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          การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการทํากิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป กําลัง
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บนกระดานตะปู และแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen and Urban) 
แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบ The One - group Pretest - Posttest Design 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบคา t - test สําหรับ Dependent Samples 
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 The purpose of the study was to compare creativity of young children before and 
after acquiring pegboard art activity. 
 The subject were boys and girls aged 5 to 6 years, who were in preprimary class, 
second semester, academic year 2009 of Srinakarinwirot University: Prasarnmit Demonstration 
School (Elementary). The 15 subjects were selected by multi - stage sampling. The 
experiment was carried out by the researcher for  8 weeks, 3 days per week, 40 minutes    
a day. 
 The instruments consisted of Pegboard Art Activity Plan and Creative Thinking - 
Drawing Production Test of Jellen and Urban (1986). This study was an experimental 
research. It was One - Group Pretest - Posttest Design. The data was analyzed by t-test for 
dependent samples. 
 The result shown that creativity of young children after acquiring pegboard activity 
was significantly higher at .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจากอาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ
ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง กรรมการที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ ที่สละเวลาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดตลอดจนชี้แนะแนวทางในการแกไข
ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีโดยตลอดระยะเวลาในการทําปริญญานิพนธ จนสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยลลิตพรรณ ทองงาม  อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ 
อาจารยอรุณศรี จันทรทรง ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายประถม) ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร อูนากูล อาจารยวชริาภรณ ชุมพล และนักเรียน
ระดับชั้นเด็กเล็ก ที่ไดใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลตลอดจนใหความรวมมือและอํานวยความ
สะดวกในการวิจัยคร้ังน้ีจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน ที่ไดกรุณาใหการ
อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทความรู ทักษะ และประสบการณทีดี่ ที่มีคุณคายิ่งแกผูวิจัยจนทําให
ประสบความสําเร็จในการศึกษา ขอบขอบคุณ พ่ี เพ่ือน และนอง นิสิตปริญญาโท วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัย  ทุกทาน ที่มีสวนชวยเหลือใหคาํแนะนํา คําปรึกษาตลอดจนเปนกําลังใจในการทําปริญญา
นิพนธดวยดีตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอเดชา คุณแมศศิธร เดชะไกศยะ ที่เปนกําลังใจและสนับสนุน
ผูวิจัยดวยดีตลอดมา จนทําใหปริญญานิพนธสําเร็จไดดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่น้ี ที่กรุณาใหความชวยเหลือ สนับสนุน 
และเปนกําลังใจ จนทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ 
 คุณคาและประโยชนของปรญิญานิพนธฉบับน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณของบิดา
มารดา ที่ไดอบรมเลี้ยงดูและใหโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย และพระคุณคณาจารยทุกทานที่ได
ประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณที่ทรงคุณคายิ่ง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
        เด็กเปนทรพัยากรที่มีคายิ่ง เปนความหวังของครอบครวั เปนผูสบืทอดมรดกทางวฒันธรรม
และความเปนมาของมนุษยชาติ รวมถึงเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของชาติจึงขึ้น 
อยูกับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจริยธรรม
จะเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  และเปนประโยชนตอสังคม และประเทศชาต ิ
ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเก่ียวกับการศึกษาวา  “การศึกษาเปนปจจัยใน
การสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบานเมืองใด
ใหการศึกษาท่ีดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกันทุกดาน  สังคมและบานเมืองนั้นจะมีพลเมือง
ที่มีคุณภาพ” ดังน้ันการพัฒนาเด็กที่เปนอนาคตของชาติตองเร่ิมจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญ 
ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 1 มีความมุงหมาย
ใหผูผานระบบการศึกษาเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา ความรู มีคุณธรรม จิตใจ 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 1) โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพนัน้ จําเปน 
ตองมีลักษณะประการหนึ่ง คือ มีความคิดสรางสรรค (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2534: 1) 
 เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาในชวงอายุระหวาง 0 - 6 ป ถือวาเปนชวงโอกาสทองของการเรียนรู 
ในวัยน้ีสมองเติบโตอยางรวดเร็ว  ถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวธิีการทีถู่กตอง 
จะชวยสรางเสริมใหมีความพรอมสมบูรณทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2543: 16)  ดวยเหตุน้ีการสงเสรมิความคิดสรางสรรค
ใหกับเด็กปฐมวัยจึงเปนหัวใจสําคัญของการเรียนของเด็กในวัยน้ี เพราะในชวง 6 ปแรกของชีวติเปน
ระยะที่เด็กมีความคิดจินตนาการสูงและศกัยภาพดานความคิดสรางสรรคกําลังพัฒนา แนวการจัด
ประสบการณและกิจกรรมสาํหรับเด็กปฐมวัย เนนใหเด็กมีสวนรวมในการจัดประสบการณและกิจกรรม
ที่หลากหลาย เนนกระบวนการคิดและสงเสริมความคิดสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ. 2536: 18) 
ซ่ึงโดยทั่วไปแลวการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยน้ันสามารถทําไดหลายรูปแบบ กิจกรรมตางๆ 
เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสริมประสบการณ การเลนกลางแจง 
เกมการศึกษา การเลนตามมุมและกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดแสดงออกดวย
การวาดภาพระบายสี การปน การฉีก การตัดปะ การรอย การพิมพภาพ และการประดิษฐเศษวัสดุ
ตางๆ ที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาพลังของการแสดงออก
ทางอารมณ พัฒนาใหคดิเปน ทําเปน แกปญหาเปนและสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค หากเด็กได
การจัดประสบการณหรือกิจกรรมที่เหมาะสมตอเน่ืองตามลําดับ นับวาเปนการวางรากฐานที่ม่ันคง
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สําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคในวัยตอมาจนถึงวัยผูใหญ  ซ่ึงชวงเวลาพัฒนาการดานน้ีมี
ความสอดคลองกับพัฒนาการดานอ่ืนๆ ของเด็ก ตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  
ที่เนนความสําคัญแกเด็กกอนวัยเรียน ในการปูพ้ืนฐานพัฒนาการในทุกๆ ดาน (เยาวพา เดชะคุปต. 
2542: 86) ดังน้ัน หากเด็กในวัยน้ีไดรับการจัดประสบการณ หรือการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมอยาง
เปนลําดับขั้นและมีความตอเน่ือง จะเปนการวางรากฐานในการพฒันาความคิดสรางสรรคของเด็กใน
วัยตอๆ มา 
 ดวยเหตทุี่ความคิดสรางสรรคเปนปจจัยในการชวยพัฒนาเด็ก จึงไดมีการกําหนดใหความคิด
สรางสรรคเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบบัที่ 9 พ.ศ.2549 - 2549 และเปนเง่ือนไขของการจัดการศกึษาตามทีก่ฎหมายกําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (2) ระบุใหสถานศึกษาตองฝกกระบวนการคิดใหกับผูเรียน  
คําวากระบวนการคิด ไดแก การคิดสรางสรรค การคิดไตรตรอง การคิดอยางมีวิจารณญาณ (สมศักด์ิ 
ภูวิภาดาวรรชน. 2537: 1) อีกทั้งเปนจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 เพ่ือให
ผูเรียนมีทักษะการคิด มีความคิดสรางสรรค เปนคุณลักษณะอันพึงประสงค (ชาติ แจมนุช. 2545)  
ครูผูสอนจึงมีความสาํคัญอยางยิ่งที่ตองคนควาหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนเปน
บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค และดวยการเนนถึงคณุภาพที่สําคัญดานความคดิสรางสรรคของเด็ก 
จึงไดมีการศึกษาคนควาจนสามารถสรุปเก่ียวกับแนวคิดในเรื่องความคิดสรางสรรคไดวาความคิด
สรางสรรคเปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัวคนทุกคนและสามารถสงเสริมคุณลักษณะนี้ใหพัฒนาสูงขึ้นได 
(ประเวศ วีณปราณ. 2541: 66 - 67; อางอิงจาก Gale. 1961) และความคิดสรางสรรคยังสามารถ
พัฒนาไดดวยการสอน ฝกฝน ปฏิบตัิใหถูกวิธี ซ่ึงควรสงเสริมความคิดสรางสรรคแกเด็กตั้งแตเยาววัย
ไดเทาใด ก็จะยิ่งเปนผลดีมากเทาน้ัน (บุปผา บุญรัตน. 2541: 1; อางอิงจาก Torrance. 1965) 
ดังน้ันการจัดกิจกรรมสรางสรรคเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวยัน้ัน มีความจําเปน
ที่จะตองมีการจัดใหเหมาะสมกับเด็กเพ่ือกระตุนใหเกิดพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพของเดก็แตละคน 
ซ่ึงกิจกรรมที่จัดควรคาํนึงถึงตวัเด็กเปนสาํคัญ เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกันจึงควรจัดกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการของเด็ก เพ่ือใหเด็กสามารถทํากิจกรรมตามความ
สนใจโดยเนนให มีสื่อของจริง ใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ ฝกฝน การคิดตามจินตนาการ 
สรางสรรคผลงานและแกปญหาไดดวยตนเอง การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เหมาะสม 
กับความสนใจของเด็กและสอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กไดเปนอยางดี พรอมทั้งยังชวยให
กลามเน้ือมือและตาสัมพันธกัน สงเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝกการแสดงออกอยาง
สรางสรรค (พรมารินทร สุทธจิตตะ. 2529: 24) กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีหลายชนิด แตทกุชนิด
สงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค  เชน งานประดิษฐเศษวัสดุ จากส่ือและอุปกรณที่มีอยู เด็ก
สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของตนเองได งานประดิษฐอ่ืนๆ เชน งานรอย งานปน ฯลฯ จาก
ผลงานวิจัยพบวาชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคเชนเดียวกัน 
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 การสรางภาพไมวาจะเปนการสรางภาพจากสีนํ้า สเีทยีน หรือสื่ออ่ืนๆ นับไดวาเปนกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคชนิดหน่ึง คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2546 (2546: 50) ไดให
ความหมายของกิจกรรมสรางสรรคและกลาวถึงความสาํคัญของกระดานตะปูวา เปนกิจกรรมที่ชวย
พัฒนาเด็กใหแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ความคดิริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ โดยใชศิลปะ 
เชน การวาดรูประบายสี การปน การฉีก ตัด ปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธกีาร
อ่ืนๆที่เด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะสมกับพัฒนาการ เชน การเลนพลาสติกสรางสรรค การสราง
รูปกระดานตะปู ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่ผูวิจัยศึกษาความคดิสรางสรรคผานการสรางภาพบน
กระดานตะปซ่ึูงเปนกิจกรรมมีสื่อ่ืนๆ ประกอบหลากหลายใหเด็กไดเลือก ชวยใหเด็กไดฝกพัฒนา
ความคิดสรางสรรค จากการศึกษาพบวา ครูในระดับปฐมวัยเปนจํานวนมากตองละทิ้งเวลาอันมีคา 
ที่จะไดพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กเพ่ือทําตามความปรารถนาของผูปกครองที่ตองการใหฝก
เด็กในการเขยีนอานมากกวาดานอ่ืนๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2536: 101)  
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยสนใจที่ศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู จะเห็นไดวา สือ่ที่แปลกใหม  นาสนใจและอุปกรณประกอบที่
หลากหลายมีสวนสําคัญเพ่ือชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก รวมถึงบทบาทหนาที่ของครูที่
เปดโอกาสใหเด็กคิดและตดัสินใจดวยตนเองอยางเหมาะสม การใหกําลังใจ ยกยอง ชมเชย และการ
เสริมแรง เพ่ือใหเด็กรูสึกสบายใจ ปลอดภัย รูสึกดีและมีความสขุเวลาทํากิจกรรม และเพื่อสงผลให
เด็กเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรคไดอยางตอเน่ืองเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
แกครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย นํากิจกรรมไปจัดเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค
แกเด็กปฐมวยัโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของวัยของเด็ก ความสนใจของเด็กแตละบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีต้องการศึกษาวาผลของการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะป ู สามารถ
สงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยัไดมากนอยเพียงใด โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัน โดยกําหนด
เปนจุดมุงหมายเฉพาะดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการสราง
ภาพบนกระดานตะป ู
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
การสรางภาพบนกระดานตะปู 
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ความสําคญัของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเพ่ือชวยใหครูผูสอนในระดับปฐมวัยไดตระหนักถึงคณุคาของกิจกรรมที่
สงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก รวมถึงนํากิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูใชเพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ซ่ึงกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 200 คน โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย - หญิง ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในชั้นเด็กเล็ก 3 อายุ 5 - 6 ป  
ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) จํานวน   
15 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก  กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะป ู
  2. ตัวแปรตาม  ไดแก  ความคิดสรางสรรค 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนทั้งชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน

ชั้นเด็กเล็ก 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม) 

 2. กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลง
มือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองผานอุปกรณ ไดแก กระดานตะปูทีผู่วิจัยสรางขึ้นจากแผนโฟมยาง
ขนาด 12x12 ประกบกัน 2 แผน และหมุดสีคละสี โดยเด็กจะสรางภาพโดยการปกหมุดสีบนกระดาน
ตะปูอยางอิสระตามจินตนาการของตนเอง โดยมีสื่อวัสดุอุปกรณใหเด็กเลือกใชตกแตงลงบนกระดาน
ตะปูอยางอิสระโดยในสัปดาหที่ 1 - 4 จะมีการกําหนดลายเสน รูปทรง บนกระดานตะปูเปนแนวทาง
ใหเด็กสรางสรรคภาพ และในสัปดาหที่ 5 - 8  จะไมมีการกําหนดลายเสน รูปทรงบนกระดานตะป ู
เพ่ือใหเด็กได เรียนรู วางแผน ตัดสินใจ ลงมือสรางสรรคผลงานตามจินตนาการไดเต็มที ่ โดย
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีทั้งงานเด่ียวและงานกลุม 
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 3. ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดจินตนาการผสมผสาน 
ความรูและประสบการณ ซ่ึงทําใหเกิดผลของการคิดในรูปแบบของภาพประดิษฐและดัดแปลงสิ่ง
แปลกใหมทีต่างไปจากเดิมไดตามความเหมาะสม ซ่ึงสามารถวัดไดดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
ของเยลเลน และเออรบัน (Jellen; & Urban. 1986) 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  

    ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
 ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย หลงัการทํากิจกรรมสูงกวากอนการทํากิจกรรมศิลปะ
การสรางภาพบนกระดานตะปู 

 
 

กิจกรรมการสรางภาพ 
บนกระดานตะปู 

ความคิดสรางสรรค 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังน้ี 

 1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
     1.1 ความหมายของความคดิสรางสรรค 
      1.2 ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
      1.3 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
      1.4 กระบวนการของความคิดสรางสรรค 
      1.5 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
      1.6 การวัดความคิดสรางสรรค 
      1.7 แนวทางการสงเสริมความคิดสรางสรรค 
      1.8 ประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 
      1.9 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 

 2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
      2.1 ความหมายของการจัดประสบการณ 
      2.2 หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
      2.3 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
      2.4 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
      2.5 พัฒนาการทางศิลปสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
      2.6 หลักการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
      2.7 บทบาทและหนาทีข่องครูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
      2.8 กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
      2.9 สื่อ วัสดุ อุปกรณในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค 
           2.10 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกระดานตะป ู
      3.1 ลักษณะรปูรางของกระดานตะป ู
      3.2 ประโยชนของกระดานตะปู 
      3.3 กิจกรรมสรางภาพบนกระดานตะปูสําหรับเด็กปฐมวัย 
     3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกระดานตะปู  
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
 1.1  ความหมายของความคดิสรางสรรค 

  ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่มีอยูในตัวบุคคลทุกคน เปนความสามารถของสมองใน
การคิด ซ่ึงสามารถสงเสริมและกระตุนใหเกิดไดดวยการฝก สารานุกรมการศึกษา ไดใหความหมาย
ไววา ความคดิสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึง ผลผลติของความคดิที่แปลกใหมและมี
คุณคา ซ่ึงไดมาจากผูคิดเอง ไมเปนไปตามแบบแผน มีแรงจูงใจสูงและมีความมุงม่ันในการที่จะ
กระทําใหสําเร็จอยางแทจริง ความคิดน้ันจะเกิดขึ้น ถาเขาใจประเด็นของปญหาอยางชัดเจน (วารุณี 
นวลจันทร. 2539: 9; อางอิงจาก Encyclopedia of Education. 1971: 115) 
  กิลฟอรด (Guilford) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิด
อเนกนัย (Divergent Thinking) คือความคิดหลายทิศทาง หลายแงหลายมุมคิดไดกวางไกล ซ่ึง
ลักษณะความคิดเชนน้ีจะนาํไปสูการคิดประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมถึงการคนพบวธิีการแกปญหาได
สําเร็จดวย และไดอธิบายเพ่ิมเติมถึงความคิดอเนกนัยวา ประกอบดวยลักษณะความคิดริเร่ิม (Originality) 
ความคลองในการคิด (Fluency) ความคิดยืดหยุนในการคิด (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) ลักษณะความคิดอเนกนัยจะเปนหนทางใหคนพบความคิดที่มีคณุภาพหรือความคดิ
สรางสรรค (อารี รังสินันท. 2532: 3; อางอิงจาก Guilford. 1950) 
  ทอรแรนซ (ทิวตัถ นกบนิ. 2542: 8; อางอิงจาก Torrance. 1962: 16) ไดให
ความหมายของความคิดสรางสรรควาเปนความสามารถของบุคคลในการคิดสรางสรรคผลติผลหรือ
สิ่งแปลกๆ ใหมๆ ที่ไมรูจักมากอน ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลาน้ีอาจจะเกิดจากการรวมเอาความรูตางๆ ที่ได
จากประสบการณเดิมแลวเชือ่มโยงกบัประสบการณใหมๆ  สิ่งทีเ่กิดขึ้นไมจําเปนตองเปนสิ่งที่สมบูรณ
อยางแทจริง อาจออกมาในรูปของผลติผลทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร หรืออาจเปนเพียง
กระบวนการ 
  เฮมโมวิทช (ไพรินทร ตาคํา. 2550: 42; อางอิงจาก Haimowitz. 1973) ไดให
ความหมายของความคิดสรางสรรคไววาความ สามารถที่จะประดิษฐหรือคิดคนสิ่งใหมๆ หรือจัด
องคประกอบแบบที่ไมมีใครจัดมากอน ในวิถทีางที่ทาํใหเกิดส่ิงประดิษฐหรือแนวคิดที่มีคุณคาและมี
ความงาม 
  โรเจอร (Roger. 1985: 7)  ใหความหมายของความคดิสรางสรรควาเปนกระบวนการ
คิดและกระทําเพ่ือใหเกิดผลผลิตใหมขึ้นและมีความแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน 
  เยลเลน; และเออรบัน (ศรีแพร จันทราภิรมย. 2550: 9; อางอิงจาก Jellen; & Urban. 
1986: 139) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดที่มีประสิทธผิลที่สามารถกอ
ใหผลทางปฏบิัติได ในดานตางๆ หลายดาน ไดแก ความคิดที่ทําใหเกิดนวัตกรรม ความคิดในดาน
การสรางจินตนาการใหมๆ และความคิดในดานความรูสึกวาจะตองมีการกอใหเกิดส่ิงที่แตกตางไป
จากรูปแบบเดิม 
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  อารี รังสินันท (2532: 5) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองที่คิด
ในลักษณะอเนกนัย อันนําไปสูการคนสิง่แปลกใหมดวยการคิดดัดแปลงปรุงแตง จากความคิดเดิม
ผสมผสานกันใหเกิดส่ิงใหม ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐคิดคนพบส่ิงตางๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎี
หลักการไดสําเร็จ 
  วารุณี นวลจันทร (2539: 12) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง 
ความสามารถในการคิดหลายแงมุม เชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยมีสิ่งเราเปนตวักระตุน
ทําใหเกิดความคิดใหมตอเน่ืองกันไปซึ่งจะนําไปสูการคนพบส่ิงแปลกใหม ดวยการคิดดัดแปลงปรุง
แตงจากความคิดเดิม ผสมผสานกันทําใหเกิดส่ิงใหมขึ้น ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ ตลอดจน
การคนพบวธิกีารแกปญหาใหมๆ ความสามารถทางดานนี้ของบคุคลแตละคนมีระดับแตกตางกัน แต
สามารถพัฒนาขึ้นได ถาไดรับการจัดประสบการณที่เหมาะสม 
  ประสิทธิ์รักษ เจริญผล (2547: 8) สรุปความหมายของความคิดสรางสรรคไววา 
ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถของแตละบุคคลในการผสมผสานความรูและประสบการณ   
ที่มีอยูเพ่ือการแกปญหาคิดคนสิ่งใหมๆ ดวยวิธีการท่ีแปลใหมไมซํ้าแบบเดิม ซ่ึงอาจอยูในรูปของ
ขบวนการคิดผลผลติหรือพฤติกรรมทีบุ่คคลแสดงออกมา ซ่ึงความสามารถดานนี้มีอยูในตัวบุคคล
ของแตละคนในระดับที่แตกตางกัน และสามารถพัฒนาขึ้นไดดวยการจัดประสบการณที่เหมาะสม 
ความคิดสรางสรรคจึงเปนสิ่งที่ควรสงเสริมและพัฒนาใหกับเด็กปฐมวัย ซ่ึงเปนวัยเริ่มตนแหง
การเรียนรู 
  ศรีแพร จันทราภิรมย (2550: 10) กลาวไววาความคดิสรางสรรคเปนกระบวนการทาง
สมองผานการคิด และนําไปสูการคิดคนพบสิ่งแปลกใหมโดยส่ิงแปลกใหมอาจจะเปนสิ่งแปลกใหมดวย
การคิดดัดแปลง ปรุงแตงความคิดเดิมผสมผสานกันใหเกิดความคิดใหม โดยมีความคิดจินตนาการ หรือ
ที่เรียกวาจินตนาการประยุกตที่เปนสิ่งสําคัญในการคิดควบคูกัน เพ่ือกอเกิดพัฒนาการความคิด
สรางสรรคมากขึ้น 
  สรุปไดวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ระดับความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลใน
การผสมผสานความคิดไดหลากหลาย กวางไกลแบบไมมีขีดจํากัด ไมมีผิดหรือถูก โดยผานกระบวนการ
เชื่อมโยงประสบการณเดิมในชีวติ สรางสรรคใหเปนผลผลติใหม สิ่งแปลกใหมทีไ่มซํ้ากับใคร หรือมี
ลักษณะพิเศษที่เปนเอกลักษณ ซ่ึงสามารถพัฒนาไดผานการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
แปลกใหม และอิสระ  
 
 1.2 ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
  ไดมีผูกลาวถงึความสําคัญของความคิดสรางสรรค ไวดังน้ี 

  เยาวพา เดชะคุปต ไดกลาวถึงขอคิดของ เจอรซิล (เยาวพา เดชะคุปต. 2522; อางอิง
จาก Jersild. 1922: 153 - 158) วา ความคิดสรางสรรค มีสวนชวยในการสงเสริมเด็กในดานตางๆ 
ดังน้ี  
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  1. สงเสริมสุนทรียภาพ  เด็กจะรูจักชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตางๆ  ซ่ึงผูใหญควร
กระทําเปนตัวอยาง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก การพัฒนาสุนทรียภาพแกเด็ก โดย
ใหเด็กเห็นวาทุกอยางมีความหมายสาํหรับตวัเขา สงเสริมใหเด็กรูจักสังเกตสิ่งที่แปลกจากสิ่งธรรมดา
สามัญ ใหไดฟงในสิ่งที่ไมเคยฟงและหัดใหเด็กสนใจสิง่ตางๆ รอบตวั 

  2. ผอนคลายอารมณ การทํางานสรางสรรคเปนการผอนคลายอารมณ ลดความกดดัน 
ความคับของใจ และความกาวราวลง 

