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 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงั

การจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือนกัเรียนชาย –หญิง อายรุะหวา่ง 

5-6 ปี  กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ อนบุาลปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนบ้านดอนสง่า  

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จํานวน 21 คน  โดยได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง                                                                                                                               

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ แผนการจดักิจกรรมศลิปะจากใบตอง ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ และ

แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT - DP (Test of   Creative Thinking – Drawing 

Production) ของเยลเลน และเออร์บนั (Jellen; & Urban. 1986)  แบบแผนการวิจยั เป็นการวิจยัเชิง

ทดลอง  แบบ    The One – group Pretest – Posttest Design สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูใช้ t- test  

สําหรับ Dependent  Samples          

 ผลการวิจยัพบวา่  ความคดิสร้ างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมศลิปะจากใบตอง

สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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The purpose of this study was to compare creative thinking of young  children 

before and after acquired through banana leaf art activities.The 21 subjects were boys 

and girls age 5 - 6 years,who in Kindergarten ll,first semester,academic year 2010 of 

Bandonsanga school, Prachaupkirikun  Education Area Service 1. The purposive sampling 

was used to select subjects.The experiment was carried by the researcher for 8 weeks,  

3 days per week 30 minutes a day.                                                                                                                             

The research instruments consisted of Banana Leaf Art Activities Plan and Creative 

Thinking – Drawing Production Test of Jellen and Urban (1986 ) It was One – Group 

Pretest – Post test  Design. The data was analyzed by t – test for dependent samples.   

The result shown that creative thinking of young children after acquiring in banana leaf 

art activities was significantly higher  than  before at .01 level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จได้ ด้วยดี เพราะความกรุณาอยา่งสงูในการให้ความอนเุคราะห์

จาก ทา่นอาจารย์  ดร. พฒันา  ชชัพงศ์  ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   

จริาภรณ์   บญุสง่  กรรมการควบคมุปริญญานพินธ์ ท่ีกรุณาได้ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ข้อคดิ และ

ชีแ้นะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ  ด้วยความเอาใจใสเ่ป็นอยา่งดีตลอดมา  ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้ใน

ความกรุณาเป็นอยา่งย่ิง และขอกราบขอบขอบพระคณุอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนีด้้วย 

 ขอกราบขอบพระคณุ ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.สริิมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ 

กรรมการในการสอบปริญญานิพนธ์  ท่ีได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีเป็นประโยชน์ และขอกราบ

ขอบพระคณุทา่นคณาจารย์  ภาควิชาการศกึษาปฐมวยัทกุทา่น  ท่ีได้ให้ความเมตตากรุณา                   

ประสิทธิประสาทวิชา อบรมสัง่สอน ถ่ายทอดความรู้ท่ีมีคณุคา่แก่ผู้ วิจยั 

 ขอกราบของพระคณุ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร .กรภสัสร  อิ นทรบํารุง   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

สวุรรณา  ไชยะธน อาจารย์วิชยั  โฆษิตชยัยงค์  อาจารย์กฤษณา มาเจริญ  อาจารย์อํานวย บญุเปรีย้ว   

ผู้ เช่ียวชาญท่ีกรุณาให้คําแนะนําการใช้เคร่ืองมือและตรวจแผนการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองท่ีใช้ใน

การทํางานวิจยัครัง้นี ้และขอกราบขอบพระคณุ ผู้ อํานวยการวิโรจน์  โตแก้ว ผู้บริหาร  คณะครู  นกัเรียน

ชัน้อนบุาลปีท่ี  2 โรงเรียนบ้านดอนสง่า  อ.บางสะพาน  จ .ประจวบคีรีขนัธ์  ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือและ

อํานวยความสะดวกในการทําวิจยัเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคณุอาจารย์พรศรี  แก้วมณี  อาจารย์อารีย์  พพูะเนียด  และพ่ีน้องนิสิตป ริญญาโท  

สาขาการศกึษาปฐมวยัทกุทา่นท่ีให้คําปรึกษาแนะนําชว่ยเหลือสนบัสนนุ และให้กําลงัใจด้วยดีเสมอมา  

รวมทัง้บคุคลท่ีไมอ่าจกลา่วนามได้หมดในท่ีนี ้ ท่ีมีสว่นสนบัสนนุเป็นแรงผลกัดนัให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้

สําเร็จลงได้ด้วยดี 

 ขอกราบขอบพระคณุ คณุพอ่ณรงค์ คณุแมส่มศรี พ่ีเกตศุริินทร์  ชิวปรีชา ผู้ ท่ีให้ทกุสิ่งทกุอยา่งทัง้

ชีวิต สตปัิญญา ให้ความรัก  ความหว่งใย  ให้กําลงัใจในการศกึษาเลา่เรียนตลอดมา และชว่ยสนบัสนนุ

ทนุการศกึษาแก่ผู้ วิจยั ทําให้ผู้ วิจยัได้รับประสบการณ์ท่ีทรงคณุคา่ย่ิง 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 เดก็ปฐมวยัคือเดก็ท่ีมีชว่งอายรุะหวา่ง  0-6 ปี ในวยันีส้มองของเดก็จะเจริญเตบิโตอยา่ง

รวดเร็ว ถ้าเดก็ได้รับการพฒันาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง โดยการพฒันาเดก็ควรจะเร่ิม

ตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัเพราะในปัจจบุนัสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วทําให้สง่ผลกระทบตอ่การอบรมเลีย้งดเูดก็  จากผลการวิจยัพบวา่เดก็ปฐมวยัไทยจํานวนมากถึง 

1 ใน 6 มีพฒันาการลา่ช้าไมส่มวยั โดยมีอตัราสว่นเพิม่ขึน้ตามอาย ุแสดงวา่เดก็เหลา่นีข้าดโอกาส           

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมด้วยเหตนีุผู้เ้ก่ียวข้องทัง้หลายควรตระหนกัถึงปัญหา และเฝ้าระวงัชว่ยเหลือเดก็อายุ

ต่ํากวา่  6 ปีโดยเน้นการพฒันาคณุภาพและการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็ 

(หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั. 2546: 2) ในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัเดก็ปฐมวยั ต้องให้สอดคล้อง

กบัความต้องการข องผู้ เรียน ความถนดั ความสนใจ ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ผู้ เรียนจะต้องได้

ทดลองปฏิบตัิ ค้นคว้าและเรียนรู้ร่วมกบัเพ่ือน โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็จะต้องพฒันาเดก็ปฐมวยัให้มี

พฒันาการความพร้อมในทกุด้าน สําหรับเดก็ปฐมวยัซึง่เป็นวยักําลงัเจริญเตบิโตไปพร้อมกนัทัง้  4 ด้าน 

คือด้านร่างกาย สงัคม อารมณ์ -จิตใจ และสตปัิญญา พร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งตา่งๆ รอบตวั ความคดิ

สร้างสรรค์นบัเป็นความสามารถท่ีสําคญัอยา่งหนึง่ของมนษุย์ซึง่มีคณุภาพมากกวา่ความสามารถด้าน

อ่ืนๆ  และเป็นปัจจยัท่ีจําเป็นย่ิงในการสง่เสริมความก้าวหน้าของประเทศชาต ิประเทศใ ดก็ตามท่ี

สามารถแสวงหาพฒันาและดงึเอาศกัยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประชากรในประเทศออกมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้มากเทา่ใดย่ิงมีโอกาสพฒันาและเจริญก้าวหน้าได้มากเทา่นัน้  (อารี พนัธ์มณี . 2537: 5) 

บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงูและสามารถนําความคดิสร้างสรรค์นัน้มาทําประโยชน์ใ ห้แก่เพ่ือน

มนษุย์อยา่งมากมาย ล้วนแตเ่ป็นบคุคลท่ีมีความกล้าหาญ อดทนและยืนหยดัในความคดิ เดก็ท่ีมี

