 

ความวิตกกังวล ส่ิงเหลานี้จะเปนแรงขับทําใหเกิดความอยากที่จะเขาไปแกปญหา  

 จากการศึกษาสรุปไดวา การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของเด็กนั้น ครูจําเปนตอง

คํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญดังกลาว การเปดโอกาสใหเด็กไดรับการสงเสริมทักษะทางการแกปญหา 

หรือฝกแกปญหาบอย ๆ การสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง เด็กมีอิสระดานความคิด ทําใหเด็กเกิดความ

สนใจที่จะแกปญหา และสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 1.6 วิธีการและลําดับขั้นตอนในการแกปญหา 
 ประสาท อิศรปรีดา (2523: 194) กลาวถึงขั้นตอนการแกปญหาวา การแกปญหามีวิธีการที่

แตกตางกันออกไป  ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของแตละบุคคลและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งตาม

หลักของจิตวิทยาการเรียนรูแบงเปน  2 ประเภท คือ  

 1.  การแกปญหาดวยวิธีลองผิดลองถูก (Trial and Error) การแกปญหาชนิดนี้ตองใชวิธีการ

ทดลองทําแบบเดาสุมหลายอยาง เพื่อจะหาวิธีที่ดีที่สุด เพราะปญหาที่เกิดขึ้นจะเปนปญหาที่ยุงยาก

ซับซอนไมอาจคิดแกปญหาไดจึงใชวิธีนี้ 

 2.  การแกปญหาดวยวิธีการหยั่งเห็น (Insight) การแกปญหาชนิดนี้ตองอาศัยกระบวนการ

ทางสติปญญา การคิด และการรับรู การแกปญหาวิธีนี้จะเริ่มดวยการรับรูปญหา พิจารณาปญหาที่

เกิดขึ้นทั้งหมด แลวก็มองเห็นลูทางที่จะแกปญหาในทันทีทันใด   
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 อรพรรณ พรสีมา (2543: 3) กลาววา ข้ันตอนการแกปญหาประกอบดวย 

 1.  การระบุปญหา ปญหาควรมีลักษณะชัดเจน นาสนใจ มีความสําคัญและเหมาะสมตอผู

แกปญหา และควรเปนปญหาที่ทาทายความรูความสามารถของผูแกปญหา 

 2.  การระดมสมอง เปนการฝกคิด และการทํางานเปนกลุม โดยกระตุนใหแตละคนคิด

เกี่ยวกับวิธีการหรือแนวทางการแกปญหาที่อาจเปนไปได ฝกการฟงและการเคารพความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนจากการจดบันทึกความคิดเห็น 

 3.  การเลือกแนวทางแกปญหา เปนการรวมกันพิจารณาขอดี-ขอเสียของแนวความคิดในขอ 

2 แลวเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 

 4.  การทดลองนําไปใช รวบรวมวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก

ทดลองปฏิบัติ ทําบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ 

 5.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมกันสังเกตอภิปรายวาแนวทางที่ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ

เพียงใด ถายังไมเหมาะสมมีอะไรที่ควรปรับปรุง ถาเหมาะสมดีแลวจะทดลองเลือกทางอื่น ๆ อีกหรือไม 

เพื่อเปรียบเทียบผลของทางเลือกแตละแนวทางวาตางกันอยางไร  

 จากการศึกษาสรุปไดวา  วิธีการแกปญหานั้นมีหลายวิธีและมีสวนคลายคลึงกัน คือเราจะตอง

รูจักปญหา เขาใจปญหาที่เกิดขึ้น หาความสัมพันธและแยกแยะประเด็นของปญหา จึงจะหาวิธีการใน

การแกปญหานั้น ๆ ใหสําเร็จไดซึ่งเราสามารถนําวิธีการเหลานั้นมาประยุกตใชฝกความสามารถในการ

แกปญหาใหกับเด็กปฐมวัยได  เพื่อที่เด็กปฐมวัยจะไดมีประสบการณที่หลากหลายในการแกปญหา  

และสามารถนําประสบการณเหลานี้ไปใชแกปญหาของตนเองในชีวิตประจําวันไดตอไป 
 
 1.7 การสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
 การสงเสริมความสามารถในการแกปญหา ควรคํานึงถึงคุณลักษณะเบื้องตนในการปลูกฝง

การแกปญหาใหกับเด็กปฐมวัย ดังนี้ (เปลว ปุริสาร. 2543: 32; อางอิงจาก Leonard, Derman; & Miles. 

1963: 45)   

 1.  มีทัศนคติที่ดี 

 2.  มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 3.  สามารถเขาใจสิ่งตางๆ รอบตัว และชื่นชมในสิ่งเหลานั้น 

 4. มีการแสดงออกดานการคิดแกปญหา 

         5. มีอิสระในการคิดแกปญหา 

         6. มีความเขาใจในความรูและทักษะตาง ๆ  
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 ฉันทนา ภาคบงกช (2528: 47 – 49) ไดเสนอแนวทางในการสงเสริมความสามารถในการ

แกปญหาไว ดังนี้ 

 1.  การใหความรักและอบอุนสนองความตองการของเด็กอยางมีเหตุผล ทําใหเด็กรูสึก

ปลอดภัยมีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเองและมองโลกในแงดี 

 2.  การชวยเหลือพึ่งพาตนเองการสงเสริมใหเด็กชวยตนเองโดยเหมาะสมแกวัยจะชวยใหเด็ก

พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กตอไป 

 3.  การซักถามของเด็กและการตอบคําถามของผูใหญ ควรไดรับความสนใจและตอบคําถาม

ของเด็กสนทนาทางดานความจํา การคิดหาเหตุผล เพื่อใหเด็กไดแสดงออกและฝกการคิด เนื่องจาก

เด็กปฐมวัยมีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็นและชางซักถาม ผูใหญไมควรดุหรือแสดงความไม

พอใจ 

 4.  การฝกเปนคนชางสังเกต ควรจัดหาอุปกรณหรือส่ิงเราใหเด็กพัฒนาการสังเกตโดยใช

ประสาทการรับรูทุกดานการตั้งคําถาม หรือชี้แนะโดยผูใหญจะชวยใหเด็กเกิดความสนใจและหาความ

จริงจากการสังเกต 

 5.  การแสดงความคิดเห็น เปดโอกาสใหเด็กไดเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจเรื่องใดเร่ือง

หนึ่งตามความพอใจ จะชวยใหเด็กกลาแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็น  

 6.  การใหรางวัล ควรใหรางวัลเมื่อเด็กทําสิ่งที่ดีงามในโอกาสอันเหมาะสม แสดงความชื่นชม

และกลาวนําใหเกิดความมั่นใจวาเด็กทําในสิ่งที่ดี นาสนใจ จะทําใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและมี

กําลังใจที่จะทําในสิ่งที่ดีงาม 

 7.  การจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดของเด็กและมีบรรยากาศที่เปนอิสระไม

เครงเครียดชวยใหเด็กรูสึกสบายใจมีความรูสึกที่ดี ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาทักษะการ

คิดแกปญหาของเด็ก 

 เจษฎา  ศุภางคเสน (2530: 28 – 29) ไดเสนอแนะวิธีการสงเสริมทักษะการแกปญหาไว ดังนี้ 

 1.  ฝกฝนใหเด็กไดทํางานตามขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา คือการรวบรวมขอมูลต้ัง

สมมุติฐาน รวบรวมวิธีการแกปญหาและทดสอบสมมติฐาน 

 2.  ควรเนนในเรื่องการรวบรวมขอมูลใหมาก 

 3.  ฝกใหรูจักใชทักษะในการแกปญหาคือ ฝกใหคิดเกี่ยวกับปญหา การแกปญหาการแกปญหา

ดวยวิธีตาง ๆ และการทํานายผลของวิธีการแกปญหานั้น 

 4.  ใชวิธีการชี้แจงอธิบายเหตุผล หลีกเลี่ยงวิธีการเขมงวดกับเด็ก 

 5.  เปดโอกาสใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ 

 6.  สงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็ก และใหมีความสัมพันธกับการแกปญหา 
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 7.  ใหโอกาสเด็กไดตัดสินใจดวยตนเอง 

 8.  กระตุนใหเด็กไดคิดในหลายทิศทางเพื่อนําไปใชกับปญหาที่ยุงยากซับซอน 

 จากการศึกษาสรุปไดวา ลักษณะพื้นฐานที่จะทําใหเด็กมีทักษะในการแกปญหาคือ การมี

ทัศนคติที่ดี และองคประกอบที่จะทําใหเด็กเกิดทัศนคติที่ดีคือ การเลี้ยงดู ใหความรักความอบอุน เปด

โอกาสใหเด็กไดชวยเหลือตนเองและมีอิสระดานการคิด สงผลใหแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม

เขาใจสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดดี ส่ิงเหลานี้จะเปนทักษะพื้นฐานในการแกปญหาใหกับเด็กไดดี ผูใหญจึงมี

บทบาทสําคัญในการสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาใหกับเด็กปฐมวัย และควรคํานึงถึง

พื้นฐานของเด็กแตละคน เพื่อนําไปสูการพัฒนาเด็กตามขั้นตอนตอไปซ่ึงจะเปนพื้นฐานที่สําคัญของ

การแกปญหาในชีวิตประจําวันของเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหา 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 กัวร  (สุจิตรา เคียงรัมย. 2551: 34; อางอิงจาก Goor. 1970: 3514 – A) ไดทําการวิจัยพบวา 

เด็กที่มีความคิดสรางสรรค และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง จะมีความสามารถในการแกปญหา มีการ

ถกเถียงวิพากษวิจารณและแสดงความคิดเห็นใหมๆ ในการแกปญหาไดดีกวาเด็กที่มีความคิด

สรางสรรคตํ่า 

 ซิลวา บรูเนอร และเจโนวา (เปลว ปุริสาร. 2543: 3; อางอิงจาก Syliva, Bruner; & Genova. 

1976: 193) ไดศึกษาพบวา เด็กที่ไดรับประสบการณเลนแบบอิสระ สามารถแกปญหาไดดีกวาเด็กที่ได

เลนโดยไดรับการชี้แนะ กลาวคือ เด็กที่ไดเลนอิสระสามารถแกปญหาไดหลายวิธี มีความพยายาม

ตอเนื่อง มีความยืดหยุนในการแกปญหาและเริ่มตนแกปญหาจากวิธีที่งายไปสูวิธีที่ยากขึ้นตามลําดับ 

 เซคลี (ฐิติพร  พิชญกุล. 2538: 45; อางอิงจาก Shakless. 1985: 2915A) ไดศึกษาผลของ

การสอนเทคนิคการแกปญหาอยางสรรค  ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย  โดย

แบงกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลองเชา และกลุมทดลองบาย กลุมควบคุมบาย กลุมทดลองไดรับการ

สอนการแกปญหาอยางสรางสรรค จํานวน 18 บทเรียน ๆ ละ  30 นาที ในขณะที่กลุมควบคุมเรียนตาม

หลักสูตรปกติ  ผลการศึกษาพบวา  กลุมทดลองมีความสามารถในการแกปญหาสูงที่สุด 

 เซฟเฟอรท (สุจิตรา เคียงรัมย. 2551: 35; อางอิงจาก Shepherd. 1998: 0779A) ไดศึกษา

การใชรูปแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณในการแกปญหาในวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตของ

นักเรียนเกรด 4 และเกรด 5 ซึ่งแบงเปนกลุมทดลอง 20 คน และกลุมควบคุม 15 คน ดําเนินการวิจัย

โดยใชรูปแบบการคิดอยางมีวิจารณญาณของแคมเบลลและสแตนลีย แกปญหาในวิชาสรางเสริม

ประสบการณชีวิต แลววัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณเปรียบเทียบกันระหวางกอน
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และหลังเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบทดสอบ Cornell Critical Thinking Test (CCTT)  

ผลการวิจัยพบวา  กลุมทดลองมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเพิ่มสูงขึ้นกวากลุมควบคุม และจาก

การสังเกตและสัมภาษณนักเรียน ชอบการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการแกปญหาแบบใหมมากกวา

การเรียนการสอนแบบเกา  รวมทั้งเห็นวารูปแบบดังกลาวมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิด

อยางมีวิจารณญาณและมีทัศนคติในการคิดที่ดีตอการแกปญหา 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 อรุณี  เหลืองหิรัญ (2533: 77) ไดศึกษาเปรียบเทียบความพรอมทางภาษาและการคดิแกปญหา

ของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชโครงสรางระดับยอดกับการจัดประสบการณ     

ตามแผนการจัดประสบการณของสํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ผลการศึกษาพบวา    

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชโครงสรางระดับยอด มีความพรอมทางภาษาและ

ความสามารถในการแกปญหาสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามแผนการจัดประสบการณ

ของคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

 วยุภา  จิตรสิงห (2534: 53) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ครูใช

คําถามเชื่อมโยงเนื้อหา และเชื่อมโยงประสบการณของเด็กปฐมวัยที่ครูใชคําถามแบบเชื่อมโยง

ประสบการณ ผลการทดลองพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับคําถามแบบเชื่อมโยงเนื้อหาและคําถามแบบ

เชื่อมโยงประสบการณ มีความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน 

 วาสนา  เจริญสอน (2537: 64) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการใชกิจกรรมศิลปสรางสรรค

ประกอบคําถามเชื่อมโยงประสบการณที่มีตอความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่มีระดับ

ความเชื่อมั่นในตนเองตางกัน ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบ

คําถามเชื่อมโยงประสบการณ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรคปกติ ที่จัดใหกับเด็กปฐมวัยที่มีระดบัความ

เชื่อมั่นในตนเองสูง – ตํ่า มีอิทธิพลรวมกันตอความสามารถในการแกปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ขวัญตา  แตพงษโสรัถ (2538: 61 – 62) ไดทําการศึกษาความสามารถในการแกปญหาของ

เด็กปฐมวัยในกิจกรรมการเลนน้ํา เลนทราย แบบครูมีปฏิสัมพันธและแบบครูไมมีปฏิสัมพันธของเด็ก

ปฐมวัย อายุ 4 – 5 ป ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนน้ํา เลนทรายแบบ

ครูมีปฏิสัมพันธมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนน้ํา 

เลนทราย แบบครูไมมีปฏิสัมพันธ 
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 ฐิติพร  พิชญกุล (2538: 63) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของ       

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณศิลปะประดิษฐแบบกลุมกับแบบรายบุคคล ผลการศึกษาพบวา 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณศิลปะประดิษฐแบบกลุมมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวา

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณศิลปะประดิษฐแบบรายบุคคล 

 สรวงพร  กุศลสง (2538: 67) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปฏิบัติการทดลองกับการเลนเกมการศึกษาแบบประสาทสัมผัสกับ

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปกติ การศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมในวงกลมแบบปฏิบัติการทดลอง กับการเลนเกมการศึกษาแบบประสาทสัมผัสกับเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปกติ กับการเลนเกมการศึกษาแบบปกติมีทักษะการแกปญหา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมในวงกลมแบบปฏิบัติการทดลองกับการเลนเกมการศึกษาแบบประสาทสัมผัสมีทักษะการ

แกปญหาสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปกติกับการเลนเกมการศึกษาแบบ

ปกติ 

 บุปผา  พรหมศร (2542: 65) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมกลางแจงและกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนาม โดยแบงกลุม

ทดลองเปน 2 กลุม กลุมที่ 11 ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมกลางแจง สวนกลุมทดลองที่ 2 ไดรับ

การจัดกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนาม ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลน

เกมกลางแจงและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนาม มีความสามารถในการ

แกปญหาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 เปลว ปุริสาร (2543: 48) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

จัดประสบการณแบบโครงการ โดยทําการทดลองกับกลุมเด็กที่มีความสามารถในการแกปญหาสูง 

และกลุมที่แกปญหาต่ํา กลุมละ 10 คน ผลการทดลอง พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ

แบบโครงการทั้งกลุมที่มีความสามารถในการแกปญหาสูงและต่ํา ตางมีความสามารถในการแกปญหา

สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุดาวรรณ  ระวิสะญา (2543: 51) ไดศึกษาทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวันที่ไดรับกิจกรรม

เนนเครื่องกลอยางงาย  โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางอยางเด็กนักเรียนชาย – หญิง จํานวน 30 คน 

แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 15 คน  และกลุมควบคุมจํานวน 15 คน ใชระยะเวลาทําการทดลอง         

8 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 20 นาที  จํานวน 40 กิจกรรม ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรม

เนนเครื่องกลอยางงายกอนและหลังการทดลองมีทักษะการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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 จากการศึกษาสรุปไดวา  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหานั้นมีหลายวิธี 

เชน การจัดประสบการโดยใชโครงสรางระดับยอด การใชคําถามเชื่อมโยง การเลนนําเลนทราย       

การเลนเกมกลางแจง ฯลฯ การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชื่อมโยงประสบการณกับ

การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐแบบกลุมกับแบบรายบุคคล เปนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่

สงเสริมการแกปญหาที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ แตวิธีการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กนั้นแตกตาง

กันขึ้นอยูกับข้ันตอนการทํากิจกรรม แตส่ิงสําคัญที่เด็กไดรับเหมือนกันหลังจากการทํากิจกรรมคือ การ

พัฒนาทักษะการแกปญหา และการตัดสินใจแกปญหาเพื่อใหตนเองหลุดพนจากปญหา หากเด็กไดรับ

การฝกฝนบอย ๆ จะทําใหเด็กสามารถคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดดีข้ึน 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 มีนักการศึกษาไดใหความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังนี้ 

 คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรมวิชาการ. 2546: 50) ไดใหความหมาย

ของกิจกรรมศิลปสรางสรรควา เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาเด็กใหแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและจินตนาการโดยใชศิลปะ เชน การวาดภาพระบายสี การปน การฉีก-ตัด-ปะ 

การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นที่เด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะกับพฒันาการ เชน 

การเลนพลาสติกสรางสรรค การสรางรูปจากกระดานหมุด ฯลฯ   

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 35) ไดใหความหมายของกิจกรรม

สรางสรรควา เปนกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาตาง ๆ ไดแก การวาดภาพระบายสี การปน การพิมพ

ภาพ การพับ การฉีก – ตัด – ปะ และประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ ที่มุงพัฒนากระบวนการคิดสรางสรรค 

การรับรูเกี่ยวกับความงามและสงเสริมกระตุนใหเด็กแตละคนไดแสดงออกตามความรูสึกของตัวเอง 

 กูด (Good. 1973: 38) กลาววา ศิลปะเปนกิจกรรมที่เกิดจากการจินตนาการของมนุษย โดย

ใชประสบการณเดิมเปนสวนประกอบในการสรางสรรคผลงานทางศิลปะ เพื่อใหเกิดความชํานาญ กลา

ตัดสินใจ มีทักษะในการสรางสรรคผลงานขึ้นมา และเปนกิจกรรมที่เกิดจากการจินตนาการมากกวา

การลงมือทําอยางเดียว เพื่อแสดงออกถึงความคิดของตนเอง  
 มะลิฉัตร เอื้ออานนท (2545: 173) กลาววา กิจกรรมศิลปะจะชวยพัฒนาความพรอมในตัวเด็ก 

ความคลองแคลวในการใชความคิด สายตา และมือใหประสานสัมพันธกัน ความพรอมนี้จะเปนพื้นฐาน

ข้ันตนใหเด็กสามารถพัฒนาไดอยางสูงสุดตามศักยภาพของเขา 
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 สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล (2545: 8) กลาวถึงศิลปะวา คําวา Art ในภาษาอังกฤษมีรากฐาน

มาจากภาษาลาตินวา Ars ซึ่งมีความหมายถึง ทักษะหรือความชํานิชํานาญ หรือความสามารถพิเศษ 

ศิลปะทางภาษาจีนใชคําวา ยิ-ชู ก็มีความหมายถึง ความฝกฝนทางทักษะเชนกัน สวนคําวาศิลปะ ใน

ภาษาไทย มาจากภาษาสันสกฤตวา ศิลปะ ภาษาบาลีวา สิปป มีความหมายวา ฝมือยอดเยี่ยม หรือ

ศิลปะเกี่ยวของกับทักษะ หรืองานฝมือ ปจจุบันนี้ ความหมายของศิลปะไดขยายกวางขึ้นมากกวา

ลักษณะงานฝมือ โดยความรวมถึงความพยายามอันเกิดจากจิตสํานึกในอันที่จะสรางสรรค สี รูปทรง 

เสน เสียง ลีลาการเคลื่อนไหว และปรากฏดานอื่นๆ ที่แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด หรืออารมณ 

 วรางคณา กันประชา (2548: 25) กลาววา ศิลปะเปนแนวทางในการแสดงออกถึงความสามารถ

ของเด็ก รวมทั้งความรูสึกนึกคิดโดยการถายทอดทางผลงาน รูปภาพ หรือส่ิงของทั้งนี้ เด็กจะใชศิลปะ