  3. สรางนิสัยในการทํางานที่ดี ขณะที่เด็กทํางานครูจะสอนระเบียบและวินัยที่ดีใน 
การทํางานควบคูไปดวย เชน หัดใหเด็กรูจักเก็บของใหเปนที่ ลางมือเม่ือทํางานเสร็จแลว เปนตน 
  4. พัฒนากลามเน้ือมือ เด็กจะสามารถพัฒนากลามเน้ือใหญจาก การเลน การเคลื่อนไหว 
การเลนบล็อกและพัฒนากลามเน้ือเลก็จากการตัดกระดาษ ประดิษฐภาพ วาดภาพดวยนิ้วมือ การ
ตัดภาพ ตัดตอ การเลนกระดานตะป ู  
  5. เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนควา ทดลอง เด็กจะชอบทํากิจกรรมและใชวัสดุตางๆ 
ซํ้ากัน เพ่ือสรางสิ่งตางๆ ซ่ึงเปนโอกาสที่เด็กจะใชความคิดริเร่ิมและจินตนาการของเขาสรางสิ่งใหมๆ 
ขึ้น ครูควรหาวัสดุตางๆ ไวใหเด็กมีโอกาสพัฒนาการทดลองของตนเอง เชน กลองยาสีฟน เปลอืก
ไข และเศษวสัดุเหลือใชเพ่ือใหเขาฝกสมมติเปนนักกอสราง หรือสถาปนิก 
  ผุสดี กุฎีอินทร (2526: 73) ไดกลาวถึงคณุคาของการสงเสริมความคิดสรางสรรค ดังน้ี 
  1. มีคุณคาตอสังคม คุณคาของความคิดสรางสรรคที่มีตอสังคมนั้น ไดแก การที่บุคคล
ไดคิดและสรางสรรคสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือประโยชนสุขและความเจริญกาวหนาของสังคมหรือหาวิธแีกไข
ปญหาจนประสบความสําเร็จและมีประโยชนตอสังคม เชน ความเจริญกาวหนา การคมนาคม 
การเกษตร ความเจริญทางการแพทย เปนตน 
  2. มีคุณคาตอตนเอง  ความสามารถในการสรางสรรค  มีคุณคาตอบุคคลที่มีความคิด
สรางสรรคเอง เพราะการสรางชิ้นงานชิ้นใดขึ้นจะทาํใหผูสรางสรรคมีความพึงพอใจและมีความสุข 
เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตน ม่ันใจในตนเอง ซ่ึงมีผลไปถึงแบบแผนบุคลิกภาพ
และความสามารถในการปรบัตวัเขากับสังคมของเด็ก 
  วรางคณา กันประชา ไดกลาวถึงขอคิดของ บรอมฟายด (วรางคณา กันประชา. 2548; 
อางอิงจาก Bromfield. 2003: 143) กลาววาความคิดสรางสรรคจะชวยใหเกิดความรูความเขาใจใน
การแกปญหาตางๆ ไดดี สามารถมีปฏิสัมพันธทางสังคม รวมทั้งสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว  
  จากความสําคญัที่กลาวมาสรุปไดวา ความคิดสรางสรรค เปนสิ่งทีค่วรสงเสริมใหกับเด็ก 
เพ่ือเสริมสรางความรูสึกทีดี่กับตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงจะสงผลใหเด็ก มีวิธีการแสดงออกอยางเหมาะสม 
มีความม่ันใจในการคิดและตัดสินใจ มีจินตนาการและความคิดในทางบวก สงผลใหเด็กสามารถ
ปรับตวัใหเขากับสังคมไดเปนอยางดี 
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 1.3 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
   กิลฟอรด (Guildford. 1969: 145 - 151) นํารายละเอียดมาสรุปเก่ียวกับองคประกอบ

ของความคิดสรางสรรคไดเปน 4 องคประกอบ ดังน้ี 
  1. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมซํ้ากันในเรื่อง 

เดียวกัน แบงเปน 
   1.1 ความคิดคลองแคลวในดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถใน 
การใชถอยคํา 
       1.2 ความคิดคลองแคลวในเรื่องการโยงความสัมพันธ (Associational Fluency) 
เปนความสามารถที่คิดหาถอยคําที่เหมือนหรือคลายกันมากที่สุดเทาที่จะมากไดภายในเวลาที่
กําหนด 
       1.3 ความคิดคลองแคลวทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เปนความ 
สามารถในการใชวลีหรือประโยคและนําคาํมาเรียงกันอยางรวดเร็ว เพ่ือใหไดประโยคที่ตองการ 
       1.4 ความคิดคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่คิด
ในสิ่งที่ตองการในเวลาที่กําหนด 
  2. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง  ความคิดแปลกใหม  เปนความคิดที่แปลก 
แตกตางจากความคิดเดิมซ่ึงไมเหมือนใคร อาจเกิดจากการนําความรูเดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต 
ใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น ความคิดริเริ่มจึงเปนลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก ความคิดริเริ่มน้ีจึง
เปนลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นดวยการอาศัยลักษณะความกลาคิด 
  3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการหาแนวทางที่ไมซํ้ากัน
ไดหลายแนวทางการแกปญหา แบงออกเปน 2 ชนิด 
      3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันท ี (Spontaneous Flexibility) เปนความสามารถ
ที่คิดไดหลายทางอิสระ คนที่มีความคิดยืดหยุนนี้จะคิดไดหลายทศิทาง ในขณะที่คนที่ไมมีความคิด
ยืดหยุนจะคิดไดเพียงทิศทางเดียว 
      3.2 ความคิดยืดหยุนในการดัดแปลง (Adaptor Flexibility) เปนความสามารถใน
การดัดแปลงความรู หรือประสบการณใหเกิดประโยชนหลายๆ ดาน ซ่ึงมีประโยชนในการแกปญหา 
คนที่มีความคดิยืดหยุนจะเกิดไมซํ้ากัน 
   4. ความคิดละเอียดลออ  (Elaboration)  หมายถึง ความคิดในรายละเอียดตางๆ ที่ 
เก่ียวของกับความเปนไปไดที่จะนําความคิดน้ันไปสูการปฏิบัติ การสรางการกระทําใหเปนผลสําเร็จ 
ทําใหเกิดผลงานหรือผลิตผลสรางสรรคขึน้มาเพ่ือทําใหความคิดริเริม่น้ันสมบูรณยิ่งขึ้น 
  เยลเลน; และเออรบัน (วีณา ประชากูล. 2547: 32 - 33; อางอิงจาก Jellen; & Urban. 
1986: 141) ไดศึกษาถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรคไว ดังน้ี  
  1. ความคิดริเริ่ม (Originality) เปนความคิดแปลกใหม แตกตางไปจากเดิม ไมซํ้ากับ 
บุคคลอ่ืนอาจจะเปนการนําความรูมาดัดแปลงและประยุกตใหเกิดส่ิงใหมขึ้น  
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  2. ความคิดคลอง (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดไมซํ้ากันในเรื่องเดียวกัน  
แบงออกเปน 4 ชนิดคือ 
   2.1 ความคิดคลองแคลวในดานถอยคํา 

  2.2 ความคดิคลองแคลวในดานการโยงความสัมพันธ 
 2.3 ความคิดคลองแคลวทางการแสดงออก 
  2.4 ความคิดคลองแคลวรวดเร็วในการคดิ 

  3. ความคิดยดืหยุน (Flexibility) หมายถึง แบบหรือประเภทของการคิด แบงออกเปน  
2 ชนิด คือ 
          3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นในทันททีนัใด 
          3.2 ความคิดยืดหยุนในการดัดแปลงความรูหรือประสบการณใหเกิดประโยชน
หลายๆ ดาน 
  4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเปนขั้นตอน
สามารถอธิบายใหเห็นภาพชัดเจน หรือเปนแผนงานที่สมบูรณขึ้น จัดเปนรายละเอียดที่นํามาตกแตง
ขยายความคดิริเริ่มใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
  5. ความไวตอปญหา (Sensitivity to Problem) 
  6. ความสามารถในการใหนิยามใหม (Redefinition) 
  7. ความซึมซาบ (Prenetration)  
  8. ความสามารถในการทํานาย (Prediction)  
  9. การมีอารมณขัน 
  สรุปไดวา ความคิดสรางสรรคมีองคประกอบที่มีหลายลักษณะ ซ่ึงโดยรวมเปนลกัษณะ 
ความคิดแบบอเนกนัย  โดยความคิดแตละอยางน้ัน จะเกิดขึ้นไดอยูที่ความเชื่อม่ัน ความมุงม่ันของ
บุคคล รวมถึงการกระตุนจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่จะเอ้ือใหบุคคลเกิดการกระทําทีส่รางสรรคออกมา 
 
 1.4 กระบวนการของความคิดสรางสรรค 
  มีผูคนพบกระบวนการคิดสรางสรรคไวหลายคน ดังน้ี 
  ทอรแรนซ (Torrance. 1962: 47) ไดกําหนดขั้นตอนไดเปน 4 ขั้นดังน้ี 
  1. ขั้นเริ่มตน เกิดจากความรูสึกตองการหรอืความไมเพียงพอในสิ่งตางๆ ที่จะทําให 
บุคคลเร่ิมคิด เขาจะพยายามรวบรวมขอเท็จจริง เรื่องราวและแนวคดิตางๆ ที่มีอยูเขาดวยกัน เพ่ือ
หาความกระจางในปญหา ขั้นนี้ผูคิดยังไมทราบวา ผลที่จะเกิดขึ้นน้ันจะเปนไปในรูปใด และอาจใช
เวลานานจนบางครั้งจะเกิดขึ้นโดยผูคิดไมรูสึกตัว 
  2. ขั้นครุนคิด  ตอจากขั้นเริ่มตน มีระยะหนึ่งที่ความรู ความคิดและเร่ืองราวตางๆ ที่ 
รวบรวมไวมาประสมกลมกลืนกันเขาเปนรูปราง ระยะนี้ผูคิดตองใชความคิดอยางหนัก แตบางครั้ง
ความคิดอันน้ีอาจหยุดชะงักไปเฉยๆ เปนเวลานาน บางครั้งก็กลับเกิดขึ้นใหมอีก  
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  3. ขั้นเกิดความคิด  ในระยะที่กําลังครุนคดิน้ัน  บางครั้งอาจเกิดความคิดผุดขึ้นมา 
ทันทีทันใด ผูคิดจะมองเห็นความสัมพันธของความคดิใหมที่ซํ้ากับความคิดเกาๆ ซ่ึงมีผูคิดมาแลว 
การมองเห็นความสัมพันธในแนวความคดิใหมน้ีจะเกิดขึ้นในทันททีันใด ผูคิดไมไดนึกไดฝนวาจะ
เกิดขึ้นเลย 
  4. ขั้นปรับปรุง เม่ือเกิดความคิดใหมแลว ผูคิดจะขัดเกลาความคิดน้ันใหหมดจดเพ่ือ  
ใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย หรือตอเติม เสริมแตงความคิดทีเ่กิดขึ้นใหมน้ันใหรัดกุมและววิัฒนาการกาวหนา
ตอไป หรือในบางกรณีในขั้นน้ีอาจมีการทดลองเพ่ือประเมินการแกปญหา สําหรับเลือกความคิดที่
สมบูรณที่สุด ความคิดเหลาน้ีกอใหเกิดการประดิษฐผลงานใหมๆทางวิทยาศาสตร นวนิยาย บทเพลง 
จิตรกรรมและการออกแบบอ่ืนๆ เปนตน 
  กิลฟอรด (Guilford. 1967) กลาววา คนทีมี่ความคิดสรางสรรคตองมีความฉับไวท่ี 
จะรับรูปญหา เห็นปญหา สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดใหมๆ ไดงายมีความสามารถที่จะสราง
หรือแสดงความคิดเห็นใหมๆ และปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ซ่ึงวิธีการคิดของคนเราเปนตามลําดับขัน้  
(กรมวิชาการ. 2535: 8 - 9; อางอิงจาก Guilford. 1967) ดังน้ี  
  1. การรูและการเขาใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการเขาใจ 
สิ่งตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
  2. การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมขอมูลตางๆ ที่ได 
เรียนรูและสามารถระลึกออกมาตามความตองการ  
  3. การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของสมองใน 
การใหการตอบสนองที่ถูกตอง และดีที่สุดจากขอมูลที่กําหนดให 
  4. การประเมินคา (Evaluation)  หมายถึง ความสามารถของสมองในการตัดสิน 
ขอมูลตามที่กําหนดใหตามเกณฑที่ตั้งไว  
  กระบวนการความคิดสรางสรรคขางตน สรุปไดวากระบวนการความคิดสรางสรรคน้ัน
มีลําดับขั้นเริ่มจากขั้นเตรียมตัว วางแผน เกิดความคิด ไปจนถึงการนําสิ่งที่เกิดมาปรับปรงุประเมินคา 
มีแนวคิดคลายๆ กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงผลของการคิดน้ันจะทําใหบุคคลเกิดความคิด
ใหมๆ นําไปสูการเกิดผลงานใหมที่เกิดจากการคิดแบบมีลําดับขั้นแลว  
 
 1.5 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
  ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา (Structure of Intellect Model) ไดอธิบายความสามารถ
ทางสมองของมนุษยออกเปน 3 ลักษณะ (วรางคณา กันประชา 2548: 12 - 13; อางอิงจาก  Guilford. 
1967: 60 - 64) ดังน้ี 
  มิติที่ 1 เน้ือหา (Content) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราที่เปนสือ่ในการคิด ซ่ึงแบงออก  
เปน 4 ดาน คือ 
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  1. ภาพ (Figural)  หมายถึง ขอมูลที่เปนรปูธรรมที่จะรบัรูและระลึกได เชน ภาพเขียน 
ภาพปน เปนตน 
  2. สัญลักษณ (Symbol) หมายถึง ขอมูลที่อยูในรูปของเครื่องหมายตางๆ เชน ตวัอักษร 
ตัวโนต และสญัลักษณตางๆ  
  3. ภาษา (Semantic) หมายถึง ขอมูลที่อยูในรปูถอยคําที่มีความหมายตางๆ แตบางคร้ัง
ไมอยูในรูปถอยคําก็มี เชน ภาษาใบ 
  4. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง  ความสามารถทางสมองของบุคคลที่รูจักและ 
มีความเขาใจในสิ่งตางๆไดทันทีทันใด เชน เม่ือเห็นของเลนรูปรางกลมๆ ทําดวยยางผิวเรียบ ก็บอก
ไดวาเปนลูกบอล 
  มิติที่ 2 วิธีคิด (Operation) เปนมิตทิี่แสดงลักษณะการทํางานของสมองในลักษณะ 
ตางๆ ซ่ึงแบงเปน 5 ลักษณะ ดังน้ี 
  1. การรูจักและการเขาใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่
รูจักและมีความเขาใจในสิ่งตางๆ ไดทันทีทันใด เชน เม่ือเห็นของเลนรูปรางกลมๆ ทําดวยยาง      
ผิวเรียบ ก็บอกไดวาเปนลูกบอล 
  2. การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะเก็บสะสม รวบรวม
ขอมูลตางๆไว แลวสามารถระลึกออกมาในรูปเดิมไดตามที่ตองการ เชน การจําหมายเลขประจําตัว 
การทองสูตรคณู 
  3. การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เปนความสามารถทางสมองของบุคคล
ที่สามารถคิดไดหลายแงมุมหลายทิศทาง คิดหาคําตอบไดโดยไมจํากัดจํานวนจากสิ่งเราที่กําหนดให
ในเวลาจํากัด เชน ใหบอกสิง่ที่ขึ้นตนดวยคําวา ชาว มาใหมากที่สุด 
  4. คิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) เปนความสามารถทางสมองของบุคคลที ่
สามารถสรุปขอมูลที่ดีที่สุดจากขอมูลที่กําหนดให และการสรุปเปนคาํตอบนั้นจะเนนเพียงคําตอบเดียว 
เชน การเลือกคําตอบในการทําขอสอบแบบเลือกตอบ 
  5. การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถขอบุคคลท่ีสามารถหาเกณฑ
ที่สมเหตสุมผลเก่ียวกับความดี ความงาม ความเหมาะสมจากขอมูลที่กําหนดให 
  มิติที่ 3 ผลของการคิด (Product) เปนมิติที่แสดงถึงผลที่ไดจากการทํางานของสมอง
เม่ือสมองไดรับขอมูลจากมิติที่ 1 และใชความสามารถในการตอบสนองสิ่งเรา ซ่ึงเปนวิธีการคดิตาม
มิติที่ 2 ผลที่ออกมาเปนมิติที่ 3 ซ่ึงแบงออกเปน 6 ลักษณะ ดังน้ี  
  1. หนวย (Unit) หมายถึง สวนยอยๆ ที่ถกูแยกออกมามีคุณสมบัติเฉพาะของตนเองที่ 
แตกตางไปจากส่ิงอ่ืนๆ เชน หมา แมว มด นก เปนตน 
  2. จํานวน (Classes) หมายถึง กลุมของสิ่งมีชีวิตที่มีคณุสมบัติบางประการรวมกัน เชน 
สุนัข ปลาวาฬ คน เปนพวกเดียวกัน เพราะตางก็เลี้ยงลูกดวยนม  
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  3. ความสัมพันธ (Relations) หมายถึง ผลของการเชื่อมโยงความคิดแบบตางๆ ตั้งแต 
2 หนวย เขาดวยกัน โดยอาศัยลักษณะบางประการเปนเกณฑ อาจอยูในรูปของหนวยกบัหนวย 
จําพวกกับจําพวก ระบบกับระบบ เชน พระกับวัด คนกับบาน นกกับรัง เปนความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตและที่อยูอาศัย 
  4. ระบบ (Systems) หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธของผลที่ไดหลายๆ คู  
เขาดวยกันอยางมีระบบ เชน 1, 3, 5, 7 ซ่ึงเปนระบบเลขคี ่
  5. การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง  การแปลงรูป ปรับปรงุการใหนิยามใหม 
การตีความหมาย การขยายความ หรือการจัดองคประกอบของขอมูลที่กําหนดใหเสยีใหม เพ่ือนําไปใช
ในวตัถุประสงคอ่ืน เชน การแปลงรูป 
  6. การประยุกต (Implications) หมายถึง การคาดหวังหรือทํานายเร่ืองบางอยางจาก
ขอมูลที่กําหนดใหเกิดความตางไปจากเดิม เชน เม่ือเห็นก็คาดวาเปนสัญลักษณของรานอาหาร 
  เดวิส (Davis. 1983: 10 - 20) ไดรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับความคิดสรางสรรคของ 
นักจิตวิทยาทีไ่ด กลาวถึงทฤษฎีความคิดสรางสรรค โดยแบงกลุมใหญๆ 4 กลุม 
  1. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคเชิงวิเคราะห  นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะหหลายคน เชน 
ฟรอยด (Freud) และคริส (Kris) ไดเสนอความคิดเก่ียวกับการเกิดความคิดสรางสรรควา ความคิด
สรางสรรคเปนผลมาจากความขัดแยงภายใตสํานึกระหวางแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรูสึกผิด
ชอบทางสังคม (Social Conscience) 
  2. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคเชิงพฤติกรรม นักจิตวิทยากลุมน้ีมีแนวความคิดเก่ียวกับ
เรื่องความคิดสรางสรรควา เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูโดยเนนที่สําคัญของการเสริมแรง 
การตอบสนองที่ถูกตองกับสิ่งเราเฉพาะหรือสถานการณ นอกจากนี้ยังไดเนนที่ความสัมพันธทาง
ปญญา คือ การโยงความสัมพันธจากส่ิงเราหน่ึงไปยังสิ่งเราตางๆ ทําใหเกิดความคดิใหมเกิดขึ้น 
  3. ทฤษฎีความคิดสรางสรรคเชิงมนุษยนิยม นักจิตวิทยา ในกลุมน้ีมีแนวความคิด 
สรางสรรคเปนสิ่งที่มนุษยมีติดตวัมาแตกําเนิด ผูที่สามารถนําความคิดสรางสรรคออกมาใชได คือ   
ผูมีสัจจการแหงตน คือ การรูจักตนเอง การพอใจตนเองและใชตนเองเต็มตามศักยภาพของคน 
มนุษยสามารถแสดงความคิดสรางสรรคออกมาไดอยางเต็มที่น้ัน ซ่ึงอยูกับการสรางสภาวะหรือบรรยากาศ
ที่เอ้ืออํานวยไดกลาวถึงบรรยากาศที่สําคัญในการสรางวาประกอบดวยความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา 
ความม่ันคงของจิตใจ ความปรารถนาทีจ่ะเลนกับความคิดและการเปดกวางที่รับประสบการณใหม  
  4. ทฤษฎี AUTA ทฤษฎีสุดทายนั้น ทฤษฎีของการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้น 
ในตวับุคคล โดยมีแนวความคิดวาความคิดสรางสรรคน้ันมีอยูในมนุษยทุกคนและสามารถพฒันาให
สูงขึ้นได การพัฒนาความคดิสรางสรรคตามรูปแบบ AUTA ประกอบดวย 
        4.1 การตระหนัก (Awareness) คือตระหนกัถึงความสําคญัของความคดิสรางสรรคที่
มีตอตนเอง สังคม ทั้งในปจจุบัน อนาคต และตระหนักถึงความคิดสรางสรรคที่มีอยูในตนเองดวย 
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          4.2 ความเขาใจ (Understanding)  คือความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงในเรื่องราว 
ตางๆ ที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
           4.3 เทคนิควิธี (Techniques)  คือ การรูเทคนิคในการพัฒนาความคิดสรางสรรค  
ทั้งน้ีเปนเทคนิคสวนบคุคล และเทคนคิทีเ่ปนมาตรฐาน 
   4.4 ตระหนักในความจริงของสิ่งตางๆ (Actualization) คือการรูจักหรือตระหนัก 
ในตนเองพอใจในตนเองและพยายามใชตนเองอยางเหมาะสม การะตระหนักถึงเพ่ือนมนุษยดวยกัน 
การผลิตผลงานดวยตนเอง และการมีความคิดยืดหยุนเขากับทุกรูปแบบ 
  จากทฤษฎีความคิดสรางสรรคจากนักการศึกษาที่กลาวเบ้ืองตนนั้น สามารถสรุปไดวา
ทฤษฎีความคดิสรางสรรคน้ันเปนในรูปแบบการเชื่อมโยงความสัมพันธ มีระบบ และมีลําดับขัน้ตอน  
เปนความคิดที่มีลักษณะเปนอเนกนัย คิดหลายทิศทาง คิดไดกวางไกล  โดยส่ิงที่ไดจากการคิดคือ
จะเกิดความคดิอันแปลกใหม ไมเหมือนใคร จนสามารถสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐไดหลากหลาย
รูปแบบ   
 
 1.6 การวัดความคิดสรางสรรค 
  อารีย พันธมณี (2540: 197 - 211) ไดกลาววา การวดัพฤติกรรมความคิดสรางสรรค  
เปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กใหเจริญถึงขีดสูงสุด ใหเด็กสามารถคิด
สรางสรรคและสรางผลงานที่มีคุณคาตอตนเองและสังคม องคประกอบที่สําคัญในการสงเสริม
ความคิดสรางสรรค ไดแก การสรางสภาพแวดลอม การจัดบรรยากาศที่เอ้ืออํานวย วธิีการอบรม
เลี้ยงดู เทคนิค วิธีการสอนที่ถูกตองเหมาะสม จากทางบานและโรงเรียน มีความสาํคัญตอการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค โดยมีประโยชนทําใหทราบระดับความคิดสรางสรรคของเด็ก และเปนขอมูลที่
สามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอนและกิจกรรมใหสอดคลอง เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
เด็กใหสูงยิ่งขึ้น และสามารถสกัดก้ันอุปสรรคของเด็กตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคไดดวย  
นอกจากน้ียังไดกลาวถึงวิธกีารวดัพฤติกรรมความคิดสรางสรรค คือ 
  1. การสังเกต  หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกเชิงสรางสรรค  
ความคิดจินตนาการของเด็ก จากพฤติกรรมการเลนและการทํากิจกรรม โดยสังเกตพฤติกรรม    
การเลียนแบบ การทดลอง การปรับปรุง การตบแตงสิ่งตางๆ จากการแสดงละคร การใชคําอธิบาย 
หรือบรรยาย ใหเกิดภาพพจนที่ชัดเจน ตลอดจนการเลานิทาน การแตงเรื่องใหม การเลน และ     
การคิดเกมใหม 
  2. การวาดภาพ หมายถึง การใหเด็กวาดภาพจากสิ่งเราที่กําหนด เปนการถายทอด 
ความคิดสรางสรรคออกมาเปนรูปธรรม และสามารถสือ่ความหมายได สิ่งเราที่กําหนดใหเด็กอาจจะ
เปนวงกลม หรือสี่เหลี่ยม แลวใหเด็กวาดภาพตอเติมใหเปนภาพ 
  3. รอยหยดหมึก  หมายถึง การใหเด็กดูภาพรอยหยดหมึก แลวคิดตอจากภาพที่เด็ก
เห็น มักใชกับเด็กวัยประถมศึกษา เพราะสามารถอธิบายได 
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  4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การใหเด็กเขียนเรียงความจากหัวขอที่
กําหนด และการประเมิน จากงานศิลปะของเด็ก 
  5. แบบทดสอบ หมายถึง การใหเด็กทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่มีมาตรฐาน 
  แบบทดสอบความคิดสรางสรรคเปนแบบทดสอบอยางหนึ่งในการวัดพฤติกรรม
ความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบซ่ึงอาจควบคูกับแบบสํารวจพฤตกิรรมหรือแบบสังเกตพฤตกิรรม
ความคิดสรางสรรค แบบทดสอบความคดิสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (อนินทิตา โปษะกฤษณะ. 
2532; อางอิงจาก Jellen; & Urban. 1986) เรียกวา แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากการวาดภาพ 
หรือแบบทดสอบ ทีซีที - ดีพี (TCT-DP: Test for Creative Thinking - Drawing Production) 
 

  แบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT - DP  
  เยลเลน และเออรบัน  (อนินทิตา โปษะกฤษณะ. 2532; อางอิงจาก Jellen; & Urban. 
1986) ไดใหคําจํากัดความที่ชัดเจนของแบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT - DP คือแบบทดสอบ
ปลายเปดออกมาเปนผลงานจากความคิดแบบอเนกนัย ซ่ึงเปนกระบวนการคิดที่สําคัญสงผลใหเกิด
ความยุตธิรรมในการตรวจสอบเด็กตางวฒันธรรม ซ่ึงเกิดจากผลผลิตการวาดภาพความพยายาม
สรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่ เปดกวางใหไดวัดผลไดใกลเคียงและครอบคลุมกับความหมาย
ที่ถูกตองของความคิดสรางสรรคของคนมากที่สุด จากการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะหเปรียบเทยีบไดแสดง
วา แบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่มีอยูอ่ืนๆ ทั้งหมดนั้น อาจกลาวไดวา ไมมีแบบทดสอบแบบใด 
วัดระดับความคิดสรางสรรคไดตรง ครอบคลุมหรือใกลเคียง เน่ืองจากเปนแบบทดสอบดานความรู 
ความจํา เปนสวนใหญและอีกเหตุผลหนึ่งคือรูปแบบองคประกอบของแบบทดสอบ สามารถแสดง
ความคิดสรางสรรคออกมาในวงจํากัดน้ันๆ ตามไปดวย เชน การยดึติดอยูกับวงกลม การยึดติดกับ
การวาดภาพคน เปนตน  ดังน้ันแบบวัดความคิดสรางสรรค TCT - DP มีความสาํคัญเปนอยางยิ่งที่
จะขยายเพิ่มเติมเกณฑการประเมินใหคะแนน เพ่ือใหครอบคลุมความหมายที่ตองการทั้งการคิดแบบ
เอกนัยและการคิดแบบอเนกนัย โดยเนนหนักไปดานกระบวนการคิดแบบอเนกนัยและมีองคประกอบ
ของความคิดสรางสรรคทั้งหมดเทาที่สามารถพบไดจากบทความทางการศึกษาดานความคิดสรางสรรค
และการทดสอบความคิดสรางสรรคทั้งหมดที่มีปรากฏอยู องคประกอบที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค
เหลาน้ี คือ 
  1. ความคิดคลองแคลว (Fluency) 
  2. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) 
  3. ความคิดริเริ่ม (Originality) 
  4. ความคิดรวบยอด (Elaboration) 

 5. ความกลาเสี่ยง (Risk - Taking) 
 6. การสรางเร่ืองราว (Composition)  
 7. อารมณขัน (Humor)  
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  ลักษณะของแบบทดสอบ  
  ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบทดสอบที่ใชกระดาษ และดินสอโดยใชแบบทดสอบ

เปนรายบุคคลหรือเปนรายกลุมบุคคล ซ่ึงกําหนดรูปแบบดังน้ี 
  1. สิ่งที่กําหนดเปนสิ่งเราทีจั่ดเตรียมไว ในรูปของชิ้นสวนเล็กๆ มีขนาดและรูปราง 

แตกตางกัน เชน รูปมุมฉาก รูปครึง่วงกลม รูปสเีหลีย่มจัตุรัสปลายเปด รูปจุด รูปรอยเสนประ รูปเสนโคง
ดวยตวั S  ซ่ึงประกอบอยูในดานในและดานนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ 
  2. การตอบสนองตอสิ่งเราที่จัดเตรียมไว ผูถูกทดสอบสามารถตอบสนองตอสิ่งเราได 
อยางอิสระตามจินตนาการโดยการวาดภาพขึ้นมาในขอบเขตของชวงเวลาที่กําหนดใหและมีเกณฑ
สําหรับยึดถือเปนหลักในการประเมินคณุคาความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพทั้งหมด 

 
  การใชแบบทดสอบ 
  1. ผูถูกทดสอบจะไดรับแบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT - DP และดินสอซึ่งไมมี

ยางลบ เพ่ือไมใหผูตอบเปลี่ยนภาพที่วาดแลว 
  2. ผูทดสอบอานคําสั่งชาๆ และชัดเจนดังน้ี “ภาพที่วางอยูขางหนาเด็กขณะนี้เปนภาพ

ที่ไมสมบูรณ ผูวาดเริ่มลงมือวาดแตถูกขดัจังหวะเสียกอน ขอใหเด็กๆ วาดตอใหสมบูรณจะวาดเปน
ภาพอะไรกไ็ดตามที่เด็กตองการ ไมมีการวาดภาพใดๆ ที่ถือวาผิด ภาพทุกภาพเปนสิ่งที่ถกูตองทั้งสิ้น 
เม่ือวาดภาพเสร็จแลวขอใหนํามาสงครู” 

  3. เม่ือผูถูกทดสอบเขาใจแลวใหลงมือวาดภาพ และถาหากมีคําถามในชวงที่กําลังทํา 
แบบทดสอบ ผูทดสอบอาจจะตอบคําถามได เชน “หนูวาดรูปอะไร”  ใหครูตอบได “เด็กอยากวาดรูป
อะไร ก็ไดตามที่อยากจะวาดรูปที่วาดนัน้เปนสิ่งถูกตองทั้งสิ้น ทําอยางไรก็ได ไมมีสิ่งใดผิด” หาก     
ผูถูกทดสอบยงัมีคําถาม เชน ถามถึงชิน้สวนที่ปรากฏอยูรอบนอก ก็ใหตอบในทํานองเดิม หามอธิบาย
เน้ือหาหรือวิธีการใดๆ เพ่ิมเติม นอกจากนี้ควรหลีกเลีย่งการพาดพิงถึงเวลาที่ควรใชในการวาดภาพ 
ผูทดสอบควรพูดในทํานองที่วา เริ่มวาดไดเลย ไมตองกังวลเรื่องเวลา 
  4. ผูทดสอบบอกใหผูถูกทดสอบตั้งชื่อเรื่อง ควรพูดเบาๆ โดยไมรบกวนผูถูกทดสอบ 
คนอ่ืนที่ยังทําไมเสร็จแลวเขยีนชื่อเรื่องไวที่มุมขวาบน เพราะจะใชเปนขอมูลสําคัญในการแปลผล 
การวาดภาพ 
  5. ผูทดสอบจดบันทึกเวลาการทําแบบทดสอบของผูที่ทําเสร็จกอน 12 นาที โดย 
จดบันทึก อายุ เพศ ชื่อ ของผูถูกทดสอบในชวงวางมุมขวาของแบบทดสอบ 
  6. ในการทดสอบกําหนดเวลา 15 นาที หลังจากนั้นผูทดสอบจะเก็บขอสอบทั้งหมด  
เขียนชื่อ อายุเพศ และชื่อเรือ่งหรือชื่อภาพที่ผูถูกทดสอบเปนผูตั้งไวที่มุมขวาของแบบทดสอบ 
 
 
 



 18 

  เกณฑการประเมินผล 
  แบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT - DP นําภาพวาดมาประเมินตามเกณฑ 11 ขอ 

ดังน้ี 
  1. การตอเติม (Cn)  
  2. ความสมบรูณ (Cm) 
  3. ภาพสรางขึ้นใหม (Ne)  
  4. การตอเน่ืองดวยลายเสน (Cl)  
  5. การตอเน่ืองที่ทําใหเกิดเร่ืองราว (Cth)  
  6. การขามเสนกันเขตโดยการใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ (Bfd)  
  7. การขามเสนก้ันเขตอยางอิสระโดยไมใชสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ (Bfi)  
  8. การแสดงความลึก ใกล - ไกล หรือมิติของภาพ (Pe)  
  9. อารมณขัน (Hu)  
  10. การคิดแปลกใหม ไมตดิตามแบบแผน (Uc)  
  11. ความเร็ว (Sp)  
  โดยคะแนนรวมของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคทั้ง 11 ขอ คือ 72 คะแนน 
แบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ันตั้งแต .87 ขึ้นไป (Urban. 2004: 392) 

  การวัดพฤติกรรมความคิดสรางสรรคเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนากระบวนการคิด 
ซ่ึงเกิดจากการผลิตการวาดภาพแบบสํารวจพฤติกรรม หรือแบบสังเกตพฤติกรรม และการประเมิน
จากงานศิลปะของนักเรียน แบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่มีมาตรฐาน แบบทดสอบความคิดสรางสรรค
ที่เปดกวางใหวัดผลไดใกลเคียงและครอบคลุมกับความหมายท่ีถูกตองของความคิดสรางสรรคของเด็ก 

 
 1.7 แนวทางการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

  โรเจอร (Rogers. 1959) ไดเสนอการสรางสถานการณที่จะสงเสรมิความคิดสรางสรรค
ใหเกิดขึ้นไดไวดังน้ี 

  1. ความรูสึกปลอดภัยทางจิต 
   1.1 ยอมรับในคุณคาของแตละบุคคลไมมีเง่ือนไข ครู พอแม หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของกับเด็กตองยอมรบัในความสามารถของเด็กแตละคนและเชือ่ม่ันในตวัเด็ก มีขอจํากัดตางๆ 
ไมมากนัก เปนสิ่งที่ทําใหเด็กสามารถคนพบส่ิงตางที่มีคุณคา กลาลองสรางความสําเร็จใหมๆ ซ่ึงสิ่ง
ที่เด็กทําไมมีใครไปกระตุน น่ันคือเขากําลงัมุงไปสูความคิดสรางสรรค 
          1.2 สรางบรรยากาศทีไ่มตองมีการวัดและประเมินผล   ทําใหเด็กเกิดความรูสกึ  
ความเปนอิสระ เปนตวัของตัวเอง กลาแสดงออกและยอมรับในสิ่งที่ตนเองทําขึน้มาทั้งชอบและ 
ไมชอบ เด็กจะรูจักการประเมินตนเอง ซ่ึงเด็กกําลังกาวไปสูความรูสกึคิดอยางสรางสรรค 
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            1.3 ความเขาใจซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการสรางความรูสึกปลอดภัย ยอมรับในสิ่งที่ 
เขาเปนและกระทําสิ่งตางๆ  
  2. ความเปนอิสระทางจิตใจ  เด็กเม่ือเขาไดการยอมรับในการแสดงออกอยางอิสระนั่น
เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคแลว การยอมรับน้ีเปนการใหอิสรภาพแกทุกคนในการทีจ่ะคิด
รูสึก เปนอะไรก็ตามที่อยูในตัวเขา เปนการสงเสริมความเปดเผย และการแสดงออกซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการสงเสริมความคิดสรางสรรค 
  เยาวพา เดชะคุปต (2527: 180 - 182) เสนอแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาความคดิ
สรางสรรค ประกอบดวย การสงเสริมอิสรภาพในการทํางาน การหัดใหเด็กไดรูจักชื่นชมและมี
ทัศนคติที่ดีตอสิ่งตางๆ ที่ควรไดรับการพัฒนา การจัดกิจกรรมใหเด็กไดกระทําตามที่เด็กพึงพอใจ การ
พักผอนเพ่ือผอนคลายอารมณ ความคับของใจ และความกาวราวลง การสรางวินัยในการทํางาน ให
เด็กไดมีโอกาสสํารวจ ตรวจสอบคนควา และทดลองเพ่ือคนพบคําตอบไดดวยตนเอง 
  ทอรแรนซ (อารีย พันธมณี. 2537: 82 - 83; อางอิงจาก Torrance. 1959) ไดเสนอ
หลักการในการสงเสริมความคิดสรางสรรคไวหลายประการซึ่งเขาเนนตวัครูกับนักเรียนและปฏิสัมพันธ
ตัวครูกับนักเรียนเปนสําคัญดังน้ี 
  1. สงเสริมใหเด็กและใหความสนใจตอคําถามและคําถามที่แปลกๆ ของเด็กหรือพอแม 
ไมควรมุงที่จะตอบถูกเพียงอยางเดียว แตควรกระตุนใหเด็กไดวิเคราะหไดดวยตนเอง 
  2. ตั้งใจฟงและเอาใจใสตอความคิดแปลกๆ ของเด็กดวยใจเปนกลาง ซ่ึงผูใหญตอง 
เปนผูรับฟงทีดี่ 
  3. กระตือรือรนตอคําถามทีแ่ปลกๆ ของเด็กและตอบคาํถามอยางมีชีวิตชีวาหรือชีแ้นะ 
ใหเด็กหาคําตอบจากแหลงตางๆ ดวยตนเอง 
  4. แสดงและเนนใหเด็กเห็นวาความคิดของเด็กมีคุณคาและนําไปใชใหเกิดประโยชน 
  5. กระตุนและสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง ควรใหโอกาสและกระตุนใหเด็กได 
เรียนรูดวยตนเอง พรอมทั้งยกยองเด็กที่มีการเรียนรูดวยตนเอง ใหเด็กไดมีสวนริเริ่มกิจกรรมดวย 
ตนเอง 
  6. เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู คนควา อยางตอเน่ืองอยูเสมอ 
  7. การพัฒนาความคิดสรางสรรคในเด็กตองใชเวลาพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป 
  8. สงเสริมใหเด็กไดใชจินตนาการของตนเองและยกยอมชมเชยเม่ือเด็กมีจินตนาการ 
ที่แปลกและมีคุณคา 
  วรางคณา กันประชา (2548: 16 - 17) กลาววา การสอนหรือการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ความคิดสรางสรรค สภาพแวดลอมและบรรยากาศเปนองคประกอบสําคัญที่เปนตัวกระตุนหรือเรา
ใหผูเรียนเกิดความสนใจอยากจะคนควา ทดลองดวยตนเองอยางอิสระ ถาสภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ที่เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กโดยใหเด็กไดเริ่มตนการคิดคนดวยตนเองจะเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของเด็กตอไป 
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  ศรีแพร จันทราภิรมย (2550: 25) กลาววา การที่ใหเด็กไดรับประสบการณในการจัด 
กิจกรรมโดยสงเสริมความคิดเนนใหเด็กมีอิสระ กระตุนใหเด็กมีความเชื่อม่ันในตนเองในการจัด
กิจกรรมตางๆ ในบรรยากาศที่กระตุนและเราความสนใจใหเด็กเกิดการคิด คนควา ทดลองอยาง
ตอเน่ือง ใหรูจักการคิดจินตนาการและการแกปญหาดวยตนเอง ตลอดจนจัดสภาพแวดลอม วัสดุ
อุปกรณตางๆ เอ้ือตอการทํางานของเด็ก จะชวยใหเขาเปนผูคิดส่ิงใหมๆ แปลกไปจากเดิม และสามารถ
พัฒนาศักยภาพทางดานความคิดสรางสรรคใหเจริญกาวหนาไดดวยตนเอง 
  จากแนวทางการพัฒนาและสงเสริมความคิดสรางสรรคที่กลาวมา สรุปไดวา การที่เด็ก
จะเกิดความคดิสรางสรรคน้ัน ครูและพอแมสรางความรูสึกปลอดภัยทางจิตใจของเด็ก ซ่ึงแสดงออก
ไดโดยการยอมรับและเขาใจในตัวเด็กใหเด็กมีอิสระทางความคิด มีปฏิสัมพันธกับเด็กอยางสมํ่าเสมอ 
สงเสริมและกระตุนใหเด็กเกิดจินตนาการ จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการเกิดความคิดสรางสรรค
โดยไมลืมที่จะยกยองใหกําลังใจกับเด็กดวย เพ่ือที่เด็กจะไดเปนผูมีความคิดสรางสรรคและสามารถ
พัฒนาความสามารถทางดานนี้ไดตอไปไดดวยตนเอง 
 
 1.8 ประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 
  อารีย พันธมณี (2537: 152 - 181) กลาววา กิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 
สามารถจัดไดทุกวิชาตามหลักสูตรที่กําหนดไว ซ่ึงแบงออกเปนกิจกรรมทางภาษา ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว เปนตน 

 1. กิจกรรมทางภาษา 
  กิจกรรมทางภาษาสามารถจัดไดหลายรูปแบบ เพราะรวมเอาทักษะทั้ง 4 ดาน คือ 

การฟง การอาน การพูด และการเขยีนไวดวยกัน และภาษายังเปนสื่อในการแสดงออกทางความคิด
สรางสรรคและการกระทําดวย จุดมุงหมายของกิจกรรมน้ีคือ  
       1.1 ฝกความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ 
       1.2 ฝกการแสดงออกทางความคิด 
       1.3 ฝกกลาคดิกลาพูด 
       1.4 ฝกการบรรยายอยางสรางสรรค 
                1.5 สงเสริมความคิดและจินตนาการ 
    2. กิจกรรมความคิดคํานึง  
        เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กเกิดความคิดและการแสดงความรูสึกที่มีตอสิ่งเราที่
กําหนดใหเพื่อฝกใหเปนคนกลาคิด กลาเลนกับจินตนาการของตน และพรอมกับพยายามสราง
จินตนาการใหเปนผลสําเร็จ จุดมุงหมายคือ 
        2.1 สงเสริมความกลาคิด กลาเดา อยางอิสระ 
        2.2 สงเสริมความคิดอเนกนัย 
        2.3 สงเสริมใหบรรยาย ความรูสึกและความคิดของตน 
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        2.4 สงเสริมความมีอารมณขัน 
        2.5 สงเสริมจินตนาการ 
                 2.6 ฝกความวองไวในการสังเกต 
       3. กิจกรรมสรางสรรคทางดนตรีและการเคลื่อนไหว 
           เปนกิจกรรมทีส่งเสริมในเด็กฟงอยางสรางสรรคคิดจินตนาการ และถายทอดออกมา
อยางอิสระเปนการบรรยาย เขียน หรือแสดงทาทางและกิจกรรมเคลือ่นไหวตางๆ เชน ฟงเสียงเพลง
แลวบอกความรูสึก หรือแสดงทาทางตามจินตนาการของตน จุดมุงหมายของกิจกรรมนี้คือ  
        3.1 ฝกความซาบซึ้งในดนตรี และสามารถแสดงออกดวยการบรรยายแสดงทาทาง
ใหสมจริงได 
        3.2 ฝกคิดและจินตนาการในการแสดงตามบทบาทที่กําหนด  
                 3.3 ฝกความกลาในการคิดและการแสดงออก 
        3.4 ฝกความไวในการสังเกต 
        3.5 ฝกความเชื่อม่ันในตนเอง 
       4. กิจกรรมศิลปสรางสรรค 
        เปนกิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจความสามารถและสอดคลองกับหลักพัฒนาการ
ของเด็กเปนอยางยิ่ง กิจกรรมศิลปสรางสรรคไมเพียงสงเสริมการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
และผอนคลายความเครียดทางอารมณเทาน้ัน แตยังสงเสริมความคิดอิสระ คิดจินตนาการ ฝกรูจัก
การทํางานดวยตนเองและฝกการแสดงออกอยางสรางสรรค ทั้งความคิดและการกระทํา ซ่ึงถายทอด
ออกมาเปนงานศิลปะและนาํไปสูการเรียนอาน เขียน อยางสรางสรรคตอไป กิจกรรมศิลปสรางสรรค 
ไดแก การวาดภาพ การพิมพ การปน การฉีกปะ การตัดปะ และการประดิษฐ เศษวัสดุ 
 
 1.9 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
       งานวิจัยในตางประเทศ 
  เบล (วารุณี นวลจันทร. 2539: 42; อางอิงจาก Bell. 1985: 275-2A) ไดศึกษาผลการ
เลาเรื่องของเด็กอายุ 6 - 7 ปโดยจับคูระหวางสติปญญากับความคิดสรางสรรค ผลการศึกษาพบวา 
การเรียบเรียงเร่ืองราวที่เลาและการจินตนาการเรื่องราวมีความสัมพันธกับระดับสตปิญญาและ
ความคิดสรางสรรค  
  เยลเลน และเออรบัน (เยาวพา เดชะคุปต. 2536: 85; อางอิงจาก Jellen; & Urban. 
1986: 147) ไดศึกษาความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการกับศักยภาพทางความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
โดยใชแบบทดสอบ TCT - DP (Test for Creative Thinking - Drawing Production) ผลปรากฏวา  
ผูมีผลสัมฤทธิท์างวิชาการต่าํหรือสูง ไมจําเปนตองมีศกัยภาพทางความคิดริเริ่มสรางสรรคต่ําหรอืสูง
ตามดวย ดังนั้น ผูที่เรียนสาขาแพทย วศิวะ หรือนักวิทยาศาสตร อาจจะไมใชผูที่มีความคิดสรางสรรค
สูงกวาผูเรียนพลศึกษา ศิลปศึกษา หรือภาษาศาสตร 
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  เคลลี่ (วารุณี นวลจันทร. 2539: 35; อางอิงจาก Kelly. 1986: 32-A) ไดศึกษา
เปรยีบเทยีบผลของการฝกตามแผนการสงเสริมประสบการณทางศลิปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค
ทางศิลปะเปนเวลา 10 สัปดาห ในชั้นประถมศึกษาปที ่1 ผลการวิจัยปรากฏวา จากแบบทดสอบวัด
ความคิดสรางสรรคดวยรูปแบบของทอแรนซ (Torrance Figural Test of Creative Thinking) ที่ใช
วัดกอนฝกหลงัฝก เด็กที่เขารวมในแผนการฝกเสริมสรางประสบการณทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคทางศิลปะกับเด็กทีไ่มไดเขารวมตามแผน มีคาเฉล่ียของความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แตคาเฉลี่ยของความคิดคลองแคลว และความคิดยืดหยุน
ไมแตกตางกัน 
 

  งานวิจัยในประเทศ 
  เยาวนา ดลแมน (2535: 74 - 76) ไดทาํการศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยั 
และเปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบบรูณาการ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะกับกิจกรรมในวงกลมกับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและการจัด
กิจกรรมในวงกลมตามแผนการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาชั้นเด็กเล็กของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2534 ผลการศกึษาพบวา 
  1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณแบบบูรณาการ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะกับกิจกรรมในวงกลม กับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและการจัดกิจกรรมในวงกลม
ตามแผนการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาชัน้เด็กเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น 
  2. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณแบบบูรณาการ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะกับกิจกรรมในวงกลม มีความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเคลือ่นไหว
และจังหวะและการจัดกิจกรรมในวงกลมตามแผนการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาชัน้
เด็กเล็กของสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ
  วารุณี นวลจันทร (2539: 78 - 87) ไดศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบ
ตอเติมผลงานที่มีตอความคดิสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โดยกลุมตวัอยางเปนเด็กอายุระหวาง 5 - 6 ป 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2539 โรงเรียนชุมชนบานโนนสวาง อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธาน ี
จํานวน 60 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบตอเติมผลงาน
มีความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 17.20 และหลังจากการ
ทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ย 26.20 สวนกลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 17.13 หลังการ
ทดลองมคีาคะแนนเฉลี่ย 20.46  
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  สิริยา พันโสรี (2546: 65 - 66) ไดศกึษาการพัฒนาการแสดงออกของพื้นฐานทาง
ศิลปะของเด็กปฐมวัยดวยกจิกรรมศิลปสรางสรรค พบวา การพัฒนาการแสดงออกของพื้นฐานทาง
ศิลปะของเด็กปฐมวยัดวยกิจกรรมศลิปะเชิงสรางสรรค มีคะแนนเฉลี่ยรวมแตกตางจากกอนจัดกิจกรรม
และเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตลอดชวง 8 สัปดาหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P.< .05 และมีคะแนนเฉลี่ย
รายดาน คือ ดานเสน รูปทรง สี และกรอบแนวคิดของภาพทุกดานแตกตางจากกอนการจัดกิจกรรม
และเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเฉพาะบางสัปดาหแรกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P.< .05 สวนสัปดาหอ่ืนๆ มี
การเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเพียงดานเดียว  
  วรางคณา กันประชา (2548: 64 - 65) ไดศึกษาวิจัยความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย  
ทํากิจกรรมศิลปะดวยนิว้มือ โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนสาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน    
พระบรมราชปูถัมภ ศนูยกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรม
ศิลปะดวยนิว้มือมีความคิดสรางสรรคทั้งโดยภาพรวมและรายดานกอนและหลังการจัดกิจกรรมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P< .05  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่
เด็กทุกคนสามารถมีได แตเปนทักษะทีต่องมีการฝกฝน ผานการคนควา เรียนรูจากประสบการณ 
และเปนไปตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงถาไดรับการปลูกฝงและสงเสริมจากผูที่เก่ียวของโดยการเขาใจใน
ธรรมชาตขิองเด็ก รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือใหเด็กสามารถมีอิสระทางความคิดได จึงจะ
สงผลใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ และเปนบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคในอนาคตตอไป 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับงานศิลปสรางสรรค 
 2.1  ความหมายของการจัดประสบการณ 
        ไดมีผูใหความหมายของการจัดประสบการณหลายทานไวดังน้ี 
       กูด (Good. 1959: 214) กลาววาประสบการณ คือ กระบวนการในการไดรับความรู
หรือเกิดทักษะโดยอาศัยการกระทําหรือการเห็นสิ่งตางๆ หรือกระบวนการของจิตสํานึกในการรับรู 
ทักษะ และทศันคติ โดยมีสวนรวมในการกระทําส่ิงตางๆ 
       ราศี ทองสวัสด์ิ; และคนอ่ืนๆ (2529: 2) ไดใหความหมายของการจัดประสบการณ  
ไววา หมายถงึ การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณและการจัดสภาพแวดลอม ทั้งภายนอก
และภายในหองเรียนใหกับเด็กปฐมวัย โดยใหไดรับประสบการณตรงจากการเลน การลงมือปฏิบตั ิ
ซ่ึงจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดีและเพ่ือสงเสริมพัฒนาการใหครบทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคมและสติปญญา 
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       พัฒนา ชัชพงศ (2530: 24) กลาววา การจัดประสบการณ หมายถึง การจัดการศึกษา
ใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาครบทุกดานมิไดมุงอานเขียนได ดังเชนระดับประถมศึกษาแตเปนการปู
พ้ืนฐานใหโดยคํานึงถึงวัยและความสามารถของเด็กและจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาใหพรอมที่จะ
เรียนรูในระดับตอไป 
       กลาวสรุปไดวา การจัดประสบการณ คือ การจัดกิจกรรมใหกับเด็กปฐมวยั เพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา รวมถึงการจัดสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกหองเรียน การใชสื่อและอุปกรณตางๆ ใหเด็กมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติดวย
ตนเองใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 
 