ความคดิสร้างสรรค์จะเป็นผู้ นําของสงัคมสามารถนําความคดิสร้างสรรค์ของตนเองมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์และนําสนัตสิขุมาสูม่นษุยชาตไิด้เตม็ท่ี ดงันัน้ความคดิสร้างสรรค์จงึเป็นลกั ษณะการคดิท่ีมี

คณุคา่ตอ่สงัคมและบคุคลอยา่งย่ิง ประเทศไทยจงึได้กําหนดให้ความคดิสร้างสรรค์เป็นจดุหมายท่ี

สําคญัประการหนึง่ของการจดัการศกึษาทกุระดบั ดงัจะเหน็ได้จากแผนพฒันาการศกึษาฉบบัท่ี  8 ได้

เน้นถึงการศกึษาพฒันาคนให้มีคณุลกัษณะท่ีเป็นผู้ใฝ่รู้ รู้จกัคดิวิเคราะห์  มีความคดิรวบยอด มีจตินา

การและความคดิสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารและทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีวิต  (สํานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ . 2539: 1) และข้อค้นพบทางการแพทย์พบวา่ ในชว่งแรกของชีวิต

จนถึงวยั 6 ปี เป็นระยะท่ีเซลล์สมองเจริญสงูสดุ การสง่เสริมความคดิส ร้างสรรค์เป็นหวัใจสําคญัของ
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การเรียนรู้ของเดก็วยันี ้เพราะในชว่ง  6 ขวบแรกของชีวิตเป็นระยะท่ีเดก็มีจนิตนาการสงู ศกัยภาพด้าน

ความคดิสร้างสรรค์กําลงัพฒันาหาก เดก็ได้รับการจดัประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมตอ่เน่ือง

เป็นลําดบัก็เทา่กบัเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงสําหรับ การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ในวยั

ตอ่มา (เยาวพา เดชะคปุต์ . 2542: 86) ตามทฤษฎีพฒันาการของ อิริคสนั วยั  3-6 ปี เป็นระยะท่ีเดก็มี

ความคดิสร้างสรรค์ ถ้าเดก็ได้รับการสนบัสนนุให้มีสว่นร่วมในการคดิทํากิจกรรมตา่งๆ  อยา่งเสรีจะทํา

ให้เดก็พฒันาความคดิสร้างสรรค์ ในทางตรงกนัข้ามถ้าเดก็ถกูจํากดัควบคมุการคดิและการกระทํา เดก็

ก็จะรู้สกึอายและไมก่ล้าทําสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเองซึง่จะมีผลเสียตอ่การพฒันาขัน้ตอ่ไป  (Richard; & 

Norman. 1977: 199-202) จากการศกึษาของโลเวนเฟลด์และบริทเทน  (Lowenfeld; & Brittain. 

1987: 76) พบวา่พฒันาการทางความคิ ดสร้างสรรค์ของเดก็จะมีสงูมาก ตัง้แตอ่ายุ  4 ปีขึน้ไป เดก็ใน

วนันีจ้ะเตม็ไปด้วยความอยากรู้อยากเหน็ และจนิตนาการแตเ่ม่ือยา่งเข้าอายุ  8 – 9 ปี พฒันาการทาง

ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็จะลดต่ําลง และจะลดต่ําลงอีกชว่งหนึง่ ประมาณอายุ  13–14 ปี ซึง่หาก

เดก็ได้รับการพฒันาตั ้งแตเ่ด็กในระยะแรก ๆ จะทําให้เดก็เกิดความคดิสร้างสรรค์ และได้มีการพฒันา

เป็นอยา่งดี คณุภาพของเดก็ก็จะดีในอนาคต การสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ให้กบัเดก็ตัง้แตเ่ยาว์วยั

เทา่ใดก็ย่ิงจะมีผลดีขึน้เทา่นัน้ โดยเฉพาะในชว่งก่อนวยัเรียนหรือชว่ง  6 ปีแรกของชีวิตเป็นระยะท่ีเ ดก็มี

จินตนาการสงู  (อารี พนัธ์มณี . 2537: 6; อ้างอิงจาก  Torrance. 1965) ดงันัน้จงึควรมีการสง่เสริม

ความคดิสร้างสรรค์ให้กบัเดก็ โดยให้มีพฒันาการความคดิสร้างสรรค์ตัง้แตว่ยัเดก็ และพฒันา

ตดิตอ่กนัถึงขัน้ระดบัสงู โดยไมถ่กูบัน่ทอนให้ลดลง (วราภรณ์  รักวิจยั . 2535: 160–161) ศกัยภาพด้าน

ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็กําลงัพฒันา หากชว่งนีไ้ด้รับการพฒันา หรือการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม 

และตอ่เน่ืองกนัเป็นลําดบั เทา่กบัเป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงสําหรับการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ใน

วยัตอ่มา และความคดิสร้างสรรค์สามารถพฒันาได้ด้วยการสอน ฝึกฝน  และฝึกปฏิบตัท่ีิถกูวิธี และย่ิง

สง่เสริมให้เดก็ตัง้แตเ่ยาว์วยัได้เทา่ใด ก็ย่ิงเป็นผลดีมากขึน้เทา่นัน้การสง่เสริมและพฒันาความคดิ

สร้างสรรค์ไห้กบัเดก็ปฐมวยัสามารถทําได้หลายวิธี เชน่การจดักิจกรรมประสบการณ์การสอน การฝึกฝน 

การทํากิจกรรมศลิปะ การวาดภาพ การให้เดก็ฟั งนทิานการเลน่เกม การฟังเพลง ปริศนาทายคํา การ

ตัง้คําถามให้เดก็คดิคําตอบหลายๆ ทาง การให้เดก็เลน่ของเลน่อยา่งอิสระ เป็นต้น หลกัการสําคญั ของ

วิธีการเหลา่นีเ้ปิดโอกาสให้เดก็ได้คดิ จนิตนาการและแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง (มานพ ถนอมศรี. 2538: 

166–169) แนวการจดัประสบการณ์ และกิจกรรมสําหรับเดก็ปฐมวยัเน้นให้เดก็มีสว่นร่วมในการคดิริเร่ิม 

เปิดโอกาสให้เดก็ได้คดิและตดัสนิใจด้วยตนเองอยา่งเหมาะสมตามวยั โดยจดัประสบการณ์และกิจกรรม

ให้มีความหลากหลาย เน้นกระบวนการคดิและสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์  (กระทรวงศกึษาธิการ . 

2536: 18)  
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 การจดักิจกรรมศิ ลปะไว้ในตารางกิจกรรมประจําวนัมีจดุประสงค์เพ่ือพฒันาเดก็ได้ทัง้ทาง

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสตปัิญญา โดยให้เดก็ได้มีโอกาสได้คดิสร้างสรรค์ และแสดง

ความรู้สกึนกึคดิออกมาเป็นภาพ  (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ . 2537: 19) 

กิจกรรมศลิปะมีบทบาทเดน่ชดัใ นการสง่เสริมจินตนาการ และความคดิสร้างสรรค์ของเดก็  (เลิศ 

อานนัทนะ .  2529: 134) ซึง่สอดคล้องกบัความคดิเห็นของ (อารี พนัธ์มณี. 2537: 127) เสนอวา่ กิจกรรม

สร้างสรรค์ทางศลิปะ เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัความสนใจ ความสามารถ และสอดคล้องกบัหลกั

พฒันาการของเดก็เป็นอยา่งย่ิ ง กิจกรรมศลิปะไมใ่ชส่ิ่งท่ีสง่เสริมเพียงแคก่ารประสานสมัพนัธ์ระหวา่ง

กล้ามเนือ้มือกบัตาและการผอ่นคลายความเครียดทางอารมณ์ท่ีอาจจะมีเทา่นัน้ แตย่งัเป็นการสง่เสริม

ความคดิสร้างสรรค์และนําไปสูก่ารเรียนเขียนอา่นอยา่งสร้างสรรค์ตอ่ไปเชน่เดียวกบั (วราภรณ์  รักวิจยั. 