เพื่อเปนการสื่อสารความคิดความรูสึกตางๆ ที่เด็กไดเห็น ไดรับรู โดยใชจิตนาการและประสบการณของ

เด็กแตละคน 

 กมล เวียสุวรรณ (2541: 14) กลาววา ศิลปะเปนกิจกรรมที่มนุษยเปนผูสรางสรรคแสดงออก

จากความรูสึกนึกคิด และอารมณจากมโนภาพที่ไดจากความจริงหรือจินตนาการที่คิดเพอฝนขึ้น โดย

ใชศิลปะเปนสื่อกลางใหผูอ่ืนสามารถเขาใจอุดมการณนั้น งานศิลปะที่มีคุณคาจึงสรางสรรคข้ึนจาก

การแกปญหาที่ตองใชปญญาอันสูงสงจนมีความเชื่อกันวา มนุษยเทานั้นเปนผูมีสติปญญาจนถึงขั้นที่

สามารถจะแกปญหาสรางสรรคงานศิลปะไดทั้งนี้เพราะวามนุษยสามารถปรับปรุงเพื่อแกปญหาใน

ดานตาง ๆ เชน การใชวัสดุ และเครื่องมือการสรางสรรคใหมีคุณคาทางความงาม  

 มานพ  ถนอมศรี (2546: 14) กลาววา ศิลปะเปนผลงานสรางสรรคจากภูมิปญญาของมนุษย

ที่ถายทอดออกมาโดยผานสื่อ เทคนิควิธีการตาง ๆ มีหลากหลายรูปแบบและผลงานที่จะไดรับการยกยอง

วาเปนศิลปะนั้น ตองมีคุณคาตอจิตใจ หรือกอใหเกิดการสะเทือนอารมณ 

 จากการศึกษาสรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคหมายถึง การเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทํา

กิจกรรมศิลปะผานสื่ออุปกรณที่หลากหลาย เชนการวาดภาพอิสระ การปน การประดิษฐ ฯลฯ เปน

กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กในดานตาง ๆ ซึ่งไมไดมีจุดมุงหมายใหเด็กทํางานเพื่อความสวยงาม 

หรือเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเพียงอยางเดียว  แตเปนการพัฒนาเด็กในดานสติปญญา  

รางกาย  อารมณ – จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ทําใหเด็กมี

เหตุผล กลาคิด กลาตัดสินใจ รูจักสังเกต รวมทั้งสามารถคิดแกปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
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 2.2 ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 ศิลปะเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  

จึงไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคไว ดังนี้ 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531: 6 – 15) ไดสรุปความสําคัญของ

กิจกรรมศิลปสรางสรรคไว ดังนี้ 

 1. เด็กไดแสดงออกไดอยางเสรี สงเสริมอิสรภาพในการทํางาน ครูควรจัดวางวัสดุอุปกรณใน

พื้นที่ที่เด็กจะหยิบมาใชได และมีโอกาสเลือกหยิบไดตามความพอใจ ในขณะเดียวกันเด็กก็จะสามารถ

แลกเปลี่ยนแนวคิดของตนกับเพื่อน ๆ ได 

 2. เด็กมีสุนทรียภาพตอส่ิงแวดลอม เด็กรูจักชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงตาง ๆ เปนสิ่งที่ควร

ไดรับการพัฒนา ซึ่งผูใหญควรใหการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็กโดยฝกใหเด็กเห็นวาทุก ๆ 

อยางมีความหมายสําหรับตัวเขา สงเสริมใหเด็กรูจักสังเกตสิ่งที่ผิดแปลกในธรรมชาติ ใหไดยินในสิ่งที่

ไมเคยไดยิน และฝกใหเด็กสนใจสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

 3. เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะที่เด็กทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคตาง ๆ ควรเปด

โอกาสใหเด็กทํากิจกรรมตามความพอใจและมีความสนุกสนาน การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับเพื่อเปนโอกาสที่เด็กจะแสดงออกซึ่งความคิดของเขา และเปนการพัฒนาทางภาษาไปดวย  

การเปดโอกาสใหเด็กแสดงความสามารถทางศิลปสรางสรรคจะชวยใหเด็กตระหนักถึงคุณคาของ

ความเปนมนุษย ชวยสงเสรมิใหเด็กมีกําลังใจ  เขาใจตนเองวามีความคิดที่ดีและมีความสามารถหลาย

อยาง องคประกอบที่จะชวยใหเด็กเกิดความพอใจสนุกสนานในขณะทํากิจกรรมคือ เวลา และสถานที่ 

เด็กตองการเวลาทํางานมากพอที่จะทําใหเสร็จตามความพอใจ และเด็กตองการเนื้อที่กวางขวาง

พอที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางสนุกสนาน 

 4. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยลดความเครียดทางอารมณ การทํางานสรางสรรคเปนการ

ผอนคลายอารมณ ลดความกดดัน ความคับของใจ และความกาวราวลง ซึ่งกิจกรรมศิลปสรางสรรคจะ

ชวยใหเด็กแสดงออกและผอนคลายอารมณอยางดีที่สุด 

 5. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยสรางนิสัยการทํางานที่ดี ในขณะที่เด็กทํากิจกรรมตาง ๆ ครู

ควรสอนระเบียบและลักษณะนิสัยในการทํางานควบคูไปดวย เชน การเก็บของเขาที่ การลางมือเมื่อ

ทํางานเสร็จแลว  

 6. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยพัฒนากลามเนื้อจากการตัดกระดาษ ประดิษฐภาพ วาดภาพ

ดวยนิ้วมือ การตอภาพ ฯลฯ กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ จะสงเสริมใหเด็กแสดงความคิดสรางสรรค และ

ความสัมพันธระหวางมือกับสายตาควบคูกันไปดวย      
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 7. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยใหเด็กรูจักสํารวจ คนควา ทดลอง เด็กจะชอบทํากิจกรรมและ

ใชวัสดุตาง ๆ ซ้ําๆ กัน เพื่อสรางสรรคผลงาน ซึ่งเปนโอกาสที่เด็กจะใชความคิดริเร่ิมและจินตนาการ

ของเขาจากการคนควา สํารวจ ฝกฝน และสรางสิ่งใหมๆ ข้ึนจากการใชวัสดุซ้ําๆ กัน 

 สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล (2545: 31 – 32) การสอนศิลปะในระดับปฐมวัยเปนการอบรม

เบื้องตนมิไดมุงใหเด็กวาดรูปเกง แตเพื่อปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยอันดีงาม และมีความพรอมในการเรียนรู

ซึ่งมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 

 1.  เพื่อเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ใหเด็กรูจักใชประสาทสัมผัสไดอยางเหมาะสม 

 2.  เพื่อสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค การรูจักสังเกต การมีไหวพริบที่ดี สามารถแสดงออก

ตามความถนัดของแตละคน และชื่นชมตอส่ิงที่สวยงามตาง ๆ 

 3.  เพื่อพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และบุคลิกภาพ 

 4.  เพื่อปลูกฝงคานิยม เจตคติ และคุณสมบัติที่ดีของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 5.  เพื่อใหรูจักการใชเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ในการทํางานศิลปะ รูจักการเก็บรักษา และ

การทําความสะอาดอยางถูกตอง 

 6. เพื่อฝกใหเด็กรูจักการทํางานเปนกลุม เปนคนมีระเบียบ ประณีตในการทํางาน 

 7.  เพื่อใหเด็กมีโอกาสแสดงออกอยางอิสระ สนุกสนานเพลิดเพลิน และใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

 8.  เพื่อใหเด็กสามานถนําไปปรับใชใหสัมพันธกับประสบการณดานอื่น ๆ 
 เยาวพา เดชะคุปต (2542: 107) กลาววา ศิลปะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเด็กไดแสดง

ความสามารถ และความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพหรือส่ิงของที่เด็กจะสามารถแลเห็นได 

เด็กจะใชศิลปะเปนสื่ออธิบายสิ่งที่เขาทํา เห็น รูสึกและคิดมาเปนผลงาน การจัดประสบการณทาง

ศิลปะแกเด็กชวยใหเด็กมีโอกาสคนควา ทดลองและสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนใหผูอ่ืนและโลก

ที่อยูรอบตัวเขาใหเขาใจได นอกจากนั้น ยังพัฒนาความคิดและการใชจินตนาการ การสังเกตและ

เพิ่มพูนการรับรูที่มีตอตนเองและผูอ่ืน การพัฒนาความเชื่อมั่นเกี่ยวกับตนเอง เกิดความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับรูปราง สี และมีโอกาสพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอาน พัฒนาทักษะทางสังคมในการแบงปน

อุปกรณที่ใช แบงหนาที่ความรับผิดชอบดูแลทําความสะอาดอุปกรณเหลานั้น 
 เบญจา แสงมลิ (2545: 62 – 63) กลาววา กิจกรรมศิลปะ สามารถสงเสริมการเจริญเติบโต

ดานสังคม เด็กจะรูจักการแบงปนสิ่งของเครื่องใช ความคิดเห็น การตัดสินใจ และการใหการยอมรับ 

นอกจากนั้น ยังเรียนรูสิทธิ ความเปนเจาของ ขอคิดเห็น และความรูสึกของผูอ่ืน เด็กจะมีปฏิกิริยา

สัมพันธตอกัน เรียนรูการเปนผูนําผูตาม การรวมมือกัน การควบคุมตนเอง และการสงเสริมความ

เจริญเติบโตดานสติปญญา เด็กเรียนรูคําพูดที่เหมาะสม เพื่ออธิบายเกี่ยวกับส่ิงที่เด็กทําใหผูอ่ืนเขาใจ 
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ความคิดรวบยอดพัฒนาขึ้นเมื่อเด็กสํารวจคุณลักษณะของวัสดุและเรียนรูคําใหม ๆ และเมื่อเด็กเรียนรู

การแกปญหาตั้งแตงาย ๆ จนถึงปญหาที่ซับซอนมากขึ้น ความสามารถเชิงสรางสรรคก็จะเจริญเติบโต

ข้ึนตามกัน ทั้งยังสงเสริมความเจริญเติบโตดานรางกาย การประสานสัมพันธทางมือและตา ในขณะที่

เด็กใชมือละเลงสี วาดรูประบายสี การเลนดิน การประดิษฐ กิจกรรมเหลานี้จะสรางเสริมการควบคุม

กลามเนื้อ นําไปสูการเขียนลายมือ การเลือกรูปทรง การเลือกสี และพิจารณาขนาดของวัตถุ 

 พีระพงษ กุลพิศาล (2545: 36) กลาวถึงความสําคัญของศิลปสรางสรรควา การเรียนรูโลก

ภายนอกดวยประสาทสัมผัส (Senses Perception) เปนธรรมชาติการเรียนรูของเด็กอยูแลว และ

กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมหนึ่ง ที่ฝกใหเด็กรูจักนําเอาธรรมชาติของตนเองที่มีอยู มาใชเก็บเกี่ยว

ความรูตาง ๆ ที่อยูรอบตัว โดยเฉพาะความรูอันจะเปนพื้นฐานทางวุฒิภาวะทางสุนทรียภาพใหแกตนเอง  

นอกจากนั้นยังเปนประสบการณหรือความรูทางออมที่ไดจากงานศิลปะเชน ประสบการณทางดานสังคม 

ประสบการณในการใชเครื่องมืองาย ๆ รูจักวัสดุตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้มีสวนชวยพัฒนาการเจริญเติบโต

ทางรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมของเด็กปฐมวัย 

 ชัชวาล  ชอไสว (ม.ป.ป.: 2 – 3) ไดกลาวถึงประโยชนของศิลปะไววา 

 1. ศิลปศึกษา เปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดอยางเสรี และสามารถใชความคิด

ไดหลายทิศทาง 

 2. ศิลปศึกษา เปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กไดระบายความในใจที่ถูกสะสมไวนาน หรือระบาย

ความประทับใจ ความซึ้งใจ ตอส่ิงที่พบเห็นรอบ ๆ ตัวของเด็กเอง 

 3. ศิลปศึกษา เปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กไดรวบรวมเรื่องราวออกมาเปนภาพ โดยมี ตัวละคร

ใหสัมพันธกัน บงบอกลักษณะวาใครทําอะไรกับใคร ที่ไหน อยางไร ถาเด็กสามารถสรางภาพไดตรงกับ

ความตองการของตัวเองมากเทาไร จะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจอยูภายในอยางมีความสุข 

 4. ศิลปศึกษา เปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กไดใชจินตนาการ ความคิดคํานึงฝน ความคิดสรางสรรค 

คิดคนในสิ่งที่ตนเองตองการและสามารถสรางสิ่งที่คิดอยูนั้นไดสําเร็จ เด็กจะเกิดความสุข 

 5. ศิลปศึกษา เปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูเทคนิคและวิธีการทางศิลปะนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันและสัมพันธกับวิชาอื่น ๆ ไดเปนอยางดี 
 อุบล ตูจินดา (2532: 19-22) กลาวถึงคุณคาของศิลปะที่ชวยสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ 

ดังนี้ 

 1.  พัฒนาการทางดานรางกาย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาการทางดานการเคลื่อนไหว 

การเติบโต การออกกําลังกาย การฝกหัดใชมือ แขน ขา กลามเนื้อ ความสัมพันธของมือกับประสาทตา 

ความคิด การรับรูและระบบการสั่งงานของสมอง 
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 2.  พัฒนาการดานอารมณ ขณะเด็กเจริญเติบโต ส่ิงแวดลอมตาง ๆ และประสบการณที่ผาน
มาคือ พื้นฐานของประสบการณใหญ การรับรูปเปนไปอยางตอเนื่อง การเรียนรูนั้นเด็กมีความพอใจ
ความสนใจอยากรูอยากเห็น การทํางานศิลปะเด็กไดแสดงออกอยางเสรี เพลิดเพลิน สนุกสนาน และ
ภาคภูมิใจ ซึ่งจะชวยพัฒนาอารมณ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพึงพอใจ มีอารมณแจมใส   
เบิกบานซาบซึ้งในความงามของสิ่งตาง ๆ เชน สีของดวงอาทิตย ทองฟา ดอกไม หิน ใบไม ตนไม 
รูปรางของสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่มีอยูทุกเวลาทุกสถานที่ การใชกิจกรรมศิลปะสงเสริมใหเด็กไดสังเกตมี
ความสามารถในการมองเห็นความงามเหลานี้ได เด็กก็จะเกิดอารมณชื่นชม รูคุณคา รูสึกเปนสุข 
 3.  พัฒนาการทางสังคม ศิลปะเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง ที่จะชวยเสริมสรางความรูสึกรวมกัน
เพราะศิลปะเปนการสื่อสารอยางหนึ่ง ระหวางผูสรางผลงานศิลปะดวยกัน และระหวางผลงานทาง
ศิลปะกับผูชมผลงานศิลปะ ยังชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางเพื่อนในหองเรียน ระหวางครูกับ
นักเรียน กิจกรรมทางศิลปะสวนใหญจึงเนนสาระที่เกี่ยวของกับสังคม และสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว 
 4.  พัฒนาการทางดานสติปญญา สติปญญา คือ เครื่องสะทอนที่แสดงใหเห็นความสามารถ
ของบุคคลที่ใชความคิดอยางมีเหตุผล ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค ที่สามารถแกไขปญหาได การที่
เด็กแสดงออกทางศิลปะในแตละวัย แตละบุคคล แตละชวงเวลาแตกตางกัน ยอมแสดงถึงความแตกตาง
ทางสติปญญาดวย ขอแตกตางนั้นอาจจะปรากฏในแงรายละเอียด รูปทรง การออกแบบ สี ความคิด
หรือจินตนาการ กิจกรรมทางศิลปะมีขอบเขตกวางขวาง เด็กจึงมีโอกาสไดทดลองทําและคนหา
ความสามารถของตนเองวามีความถนัด มีความสามารถในการทําอะไรบาง ควรเปดโอกาสใหเด็กไดมี
การสํารวจทดลอง สรางสรรคกับวัสดุนานาชนิดจะเปนการเพิ่มประสบการณใหม  ทาํใหมคีวามคดิริเร่ิม มี
เหตุผล มีรสนิยมอันดี มีความเปนตัวของตัวเองมีสติปญญากวางขวางยิ่งขึ้น 
 5. พัฒนาการทางดานความรู การรับรู หมายถึง กระบวนการที่คนไดรับรูโดยอาศัยประสาท
สัมผัส มีความตั้งใจ ความตองการรับรูของมนุษย มักจะมีลักษณะการจัดที่จะรับรูเปนสวนรวมหรือเปน
หมวดหมู เพราะในการรับรูแตละครั้ง อวัยวะรับรูสัมผัสหลายอยางจะทํางานรวมกัน คือ แทนที่จะรับรู
รายละเอียด แตเรามักจะรับรูสวนรวมไดมากกวา นอกจากนี้มนุษยยังรับรูทางดาน คุณคา และการ
วิเคราะหควบคูกันไปดวย 
 จากการศึกษาสรุปไดวา ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู และตอบสนองความตองการตามธรรมชาติของเด็ก ใหเด็กแสดงออกถึง
ความรูสึก ความคิด จินตนาการ กระบวนการศิลปะที่แสดงออกในลักษณะรูปรางรูปทรงของศิลปะจะ
สงเสริมพัฒนาการเด็กไดครบทุกดานคือ ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดาน
สติปญญา การเสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทําใหกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 
และที่สําคัญกิจกรรมศิลปสรางสรรคพัฒนาความรูที่มีการรับรูดวยประสาทสัมผัสและประสิทธิภาพใน
การรับรู และการแสดงออกขั้นพื้นฐานทางศิลปะเปนวิถีทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งในการที่เด็กจะเรียนรูโลก 
เพราะความรูทั้งหลายมาจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กนั่นเอง 
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 2.3 พัฒนาการทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
 โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1987: 152) กลาววา พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก อายุ 3 ป เปน

ชวงที่อยูในวัยขีดเขี่ย (Scribblimg) เด็กจะรูสึกสนุกสนานกับการใชกลามเนื้อมือในการลากเสน โดย

ไมไดคํานึงวาเปนรูปอะไร แตสามารถบอกชื่อ รูปรางสิ่งที่วาดได และเด็กในวัยนี้ยังไมเหมาะกับการใช

สีน้ํา เพราะเด็กยังไมสามารถบังคับมือในการใชพูกันจุมสีวาดภาพได เนื่องจากจะทําใหสีผสมกันและ

ไมสามารถแยกแยะสีได ทําใหเด็กหมดกําลังใจและไมสมหวังในการทํางานศิลปะ 

 พีระพงษ กุลพิศาล (2545: 29 – 32) ไดกลาววา พัฒนาการทางศิลปะเปนกระบวนการแสดงออก

ทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะของเด็ก ซึ่งปรากฏอยูในวัยจากวัยหนึ่งสูอีกวัยหนึ่งอยางตอเนื่องและ

พัฒนาการดังกลาวจะดําเนินไปอยางชาหรือเร็วขึ้นอยูกบัพืน้ฐานความเขาใจและความสามารถทางศลิปะ 

ประกอบกับส่ิงแวดลอมและแรงจูงใจของแตละคน ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการทางศิลปะของเด็กนั้น 

จะเริ่มตนจากการเขียนภาพที่เปนเสนขยุกขยิก จนสามารถลากเสนตรงได เพราะกลามเนื้อแขนและมือ

ไดรับการควบคุมดีข้ึน 

 วิรุณ ต้ังเจริญ (2539: 117 – 118) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะวา การกําหนด

อายุเพื่อกลาวถึงระดับข้ันพัฒนาการทางศิลปะเปนการกําหนดขึ้นโดยประมาณเทานั้น ข้ึนอยูกับปจจัย

หลาย ๆ ดาน เชน การเลี้ยงดู สภาพแวดลอม สภาพพัฒนาการทางรางกาย โดยรวมแลวเด็กปฐมวัย 

จะสนุกสนานกับกิจกรรมทางศิลปะ โดยเฉพาะการเขียนภาพ หรือการปนดินน้ํามัน ถาขาดการ

สนับสนุนเสริมสรางพัฒนาการทางศิลปะ เด็กก็จะไมพัฒนาไปอยางเต็มที่ 

 พนิดา ชาตยาภา (2544) ไดจัดระบบพัฒนาการศิลปะของเด็กปฐมวัย ไววา 

 1. การใชรูปรางเรขาคณิตในการสื่อความหมายสิ่งที่ตนวาด พิจารณาการจัดวางวัตถุและเริ่ม

ใสใจเร่ืองขนาดของวัตถุที่วาด 

 2. ศิลปะเปนหนทางที่เด็กสื่อความหมายกับตนเอง 
 3. เด็กวาดภาพคลายกับวา เด็กพยายามเรียบเรียงสิ่งที่ตนเองรูจากการบันทึกลงในภาพ 