 2.2 หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวยั ไดมีผูกลาวถึงหลักการจัดประสบการณไว 

ดังน้ี 
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 20) ไดกลาวถึงแนวการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยดังน้ี  
  1. จัดกิจกรรมในรูปแบบบรูณาการ โดยคํานึงถึงพัฒนาการทุกดาน 
  2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจิตวทิยาพัฒนาการเพ่ือสนองความตองการและ 
ความสามารถในการเรียนรูของเด็ก 
  3. จัดกิจกรรมการเลนที่หลากหลายใหเด็กไดมีโอกาสเลือกเลนตามความสนใจ 
  4. จัดกิจกรรมยึดเด็กเปนศูนยกลาง โดยคํานึงถึงความสนใจ ความตองการ ความ 
แตกตางของเด็กแตละคน 
  5. จัดกิจกรรมที่มีความสมดุล มีทั้งกิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่มใชกลามเน้ือใหญ 
และกลามเน้ือเล็ก ในหองเรียนและนอกหองเรียน เคลื่อนไหวและสงบ 
  6. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรมทองถิ่น และสามารถนําไปใช
ในชีวติประจําวันได 
  7. จัดกิจกรรมใหเด็กมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสวนรวม รักธรรมชาต ิ
  8. ใหเด็กมีนิสัยรักการทํางาน มีสวนรวมในการวางแผน ลงมือปฏิบัตแิละบอกผลการ 
ปฎิบัติกิจกรรมของตนเองและผูอ่ืนได 
  9. จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหมีมุมเลน หรือมุมประสบการณ หรือศูนยการ 
เรียนตางๆ ใหเด็กมีโอกาสเลนรวมกับผูอ่ืน  
     10. จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศใหมีความอบอุนเปนกันเอง เนนเด็กมี 
ความสุขในการรวมกิจกรรม 
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      จากหลักการจัดกิจกรรมและประสบการณดังกลาว กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546: 49 - 57) จึงไดกําหนดกิจกรรมหลักสําหรับเด็กปฐมวัยเปน 6 กิจกรรม ดังน้ี 
  1. กิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามมุม เลนประสบการณ  
หรือศูนยการเรียนตางๆ ที่จัดไวภายในหองเรียน เพ่ือชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู เกิดความคิดสรางสรรค 
จินตนาการและสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง เชน มุมบลอก มุมหนังสือ มุมดนตรี เปนตน 
  2. กิจกรรมสรางสรรค  เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาเด็กใหแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยใชศิลปะหรือวิธีการตางๆ เปนเคร่ืองมือ เชน การวาดภาพระบายสี   
การพิมพภาพ การปน การฉีกปะ ตัด ปะ การประดิษฐ การทํากิจกรรมจะเนนกระบวนการทํางาน
มากกวาผลงาน ควรจัดทุกวนัและเลือกจัดตามความเหมาะสม 
  3. กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมในวงกลม หรือกิจกรรมที่เปนกลุมยอย  
กลุมใหญ ซ่ึงจัดใหเด็กไดมีโอกาสฟง พูด สังเกต คิดและปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอด
เก่ียวกับเรื่องที่เรียนโดยจัดในรูปแบบตางๆ เชน สนทนา อ๔ปรายซักถาม สาธิต ทดลอง ศึกษานอก
สถานที่ เปนตน 
  4. กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนากลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก และ 
การทํางานประสานสัมพันธของอวัยวะตางๆ การเลนกลางแจงเปนการตอบสนองความตองการตาม
ธรรมชาตขิองเด็ก  ชวยใหเด็กมีรางกายแข็งแรง อารมณ จิตใจ เบิกบาน สดชื่น แจมใส มีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับเด็กและผูใหญรับบทบาทของการเลนและการอยูรวมกัน กิจกรรมกลางแจง ไดแก 
การเลนเคร่ืองเลนสนาม เลนของเลนประเภทลาก เข็น จูง เลนทราย เลนนํ้า เคลื่อนไหวขามเครื่อง
กีดขวางอยางงายๆ เกมและการละเลนพ้ืนเมืองตางๆ เปนตน 
  5. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ 
รางกายตามจังหวะอยางอิสระโดยใชเสียงเพลง คําคลองจอง เคร่ืองเคาะจังหวะและอุปกรณอ่ืนๆ
ประกอบการเคลื่อนไหว เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการความคิดสรางสรรค รูจังหวะ และควบคุม
การเคลื่อนไหวของตนเองได 
  6. เกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ฝกการสังเกต พัฒนากระบวนการคิดและเกิด 
ความคิดรวบยอด เกมการศึกษามีกฎกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได   
เกมการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย เชน เกมการจับคูสิ่งที่เหมือนกัน เกมการเรียงลาํดับ 
เปนตน 
      กิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรมนี้สามารถนํามาจัดลงในตารางกิจกรรมประจําวันไดหลาย
รูปแบบ โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนในอัตราสวนที่เหมาะสม กิจกรรมที่ตอง
ใชความคิดทั้งในกลุมยอยและกลุมใหญ ควรใชเวลาประมาณ 15 - 20 นาที และกิจกรรมที่เด็กมีอิสระ
เลือกเลนเสรีควรใหเวลาประมาณ 30 - 60 นาที มีความสมดุล ระหวางกิจกรรมที่ใชกลามเน้ือใหญ
กับกลามเน้ือเล็ก กิจกรรมสงบและเคลื่อนไหว กิจกรรมใชความคิดและกิจกรรมผอนคลาย ควรจัดให
ครบทุกประเภท 
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    สรุปไดวา หลกัการจัดประการณสําหรับเด็กปฐมวัยมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการ
ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยมีหลักในการจัดแบบบูรณาการ 
โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู เด็กไดรับประสบการณตรง กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลาย
ตอบสนองความตองการ ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคล โดยสามารถยืดหยุนไดตาม
ความเหมาะสม  

  
  2.3 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

     ไดมีผูใหความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรคหลายทานไวดังน้ี 
  กูด (วราภรณ นาคะศิริ. 2546: 16; อางอิงจาก Good. 1973: 38) กลาวถึงศิลปะวา 
เปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริม    ใหเกิดความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ และการมีทักษะ
เพ่ือสรางเปนผลงาน ซ่ึงสอดคลองกับ จันทวรรณ เทวรักษ (2526: 14 - 26) ใหความหมายวา  
กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมที่คนพบสิ่งใหมหรือทําของ
เกาใหดีขึ้น พรอมทั้งเปนความคิดกวางขวางแบบอเนกนัยที่ชวยใหสามารถประดิษฐสิ่งแปลกใหมได
รวมถึงความสามารถในการแกปญหาไดสําเร็จ  
  ปเตอรสัน (ณัฐชุดา สาครเจริญ. 2548: 32; อางอิงจาก Peterson. 1958: 101) ไดกลาววา 
ศิลปะเปนแนวทางหนึ่งในการแสดงออกของเด็ก ซ่ึงเด็กตองการโอกาสที่จะแสดงออก อีกทั้งยังสามารถ
ถายทอด ความรู ความรูสึก และความเขาใจ รวมทั้งบคุลิกภาพและความอิสระของเด็กออกมาได ซ่ึง
สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่ถายทอดจากประสบการณและจินตนาการของเด็กแตละคนนั่นเอง 
  สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 13) ไดใหความหมายของกิจกรรมสรางสรรค
วา เปนกิจกรรมที่เก่ียวกบังานศิลปศึกษาตางๆ ไดแก การวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ 
การพับ ตัด ฉกี ปะ และสงเสริมกระตุนใหเด็กแตละคนไดแสดงออกตามความรูสึกและความสามารถ
ของตนเอง 
  เลิศ อานันทนะ (2535: 44) กลาววา ศิลปศึกษา (Art Education) หมายถึง การนํา
กิจกรรมศลิปะมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนทางการศกึษา เพ่ือพัฒนาดานตางๆ แตไมมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหเด็กเตบิโตขึ้นเปนศลิปน หรือจิตรกร (Artist)  
  มะลิฉัตร เอ้ืออานนท (2543: 173) กลาววา กิจกรรมศิลปะจะชวยพัฒนาความพรอม
ในตวัเด็ก ความคลองในการใชความคิด สายตา และมือใหประสานสมัพันธกัน ความพรอมน้ีจะเปน
พ้ืนฐานขั้นตนใหเด็กสามารถพัฒนาไดอยางสูงสุดตามศักยภาพของเขา 
  รัตนา นิสภกุล (2550: 22) กลาววา กิจกรรมสรางสรรคหมายถึงกิจกรรมที่เด็กไดมี
โอกาสทดลอง ไดปฏิบัติจริงอยางมีอิสระ เปนการแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ความนึกคิด 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการผานกิจกรรมตางๆ นอกจากนั้นกิจกรรมศิลปสรางสรรคยังเปน
กิจกรรมที่สรางความสุขความประทับใจใหกับเด็ก เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง อีก
ทั้งยังสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกๆ ดานดวย 
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  ศรีแพร จันทราภิรมย (2550: 28) กลาววา ศิลปสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เด็กไดใช
ประสาทสัมผสัในการรับรูโดยอาศัยประสบการณ สิ่งแวดลอม จนเกิดความเขาใจทําใหเกิดความคิด
จินตนาการ และมีการแสดงออกโดยใชการถายทอดผลงานแสดงความรูสึกตางๆ ที่ตนเองไดเรียนรู 
ซ่ึงแสดงทั้งความคิด ความรูสึก ปญญา อารมณและทําใหศักยภาพที่อยูในตวับุคคลใหมีการพัฒนา
สรางสรรคสิ่งแปลกใหม พรอมทั้งเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทุกดานใหมีความพรอมใน
การเรียนรูสิ่งตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 
  สรุปไดวา กิจกรรมศลิปสรางสรรคน้ันเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กไดทั้งดานสติปญญา 
ในเรื่องของการคิด ตัดสินใจ และมีเหตุผล คิดแกปญหา ดานรางกาย อารมณ - จิตใจ  ในเรื่องของ
การสรางความสุข และความภาคภูมิใจในตนเอง การแสดงออกทางความรูสึก ความมีสุนทรยีภาพ 
และดานสังคม ในเรื่องของการอยูรวมกับผูอ่ืน การเขาใจผูอ่ืน ซ่ึงพัฒนาการในแตละดานน้ี ถาไดรับ
การสงเสริมและปลูกฝงอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหเด็กเปนบุคคลท่ีเตบิโตไดอยางมีศักยภาพในอนาคต
ตอไป 
  
 2.4 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  ลูกา (Luca. 1968: 44 - 45) ไดกลาววา ศิลปะไมเพียงแตเปนแบบฝกหัดทางความคิด
สรางสรรคเทาน้ัน ในหลักสูตรที่สมบูรณจะตองมีวิชาศิลปะเปนสวนประกอบอยูดวย เพราะศลิปะเปน
สิ่งถูกตองมีคุณคาในตัวเอง มีความสัมพันธกับทุกวิชา จึงเปรียบเสมือนเปนศูนยกลางวิชาของ
หลักสูตร 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531: 6 - 15) ไดสรุปความสําคัญ
ของกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังน้ี  
  1. เด็กไดแสดงออกอยางเสรี สงเสริมอิสรภาพในการทํางาน ครูควรวางวัสดุอุปกรณ 
ในพ้ืนที่ที่เด็กจะหยิบมาใชได และมีโอกาสเลือกหยิบไดตามความพอใจ ในขณะเดียวกันเด็กก็จะ
สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดของตนกับเพ่ือนๆ ได 
  2. เด็กมีสุนทรียภาพตอสิ่งแวดลอม เด็กรูจักชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตางๆ เปน 
สิ่งที่ควรไดรับการพัฒนาซึ่งผูใหญควรทําตัวอยางโดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก โดย
ฝกใหเด็กเห็นวาทุกๆ อยางมีความหมายสําหรับตวัเขา สงเสริมใหรูจักสังเกตสิ่งที่ผิดแปลกในสิ่ง
ธรรมดาสามัญ ใหไดยินในสิ่งที่ไมเคยไดยิน และฝกใหเขาสนใจสิ่งตางๆ รอบตัว 
  3. เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะที่เด็กทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคตางๆ  
เด็กควรทําตามความพอใจและมีความสนกุสนาน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับเพ่ือนเปน
โอกาสที่เด็กจะแสดงออกทางความคิดของเขาและเปนการพัฒนาทางภาษาไปดวย การเปดโอกาส
ใหเด็กแสดงความสามารถทางสรางสรรคจะชวยใหเด็กตระหนักถึงคุณคาของความเปนมนุษย ชวย
สงเสริมใหเขามีกําลังใจ เขาใจตนเองวามีความคิดที่ดีและมีความสามารถหลายอยาง องคประกอบที่
จะชวยใหเด็กเกิดความพอใจ สนุกสนานในขณะที่ทํากิจกรรมคือ เวลา และสถานที ่เด็กตองการเวลา
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ทํางานมากพอที่เขาจะทําไดเสร็จตามความพอใจ และเด็กตองการเนื้อที่กวางขวางพอที่จะทําสิ่งตางๆ 
ไดอยางสนุกสนาน 
  4. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยลดความเครียดทางอารมณ การทํางานสรางสรรคเปน 
การผอนคลายอารมณ ลดความกดดัน ความขับของใจและความกาวราวลง ซ่ึงกิจกรรมศิลปสรางสรรค
จะชวยใหเด็กแสดงออกและผอนคลายอารมณอยางดีที่สุด 
  5. กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยสรางนิสัยการทํางานที่ดี ในขณะที่เด็กทํางานครูควร 
สอนระเบียบและนิสัยในการทํางานควบคูไปดวย เชน เก็บของเปนที่ ลางมือเม่ือทํางานเสร็จแลว 
  6. กิจกรรมศิลปสรางสรรค ชวยพัฒนากลามเน้ือจากการตัดกระดาษ ประดิษฐภาพ  
วาดภาพดวยนิ้วมือ การตอภาพ ฯลฯ กิจกรรมตางๆ เหลาน้ีจะสงเสริมใหเด็กไดแสดงความคิด
สรางสรรคและความสัมพันธระหวางมือกับสายตาควบคูกันไปดวย 
  7. กิจกรรมศลิปสรางสรรคชวยใหเด็กรูจักสํารวจ คนควา ทดลอง เด็กจะชอบทํากิจกรรม
และใชวัสดุตางๆ ซํ้าๆ กันเพ่ือสรางสิ่งตางๆ ซ่ึงเปนโอกาสที่จะใชความคิดริเริ่มและจินตนาการของ
เขาจากการคนควา สํารวจ ฝกฝน และสรางสิ่งใหมๆขึ้นจากการใชวสัดุซํ้าๆ กัน 
  โอภาส บุญครองสุข (2535: 89) กลาวถึง ความสําคัญในการจัดประสบการณ  การเรียนรู
ทางศิลปะใหกับเด็ก คือ การพัฒนาใหเกิดความงอกงามทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาซึ่ง
ในการจัดกิจกรรมศลิปะน้ันควรเนนการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 และควรเปนกิจกรรมที่กระตุนให
เด็กไดคิดตลอดจนลงมือปฏิบัต ิ
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 15) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปน
กิจกรรมที่ชวยพัฒนาเด็กใหแสดงออกทางอารมณความรูสึก ความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยใชศิลปะ
หรือวิธีการตางๆ เปนเคร่ืองมือ 
  พีระพงษ กุลพิศาล (2546: 36) กลาวถึงความสําคัญของศิลปสรางสรรควา การเรยีนรู
โลกภายนอกดวยประสาทสัมผัส (Senses Perception) เปนธรรมชาติการเรยีนรูของเด็กอยูแลว 
และกิจกรรมศลิปะเปนกิจกรรมหน่ึง ที่ฝกใหเด็กรูจักนําเอาธรรมชาติของตนเองทีมี่อยู มาใชเก็บ
เก่ียวความรูตางๆ ที่อยูรอบตวั โดยเฉพาะความรูอันจะเปนพ้ืนฐานพัฒนาวุฒิภาวะทางสุนทรียภาพให 
แกตน นอกจากนั้นยังเปนประสบการณหรือความรูทางออมที่ไดจากงานศิลปะ ไดแก ประสบการณ
สังคม ประสบการณในการใชเคร่ืองมืองายๆ รูจักวัสดุตางๆ เปนตน ซ่ึงมีสวนชวยพัฒนาการเจริญ 
เติบโตทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมของเด็ก 
  จากความสําคญัของกิจกรรมศิลปสรางสรรคสรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคชวยให
เด็กไดเรียนรูและคนพบสิ่งตางๆ ผานประสาทสัมผสั โดยเด็กสามารถทดลอง หรือใชสื่ออุปกรณ
ตางๆ ดวยตวัของเด็กเอง ทําใหเด็กฝกคดิ ฝกการแกปญหา นอกจากนั้นกิจกรรมศิลปสรางสรรคยัง
สรางความเพลิดเพลิน สงเสริมสุนทรียภาพ เด็กรูจักการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกอยาง
เหมาะสม ทําใหเด็กจะเปนมนุษยที่เติบโตอยางสมบูรณตอไป 
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 2.5 พัฒนาการทางศิลปสรางสรรคของเด็กปฐมวยั 
  โลเวนเฟลด (วราภรณ นาคะศิริ. 2549: 21 - 22; อางอิงจาก Lowenfeld. 1957: 86) 
ไดทําการศึกษาขั้นพัฒนาการของเด็กตะวันตก ดวยการเก็บผลงานของเด็กในวัยตางๆ มาศึกษา
วิเคราะหแยกขั้นพัฒนาการทางศิลปะและไดแบงขั้นไวทั้งหมด 5 ขั้น ทั้งน้ีจะขอกลาวเพียง 2 ขั้นที่มี
ความเก่ียวของกับเด็กปฐมวัย ดังน้ี  
  ขั้นที่ 1 ขั้นขีดเขี่ย (Scribbling Stage)  
  ในขั้นนีเ้ด็กมีอายุประมาณ 2 - 4 ป เปนเด็กวัยกอนเขาเรียน เด็กสนุกอยูกับการเคลื่อนไหว
กลามเน้ือมือในขั้นนี้ยังแบงเปนขั้นยอยๆ อีก 4 ระยะ ดังตอไปน้ี 
  1. Disordered Scribbling หมายถึง การขีดเขี่ยที่ไมเปนระเบียบ การลากเสนของเด็ก
จะยุงเหยิงสับสน โดยไมคํานึงวาเปนรูปอะไรทั้งสิ้น แสดงใหเห็นวาการควบคุมกลามเน้ือมือของเด็ก
ยังไมเจริญพอ จึงยังไมสามารถบังคับมือใหเปนไปตามตองการได 
  2. Longitudinal, or Controlled Scribbling   หมายถึง ระยะที่เด็กขีดเขียนเสนนอน
ยาวๆ ได เปนขั้นที่พัฒนากวาขั้นขีดเขีย่ไมเปนระเบยีบ 
  3. Circular Scribbling หมายถึง ขั้นที่เด็กสามารถขีดเขี่ยไดเปนวงกลม เด็กเคลื่อนไหวได
ทั้งแขนแลว แสดงวากลามเน้ือเริ่มแข็งแรงขึ้น อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาในระยะที่ 2 - 3 ของขั้นขีด
เขี่ยน้ีเปนขั้นของการขีดเขีย่ที่ควบคุมได (Controlled Scribbling) ซ่ึงเปนขั้นพัฒนาการที่สําคญัมาก
เพราะเปนเคร่ืองชี้ใหเห็นวาเด็กไดคนพบ ไดมองเห็น และเริ่มมีการควบคุมการขดีเขี่ยได เด็กจะเริ่ม
สนุกสนานกับการควบคุมกลามเนื้อใหขีดเขี่ยเปนเสนตางๆ ทั้งในแนวตั้ง แนวนอน วงกลม หรือ
ขยุกขยิก (ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล. 2533: 61)  
  4. Naming Scribbling หมายถึง ระยะที่เด็กเขียนอะไรลงไปแลวก็ใหชื่อวาส่ิงที่เด็ก 
เขียนนั้นชื่ออะไร คืออะไร เด็กเร่ิมใชความคิดคํานึงในขณะที่เขยีนภาพวัตถุ สตัวหรือคน สิ่งที่เด็ก
เขียนจะไมเปนภาพที่ถูกตองหรือมีรูปรางในสายตาของผูใหญ แตจะมีความหมายสําหรับเด็ก เด็กจะ
พอใจและสนกุสนานกับสิ่งที่เขาเขียนขึ้น ขั้นน้ีจะเปนขัน้หัวเลี้ยวหัวตอในการวาดภาพของเด็กตอไป  
  ขั้นที่ 2 ขั้นเขียนภาพใหมีความหมาย ขั้นกอนสัญลักษณ (Pre-Schematic Stage)  
  ขั้นนี้เด็กจะมีอายุประมาณ 4 - 7 ป เปนขั้นเริ่มตนของการแสดงออกที่มีความหมาย
ภาพสิ่งของเดียวกัน เด็กอาจจะเขียนไดหลายแบบ ตัวอยางเชน ภาพคนที่เด็กเขยีนวันหนึ่ง อาจจะ
ไมเหมือนภาพที่เขียนไวในวันตอๆ ไป ซ่ึงภาพที่เด็กเขียนอาจจะไมครบถวนตามที่เขารู แสดงวาใน
ระยะนี้โลกทีเ่ด็กเห็นหรือรูแตกตางจากโลกที่เขียนภาพ 
  ลักษณะที่เด็กเขียนภาพในขั้นน้ี อาจจะสังเกตไดงายจากสวนประกอบภายในภาพ  
4 อยาง เชน 
  1. เด็กจะเขียนภาพคนโดยใชวงกลมเปนสัญลักษณของหัว มีเสนตรงยาวๆ แทนแขน  
ขา ลําตวั ยังไมมีรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับหนาตา มีแตเสนที่แทนสัญลักษณของสวนนั้นๆ เทาน้ัน 
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  2. สีที่เด็กใช ในขั้นน้ีการใชสีของเด็กจะไมเปนไปตามธรรมชาติสทีี่เด็กใชเขียนภาพ 
กับสีที่เด็กเห็นจริงๆ จะไมเหมือนกัน ทั้งน้ีเพราะเด็กใชสีตามอารมณแลวแตวาสีไหนจะสะดุดตาหรือ 
เด็กชอบสีไหนเปนพิเศษก็จะใชสีน้ัน ซ่ึงไมจําเปนจะตองสอดคลองกับความเปนจริง 
  3. ดูจากชองวางหรือชองไฟในแผนกระดาษที่เด็กเขียน เด็กยังไมเขาใจวาควรจะเขยีน
รูปตรงไหนจึงจะเหมาะ ขนาดเทาใดจึงจะเหมาะ แตจะวางลงไปโดยไมคํานึงถึงความสัมพันธของ   
สิ่งตางๆ ตรงไหนมีชองวางเด็กก็จะเขียนสิ่งตางๆ ลงไป 
  4. การออกแบบ ในขั้นนีเ้ด็กยังไมมีความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบ ดังน้ันภาพที่เด็ก
เขียนจึงไมมีอะไรแสดงถึงการออกแบบ 
  วิรุณ ตั้งเจรญิ (2539: 117 - 118) กลาวถึงพัฒนาการทางศิลปะวา การกําหนดอายุ 
เพ่ือกลาวถึงระดับขั้นพัฒนาการทางศิลปะ ในที่น้ีเปนการกําหนดขึ้นโดยประมาณเทาน้ันเพราะจริงๆ 
แลวเด็กแตละคนจะมีพัฒนาการแตกตางกันชาหรือเร็วไมเทากัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน เชน 
สภาพพัฒนาการทางรางกาย สภาพการเลี้ยงดู สภาพแวดลอม ฯลฯ 
  ศรีเรือน แกวกังวาล (2540: 232) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางศิลปะวา เปนการพัฒนา
ทั้งทางดานความคิดและทกัษะควบคูกันไป พัฒนาการทางศิลปะของเด็กมีความพิเศษกวาผูใหญใน
เรื่องของความสามารถทางกาย ดานประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว รวมทัง้ความสามารถดาน
สมองเชิงสรางสรรคและแสดงออกทางจินตนาการซ่ึงมีคาตอพัฒนาการทางอารมณ จิตใจ และความคิด
ในเชิงบวก  
 สรุปไดวา พัฒนาการทางดานศิลปะของเด็กแตละคนนั้นเปนไปตามวัยแตอาจไมเทากัน  
ขึ้นอยูกับปจจัยรอบตัวหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน ความพรอมของรางกาย การเลี้ยงดู หรือสภาพ 
แวดลอมตางๆ รอบตัวเด็ก ดังน้ัน การที่จะใหเด็กมีพัฒนาการทางดานศิลปะอยางสมบูรณน้ัน ตอง
ไดรับการปลกูฝง สนับสนุนและเปดโอกาสจากพอแมและผูเก่ียวของ เพ่ือใหเด็กสามารถเปนผูมี
ความคิดสรางสรรคไดตอไป 