2525: 62) ได้กลา่วถึงการจดักิจกรรมสร้างสรรค์วา่เหมือนกบัการจดักิจกรรมทัว่ๆ ไป แตกตา่งตรงท่ี

กิจกรรมสร้างสรรค์นัน้เป็นกิจกรรมท่ีมีจดุมุง่หมาย เพ่ือจะฝึกให้เดก็ได้แสดงออกอยา่งผู้ ท่ีมีลกัษณะ

สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีไมมี่การบงัคบัให้เดก็ทํา  แตเ่ป็นกิจกรรมเสรี ท่ีเดก็ทกุคนสามารถจะทําได้เม่ือ

ตนเกิดความต้องการพอใจและสนใจ เดก็รักและชอบกิจกรรมทางศลิปะอยูแ่ล้ว  เร่ิมจากเล็กๆ เม่ือเดก็

มีประสบการณ์ในการใช้มือ หยิบ จบั ลากไปลากมา  หากเป็นวสัดเุคร่ืองเขียนก็จะทําให้เกิดร่องรอยขึน้  

และคอ่ยๆ พฒันาไปเร่ือยจากขีดยุง่เหยิงไปสูรู่ปรอยท่ีเข้าใจได้  ส่ือความหมายได้ (สนัต ิ คณุประเสริฐ ; 

และสมใจ สิทธิชยั . 2535: 2-5) นอกจากกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะยงัเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบั

ความสนใจ ความสามารถและสอดคล้องกบัหลกัพฒันาการของเดก็เป็นอยา่งดี อีกทัง้ยงัชว่ยให้

กล้ามเนือ้มือและสายตาสมัพนัธ์กั น  ชว่ยผอ่นคลายความตงึเครียดทางอารมณ์และยงัชว่ยในการ

สง่เสริมความคดิอิสระ ความคดิจนิตนาการ การรู้จกัทํางานด้วยตนเอง ฝึกการแสดงออกอยา่ง

สร้างสรรค์ทัง้ความคดิและการทํางาน (พรมารินทร์   สทุธจติตะ . 2529: 24)  สําหรับ (กรมวิชาการ . 

2540: 15) ยงัได้กลา่วถึงกิจกรรมสร้า งสรรค์วา่ เป็นกิจกรรมท่ีชว่ยพฒันาเดก็ให้แสดงทางอารมณ์  

ความรู้สกึ ความคดิสร้างสรรค์โดยใช้ศลิปะหรือวิธีการตา่งๆ เป็นเคร่ืองมือ เชน่ การวาดภาพ  ระบายสี 

พมิพ์ภาพ ปัน้ ฉีก ตดั ปะ การประดษิฐ์เศษวสัด ุฯลฯ สอดคล้องกบั (คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ . 

2543: 48) ได้กลา่วถึงกิจกรรมการประดษิฐ์นบัเป็นสิง่สําคญั  อยา่พยายามบอกเดก็วา่เขาต้องทําอะไร

ควรฝึกให้เดก็ได้เรียนรู้ท่ีจะสํารวจและตดัสนิใจด้วยตวัเอง สว่น ชวลติ ดาบแก้ว (2533: 28-33) ได้

เสนอแนะถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการประดษิฐ์ตกแตง่ภาพด้วยเศษวสัดตุา่งๆ เป็นกิจกรรมท่ีนา่สนใจอี ก

กิจกรรมหนึง่ในการตกแตง่ภาพด้วยเศษวสัดตุา่งๆ เชน่  กระดาษสี  ฝานํา้อดัลม เกลด็ปลา เศษผ้า ฯลฯ   

หรือแม้แตก่ารสร้างภาพด้วยวสัดธุรรมชาตซิึง่เป็นการใช้ เศษวสัดท่ีุได้จากธรรมชาต ิ และสามารถหา

ได้ทัว่ไปในท้องถ่ินมาประดบัตกแตง่เป็น งานศลิปะ เชน่ สว่นตา่งๆ ของพืช เปลื อกหอย  กรวด ดนิ หิน 

ทราย ฯลฯ และในการสร้างภาพด้วยเศษวสัดจุากธรรมชาตชิว่ยทําให้เดก็ได้รับความสนกุสนาน เรียนรู้
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ทกัษะใหม่ๆ  อีกทัง้ยงัใช้ความคดิในการสร้างงานและเร่ืองราวตา่งๆ อยา่งอิสระจากวสัดธุรรมชาติ      

โดยให้เดก็ได้รับรู้คณุคา่จากวสัดนุัน้ ตัง่แตก่ารรู้จกัท่ี มาของวสัด ุการรู้จกัจดัเตรีมอปุกรณ์ตา่งๆ 

ตลอดจนการเลือกอปุกรณ์ท่ีตนเองสนใจตลอดจนการคดิสร้างสรรค์ผลงานของตนเองทําให้เกิดการ

ประดษิฐ์คดิค้นสิ่งใหม ่ ดงันัน้กิจกรรมศลิปะจงึเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์           

อีกทางหนึง่ 

 จากความสําคญัและสภาพ ของปัญหาดงักลา่ว ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาวา่การทํา

กิจกรรมศลิปะด้วยใบตองสามารถทําให้เดก็เกิดจตินาการและสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ ซึง่

ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางสําหรับครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาสําหรับ

เดก็ปฐมวยัในการจดัแล ะพฒันารูปแบบของกิจกรรมศลิปะและการพฒันาคดิสร้างสรรค์สําหรับเดก็

ปฐมวยัตอ่ไป    

 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อน

และหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 การศกึษาค้นคว้าผลของการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของ

เดก็ปฐมวยัในครัง้นีเ้ป็นแนวทางให้กบัครู  ผู้ปกครอง  และผู้ ท่ีสนใจ รวมถึงผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบั   

เดก็ปฐมวยั ได้นําไปใช้เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์เดก็ปฐมวยัในการจดักิจกรรมการสอนตอ่ไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัเป็นนกัเรียนชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง 5-6 ปี  กําลงัศกึษาอยู่

ในชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา 2553 สงักดัสํานกังานพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  จํานวน 131 โรงเรียน 

 กลุ่มตวัอย่างในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัเป็นนกัเรียนชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง 5-6 ปี  กําลงัศกึษา

อยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนบ้านดอนสง่า อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์  

สงักดัสํานักงานพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จํานวน 21  คน  โดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจง 
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 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1.  ตวัแปรอิสระ    กิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง 

 2.  ตวัแปรตาม      ความคดิสร้างสรรค์ 

 ระยะเวลาในการทดลอง 

 การทดลองครัง้นีทํ้าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึ กษา 2553 ใช้เวลาในการทดลอง      

8 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที  รวม 24 ครัง้ 

 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. เดก็ปฐมวยั  หมายถึง นกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5-6 ปี กําลงัศกึษาอยูใ่นชัน้

อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนบ้านดอนสง่า  อ .บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

สงักดัสํานกังานพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  

    2. กิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง หมายถึง กิจกรรมท่ีเดก็ได้เลือกและลงมือปฏิบตักิบัส่ือ หรือ

วสัดอุปุกรณ์ประเภทตา่งๆ ซึง่หาได้ง่ายตามท้องถ่ิน คือ ใบตอง  ทัง้ใบตองสดและใบตองแห้งซึ่ งได้รับ

การทําความสะอาด เช็ดให้แห้ง และไมเ่ป็นอนัตรายแก่เดก็  และเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เดก็ได้

ทดลอง ค้นคว้า สํารวจด้วยตนเองอยา่งอิสระ โดยนําใบตองมาใช้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานของ

ตนเอง เดก็ได้ฝึกการคดิจนิตนาการ คดิสร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหม ่จาก การพบั การตั ด การฉีก  