 4. สามารถลากเสนลอกรูปส่ีเหลี่ยมและสามเหลี่ยมไดในวัย 5 ขวบ 

 5. รูปที่เด็กวาดจะลอยอยูหนากระดาษ บางครั้งเวลาวาดเด็กจะหมุนกระดาษไปรอบๆ จึงทํา

ใหขนาดของวัตถุในภาพไมเปนสัดสวนตอกัน 

 6. บางครั้งเด็กสามารถวาดภาพขนาดของวัตถุใหเหมาะกับเนื้อที่ในกระดาษ 

 7. หัวและขาของรูปคนที่เด็กในวัยนี้วาด (ประมาณ 5-7 ขวบ) เขาสูวิวัฒนาการจากการ     

ขีดเขี่ยแบบมีทิศทาง รูปคนจะอยูในลักษณะวงกลมมีแขนขาตอออกมาจากสวนหัว บางครั้งดูคลายกับ

นิ้วมือ นิ้วเทา สวนมากรูปคนที่เด็กวาดมักจะหันหนาเขาหาผูดูมีลักษณะยิ้มแยมแจมใส 
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 8.  ในชวงปลายของวัยนี้เด็กจะเริ่มวาดรายละเอียดตาง ๆ ของภาพเพิ่มมากขึ้น เชน ใสเสือ้ผา 

ใสรองเทา ถือกระเปา และมีองคประกอบอื่น ๆ เพิ่มเปนสวนประกอบของภาพใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 จากการศึกษาสรุปไดวา พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย เปนพัฒนาการที่มีลักษณะเฉพาะ
ของเด็กแตละคนซึ่งจะมีพัฒนาการแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน การอบรมเลี้ยงดู 

สภาพแวดลอม การสงเสริมพัฒนาการที่ถูกตอง พรอมทั้งการสนับสนุนดานรางกาย โดยเฉพาะในเรื่อง

การใหกําลังใจเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป  
 
 2.4 หลักการในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
 กรมวิชาการ (2546: 23) กลาววา ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา มี

ความสําคัญอยางยิ่งเพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 6 ป เปนระยะที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาทั้งทาง

รางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมที่เหมาะสม

ใหกับเด็กเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ดังนั้นการจัดกิจกรรม

สําหรับเด็กกอนประถมศึกษา จึงควรยึดหลักการดังนี้ 

 1.  กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกันจึงควร

ใหมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็กเพื่อใหเด็ก

ไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถของเด็กเอง 

 2.  กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ ควรเปด

โอกาสใหเด็กริเร่ิมกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 

 3.  กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล คือ มีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน กิจกรรมมี

การเคลื่อนไหวและสงบ เปนทั้งกิจกรรมที่เด็กริเร่ิมและครูริเร่ิม 

 4.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย มีการยืดหยุนไดตามความตองการและ

ความสนใจของเด็ก เชน 

  วัย 3 ขวบ มีความสนใจชวงสั้นประมาณ 8 นาที 

  วัย 4 ขวบ มีความสนใจชวงสั้นประมาณ 12 นาที 

  วัย 5 ขวบ มีความสนใจชวงสั้นประมาณ 15 นาที 

 5. กิจกรรมที่จัดควรเนนใหมีส่ือของจริง และใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง

แกปญหาดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กคนอื่น ๆ และผูใหญดวย  
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 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 189) กลาวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เปดโอกาส

ใหเด็กไดสํารวจ คนพบและไดทดลองกับส่ืออุปกรณทางศิลปสรางสรรค การจัดกิจกรรมจึงควรแนะนํา

หรือบอกเด็กเพียงเล็กนอยเทานั้น แตใชวิธีใหเด็กไดคนพบกระบวนการทางศิลปะดวยตนเอง    

 นภเนตร  ธรรมบวร (2544: 115) กลาววา ส่ิงที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการทํางานศิลปะ

ของเด็ก คือ เวลา เด็กจําเปนตองมีชวงเวลาที่ตอเนื่องและยาวนานเพียงพอที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จ 

 ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล (2531: เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ) กลาววา วิธีสอน

กิจกรรมสรางสรรคหรือศิลปศึกษาสําหรับเด็กควรเนนที่กระบวนการ (Process) มากกวาผลผลิต  

(Product) คือ ชวงเวลาที่เด็กไดวาด ไดเขียน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกัน หรือคิดวิธีการใหมๆ  

ไดดวยตนเองอยางมีความสุขสนุกสนาน  มีความสําคัญมากกวาผลงานที่ผูใหญคาดหวังวาจะตอง

สวยงามเรียบรอยและถูกตองตามแบบอยาง 
 อารี พันธมณี (2545: 172-183) กลาวถึง การเรียนการสอนในชั้นเด็กปฐมวัยกิจกรรมศิลปะ

ชวยใหเด็กเขาใจตัวเอง เขาใจสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมพัฒนาการในทุกดาน เด็กจะสนุกสนาน 

กับกิจกรรมศิลปะ อันไดแก การติด การปะ การปน การวาด การละเลง การฉีก เปนตน การสํารวจ  

การรูจักใชสื่อตาง ๆ เปนขั้นแรก และขั้นที่สอง คือ การรูจักผลงานทางศิลปะ คือ ภาพวาด ภาพปน  

งานฝมือและภาพระบายสี งานเหลานี้ควรเปนผลงานของศิลปน เด็กควรมีโอกาสสัมผัส ชื่นชม และ

พูดคุย 

 สัตยา สายเชื้อ (2541: 15) ไดเสนอแนวความคิดในการจัดกิจกรรมการสอนศิลปะสําหรับ

เด็กกอนวัยเรียน ดังนี้ 

 1.  จัดเนื้อหาและหลักสูตร เนนใหเด็กมีโอกาสจัดทํา (Manipulation) เพราะเดก็ในวยันีจ้ะเรยีนรู

โดยอาศัยประสาทสัมผัส การรับรู การเคลื่อนไหว (Sensory – Motor) เพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน

สติปญญา 

        2. การจัดกิจกรรมควรเนนการใชประสาทสัมผัสใหมากที่สุด กิจกรรมควรกระตุนใหเด็กคิด

และลงมือปฏิบัติรวมทั้งสัมผัสแตะตองใหเห็นสิ่งตาง ๆ หรือเรียนรูส่ิงตาง ๆ ทั้งประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ง

ชวยใหเกิดสิ่งใหม ๆ รอบตัว  

 3.  ในทัศนะของเพียเจต การเลือกวัสดุโดยเด็กมีโอกาสสัมผัสหรือจับตองสิ่งของที่มีอยูใน

ธรรมชาติ เชน ดิน หิน ทราย  น้ํา  ฯลฯ  ซึ่งจะชวยเปนสื่อพัฒนาประสาทการรับรู การเคลื่อนไหวของเด็ก

ใหเขาใจในสภาพความจริงของวัตถุ เชน เร่ืองน้ําหนัก เนื้อหาสาระจะนําไปสูการเชื่อมโยงกับโครงสราง

อ่ืน  จึงทําใหเด็กไดพัฒนาประสาทสัมผัสมากที่สุด 

        4.  กิจกรรมที่จัดควรเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง 

แกปญหาดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น ๆ และผูใหญ 
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 เบญจา  แสงมลิ (2545:  63 – 67) กลาววา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีส่ิงที่ควรคํานึงถึง

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.  ความสนใจของแตละบุคคล ครูควรชวยเหลือใหเด็กไดประสบการณที่เปนผลสําเร็จตาม

ความตองการของเด็ก สรางเสริมเจตคติที่ดีตอการผิดพลาด และการรับรูจักรับผิดชอบในการดูแล

รักษาวัสดุ พรอมทั้งสรางความรูสึกมั่นคง โดยปลอยใหเด็กมีอิสระในการคิด จินตนาการ เลือกและ

ตัดสินใจ ครูมีหนาที่ชวยเหลือแนะนําเด็กเมื่อตองการ ใชคําถามกระตุนความคิดและใหความเห็นพอง

ในความพยายามที่แทจริงของเด็ก นอกจากนั้นครูควรมีความเปนกันเอง จริงใจ และมีความเขาใจใน

ตัวเด็กดวย 

 2. การจัดสถานที่  เวลา และวัสดุใหพอเพียงเหมาะสมเพื่อใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยางอิสระ 

เมื่อทํางานคนเดียวหรือทํางานเปนกลุมเล็ก ๆ บนพื้น บนโตะภายในและภายนอกอาคารเรียน ควร

มอบความไววางใจแกเด็กใหเด็กดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชและวัสดุอุปกรณดวยตนเอง เวลาในการ

ทํากิจกรรมไมควรนอยเกินไปจนเด็กตองรีบรอนในการทํากิจกรรม การสํารวจ การวางแผน การเก็บทํา

ความสะอาดหลังจากการทํางานเสร็จ วัสดุที่ใชตองเตรียมไวหลากหลายชนิดใหเด็กเลือกตามความ

พอใจ  และเหมาะสมกับอายุของเด็กเก็บรักษางายและใหโอกาสเด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัส 

 3. การแสดงออกเชิงสรางสรรค เด็กตองการประสบการณที่สมบูรณ เพื่อชวยกระตุนการ

แสดงออกสรางสรรค ประสบการณนี้เริ่มจากการเลนของเด็กในชีวิตประจําวัน การพูด การสนทนา 

ความรูสึกในสิ่งที่เด็กเห็น ชวยใหเด็กนึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ครูควรสนับสนุนการพูดของเด็ก        

การแสดงออกทางการกระทําและการแสดงออกโดยการใชส่ือกลาง วัสดุอุปกรณเครื่องใชทางศิลปะ

การทัศนะศึกษาเปนสวนหนึ่งในการสรางเสริมการแสดงออกแบบสรางสรรค 

 4. เจตคติของผูปกครองที่มีตอการแสดงออกทางศิลปสรางสรรคของเด็ก ครูตองทําหนาที่ให

ผูปกครองเขาใจผลงานของเด็ก และสามารถเสนอแนะแนวทางใหผูปกครองในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม

ใหเด็กเมื่ออยูบาน 

 5.  ครูควรสนับสนุนเด็กใหเลือกทํากิจกรรมศิลปะอยางสรางสรรค ซึ่งเด็กสามารถแสดงออก

หรือรวบรวมความคิดในการเลือกวัสดุในการสรางสรรคผลงาน วิธีนี้ไมไดหมายความวาเด็กจะกระทํา

กิจกรรมโดยปราศจากการแนะนํา แตหมายความวาเด็กจะตัดสินใจและเลือกทํากิจกรรมดวยตนเอง 

ดังนั้นกิจกรรมศิลปะควรมีหลายชนิดใหเด็กไดมีโอกาสเลือกในแตละวัน   

 6.  ครูควรวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี เปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการคนหา 

สํารวจและทดลอง เมื่อเด็กรูสภาพแวดลอมเด็กจะถายทอดสิ่งที่ตนเองรูใหผูอ่ืนเขาใจ พัฒนาการดาน

กลามเนื้อเล็กการประสานสัมพันธของมือและตาจะพัฒนาขึ้น มีมโนภาพเรื่องรูปทรง สี เจริญเติบโตขึ้น 

การที่เด็กไดเลนรวมกันกับเพื่อนการพูดสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งของ รับผิดชอบรวมกันในการทํากิจกรรม 

การรอคอยตามลําดับกอนหลัง จะชวยเสริมสรางความพรอมทางอารมณและสังคมแกเด็กไดดี 
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 7.  ครูตองรวบรวมหลักฐานจากการทํากิจกรรมศิลปะของเด็ก เพื่อใชในการวัดผลและ

ประเมินพัฒนาการดานศิลปะของเด็ก 

 จากการศึกษาสรุปไดวา หลักในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น เปนสิ่ง

ที่สําคัญอยางยิ่งที่ครูและผูที่เกี่ยวของควรศึกษาและนําไปใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับ

เด็ก โดยคํานึงถึงเด็กเปนสําคัญและจัดกิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับวัย และความแตกตาง

ระหวางบุคคลของเด็กแตละคน  เปดโอกาสใหเด็กมีความอิสระในการคิด การแสดงออก การทดลอง  

คนควาและสื่อสารกับผูอ่ืน  เด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองผานการเลนและมีปฏิสัมพันธกับส่ือวัสดุที่

หลากหลาย  เด็กเกิดความสําเร็จและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ตลอดจนสงเสริมความรูสึก

ที่ดีตอตนเอง 
 
 2.5 องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ความสนใจและความตองการของเด็ก

จะเปนเครื่องกําหนดเนื้อหาสาระและโครงสรางของหลักสูตร ครูเปนผูสนับสนุนใหเด็กไดแสดงออกถึง

ความตองการของตนเอง ในหลักสูตรศิลปะนั้น การใหความสําคัญก็คือ การใหความชวยเหลือเด็กแต

ละคนใหแสดงออกถึงความตองการสวนตัวออกมา และไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถทาง

ศิลปะในชวงตางๆ ของพัฒนาการเด็ก และจะเปนตัวกําหนดวัสดุ อุปกรณที่เหมาะสม ส่ิงแวดลอม

ภายในชั้นเรียน ประสบการณดานการศึกษาจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 
 วิรุณ ต้ังเจริญ (2536: 244 – 245) กลาววา การจัดการเรียนการสอนศิลปะสําหรับเด็ก

จําเปนตองประกอบดวยปจจัยหลายอยางที่สรางเสริมใหเกิดคุณคาขึ้น ปจจัยแรกคือ ความพรอมใน 

ตัวผูเรียน ซึ่งรวมถึงความพรอมทางวุฒิภาวะ ความพรอมทางดานประสบการณ ความพรอมดานวัสดุ

อุปกรณ ความพรอมตาง ๆ นี้จะชวยเกื้อกูลหนุนใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

การสอนศิลปะจะตองพิจารณาถึงกิจกรรมศิลปะ ส่ือการสอน กระบวนการสอน ในการปฏิบัติกิจกรรม

ศิลปะที่เปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกัน ปรึกษาหารือชวยเหลือกันยังเปนการสงเสริมการอยูรวมกัน ใน

การจัดกิจกรรมศิลปะตองมีบริเวณพื้นที่สะดวกสําหรับการทํางานรวมกัน และบรรยากาศที่มีเสรีภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 21) อธิบายถึงองคประกอบ

สําคัญในการจัดกิจกรรมวา การจัดกิจกรรมที่เปนหัวใจสําคัญกอใหเกิดทักษะการเรียนรู เปน

ประสบการณการเรียนรูโดยการปฏิบัติ มีองคประกอบ ดังนี้ 

 1.  วัสดุอุปกรณ (Materials) 

 2.  การไดจับตอง สัมผัสกระทํากับส่ือวัสดุเครื่องเลน (Manipulation) 

 3.  การใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมสิ่งตางๆ ดวยตนเอง (Choices) 
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 4.  การใหเด็กมีโอกาสที่จะบอกเลา รายงานถึงสิ่งที่เขาตองการทํา และกระทํากิจกรรมตาง ๆ 

รวมกับเพื่อนๆ และครู (Words) 
 จากการศึกษาสรุปไดวา ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น ประกอบดวย

ประการแรก ความพรอมในตัวผูเรียน ซึ่งควรพิจารณาถึงวุฒิภาวะของผูเรียน ประการที่สอง วัสดุ อุปกรณ 

ซึ่งในชวงตาง ๆ ของพัฒนาการของผูเรียนจะเปนตัวกําหนดวัสดุ อุปกรณ ที่เหมาะสมสอดคลองกับ

พัฒนาการของผูเรียน รวมถึงสิ่งแวดลอมภายในชั้นเรียนและประสบการณดานการศึกษา ประการที่สาม 

กิจกรรมทางศิลปะควรคํานึงถึงการที่ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองไดลงมือกระทํา

กับส่ือวัสดุ และไดมีโอกาสทํางานรวมกับเพื่อนและครู มีโอกาสพูดเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ 

อีกประการที่สําคัญ คือ การที่เด็กไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือจากครู โดยสนับสนุนใหเด็กไดทํากิจกรรม 

แสดงออกถึงความตองการของตนเอง และไดรับการพัฒนาศักยภาพของแตละคน ดังนั้นการจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กไดดีนั้นจําเปนตองใหความสําคัญกับองคประกอบ

ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการจัด

กิจกรรมใหเกิดการพัฒนาในเด็กใหเจริญเติบโตพรอมกับมีพัฒนาการที่ดีในทุกดาน เพื่อเปนพื้นฐานที่

สําคัญในการเรียนรูในวัยตอไป ซึ่งกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เหมาะสมกับเด็กและเพิ่มพูนประสบการณ

แกเด็กนั้นสามารถจัดไดอยางหลากหลาย และมีความแปลกใหมมากมาย 
 
 2.6 สื่อในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ชัยณรงค เจริญพานิชกุล (2531: 5) กลาววา ส่ือวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบกิจการศิลปสรางสรรค

ของเด็กวัยปฐมวัยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรจัดวางไวอยางมีระเบียบนาใช เรามักพบเสมอวาเด็กวัย

เล็กๆ ไมรูจะเริ่มตนทํางานศิลปะอยางไรดี แตเมื่อเด็กเห็นอุปกรณหลายอยางวางไวบนโตะก็เกิดความคิด

ที่จะอยากวาดหรืออยากทํากิจกรรมศิลปะทันที  
 พีระพงษ กุลพิศาล (2545: 191) กลาววา ส่ือวัสดุทางศิลปะเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งที่จะ

ชวยกระตุนการทํางานศิลปะแกเด็กเปนอยางมาก นอกเหนือไปจากประสบการณทางการมอง และการ

สังเกต ซึ่งถาเราจัดเตรียมสื่อ วัสดุหลาย ๆ ชนิดใหกับเด็ก เด็กจะวาดภาพหรือทํางานศิลปะไดดีข้ึน 

เพราะสื่อวัสดุเปนสิ่งทาทายใหเด็กชอบงานศิลปะนั่นเอง 
 ฮิลเดบรานด (เบญจา แสงมลิ. 2545: 63 -67; อางอิงจาก Hildebrand. 1986) กลาววา การ

ใหส่ือศิลปะอยางตอเนื่องแกเด็ก มีความสมเหตุสมผลเพียงพอ เพื่อใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคและ

เพื่อชวยเด็กคนหาสิ่งที่ยอมใหเด็กแสดงออกถึงความรูสึก อารมณ และความคิดของเขาเปนพิเศษ

อยางไรก็ตาม ก็ยังมีเหตุผลอ่ืนอีก เชน ทักษะตาง ๆ ที่พัฒนาขึ้นผานการใชส่ือศิลปะเปนไดทั้งทักษะ

การเขียนและการอานเบื้องตน บางครั้งก็เรียกวา เร่ิมอานออกเขียนได (Emerging literacy) 
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 เบญจา แสงมลิ (2545: 119, 131) กลาววา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวยันัน้

มีหลายประเภท แตละประเภทมีวิธีการจัดกิจกรรมที่แตกตางกันออกไป การนําสื่อมาใชในกิจกรรม

ประเภทตาง ๆ จึงมีหลายลักษณะที่แตกตางกันออกไปดวย ส่ือที่จะนํามาใชสําหรับจัดกิจกรรมทาง

ศิลปะใหแกเด็กปฐมวัย ไดแก 

 1.  วัสดุที่ซื้อมาดวยราคาถูก อาทิเชน กระดาษบรูฟ กระดาษสี สีฝุน ดินสอสี สีเทียน ผาสําลี 
แปง กาวแผน กระดาษแข็ง ชอลก ลวดกํามะหยี่หรือลวดชนิดตาง ๆ ฯลฯ 

 2.  วัสดุเหลือใช อาทิเชน กลองกระดาษ ถวยไอศกรีม จุกไมกอก ฝาน้ําอัดลม ถุงกระดาษ

กระดาษหนังสือพิมพ ขวดพลาสติก เศษผา หลอดกาแฟ หลอดดาย กระดาษหอของขวัญ บัตรเชิญ

เกล็ดปลา ลวดผูกถุงขนม ฯลฯ 

 3.  วัสดุทองถิ่น อาทิเชน ใบไม กะลา เปลือกมะพราว กานกลวย กานมะพราวใบตอง ใบมะพราว 
ดอกกรรณิการ ดอกอัญชัน ฟาง เปลือกหอย ดิน หิน ทราย ฯลฯ นอกจากนั้นยังหมายถึงสื่อที่จะนํามาใช

ในการจัดกิจกรรมประดิษฐเศษวัสดุ เชน กลอง กระดาษตาง ๆ หลอดดาย, เศษผาตาง ๆ, เศษไหมพรม, 

ลวดชนิดตาง ๆ, ฟาง, ตลับยา, ขวดพลาสติก, กระปองนม, กิ่งไมแหง หรืออาจเปนเศษวัสดุที่หางายใน

ทองถิ่น 
 สัญลักษณ  สุวรรณรัศมี (2533: 23) กลาววา ส่ือที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคนั้น มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรูของเด็ก ซึ่งเด็กจะเรียนรูจากสื่อ โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก ตา 

หู จมูก ล้ิน และกาย ดังนั้นในการจัดหาสื่อที่เหมาะสม จึงเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองใหความ

สนใจเปนพิเศษ คือ 

 1.  ส่ือที่จะนํามาใหเด็กเกิดการเรียนรู ตองเปนสื่อที่หางาย และอยูรอบ ๆ ตัวเด็ก 

 2.  ส่ือนั้นตองมีความปลอดภัย เพราะเด็กเรียนรูจากสื่อดวยการสัมผัส 

 3.  ส่ือตองมรีาคาไมแพง หางาย และประหยัดเวลา อาจเปนสือ่ทีห่างายไดจากภายในทองถิ่น 

 4.  ส่ือที่นํามาใชตองตรงกับเปาหมาย ที่จะใหเด็กเกิดการเรียนรู และสรางเสริมใหเด็กมีความ

พรอมในการพัฒนาการทั้งสี่ดานไปพรอม ๆ กัน ไดแก รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 

 5.  ส่ือนั้นตองสะดวกตอการนํามาใชสอยสําหรับการปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปะของเด็ก 

 6.  ส่ือที่นํามาใชตองสอดคลองกับวัย และความสามารถของเด็ก 
 กรมวิชาการ (2540: 54-56) อธิบายถึง ส่ือ วัสดุ อุปกรณที่ควรมีในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

ไวดังนี้ 

 1.  การวาดภาพระบายสี 

  -  สีเทียนแทงใหญ สีไม สีชอลก สีน้ํา 

  -  พูกันขนาดใหญ (ประมาณเบอร 12) 



35 
 
  -  กระดาษ 
  -  เสื้อคลุม หรือผากันเปอน 
 2.  การเลนกับสี 
  -  การเปาสี มีกระดาษ หลอดกาแฟ สีนํ้า 
  -  การหยดสี มีกระดาษ หลอดกาแฟ พูกัน สีน้ํา 
  -  การพับสี มีกระดาษ สีน้ํา พูกัน 
  -  การเทสี มีกระดาษ สีน้ํา 
  -  การละเลงสี มีกระดาษ สีน้ํา แปงเปยก 
 3.  การพิมพภาพ 
  -  แมพิมพตางๆ จากของจริง เชน นิ้วมือ ใบไม กานกลวย ฯลฯ 
  -  แมพิมพจากวัสดุอ่ืน เชน เชือก เสนดาย ตรายาง ลวดกํามะหยี่ ฯลฯ 
  -  กระดาษ ผาเช็ดมือ สีโปสเตอร (สีน้ํา สีฝุน ฯลฯ) 
 4.  การปน เชน ดินน้ํามัน ดินเหนียว แปงโดว แผนรองปน แมพิมพรูปตาง ๆ ไมนวดแปง 
กระดาษหนังสือพิมพ ฯลฯ 
 5.  การพับ ฉีก ตัดปะ เชน กระดาษ หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่จะใชพับ ฉีก ตัด ปะ กรรไกรขนาดเล็ก
ปลายมน กาวน้ําหรือแปงเปยก ผาเช็ดมือ ฯลฯ 
 6.  การรอย เชน ลูกปด หลอดกาแฟ หลอดดาย ฯลฯ 
 7.  การสาน เชน กระดาษ ใบตอง มะพราว ลวดกํามะหยี่ ฯลฯ 
 8.  การเลนพลาสติกสรางสรรค พลาสติกชิ้นเล็ก ๆ รูปทรงตาง ๆ ผูเลนสามารถนํามาตอเปน
รูปแบบตาง ๆ ตามความตองการ 
 9.  การสรางรูป เชน จากกระดานปกหมุด จากแปนตะปูที่ใชหนังยาวหรือเชือกผูกดึงใหเปน
รูปรางตาง ๆ ฯลฯ 
 10. การประดิษฐเศษวัสดุ เชน เศษวัสดุตางๆ มีกลองกระดาษ แกนกระดาษ เศษผา เศษไหม
พรม ลวดกํามะหยี่หรือลวดตาง ๆ กาว กรรไกร สี ผาเช็ดมือ ฯลฯ 
 จากการศึกษาสรุปไดวา ส่ือที่จะนํามาใชในกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น
เปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่งเปนเสมือนหัวใจสําคัญในการกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ อยากสัมผัส ทดลอง ใน
การทํากิจกรรมทางศิลปะและนําไปสูการสงเสริมพัฒนาการทั้งสี่ดานของเด็ก จึงเปนสิ่งที่ครูผูสอนควร
คํานึงถึงในการจัดเตรียมสื่อวัสดุในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย และใหสอดคลอง
กับพัฒนาการตามวัย ตามความสามารถของเด็กตลอดจนควรเปนสื่อที่สามารถจัดหาไดงาย ราคาถูก 
อาจเปนสื่อวัสดุที่หาไดในทองถิ่น หรือวัสดุที่เหลือใชปลอดภัยสําหรับเด็ก นอกจากนั้นยังเปดโอกาสให
เด็กสามารถใชส่ือหรือจัดกระทํากับส่ือใหเปนชิ้นงานตามความตองการของตนเอง เชน การปนดินให
เปนรูปรางสัตว การขดลวด ขดเชือก เปนรูปรางตาง ๆ ตามจินตนาการ 
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 2.7 บทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
 โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1987: 156) กลาววา ครูมีบทบาทสําคัญในการเตรียมสื่ออุปกรณ

ในการทํางานศิลปะใหกับเด็ก และควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหเหมาะสมกับกิจกรรม ควร

กระตุนใหเด็กคิดคนควา สรางสรรคผลงานดวยตนเอง  
 นภเนตร ธรรมบวร (2544: 113) กลาววา คําวิพากษวิจารณของผูใหญตอผลงานศิลปะของ

เด็กจะเปนการบั่นทอนความเชื่อมั่นในตนเองและไมกลาแสดงออกทางศิลปะ และไมไดชวยสงเสริม

พัฒนาการทางดานศิลปะใหแกเด็กเลย  
             เลิศ อานันทนะ (2535: 14) ใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครูและผูปกครองในการจัดกิจกรรม

ศิลปศึกษาวาควรคํานึงถึงแนวความคิดดังตอไปนี้ 

 1.  สอนดวยความรัก 

 2.  ยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียนแตละคนที่แตกตางกัน 

 3. หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณในเชิงลอเลียน เสียดสี หรือตําหนิติเตียนโดยตรง 

 4.  ไมจําเปนตองรีบรอนแกไขผลงานศิลปะของนักเรียนแตควรพูดจาใหเกิดความคิดดวย

ตัวเอง 

 5.  อยาแทรกแซงความคิดหรือตัดสินใจแกปญหาแทนนักเรียน ทางที่ดีควรสงเสริมใหกลาคิด 

กลาทํา และกลาแสดงออกใหมากที่สุด 

 6.  ใชคําพูดยั่วยุและทาทายใหแสดงออกแทนการออกคําสั่ง 

 7.  จัดเตรียมอุปกรณไวลวงหนาเพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ 
 เบญจา แสงมลิ (2545: 63) กลาววา บทบาทของครูในเรื่องการจัดกิจกรรมศิลปะคือการ

สรางสรรคสภาพแวดลอมที่ชวยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเด็กใหถึงขีดสุด การจัดกิจกรรมที่ทาทาย 

กระตุนและใหโอกาสสําหรับการเร่ิมตนของความซาบซึ้งในสิ่งสวยงาม การสรางสภาพแวดลอมที่

สงเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก จะเห็นไดวาครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

ใหกับเด็กอยางมีประสิทธิภาพ และกอเกิดการเจริญงอกงามของพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กอยาง

แทจริง ซึ่งกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ดีและพัฒนาเด็กไดนั้นครูตองวางแผนในการจัดกิจกรรมเปนอยาง

ดี โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของพัฒนาการเด็กแตละวัยเปนสําคัญ 
 จากการศึกษาสรุปไดวา ครูมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็ก โดย

ครูเปนผูเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ เพื่อเปดโอกาสใหไดเด็กทํากิจกรรมที่หลากหลาย และครูเปนผูคอย

กระตุนใหคําแนะนํา ยอมรับความคิดเห็นในการทํากิจกรรมกับเด็ก จะทําใหเด็กกลาแสดงออกทางการ

สรางสรรคผลงานมากขึ้น 
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 2.8 ประเภทของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
 พีระพงษ กุลพิศาล (2545: 38 - 39) ไดกลาวถึง การจัดประเภทกิจกรรมศิลปสรางสรรค

จึงควรแบงตามลักษณะของผลงานที่จะใหเด็กสรางสรรคเปนหลัก ดังนี้ 

 1.  กิจกรรมศิลปะสองมิติ หมายถึง กิจกรรมที่มุงใหเด็กสรางสรรคภาพบนระนาบวัสดุที่แบน ๆ 

เชน กระจก กระดาษ ผา ผนัง ปูน พื้นทราย พื้นดิน ฯลฯ โดยใชกลวิธีวาดเสน ระบายสี พิมพ หรือ กด

ประทับใหเปนสี ปะติดดวยกระดาษสี เปนตน ซึ่งกิจกรรมประเภทนี้ไดแก การวาดภาพดวยนิ้วมือหรือ

มือการพิมพภาพดวยเศษวัสดุตาง ๆ การวาดภาพเสนดวยดินสอ สีเทียน ระบายสีดวยสีเทียน สีฝุน        

สีโปสเตอร สีน้ํา เปนตน ผลงานศิลปะประเภทนี้ดูแลวแบนราบมีเฉพาะมิติของความกวาง – ยาว 

 2.  กิจกรรมศิลปะสามมิติ หมายถึง กิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กสรางสรรคภาพใหมีลักษณะ

ลอยตัวนูนหรือเวาลงไปในพื้นโดยใชวัสดุและกลวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุนั้น เชน การปนทราย  

ดินเหนียว ดินน้ํามัน กระดาษ แปง โดยประกอบวัสดุตาง ๆ เขาดวยกันกลวิธีที่จะใหเด็กทํากิจกรรม

ประเภทนี้ไมควรมีข้ันตอนที่ซับซอน ตองสามารถทําไดอยางรวดเร็ว งายและไมเสี่ยงตออันตราย เชน 

วัสดุที่จะนํามาประกอบดวยกันนั้น ควรเปนวัสดุประเภทกลองกระดาษ เมล็ดพืชลูกปด เศษไม ใบไม 

โดยใชกาวที่ติดงาย เปนตน 

 3.  กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ สามมิติ หมายถึง กิจกรรมที่ใหเด็กสรางสรรคภาพโดยใช

วัสดุและกลวิธีทางกิจกรรมศิลปะ สองมิติและสามมิติเขาดวยกัน เชน ใชสีโปสเตอรระบายบนรูปปนดิน

เหนียวหรือแปงโดที่แหงแลว หรือใหเด็กระบายสี ผนึกกระดาษสี (ที่ฉีกหรือตัดเปนรูปตาง ๆ) ตกแตง

กลองกระดาษ เปนตน 
 ปริยานุช จุลพรหม (2547: 38) ไดสรุปกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เปนกิจกรรมประดิษฐ

สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก วัสดุที่ไดจากธรรมชาติ เชน ใบไม ดอกไม กิ่งไม เมล็ดพืช เปลือก

หอย ฯลฯ และวัสดุที่เปนของเหลือใช เชน กลองยาสีฟน เศษผา ฝาขวดน้ําอัดลม ฯลฯ 

 เกศินี  นิสสัยเจริญ  (2527: 5 – 6) ไดกลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

สามารถจัดไดดังตอไปนี้ 

 1.  กิจกรรมวาดภาพระบายสีเปนกิจกรรมการสรางภาพ ที่เด็กเขียนดวยความรูในตัวเองให

เปนสัญลักษณแบบสวยงาม จังหวะ และสีสันตาง ๆ แทนการใชคําพูด เชน การวาดภาพดวยสนี้าํ พูกนั 

การระบายสีดวยสีเทียน และดินสอสี การเลนกับสีแบบตาง ๆ 

 2.  การปนเปนกิจกรรมที่เด็กชอบมาก วัสดุที่ใชในการปน ไดแก ดินเหนียว ดินน้ํามัน แปงโดว 

การปนควรมีวัสดุรองที่มีผิวมัน เชน พลาสติก โลหะ โฟเมกา เพื่อกันไมใหโตะเปรอะเปอน 
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 3.  การพิมพ การพิมพทําไดหลายวิธี ไดแก พิมพภาพดวยนิ้วมือ พิมพภาพจากวัสดุธรรมชาติ

ตาง ๆ เชน ใบไม กานกลวย กานบัว พิมพภาพจากวัสดุเหลือใชตาง ๆ เชน ฝาจุกขวด เชือก หลอดดาย 

การพิมพภาพดวยตาราง การพิมพภาพดวยการขยํากระดาษ 

 4.  งานพับกระดาษ เปนการประดิษฐกระดาษใหมีลักษณะเปนภาพสามมิติ ที่ตองอาศัยการ

ทํางานประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือ ตา และนิ้วมือ พับกระดาษใหเปนภาพสัญลักษณ

ตามลําดับ และขั้นตอน 

 5.  งานประดิษฐเศษวัสดุ เปนการรวบรวมเศษวัสดุจากกระดาษมาประดิษฐเปนของเลนตาง ๆ 

ตามแบบอยางหรือความคิดอิสระ และใชวัสดุอ่ืน ๆ ในการประกอบหรือตกแตงเพิ่มเติมใหงานสมบูรณ 

เชน กาว กรรไกร เศษไหมพรม ไมไอศกรีม หลอดกาแฟ ฯลฯ รวมถึงงานกระดาษเสนที่ใชกาวประกอบ

เปนรูปตาง ๆ 

 ชัยณรงค  เจริญพานิชกุล (2533: 51 – 56) ไดกลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เหมาะ

สําหรับเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 5 สาขาใหญ ๆ คือ 

 กิจกรรมวาดเสน  (Drawing) การวาดเสนเปนภาพที่เกิดจากการขีดเขียนวัสดุบางชนิดบน

กระดาษโดยแสดงลักษณะเปนเสนวัสดุที่นิยมใชเขียนคือ ดินสอดํา ดินสอสี สีเทียน สีชอลค ชอลค 

เขียนกระดาษดํา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม ปากกาปลายสักหลาด พูกัน ฯลฯ ดินสอดําไสออน  

ปากกาปลายสักหลาด สีเมจิก และปากกาลูกลื่นเปนวัสดุที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเด็กวัยนี้เพราะ

สอดคลองกับการแสดงออกของเด็กวัยนี้ไมวาจะเปนเรื่องความคิด อารมณ  ความมั่นใจจะแสดง   

ออกผานทางเสนขีดเขียนของเด็ก การที่ใชวัสดุที่ขีดเขียนไดงายเชนนี้ จะทําใหเด็กมีความสนุกสนาน

เชื่อมั่นกับเสนที่ปรากฏออกมา การที่เด็กมีโอกาสไดขีดเขียนมากเทาไร ยิ่งทําใหเด็กมีโอกาสพัฒนาใน

การเรียนรูเกี่ยวกับการควบคุมเสนมากขึ้นเทานั้น  หลังจากฝกไปไมนานเด็กจะเริ่มควบคุมเสนใหเปน

รูปรางงาย ๆ ได  เชน  วงกลม  เสนตรง  สีเหลี่ยม 

 กิจกรรมระบายสี (Painting) เด็กวัยนี้เปนวัยที่กระฉับกระเฉงพรอมที่จะแสดงออกในเรื่องการ

เขียนภาพระบายสี สําหรับกิจกรรมระบายสีจะตองอธิบายวิธีการใชสีการถือพูกัน การจุมสีมาระบาย  

การระบายสี การลางทําความสะอาด  หลังจากที่เรียนไปสักระยะหนึ่งควรสอนประสบการณใหม ๆ 

เชน  การผสมสี  สีที่ควรใชคือ  สีฝุน  สีโปสเตอร  สีเทียน  สีเมจิก 

 กิจกรรมภาพพิมพ (Print Making) กรรมวิธีทางภาพพิมพมีหลายวิธี แตที่เหมาะสมสําหรับ

เด็กเล็กคือ การพิมพจากแมพิมพนูน (Relief Printing) เด็กในวัยนี้จะชอบงานภาพพิมพมาก เพราะมี

กิจกรรมทํามากมายหลายขั้นตอนเหมาะกับวัยที่กําลังอยากรูอยากเห็น 
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 กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) กิจกรรมประติมากรรมที่เหมาะสมกับเด็กเล็กคือ งานดิน  

ไดแก ดินเหนียว ดินน้ํามัน กิจกรรมที่เกี่ยวกับดินมีหลายวิธี เชน การปนดิน การกดวัสดุตาง ๆ ลงบน

แผนดิน การแผดินเปนแผนบาง ๆ แลวขีดเขียนลงบนดินน้ํามัน การตัดแผนดินเปนเสนยาว ๆ หลาย ๆ 

เสน แลวนํามาถักหรือสานกันเปนหลายตาขาย 

 กิจกรรมประดิษฐตกแตง (Crafts) งานประดิษฐตกแตงที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ไดแก การทํา

ภาพปะติด การทําหนากากจากถุงกระดาษ การฉีกกระดาษใหเปนรูปตาง ๆ การประกอบเศษวัสดุ

กิจกรรมประดิษฐตกแตง นอกจากจะใหเด็กแสดงออกทางศิลปะแลว ยังเนนใหเด็กไดเรียนรูการทํางาน

ที่มีกระบวนการหรือมีข้ันตอนดวย 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 54 – 55) ไดกลาวถึงกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคมีเนื้อหา/ขอบขาย ดังนี้ 

 1.  การวาดภาพและระบายสี   

  1.1 การวาดภาพดวยสีเทียน หรือสีไม 

  1.2 การวาดภาพดวยสีน้ํา เชน พูกัน ฟองน้ํา 

  1.3 การละเลงสีดวยนิ้วมือ 

 2.  การเลนกับสีน้ํา 

  2.1 การเปาสี 

  2.2 การหยดสี 

  2.3 การเทสี ฯลฯ 

 3.  การพิมพภาพ 

  3.1 การพิมพภาพดวยสวนตาง ๆ ของรางกาย 

  3.2 การพิมพภาพดวยวัสดุ พืช ผักตาง ๆ   

 4.  การปน เชน ดินน้ํามัน ดินเหนียว แปงโด ฯลฯ 

 5.  การพับ ฉีก ตัด ปะ 

  5.1 การพับอยางงาย ๆ  

  5.2 การฉีกปะ 

  5.3 การตัดปะ 

 6. การประดิษฐ 

  6.1 ประดิษฐเศษวัสดุตาง ๆ 

  6.2 การรอย เชน ลูกปด หลอดภาพ หลอดดาย ฯลฯ 

  6.3 การสาน เชน กระดาษ ใบตอง ใบมะพราว 
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 จากการศึกษาสรุปไดวา ประเภทของกิจกรรมศิลปสรางสรรค ไดแก กิจกรรมวาดภาพระบายสี  

กิจกรรมประดิษฐตกแตง กิจกรรมประติมากรรม กิจกรรมภาพพิมพ กิจกรรมการปน การพับ ฉีก ปะ  

ซึ่งแตละประเภทนั้นจะเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิด ไดสัมผัสกับส่ือวัสดุที่หลากหลายเพื่อใหเด็ก

สรางสรรคผลงานตามจินตนาการไดเหมาะสมกับวัย และความตองการของเด็กแตละคน  
 
 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 วิลเลียม (กรรณิการ โยธารินทร. 2543: 24; อางอิงจาก William. 1971: 352 – 358) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคดานความคิดริเร่ิมกับคะแนนของวิชาการหมวดคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรสังคมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีและศิลปะ ผลปรากฏวา ความสัมพันธระหวางความคิด

ริเร่ิมคะแนนรวมกับหมวดศิลปภาษา วิชาดนตรีและวิชาศิลปะมีความสัมพันธกันในระดับสูง 

 เคลลี่ (กรรณิการ โยธารินทร. 2543; อางอิงจาก Kelley. 1986: 32 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบ

ผลการฝกตามแบบแผนเสริมสรางประสบการณทางศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะ

เปนเวลา 10 สัปดาห ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลปรากฏวาความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเด็กที่เขารวม

ตามแผนกับเด็กที่ไมไดเขารวมตามแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 แสตปป (วราภรณ นาคะศิริ. 2546: 30; อางอิงจาก Stapp. 1964: 5258-4) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความคิดสรางสรรคและสติปญญาของนักเรียนที่เรียนศิลปะและไมเรียนศิลปะ ความคิดสรางสรรค

และสติปญญาไมมีความสัมพันธกัน แตนักเรียนที่เรียนศิลปะไดคะแนนแนวความคิดสรางสรรคสูงกวา

พวกที่ไมเรียนศิลปะ 

 ครอลล (วราภรณ นาคะศิริ. 2546: 30; อางอิงจาก Krall. 1982: 1101-A) ไดศึกษาเรื่องการ

สงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชวิชาศิลปะของครูในโรงเรียนคริสตศาสนาในการจัดประสบการณ

ภาคปฏิบัติพบวา ครูสามารถชวยเด็กใหเกิดประสบการณในการเรียนรูไดดีข้ึนโดยใชส่ือทางศิลปะและ