 
 2.6  หลักการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
  กรมวิชาการ (2542: 23) กลาววา ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กระดับกอนประถมศกึษา 

มีความสาํคัญอยางยิ่งเพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 6 ป เปนระยะที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาทั้งทาง
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ใหกับเด็กเพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน 

  ดังน้ันการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กกอนประถมศึกษา จึงควรยึดหลักการดังน้ี 
  1. กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกัน 
จึงควรใหมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก
เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ 
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  2. กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ  
ควรเปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 
  3. กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล คือ มีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน  
กิจกรรมตองเคลื่อนไหวและสงบ กิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม 
  4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย มีการยืดหยุนไดตามความตองการ 
และความสนใจของเด็ก เชน 
   วัย 3 ขวบ มีความสนใจชวงสั้นประมาณ 8 นาท ี
   วัย 4 ขวบ   มีความสนใจชวงสั้นประมาณ 12 นาที 
   วัย 5 ขวบ    มีความสนใจชวงสั้นประมาณ 15 นาที 
  5. กิจกรรมที่ควรจะเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา  
ทดลอง แกปญหาดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนๆและผูใหญ 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 108) กลาววา การเตรียมกิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม
ใหกับเด็กควรคํานึงวาจะเปนการเปดโอกาสใหเด็กเปนอิสระในการทดลอง คนควาและสามารถสื่อสาร
สิ่งที่เขาทดลองกับผูอ่ืน นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสพัฒนากลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก สรางความสัมพันธ
ระหวางมือและตา เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับรูปทรงและสี ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานตอการเตรียมความ
พรอมในการอาน และยังไดมีโอกาสพัฒนาทางสังคมจากการแลกเปลี่ยนวสัดุอุปกรณหมุนเวียนกัน
รับผิดชอบในการใชและเกบ็อุปกรณตางๆ 
  เบญจา แสงมะลิ (2545: 63 - 67) กลาววา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีสิ่งที่ควร
คํานึงถึงขอเสนอแนะ ดังน้ี 
  1. ความสนใจของแตละบคุคล ครูควรชวยเหลือใหเด็กไดประสบการณที่เปนผลสําเร็จ
ตามความตองการของเด็ก สรางเสริมเจตคตทิี่ดีตอการผิดพลาดและการรูจักรับผิดชอบในการดูแล
รักษาวัสดุ พรอมทั้งสรางความรูสึกม่ันคง โดยปลอยใหเด็กมีอิสระในการคิด จินตนาการ เลือกและ
ตัดสินใจ ครูมีหนาที่ชวยเหลือแนะนําเด็กเม่ือเด็กตองการ ใชคําถามกระตุนความคิดและใหความเห็น
พองในความพยายามที่แทจริงของเด็ก นอกจากนั้นครูควรมีความเปนกันเอง จริงใจ และมีความเขาใจใน
ตัวเด็กดวย 
  2. การจัดสถานที่ เวลา และวสัดุใหพอเพียงเหมาะสม เพ่ือใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยาง
อิสระเม่ือทํางานคนเดียวหรือทํางานเปนกลุมเล็กๆ บนพ้ืน บนโตะ ภายในและภายนอกอาคารเรียน 
มอบความไววางใจแกเด็ก ใหเด็กดูแลรักษาเครื่องมือ เคร่ืองใชและวัสดุดวยตนเอง เวลาที่ใหเด็กไม
ควรนอยเกินไปจนเด็กตองรีบรอนในการทาํกิจกรรม การสํารวจ การวางแผน การเก็บทําความ
สะอาดหลังจากการทํางานเสร็จ วัสดุที่ใชตองเตรียมไวหลากหลายชนิดใหเด็กเลอืกตามความพอใจ 
และเหมาะสมกับอายุของเด็ก เก็บรักษางายและใหโอกาสเด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัส 
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  3. การแสดงออกเชิงสรางสรรค เด็กตองการประสบการณที่สมบูรณ เพ่ือชวยกระตุน 
การแสดงออกสรางสรรค ประสบการณน้ีเริ่มจากการเลนของเด็กในชวีิตประจําวัน การพูด การสนทนา 
ความรูสึกในส่ิงที่เด็กเห็น ชวยใหเด็กนึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ครูควรสนับสนุนการพูดของเด็ก   
การแสดงออกทางการกระทําและการแสดงออกโดยการใชสื่อกลาง วสัดุเคร่ืองใชทางศิลปะ การทัศน
ศึกษา เปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางการแสดงออกแบบสรางสรรค 
  4. เจตคติของผูปกครองที่มีตอการแสดงออกสรางสรรคของเด็ก  ครูตองทําหนาที่เปน 
ผูทําใหผูปกครองเด็กเขาใจผลงานของเด็ก และสามารถเสนอแนะผูปกครองในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม
ใหเด็กเม่ืออยูในบาน 
  5. ครูใชวธิีการสรางสรรคสนับสนุนเด็กใหเลือกกิจกรรมศิลปะดวยวธิซ่ึีงเด็กจะแสดงออก 
หรือกระทําได และจะรวบรวมความคิดหรือวัสดุ วิธีน้ีไมไดหมายความวาเด็กจะกระทํากิจกรรมโดย
ปราศจากการแนะนํา แตหมายความวาเด็กจะตัดสินใจและเลือกดวยตนเอง กิจกรรมศิลปะควรมี
หลายชนิดใหเด็กไดมีโอกาสเลือกในแตละวัน 
  6. ครูวางแผนจัดกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี เด็กมีอิสระในการคนหา สํารวจ และทดลอง  
เม่ือเด็กรูสภาพแวดลอม เด็กจะถายทอดสิ่งที่ตนเองรูใหผูอ่ืนเขาใจ กลามเน้ือเล็ก การประสาน
สัมพันธของมือและตาจะพฒันาขึ้น มโนภาพเรื่องรูปทรง สี เจริญเตบิโตขึ้น การที่เด็กไดเลนรวมกับ
เพ่ือน พูดสนทนา แลกเปลีย่นสิ่งของ รับผิดชอบรวมกัน การรอคอย ตามลําดับชวยเสริมสรางความ
พรอมทางอารมณและสังคมแกเด็ก 
      7. ครูตองรวบรวมหลักฐานเพื่อจุดมุงหมายในการวดัผล 
  ดังน้ัน จึงสรุปไดวา หลักสําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคน้ัน ตองยึดที่ตัวเด็ก
เปนสําคัญ โดยคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก ความสนใจและความตองการของเด็ก เพ่ือที่ครูและ
ผูเก่ียวของจะไดจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองตามวัย โดยกิจกรรมที่จัดน้ันควรมีความหลากหลาย
เน่ืองดวยความแตกตางทางธรรมชาติของเด็ก เนนการสงเสริมพัฒนาใหครบทุกดาน โดยไมลืมที่จะ
ใหเด็กไดทดลอง คนควา และเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือสรางความม่ันใจ ความภาคภูมิใจ จนเกิดเปน
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
 
 2.7 บทบาทและหนาที่ของครูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  กรวภิา สรรพกิจจํานง (2532: 25) เสนอแนะหนาทีข่องครูในการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรค
ไวดังน้ี 
  1. เตรียมจัดโตะเรียนและอุปกรณตางๆ ใหพรอมกอนเด็กเขาทํากิจกรรม 
  2. ในการจัดกิจกรรมแตละครั้งควรจัดกิจกรรมไวหลายๆ อยาง 
  3. ครูตองพยายามใหเด็กทํากิจกรรมหมุนเวียนกันไปใหพอเหมาะกับเวลาที่กําหนด
และใหทําอยางนอย 2 กิจกรรม แลวจึงไปเลนตามมุมตางๆ ในหองเรียนได 
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  4. เม่ือทําเสร็จแลวทุกคนตองเก็บวัสดุและเคร่ืองมือที่ใชใหเขาที่ ดูแลหองใหสะอาด  
  5. เปดโอกาสใหทํางานกลุมอยางมีระเบียบ 
  6. พยายามหาวิธีการใหเด็กไดทํากิจกรรมหลากหลายๆ กิจกรรม มิใชเลือกทําเพียง 
กิจกรรมเดียว 
  7. ชมเชยและใหกําลังใจ และชวยเหลือนักเรียนที่ไมประสบผลสําเร็จในการทํา 
กิจกรรมใหไดผลสําเร็จบางตามสมควร 
  8. นําผลงานมาติดปายนิเทศ โดยการหมุนเวียนผลงานตางๆ ของเด็กใหครบทุกคน 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 15 - 16) เสนอแนะหนาที่
ของครูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหแกเด็กระดับกอนประถมศึกษา ดังน้ี 

      1. ในแตละวันควรจัดไมนอยกวา 4 กิจกรรม และควรกําหนดใหเด็กทําไดอยางนอย  
2 กิจกรรม 
  2. ในกรณีที่เด็กเลือกทํากิจกรรมเดียว เชน ปนทุกคร้ังโดยไมทํากิจกรรมอ่ืนเลย ครู 
ตองหาวิธีจูงใจใหเด็กเลือกทํากิจกรรมอ่ืนใหครบ เพ่ือเด็กจะไดพัฒนาครบทุกดาน 

 3. ขณะเด็กทํากิจกรรม ครูตองคอยดูแลอยางใกลชิด เพ่ือคอยใหคําปรึกษาเม่ือเด็ก 
ตองการ แตครูจะตองไมบอกหรือสื่อใหทําตามความเห็นของครูหรือทําเหมือนกันทั้งหอง 

  4. กอนเรียนศิลปะในเรื่องใหมๆ ครูตองอธิบายวธิีใชวสัดุที่ถูกตองใหเด็กทราบกอน 
ทุกคร้ัง พรอมทั้งสาธิตใหดูจนเขาใจ 

   5. ชมเชยใหกําลังใจขณะทํางานหรือเม่ือทํางานเสร็จ คําชมเชยจะตองมีความจริง 
พอสมควร 

  6. กระตุนใหเด็กคิดเพ่ือพบปญหาแทนการบอก 
     7. เม่ือเด็กทํางานเสร็จ ควรใหเด็กเลาเรื่องเก่ียวกับสิ่งทีท่ําหรือภาพที่วาดเปน 

การพัฒนาภาษาและความคิดของเด็ก 
   8. ครูควรบันทึกวันที่ และรายละเอียดของภาพที่เด็กวาดเพ่ือเปรียบเทียบความกาวหนา 

ของผลงาน 
  9. นําผลงานติดปายนิเทศเพ่ือใหกําลังใจผลงานที่ไมจําเปนตองเปนผลงานที่ดีที่สุด  
แตควรเปนผลงานของเด็กทุกคนหมุนเวยีนกันไปเพราะผลงานบางชิ้นมีความหมายตอเด็กมาก 
  สรุปไดวา ครูมีบทบาทที่สําคัญมากในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็ก ทั้งใน
เรื่องของการจัดเตรียมสื่อและอุปกรณใหมีความหลากหลาย สามารถกระตุนใหเด็กเกิดความคิด
สรางสรรคได รวมถึงการใหกําลังใจ สนับสนุนการแสดงออกความคิดและความรูสึกของเด็กไดอยาง
เต็มที่ เพ่ือใหเด็กมีศักยภาพในดานความคิดสรางสรรคอยางสมบูรณ 
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 2.8 กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  กิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถจัดไดดังน้ี 

  แฮมมอนด (เยาวพา เดชะคปุต. 2542: 108; อางอิงจาก Hammond. 1967:  275 - 282) 
ไดสรุปกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ควรจะจัดใหกับเด็กเอาไวดังน้ี 
  1. การปน 
  2. การประดิษฐ 
  3. การฉีก ตัด ปะ 
  4. การระบายสี 
  5. การวาดภาพดวยนิ้วมือ 
  6. การเลนบลอ็ก 
  7. การวาดภาพดวยทราย 
  8. การวาดภาพดวยฟองสบู 
  สัตยา สายเชือ้ (2541: 43) มีทัศนะเพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรมศิลปะทีเ่หมาะสําหรับเด็ก
กอนวัยเรียนวา อาจแบงไดเปน 7 สาขาใหญๆ คือ 
  1. กิจกรรมวาดเสนและระบายสี 
  2. กิจกรรมศิลปะดวยสีธรรมชาต ิ
  3. กิจกรรมภาพพิมพ 
  4. กิจกรรมประติมากรรม 
  5. กิจกรรมกระดาษ 
  6. กิจกรรมประดิษฐตกแตง 
  7. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 36) กลาววากิจกรรม 
ศิลปสรางสรรคที่ควรจัดใหกับเด็กดังน้ี 

  1. การวาดภาพและระบายสี  
   1.1 การวาดภาพดวยสีเทียน สีไม 

                        1.2 วาดภาพดวยสีนํ้า เชน พูกัน ฟองนํ้า 
            1.3 การละเลงสีดวยนิ้วมือ 

       2. การเลนกับสีนํ้า 
            2.1 การเปาสี 
   2.2 การหยดสี 
   2.3 การเทสี 
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  3. การพิมพภาพ 
   3.1 การพิมพภาพดวยสวนตางๆ ของรางกาย 
   3.2 การพิมพภาพดวยวัสดุ พืช ผัก ตางๆ  

  4. การปน เชน ดินนํ้ามัน ดินเหนียว แปงโด ฯลฯ 
  5. การพับ ฉีก ตัด ปะ 

             5.1 การพับอยางงายๆ  
   5.2 การฉีกปะ 
   5.3 การตัดปะ 

  6. การประดิษฐ 
              6.1 ประดิษฐเศษวัสดุตางๆ 
           6.2 การรอย เชน ลูกปด หลอดกาแฟ หลอดดาย 
              6.3 การสาน เชน กระดาษ ใบตอง ใบมะพราว ฯลฯ  
  จากคํากลาวของแตละทาน สรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคน้ันมีพ้ืนฐานที่คลายกัน   
อันประกอบดวย การวาด การพิมพ การปน การพับ การฉีก ตัด ปะ  การประดิษฐ เปนตน ซ่ึงเปน
กิจกรรมเบื้องตนที่เหมาะสําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก ทั้งน้ีทั้งน้ันครูผูสอนสามารถ
สรางสรรคกิจกรรมใหมๆจากกิจกรรมเหลาน้ี เพ่ือเปนการสงเสรมิจินตนาการของเด็กไดอีกดวย 
เพราะการจินตนาการในการสรางสรรคงานที่ดีจะนําไปสูการคิดที่มีระบบและการเรียนรูเรื่องตางๆ
ตอไป  

 
 2.9 ส่ือ วัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
    สื่อและวัสดุอุปกรณเปนสิ่งสําคัญสําหรับกิจกรรมศิลปสรางสรรค  เน่ืองจากเปนสิ่งที่ 

จะชวยพัฒนาทักษะทางดานความคิด และจินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี รวมถึงยังเสรมิสราง
ความม่ันใจและความภาคภูมิใจในการแสดงออกของเด็กอีกดวย  เบญจา แสงมะลิ (2526: 119) 
กลาววา การจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคสาํหรับเด็กปฐมวัยน้ันมีหลายประเภท แตละประเภทมีการจัด 
กิจกรรมที่แตกตางกันออกไป การนําสื่อมาใชในกิจกรรมประเภทตางๆจึงมีหลายลักษณะที่แตกตาง
กันออกไปดวย เชนเดียวกับ สัญลักษณ สุวรรณรัศมี (2533: 23) กลาววา สื่อที่ใชในกิจกรรม
สรางสรรคน้ัน มีความสําคญัตอการเรียนรูของเด็ก ซ่ึงเด็กจะเรียนรูจากส่ือโดยอาศัยประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ดังน้ันในการจัดหาส่ือที่เหมาะสมจึงเปนหนาที่ของผูสอนที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ คอื 
  1. สื่อที่จะนํามาใหเด็กเกิดการเรียนรู ตองเปนสื่อที่หางาย และอยูรอบๆ ตัวเด็ก 
  2. สื่อน้ันตองมีความปลอดภัย เพราะเด็กเรียนรูจากส่ือดวยการสัมผัส 
  3. สื่อน้ันตองราคาไมแพง หางาย ประหยัดเวลา อาจเปนสื่อที่หางายไดจากภายใน
ทองถิ่น 
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  4. สื่อที่นํามาใชตองตรงกบัเปาหมาย ที่จะใหเด็กเกิดการเรียนรู และสรางเสริมใหเด็ก
มีความพรอมในการพัฒนาทั้ง 4 ดานพรอมๆ กัน 
  5. สื่อน้ันตองสะดวกตอการใชสอย สําหรับการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะของเด็ก 
  6. สื่อน้ันนํามาใชตองสอดคลองกับวัย และความสามารถของเด็ก  

 สําหรับสื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากกระดานตะปูน้ันมีหลากหลาย  
สามารถจําแนกไดดังน้ี 
  1. สื่อวัสดุประเภทเสนยาว ไดแก เชือก ริบบิ้น ลวดกํามะหยี่ ไหมพรม  
  2. สื่อวัสดุประเภทยืด - หด ไดแก หนังยาง  Elastic ลูกโปง  
  3. สื่อวัสดุประเภท 3 มิติ ไดแก ฟองนํ้า สกอตไบรท  สําลี โฟม โฟมยาง  
  4. สื่อวัสดุประเภทบาง - แบน ไดแก กระดาษโปสเตอร กระดาษทราย ถุงพลาสติก  
เศษผา  ถวยกระดาษ 
  5. สื่อวัสดุจากธรรมชาติ ไดแก ใบไม ดอกไม เปลอืกหอย ถั่วแดง ถั่วเขียว ถัว่เหลือง 
เมล็ดทานตะวนั  
  6. สื่อวัสดุเหลอืใช ไดแก กระดาษนิตยสารเกาๆ  ไมไอศกรีม ฝาขวดน้ํา ฝาน้ําอัดลม  
  7. สื่อวัสดุจากอาหาร ไดแก เสนมะกะโรนี เสนพาสตา  

 ดังน้ัน การจัดกิจกรรมศิลปะการสรางภาพบนกระดานตะปู จึงเปนกิจกรรมที่นาสนใจ
อีกกิจกรรมหน่ึง เด็กจะไดเรียนรูการนําสื่อวัสดุอุปกรณในชีวติประจําวนั มาสรางสรรคเปนผลงาน ทําให
เด็กเกิดความเพลิดเพลิน ความภาคภูมิใจในตนเอง และยังชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็ก ผาน
กระบวนการคดิ การแกปญหา สรางผลงานตามจินตนาการของตนเอง ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค 
จนเปนพ้ืนฐานสําหรับพัฒนาตนเองในดานอ่ืนๆ ใหมีคุณภาพตอไป 
  

  2.10 งานวิจยัที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  งานวิจัยในตางประเทศ 

 ครอลล (รัตนา นิสภกุล. 2550: 34; อางอิงจาก Krall. 1982: 1101 - A) ไดศึกษา 
เคร่ืองการสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชวชิาศลิปะของครูในโรงเรียนคริสตศาสนาในการจัด
ประสบการณภาคปฏิบัติพบวา ครูสามารถชวยใหเด็กเกิดประสบการณในการเรียนรูไดดีขึ้นโดยใช
สื่อทางศิลปะและความคิดสรางสรรค 
  เคลลี่ (กรรณิการ โยธารินทร. 2543; อางอิงจาก Kelley. 1986: 32 - A) ไดศึกษา
เปรยีบเทยีบผลการฝกตามแบบแผนเสริมสรางประสบการณทางศลิปะ เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค
ทางศิลปะเปนเวลา 10 สัปดาห ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลปรากฏวาความคิดริเริ่มสรางสรรคของ
เด็กที่เขารวมตามแผนกับเด็กที่ไมไดเขารวมตามแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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  แสตปป (วราภรณ นาคะศริิ. 2546: 30; อางอิงจาก Stapp. 1964: 5258 - 4) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและสตปิญญาของนักเรียนที่เรียนศลิปะและไมเรียนศลิปะ 
ความคิดสรางสรรคและสติปญญาไมมีความสัมพันธกัน แตนักเรียนทีเ่รียนศิลปะไดคะแนนแนวความคิด
สรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมเรียนศิลปะ 
 
       งานวิจัยในประเทศ 
  วราภรณ นาคะศิริ (2546: 47) ไดศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคโดยทรายสี ผลการศึกษาพบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสีอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
  สิริยา พันโสรี (2546: 65 - 66) ไดศกึษาการพัฒนาการแสดงออกของพื้นฐานทาง
ศิลปะของเด็กปฐมวัยดวยกจิกรรมศิลปสรางสรรค พบวา การพัฒนาการแสดงออกของพื้นฐานทาง
ศิลปะของเด็กปฐมวัย ดวยกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีคะแนนเฉลี่ยรวมแตกตางจากกอนจัดกิจกรรม
และเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตลอดชวง 8 สปัดาหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ P<.05 และมีคะแนนเฉลี่ย
รายดาน คือดานเสน รูปทรง สี และกรอบแนวคิดของภาพ ทุกดานแตกตางจากกอนการจัดกิจกรรม
และเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเฉพาะบางสัปดาหแรกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.05 สวนสัปดาหอ่ืนๆ มี
การเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเพียงดานเดียว 
  เพ็ญทิพา อวมมณี (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับและเปรียบเทียบความสามารถ
ดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สีในการทาํกิจกรรมศิลป
สรางสรรค ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยหลงัการทํากิจกรรมที่ใช
ลวดกํามะหยีส่ีในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคสูงกวากอนการทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่ในการ
ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  พรพรรณ รําไพรุจิพงศ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทยีบทกัษะการเขียนของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพ โดยกลุมตัวอยาง
เปนเด็กปฐมวยัชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป ผลการวิจัยพบวา ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย
หลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค
การวาดภาพประกอบการพิมพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวาเด็กปฐมวัยสวนใหญ
มีทักษะการเขยีนทั้งโดยรวมและรายดานเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 95.00 ของนักเรียนทั้งหมด 
  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคทางศลิปะ
เปนกิจกรรมที่ควรจัดใหกับเด็ก โดยเนนใหเด็กเปนผูลงมือกระทํา เรียนรู ลองผิดลองถูก และแกปญหา
ดวยตนเอง รวมถึงเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการเลอืกทํากิจกรรมตามความสนใจ ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะ
ชวยพัฒนาเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ใหเหมาะสมกับวัยของเด็กตอไป 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกระดานตะปู 
 3.1 ลักษณะรูปรางของกระดานตะปู 
  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ (2004: online) ไดใหความหมายเก่ียวกับกระดานตะปวูาเปน
อุปกรณพิเศษที่สรางจากไมกระดานและตะปู โดยตะปจูะถูกตอกลงไปในเน้ือไมโดยมีรูปแบบเฉพาะ 
เพ่ือที่จะใชยางรัดที่หัวตะปเูพ่ือสรางรูปราง  
  อํานาจ สุเสียง (2523: 13) กลาววา กระดานตะปมีูลักษณะเปนแผนพลาสติก รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 12 น้ิว x 12 น้ิว มีนํ้าหนักเบาเคลือ่นยายสะดวก เปนอุปกรณที่มีความสมบูรณ
ในตนเอง คือสามารถใชงานไดโดยไมตองอาศัยเครื่องมืออ่ืนประกอบ 
  สําเริง เวชสุนทร; และโกเมศ จันทรเกษ (2542: 270) กลาววา กระดานตะปูมีลักษณะ
เปนแผนไมอัดรูปสี่เหลี่ยมมีตะปูตวัเล็ก ตอกเปนแนวเหมือนตาราง โดยตอกตะปูใหเหลือหัวโผล
พอที่จะใชยางยืดเก่ียวได  
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา กระดานตะปู หมายถึง แผนไมหรือแผนพลาสติกรูปสี่เหลีย่ม
จัตุรัสที่มีการตีตารางเปนชองๆบนกระดาน แลวตอกตะปูในจุดทีต่ดักันทุกจุดที่หางชองละเทาๆ กัน
เพ่ือที่จะใชยางรัดที่หัวตะปเูพ่ือสรางรูป แตสําหรับกระดานตะปูที่ใชในกิจกรรมการสรางภาพบน
กระดานตะปน้ัูน ผูวิจัยไดนํามาปรับใหเหมาะสมกับกิจกรรมศิลปะโดยสรางกระดานตะปูดวยแผน
โฟมยางขนาด 12 น้ิว x 12 น้ิว และใชหมุดสีปกลงบนกระดานตะปูแทนการตอกตะป ู
 