การปะตดิ การประดษิฐ์ การพมิพ์ภาพ โดยเดก็สามารถเลือกทําได้ตามความสนใจ ความสามารถ เดก็

เลา่ถึงชิน้งานของตนเองเม่ือทําเสร็จ 

 3.  ความคดิสร้างสรรค์ ความสามารถในการผสมผสานความรู้ จนิตนาการและประสบการณ์

ของเดก็จากการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยใบตอง ในรูปแบบขอ งงานประดษิฐ์ในการศกึษาครัง้นี ้

จําแนกความคดิสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 

       3.1  ความคดิริเร่ิม หมายถึง การคดิท่ีแตกตา่งไปจากความคดิธรรมดาหรือความคดิของบุ

คลอ่ืน  ทําให้เกิดผลงานท่ีแปลกใหมแ่ละแตกตา่งกนัออกไป 

    3.2  ความคดิคลอ่งแคลว่ หมายถึง การคดิและกา รเข้าใจในสิ่งตา่งๆ  ได้รวดเร็วได้จํานวน

มาก ซึง่แสดงถึงความสามารถของสมองในการคดิ 

    3.3  ความคดิยดึหยุน่ หมายถึง การคดิได้หลายประเภท หลายแง่มมุ หลายรูปแบบ ใน

ชิน้งานเดียวกนั 

    3.4  ความคดิละเอียดลออ หมายถึง การคดิท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดตา่งๆ  ของชิน้งานศลิปะ

สร้างสรรค์ท่ีสร้างขึน้อาจเป็นการเพิ่มเตมิเสริมแตง่ความคดิครัง้แรกทําให้ผลงานมีความแปลกใหมแ่ละ

สําเร็จ สมบรูณ์มากขึน้ 
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 การวิจยัครัง้นีส้ามารถวดัความคดิสร้างสรรค์โดยการใช้แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของ

เยลเลนและเออร์บนั (Jellen; & Urban. 1986) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองทํากิจกรรมศลิปะ

ด้วยใบตอง 

กิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง 

ความคดิสร้างสรรค์ 

  - ความคดิริเร่ิม 

  - ความคดิคลอ่งแคลว่ 

  - ความคดิยืดหยุน่ 

  - ความคดิละเอียดลออ 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

 1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิสร้างสรรค์ 

        1.1 ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ 

        1.2 ความสําคญัของความคดิสร้างสรรค์ 

        1.3 ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ 

        1.4 พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์ 

        1.5 องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 

        1.6 กระบวนการของความคดิสร้างสรรค์ 

        1.7 ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ 

        1.8 ทกัษะการคดิท่ีสง่เสริมความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 

        1.9 แนวทางในการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 

        1.10 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์ 

  2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศลิปะ 

        2.1 ความหมายของศลิปะ 

        2.2 ความสําคญัของศลิปะ 

        2.3 พฒันาการทางศลิปะ 

        2.4 การจดักิจกรรมศลิปะ 

        2.5 หลกัการจดักิจกรรมศลิปะ 

        2.6 ประวตัแิละองค์ประกอบของใบตอง 

        2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมศลิปะ 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
 1.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

  ความคดิสร้ างสรรค์ หมายถึงความสามารถของบคุลในการคดิแก้ปัญหาด้วยความคดิ

อยา่งลกึซึง้ ท่ีนอกเหนือไปจากความคดิอยา่งปกตธิรรมดา เป็นลกัษณะภายในตวับคุคลท่ีสามารถจะ

คดิได้หลายแง่มมุ และผสมผสานจนได้ผลิตผลใหมท่ี่ถกูต้องสมบรูณ์ (อารี  รังสนินัท์. 2532: 3; อ้างอิงจาก 

Guilford. 1959: 470) ได้กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์ หมายถึงความคดิอเนกนยั (Divergent Thinking) 

ซึง่คดิได้หลายทิศทาง หลายด้านหลายมมุคดิได้กว้างไกลและนําไปสูก่ารคดิประดษิฐ์สิง่แปลกใหม่

รวมถึงการคดิค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้สําเร็จความคดิอเนกนยัประกอบด้วยความคดิริเร่ิม

(Originality) ความคลอ่งในการคดิ  ( Fluency) ความยืดหยุน่ในการคดิ  (Flexibility) และความคดิ

ละเอียดลออ (Elaboration) เกตเซล (Getzels. 1962: 450 - 455) มีความเหน็สอดคล้องกบักิลฟอร์ด  

เขากลา่ววา่ ความคดิ สร้างสรรค์เป็นลกัษณะการคดิท่ีหาคําตอบหลายๆ คําตอบ เพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า

ซึง่ลกัษณะเชน่นีม้กัจะเกิดขึน้กบับคุคลท่ีมี อิสระภาพในการตอบสนองจงึจะสามารถตอบได้มาก  

  กดูและโฟรฟี  (ประสาท อิศรปรีดา . 2538: 141; อ้างอิงจาก  Good; & Prophy. 1986: 

685) ได้ให้ความหมายวา่ ความคดิสร้างสรรค์คือ ความคดิท่ีแปลกใหม่  (Novel) และมีคณุคา่  (Value) 

ด้านความถกูต้อง เชน่ แก้ปัญหาได้ถกูต้อง หรือเป็นคณุคา่ด้านความสขุทางใจ เชน่ ดนตรีทําให้ผู้ ฟังมี

ความสขุ 

  เทเลอร์ (สวุรรณา ก้อนทอง. 2547: 31; อ้างอิงจาก Taylor. 1964: 108 -109) ได้กลา่ววา่ 

ความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถท่ีจะย้อนกลบัเพ่ือการแก้ปัญหาแนวทางใหม ่ ซึง่เสนอวา่ 

ความคดิสร้างสรรค์ประกอบด้วยความคดิคลอ่งแคลว่ในการคดิ เป็นการกระตุน่ความคดิจากภายใน

และร่วมกนัใช้ความคดิเหลา่นี ้เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัและความมัน่ใจมากขึน้ ความคดิยืดหยุน่เป็น

การพิจารณาปัญหาได้หลายแง่และความคดิริเร่ิมเป็นการพิจารณาสิ่งตา่งๆ ในทางท่ีแปลก 

ทอแรนซ์  (สวุรรณา ก้อนทอง .2547: 30; อ้างอิงจาก Torrance,E.P. 1964) ได้ให้

ความหมายวา่ ความคดิสร้างสรรค์หมายถึงกระบวนการของความรู้สกึ ไวตอ่การแก้ปัญหาหรือสิง่

บกพร่องท่ีขาดหายไปแล้วรวมความคดิตัง้เป็นสมมตฐิานขึน้และทําการทดลองสมมตฐิาน และรายงาน

ผลท่ีได้จากการค้นความคดิสร้างสรรค์ของคนมีความแตกตา่งกนัตามระดบัความมากน้อย ซึง่ ทอแรนซ์ 

(Torrance , E.P. 1964) ได้ให้ทศันะวา่ ผลของความคดิสร้างสรรค์นัน้ไมจํ่าเป็นต้องถึงขัน้สงูสดุ ดงัเชน่ 

การคดิประดษิฐ์สิ่งใหม่ๆ  หรือการสร้างทฤษฎีท่ีต้องใช้ความคดิด้านนามธรรม แตอ่าจจ ะเป็นขัน้หนึง่  

ขัน้ใดใน 5 ขัน้ ตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 เป็นขัน้แสดงออกมาอยา่งอิสระในด้านความคดิริเร่ิม โดยไมคํ่านงึถึงคณุภาพ

ของงาน 
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ขัน้ท่ี 2 งานท่ีได้ผลผลติ ขัน้นีต้้องอาศยัทกัษะบางอยา่ง 

ขัน้ท่ี 3 เป็นงานประดษิฐ์คดิค้นสิ่งใหม่ๆ  ท่ีไมซํ่า้แบบใคร 

ขัน้ท่ี 4 เป็นการปรับปรุงงาน ขัน้ท่ี 3 ให้ดี 

ขัน้ท่ี 5 เป็นงานท่ีเกิดจากการคดิสิ่งท่ีเป็นนามธรรมขัน้สงูสดุ เชน่ ค้นพบทฤษฎีหรือ