ความคิดสรางสรรค 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ชนกพร  ธีระกุล (2541: 51) ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

เด็กปฐมวัย  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการ ผลปรากฏวา เด็กที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคแบบปกติมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการมีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติ     
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 พนิดา ชาตยาภา (2544: 52) ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการสื่อความหมายของ

เด็กปฐมวัยโดยการสรางเรื่องราวในกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ  ผล

การศึกษาพบวา เด็กมีการเปลี่ยนแปลงการสื่อความหมายตามระยะเวลาดังนี้ สัปดาหที่ 1 เด็กมีการ

พัฒนาการสื่อความหมายทุกดาน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนโดยมีการพัฒนาการ

ดานการพูดมากเปนอันดับแรกในสัปดาหที่ 2 – 4 เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มข้ึนจาก

สัปดาหที่ 1 ทุกดาน โดยการพัฒนาดานการพูดและการฟงมากเปนอันดับแรก  สัปดาหที่ 5 – 7 เด็กมี

การพัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 2 – 4 ทุกดาน โดยมีการพัฒนาดานการพูดและ

การฟงมากเปนอันดับแรก สัปดาหที่ 8 เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 5-7 

ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียนโดยมีพัฒนาที่ใกลเคียงกันทุกดาน 

 วราภรณ  นาคะศริ (2546: 47) ไดศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสี ผลการศึกษาพบวา การคิดเชิงมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสีอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสีมีการ

คิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น 

 ณัฐชุดา สาครเจริญ (2548: 88) ไดศึกษาถึงการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรพื้นฐานของ

เด็กปฐมวัยโดยการใชรูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรู พบวา เด็กปฐมวัยกอนการทดลอง

และหลังการทดลองมีการพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และอยูในระดับดีทุกทักษะโดยเฉลี่ยสูงกวาการทดลองเปนไปตามสมติฐานที่ต้ังไว แสดงไห

เห็นวาการจัดประสบการณกิจกรรมรูปแบบศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรูสงผลใหเด็กปฐมวัยมีทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตรสูงขึ้น 

 จากการศึกษาผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานดานตาง ๆ ใหกับเด็กไดเปนอยางดี เชน ทักษะทางดานคณิตศาสตร  

ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการคิดเชิงมีเหตุผล และทักษะ

การคิดแกปญหา ซึ่งขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมศิลปสรางสรรคมีดังนี้ เตรียมสื่ออุปกรณใหเพยีงพอและ

หลากหลาย แนะนําอุปกรณและวิธีการทํากิจกรรมเพียงเล็กนอย แลวเปดโอกาสใหเด็กไดคิดสรางสรรค

ผลงานอยางอิสระ เมื่อเด็กทํากิจกรรมเสร็จแลวเปดโอกาสใหเด็กไดรวมกันพูดคุย สนทนา เกีย่วกบัส่ิงที่

ตนเองทํา ทบทวนขั้นตอนการทํา อุปสรรคปญหาระหวางการทํากิจกรรม และวิธีการแกปญหาของเด็ก 

ขณะที่เด็กนําเสนอผลงานควรใหคําชมเชยเพื่อใหเด็กเกิดทัศนคติที่ดีในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค 
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 การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหา ข้ันตอนสําคัญในการดําเนินกิจกรรม

คือ การระบุประเด็นปญหาในการทํากิจกรรมเพื่อใหเด็กคิดแกปญหา และลงมือทํากิจกรรมตามที่ได

คิดไว เมื่อเด็กไดรับการฝกคิดแกปญหาอยูบอย ๆ จะทําใหเด็กมีพัฒนาการดานการคิดแกปญหาดีข้ึน 

และความสามารถในดานอื่น ๆ ก็จะตามมา เพราะเปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็ก

ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา อีกทั้งยังเปนการฝกฝนใหเด็กเกิดการเรียนรู คิดเปน   

ทําเปน แกปญหาเปน สงเสริมใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงโดยใชประสาทสัมผัส และเปนการ   

ปูพื้นฐานการเรียนรูของเด็กตอไปในอนาคต 

 
 

 
 
 
 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. สถิติทีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยู    

ในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 10 หองเรียน 298 คน ของโรงเรียนสาธิต 

ละอออุทิศ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 29 คน ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 1 หองเรียน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 

 1.  แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

 2.  แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหา 
 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

  1.1  ศึกษาหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ของโรงเรียนสาธติ

ละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

      1.2  ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
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  1.3  เขียนแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค เพื่อใชดําเนินการทดลองในระยะเวลา        

8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที รวม 24 วันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.3.1  ชื่อกิจกรรม 

   1.3.2  จุดมุงหมายของกิจกรรม 

   1.3.4  วัสดุ – อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 

   1.3.5  วิธีดําเนินกิจกรรม 

  1.4  นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญดาน

การศึกษาปฐมวัย จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ดังรายนาม

ตอไปนี้ 

ผูชวยศาสตรจารย เต็มสิริ  เนาวรังสี       อาจารยประจําคณะครุศาสตร     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

อาจารยจารุวรรณ   โรจนะเทพประสิทธิ์  ครูชํานาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม 

อาจารยสุรินทราภรณ   อนันตมหาพงศ   ขาราชการเกษียณ 

 

 1.5  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหเหมาะสมตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการเขียนขั้นดําเนินกิจกรรม เพิ่มเติมคําถามในประเด็นปญหา เพิ่มเนื้อหาของ

เพลง คําคลองจอง และระบุวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรมใหชัดเจน 

 1.6  นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับเด็ก

อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน เพื่อศึกษาความชัดเจนความ

เหมาะสมของภาษา และเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมแลวปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

 1.7  จัดพิมพแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคฉบับที่สมบูรณเพื่อนําไปใชกับกลุม

ทดลอง 
 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย  
                  ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

  2.1  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสารถในการแกปญหาของเด็ก

ปฐมวัย และเครื่องมือวัดการแกปญหาของ เปลว ปุริสาร (2543: 80-83) สุจิตรา เคียงรัมย (2551: 82-

83) ธีรภรณ ภัคดี (2551: 82-88) เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบการคิดแกปญหา 
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  2.2 สรางคําถามที่เปนสถานการณของปญหา โดยวิเคราะหจากพฤติกรรมการแกปญหา

ของเด็กปฐมวัยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน จํานวน 24 ขอ เชน ขณะที่หนูเดินกลับจากสนามเดก็เลนและ

ผานตูน้ําดื่ม หนูรูสึกเหนื่อย หิวน้ํามาก แตไมมีแกวน้ํา หนูจะทําอยางไร 

  2.3 นําสถานการณจากปญหาในแตละขอ มาสรางเปนภาพสี จํานวน 24 ภาพ และกําหนด

เกณฑในการใหคะแนน 

  2.4 นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น

เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา ภาษา และเกณฑการ

ใหคะแนนพฤติกรรมการแกปญหาใหมีความเหมาะสม ดังรายนามตอไปนี้ 

ผูชวยศาสตราจารย วัฒนา  บุญญฤทธิ ์ อาจารยประจาํคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

อาจารยธนวดี     ศุกระกาญจน                  ครูสอนระดับชั้นอนุบาล 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

อาจารยรุงระว ี   กนกวิบูลยศรี                 อาจารยชาํนาญการพิเศษ   

                                                                         โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

 

  2.5 นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item 

Objective Congruence) ซึ่งมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.05 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 

89) โดยคํานวณคัดเลือกขอที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67–1.00 จํานวน 20 ขอ และปรับปรุงแบบทดสอบ

ความสามารถในการคิดแกปญหา ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดาน ปรับขอคําถามใหเปนคําถาม

สถานการณ และภาษาใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  

  2.6  นําแบบทดสอบการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย ไปทดลองใชกับเด็กอนุบาลปที่ 2 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เปนรายบุคคล โดยผูวิจัยสังเกตและ

บันทึกการตอบคําถามของเด็กเพื่อเปนแนวทางการกําหนดเกณฑในการใหคะแนน 

  2.7  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร

ของ ครอนบรัค (Cronbach) สัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2538: 200) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.73 

  2.8  นําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยจัดทําเปนฉบับจริง

เพื่อใชในการทดสอบเด็กปฐมวัยกลุมทดลองตอไป 
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 วิธีการทดสอบ และเกณฑการใหคะแนน 
 1.  จัดเตรียมสถานที่สอบสําหรับสอบเปนรายบุคคล 

 2.  ผูวิจัยพูดคุยกับเด็กเพื่อสรางความคุนเคย 

 3.  ดําเนินการสอบ โดยผูวิจัยจะเลาสถานการณประกอบรูปภาพ ใหเด็กคิดหาวิธีการ

แกปญหาใหไดมากที่สุด ผูวิจัยถามคําถามติดตอกัน 2 คร้ัง ถาภายใน 30 วินาที เด็กยังไมตอบคําถาม 

ผูวิจัยจะถามอีกครั้งและหลังจากนั้นไมเกิน 1 นาที ถาเด็กไมตอบ ถือวาเด็กแกปญหาไมได ใหเปลี่ยน

ขอคําถามสถานการณใหมตอไป 

 4.  เกณฑการใหคะแนน คําถามที่ใชเปนคําถามประกอบภาพสถานการณของปญหาที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย การตรวจใหคะแนนพิจารณาจากคําตอบของเด็กดังนี้ 

  0  คะแนน  แทน  การแกปญหาไมได หมายถึง การแกปญหาที่แสดงความรูสึกอึดอัด  

คับของใจ รองไห ตอบวาไมรูหรือไมยอมพูด 

  1  คะแนน  แทน  การแกปญหาได แตไมเหมาะสม หมายถึง การแกปญหาไดดวยตนเอง

หรือผูอ่ืนชวย แตวิธีการแกปญหานั้นไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอตนเอง

และผูอ่ืน 

  2  คะแนน  แทน  การแกปญหาไดอยางเหมาะสม หมายถึง การแกปญหาไดดวยตนเอง

หรือผูอ่ืนชวย อยางเหมาะสมและไมเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอตนเองและผูอ่ืน 
 การพิจารณาวาคําตอบของเด็กนั้นจะสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม     

จะพิจารณาจากเกณฑการใหคะแนนที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานแลว ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 ตัวอยางการใหคะแนนการแกปญหา 

 

 
คะแนน 

   
สถานการณ 

 

 
ตัวอยางการแกปญหา 

0 1 2 

ขณะที่หนูเดินกลับจากสนามเด็ก

เลนและผานตูน้ําดื่ม หนูรูสึกเหนือ่ย 

หิวน้ํามาก แตไมมีแกวน้ํา หนูจะทํา

อยางไร 

คําตอบ 
1. ไมรู ไมยอมพูด รองไห 

2. ใชมือรองดื่ม 

3. ยังไมด่ืมกลับมาดื่มที่หองเรียน 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

หมายเหตุ : กรณีที่เด็กตอบคลอบคลุมเกณฑหลายระดับใหยึดคําตอบที่สูงที่สุด 
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ตาราง  2 เกณฑการแปลความหมายคะแนน 
 

2  คะแนน 40  คะแนน 
ระดับความสามารถในการคิด

แกปญหา 

1.51 – 2.00 

1.01 – 1.50 

0.00 – 1.00 

30.02 –  40.00 

20.01 –  30.01 

0.00 –  20.00 

     เหมาะสมมาก         

     เหมาะสมปานกลาง 

     เหมาะสมนอย                      

 
แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 

แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลองตามแบบแผนการ

วิจัยแบบ One - Group Pretest - Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249)  

ดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุมทดลอง Pretest ทดลอง posttest 

E T1   X                     T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ 

 E แทน กลุมทดลอง 

T1      แทน การทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหา กอนการทดลอง (Pretest)  

T2       แทน การทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหา หลังการทดลอง (posttest)  

             X        แทน การดําเนินการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ทําการทดลองเปนเวลา   

8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที  รวม 24 วัน ในชวงเวลากิจกรรมเสรี โดยใชรูปแบบหลัก 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ เร่ิมต้ังแตวันที่19 เดือนมกราคม 2553  ถึงวันที่ 11 เดือนมีนาคม 2553  

ซึ่งมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
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 1.  ทําการทดสอบเด็กกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาเปน 
การสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
 2.  จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ดังแสดงรายละเอียดในตารางนี้ 

 
ตาราง 4 กําหนดการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
 

สัปดาหที ่ วัน กิจกรรม 
อังคาร รูปทรงสรางภาพ 
พุธ วาดภาพชวยแมนก 

1 

พฤหัสบดี คนละมุมรวมกันเปนภาพ 
อังคาร ชองหลากสี 
พุธ หินสวยดวยมือเรา 

2 

พฤหัสบดี ธรรมชาติสรางภาพ 

อังคาร หนากากแฟนซี 

พุธ มือนอยสรางภาพ 

3 

พฤหัสบดี แมลงปอลอลม 

อังคาร ใบไมสรางภาพ 

พุธ พิมพในชองไมตองติดกัน 

4 

พฤหัสบดี เติมภาพจากใบไม 

อังคาร กรอบรูปลายสวย 

พุธ พิมพภาพจากนิ้วมือ 

5 

พฤหัสบดี สรางสรรคงานเสน 

อังคาร รูปทรงในชอง 

พุธ เติมภาพที่หายไป 

6 

พฤหัสบดี ช...เชือกสรางภาพ 

อังคาร เศษวัสดุ..ใชใหคุมคา   

พุธ ตอเชือกไดภาพ   

7 

พฤหัสบดี ประดิษฐจากกลอง   

อังคาร กระถางลายสวย   

พุธ เมล็ดพืชสรางภาพ 

8 

พฤหัสบดี สนุกกับการปน 
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 3.  ดําเนินการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคในรูปแบบกิจกรรมกลุม และรูปแบบกิจกรรมเดี่ยว

ใหกับเด็กตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  3.1  เตรียมเด็กใหพรอมกอนเขาสูกิจกรรมโดยการสนทนา รองเพลง คําคลองจอง  

  3.2  แนะนํากิจกรรม อุปกรณ และวิธีการทํากิจกรรมใหเด็กฟงพรอมกันทั้งหมด 

  3.3  ระบุประเด็นปญหาในการทํากิจกรรมเพื่อใหเด็กคิดแกปญหา 

  3.4  เด็กลงมือทํากิจกรรม โดยใหอิสระเด็กในการเขากลุมทํากิจกรรม 

  3.5  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กระหวางการทํากิจกรรม 

  3.6 เด็กนําเสนอผลงาน และรวมพูดคุยเกี่ยวกับการแกปญหาจากการทํากิจกรรม 

 การดําเนินวิจัยในครั้งนี้ ไดจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคในรูปแบบกิจกรรมกลุมและกิจกรรมเดี่ยว 

ซึ่งในขณะที่ทํากิจกรรมเดี่ยว เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอื่น ๆ ตามความสนใจ และเมื่อทํากิจกรรมกลุม 

เด็กไดทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคพรอมเพียงกัน 

 4.  เมื่อครบ 8 สัปดาหแลวทําการทดสอบการแกปญหาหลังการทดลอง (posttest) ดวย

แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาฉบับเดียวกับกอนการทดลอง 

 5.  นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบในขอ 1 และ ขอ 3 ไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อ

ทดสอบสมมุติฐานและสรุปผลวิจัยตอไป 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ศึกษากลุมทดลอง 1 กลุม วัดกอนและหลังการทดลอง

ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหและหาคุณภาพดวยวิธีการทางสถิติดังนี้ 
 1. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.1  หาคาเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 

262)                                                         

                                                                  =   

 

                           เมื่อ               แทน      คาเฉลี่ย 

                                         ∑x    แทน      ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

                                         N   แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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 1.2 หาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยคํานวณจากสูตร  

(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 273)  

 

                            

 

 

                           เมื่อ        S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

                                       แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรียนแตละคน   

   ในกลุมตัวอยาง                           

                                    แทน กําลังสองของผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละคน 

  ในกลุมตัวอยาง 

 
 2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79) 

                                                                          

                   ∑R 

IOC   =        ——— 

                     Ν 
   

  เมื่อ   IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค 

                     ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 

                     Ν  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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 2.2 หาคาความเชื่อมั่นของเกณฑการใหคะแนน ความสามารถในการแกปญหาของ     

เด็กปฐมวัย โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบรัค (Cronbach) (ลวน สายยศ; 

และอังคณา สายยศ. 2538: 200) 

  

 
 

         เมื่อ α       แทน คาสัมประสิทธของความเชื่อมั่น 

           n       แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 

                   แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

                แทน ความแปรปรวนของคะแนนของแบบทดสอบ 
 
 3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมุติฐาน   
  3.1 สถิติสําหรับการทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหา

ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองโดยการทดสอบคาที (t – test) สําหรับขอมูลลักษณะเกี่ยว

เนื่องกัน (dependent sample) ใชสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 301) 

                        

 
 

เมื่อ   t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 

  D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

  N แทน จํานวนคูของคะแนน 

                         ∑D แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวาง 

    กอนและหลังการทดลอง 

                      (  แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนน 

    ระหวางกอนและหลังการทดลอง 

 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและแปลผลความหมายการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ 

ตาง ๆ ที่ใชแทนความหมายดังนี ้

 N  แทน  จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 X  แทน  คะแนนเฉลีย่ 

 S แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 D        แทน คาเฉลี่ยผลตางของคะแนน 

                          Sd แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลตางของคะแนน 

  t  แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณา t – distribution  

  p แทน ความนาจะเปนของคาสถิติ 

  **  แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจัยนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1. ระดับความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม         

ศิลปสรางสรรค 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด

กิจกรรมศิลปสรางสรรค 

 3. จํานวนเด็กปฐมวัยจําแนกตามระดับความสามารถในการคิดแกปญหากอนและหลังการ

จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

ตาราง 5   ระดับความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรม 

 ศิลปสรางสรรค 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

รายการ 
X  S 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
X  S 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. วันนี้หนูมาถึงโรงเรียนสาย มาถึงหองเรียน

และไมพบใคร หนูจะทําอยางไร 
1.38 0.56 ปานกลาง 1.93 0.26 มาก 

2. ขณะที่ครูกําลังสอนหนูรูสึกปวด ปสสาวะ

มาก หนูจะทําอยางไร 
1.28 0.53 ปานกลาง 1.97 0.19 มาก 

3. วันนี้ครูใหนําอุปกรณมาทํากิจกรรมแตหนู

ลืมเอามา หนูจะทําอยางไร 1.10 0.49 ปานกลาง 1.83 0.38 มาก 

4. ขณะที่หนูตั้งใจทํางานอยูนัน้มีเพื่อนนํา

สีมาขีดเขียนผลงานของหนู หนูจะทําอยางไร 1.38 0.56 ปานกลาง 1.86 0.35 มาก 

5. ขณะที่หนูกับเพื่อนๆ กําลังวาดภาพ

ระบายสี หนูตองการใชสีแดง แตเพื่อนกําลัง

ใชอยู หนูจะทําอยางไร 
1.83 0.38 มาก 1.93 0.26 มาก 

6. ขณะที่หนูกําลังเลนอยูกับเพื่อน และมี

เพื่อนนําของเลนมาตีที่ศีรษะของหนู หนูจะ

ทําอยางไร 
1.52 0.57 มาก 1.79 0.41 มาก 

7. ขณะที่หนูกับเพื่อนๆ กําลังเลนกันอยูอยาง

สนุกสนาน เสียงกระดิ่งบอกหมดเวลาเลน ไม

มีใครชวยหนูเก็บของเลน หนูจะทําอยางไร 
1.59 0.50 มาก 1.90 0.31 มาก 

 

หมายเหตุ   : คะแนน 0.00 - 1.00 หมายถึง ระดับเหมาะสมนอย 

  คะแนน 1.10 - 1.50 หมายถึง ระดับเหมาะสมปานกลาง 

  คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง ระดับเหมาะสมมาก 
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ตาราง  5  (ตอ) 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

รายการ 
X  S 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 
X  S 

ระดับความ
เหมาะสม 

8. ขณะที่หนูเดินเอางานมาสงครู เพื่อนวิ่ง
มาชนทําใหผลงานของหนูหลุดมือหลนลง
พื้นพังเสียหาย หนูจะทําอยางไร 

1.59 0.57 มาก 1.97 0.19 มาก 

9.วันนี้หนูไดรับมอบหมายใหชวยทํางาน
กลุม แตเพื่อนไมใหทําหนูจะทาํอยางไร 

1.52 0.57 มาก 1.90 0.31 มาก 

10. ขณะที่หนูกําลังเลนของเลนอยูมีเพื่อน
มาแยงของเลนจากมอืหนูไปหนูจะทํา
อยางไร 

1.38 0.56 ปานกลาง 1.86 0.35 มาก 

11. ขณะที่หนูกําลังเลนอยูในสนามกับ
เพื่อนๆ หนูอยากจะเลนชิงชา แตเพื่อน
กําลังเลนอยู หนูจะทําอยางไร 