 3.2 ประโยชนของกระดานตะปู 
  สําเริง เวชสนุทร และโกเมศ จันทรเกษ (2542: 50) กลาววา กระดานตะปูจะใชคูกับ
ยางยืด ใชเปนสื่อการสอนคณิตศาสตร เรื่องเสน มุม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม การหาพ้ืนที่รูป
เหลี่ยมตางๆ เศษสวน เสนจํานวน และสามารถใชเลนเกมสไดอีกดวย 
  อัมพร อนันตพินจิวัฒนา (2549: 50) ไดกลางถึงกระดานตะปูวา กระดานตะปูเปนสื่อ
ชนิดหน่ึงที่โรงเรียนมีอยูแลวหรือจัดทําขึ้นไมยากนัก การใชประโบชนน้ันมีเรอืงที่เปนหลักคือเรื่อง
ของพื้นที่และเสนรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมตางๆ โดยอาจเปนไดทั้งสือ่การสอนในการคนหา อธบิาย 
ทําความเขาใจ ทํากิจกรรมชุมนุม 
  สําหรับประโยชนของกระดานตะปูสําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน พบวามีการใชกระดานตะปู
ในการเตรียมความพรอมทักษะการใชกลามเน้ือมัดเล็กเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ เชน มีการฝกใหเด็ก
จัดการกับหมุดบนกระดานตะปูกอนที่จะสอนใหเรียนรูการเย็บ หรือรอย  (The Hebrew Academy 
Curriculum Design. 2009: online) เชนเดียวกับการใชกระดานตะปูในการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็ก
ใหสัมพันธกันโดยฝกใหเด็กวางหมุดบนกระดานตะปูดวยมือเดียว ทัง้สองมือ รวมถึงการดึงหมุดออก
จากกระดานตะปู (Early Childhood: Education Preschool and Kindergarten Teaching Activities. 
1997: online) นอกจากน้ันกระดานตะปูยังชวยพัฒนาทักษะการใชกลามเนื้อมัดใหญ ทักษะทาง
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คณิตศาสตร ทักษะทางศิลปะในการเรียนรูเรื่องสี รวมถึงการจับคูสีและตวัเลข (Carla Ruschival. 
2007: online) 
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา กระดานตะปูเปนอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนในวิชา
คณิตศาสตรในเร่ืองของการเรียนรูสัดสวน รูปเรขาคณิต การหาพ้ืนที่ เปนตน สําหรับกระดานตะปูที่
ใชกับเด็กปฐมวัยน้ันจะใชเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานรางกาย ดานคณิตศาสตร รวมถึงดานศิลปะ ซ่ึง
กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปสูามารถชวยเด็กใหเรียนรูเรื่อง การใชพ้ืนที ่ และรูปทรงตางๆ
ผานสื่อวัสดุ อุปกรณตางๆ โดยสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ 
   
 3.3 กิจกรรมสรางภาพบนกระดานตะปูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐแกเด็กปฐมวัยมีเปาหมายเพ่ือให เด็กเกิดการเรียนรูใน
เรื่องพ้ืนฐานของโครงสรางรูปราง ฝกฝนทักษะในการใชกลามเน้ือระหวางมือกับตาใหสัมพันธกันและให
เกิดความคลองแคลวของกลามเน้ือมือทั้งสองมากขึ้น เพ่ือใหเกิดความสรางสรรคและยังชวย อนุรักษ
สิ่งแวดลอมดวย ดังน้ัน จึงไดแบงประเภทของวัสดุออกเปน 2 ประเภทคือ วัสดุจากธรรมชาติและ
วัสดุเหลือใช (สิริพรรณ ตันติไพศาลรัตนไพศาล. 2545: 86 - 87) 
  1. วัสดุธรรมชาต ิไดแก วัสดุ ที่มีหรือเกิดขึ้นจากธรรมชาต ิบางชนิดหาไดงาย มีอยู  
ทั่วไปเกบ็เอามาใชได บางอยางตองหาซ้ือเพ่ือนํามาใช เชน ใบไม กอนหิน ขี้กบ ขนนก ดอกไม ดิน 
ขี้เลื่อย ฝกของพืช ก่ิงไม ทราย ไมไผ เมล็ดพืช เปลือกหอย เกล็ดปลา 
  2. วัสดุเหลือใช ไดแก วสัดุที่ไมไดใชแลว แตสามารถนํากลับเอาใชใหเกิดประโยชน 
ไดอีก แหลงที่มาของวัสดุเหลือใชน้ัน สมจินต มนูญศลิป (2530: 1 - 2) กลาวไววาไดจากของเหลือ
ใชในชีวติประจําวัน กลองยาสีฟน กลองสบู แกนกระดาษชําระ ขวดพลาสติก เปนตน และอีกแหลง 
หน่ึงคือ วัสดุเหลือใชที่ไดจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เชน โรงงานทอผาจะมีแกนหลอดดายที่เปน 
กระดาษหรือพลาสติก หรือเศษผา เปนตน สิ่งเหลาน้ีสามารถนํามาประดิษฐเปนสิ่งของตางๆ ได 
วัสดุและอุปกรณที่นํามาใชในกิจกรรมการออกแบบสรางสรรค คือ วัสดุธรรมชาติไดแก วัสดุทีเ่กิดขึ้น
เองตามธรรมชาต ิเชน จากพืช จากสัตว และเศษวัสดุอ่ืนๆ วัสดุสงัเคราะห ไดแก วัสดุ ที่มนุษยสราง
ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยกรรมวธิตีางๆ ไดแก เศษกระดาษตางๆ เศษผา เศษกระสอบ เศษวสัดุที่เปน 
พลาสติก เศษวัสดุทีเ่ปนโลหะและงานประดิษฐตกแตง กิจกรรมศลิปะที ่ เหมาะสมกับเด็กกอนวัย
เรียนยังมีไมมากนัก ครูผูปกครองหรือพ่ีเลี้ยงควรหาไดจัดหาเศษวสัดุเหลือใชหรืออาจจะเปนวัสดุที่
สะสมไว (สัตยา สายเชื้อ. 2541: 142 - 143) ดังตอไปน้ี กระดาษ หอของขวัญ กระดาษหนังสือพิมพ
รายวัน กระดาษแมกกาซีนหรือนิตยสารประเภทกระดาษอาบมัน กระดาษแข็ง จากกลองกระดาษ เชน 
กลอง เบียร กระปองนม หรือกลองนมที่หมดแลวลางให สะอาด กระปองแปงที่ใชแลว กลองยาสีฟน ไม
ตักไอศกรีม หลอดไม ไมเสียบลูกชิ้น เศษผาสีตางๆ (เหลอืจาก การตัดเสื้อผา) กรรไกร กาวนํ้า การ
ลาเท็กซ กาวแปงเปยก ฝาขวดน้ําอัดลม ฝาขวดตางๆ ฝาพลาสตกิ ริบบิน้ที่ผูกของขวญั ไมจ้ิมฟน เทป
สองหนา เทปใส เทปยืด ขวดน้ํามันพืช ขวดยาคลูท อ่ืนๆ ที่ถือวาเปนเศษวสัดุ ฯลฯ งานกิจกรรม
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ศิลปะประดิษฐตกแตงสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก กิจกรรมประกอบเศษวัสดุ เชน การประดิษฐจากกลอง
กระดาษ เชน บาน รถไฟจากกลองไมขีด ลวดขดรูปสัตวงายๆ เคร่ืองเลนโบวลิ่ง ลูกบอลจาก
กระดาษขยํา ตุกตาจากผา หุนจากถุงกระดาษ ครูควรอธบิายขัน้ตอนและประโยชน สําหรับที่จะ
นําไปใช และคุณคาของเศษวัสดุเหลือใชเหลาน้ัน 
  สิ่งที่กลาวมาขางตน สามารถนํามาจัดกิจกรรมประดิษฐเปนสิ่งตางๆได นํามาใชใน  
การจัดกิจกรรมสรางสรรค สําหรับงานวิจัยที่นํากระดานตะปูจัดเปนกิจกรรมสรางสรรค ไดนําวัสดุ
อุปกรณตางๆ ทั้งวัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือมาใชเปนวัสดุเสริมใหเด็กสรางสรรคผลงานบน
กระดานตะปูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการปกหมุดสี โดยเด็กเปนผูกําหนดและสรางสรรคผลงานขึ้นดวย
ตนเอง โดยสื่อวัสดุที่ใชสรางสรรคผลงานบนกระดานตะปูน้ัน สามารถจําแนกไดดังน้ี 

 1. สื่อวัสดุประเภทเสนยาว  
 2. สื่อวัสดุประเภทยืด - หด  
 3. สื่อวัสดุประเภท 3 มิต ิ
 4. สื่อวัสดุประเภทบาง - แบน 
 5. สื่อวัสดุจากธรรมชาต ิ
 6. สื่อวัสดุเหลอืใช 
 7. สื่อวัสดุจากอาหาร 
 จะเห็นไดวากิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูน้ันเด็กสามารถใชการคิดวางแผน 

สรางสรรค ผลงานดวยตนเองเปนอยางดี ทําใหเด็กเห็นคุณคา และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ผานสื่อวัสดุที่หลากหลาย เราความสนใจ นําไปสูความคิดสรางสรรคที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกระดานตะปู 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  ทราฟตัน และ ฮาทแมน (ณัฐ สิทธิกร. 2551: 10; อางอิงจาก Trafton; & Hartman. 
1997: 72 - 5) ไดจัดกิจกรรมที่ใชกระดานตะปูกับนักเรียนชั้นป.2 ในเรือ่งพ้ืนที่พบวานอกจากกิจกรรม
กระดานตะปจูะชวยพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตรแลว ยังชวยใหนักเรียนเปนนักคิดที่มีความคิด
ยืดหยุนอีกดวย 
  เคนเนด้ีและแม็คโดเวล (ณัฐ สิทธิกร. 2551: 11; อางอิงจาก Kennedy; & McDowell. 
1998: 288 - 290) ไดจัดกิจกรรมเก่ียวกับเรื่องเรขาคณิตบนกระดานตะปู โดยนักเรียนตองแยกแยะ
รูปสี่เหลี่ยมทีมี่ลักษณะเฉพาะตางๆ บนกระดานตะปมูากกวารูปสี่เหลี่ยมทั่วไป กิจกรรมน้ีสามารถ
พัฒนาทักษะในการแกปญหาและการจัดการขอมูลที่เปนระบบ และขยายความเขาใจในแนวความคิด
ของรูปสี่เหลี่ยม ยิ่งไปกวาน้ันกิจกรรมน้ียังสามารถเปนตัวอยางในการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น 
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 จากการศึกษางานวิจัยสรุปไดวา กิจกรรมที่ใชกระดานตะปูชวยพัฒนาทักษะทางดาน
คณิตศาสตรของเด็ก รวมถึงชวยพัฒนาทักษะการคิด โดยสวนใหญทําการวิจัยกับเด็กในระดับ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ไมพบงานวจัิยในระดับปฐมวัยและงานวจัิยที่ใชกระดานตะปูกับกิจกรรม
ศิลปะ  
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียน ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ป  ที่กําลังศึกษาอยูใน   
ชั้นเด็กเลก็  โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ภาคเรียนที่ 2    
ปการศึกษา 2552  จํานวน 4 หอง รวมมีนักเรียน 200  คน  
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนกัเรียนชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในชัน้เด็กเลก็ 3 โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) ภาคเรียน    
ที่ 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 15 คน  โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน ดังน้ี 
 1. สุมนักเรียนมาจํานวน 1 หอง จากนักเรียน  4 หอง  
 2. ทดสอบความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่เลือกไดในขอ 1 เพ่ือเรยีงลําดับนักเรียนตาม 
คะแนนความคิดสรางสรรคจากมากไปหานอย 
 3. เลือกนักเรียนที่มีความคดิสรางสรรคนอยจากอันดับสุดทายขึ้นมา 15 คน เปนกลุมตัวอยาง 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการทําวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 1. แผนการจัดกิจกรรมสรางภาพบนบนกระดานตะป ู
 2. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคแบบวาดภาพของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban. 1986)  
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การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
 การสรางแผนกิจกรรมสรางภาพบนกระดานตะปู ดําเนินการดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของดังน้ี 

   1.1 ศึกษาแผนการจัดประสบการณของเด็กปฐมวัย จากเอกสารเก่ียวกับแผนการจัด  
ประสบการณกอนประถมศกึษา 
  1.2 ศึกษาเอกสารและงานวจัิยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค และกิจกรรมศิลป
สรางสรรค ของ วราภรณ นาคะสิริ (2546) ประสิทธิรักษ เจริญผล (2547) วรางคณา กันประชา 
(2548) รัตนา  นิสภกุล (2550) ศรีแพร จันทราภิรมย (2550) สมศรี เมฆไพบลูยวฒันา (2551)  
  1.3 กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กกอนวัยเรียน ของ สัตยา สายเชื้อ (2541) ศิลปะสําหรับ 
เด็กปฐมวัย ของสิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545)  
 2. สรางแผนการจัดกิจกรรมสรางภาพบนกระดานตะปู ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
     2.1 ชื่อกิจกรรม 
  2.2 จุดมุงหมายของกิจกรรม กิจกรรมสรางภาพบนกระดานตะปูมีจุดมุงหมายเพ่ือ 
  2.3 พัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
  2.4 วัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 
  2.5 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
   ขั้นที่ 1 ครูแนะนําวัสดุ อุปกรณที่เตรียมไวโดยการใหเด็กศึกษา ลักษณะ สี รูปราง 
ของวัสดุอุปกรณตางๆ 

 ขั้นที่ 2 เด็กวางแผนการทํากิจกรรมสรางภาพบนกระดานตะปู สรางสรรค ผลงาน 
ตามความสนใจโดยใชวัสดุที่กําหนดในแตละวัน 

 ขั้นที่ 3 เด็กแสดงผลงานของตนเอง โดยการแสดงความคิดเห็นและครูจดบันทึก 
    2.6 การประเมินผล  โดยการสังเกตผลงานของเดก็และพฤติกรรมของเด็กในการใช 
วัสดุและการแสดงความคิดเห็นในผลงานของตนเอง  
 3. การจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู ซ่ึงประกอบดวยดังน้ี 
  3.1 แนวการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู จัดขึ้นในชวงเวลากิจกรรม
สรางสรรค ใชเวลาในการดําเนินการ 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน โดยจัดในวันจันทร พุธ และ
ศุกร ในเวลา 9.20 - 10.00 น. วันละ 40 นาที 
     3.2 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู จํานวน 24 แผน  
จัดลําดับกิจกรรมโดยคํานึงถึงความยากงาย และพัฒนาความคิดสรางสรรค 
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 4. นําแผนกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน โดยใชเกณฑตัดสินของผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ที่มีความเห็นตรงกัน เพ่ือตรวจพิจารณา
และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญดังน้ี 
  4.1 อาจารย อรุณศรี จันทรทรง   อาจารยระดับอนุบาล ร.ร. สาธิตละอออุทิศ 
  4.2 อาจารย อนินทิตา โปษะกฤษณะ  ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลสยามสามไตร 
     4.3 รองศาสตราจารย ลลิตพรรณ ทองงาม  ขาราชการบํานาญ อดีตอาจารยผูสอน 
         วิชาศลิปะ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
          (ฝายประถม) 
 5. ปรับปรุงแผนกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
โดยปรับแกขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรมใหเนนที่ตวัเด็กมากขึ้น ปรับสื่อที่ใชกําหนดบนกระดานตะปู 
และการใชภาษาเขียนในแผนการสอนใหเหมาะสมและเขาใจงาย 
 6. นําแผนกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูตามขอ 4 ไปทดลอง (Try Out) กับเด็ก 
นักเรียนชั้นเด็กเล็ก ภาคเรยีนที่ 1 จํานวน 15 คน ที่ไมใชกลุมตวัอยาง เพ่ือหาขอบกพรองของแผน
จัดกิจกรรม พบวานักเรียนทํากิจกรรมไดดี แลวนํามาปรับปรุงแกไขภาษาที่ใชในแผนเลก็นอยให
สมบูรณ 
 7. นําแผนกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวจัดทําฉบับจริง 
เพ่ือนําไปใชกับกลุมตวัอยางในการทดลอง 
 

 แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน  (Jellen; & Urban. 1986)  
 ในการศึกษาวจัิยคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชแบบทดสอบความคดิสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน  

(Jellen; & Urban) มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบความคดิสรางสรรค  
    1.1 ศึกษาทฤษฎีทางจิตวทิยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู 
   1.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบทดสอบความคดิสรางสรรคและพัฒนาแบบทดสอบ 
ความคิดสรางสรรค 
     1.3 ศึกษารูปแบบการหาความเชื่อม่ันของการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรค ระหวาง 
ผูวิจัยและผูเชีย่วชาญดานแบบทดสอบความคิดสรางสรรค คือ อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ โดย
ผูวิจัยขอคําแนะนํา ฝกฝนและเรียนรูในการตรวจใหคะแนนจากผูเชีย่วชาญ 

    1.4 แบบทดสอบวัดความคดิสรางสรรค ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban. 
1986) 
 2. ศึกษาเกี่ยวกับการใชแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban. 1986) 
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 3. ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบความคดิสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & 
Urban) ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่ใชกระดาษและดินสอในการทดสอบเปนรายบุคคล ซ่ึงกําหนดรูปแบบ
ดังน้ี คือ 
    3.1 ถาสิ่งที่กําหนดเปนสิ่งเราที่เตรียมไวในรูปของชิ้นสวนเล็กๆ มีขนาดและรูปแตกตางกัน  
เชน รูปมุมฉาก รูปคร่ึงวงกลม รูปสีเ่หลีย่มจัตุรัสปลายเปด รูปจุด รูปรอยเสนประ รูปโคงดวยตวั S  ซ่ึง
ประกอบอยูดานในและดานกรอบสี่เหลี่ยมใหญและถาการตอบสนองตอสิ่งเรา ผูถูกทดสอบสามารถ
ตอบสนองตอสิ่งเราไดอยางอิสระตามจินตนาการ โดยการวาดภาพขึ้นมาในของเขตของชวงเวลา ที่
กําหนดใหและมีเกณฑสําหรับยึดถือเปนหลักในการประเมินคุณคาความคิดสรางสรรคจากผลการ
วาดภาพทั้งหมด 

  3.2 การใชแบบทดสอบ 
        3.2.1 ผูถูกทดสอบจะไดรับแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน 

(Jellen; & Urban) และดินสอที่ไมมียางลบ เพ่ือไมใหผูตอบเปลี่ยนภาพที่วาดแลว 
        3.2.2 ผูทดสอบอานคําส่ังชาๆและชัดเจน 
        3.2.3 เม่ือผูทดสอบเขาใจแลวใหลงมือวาดภาพ และถาหากมีคําถามในชวงที่กําลัง

ทําแบบทดสอบ ผูทดสอบอาจจะตอบคําถามได เชน “หนูวาดรูปอะไร” ใหครูตอบไดวา “เด็กๆ อยาก
วาดรูปอะไรกไ็ดตามที่อยากวาด รูปที่วาดเปนสิ่งที่ถูกตองทั้งสิ้น ทําอยางไรก็ได ไมมีสิ่งผิด” 

       3.2.4 ในการทดสอบกําหนดเวลา 15 นาที หลังจากนั้นผูทดสอบจะเก็บขอสอบ
ทั้งหมด เขียนชื่อ อายุ เพศ และชื่อเรื่องหรือชื่อภาพที่ผูถูกทดสอบเปนผูตั้งไวที่มุมขวาของแบบทดสอบ  

       3.2.5 ผูทดสอบจดบันทึกเวลาการทําแบบทดสอบของผูที่ทําสําเร็จกอน 12 นาที  
ไวที่มุมขวาของแบบทดสอบ และปฏบิัตเิชนเดียวกบัขอ 3.2.4 
  3.3 ศึกษาการใหคะแนนแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ เยลเลน และเออรบนั 
(Jellen; & Urban) โดยมีหลักเกณฑคือ  
   3.3.1 การตอเติม (Cn)  
   3.3.2 ความสมบูรณ (Cm) 
   3.3.3 ภาพสรางขึ้นใหม (Ne)  
   3.3.4 การตอเน่ืองดวยลายเสน (Cl)  
   3.3.5 การตอเน่ืองที่ทําใหเกิดเร่ืองราว (Cth)  
   3.3.6 การขามเสนกันเขตโดยการใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ (Bfd) 
   3.3.7 การขามเสนก้ันเขตอยางอิสระโดยไมใชสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ (Bfi)  
   3.3.8 การแสดงความลึก ใกล - ไกล หรือมิติของภาพ (Pe)  
   3.3.9 อารมณขัน (Hu)  
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   3.3.10 การคิดแปลกใหม ไมติดตามแบบแผน (Uc)  
     a. การวางภาพ 
     b. ภาพที่เปนนามธรรมหรือไมเปนของจริง 
     c. ภาพที่เปนสัญลักษณหรือการใชคําพูด 
     d. ภาพที่ตอเติมไมใชภาพที่วาดกันแพรหลายทั่วไป 
   3.3.11 ความเร็ว (Sp)  
 4. ศึกษาเก่ียวกับการใชแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบความคิด 
สรางสรรคของเยลเลน และเออรบัน (Jellen; & Urban) 
   4.1 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
        ดานหลังของแบบทดสอบมีขอเล็กๆ อยู 11 ชอง แตละชองมีรหัสสําหรับคะแนน 
วิธีการใหคะแนนเพียงแตพับสวนลางของแบบทดสอบขึน้มา ก็สามารถใหคะแนนไดทันที คะแนน
รวมของแบบทดสอบความคิดสรางสรรค คือ 72 คะแนน โดยมีรายละเอียดของคะแนนดังนี้ เกณฑขอที่ 
1 - 11 ยกเวนขอ 10 คะแนนขอละ 6 คะแนน ขอ 10 แบงเปน 4 ขอยอย ขอยอยละ 3 คะแนน รวม 
12 คะแนน 
  4.2 หาความเชื่อม่ันในการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคระหวางผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญ 
โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยผูวิจัยศึกษาวิธีการตรวจแบบทดสอบความคิดสรางสรรคกับ
ผูเชี่ยวชาญคอื อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ และรองศาสตราจารยลลติพรรณ ทองงาม หลังจาก
น้ันไดทดสอบแบบวัดความคิดสรางสรรคกับเด็กนักเรียน 20 คน (ที่ไมใชกลุมตวัอยาง) เพ่ือหาความ
ชํานาญในการใชแบบทดสอบ นําผลการทดสอบความคิดสรางสรรคมาหาความเชื่อม่ันในการตรวจ
แบบทดสอบระหวางผูวิจัยและผูเชีย่วชาญ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีรสนั พบวา คาความ
เชื่อม่ันในการตรวจระหวางผูวิจัยกับอาจารยอนินทติา โปษะกฤษณะ มีคาความเชื่อม่ัน 0.971 สวนผูวิจัย
กับรองศาสตราจารยลลิตพรรณ ทองงาม มีคาความเชื่อม่ัน 0.961 และระหวางอาจารยอนินทิตา 
โปษะกฤษณะกับรองศาสตราจารยลลิตพรรณ ทองงามมีคาความเชื่อม่ัน 0.957 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Design) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง
โดยอาศัยการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (The One group and Pretest - 
Posttest Design) นํามาปรับใหเหมาะสมกับงานวิจัยดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

 
 

 เม่ือ  T1 แทน การทดสอบวดัความคิดสรางสรรคกอนการทดลอง 
   T2 แทน การทดสอบวดัความคิดสรางสรรคหลังการทดลอง 
   X แทน การจัดกิจกรรมสรางภาพบนกระดานตะปู 

 
วิธีการดําเนินการทดลอง  
 การทดลองคร้ังน้ี ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  เปนเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 วัน คือ วันจันทร พุธ และศกุร ในเวลา 9.20 - 10.00 น. วันละ 40 นาที รวม 24 วัน 
โดยมีลําดับขัน้ตอนตอไปน้ี 
 1. ใชคะแนนความคิดสรางสรรคจากขั้นตอนในการเลอืกกลุมตัวอยางเปนคะแนนกอน 
การทดลอง 
 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูตามแผนกิจกรรม ดังตาราง 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมทดลอง T1 X T2 
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ตาราง 2 แผนการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะป ู
 

สัปดาหที่ วัน กิจกรรม สิ่งที่กําหนดบนกระดานตะปู 
1 จันทร 

พุธ 
*ศุกร 

เสนตรงสรางภาพ 
เสนโคงสรางภาพ 
เสนโคงหงายกลายเปนภาพ 

ไหมพรม 
หนังยาง 
ถั่วฝกยาว 

2 จันทร 
พุธ 
*ศุกร 

ทรงกลมสรางภาพ 
ทรงสี่เหลี่ยมสรางภาพ 
ขาวหลามตัดสรางภาพ 

กระดาษสีรูปทรงกลม 
ลวดกํามะหยี ่
ฟองนํ้าทรงขาวหลามตัด 

3 จันทร 
พุธ 
*ศุกร 

สรางภาพจากรอยหยัก 
สามเหลี่ยมสรางภาพ 
สามเหลี่ยมมุมฉากสรางภาพ 

ริบบิ้น 
เศษผารูปสามเหลี่ยม 
ใบไม 

4 จันทร 
พุธ 
*ศุกร 

หาเหลี่ยมสรางภาพ 
หกเหลี่ยมสรางภาพ 
ดวงดาวสรางภาพ 

ถุงพลาสติก 
กระดาษหนังสือพิมพ 
ไหมพรม 

5 จันทร 
พุธ 
ศุกร 

 
    สรางภาพตามใจฉัน 

 
    ไมมี 

6 จันทร 
พุธ 
ศุกร 

 
    สรางภาพตามใจฉัน 

 
    ไมมี 

7 จันทร 
พุธ 
ศุกร 

 
    สรางภาพตามใจฉัน 

 
    ไมมี 

8 จันทร 
พุธ 
ศุกร 

 
    สรางภาพตามใจฉัน 

 
    ไมมี 

 
 3. เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของเยลเลนและ 

เออรบัน (Jellen; & Urban) ไปทดสอบกับกลุมตวัอยาง  
 4. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิต ิ
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การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกอนและหลังการทดลองใช t - test สําหรับ Dependent 
Sample  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ ดังน้ี 