หลกัการใหม่ 

วิชยั วงษ์ใหญ่(2523:40) ได้ให้ความหมายวา่ ความคดิสร้างสรรค์หมายถึง ความสามารถ

ของบคุคลในการแก้ปัญหาอยา่งลกึซึง้ นอกเหนือไปจากลําดบัขัน้ของ การคดิอยา่งปกตเิป็นลกัษณะ

ภายในของบคุคล ท่ีจะคดิได้หลายแง่หลายมมุ ประสมประสานกนัอนัได้ผลิตผลใหมท่ี่ต้องสมบรูณ์    

ดลิก ดลิกานนท์  (2534: 40) ได้กลา่วถึงแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์  TUT – DP 

(The test for Creative Think drawing Production) (Jellen; & Urban. 1984) ซึง่สร้างตามคํานิยามวา่ 

ความคดิสร้างสรรค์หมายถึงการคดิอยา่งมีสาระ  (Production Thinking) ในเชิงวตักรรมจินตนาการ

และความคดิอเนกนยั ซึง่รวมถึงความคดิคลอ่ง  (Fluency) ความคดิยืดหยุน่  (Flexibility) ความคดิริเร่ิม  

(Originality) ความคดิละเอียดลออ  (Elaboration) ความกล้าเส่ียง  (Risk - taking) และอารมณ์ขนั  

(Humor) 

ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา (2537: 20 -21) ได้สงัเคราะห์คําอธิบายจากแนวคดิและ

ทฤษฎีตา่งๆ พบวา่ ความคดิสร้างสรรค์มีลกัษณะตรงกนัอยู ่3 ลกัษณะ คือ 

1.  ความคดิสร้างสรรค์เป็นความคดิใหม ่แปลก แตกตา่งจากเดมิซึง่อาจเกิดจา ก

ความคดิปรับปรุงเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีมีอยูแ่ล้ว หรือการใช้จินตนาการคดิประดษิฐ์สิ่งใหมข่ึน้มา 

2.  เป็นการคดิมุง่แก้ปัญหาท่ีเกิดจากความต้องการของบคุคล หรือความจําเป็นจาก

สิง่แวดล้อมโดยมีลกัษณะของความไวตอ่การรับรู้ความรู้สกึถึงปัญหาหรือการคดิค้นปัญหาในแงม่มุ

หรือรูปแบบท่ีแตกตา่งจากธรรมดา 

3.  เป็นการคดิท่ีมีคณุคา่เป็นประโยชน์ มิใชค่ดิฟุ้ งซานให้แปลก ๆ แตกตา่ง แตไ่ร้สาระ 

หรือเป็นอนัตราย เป็นการคดิแปลกใหมท่ี่เหมาะสมกบัการแก้ปัญหา มีทางเป็นไปได้และใช้ประโยชน์

ได้จริง หรือความคดิหลายทิศหลายทางท่ีนําไปสูก่ระบวนการคดิประดษิฐ์ สิ่งแปลกใหม ่รวมทัง้การคดิ

การค้นพบ วิธีการแก้ปัญหาใหมต่ลอดจนความสําเร็จในด้านการคดิค้นพบทฤษฎีตา่งๆ อนัก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงในทางสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม    

อารี รังสนินัท์  (2526) ให้ความหมายวา่ ความคดิสร้างสรรค์ คือ ความคดิจตินา

การประยกุต์ท่ีสามารถนําไปสูก่ารประดษิฐ์คดิค้นพบใหม่ๆ  ทางเทคโนโลยีซึง่เป็นความคดิในลกัษณะท่ีคน

อ่ืนคาดไมถึ่งหรือมองข้าม เป็นความคดิหลากหลาย คดิกว้างไกล เน้นทัง้ปริมาณ และคณุภาพอาจเกิด

จากการคดิผสมผสานเช่ือมโยงกบัความคดิใหม่ๆ  ท่ีแก้ปัญหาหรือเอือ้อํานวยประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 
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อารี พนัธ์มณี (2540: 6) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์หมายถึง กระบวนการทางสมอง

ท่ีคดิในลกัษณะอเนกนยั อนันําไปสูก่ารคดิค้นพบสิ่งแปลกใหม ่ด้วยความคดิดดัแปลงปรุงแตง่จาก

ความคดิเดมิผสมผสานกนัให้เกิดสิ่งใหม ่ซึง่รวมทัง้การประดษิฐ์คดิค้นพบสิ่งตา่งๆ ตลอดจนวิธีการคดิ

ทฤษฎี หลกัการได้สําเร็จ 

จากความหมายตา่งๆ ของความคดิสร้างสรรค์ สรุปได้วา่ความคดิสร้างสรรค์หมายถึง

กระบวนการคดิทางสมองท่ีสามารถนําไปสคูวามคดิท่ีแปลกใหม ่หรืออาจจะคดิเพิม่เตมิจากความคดิ

เดมิ และก่อให้เกิดผลงานหรือนวตักรรมท่ีค้นพบขึน้มาใหม ่โดยความคดิอาจจะเช่ือมโยงจาก

ประสบการณ์ของตนเอง 

 

 1.2  ความสาํคัญของความคิดสร้างสรรค์ 

เฮอร์ลอค (วารุณี นวลจนัทร์. 2539: 12; อ้างอิงจาก Hurlock. 1972: 319) ได้กลา่ววา่

ความคดิสร้างสรรค์ให้ความสนกุความสขุและความพอใจแก่เดก็มอิิทธิพลตอ่บคุลกิภาพของเดก็มาก

ไมมี่อะไรท่ีจะทําให้เดก็รู้สกึหดหูไ่ด้เ ทา่กบังานสร้างสรรค์ของเขาถกูตําหนิ ถกูดถูกู หรือถกูวา่สิ่งของท่ี

เขาสร้างนัน้มาเหมือนของจริง 

ผสุดี กฏิุอินทร์ (2537: 73) ได้กลา่วถึงคณุคา่ของการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ไว้วา่ 

1. คณุคา่ความคดิสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่สงัคม ได้แก่การท่ีบคุคลได้คดิสร้างสรรค์สิ่งหนึง่

เพ่ือเป็นประโยชน์สขุและความก้าวหน้าของสงัคม หรือหาวิธีแก้ไขจนประสบความสําเร็จมีประโยชน์ตอ่

สงัคม เชน่ความเจริญก้าวหน้าด้านการเกษตร การคมนาคม และความเจริญก้าวหน้าในด้านการแพทย์ 

2.  คณุคา่ความคดิสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ตนเองความสามารถในการสร้างสรรค์นัน้นบัเป็น

ความสามารถท่ีมีคณุคา่ตอ่ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์เองด้วย เพราะการการสร้างผลงานชิน้ใดชิน้หนึง่

ขึน้มาทําให้ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์มีความพอใจและมีความสขุ เชน่การท่ีเดก็สร้างผลงานด้วยตนเอง

จะสร้างความพงึพอใจแก่เดก็ไมว่า่จะเป็นการวาดภาพ การตอ่สิง่ของให้เป็นรูปตา่งๆ ก ารคดิเกมการ

เลน่ท่ีแปลกใหม ่เดก็จะเกิดความภมูิใจในความสามารถของตนเอง มัน่ใจในตนเอง ซึง่มีผลไปถึงแบบ

แผนบคุลกิภาพ และความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสงัคมของเดก็ 

อารี รังสนินัท์ (2532: 498) กลา่ววา่ ความคดิสร้างสรรค์มีความสําคญัตอ่ตนเอง และ

ตอ่สงัคมดงัตอ่ไปนี ้

1.  ตอ่ตนเอง 

 1.1 ลดความเครียดทางอารมณ์ บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ต้องการแสดงออก