1.90 0.31 มาก 1.93 0.26 
 

มาก 
 

12. ขณะที่หนูเดินผานตูน้ําดื่ม หนูรูสึก
เหนื่อยและหิวน้ํามาก แตไมมแีกวน้ําหนูจะ
ทําอยางไร 

1.10 0.56 ปานกลาง 1.62 0.49 มาก 

13. เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารหนูลืมใส
ผากันเปอนมาดวย หนูจะทําอยางไร 1.86 0.35 มาก 1.90 0.31 มาก 

14. วันนี้มีอาหารกลางวันที่หนูไมชอบ
รับประทานเลย แตหนูรูสึกหิวมาก หนูจะ
ทําอยางไร 

1.17 0.47 ปานกลาง 1.93 0.26 มาก 

15. ขณะที่หนูกําลังรับประทานอาหาร
กลางวัน หนูทําแกวน้ําหลุดมือน้ําหกลงบน
โตะอาหารหนูจะทําอยางไร 

1.62 0.49 มาก 1.79 0.41 มาก 

หมายเหตุ  : คะแนน 0.00 - 1.00 คือ ระดับเหมาะสมนอย 
  คะแนน 1.10 - 1.50 คือ ระดับเหมาะสมปานกลาง 
  คะแนน 1.51 - 2.00 คือ ระดับเหมาะสมมาก 
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ตาราง  5  (ตอ) 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

รายการ 
X  S 

ระดับความ
เหมาะสม X  S 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

16. เมื่อหนูรับประทานอาหารเสร็จแลว

ตองการดื่มน้ําอีก หนูจะทําอยางไร 1.79 0.41 มาก 1.93 0.26 มาก 

17.หนูเห็นเพื่อนๆ กําลังรับประทานขนม 

หนูอยากจะรับประทานขนมกบัเพื่อนหนู

จะทําอยางไร 

1.52 0.51 มาก 1.90 0.31 มาก 

18. เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนชุดนอนเพื่อ

พักผอนตอนกลางวัน เพื่อนๆ แตงกาย

เสร็จแลว แตหนูยังแตงกายและติด

กระดุมเสื้อไมได หนูจะทําอยางไร 

1.79 0.41 มาก 1.79 0.41 มาก 

19. เมื่อไดเวลากลับบานแลว หนูหา

รองเทาของหนูไมเจอหนูจะทําอยางไร 1.24 0.51 ปานกลาง 1.83 0.38 มาก 

20. เมื่อไดเวลากลับบานแลว ยังไมมีใคร

มารับหนู เลย  และเพื่อนๆ  กลับบาน

หมดแลว เหลือหนูเพียงคนเดียว หนูจะ

ทําอยางไร 

1.34 0.55 ปานกลาง 1.86 0.35 มาก 

 
โดยรวม 29.89 5.77 ปานกลาง 37.41 2.77 มาก 

 

หมายเหตุ  : คะแนน 0.00 - 1.00 หมายถึง ระดับเหมาะสมนอย 

  คะแนน 1.10 - 1.50 หมายถึง ระดับเหมาะสมปานกลาง 

  คะแนน 1.51 - 2.00 หมายถึง ระดับเหมาะสมมาก 
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 จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวา กอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค เด็กปฐมวัยมี

ความสามารถในการคิดแกปญหาโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง และเมื่อพิจารณารายการ

การแกปญหาพบวา เด็กปฐมวัยที่มีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับเหมาะสมมาก 11 

รายการ เหมาะสมปานกลาง 9 รายการ รายการที่เด็กสามารถคิดแกปญหาเปนอันดับสุดทายคือ ลืม

อุปกรณมาทํากิจกรรม และ รูสึกหิวน้ําแตไมมีแกวน้ําดื่ม   

 หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูใน

ระดับเหมาะสมมากขึ้นทุกรายการ และเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับ

เหมาะสมมากเปนอันดับสุดทายคือ รูสึกหิวน้ําแตไมมีแกวน้ําดื่ม 

 

ตาราง  6  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรยีนกอนและหลังการทํากิจกรรม 

      ศิลปสรางสรรค  

 

การแกปญหา        N           X              S               D          Sd             t              p 

กอนการทดลอง        29           29.89          5.77 

                                                                                      7.51         3.86          10.46**       .000 

หลังการทดลอง        29           37.41          2.77 

 

 จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวา เด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคมี

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับเหมาะสมมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แสดงวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแกปญหาเหมาะสม

มากขึ้น 
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กราฟแสดงความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลป

สรางสรรคเปนรายบุคคล 

กราฟแสดงผลการทดสอบโดยรวมกอนและหลังการจิดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ลําดับเด็กปฐมวัยท่ีเปนกลุมตัวอยาง

คะแนนเฉล่ีย

กอนทดลอง

หลังทดลอง

 
  

จากกราฟแสดงวา กอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิด

แกปญหาอยูในระดับเหมาะสมนอยจํานวน 2 คน ระดับเหมาะสมปานกลางจํานวน 13 คน และระดับ

เหมาะสมมากจํานวน 14 คน หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคพบวา เด็กปฐมวัยมีความสามารถใน

การคิดแกปญหาอยูในระดับเหมาะสมปานกลางจํานวน 1 คน และระดับเหมาะสมมากจํานวน 28 คน  

 
 
 
 

 

เหมาะสมมาก 

 เหมาะสมปานกลาง 

 เหมาะสมนอย 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการทดลองศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแกปญหาของ           

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนกับครูและผูที่เกี่ยวของกับการ

จัดการศึกษาปฐมวัย  ในการพิจารณาเลือกกิจกรรมที่ชวยสงเสริมการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยได

อยางเหมาะสม ซึ่งมีลําดับข้ันตอนของการวิจัยและผลของการศึกษาคนควาโดยสรุปดังนี้ 

 
ความมุงหมายของงานวิจัย 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํา

กิจกรรมศิลปสรางสรรค 

 2. ศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรม 

ศิลปสรางสรรค 

 

สมมติฐานการวิจัย 
           เด็กปฐมวัยที่ไดรับการกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีความสามารถในการคิดแกปญหาหลังจาก

ไดรับการจัดกิจกรรมเหมาะสมมากขึ้นกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
             ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน

ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 10 หองเรียน 298 คน ของโรงเรียน

สาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
            กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษา

อยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 29 คน ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแกแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจํานวน 24 แผน  

 2. เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บขอมูล ไดแก แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหา

ของเด็กปฐมวัย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน  20 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.73   

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาห

ละ 3 วัน วันละ 45 นาที ทําการทดลองในชวงกิจกรรมเสรี เวลา 10.00 น. – 10.45 น. รวมระยะเวลาใน

การทดลองทั้งสิ้น 24 วัน โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 1. ทําการทดสอบเด็กกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบการแกปญหาเปนการสอบกอนการ

ทดลอง (Pretest) 

 2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนระยะเวลา 8 สัปดาห  

 3.  เมื่อครบ 8 สัปดาหแลวทําการทดสอบการแกปญหาหลังการทดลอง (posttest) ดวย

แบบทดสอบการแกปญหาฉบับเดียวกับกอนการทดลอง 

 4.  นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบในขอ 1 และ ขอ 3 มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา กอนและหลังการทดลอง โดยอาศัยการแจกแจง

ของที  (t – test  for Dependent sample ) 

 3. เสนอเสนกราฟเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและ

หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนรายบุคคล 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. กอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูใน

ระดับเหมาะสมปานกลาง และหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการ

คิดแกปญหาอยูในระดับเหมาะสมมากขึ้น 

 2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีความสามารถในการคิดแกปญหา 

หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมอยูในระดับเหมาะสมมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 3. กอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค เด็กปฐมวัยจํานวน 2 คนมีความสามารถในการคิด

แกปญหาอยูในระดับเหมาะสมนอย เด็กปฐมวัยจํานวน 13 คน มีความสามารถในการคิดแกปญหาอยู

ในระดับเหมาะสมปานกลาง และเด็กปฐมวัยจํานวน 14 คน มีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูใน

ระดับเหมาะสมมาก หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค เด็กปฐมวัยจํานวน 1 คนมีความสามารถใน

การคิดแกปญหาอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง และเด็กปฐมวัยจํานวน 28 คน มีความสามารถใน

การคิดแกปญหาอยูในระดับเหมาะสมมากขึ้น 

 
อภิปรายผล 
 กอนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูใน

ระดับเหมาะสมปานกลาง และหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการ

คิดแกปญหาอยูในระดับเหมาะสมมาก และพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค มี

ความสามารถในการคิดแกปญหา หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมอยูในระดับเหมาะสมมากขึ้น อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ ต้ังไว และพบวากอนการจัดกิจกรรม         

ศิลปสรางสรรค เด็กปฐมวัยจํานวน 2 คนมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับเหมาะสมนอย  

เด็กปฐมวัยจํานวน 13 คน มีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง และ

เด็กปฐมวัยจํานวน 14 คน มีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับเหมาะสมมาก หลังการจัด

กิจกรรมศิลปสรางสรรค เด็กปฐมวัยจํานวน 1 คนมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับ

เหมาะสมปานกลาง และเด็กปฐมวัยจํานวน 28 คน มีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับ

เหมาะสมมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคทําใหเด็กมีความสามารถในการคิด

แกปญหาอยูในระดับเหมาะสมมากขึ้นเนื่องจาก 

 1. กิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนควา เรียนรูจาก

ประสบการณตรง ผานสื่ออุปกรณในการทํากิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย และยังเด็กยังไดคิดแกปญหา

จากสถานการณตางๆ ที่ครูกําหนดขึ้นระหวางการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค เด็กไดคนพบวธิกีารใหมๆ  

ในการใชอุปกรณทางศิลปะและสรางสรรคผลงานไดตามจินตนาการ  ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรู

ของเด็กปฐมวัยที่สนใจในการสํารวจ คนควา อยากรูอยากเห็นสิ่งตางๆ รอบตัว กิจกรรมศิลปสรางสรรค

ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง เด็กใชทักษะกระบวนการคิดแกปญหาเรียนรูวิธีการ

แกปญหาตางๆ จากสถานการณหรือประเด็นปญหาที่ครูกําหนดขึ้นในแตละกิจกรรม การดําเนินกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคในแตละครั้งไดจัดทั้งในรูปแบบการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมและทํากิจกรรมเดี่ยว ซึ่ง

เด็กๆ ใหความสนใจและตั้งใจที่จะเขารวมทํากิจกรรม สังเกตจากการซักถามของเด็กๆ วา วันนี้ครูจะมี

กิจกรรมอะไรมาใหแกปญหา เมื่อเด็กไดรับรูข้ันตอนการทํากิจกรรมและประเด็นปญหาในการทํากิจกรรม  
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เด็กจะคิดแกปญหาดวยตนเอง จากนั้นรวมพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนวิธีการแกปญหาของตนเองกับ

เพื่อนในกลุม ซึ่งเด็กแตละคนจะมีความคิดเห็นในการแกปญหาที่แตกตางกัน ทําใหเด็กไดเรียนรูวิธีการ

เลือกแกปญหา และแกปญหาดวยตนเองแบบลองผิดลองถูก  ดังจะเห็นไดจากการทํากิจกรรมรูปทรง

สรางภาพ และเมล็ดพืชสรางภาพ ประเด็นปญหาคือ เด็กสรางภาพโดยใหมีรูปทรงทุกรูปทรง หรือเมล็ด

พืชทุกชนิดเปนสวนประกอบของภาพ การทํากิจกรรมถึงแมวาเด็กจะทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมแต

การคิดแกปญหาของเด็กแตละคนจะมีวิธีการคิดที่แตกตางกัน บางคนเลือกแกปญหาดวยตนเองโดย

การขอเมล็ดพืชหรือรูปทรงจากเพื่อนกลุมอ่ืน เด็กบางคนแกปญหาดวยวิธีการถามเพื่อนหรือถามครูวา

ทําอยางไรแลวจึงลงมือทํากิจกรรม เด็กบางคนแกปญหาดวยการขอใหเพื่อนชวยทํากิจกรรมให และ

บางกิจกรรมเด็กทํากิจกรรมในรูปแบบกลุมคือ เด็กทุกคนในกลุมตองรวมกันคิดแกปญหาจากการทํา

กิจกรรม เชนกิจกรรมตอเชือกไดภาพ ซึ่งประเด็นปญหาคือ สมาชิกในกลุมจะตองรวมกันตอเชือกใหได

ภาพที่สมบูรณ  โดยใชเชือกใหหมดและครบทุกคน เมื่อเด็กทุกคนเขากลุมแลวตางชวยกันคิดหาวิธีและ

ลองเอาเชือกมาวางใหเปนรูปรางตางๆ เมื่อไดภาพตามที่ตองการแลว ปรากฏวาเชือกในกลุมยัง

เหลืออยู เด็กๆ ก็จะชวยกันคิดใหมตอไปเร่ือยๆ จนสามารถนําเชือกมาสรางเปนภาพไดประสบ

ผลสําเร็จตามที่ตองการ และสามารถใชเชือกไดครบทุกเสน  

 จากกิจกรรมดังกลาวพบวา เด็กเรียนรูวิธีการแกปญหาจากการลงมือปฏิบัติจริง และคนพบ

วิธีการแกปญหาแบบลองผิดลองถูก จนสามารถแกปญหาไดประสบผลสําเร็จ สอดคลองกับ            

นภเนตร  ธรรมบวร (2544: 110) ที่กลาววา ศิลปะถือเปนการแกปญหา เพราะกิจกรรมศิลปะเปด

โอกาสใหเด็กไดสํารวจ และแกปญหาผานผลงานตางๆ ในการคนหาคําตอบ เด็กจะคนพบวิธีการใหมๆ 

ในการใชอุปกรณทางศิลปะ และสอดคลองกับ วิรุณ ต้ังเจริญ (2539: 20-29) ที่กลาววา ขณะที่เด็กทํา

กิจกรรมศิลปะเด็กจะจัดระบบความคิดอยางรวดเร็ว และกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่

สงเสริมประสิทธิภาพดานการคิดผานกระบวนการทางศิลปะ จากประสบการณที่เด็กไดสัมผัสกับวัสดุ 

อุปกรณทั้งในดานรูป กลิ่น เสียง ความรูสึกจากการไดแยกแยะในกระบวนการทํากิจกรรมศิลปะนั้น 

เพราะเด็กไดวิเคราะหทดลองสัมผัสดวยตนเอง และสอดคลองกับเพียเจท (อรชา วราวิทย. 2536: 12-

14) ที่กลาววา เด็กจะเรียนรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรม มีความเจริญอยางรวดเร็วในดานความคิดความ

เขาใจ เพราะเด็กวัยนี้ชอบทําอะไรบอย ๆ ซ้ํา ๆ เปนการเลียนแบบ และพยายามแกปญหาแบบลองผิด

ลองถูก เมื่อเด็กมีประสบการณมากขึ้นหรือไดมีโอกาสฝกทักษะการแกปญหาอยูเสมอ จะชวยใหเด็ก

เขาใจปญหาและสามารถแกปญหาที่ซับซอนไดดีข้ึน  และสอดคลองกับชูชีพ  ออนโคกสูง (2522: 121–

123) ที่กลาววา สถานการณของปญหาที่เด็กสนใจ ทําใหเด็กเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรูหรือแกปญหา ถา

ปญหานั้นเปนปญหาที่ตอเนื่อง หรือคลายคลึงกับปญหาที่เคยเรียนรูมาแลวก็จะทําใหการแกปญหานั้น

งายขึ้น  
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 2.  กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการคิดแกปญหาใหกับเด็กปฐมวัย 

เนื่องจากเปนกิจกรรมที่เอื้อใหเด็กรูจักการสังเกต เปรียบเทียบรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ จากวัสดุ

อุปกรณ ตลอดจนเด็กมีโอกาสในการสํารวจ คนควา ทดลองทํากิจกรรมและเรียนรูวิธีการแกปญหาตาง ๆ 

ดวยตนเอง โดยครูเปนผูเตรียมสื่ออุปกรณและกระตุนใหเด็กคิดแกปญหาจากการทํากิจกรรม ซึ่ง

สามารถจัดไดทั้งในรูปแบบกิจกรรมกลุมและกิจกรรมเดี่ยว รูปแบบกิจกรรมกลุมคือ การเปดโอกาสให

กลุมตัวอยางไดทํากิจกรรมโดยพรอมเพียงกัน สวนรูปแบบกิจกรรมเดี่ยวคือ ในขณะที่ทํากิจกรรม   

ศิลปสรางสรรคกลุมตัวอยางมีโอกาสไดเลือกทํากิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจ 
 จาการทดลองพบวา การดําเนินกิจกรรมศิลปสรางสรรคไมวารูปแบบกิจกรรมกลุมหรือ

กิจกรรมเดี่ยว เด็กจะพบกับปญหาอยางหลากหลายทั้งปญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง  และปญหาที่

กําหนดใหมีไวในแตละกิจกรรม เด็กจะใชประสบการณการแกปญหาที่แตกตางกัน เชน กิจกรรม

สรางสรรคงานเสน เปนกิจกรรมเดี่ยวที่เด็กตองคิดแกปญหาดวยตนเอง เมื่อเด็กรับรูข้ันตอนการ

แกปญหาและประเด็นปญหาที่ตองแกไข เด็กแตละคนจะคิดหาวิธีการแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเองบางคน

เลือกที่จะถามเพื่อน บางคนเลียนแบบวิธีการแกปญหาเหมือนกับเพื่อน บางคนสามารถคิดแกปญหา

ดวยตนเองโดยทันที ไมวาจะไดวิธีการแกปญหามาอยางไร แตในที่สุดเด็กสามารถแกปญหาเพื่อให

ตนเองหลุดพนและสรางสรรคผลงานไดตามที่ตองการ   
 กิจกรรมมือนอยสรางภาพเปนกิจกรรมกลุมที่ระบุประเด็นปญหาวา เด็กตอเติมภาพโดยไมให

ซ้ํากับภาพของเพื่อนในกลุม เมื่อลงมือทํากิจกรรมเด็กตางพูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนวิธีการแกปญหา

ซึ่งกันและกัน จากนั้นเด็กเลือกวิธีการแกปญหาและลงมือทํากิจกรรม เมื่อวิธีการแกปญหานั้นไม

ประสบผลสําเร็จเด็กจะเปลี่ยนวิธีแกปญหาไปเรื่อย ๆ จนพบวิธีการแกปญหาที่ประสบผลสําเร็จ เชน 

ขณะที่ทํากิจกรรมบอสพูดกับเพื่อน ๆ ในกลุมวา “บอกกอนซิวาใครจะทําเปนรูปอะไร” เมื่อเพื่อนใน

กลุมบอกชื่อส่ิงที่ตนเองจะตอเติม ปรากฏวาของฟลิ๊นซ้ํากับเพื่อนในกลุม ทุกคนบอกใหฟลิ๊นคิดใหม

แตฟลิ๊นไมสามารถคิดได เพื่อนในกลุมก็จะชวยคิด เมื่อเห็นวาไมซ้ํากันแลวเด็กๆ ตางลงมือทํากิจกรรม

ไดประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ วารี ถิระจิตร (2541: 74-75) ที่กลาววา การใหเด็กมีโอกาสพบกับ

ปญหาและแกปญหาบอยๆ เปนสิ่งที่จะชวยใหเด็กฝกฝนตนเองในการแกปญหานั้นๆ แตการแกปญหา

ของเด็กจะดีหรือไมยอมตองอาศัยประสบการณเดิม ถาเด็กไดรับแรงจูงใจสูง เด็กจะสามารถแกปญหา

ไดดีและมีเหตุผล เด็กตองใชสติปญญาของตนเองในการแกปญหา และสอดคลองกบั May (เปลว ปุริสาร. 