 1. สถิติพ้ืนฐาน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 59 - 73) 
    1.1 คะแนนเฉลี่ย (Mean)  
    

                  
N

X
=X
∑

 

 
 เม่ือ   X      แทน  คะแนนเฉลี่ย 
         ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
         N  แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตวัอยาง 
 
     1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) คํานวณจากสูตร (ลวน  
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79) 
 

         
1)-N(N

X)(-XN
    =    S

∑ ∑ 22

 

 

 เม่ือ  S   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   N   แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตวัอยาง 
     ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    
2

∑X   แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละตวัยกกาํลังสอง 
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 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของผูตรวจใหคะแนน 
  สถิติทีใ่ชหาความเชื่อม่ันของผูตรวจความคิดสรางสรรค โดยใชสัมประสิทธิส์หสมัพันธ
ของเพียรสัน (Pearson Productmoment correlation (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 
173) 
 

    

  
 เม่ือ  N  แทน เปนจํานวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา 

   ∑X แทน เปนผลรวมทัง้หมดของคะแนนดิบ X  

   ∑Y แทน เปนผลรวมทัง้หมดของคะแนนดิบ Y 

   ∑X2 แทน เปนผลรวมทัง้หมดของคะแนนดิบ X แตละตวัยกกําลัง 2 

   ∑Y2 แทน เปนผลรวมทัง้หมดของคะแนนดิบ Y แตละตวัยกกําลัง 2 

   ∑XY แทน  เปนผลรวมทัง้หมดของคะแนนดิบ X และ Y คูณกันแตละคู 
 
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

    สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดสรางสรรค
กอนและหลังการทดลอง โดยใช t - test สําหรับ Dependent Sample (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2538: 104) 
 

    

  

 โดย  df = N - 1 
 
 เม่ือ  t  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t - distribution 
   D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
   ∑ D แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวางกอนและ 
      หลังการทดลอง  

   ∑ D2 แทน ผลรวมกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวางกอนและ 
      หลังการทดลอง 
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 4. การแปลผลระดับคะแนนความสามารถในการคิดสรางสรรคจากแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) ในการแปลผลคะแนนดิบใชเกณฑดังน้ี 
  ความคิดสรางสรรคระดับสูง  มีคะแนนตั้งแต 48 ขึ้นไป 
  ความคิดสรางสรรคระดับปานกลาง  มีคะแนนตั้งแต 24 - 47  
  ความคิดสรางสรรคระดับต่ํา  มีคะแนนต่ํากวา 24 
  (อนินทิตา โปษะกฤษณะ. 2535)  

 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวจัิยเรื่องความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยัที่ทํา
กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู เพ่ือใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะห
ขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน    กลุมตัวอยาง 
 X   แทน    คาเฉลี่ย 
 X diff แทน     คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน 
 S  แทน    คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 S diff   แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 
 **  แทน    คาสถิติที่ใชในการพิจารณาในการแจกแจงแบบ T (t - distribution) 
 p  แทน    คาความนาจะเปนของคาสถิต ิ
  

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ตามลําดับดังน้ี 
 1. ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมการสรางภาพบน
กระดานตะป ู
 2. การเปรียบเทียบความคดิสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรม 
การสรางภาพบนกระดานตะปู 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการสรางภาพบน
กระดานตะป ู ในระยะเวลา 8 สัปดาห เด็กปฐมวัยมีระดับความคิดสรางสรรคกอนและหลังการจัด
กิจกรรมตามผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 3 และตาราง 4 
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ตาราง 3 ระดับความคดิสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการสรางภาพ  
      บนกระดานตะป ู
  

ความคิดสรางสรรค 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

X  S ระดับความคดิสรางสรรค X  S ระดับความคดิสรางสรรค 
 

12.33 
 

 
1.72 

 
ต่ํา 

 
22.71 

 
7.71 

 
ต่ํา 

 
 จากผลการวิเคราะหตาราง 3 ปรากฏวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนการจัด
กิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา แมวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของความคิดสรางสรรคหลังการจัด
กิจกรรม เด็กปฐมวัยยังมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา 
 
ตาราง 4 รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูกอนและ 
     หลังการทดลอง จําแนกตามระดับความคิดสรางสรรค 
 

จํานวนเด็กปฐมวัย 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ระดับ 
ความคิด 
สรางสรรค จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สูง 0 0 0 0 
ปานกลาง 0 0 6 40 

ต่ํา 15 100 9 60 

 
 จากผลการวิเคราะหตามตาราง 4 ปรากฏวา ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
กอนการทดลอง รอยละ 100 มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา หลังการทดลองพบวา เด็กปฐมวัย
รอยละ 40 มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง และรอยละ 60 อยูในระดับต่ํา เม่ือพิจารณา
ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู
พบวามีจํานวนเด็กปฐมวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความคิดสรางสรรคจากระดับต่ําเปนระดับ
ปานกลาง รอยละ 40 ของจํานวนกลุมตัวอยาง 
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 2. ผลการเปรยีบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรม 
การสรางภาพบนกระดานตะปู ตามผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
     การสรางภาพบนกระดานตะป ู
 

ความคิดสรางสรรค  S  diff S diff t p 

       
กอนการทดลอง 12.33 1.72     

   10.38 7.87 5.10** .000 
หลังการทดลอง 22.71 7.71     
       

 
P < .01 

 
 จากผลการวิเคราะหตามตาราง 5 แสดงวาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยทีท่ํากิจกรรม
การสรางภาพบนกระดานตะปู หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาและเปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังจากจัดกิจกรรมสรางภาพบนกระดานตะป ู ทั้งน้ีเพ่ือเปนประโยชนและเปน
แนวทางสําหรับครู ผูปกครองและผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในการพิจารณาเลือกส่ือ 
กิจกรรมที่ชวงสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม ซึ่งมีลําดับ
ขั้นตอนการวจัิยและผลของการวิจัย โดยสรุปดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม 
การสรางภาพบนกระดานตะปู 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
การสรางภาพบนกระดานตะปู 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
 ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย หลงัการทํากิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูสูง
กวากอนทําการทดลอง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ซ่ึงกําลัง
ศึกษาอยูในชัน้เด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 4 หองเรียน รวม 200 คน  
โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชาย - หญิง ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในชั้นเด็กเล็ก 1 อายุ 5 - 6 ป  
ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) จํานวน   
15 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบหลายขั้นตอน โดยจับสลากเลือกนักเรียนมา 1 หองเรียน จากจํานวน 
4 หองเรียน จากน้ันทําการทดสอบความคิดสรางสรรค ดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรคและ
คัดเลือกเด็กทีมี่คะแนนความคิดสรางสรรค 15 คนอันดับสุดทายมาเปนกลุมตวัอยางในการทดลอง 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู จํานวน 24 แผน 
 2. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban. 1986. 
The Test for Creative Thinking - Drawing Production) 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ผูวิจัยทําการทดสอบแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & 
Urban. 1986) กับนักเรียน 50 คน และเลือกนักเรียนที่มีคะแนนความคิดสรางสรรคนอยสุด 15 
อันดับมาเปนกลุมตัวอยาง 
 2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางไดรับการจัดกิจกรรมสรางภาพบน
กระดานตะปู ซ่ึงทําการทดลองในกิจกรรมสรางสรรค ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาห
ละ 3 วัน วันละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 24 คร้ัง 
 3. หลังเสร็จสิน้การทดลอง ผูวิจัยทาํการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับกลุมตวัอยาง 
โดยใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน และทําการตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑ และนาํคะแนนที่ไดจากการทดสอบความคิดสรางสรรคมาทําการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาสถิตพ้ืินฐานของความคิดสรางสรรคกอนและหลังการทดลอง โดยนําขอมูลไปหา
คาเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. เปรียบเทียบระดับความคิดสรางสรรคกอนและหลังการจัดกิจกรรมการสรางภาพบน
กระดานตะปู โดยใชสถิติ t-test สําหรับ Dependent Samples 
 3. เปรียบเทียบระดับความคิดสรางสรรคกอนและหลังการจัดกิจกรรมการสรางภาพบน
กระดานตะปูโดยใชรอยละ 
 4. หาความเชือ่ม่ันของผูตรวจความคิดสรางสรรคและหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคโดยใชสมัประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะป ู
อยูในระดับต่ํา และความคดิสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น
แตยังอยูในระดับต่ํา เม่ือจําแนกเด็กปฐมวัยตามระดับความคิดสรางสรรคพบวากอนการทดลอง
เด็กปฐมวัยทั้งหมดมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา หลังการทดลองความคิดสรางสรรคของ   
เด็กปฐมวัยรอยละ 40 อยูในระดับปานกลาง และรอยละ 60 อยูในระดับต่ํา 
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 2. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลงัการทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลองการจัด
กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนีมี้จุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู ผลการวิจัยพบวาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
หลังจากการทดลองสูงกวากอนการทดลองการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการสรางภาพ
บนกระดานตะปู สงผลใหเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น อภิปรายไดดังน้ี 
 1. การจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู เปนการจัดกิจกรรมที่ไดใหเด็กลงมือกระทํา
สรางสรรคผลงาน โดยใชความคิดและจินตนาการของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับบรูเนอร (Bruner) ที่
กลาววา เด็กจะเกิดการคิดไดตองเร่ิมจากการลงมือกระทํา การกระทําจะทําใหเด็กเกิดความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ และสรางภาพในสิ่งที่เปนนามธรรมได (ประพันธศิริ สเุสารัจ. 2541: 12; 
อางอิงจาก Bruner. n.d) เชนเดียวกับวอลเลช; และโคเคน (Walach; & Kogam. 1965: 12 - 13) มี
ความเชื่อวา ความคิดสรางสรรคเปนการเชื่อมโยงสัมพันธคนที่มีความคิดสรางสรรคคอืคนที่สามารถ
คิดอะไรไดอยางสัมพันธกันเปนลูกโซ ยิ่งคิดมากเทาไรยิ่งแสดงศักยภาพดานความคิดสรางสรรค
มากเทาน้ัน การลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง เพราะในการตอเตมิแตละครั้งเด็กจะคิดสรางสรรคสิ่งตางๆเพิ่มขึ้นทุกคร้ัง ซ่ึงทําใหผลงานมี
รายละเอียดมากขึ้น รวมทั้งการที่เด็กไดสรุปผลงานของตนเองเปนสะทอนความรูสึกนึกคิดของตน 
เปนการกระตุนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค กมลพรรณ ชีวพันธศุรี (2546: 35 - 36) กลาววาใน
การทํากิจกรรมทําใหสมองไดทํางานตางๆ ที่ทาทายลวนสงผลตอการเจริญเติบโตของสมองซีกขวา
ที่เก่ียวกบัจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และรวมทั้งความคิดทีแ่ปลกๆ ใหมๆ ดังน้ันการจัด
กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูจึงเปนกิจกรรมที่เด็กไดพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยผาน
การลงมือกระทําดวยตนเอง 
 2. กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู เปนกิจกรรมที่เปนรูปธรรมซึ่งเปดโอกาสใหเด็ก
เปนผูเลือกส่ือ วัสดุ อุปกรณและนํามาสรางสรรคเปนภาพที่แปลกใหมบนกระดานตะปู ผาน
กระบวนการคดิ การวางแผน สรางสรรคผลงานตามจินตนาการไดอยางเต็มที่ เด็กในชวง 6 ขวบ
แรกของชีวิตเปนระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง มีศักยภาพดานความคิดสรางสรรค หากเด็กไดประสบการณ
หรือกิจกรรมที่เหมาะสมอยางตอเน่ืองเทากับเปนการวางรากฐานที่ดีและม่ันคงสําหรับการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ถาหากใหมีสวนรวมในการคิดและทํากิจกรรมตางๆ อยางเสรีจะทําใหเด็กเกิด
การพัฒนาความคิดสรางสรรค (ศรีเรือน แกวกังวาล. 2549: 38) ซ่ึงสอดคลองกับอารี รังสินันท 
(2532: 3; อางอิงจาก Guilford. 1950) ที่กลาววาความคิดเปนลกัษณะของความคิดอเนกนัย คือ
ความคิดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกลซ่ึงลักษณะความคิดเชนน้ีจะนําไปสูการคิด
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ประดิษฐสิ่งแปลกใหมรวมถึงการคิดคนพบวธิีแกปญหาไดสําเร็จ ดังน้ันการจัดกิจกรรมการสรางภาพ
บนกระดานตะปู จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีสวนชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
 3. กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู เปนกิจกรรมเสรีที่ในขณะปฏิบตัิกิจกรรมเด็กจะ
เปนผูเลือกวสัดุ อุปกรณดวยตนเอง จากการสังเกตพบวาเด็กเลือกส่ือ วัสดุตามความชอบและความ
สนใจ โดยการเลือกส่ือเด็กจะตื่นเตนและสนใจสื่อที่เพ่ิมเขามาใหมในแตละวัน บางคนใชสื่อไดทั่วถึง
และหลากหลาย แตเด็กบางคนถึงแมจะเปลี่ยนสื่อวสัดุในแตละวันแลว ก็ยังมีความตองการจะใชสื่อ
ชุดเดิม เชน นองเชนชอบที่จะใหลวดกํามะหยี่สรางสรรคภาพบนกระดานตะปมูาก โดยในวันไหน     
ที่ไมมีสื่อชนิดน้ีนองเชนจะมาถามวาทําไมไมมีลวดกํามะหยี่ ถึงแมจะใชสื่อซํ้าแตนองเชนจะมีการ
สรางสรรคภาพที่แตกตางไปจากเดิม ซ่ึงแตกตางจากนองขาวสวยที่ใชสื่อไดหลากหลายชนิดแตการ
สรางสรรคภาพจะอยูในแนวเดิม โดยมักจะทําเปนเรื่องราวเกี่ยวกบับาน และตั้งชือ่ภาพซ้ําๆ กัน  ซ่ึง
ในกิจกรรมที่มีสื่อใหเลือกใชหลากหลายจะทําใหเกิดการเรียนรูในเรื่องพ้ืนฐานโครงสราง รูปราง ฝกฝน
ทักษะการใชกลามเน้ือมือกับตาใหสัมพันธกันและเกิดความคลองแคลวของกลามเน้ือมือทั้งสองมากขึ้น 
ฝกฝนความคดิจินตนาการเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 299) ซ่ึงสอดคลอง
กับ มะลิฉตัร เอ้ืออานนท (2543: 173) ที่กลาววากิจกรรมศิลปะจะชวยพัฒนาความพรอมในตัวเด็ก 
ความคลองในการใชความคดิ สายตา และมือใหประสานสัมพันธกัน ความพรอมน้ีจะเปนพ้ืนฐาน
ขั้นตนใหเด็กสามารถพัฒนาไดอยางสูงสุดตามศักยภาพของเขา ดังน้ันการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยัจึงมีความสําคญัอยางยิ่งเพราะเปนชวงที่สําคญัทีสุ่ดของพัฒนาการ
ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสตปิญญา พรอมทั้งใหโอกาสแกเด็กในการทํางานตาม
ความพอใจและเปนอิสระ สนับสนุนใหเด็กแสดงออกดานความคิดสรางสรรค จึงมีความจําเปนที่ตอง
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมใหกับเด็กเพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน 
(กรมวิชาการ. 2542: 23) ในระหวางที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู เด็กมีความ
ตั้งใจ สนุกสนาน มีการชวยเหลือ แบงปนวัสดุ อุปกรณตางๆรวมกันในงานกลุม รวมถึงมีความมี
นํ้าใจในการชวยเพ่ือนเก็บอุปกรณเม่ือทํากิจกรรมเสร็จเรียบรอย จึงเปนกิจกรรมที่สรางความสุข
ความประทบัใจใหกับเด็ก เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผูอ่ืน เด็กมีความตองการ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเน่ือง สงผลใหความสามารถดานความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยเพ่ิมขึ้น
เม่ือสิ้นสุดการทดลอง 
 4. กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู เปนกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูผานการใชสื่อและ
อุปกรณที่หลากหลายเพราะสื่อที่ใชในกิจกรรมสรางสรรคน้ันมีความสําคัญตอการเรียนรูของเด็ก ซ่ึง
เด็กจะเรียนรูจากส่ือโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 การจัดหาส่ือที่เหมาะสมจึงเปนหนาที่ของผูสอนที่
ตองใหความสนใจเปนพิเศษ (สัญลักษณ สุวรรณรัศมี. 2533: 23) โดยส่ือวัสดุอุปกรณที่ใชสรางสรรค
ภาพบนกระดานตะปูน้ัน เปนวัสดุหลากหลายประเภท ไดแก หมุดสี วัสดุประเภทเสนยาว วัสดุ
ประเภทยืด-หด วัสดุประเภท 3 มิติ วัสดุประเภทบาง-แบบ วัสดุจากธรรมชาติ วัสดุเหลือใช และวัสดุ
จากอาหาร ในการปฏิบตักิิจกรรมเด็กมีโอกาสไดเลือกส่ือวัสดุ อุปกรณตามความสนใจอยางอิสระ 
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เกิดกระบวนการคิด การวางแผนสรางสรรคผลงานและไดรับประสบการณตางๆ เพ่ิมมากขึ้นในการ
สรางสรรคผลงานที่แปลกใหม เพราะในการทํางานของเด็กไมจําเปนตองคลองแคลวเชี่ยวชาญใน
การทําผลงานแตรูปแบบของการสรางสรรค เด็กมีอิสระทางอารมณ มีอิสระที่จะสํารวจทดลอง มี
อิสระที่จะมีสวนเกี่ยวของรับรูซ่ึงกันและกันทั้งการใชวัสดุและเรื่องราวตางๆในการทํางานศิลปะทุกชิ้น  
ที่เปนผลงานของเด็ก ซ่ึงถือวาเปนประสบการณการทํากิจกรรมเชงิสรางสรรคทัง้สิ้น (ลลติพรรณ 
ทองงาม. 2539: 24)  

 
ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย 
 1. เด็กมีความสนใจในกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูเปนอยางดี เน่ืองจากกระดานตะปู
เปนอุปกรณใหมที่เด็กไมเคยใชในหองเรียน ในการทาํกิจกรรมแตละวัน เด็กจะมีความกระตือรือรน
ในการทํากิจกรรม อีกทั้งมีสื่อและอุปกรณที่จัดไวใหอยางหลากหลาย เน่ืองจากเด็กไดสรางสรรค
ผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเอง 
 2. การจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะป ูนอกจากจะพัฒนาความคดิสรางสรรค และ
จินตนาการแลว เด็กยังไดพัฒนาดานอ่ืนๆ ทั้งดานรางกาย ในการสรางความสัมพันธระหวางกลามเน้ือ
มือและตา ดานอารมณจิตใจ เด็กมีความสุข ความสนกุสนานเพลิดเพลิน ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ดานสังคม เห็นไดจากการปฏิบัติรวมกันในกิจกรรมเด่ียวและกลุม การรูจักวางแผนหรือรวมมือกัน
ทําผลงานใหสาํเร็จ การแบงปนวัสดุ อุปกรณ 
 3. เด็กมีความรูในเรื่องตางๆ เชน การรูจักส่ือที่หลากหลาย รูเรื่องราวของภาพที่สรางขึน้ 
นอกจากนั้นยังเรียนรูความมีระเบียบในการจัดเก็บสื่อและอุปกรณเม่ือใชเสร็จแลว รวมถึงรูจักระมัดระวัง
ความปลอดภัยในตนเองเพราะหมุดที่ใชทํากิจกรรมมีความแหลมคม เด็กตองมีความรอบคอบใน  
การใชโดยไมใหตนเองและผูอ่ืนไดรับอันตราย  
 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. การจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู กอนนําไปใชควรศกึษาแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือสรางความเขาใจพ้ืนฐานกอนลงมือปฏิบัติ รายละเอียดการเตรียมอุปกรณ การเลือกส่ือใหเหมาะสม
กับวัย สื่อมีขนาดไมเล็กมากนัก การสรางกระดานตะป ูการเตรียมภาพบนกระดานตะปู  รวมถงึการ
วางแผนการใชสื่อ การจัดเก็บสื่อใหงายตอการนําออกมาใชในแตละวนั โดยแบงสื่อเปนชุดตามประเภท 
ขอควรระวังความปลอดภัยโดยในการจัดเก็บหมุดสีควรมีกลองประจําตัวของเด็กแตละคน มีฝาปด
สนิท เปนตน 
 2. สื่อที่ใชบางชนิดจะตองมีการยอมสี เชน สําลี เสนพาสตา มักกะโรนี ซ่ึงควรใชสีที่ไมเปน
อันตราย เชน สีจากธรรมชาติ หรือสีผสมอาหาร  
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 3. สื่อบางประเภท จะมีอายุการใชงานสัน้ เชน เสนพาสตา เสนมักกะโรนี ที่จะมีแมลงมา
กัดกิน ดังน้ันควรยอมสีและเคลือบเงากันแมลงมากิน และจัดเก็บใหเรียบรอย รวมถึงสื่อประเภทเสน
ยาวท่ีเปนธรรมชาติ เชน ถัว่ฝกยาว ควรจะวางแผนการจัดเก็บและการใชงานใหดีเชนเดียวกัน 
 4. ผูปกครองสามารถนํากิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูไปใชกับเด็กในการปฏิบัติ
กิจกรรมนอกเหนือจากภายในหองเรียน เพ่ือเปนกิจกรรมตอเน่ืองโดยเปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนเพ่ือใหเด็กไดพัฒนาการดานตางๆ ไดอยางเต็มศักยภาพ 
 5. เม่ือเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมแตละครัง้ ควรมีการสนทนารวมกันสรุปถึงการทํากิจกรรม
ในแตละวัน สนทนาถึงผลงานของตนเอง เพ่ือใหเด็กมีโอกาสเลาเรื่องราวการสรางสรรคผลงานของ
ตนเอง พรอมทั้งรูคุณคาของผลงานของตนเองและผูอ่ืนในการปฏิบตักิิจกรรมในแตละวัน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูที่มีผลตอความสามารถ
ดานอ่ืนๆของเด็กปฐมวัย เชน ดานคณิตศาสตร ดานภาษา ดานการแกปญหา เปนตน 
 2. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปูที่มีตอความคิดสรางสรรค  
โดยจําแนกเปนแตละดาน คือดานความคิดริเริ่ม ความคิดคลองตัว ความคดิยืดหยุน ความคิด
ละเอียดลออ ใหชัดเจน และควรใชเวลาในการศึกษาท่ียาวนานเพื่อดูการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ความคิดสรางสรรค 
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คูมือการใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ 

ของเยลเลน และ เออรบัน  (Jellen; & Urban.1986) 
TCT - DP: Test for Creative Thinking - Drawing production 

 
การเตรียมการทดสอบ 
 1. ในการทดสอบคร้ังน้ีทําการทดสอบเปนรายบุคคล การจัดเตรียมสถานที่การทดสอบโดย
คํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน อากาศตองถายเทสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ
และเสียงไมเปนที่รบกวนสมาธิของเด็ก 
 2. สรางสถานการณในการทดสอบใหเปนสภาพปกติโดยสรางความคุนเคยดวยการพูดคุย
สนทนากับเด็กกอนการทดสอบ 
 3. จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเด็กกอนการทดสอบ ซ่ึงไดแก 
ดินสอดํา นาฬิกาจับเวลา 
 
การทดสอบ 
 1. ขั้นเตรียมตวัและสรางความคุนเคย  ผูทดสอบจะพูดคุยสนทนากับเด็กและสราง 
ความคุนเคยกอนการทดสอบ 
 2. ขั้นทดสอบ ผูทดสอบดําเนินการทดสอบ โดยแจกแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ
เยลเลน และเออรบันและดินสอดําใหกับเด็ก พรอมทั้งอธิบายวธิีการทําแบบทดสอบใหเด็กฟงกอน  
ลงมือปฏิบัต ิ
 
เกณฑการใหคะแนน 
 นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
ของเยลเลนและเออรบัน ตามเกณฑจํานวน 11 ขอ 
 
การใชแบบทดสอบ 
 1. ผูถูกทดสอบจะไดรับแบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT - DP (Jellen; & Urban) 
และดินสอดําที่ไมมียางลบ เพ่ือมิใหผูตอบเปลี่ยนภาพที่วาดแลว 
 2. ผูทดสอบอานคําสั่งชาๆ และชัดเจน ดังน้ี 
  “ภาพที่วางอยูขางหนาเด็กๆขณะนี้ เปนภาพที่ยังไมสมบูรณ ผูวาดเร่ิมลงมือวาด แต
ถูกขัดจังหวะเสียกอน ขอใหเด็กๆ วาดภาพตอใหสมบูรณ จะวาดเปนภาพอะไรก็ไดที่เด็กๆ ตองการ 
ไมมีการวาดภาพใดๆ ถือวาผิด ภาพทุกภาพที่วาดถือวาเปนสิ่งที่ถูกตองทั้งสิ้น เม่ือวาดภาพเสร็จ
แลวขอใหเอามาสงใหคุณครู” 
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  ผูทดสอบอาจย้ําอีกคร้ังก็ไดวา 
  “จะวาดภาพอะไรก็ไดตามตองการ” 
 3. ในชวงเวลาของการทดสอบ หากมีคําถาม ก็อาจจะตอบไดในลักษณะดังน้ีคือ 