อยา่งอิสระทัง้ความคดิและการ ปฏิบตัิ มีความมุง่มัน่จริงจงัในสิงท่ีคดิ หากทําได้ตามท่ีคดิจะทําให้ลด

ความเครียด และความกงัวล เพราะได้สนองตอบความต้องการพืน้ฐานของตนเอง ซึง่ลกัษณะตา่งๆ ท่ี

บคุคลท่ีสร้างสรรค์ต้องการตอบสนอง ได้แก่ ความอยากรู้ อยากเหน็ความสนใจศกึษาค้นคว้า ต้องการ

เผชญิกบัสิง่ท่ีท้าทายความสามารถ เป็นต้น 
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 1.2  มีความสนกุสนาน เพลิดเพลินและเป็นสขุ บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์เม่ือ

ได้ทําในสิ่งท่ีตนคดิ ได้เลน่ ได้ทดลองกบัความคดิจะรู้สึ กพอใจต่ืนเต้นกบัผลงานท่ีจะเกิดขึน้จะทํางาน

อยา่งเพลดิเพลนิทุม่เทอยา่งจริงจงัเตม็กําลงัเตม็ความสามารถและทําอยา่งมีความสขุแม้จะเป็นงาน

หนกัแตจ่ะเป็นเร่ืองท่ีง่ายและเบาจะเห็นวา่การทํางานของศลิปิน นกัวิทยา ศาสตร์ และนกัสร้างสรรค์

สาขาตา่ง ๆ จะใช้เวลาทํางานตดิตอ่กนัครัง้ ละหลายๆ ชัว่โมง และทําอยา่งตอ่เน่ืองกนัหลายปี     

จนค้นพบบางสิ่งบางอยา่งท่ีสามารถผลิตผลสร้างสรรค์ออกมาได้ 

 1.3  มีความภาคภมูิใจและเช่ือมัน่ในตนเอง การได้ทําในสิ่งท่ีตนคดิ ได้ทดลอง ได้

ปฏิบตัจิริงเม่ืองานนัน้ได้ประสบความสําเร็จจะทําให้บคุคลเกิดความรู้สกึภาคภมูใิจ และเช่ือมัน่ใน

ตนเองหากงานนัน้ไมสํ่าเร็จบคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะเข้าใจและยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ ได้เรียนรู้และ

ค้นพบบางสิง่บางอยากจากความไมสํ่าเร็จ ชว่งนีจ้ะเป็นพืน้ฐานให้เกิดความมมุานะ พยายาม และมี

ความกล้าท่ีจะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือความสําเร็จตอ่ไป 

2.  ตอ่สงัคม 

 2.1  ทําให้สงัคมเกิดการเปล่ียนแปลง เพราะผลงานสร้างสรรค์นํามาซึง่ความ

แปลกใหมทํ่าให้สงัคมเจริญก้าวหน้า ถ้าสงัคมหยดุน่ิงจะทําให้สงัคมหล้าหลงั 

 2.2  ชว่ยให้เกิดการเปล่ียนแปลง ประดษิฐ์กรรมความคดิสร้างสรรค์ของมนษุย์ 

เชน่ เคร่ืองจกัรรถยนต์ รถแทรกเตอร์ เคร่ืองวิดนํา้  เคร่ืองนวดข้าว เคร่ืองเก็บผลไม้ เคร่ืองบด สิง่เหลา่นี ้

ชว่ยในการผอ่งแรงของมนษุย์ได้มาก ชว่ยลดความเหน่ือยยากลําบากและความทรมานได้มาก ไมต้่อง

ทํางานหนกั ทําให้ชีวิตมีความสขุมากขึน้ 

 2.3  ชว่ยให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็ว การค้นพบจกัรยาน รถยนต์ เรือ 

เคร่ืองจกัรร ถไฟ เคร่ืองบนิ ยานอวกาศ ทําให้การคมนาคมตดิตอ่กนัการเดนิทางขนสง่สะดวกสบาย

ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความคดิ ความเข้าใจกนัมากย่ิงขึน้ 

 2.4  ความปลอดภยัในชีวิตและการมีชีวิตท่ียืนยาวขึน้การค้นพบทางการแพทย์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้ชีวิตมนษุย์ไมต้่องเส่ีย งอนัตราย การค้นพบยารักษาโรค ป้องกนัโรค

เชน่ การค้นพบวคัซีนตา่งๆ ทําให้มนษุย์รอดพ้นจากการเป็นโรคโปลิโอ วณัโรค เป็นต้นการค้นพบความรู้

ใหม่ๆ  ในเร่ืองโภชนาการการออกกําลงักายการดแูลสขุภาพอนามยัตา่งๆ ทําให้ประชาชนรู้จกัปฏิบตัติน

ในด้านการป้องกนั ดแูลรักษาสขุภาพอนามยัทัง้ร่างกายและจติใจ มีสว่นทําให้คนมีชีวิตยืนยาวขึน้ 

 2.5  ชว่ยประหยดัเวลา แรงงานและเศรษฐกิจ ผลการค้นพบในด้านตา่งๆ ทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์ การศกึษาการเกษตรชว่ยให้มนษุย์มีเวลามากขึน้สามารถนํา

พลงังานไปใช้ทําอยา่งอ่ืนเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และเพิ่มพนูเศรษฐกิ จได้มากขึน้มีเวลาหาความรู้ช่ืนชม

กบัความงามสนุทรียภาพและศลิปะได้มากขึน้ 



12 

 2.6  ชว่ยในการแก้ปัญหาสงัคม เน่ืองจากสภาพสงัคมเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

จงึจําเป็นต้องคดิหรือหาวิธีใหม่ๆ  มาใช้แก้ปัญหาให้หมดไป 

 2.7  ชว่ยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและดํารงไว้ซึง่มนษุยชาต ิความคดิสร้างสรรค์

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศลิปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ชว่ยยกมาตรฐานการ

ดําเนินชีวิต ทําให้มนษุย์เป็นสขุ และสามารถสร้างสรรค์สงัคมให้เจริญขึน้ตามลําดบั 

สรุปได้วา่ความคดิสร้างสรรค์เป็นมีสว่นสําคญัตอ่ตนเอง และตอ่ผู้ อ่ืนความคดิ

สร้างสรรค์จะสง่ผลให้บคุคลมีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถทําสิ่งตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์ตอ่

สงัคมและก่อให้เกิดความก้าวหน้า รวมทัง้ชว่ยสง่เสริมพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจสงัคม

และสตปัิญญาให้แก่เดก็ เพ่ือจะได้เจริญเตบิโตเป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพและสร้างความเจริญก้า วหน้าให้

ประเทศชาตติอ่ไป 

 

 1.3  ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ 

อารี รังสนินัท์ (2532: 506-510) กลา่วถึง ทฤษฎีเก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ตามแนวคดิของนกัจติวิทยาจติวิเคราะห์ฟอร์ย 

จิตแพทย์ชาวเวียนนาเป็นผู้ นํากลุม่ ให้ความเห็นวา่ค วามคดิสร้างสรรค์เกิดจากความขดัแย้งระหวา่ง

แรงขบัทางเพศซึง่ถกูผลกัดนัออกมาโดยจิตใต้สํานกึกบัความรู้สกึผิดชอบชัว่ดีในสงัคม ดงันัน้เพ่ือให้

แรงขบัทางเพศได้แสดงออกมา ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ อาจเป็นความขดัแย้งเร่ืองไมพ่งึพอใจในสภาพ

ของตนจงึต้องการปรับสภาพเดมิให้เป็น ไปตามท่ีตนพอใจ เชน่ รุจิรา เดก็วยัรุ่นอายปุระมาณ  15 ปี ไม่

พอใจสภาพห้องนอนของเธอ เพราะมนัเรียบเธอจงึคดิตกแตง่ด้วยการตดิภาพประดบัตามผนงัและ

โยกย้ายเฟอร์นิเจอร์บางชิน้ให้อยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสมขึน้ เพิ่มแจกนัดอกไม้ให้ห้องดสูดช่ืนสวยงาม ตดิมา่น