2543; อางอิงจาก May. 1970: 266) ที่กลาววา การแกปญหาจะเกิดขึ้นไดจากการที่เด็กตองอาศัย  

การคาดคะเน การคิดจินตนาการรวบรวมความคิดใหเห็นภาพของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ  
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 การทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคหากเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมทั้งในรูปแบบกลุมและเดี่ยว 

จะเปนการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานการคิดแกปญหาไดดีขึ้น เนื่องจากเด็กไดแลกเปลี่ยน

ประสบการณการแกปญหาของตนเองกับเพื่อนจากการนําประสบการณที่เคยไดรับแบบกลุมและแบบ

เดี่ยวมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน จะทําใหเด็กสามารถแกปญหาไดในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ

ทฤษฎีทางสติปญญาของ ไวกอตสกี้ (วัฒนา มัคคสมัน. 2539:19) ที่กลาววา เด็กจะเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาการทางสติปญญาและทัศนคติ เมื่อมีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับบุคคลอื่น เชน ผูใหญ ครู 

เพื่อน บุคคลเหลานี้จะใหขอมูลสนับสนุนใหเด็กเกิดขึ้นใน Zone of Proximal Development หมายถึง 

สภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแกปญหาไดโดยลําพัง เมื่อไดรับการชวยเหลือ

แนะนําจากผูใหญหรือจากการทํางานรวมกับเพื่อนที่มีประสบการณมากกวาเด็กจะสามารถแกปญหา

นั้นไดและเกิดการเรียนรูได 
 3.  จากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคในแตละครั้ง หลักการทํากิจกรรมเปนรูปแบบเดียวกัน

ทุกวัน แตเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ และประเด็นปญหาในการทํากิจกรรมตลอดจนผลผลิตของกิจกรรมที่

แตกตางกัน พบวาเด็กยงัคงใหความสนใจที่จะทํากิจกรรมโดยไมเบื่อหนายเนื่องจากวัสดุที่นํามาใหเด็ก

ไดลงมือทํานั้นมีความหลากหลาย และแปลกใหมอยูเสมอ นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมทักษะการ

คิดแกปญหาใหกับเด็กจากการทํากิจกรรมในแตละครั้ง ซึ่งเด็กจะไดคิดแกปญหาจากการตั้งคําถาม

หรือสถานการณของปญหาในระหวางการทํากิจกรรม เชน ประเด็นปญหามีวัสดุอุปกรณไมเพียงพอใน

การทํากิจกรรม สรางสรรคผลงานโดยไมใหซ้ํากับเพื่อนในกลุม ใชวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงาน

ใหครบทุกชนิด ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นจริงขณะทํากิจกรรม เชน เพื่อนแยงอุปกรณ เพื่อนไมแบงงาน

ใหทํา ตองการใชอุปกรณแตเพื่อนใชอยู เพื่อนทําผลงานของตนเองชํารุดเสียหาย ไมมีอุปกรณที่ตนเอง

ตองการ ดังตัวอยางกิจกรรมเมล็ดพืชสรางภาพ เมื่อครูแนะนํากิจกรรมและขั้นตอนการทําเสร็จแลว 

เด็กๆ จะคิดหาวิธีทํากอนลงมือปฏิบัติ และเมื่อไมแนใจจะถามครูหรือเพื่อนในกลุม เชน นองแพรวา

ถามครูวา “ตองใหครบทุกอยางหรือเปลาคะ” ครูตอบวา “ใชคะ” จากนั้นนองแพรวารีบลงมือทํา

กิจกรรมโดยทันที และนองสายปานถามวา “ทําอยางไรละแพรวา” ขณะนั้นนองปวยเลงเดินมาหยิบ

เมล็ดพืชในกลุม นองฟลิ้นรีบแยงคืนแลวพูดวา “มาหยิบของกลุมเราไปทําไม” นองปวยเลงบอกวา         

“ก็จะไดมีเมล็ดพืชครบทุกชนิดไง จําไมไดเหรอ” นองฟลิ้นถามครูวา “ไปเอาของกลุมอ่ืนไดไหมคะ”       

ครูตอบวา “แลวหนูจะทําอยางไรละจึงจะไดเมล็ดพืชครบทุกชนิดในเมื่อกลุมของหนูมีเมล็ดพืชเพียง

ชนิดเดียว”  เมื่อเด็กเห็นเพื่อนแกปญหาดวยวิธีนั้นประสบผลสําเร็จ เด็กคนอื่น ๆ ก็จะแกปญหานั้นตาม

เพื่อนโดยการไปขอเมล็ดพืชจากเพื่อนกลุมอ่ืน ๆ  
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ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัยเมื่อพิจารณาจะพบวา ปญหาที่เกิดขึ้น

นั้นมีทั้งปญหาที่เกี่ยวของกับตนเองโดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน เชน ขณะที่ครูสอนหนูรูสึกปวดปสสาวะ

เปนอยางมาก หนูจะทําอยางไร  ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน เชน วันนี้หนูมาถึงโรงเรียนสาย

เมื่อมาถึงหองเรียนแลวไมพบใครหนูจะทําอยางไร ปญหาของผูอ่ืนที่เกี่ยวของกับตนเอง เชน เมื่อเลน

เสร็จแลวเพื่อนไมเก็บของเลน หนูจะทําอยางไร  ปญหาตาง ๆ เหลานี้มีวิธีการแกปญหาในแตละปญหา

แตกตางกันออกไป จากการสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กแตละคนพบวา ความสามารถใน

การแกปญหาของแตละบุคคลแตงตางกัน ข้ึนอยูกับองคประกอบสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวเด็ก การเลี้ยงดู

ของพอแมมีสวนสําคัญที่ทําใหเด็กไมกลาตัดสินใจแกปญหา เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่ง

สอดคลองกับ ฉันทนา ภาคบงกช (2528: 47-49) ที่ไดเสนอแนวทางการสงเสริมความสามารถในการ

แกปญหาไววาการใหความรักความอบอุน สนองความตองการของเด็กอยางมีเหตุผล และเปดโอกาส

ใหเด็กชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย จะทําใหเด็กมีพัฒนาการดานการคิดแกปญหาและสามารถ

แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการแกปญหาในแตละประเภทนั้นแตกตางกัน เชน ปญหาที่

เกี่ยวของกับตนเองไมเกี่ยวกับผูอ่ืน เด็กปฐมวัยสามารถคิดแกปญหาไดในระดับเหมาะสมมากขึ้น 

เนื่องจากเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและเด็กสามารถตัดสินใจแกปญหาไดดวยตนเอง สวนปญหา

ของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน และปญหาของผูอ่ืนที่เกี่ยวของกับตนเอง พบวาเด็กปฐมวัยสามารถคิด

แกปญหาอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากเมื่อพบปญหาที่มีผูอ่ืนเขามาเกี่ยวของเด็กแตละคนจะมี

แนวทางการแกปญหาที่แตกตางกัน ทําใหตองเลือกตัดสินใจแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ แตกระบวน

แกปญหานั้นเด็กจะนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหและหาวิธีการแกปญหา โดยการแลกเปลี่ยนแนวทาง

การแกปญหาของตนเองกับเพื่อน แลวเลือกวิธีการแกปญหาเพื่อทดลองแกปญหาดวยตนเอง เมื่อ

วิธีการแกปญหานั้นไมประสบผลสําเร็จ เด็กจะคิดวิธีการแกปญหานั้นใหมจากการซักถามเพื่อนหรือครู  

เพื่อใหตนเองสามารถแกปญหาตาง ๆ เหลานั้นไดประสบผลสําเร็จดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ  

เจษฎา  ศุภางคเสน (2530: 28-29) ที่กลาววา การฝกใหเด็กทํางานตามขั้นตอนของกระบวนการ

แกปญหา ฝกคิดเกี่ยวกับการแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับปญหา

ตัดสินใจแกปญหาดวยตนเองจะทําใหเด็กแกปญหาไดสูงขึ้น และสอดคลองกับ สรวงพร กุศลสง 

(2538: 71) ที่กลาววา การเปดโอกาสใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและเด็กไดลงมือปฏิบัติ

จริง โดยใชส่ืออุปกรณที่เปนของจริงจะชวยสงเสริมพัฒนาการดานการแกปญหา และเกิดการเรียนรู

ดวยตนเองตอไป   
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 ดังนั้นกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กสามารถคิดแกปญหาไดเหมาะสมมาก

ข้ึน เพราะเด็กไดลงมือปฏิบัติและฝกทักษะกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ โดยอาศัยทักษะ

การสังเกต การวางแผน นําไปสูการแกปญหาผานการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค และเด็กยังไดเรียนรู

การทํางานรวมกับผูอ่ืน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการคิดคนประดิษฐส่ิงใหม ๆ ตาม

ความคิดจินตนาการของตนเองอยูเสมอ 

  
ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 

 1. การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองผานสื่อ

อุปกรณที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบกิจกรรมกลุมและกิจกรรมเดี่ยวพบวา เมื่อเขากลุมทํากิจกรรมเด็ก

เกิดการแกปญหาแบบลองผิดลองถูก โดยเลือกวิธีแกปญหาจากการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนใน

กลุม และเด็กทดลองแกปญหาไปเรื่อย ๆ จนกวาจะประสบผลสําเร็จ     

 2. การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคไดจัดในชวงเวลากิจกรรมเสรี โดยใชหลักการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณ พบวา เด็กใหความสนใจและสนุกสนานในการทํากิจกรรม เนื่องจากเด็กมีโอกาส

เลือกทํากิจกรรมอื่น ๆ ไดตามความสนใจ   

 3. การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคไดดําเนินการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบกลุมและเดี่ยวใน

ชวงเวลากิจกรรมเสรี ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย พบวา ระยะแรกของการทดลองเด็กไมกลาแสดงความ

คิดเห็นแนวทางการแกปญหา และเมื่อครูกระตุนใหแนวทางการคิด เด็กเริ่มมีความมั่นใจและกลา

แสดงออกมากขึ้น เมื่อดําเนินการทดลองไปเรื่อย ๆ อยางตอเนื่องเด็กมีความสนใจกิจกรรมมากขึ้น 

สามารถทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน รูจักแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมรวมกัน มีน้ําใจรูจัก

ชวยเหลือ แบงปนสิ่งของในการทํากิจกรรมรวมกัน 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 1. การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อสงเสริมการแกปญหาใหกับเด็กปฐมวัย ครูควรศึกษา

และเขาใจพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก การจัดกิจกรรมควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของ

เด็ก เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับวัย และเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ เกิดทักษะการแกปญหาไดอยางเหมาะสมกับวัย  

 2. การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ครูควรจัดเตรียมสื่อ อุปกรณใหเพียงพอตอความตองการ

ของเด็ก และเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทํากิจกรรมตามความสนใจของตนเอง ครูควรมีการทดลองใช

ส่ืออุปกรณกอนนํามาจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ส่ืออุปกรณเหลานั้นสามารถสงเสริม

พัฒนาการทางดานศิลปสรางสรรคใหกับเด็กไดอยางแทจริง 
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 3. การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชหลักการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณในชวงเวลา

กิจกรรมเสรี ครูควรทําความเขาใจเกี่ยวกับการนํากิจกรรมตาง ๆ มาผสมผสานบูรณาการเขาดวยกัน 

และออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถยืดหยุน เอื้อตอตามความสนใจของเด็ก ครูควรใหคําแนะนํา

หรือกระตุนใหเด็กสามารถทํากิจกรรมไดดวยตนเอง จะทําใหเด็กมีกําลังใจและกลาที่จะตัดสินใจใน

การทํากิจกรรมครั้งตอไปไดดีข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่มีตอความสามารถพื้นฐานดานอื่นๆ 

ของเด็กปฐมวัย  เชน ทักษะทางภาษา ทักษะทางคณิตศาสตร ทักษะทางดานอารมณ และทักษะทาง

สังคม 

 2. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ในการจัด

กิจกรรมศิลปสรางสรรครูปแบบตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบกลุมและแบบเดี่ยว  

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคประกอบคําถามเชื่อมโยงประสบการณ การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

แบบลงมือปฏิบัติจริง  
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย

นั้น  เปนการจัดกิจกรรมที่ยึดเด็กเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองอยาง

อิสระ และเด็กไดใชทักษะการคิด ตัดสินใจแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการทํากิจกรรม ผานสื่อ

อุปกรณที่หลากหลาย ทั้งสื่อจากธรรมชาติ และสื่อที่อยูรอบๆ ตัวเด็ก ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและคนพบ

ดวยตนเองจากการใชประสาทสัมผัสในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาคนหาคําตอบที่ตนเองตองการ 

โดยครูเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการวางแผนการจัดกิจกรรม และเตรียมสื่ออุปกรณตางๆ ตลอดจน

ใหคําแนะนํา กระตุนใหเด็กเกิดการคิดแกปญหาผานการตั้งคําถามจากประเด็นปญหาในแตละกิจกรรม

เพื่อใหเด็กไดคิดหาคําตอบดวยตนเอง และทบทวนประสบการณเดิมจากการทํากิจกรรม ทําใหเด็กเกิด

การเรียนรูดวยตนเองจนสามารถสรางสรรคผลงานไดประสบผลสําเร็จ และเรียนรูที่จะแกปญหาใน

ระหวางการทํากิจกรรมจนสามารถพัฒนาการคิดแกปญหาไดดีขึ้น 

จุดมุงหมาย 

1. เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย ผานการจัดกิจกรรมศิลป

สรางสรรค 

            2. เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการคนควาหาความรูดวยตนเองผานสื่ออุปกรณที่

หลากหลายโดยใชประสาทสัมผัสในการเรียนรู ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจในเนื้อหาที่ตองการศึกษา 

เนื้อหา 

กิจกรรมศิลปสรางสรรคที่สงเสริมใหเด็กคิดแกปญหา 24 กิจกรรม 

การดําเนินกิจกรรม 

          1. จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคในชวงกิจกรรมเสรี เวลา 10.00 น. – 10.45 น.ใชเวลาประมาณ 

45 นาที สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี 
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          2. จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค โดยเปดโอกาสใหเด็กเปนผูลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง ผานสื่อ
อุปกรณที่หลากหลาย และคิดแกปญหาจากประเด็นปญหาที่ระบุไวในแตละกิจกรรม จากนั้นลงมือ
ปฏิบัติเพื่อคนพบคําตอบที่ตนเองตองการ โดยครูเปนผูมีบทบาทในการผูอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ
เด็กเมื่อเด็กตองการ และตั้งคําถามกระตุนใหเด็กคิดแกปญหาในระหวางการทํากิจกรรม 
          3. จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 เตรียมตัวเด็กใหพรอมกอนเริ่มกิจกรรมโดยใชการสนทนา เพลง คําคลองจอง 
ปริศนาคําทาย หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยใหสอดคลองกับกิจกรรมในวันนั้นๆ 

3.2 แนะนํากิจกรรม อุปกรณ และวิธีการทํากิจกรรมใหเด็กฟงพรอมกันทั้งหมด 

3.3 ระบุประเด็นปญหาในการทํากิจกรรมเพื่อใหเด็กคิดแกปญหากอนลงมือทํา 
     กิจกรรม 
3.4 เด็กลงมือทํากิจกรรม โดยใหอิสระเดก็ในการเขากลุมทํากิจกรรม 

3.5 ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กระหวางการทํากิจกรรม 

3.6 เด็กนําเสนอผลงาน และรวมพดูคุยเกีย่วกับแนวทางการแกปญหาจากการทํา  
     กิจกรรม 

บทบาทคร ู

1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค และจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคทุกวันในชวง
กิจกรรมเสรี เวลา 10.00 น. – 10.45 น. 

2. ในการสอนครูควรสรางบรรยากาศการเรียนรูเพื่อใหเด็กมีอิสระในการทํากิจกรรม และกลา
ที่จะแสดงออก 

3. สงเสริมใหเด็กไดคิดแกปญหา โดยการกระตุนใหเด็กคิดแกปญหาดวยตนเองผานการตั้ง
คําถาม และใหแรงเสริมเมื่อเด็กแกปญหาได ไมควรชี้แนะเด็กโดยที่เด็กยังไมมีโอกาสในการคิด 

4. หลังจบการดําเนินกิจกรรมศิลปสรางสรรค ครูชักชวนใหเด็กชวยกันเก็บอุปกรณและรวมกัน
สนทนาเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหา 

5. ใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหสอดคลอง และสัมพันธกับการแกปญหาในชีวิตประจําวันของ
เด็กปฐมวัย 
 

บทบาทเด็ก 
1. มีความสนใจและรวมมือในการทํากิจกรรมดวยตนเอง 
2. เด็กแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาไดอยางอิสระ 

3. เด็กสามารถแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม 

4. เด็กมีลักษณะการคิดแกปญหา วางแผน และตัดสินใจแกปญหาขณะทํากิจกรรม 
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5. เด็กรูจักคิด คนหา และเลือกวิธีการแกปญหากอนลงมือทํากิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 

กิจกรรมที่ 1 ( วันอังคาร  เวลา 10.00 น.– 10.45 น ) 
ชื่อกิจกรรม       เมล็ดพืชสรางภาพ 
จุดประสงค 

1. เพื่อใหเด็กสามารถจําแนกเมล็ดพืชชนิดตางๆ ได 
2. เพื่อใหเด็กสามารถนําเมล็ดพืชมาสรางเปนภาพไดตามที่ตองการ 

3. เพื่อใหเด็กสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางทํากิจกรรมไดเหมาะสมกับวัย 
 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

ขั้นนํา 
 1. เด็กและครูรวมกันรองเพลง “สวัสดี” (ไมทราบนามผูแตง) 

2. ครูแนะนํากิจกรรมและอุปกรณในการทํากิจกรรมมีดังนี้ เมล็ดถ่ัวแดง เมล็ดทานตะวัน เมล็ด

แตงโม เมล็ดฟกทอง เมล็ดถ่ัวดํา กาว กระดาษ A4 

ขั้นสอน 

1. ครูชักชวนใหเด็กๆ สังเกตเมล็ดพืชชนิดตางๆ และรวมกันพูดคุยโดยครูตั้งคําถามดังนี้ “เมล็ด

พืชเหลานี้แตกตางกันอยางไร” “เด็กเคยใชเมล็ดพืชเหลานี้ทําอะไรบาง” 

2. ครูแบงกลุมเด็ก และแจกเมล็ดพืชใหกลุมละ 1 ชนิด จากนั้นรวมกันสรางขอตกลงในการ

ดูแลอุปกรณของกลุมกอนนําสงคืน 
3. ครูกระตุนใหเด็กคิดแกปญหาโดยใชคําถามดังนี้ “เด็กๆ จะมีวิธีสรางภาพจากเมล็ดพืชได

อยางไร โดยใหมีเมล็ดพืชทุกชนิดเปนสวนประกอบของภาพ” 

 4. เด็กลงมือทํากิจกรรมอยางอิสระ โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาของเด็ก 

ขั้นสรุป 

เด็กๆ นําเสนอผลงานและรวมกันสนทนาโดยครูใชถามคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กคิดจาก
กระบวนการทํากิจกรรมดังนี้ 

1. เด็กๆ นําเมล็ดพืชมาสรางเปนภาพอะไร 

2. เด็กๆ ใชเมล็ดพืชอะไรบางเปนสวนประกอบของภาพ 

3. ในขณะที่เด็กๆ ทํากิจกรรม ในกลุมมีเมล็ดพืชเพียงชนิดเดียว  เด็กๆ มีวิธีทําอยางไรจึง
สามารถนําเมล็ดพืชชนิดอื่นๆ มาสรางภาพไดครบทุกชนิด 

4. ถาเด็กๆ ตองการสิ่งของจากผูอ่ืน เด็กๆ จะทําอยางไร 
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ประเด็นปญหา 

เด็กสรางภาพจากเมล็ดพืช โดยใหมีเมล็ดพืชทุกชนิดเปนสวนประกอบของภาพ 
 

อุปกรณ 
1. เมล็ดพืชชนิดตางๆ เชน เมล็ดถ่ัวแดง เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม เมล็ดฟกทอง เมล็ดถ่ัวดํา 

2. กระดาษ  A4 

3. กาว ไมทากาว   ผาเช็ดมือ 
 

การประเมินผล 

1. สังเกตจากการตอบคําถามของเด็ก 

2. สังเกตจากการแกปญหาระหวางการทํากิจกรรม 

3. สังเกตจากผลงานของเด็ก 
 

 

ภาคผนวก 
เพลง     “สวัสดี”      (ไมทราบนามผูแตง) 

 

สวัสดีเพื่อนรักเรา  อยาเงียบเหงามาคุยกับฉันซิ 
                                     อยูตรงโนน หรืออยูตรงนี้  มาคุยกับฉันซิฉันจะวาดลวดลาย 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 

กิจกรรมวันที่ 2 (วันพุธ เวลา 10.00 น. – 10.45 น.) 
ชื่อกิจกรรม       วาดภาพชวยแมนก 

จุดประสงค 
1.เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได 

2.เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการวาดภาพระบายสี 

3.เพื่อใหเด็กสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางทํากิจกรรมไดเหมาะสมตามวัย 
 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

ขั้นนํา 
 1.เด็กๆ และครูรวมกันรองเพลง “นกกระจิบ” (ไมทราบนามผูแตง) 

 2. ครูแนะนํากิจกรรมและอุปกรณสําหรับการทํากิจกรรมดังนี้ กระดาษA4 สีเทียน 

ขั้นสอน 

1.ครูกระตุนใหเด็กคิดแกปญหาโดยสรางสถานการณวา “มีแมนกกับลูกๆ อยูในรังบนตนไม 

และใตตนไมนั้นมีงูกําลังออกหาอาหารกิน ใหเด็กๆ คิดหาวิธีปองกันไมใหงูขึ้นไปกินนกบนตนไม 
จากนั้นใหวาดภาพและนํามาเลาใหเพื่อนฟง”  

2. ครูแจกกระดาษใหเด็กๆ ลงมือทํากิจกรรมอยางอิสระโดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมการ

แกปญหาของเด็ก  
 

 ขั้นสรุป 

เด็กๆ นําเสนอผลงานและรวมกันสนทนาโดยครูใชถามคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กคิดจาก
กระบวนการทํากิจกรรม 