“เด็กๆ อยากวาดภาพอะไรก็ไดตามที่อยากวาด ทุกรูปวาดเปนสิ่งที่ถูกตองทั้งสิ้น ทํา 
อยางไรก็ได ไมมีสิ่งผิด” 
      หากผูทดสอบยังคงมีคําถาม เชน หากถามถึงชิ้นสวนที่ปรากฏอยูนอกกรอบ ก็ใหตอบ
ในทํานองเดิม หามอธิบายเนื้อหา หรือวิธีการใดๆเพ่ิมเติม 
      นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงเวลาที่ควรใชในการวาดภาพ 
      ควรพูดทํานองที่วา “เริ่มวาดไปไดเลย ไมตองกังวลเรื่องเวลา” อาจเพ่ิมเติมไดวา  
“เราคงไมใชเวลาทั้งชั่วโมงในการวาดภาพหรอกนะ” 
 4. ผูทดสอบตองจดบันทึกเวลาการทําแบบทดสอบของผูทําเสร็จกอน 12 นาที โดยจดอายุ 
เพศ ชื่อ และประเทศของผูทดสอบลงในชองวางมุมขวาบนของกระดาษทดสอบ เชน อายุ 8 ป เพศ
ชาย ชื่อจอหน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน 
 5. ผูทดสอบบอกใหผูถูกทดสอบตั้งชื่อเรื่อง หรือชื่อภาพดวย แตควรพูดเบาๆ โดยไมรบกวน
ผูถูกทดสอบคนอื่นที่ยังทําไมเสร็จ แลวเขียนชื่อเรื่องไวมุมขวาบน เพราะจะใชเปนขอมูลสําคัญ      
ในการแปลผลการวาดภาพ เชน อายุ 8 ป เพศชาย ชื่อจอหน ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อภาพ      
พระอาทิตยขึ้น  
 6. หลังจากเวลาทดสอบผานไป 15 นาที ใหเก็บแบบทดสอบคืน ใหเขียนอายุ ชื่อ เพศ 
ประเทศ และชื่อภาพไวที่มุมขวาบนของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen 
and Urban) ทํานองเดียวกับที่อธิบายไวในขอ 5  
 
เกณฑการประเมินผลเพ่ือใหคะแนน 
 แบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT - DP ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) 
นําภาพแตละภาพมาประเมินตามเกณฑ 11 ขอดังน้ี 

 1. การตอเติม (Cn)  
ชิ้นสวนที่ไดรับการตอเติม (คร่ึงวงกลม จุด มุมฉาก เสนโคง เสนประ และสี่เหลี่ยม 

จัตุรัสเล็กปลายเปดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ) จะไดคะแนนตอเติม ชิ้นสวนละ 1 คะแนน คะแนน
สูงสุดคือ 6 คะแนน 

 2. ความสมบูรณ (Cm)  
หากมีการตอเติมจากเดิมในขอ 1 หรือใหสมบูรณมากขึ้น จะไดชิ้นสวนละ 1 คะแนน  

ถาตอเติมภาพโดยใชชิ้นสวนที่กําหนด 2 ชิ้น มารวมเปนรูปเดียว เชน โยงเปนรูปบาน ตอเปนอิฐ 
ปลองไฟ ฯลฯ ให 1 คะแนน คะแนนสูงสุดขอน้ี คือ 6 คะแนน 
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3. ภาพที่สรางขึ้นใหม (Ne)  
ภาพหรือสัญลักษณที่สรางขึ้นใหมนอกเหนือจากขอ 1 และ 2 จะไดคะแนนเพิ่มอีก 

ภาพละ 1 คะแนน แตภาพที่วาดซํ้าหลายๆ ภาพเหมือนๆ กัน (เชน ภาพปาที่มีจํานวนตนไมหลายๆ 
ตน ซํ้าๆ กัน) จะให 2 - 3 คะแนน คะแนนสูงสุดของขอน้ีคือ 6 คะแนน  
 4. การตอเน่ืองดวยเสน (Cl)  

แตละภาพหรือสวนของภาพ (ทั้งภาพที่สรางเสร็จใหมในขอ 3) หากมีเสนลากโยงเขา
ดวยกัน ทั้งภายในและภายนอกกรอบ จะใหคะแนนการโยงเสนละ 1 คะแนน คะแนนสูงสุดในขอน้ีคือ 
6 คะแนน 

 2. การตอเน่ืองที่ทําใหเกิดเปนเรื่องราว (Cth)  
ภาพใด หรือสวนใดของภาพที่ทําใหเกิดเปนเรื่องราว หรือเปนภาพรวมจะไดอีก 1 คะแนน 

ตอ 1 ชิ้น การเชื่อมโยงน้ีอาจเปนการเชื่อมโยงดวยเสน จากขอ 1 หรือไมใชเสนก็ได เชน เสนประ
ของแสงอาทิตย, เงาตางๆ, การแตะกันของภาพ ความสําคัญอยูที่การตอเติมน้ันทําใหภาพท่ีสมบูรณ
ตามความหมายที่ผูถูกทดสอบตั้งชื่อไว คะแนนสูงสุดในขอน้ี คือ 6 คะแนน 

 3. การขามเสนก้ันเขตโดยการใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ (Bfd)  
การตอเติม หรือโยงเสนปดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปด ซ่ึงอยูนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ 

จะได 6 คะแนนเต็ม 
 4. การขามเสนก้ันเขตอยางอิสระโดยไมใชสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ (Bfi)  

การตอเติม โยงเสนออกนอกกรอบ หรือวาดภาพนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญจะได 
คะแนน 6 คะแนนเต็ม 

 5. การแสดงความลึก ใกล-ไกล หรือมิติของภาพ (Pe)  
ภาพที่วาดใหเห็นสวนลึก มีระยะใกล-ไกล หรือวาดภาพในลักษณะ 3 มิติ ใหคะแนน 

ภาพละ 1 คะแนน หากภาพที่ปรากฏเปนเรื่องราวท้ังภาพ แสดงความเปนสามมิติมีความลึกใกล-ไกล 
ใหคะแนนเต็ม คะแนนสูงสุด คือ 6 คะแนน 

 6. อารมณขัน (Hu) 
ภาพที่แสดงใหเห็นหรือกออารมณขันจะไดชิ้นสวนละ 1 คะแนน หรือดูจากภาพรวม  

ถาอารมณขันมากจะใหคะแนนขึ้นเปนลําดับภาพที่แสดงอารมณขันน้ี ประเมินจากผูทดสอบหลายๆ
ทาง เชน  
  ก. ผูวาดสามารถลอเลียนตัวเองจากภาพวาด 
  ข. ผูวาดผนวกชื่อที่แสดงอารมณขันเขาไป หรือวาดเพ่ิมเขาไปและ /หรือ 
  ค. ผูวาดผนวกลายเสนและภาษาเขาไปเหมือนการวาดภาพการตูน คะแนนสูงสุดของ
ขอน้ีคือ 6 คะแนน 
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 7. การคิดแบบใหม ไมคิดตามแบบแผน (Uc)  
ภาพที่แสดงความคิดที่แปลกใหมแตกตางไปจากความคิดปกติธรรมดาทั่วไป มีเกณฑ

การใหคะแนน ดังน้ี 
 ก. การวาง หรือการใชกระดาษแตกตางไปจากเม่ือวางกระดาษทดสอบใหแบบปกติ

ธรรมดา (มากกวา 45 องศา) เชน พับ หมุน หรือพลิกกระดาษไปดานหลัง แลวจึงวาดภาพให 3 คะแนน 
  ข. ภาพที่เปนนามธรรม หรือไมเปนภาพของจริง เชน การใชชื่อเปนนามธรรม หรือ
สัตวประหลาด ให 3 คะแนน 
  ค. ภาพรวมของรูปทรง เคร่ืองหมายสัญลักษณ ตัวอักษร หรือตัวเลข และ / หรือ  
การใชชื่อภาพที่เหมือนการตูน ให 3 คะแนน 
  ง. ภาพที่ตอเติมไมใชภาพที่วาดกันแพรหลายทั่วไป ให 3 คะแนน แตหากมีการตอ 
เติมภาพในลักษณะตางๆ ตอไปน้ี 
   1. รูปคร่ึงวงกลม ตอเปนพระอาทิตย หนาคน หรือวงกลม 
   2. รูปมุมฉาก ตอเปนบาน กลอง หรือสี่เหลี่ยม 
   3. รูปเสนโคง ตอเปนงู ตนไมหรือดอกไม 
   4. รูปเสนประ ตอเปนถนน ตรอก หรือทางเดิน 
   5. รูปจุด ทําเปนตานก หรือสายฝน 
   รูปทํานองนี้ตองหักออก 1 คะแนน จาก 3 คะแนนเต็มในขอ 10 d แตไมมีคะแนน
ติดลบ / คะแนนสูงสดุในขอ 10 น้ีคือ (a + b + c + d) เทากับ 12  

 8. ความเร็ว (Sp) 
ภาพที่ใชเวลานอยกวา 12 นาที จะไดคะแนนเพิ่ม ดังน้ี 
ต่ํากวา    2 นาที ได 6 คะแนน 
ต่ํากวา    4 นาที ได 5 คะแนน 
ต่ํากวา    6 นาที ได 4 คะแนน 
ต่ํากวา    8 นาที ได 3 คะแนน 
ต่ํากวา    10 นาที ได 2 คะแนน 
ต่ํากวา    12 นาที ได 1 คะแนน 
มากกวาหรือเทากับ 12  นาที ได 0  คะแนน 
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คะแนนรวมของแบบทดสอบความคดิสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน 
(Jellen; & Urban) 

 
 ดานหลังของขอสอบมีชองเล็กๆ อยู 11 ชอง แตละชองจะมีรหัสสําหรับใหคะแนน วิธีการ
ใหคะแนนเพียงแตพับสวนลางของแบบทดสอบขึ้นมา ก็สามารถใหคะแนนไดทันที คะแนนรวมสูงสุด
ของแบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT - DP (Jellen; & Urban) คือ 72 คะแนน (อนินทิตา 
โปษะกฤษณะ. 2535) 
 

รูปแบบตารางการใหคะแนนของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลน 
และเออรบัน (Jellen; & Urban. 1996) 

 

Cn Cm Ne Cl Cth Bfd Bfi Pe Hu Uc Sp TCT - DP 
Total 

a b c d          

    

  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 6 72 
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ภาคผนวก ข 
 

 -  คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
 -  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
 
คําช้ีแจง 

 กิจกรรมสรางภาพบนกระดานตะปู เปนกิจกรรมที่ใหเด็กใชจินตนาการใหการสรางสรรค
ภาพบนกระดานตะปู โดยใชหมุดหลากสีสรางเปนภาพบนกระดานตะปู โดยใชวัสดุอุปกรณตกแตง
เพ่ิมเติม ไดแก ยางรัด เชือก กระดาษสี ลวดกํามะหยี่ ฟองนํ้า  ฯลฯ โดยมีการกําหนดลายเสน หรือ
ภาพเคาโครงอยางงายจากวัสดุบนกระดานเพ่ือกระตุนความสนใจ ใหเด็กตอเติมเปนภาพตามความคิด
ของเด็ก  ทาํใหเด็กเกิดการเรียนรูและเกิดความคิดสรางสรรคในการทํากิจกรรม ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น
โดยยึดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเดก็ที่จะสงผลตอการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
 

จุดมุงหมาย 
 เพ่ือสงเสริม 

 1. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย  
 2. ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก 
 3. พัฒนาการทางดานภาษาในการเลาเรื่องจากภาพ 
 4. ความมีสุนทรียภาพในการทํากิจกรรม 
 5. ทักษะทางสังคมในการทํางานเปนกลุม 
 6. ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการดูแลและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ 

 

เนื้อหา 
 กิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู จํานวน 24 กิจกรรม 
 

การดําเนินกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมดังน้ี 

 1. สรางขอตกลงในการทํากิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
    1.1 ในขณะทํากิจกรรมไมแยงวัสดุ-อุปกรณและเลนกัน 
  1.2 ตกลงสัญญาณกอนหมดเวลา โดยใชการเคาะจังหวะหรือใชเสียงเพลง 

  1.3 เม่ือทํากิจกรรมเสร็จ ควรเก็บอุปกรณเขาที่  
 2. ครูแนะนําวัสดุ อุปกรณที่เตรียมไวโดยการใหเด็กศึกษาลักษณะ สี รูปรางและขนาด 

ของวัสดุอุปกรณตางๆ ในแตละวัน  
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 3. ใหเด็กวางแผนการทํากิจกรรมดวยตนเอง พรอมทั้งสรางสรรคงานตามความสนใจ  
จากวัสดุอุปกรณที่กําหนดใหในแตละวัน และครูเปนผูกระตุนใหกําลังใจสงเสริมใหเด็กสนใจในกิจกรรม 

 4. เด็กและครูรวมกันแสดงความคิดเห็นการทํากิจกรรม โดยครูจดบันทึก คําพูดของเด็ก 
และรายละเอียดของผลงาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตการทํากิจกรรม / การสนทนาเก่ียวกับชิ้นงานของเด็ก 
 2. สังเกตผลงานของเด็ก 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ครูควรใหกําลังใจและกระตุนใหเด็กเกิดความคิดจินตนาการ มีการวางแผนสรางสรรค
ผลงานดวยตนเองพรอมทั้งสามารถแกปญหาไดในขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 2. มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เหมาะสม พรอมทั้งการจัดสภาพแวดลอมที่ดีเอ้ือตอ 
การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ และไมควรเนนความสวยงามของผลงาน แตควรเนนกระบวนการการทํางาน
ที่สงผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
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ตัวอยางแผนกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
 
สัปดาหที่ 1  ครั้งที่ 1  เวลา 9.20-10.00 น.  
วันที่ ...................   
กิจกรรม  : เสนตรงสรางภาพ 
จุดมุงหมาย 

 1. เพ่ือสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ 
 2. สามารถสรางภาพจากสิ่งที่กําหนดบนกระดานตะปูตามจินตนาการ 
 3. สามารถเลาเรื่องเก่ียวกับรูปภาพและสื่อความหมายของภาพได 
 4. มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการทํากิจกรรม 
 

ส่ิงที่กําหนดบนกระดานตะปู   เสนตรง (โดยใชไหมพรม) 
 

อุปกรณ 
 1. กระดานตะปูขนาด 12x12 น้ิว ที่มีเสนตรงกําหนดอยูตรงกลาง จํานวน 15 แผน 
 2. หมุดสี คละสีจํานวน 15 กลอง 
 3. สื่อวัสดุตกแตง 

     3.1 ประเภทเสนยาว ไดแก 
        3.1.1 ลวดกํามะหยี่ จํานวน 6 สี ไดแก สีขาว สีแดง สีเหลือง สีมวง สีเขียว และ          
สีนํ้าเงิน 
          3.1.2 ไหมพรม 
          3.1.3 โบวเสน 
     3.2 สื่อวัสดุประเภท 3 มิติ ไดแก 
         3.2.1 ฟองนํ้า ตัดเปนชิ้นเล็กๆ จํานวน 5 สี ไดแก สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
และสีชมพู 
         3.2.2 สําลีกอนกลม (ชุบสี) จํานวน 5 สี ไดแก สีขาว สีเขียว สเีหลือง สีแดง และ 
สีชมพู 
          3.2.3 สําสีแผนสีขาว 
           3.2.4 โฟมยาง จํานวน 6 สี ไดแก สีขาว สีแดง สีเหลือง สีมวง สีเขียว และสีนํ้าเงิน 
         3.2.5 สกอตไบรแผนเล็ก  
      3.3 สื่อวัสดุประเภทยืด-หด ไดแก 
          3.3.1 ลูกโปง จํานวน 5 สี ไดแก สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีชมพู 
   3.3.2 หนังยางสี  
   3.3.3 ริบบิ้น 
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ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม  
 1. ครูแนะนําวสัดุ อุปกรณที่เตรียมไว โดยการใหเด็กศึกษาลักษณะ ส ีรูปราง และขนาด
ของวัสดุอุปกรณตางๆ 

 2. ครูใหเด็กสังเกตและสัมผัสอุปกรณและบอกเด็กวาส่ิงเหลาน้ีครูจะใหนําไปตกแตงบน
กระดานตะปแูตเด็กจะตองคิดวางแผนการทํากิจกรรมตามที่ไดออกแบบตามจินตนาการ 

 3. เด็กเลือก - หยิบวัสดุตามความสนใจ 
 4. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความคิดจินตนาการ 
 5. ขณะที่เด็กปฏิบตัิกิจกรรมครูใหกําลังใจ และยอมรับความคิดเห็นของเด็ก 
 6. ครูเตือนเด็กลวงหนากอนหมดเวลา 5 นาทีเพ่ือใหเด็กทํากิจกรรมเสร็จภายในเวลา 
 7. เปดโอกาสใหเด็กนําเสนอผลงาน 
 8. ครูจดบันทึกคําพูดและเร่ืองราวท่ีเด็กเลาเก่ียวกับผลงาน 
 9. เด็กและครูชวยกันสรุปกิจกรรมและจัดเก็บสื่ออุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 

 
การประเมินผล 

 1. สังเกตการทํากิจกรรม / การสนทนาเก่ียวกับชิ้นงานของเด็ก 
 2. สังเกตผลงานของเด็ก  
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ตัวอยางแผนกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
 
สัปดาหที่ 1  ครั้งที่ 2  เวลา 9.20-10.00 น.  
วันที่ ................... 
กิจกรรม : เสนโคงสรางภาพ 
จุดมุงหมาย 

 1. เพ่ือสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ 
 2. สามารถสรางภาพจากสิ่งที่กําหนดบนกระดานตะปูตามจินตนาการ 
 3. สามารถเลาเรื่องเก่ียวกับรูปภาพและสื่อความหมายของภาพได 
 4. มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการทํากิจกรรม 
 

ส่ิงที่กําหนดบนกระดานตะปู   เสนโคง (โดยใชหนังยาง) 
 
อุปกรณ 

 1. กระดานตะปูขนาด 12x12 น้ิว ที่มีเสนโคงกําหนดอยูตรงกลาง จํานวน 15 แผน 
 2. หมุดสี คละสีจํานวน 15 กลอง 
 3. สื่อวัสดุตกแตง  

  3.1 ประเภท 3 มิติ ไดแก 
   3.1.1 ฟองนํ้า ตัดเปนชิ้นเล็กๆ จํานวน 5 สี ไดแก สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

และสีชมพู 
 3.1.2 สําลีกอนกลม (ชุบสี) จํานวน 5 สี ไดแก สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีชมพู 
 3.1.3 สําสีแผนสีขาว 
 3.1.4 โฟมยาง จํานวน 6 สี ไดแก สีขาว สีแดง สีเหลือง สีมวง สีเขียว และสีนํ้าเงิน 
 3.1.5 สกอตไบรแผนเล็ก  

  3.2 สื่อวัสดุประเภทยืด-หด ไดแก 
 3.2.1 ลูกโปง จํานวน 5 สี ไดแก สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีชมพู 
 3.2.2 หนังยางสี  
 3.2.3 ริบบิ้น 

  3.3. สื่อวัสดุประเภทบาง - แบน ไดแก  
3.3.1 กระดาษสีจํานวน 5 สี ไดแก สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีชมพู 
3.3.2 กระดาษแกว จํานวน 4 สีไดแก สีดํา สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
3.3.3 เศษผาตัดเปนชิ้นเล็ก  
3.3.4 ถุงพลาสติกสี จํานวน 5 สีไดแก สีขาว สีเขยีว สีเหลือง สีแดง และสีชมพู 
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ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําวัสดุ อุปกรณที่เตรียมไว โดยการใหเด็กศึกษาลักษณะ สี รูปราง และขนาด
ของวัสดุอุปกรณตางๆ 
 2. ครูใหเด็กสังเกตและสัมผัสอุปกรณและบอกเด็กวาส่ิงเหลาน้ีครูจะใหนําไปตกแตงบน
กระดานตะปูแตเด็กจะตองคิดวางแผนการทํากิจกรรมตามที่ไดออกแบบตามจินตนาการ 

 3. เด็กเลือก - หยิบวัสดุตามความสนใจ 
 4. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความคิดและจินตนาการ 
 5. ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมครูใหกําลังใจ และยอมรับความคิดเห็นของเด็ก 
 6. ครูเตือนเด็กลวงหนากอนหมดเวลา 5 นาทีเพ่ือใหเด็กทํากิจกรรมเสร็จภายในเวลา 
 7. เปดโอกาสใหเด็กนําเสนอผลงาน 
 8. ครูจดบันทึกคําพูดและเร่ืองราวท่ีเด็กเลาเก่ียวกับผลงาน 
 9. เด็กและครูชวยกันสรุปกิจกรรมและจัดเก็บสื่ออุปกรณเขาที่ใหเรยีบรอย 

 
การประเมินผล 

 1. สังเกตการทํากิจกรรม / การสนทนาเก่ียวกับชิ้นงานของเด็ก 
 2. สังเกตผลงานของเด็ก  
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ตัวอยางแผนกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
 
สัปดาหที่ 1  ครั้งที่ 3  เวลา 9.20-10.00 น.  
วันที่ .................. 
กิจกรรม  :  กิจกรรมกลุม  เสนโคงหงายกลายเปนภาพ 
จุดมุงหมาย 

 1. เพ่ือสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ 
 2. สามารถสรางภาพจากสิ่งที่กําหนดบนกระดานตะปูตามจินตนาการ 
 3. สามารถเลาเรื่องเก่ียวกับรูปภาพและสื่อความหมายของภาพได 
 4. มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการทํากิจกรรม 
 

ส่ิงที่กําหนดบนกระดานตะปู   เสนโคง (หงาย)   (โดยใชถั่วฝกยาว) 
 
อุปกรณ 

 1. กระดานตะปูขนาด 12x12 น้ิว ที่มีเสนโคงหงายกําหนดอยูตรงกลาง จํานวน 3 แผน 
 2. หมุดสีคละสีจํานวน 15 กลอง กลุมละ 5 กลอง 
 3. สื่อวัสดุตกแตง 

  3.1 ประเภทยืด-หด  
 3.1.1 ลูกโปง จํานวน 5 สี ไดแก สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีชมพู 
 3.1.2 หนังยางสี  
 3.1.3 ริบบิ้น 

       3.2 สื่อวัสดุประเภทเสนบาง - แบน ไดแก  
3.2.1 กระดาษสีจํานวน 5 สี ไดแก สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีชมพู 
3.2.2 กระดาษแกว จํานวน 4 สีไดแก สีดํา สีเขียว สีเหลือง สีแดง  
3.2.3 เศษผาตัดเปนชิ้นเล็ก 
3.2.4 ถุงพลาสติกสี จํานวน 5 สีไดแก สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง และสีชมพู 

       3.3  สื่อวัสดุจากธรรมชาติ ไดแก 
      3.3.1 ใบไม  

               3.3.2 ดอกไม  
 3.3.3 ถั่วแดง  
 3.3.4 เมล็ดทานตะวัน  
 3.3.5 ถั่วเขียว  
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ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูแนะนําวัสดุ อุปกรณที่เตรียมไว โดยการใหเด็กศึกษาลักษณะ สี รูปราง และขนาด
ของวัสดุอุปกรณตางๆ 
 2. ใหเด็กๆ จับกลุมกลุมละ 5 คน เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน 

 3. ครูใหเด็กสังเกตและสัมผัสอุปกรณและบอกเด็กวาส่ิงเหลาน้ีครูจะใหนําไปตกแตงบน
กระดานตะปูแตเด็กจะตองคิดวางแผนการทํากิจกรรมตามที่ไดออกแบบตามจินตนาการ 

 4. เด็กเลือก - หยิบวัสดุตามความสนใจ 
 5. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความคิดและจินตนาการ 
 6. ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมครูใหกําลังใจ และยอมรับความคิดเห็นของเด็ก 
 7. ครูเตือนเด็กลวงหนากอนหมดเวลา 5 นาทีเพ่ือใหเด็กทํากิจกรรมเสร็จภายในเวลา 
 8. เปดโอกาสใหเด็กนําเสนอผลงาน 
 9. ครูจดบันทึกคําพูดและเร่ืองราวท่ีเด็กเลาเก่ียวกับผลงาน 
 10. เด็กและครูชวยกันสรุปกิจกรรมและจัดเก็บสื่ออุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 

 
การประเมินผล 

 1. สังเกตการทํากิจกรรม / การสนทนาเก่ียวกับชิ้นงานของเด็ก 
 2. สังเกตผลงานของเด็ก  
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ภาคผนวก ค 
 

  -  ตัวอยางภาพผลงานกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
  -  ตัวอยางภาพเด็กปฏิบัติกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
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ตัวอยางภาพผลงานกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
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ตัวอยางภาพผลงานกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
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ตัวอยางเด็กปฏิบัติกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
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ตัวอยางเด็กปฏิบัติกิจกรรมการสรางภาพบนกระดานตะปู 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ สกุล      นางสาวปฐมาภรณ เดชะไกศยะ 
วันเดือนปเกิด     9 พฤศจิกายน 2524 
สถานที่อยูปจจุบัน   299/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา 
      กรุงเทพมหานคร 10260 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  อาจารยระดับชั้นเด็กเล็ก  
      โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
      (ฝายประถม) 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
      (ฝายประถม) 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2542   ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
      จาก คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2553   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
      จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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