หน้าตา่งและอ่ืนๆ เป็น ตนฟอร์ยมีความคดิวา่ความคดิสร้างสรรค์เกิดจากความขดัแย้งระหวา่งแรงขบั

ทางเพศกบัความรู้สกึผิดชอบในสงัคม แรงขบัทางเพศถกูกลัน่กรองออกมาในรูปแบบพฤตกิรรมท่ีสงัคม

ยอมรับเป็นความคดิสร้างสรรค์ 

2.  ทฤษฎีโครงสร้างสมรรถภาพทางสมองหรือทฤษฎีโครงสร้างทางสตปัิญญา เป็น

แนวทางของกิลฟอร์ด นกัจติวิทยาชาวอเมริกนัได้ศกึษาวิจยัการวิเคราะห์ตวัประกอบ  (FactorAnalysis) 

ทางสตปัิญญาเป็นเวลาประมาณ 20 ปีโดยค้นพบความคดิเอกนยัและอเนกนยัเป็นความคดิสร้างสรรค์ 

ความมีเหตผุล และการแก้ปัญหา กิลฟอร์ด ได้แบง่สมรรถภาพทางสมองออกเป็น  3 มิต ิดงันีม้ิตท่ีิ  1 

เนือ้หา (Content) หมายถึงเนือ้หาข้อมลูหรือสิ่งเร้าท่ีเป็นส่ือในการคดิท่ีสมองรับเข้าไปคดิแบง่ออกเป็น  

4 ลกัษณะ คือ 
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1.  ภาพ (Figural: F) หมายถึงข้อมลูหรือสิ่งเร้าท่ีเป็นรูปธรรม หรือรูปท่ีแนน่อน ซึง่

สามารถรับรู้และทําให้เกิดความรู้สกึนกึคดิได้ เชน่ ภาพ เป็นต้น 

2.  สญัลกัษณ์  (Symbolic: S) หมายถึง ข้อมลูหรือสิ่งเร้าท่ีอยูใ่นเคร่ืองหมายตา่งๆ 

เชน่ตวัอกัษร ตวัเลข โน้ตดนตรีและสญัลกัษณ์อ่ืนๆ 

3.  ภาษา (Semantic: M) หมายถึงข้อมลูหรือสิ่งเร้าท่ีอยูใ่นรูปของถ้อยคําท่ีมีความหมาย

ตา่งๆ กนั ใช้ตดิตอ่ส่ือสารได้ เชน่ พอ่ แม ่เพ่ือน ชอบ โกรธ เสียใจ เป็นต้น 

4.  พฤตกิรรม  (Behavior: B) หมายถึง ข้อมลูท่ีแสดงออก กิริยา อาการ การกระทําท่ี

สามารถสงัเกตเหน็ รวมทัง้ทศันคต ิการรับรู้ การคดิ เชน่ การยิม้ การหวัเราะ การสัน่ศีรษะ การแสดง

ความคดิเห็น เป็นต้น 

มิตท่ีิ 2 วิธีการคดิ (Operation) หมายถึง มติท่ีิแสดงลกัษณะกระบวนการปฏิบตังิาน 

หรือกระบวนการคดิของสมอง แบง่ออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ 

1.  การรับการเข้าใจ  (Cognition: C) หมายถึงความสามารถทางสมองของบคุคลท่ี

ตีความเม่ือเห็นสิ่งเร้าได้ 

2.  การจํา (Memory: M) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสมความรู้และข้อมลู

ตา่งๆ แล้วสามารถระลกึได้เม่ือต้องการ 

3.  การคดิแบบอเนกนยั หรือความคดิกระจาย  (Divergent Thinking: D) หมายถึง

ความสามารถในการคดิตอบสนองตอ่สิง่เร้าได้หลายรูปแบบ หลายแงห่ลายมมุ 

4.  การคดิแบบเอกนยัหรือความคดิรวม (Convergent Thinking: N) หมายถึงความสามารถ

ในการคดิหาคําตอบท่ีดีทีสดุจากข้อมลูหรือสิ่งเร้าท่ีกําหนด 

5.  การประเมินคา่  (Evaluation: E) หมายถึง ความสามารถของบคุคลท่ีสามารถหา

เกณฑ์ท่ีสมเหตสุมผล สาสมารถตดัสนิเก่ียวกบัความดีความงามความเหมาะสมสามารถสรุปได้วา่

ข้อมลูอ่ืนใดบ้างท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์ ตัง้ขึน้ 

มิตท่ีิ 3 ผลของการคดิ หมายถึง มิตท่ีิแสดงผล  (Product) ท่ีได้จากการทํางาน การ

จดัการกระทํา 

วิธีการคดิจากข้อมลูจากเนือ้หา ผลการคดิออกมาในรูปลกัษณะตา่งๆ กนั ดงันีคื้อ 

1. หนว่ย (Unit: U) หมายถึงสิ่งท่ีมีคณุสมบตัเิฉพาะตวัและแตกตา่งไปจากสิ่งอ่ืนๆ 

2. จําพวก (Class: C) หมายถึงประเภท จําพวก หรือกลุม่ของหนว่ยท่ีมีคณุสมบตัหิรือ

ลกัษณะร่วมกนั 
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3.  ความสมัพนัธ์  (Relation: R) หมายถึง ผลของการเช่ือมโยงความคดิของประเภท

หรือหลายประเภทเข้าด้วยกนั โดยอาศยัลกัษณะบางอยา่งเป็นเกณฑ์ ความสมัพนัธ์อาจจะอยูใ่นรูป

ของหนว่ยกบัหนว่ยจําพวกกบัจําพวก หรือระบบกบัระบบ 

4.  ระบบ (System: S) หมายถึง การเช่ือมโยงของสิง่เร้า โดย อาศยักฎเกณฑ์ หรือ

ระเบียบแบบแผนบางอยา่ง 

5.  การแปลงรูป  (Transfomation: T) หมายถึง การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ดดัแปลง 

ตีความขยายความ ให้นิยามใหม ่หรือการจดัองค์ประกอบของสิ่งเร้าหรือข้อมลูออกมาในรูปใหม่

โครงสร้างของสมรรถภาพทางสมอง หรือการวดัเชาว์ปัญญาของกิลฟอร์ด แบง่ออกเป็น  120 เซลล์ หรือ 

120 องค์ประกอบ โดยในแตล่ะตวัจะประกอบด้วยหนว่ยยอ่ยของ 3 มติ ิเรียงจากเนือ้หาวิธีการคดิ และ

ผลของการคดิ (Content Operation-Product) 

 3. ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ตามแนวความคดิข องนกัมนษุยนยิม มาสโล (Abraham 

H. Maslow) และโรเจอร์  (Rogers) เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัของแนวคดิกลุม่นี ้โดยมีความคดิวา่ ผู้ ท่ีมี

ความคดิสร้างสรรค์ เป็นผู้ ท่ีรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีเป็นจริง เข้าใจตนเองยอมรับตนเองทัง้ในสว่นท่ี

บกพร่องและในสว่นดี รู้ทัง้จดุออ่นและตร ะหนกัในความสามารถของตนเองพึง่ตนเอง ริเร่ิมและนํา

ตนเองได้ สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้อยา่งเตม็ท่ี มีอิสระเสรีภาพในการคดิ ตดัสินใจ เลือก

ทําสิ่งๆ โดยไมใ่ห้ตนเองและผู้ อ่ืนเดือดร้อน มองเห็นศกัดิศ์รีคณุคา่ของตนเอง และสามารถสร้างสรรค์

ตนเองและสงัคมให้เกิดประโยชน์สุ ขการท่ีบคุคลสามารถพฒันาและไปถึงเป้าหมายดงักลา่ว กลุม่ 