1. เด็กๆ มีวิธีปองกันอยางไรไมใหงูขึ้นไปกินนกบนตนไม 

2. ถาวิธีนั้นยังแกปญหาไมไดผล เด็กๆคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น เด็กๆ จะมีวิธีอ่ืนอยางไร 

3. ถาเด็กๆ เปนแมนกเด็กๆ จะทําอยางไร 

4. ถาเด็กๆ เห็นคนอื่นมารังแกเพื่อนของตนเอง เด็กๆ จะทําอยางไร 
  

ประเด็นปญหา 
 วาดภาพหาวิธีปองกันไมใหงูขึ้นไปกินนกบนตนไม 
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อุปกรณ 
 1. สีเทียน 

 2. กระดาษA4 
 

การประเมินผล 

 1. สังเกตจากการตอบคําถามของเด็ก 

 2. สังเกตจากการแกปญหาขณะทํากิจกรรม 

 3. สังเกตจากผลงานของเด็ก 

 
 
 

ภาคผนวก 
เพลง     “นกกระจิบ”      (ไมทราบนามผูแตง) 

 

นั่นนกบนิมาลบิ  นกกระจิบ 1 2 3 4 5 

                                         อีกฝูงบินลองลอยมา       6 7 8 9 10 ตัว 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 

กิจกรรมวันที่ 3  (วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. – 10.45 น.) 
ชื่อกิจกรรม       รูปทรงสรางภาพ 

จุดมุงหมาย 
1.เพื่อใหเด็กสามารถสรางภาพจากกระดาษรูปทรงตางๆไดตามตองการ 

2.เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการในการทํากิจกรรม 

3.เพื่อใหเด็กสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางทํากิจกรรมไดเหมาะสมกับวัย 

การดําเนินกิจกรรม 
ขั้นนํา 

1.เด็กและครูรวมกันรองเพลง “ขนม” (ผูแตง ปฐิกรณ  ตุกชูแสง) 

2.ครูแนะนํากิจกรรมและอุปกรณสําหรับการทํากิจกรรมดังนี้ กระดาษรูปวงกลม, สามเหลี่ยม, 

ส่ีเหล่ียม, วงรี, คร่ึงวงกลม 

ขั้นสอน 
1. ครูชักชวนใหเด็กๆ สังเกตกระดาษรูปทรงสามเหลี่ยม สีเหล่ียม วงกลม คร่ึงวงกลม วงรีและบอก

รูปราง ขนาด สี  
2. ครูแบงกลุมเด็กออกเปน 5 กลุม กลุมละ 5 – 6  คน จากนั้นครูแจกกระดาษรูปทรงใหกลุมละ 1 

รูปทรง โดยไมใหซํ้ากัน 
3. ครูกระตุนใหเด็กคิดแกปญหาโดยกําหนดให “เด็กๆ จะมีวิธีสรางภาพจากกระดาษรูปทรงได

อยางไร โดยใหภาพมีสวนประกอบของรูปทรงทุกรูปทรง และเด็กๆ สามารถหยิบไดรูปทรงละ 1 

รูปทรงเทานั้น” 

4.เด็กๆ เขากลุมและลงมือทํากิจกรรมอยางอิสระโดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาของ

เด็ก  
ขั้นสรุป 

เด็กๆ  นําเสนอผลงานและรวมกันสนทนาโดยครูใชคําถามเพื่อกระตุนให เด็กคิดจาก
กระบวนการทํากิจกรรมดังนี้ 
 1. เด็กๆ นํารูปทรงมาสรางเปนภาพอะไร 

 2. ภาพของเด็กๆ มีรูปทรงอะไรบาง 

 3. เมื่อในกลุมไมมีกระดาษรูปทรงที่เด็กๆ ตองการ เด็กๆ มีวิธีแกปญหาอยางไร 
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 4. ขณะที่เด็กๆ กําลังทํากิจกรรม และเพื่อนเขามาหยิบอุปกรณของเด็กๆไปโดยไมไดขอ เด็กๆ

จะทําอยางไร 
 

ประเด็นปญหา 
 สรางภาพจากกระดาษรูปทรง โดยใหภาพนั้นมีรูปทรงทุกรูปทรงเปนสวนประกอบของภาพ

และหยิบไดรูปทรงละ 1 รูปทรงเทานั้น 
 

อุปกรณ 
1.กระดาษรูปวงกลม, สามเหลี่ยม, ส่ีเหล่ียม, วงรี, คร่ึงวงกลม 

2.กระดาษ A4  

3.กาว, ผาเช็ดมือ 

4.สีเทียน  
 

การประเมินผล 

 1. สังเกตจากการตอบคําถามของเด็ก 

 2. สังเกตจากการแกปญหาขณะทํากิจกรรม 

 3. สังเกตจากผลงานของเด็ก 
 

 
 

ภาคผนวก 
เพลง       “ ขนม”        (ผูแตง ปฐิกรณ  ตกุชูแสง) 

 

วงกลมขนมโดนัท สีเหล่ียมตัดขนมเปยกปูน 

                                     วงรีดูซิเหมือนไข      สามเหลี่ยมเหมือนอะไรใครชวยบอกที 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 

กิจกรรมวันที่ 4  (วันอังคาร เวลา 10.00 น. – 10.45 น.) 
ชื่อกิจกรรม      ชองหลากสี  

จุดมุงหมาย 
1.เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการระบายสี 

2.เพื่อสงเสริมประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา 

3.เพื่อใหเด็กสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางทํากิจกรรมไดเหมาะสมกับวัย 
 

การดําเนินกิจกรรม 
ขั้นนํา 

1. เด็กและครูรวมกันรองเพลง “เลนกัน” (อ.ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 

2. ครูแนะนํากิจกรรมและอุปกรณสําหรับการทํากิจกรรมดังนี้ กระดาษ A4 สีเทียน 

ขั้นสอน 

            1. ครูสาธิตการทํากิจกรรมโดยลากเสนแนวตั้งจาดขอบกระดาษดานบนลงมายังขอบกระดาษ

ดานลาง และลากเสนแนวนอนตัดผานแนวตั้งจากซายไปขวา 
            2. เด็กสังเกตภาพที่เกิดขึ้นบนกระดาษวามีลักษณะเปนอยางไร 

            3. ครูกระตุนใหเด็กคิดแกปญหาโดยกําหนดให “เด็กๆระบายสีลงในชองสี่เหล่ียมโดยไมใหสี

เดียวกันอยูติดกัน” 

3. เด็กลงมือทํากิจกรรมอยางอิสระโดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาของเด็ก 
 

ขั้นสรุป 

        เด็กนําเสนอผลงานและรวมกันสนทนาโดยครูใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กคิดจากกระบวนการทํา
กิจกรรมดังนี้ 

1. เด็กๆ คิดวาผลงานของเด็กๆเหมอืนกับอะไร 

2.เด็กๆ มีวิธีทําอยางไรไมใหสีเดียวกันอยูติดกัน 

3.เมื่อสีที่เด็กๆ จะใช เพื่อนกําลังใชอยู เด็กๆจะทําอยางไร 

4.ถาเด็กๆ ทําผิดและรูวาสิ่งที่ตนเองทํานั้นผิด เชน ทําสิ่งของบางอยางชํารุด ไมทําตามครู หรือ

พอแมบอก เด็กๆ จะทําอยางไร 
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ประเด็นปญหา 

ระบายสีลงในชองไมใหสีเดียวกันอยูติดกัน 
 

อุปกรณ 
1.สีเทียน 

2. กระดาษ A4  
 

การประเมินผล 

 1. สังเกตจากการตอบคําถามของเด็ก 

 2. สังเกตจากการแกปญหาขณะทํากิจกรรม 

 3. สังเกตจากผลงานการระบายสีของเด็ก 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
เพลง      “เลนกัน”    (อ.ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 

  

เลนกันเลนกันดีด ี  ตองสามัคคีเราเปนเพื่อนกัน 

                                  ของเลนเราเลนดวยกัน เมื่อเลิกเลนพลันชวยกันเก็บเอย 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 

กิจกรรมวันที่ 5 (วันพุธ เวลา 10.00 น. – 10.45 น.) 
ชื่อกิจกรรม      หินสวยดวยมือเรา 

จุดมุงหมาย 
1.เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคในการระบายสี 

2.เพื่อสงเสริมประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา 

3.เพื่อใหเด็กสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางทํากิจกรรมไดเหมาะสมกับวัย 
 

การดําเนินกิจกรรม 
ขั้นนํา 
        1. เด็กและครูรวมกันรองเพลง “บีบ” ( ปญญา ประดิษฐธรรม) 

        2. ครูแนะนํากิจกรรมและอุปกรณสําหรับการทํากิจกรรมดังนี้ กอนหิน เชือกไหมพรม กระดาษสี

โปสเตอร กาว สีเทียน สีน้ํา 
 

ขั้นสอน 

        1. ครูชักชวนใหเด็กๆ สังเกตกอนหิน และบอกรูปราง สี ขนาด ลักษณะของกอนหิน 

        2. ครูกระตุนใหเด็กคิดแกปญหาโดยใชคําถาม “เด็กๆจะมีวิธีทําอยางไรใหกอนหิน เปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม โดยใชอุปกรณที่กําหนดให” 

        3. เด็กลงมือทํากิจกรรมอยางอิสระโดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมการแกปญหา 
 

ขั้นสรุป 

        เด็กนําเสนอผลงานและรวมกันสนทนาโดยครูใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กคิดจากกระบวนการทํา
กิจกรรมดังนี้ 

1. เด็กๆ แปลงรางกอนหินเปนรูปอะไร 

2. เด็กๆ ใชอุปกรณอะไรบางในการแปลงรางกอนหิน 

3. เมื่ออุปกรณที่เด็กๆ ตองการจะใชหมด เด็กๆ จะทําอยางไร 

4. เด็กๆ ตองการใชอุปกรณที่เพื่อนกําลังใชอยู เด็กๆ จะทําอยางไร 

5. ถาขณะที่ทํากิจกรรม เด็กๆ ทําสีหกเลอะเทอะเสื้อตนเอง เด็กๆ จะทําอยางไร 

6. ถาเด็กๆ ทําสีหกเลอะเทอะเสื้อเพื่อนเด็กๆ จะทําอยางไร 
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ประเด็นปญหา 

แปลงรางกอนหินจากอุปกรณที่กําหนดให และอุปกรณมีไมเพียงพอจะทําอยางไร 
 
 

อุปกรณ 
1.กอนหิน 

2. กาว 

3. กระดาษโปสเตอรสี 

4. สีเทียน, สีน้ํา, พูกัน 
 

การประเมินผล 

   1. สังเกตจากการตอบคําถามของเด็ก 

 2. สังเกตจากการแกปญหาขณะทํากิจกรรม 

 3. สังเกตจากผลงานการระบายสีของเด็ก 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

เพลง     “บีบ”     (อ. ปญญา ประดิษฐธรรม) 
 

บีบ  บีบ บีบ บีบ  เพื่อเพิ่มพลัง 
                                             บีบใหพรอมเพียงกัน  ล่ัน ลัน ลา ล่ัน ล่ัน ลา 
                                             สับ สับ สับ      สับเพื่อเพิ่มพลัง 
                                             สับใหพรอมเพียงกัน  ล่ัน ลัน ลา ล่ัน ล่ัน ลา 
                                             ทุบ ทุบ ทุบ  ทุบเพื่อเพิ่มพลัง 
                                             ทุบใหพรอมเพียงกัน        ล่ัน ลัน ลา ล่ัน ล่ัน ลา 
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ภาคผนวก  ข 
                        -  คูมือการใชแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
                        -  ตัวอยางแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
                        -  แบบบันทึกการใหคะแนนการแกปญหา 
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คูมือแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
 

1. ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ 

 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย เปนแบบทดสอบชนิดรูปภาพ
เกี่ยวกับสถานการณของปญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวยั เดก็จะตองแกปญหาจาก
สถานการณทีส่รางขึ้น โดยการตอบคําถามจากการแกปญหานั้นๆ จํานวน 20 ขอ  
 

2. เวลาท่ีใชในการทดสอบ 

 ผูวิจัยกําหนดเวลาในการตอบคําถามของเด็กปฐมวัยโดยใชแบบทดสอบเปนสถานการณ 
รูปภาพ ขอละไมเกิน 1 นาที รวมเวลาที่ใชในการทดสอบ 20 นาท ี
 

3. วิธีดําเนินการทดสอบ 

1. เตรียมการ 

1.1 ผูวิจยัศึกษาแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหา และคูมือใหเขาใจ

กระบวนการทัง้หมด โดยใชภาษาที่ชัดเจน เขาใจงาย เปนธรรมชาติ เพื่อใหเด็กสนใจและตั้งใจฟง
คําถาม 

1.2 จัดเตรยีมสถานที่ทดสอบสําหรับสอบเด็กเปนรายบคุคล 

1.3 ผูวิจยัสรางความคุนเคยกับเด็กในกลุมตัวอยาง ไดแก การพูดคยุกับเด็ก 

1.4 ดําเนนิการทดสอบโดยทดสอบเด็กเปนรายบุคคล 

2. วิธีดําเนินการทดสอบ ผูวจิัยใหเดก็ดภูาพทีละภาพตามลําดับหมายเลข และใชคําถาม ดังนี ้

ผูวิจัย : หนูดภูาพนี้ซิคะ ถาหนูเปนเดก็ในภาพนี ้ไดเวลากลับบานแลวแตหนูหารองเทาไมเจอหนูจะทํา 

อยางไร 
เด็ก : ………………………………………………………………………. 

ในกรณีภายใน 30 วินาท ีเด็กยังไมตอบคําถาม ผูวิจัยจะถามอีกครั้งและหลังจากนัน้ไมเกนิ 1 นาที ถา

เด็กไมตอบ ถือวาเดก็แกปญหาไมได ใหเปลี่ยนขอคําถามสถานการณใหมตอไป 
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ตัวอยาง 

 

 

ผูวิจัย : หนูดภูาพนี้ซิคะ ถาหนูเปนเดก็คนนี ้ไดเวลากลับบานแลวแตหนหูารองเทาไมเจอหนูจะทํา

อยางไร 
เด็ก : ………………………………………………………………………. 

ผูวิจัยบนัทึกคาํตอบเด็ก และใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 

ในกรณีภายใน 30 วินาท ีเด็กยังไมตอบคําถาม ผูวิจัยจะถามคําถามอีกครั้งและหลังจากนั้นไมเกนิ 1 

นาที ถาเด็กไมตอบ ถือวาเดก็แกปญหาไมได ใหเปลี่ยนขอคําถามสถานการณใหมตอไป 
 

4. การตรวจใหคะแนน 

 0 คะแนน แทน การแกปญหาไมได หมายถึง การแกปญหาที่แสดงความรูสึกอึดอัด คับของใจ 

รองไห ตอบวาไมรูหรือไมยอมพูด 

1 คะแนน แทน การแกปญหาได แตไมเหมาะสม หมายถึง การแกปญหาไดดวยตนเองหรือ

ผูอ่ืนชวย แตวธีิการแกปญหานั้นไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดอนัตรายหรอืความเสียหายตอตนเองและ
ผูอ่ืน 

2 คะแนน แทน การแกปญหาไดอยางเหมาะสม หมายถึง การแกปญหาไดดวยตนเองหรือผูอ่ืน

ชวย อยางเหมาะสมและไมเกิดอันตรายหรอืความเสียหายตอตนเองและผูอ่ืน 
 

หมายเหตุ : กรณีที่เด็กตอบคลอบคลุมเกณฑหลายระดบัใหยดึคําตอบที่สูงที่สุด 
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ตัวอยางแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

เกณฑการใหระดับคะแนน 

2 1 0 

 

 
1.ใหพอกับแมพาไปสง 

2.รออยูที่หองเรียน 

ไปตามหาเพื่อน 1.ไมรู 

2.ไมยอมพดู 

3.รองไห 
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สถานการณท่ี 2. ขณะที่ครูกาํลังสอนอยู หนูรูสึกปวดปสสาวะมากจนหนูทดไมไหว หนูจะทําอยางไร 

 

 

เกณฑการใหระดับคะแนน 

2 1 0 

 

1. ยกมือขออนุญาต 

2. ขออนุญาตครูไปฉี่ 

1.ฉี่ราดตรงนัน้เลย 

2.ลุกเดินไปฉี่เลย 

1.ไมรู 

2.ไมยอมพดู 

3.รองไห 

 

 

 



94 
 
สถานการณท่ี 3. วันนี้ครูใหเด็กๆ นํารูปภาพครอบครัวมาทํากิจกรรมรวมกัน เมื่อถึงเวลาครูใหเดก็ๆ แต

ละคนนําภาพมาเลาใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียน แตหนูลืมเอารูปภาพมา หนูจะทําอยางไร 

 

 

 

เกณฑการใหระดับคะแนน 

2 1 0 

1. ยืมเพื่อนใชกอน 

2. บอกครู 

ใหแมเอามาให 1.ไมรู 

2.ไมยอมพดู 

3.รองไห 
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ตัวอยางแบบบนัทึกการใหคะแนนความสามารถในการคดิแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
 

ช่ือ ด.ช. / ด.ญ. .........................................................นามสกุล ..................................................... 
ช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วันที่ทําการทดสอบ.......................................................... 

คําสั่ง  ใหใสเครื่องหมาย / ในชองบันทึกคะแนน 

คะแนน ขอ คําถามสถานการณปญหา คําตอบเด็ก 

 2 1 0 

หมาย

เหตุ 

1 วันนีห้นูมาถึงโรงเรียนสาย และเมื่อหนูมาถึงหองเรียน หนูไม

พบใครเลย หนูจะทําอยางไร 

 

 

    

2 ขณะที่ครูกําลังสอนอยู หนูรูสึกปวดปสสาวะมากจนหนทูดไม

ไหว หนูจะทําอยางไร 

 

 

    

3 วันนี้ครูใหเดก็ๆ นํารูปภาพครอบครัวมาทํากิจกรรมรวมกนั 

เมื่อถึงเวลาครูใหเดก็ๆ แตละคนนําภาพมาเลาใหเพื่อนฟงหนา

ช้ันเรียน แตหนูลืมเอารูปภาพมา หนูจะทําอยางไร 

 

 

    

4 ครูใหหนกูับเพื่อนๆ วาดภาพตอเติมรูปทรงสี่เหล่ียม ขณะที่

หนูตั้งใจทํางานอยูนัน้มีเพื่อนนําสีมาขีดเขยีนผลงานของหนู 

หนูจะทําอยางไร 

 

 

    

5  ขณะทีห่นูกับเพื่อนๆ กําลังวาดภาพระบายสี หนูอยากใชสี

แดงมาระบายภาพผลงานของหนูแตเพื่อนกําลังใชสีแดงอยู 

หนูจะทําอยางไร 

 

 

    

6 ขณะทีห่นูกําลังเลนอยูกับเพือ่นๆ และไดมเีพื่อนนําของเลน

มาตีที่ศีรษะของหนู หนูจะทําอยางไร 
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ภาคผนวก ค 
- ตัวอยางภาพกิจกรรมศลิปสรางสรรค 
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กิจกรรม หินสวยดวยมือเรา 
 

 ประเด็นปญหาคือ อุปกรณมไีมเพียงพอในการทํากิจกรรม เด็กจะทําอยางไร 

 

ครูแนะนํากิจกรรมและอุปกรณในการทํากิจกรรม 
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เด็กรวมกันคิด และพูดคยุสนทนาแลกเปลี่ยนแนวทางการแกปญหากอนลงมือทํากิจกรรม 

 

 

เด็กลงมือทํากจิกรรม เมื่อคนพบแนวทางแกปญหาไดแลว 
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เด็กแกปญหาดวยวิธีการขอวัสดุอุปกรณจากเพื่อนกลุมอื่น และรอคอยเมื่อเพื่อนใชอุปกรณนัน้อยู 

       

เด็กนําเสนอผลงานและรวมกันพูดคยุเกีย่วกับวิธีการแกปญหาจากการทํากิจกรรม 
 

     
                           ดอกไม                                                                 ผ้ึง 

     
                           ปลา                                                                 ตะกรา 

 ผลงานของเด็ก 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผูเชีย่วชาญ 

                 -  รายนามผูเชี่ยวชาญการตรวจแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
                -   รายนามผูเชีย่วชาญการตรวจแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา 
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รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจแผนการจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรค 
 

ผูชวยศาสตรจารย เต็มสิริ  เนาวรังสี  อาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

อาจารยจารุวรรณ   โรจนะเทพประสิทธิ์    ครูชํานาญการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม 
อาจารยสุรินทราภรณ   อนันตมหาพงศ    ขาราชการเกษยีณ 

 

 

รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาของ
เด็กปฐมวัย 

 

ผูชวยศาสตราจารย วัฒนา  บุญญฤทธิ์  อาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร 

อาจารยธนวดี     ศุกระกาญจน    ครูสอนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต 
ละอออุทิศ 

อาจารยรุงระว ี   กนกวิบูลยศรี   อาจารยชํานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาล
สามเสน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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