มนษุยนยิมเน้นถึงสถานการณ์ท่ีสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์วา่ ต้องประกอบด้วย 

1.  ภาวะความปลอดภยัทางจติ 

 1.1  การยอมรับในคา่ของคนแตล่ะคน 

 1.2 ไมมี่การตีราคา ประเมินหรือเปรียบเทียบความคดิเห็นและผลงาน ทกุคนทํางาน

ด้วยความสบายใจ 

 1.3 ความมัน่ใจในตวัเอง มีแนวโน้มท่ีจะตดัสินใจด้วยตนเอง และเตม็ใจท่ีจะรับผิดชอบ

ในความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของตนได้ 

2.  ภาวะท่ีมีเสรีภาพในการแสดงออก 

 2.1 มีจิตใจกว้างท่ีจะเปิดรับประสบการณ์ เตม็ใจจะรับรู้ความคดิ มีความสนใจตอ่

เหตกุารณ์ และความเปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในโลก 

 2.2 ปรารถนาท่ีจะเลน่กบัความคดิ และสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ  นกัมนษุยวิทยามีความ

เช่ือวา่ บคุลท่ีรู้จกัคนตรงตามสภาพท่ีเป็นจริง จะสามารถพฒันาศกัยภาพของตนให้เตม็ท่ี ภายใต้

ความรู้สกึปลอดภยัทางจติใจ และการมีเสรีภาพในการแสดงออก จะทําให้เกิดผลผลิตสร้างสรรค์ได้ 
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4. ทฤษฎีความคดิสองลกัษณะ เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการทํางานของสมองมนษุย์ มี

แนวคดิเบือ้งต้นวา่ เผา่พนัของมนษุย์อยูร่อดสืบสายมาจนถึงคนปัจจบุนัได้ เพราะมนษุย์มีสมองอนั

เช่ียวชาญ ซึง่เกิดจากการทํางานของสมองท่ีมีสองสวน โดยแบง่หน้าท่ีกนัทําในแตล่ะสว่ น และจากการ

ค้นคว้าทดลองเก่ียวกบัการทํางานของสมองสองซีก คือ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ซึง่ทําหน้าท่ี

แตกตา่งกนัอยา่งเดน่ชดัในการรับรู้ความเป็นไปของสิ่งตา่งๆ  ความคดิสร้างสรรค์เกิดจากการทํางาน

ของสมองซีกขวา ซึง่ทําหน้าท่ีคดิจินตนาการความคดิแปลกๆ ใหม่ๆ  ความซาบซึง้ในด นตรี ศลิปะ 

วรรณคดี เป็นต้น สว่นสมองซีกซ้าย เป็นสว่นท่ีคดิและมีการทํางนออกมาเป็นรูปธรรม เชน่ การ

วิเคราะห์ การหาเหตผุล กฎเกณฑ์ความคดิสร้างสรรค์เกิดจากการทํางานของสมองซีกขวา จะสามารถ

แสดงหรือบอกให้ผู้ อ่ืนทราบได้ต้องเกิดจากการรวบรวมวิเคราะห์ และหาถ้อยคําของสมองซีก ซ้าย

เทา่นัน้ ดงันัน้หากสมองทัง้  2 ซีก คือซีกซ้าย และซีกขวา ได้พฒันาอยา่งเหมาะสมทัง้  2 ซีก ก็จะ

สามารถทําคณุประโยชน์ตา่งๆ แก่มนษุย์ชาตอิยา่งมหาศาล ทฤษฎีความคดิสองลกัษณะจงึเป็นอีก

ทฤษฎีหนึง่ในการจดัและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของบคุคลการศกึษาการทํางานของสมองแบง่

ออกเป็น 2 ซีก คือ สมองซีกซ้ายและซีกขวา กลา่วคือ สมองซีกขวา จะทําหน้าท่ีคดิจตินาการ คดิ

สงัเคราะห์ และมีความโน้มเอียงเข้าหากฎเกณฑ์ของดนตรี และศลิปะสว่นสมองซีกซ้าย คดิวิเคราะห์

หาเหตผุล โน้มเอียงเข้าหากฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฉะนัน้ถ้าสมองได้รับการพฒันา

ให้ทําหน้าท่ีอยา่งเตม็ท่ีทัง้ 2 ด้านก็จะสามารถสร้างสรรค์และก่อประโยชน์แก่มนษุยชาตอิยา่งมหาศาล 

ขัน้ตอนท่ี 1 การตระหนกัรู้ถึงความสําคญัของความคดิสร้างสรรค์ เป็นขัน้ตอนแรกท่ี

จะทําให้บคุคลเพิ่มความสํานกึในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของแตล่ะบคุคล เชน่ การพฒันาปรีชา

ญาณ การรู้จกัและเข้าใจตนเอง การมีสขุภาพจิตท่ีสมบรูณ์และการมีชีวิตท่ีดีขึน้กวา่เดมิ และเข้าใจ

นวตักรรมตา่งๆ ท่ีผา่นมาในประภยัตศิาสตร์ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความเจริญก้าวหน้า และวิธีแก้ปัญหา

ในปัจจบุนัและอนาคต 

ขัน้ตอนท่ี 2 ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้และแจม่ชดัในธรรมชาตขิอง ความคดิสร้างสรรค์ 

หมายถึง การท่ีบคุคลจะสนใจและให้ความสําคญักบัความคดิสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ เม่ือได้รับรู้เนือ้หา

สาระเก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์ จะชว่ยให้บคุคลเข้าใจและเห็นความสําคญัย่ิงขึน้ สาระท่ีควรจดัให้

บคุคลได้เรียนรู้ ได้แก่ 

1. บคุลกิภาพของบคุลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ 

2. ลกัษณะกระบวนการคดิสร้างสรรค์ 

3. ความสามารถสร้างสรรค์ด้านตา่งๆ 

4. ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ 

5. แบบสอบถาม แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ 
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6. เทคนิควิธีการฝึกคดิสร้างสรรค์ 

7. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความคดิสร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนท่ี  3 เทคนิคและวิธีการสง่เสริมและ พฒันาความคดิสร้างสรรค์ หมายถึง 

เทคนิควิธีการ กลยทุธ์ในการฝึกกระบวนการคดิสร้างสรรค์เพ่ือสง่เสริมให้เกิดผลผลิตสร้างสรรค์ซึง่รวม

เทคนคิและวิธีการตอ่ไปนีด้้วย คือ การระดมพลงัสมอง การคดิเชงิเปรียบเทียบ การคดิจตินาการ เป็นต้น 

ขัน้ตอนท่ี 4 การเพิม่พนูศกัยภาพในการเ ป็นมนษุย์ของแตล่ะบคุคลอยา่งแท้จริงเป็น

การพฒันาบคุคลไป สูก่ารรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีเป็นจริงเป้าหมายสงูสดุคือบคุคลสามารถดงึ

ศกัยภาพความสามารถและปรัชญาของแตล่ะบคุคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนและสงัคมอยา่งเตม็ท่ี 

การรู้จกัตนเองตรงสภาพท่ีเป็นจริง จะประกอบด้วย 

1. เป็นผู้ เปิดรับประสบการณ์ตา่งๆ มาปรับเข้ากบัตนได้ 

2. สนใจศกึษาเก่ียวกบัความเป็นอยูข่องมนษุย์ 

3. มีความคดิริเร่ิมในการนําตนเอง และริเร่ิมผลิตสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง 

4. มีความสามารถในการคดิยืดหยุน่ เพ่ือปรับปรุงและเปล่ียนแปลงแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตให้เหมาะสมได้ลําดบัขั ้ นในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ ของทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์

ของโอต (The Model AUTA) มีลําดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. การตระหนกัถึงความสําคญัของความคดิสร้างสรรค์ 

2. ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้และแจม่ชดัของความคดิสร้างสรรค์ 

3. เทคนิควิธีการและกลยทุธ์ในการฝึกกระบวนการคดิสร้างสรรค์ 

4. การเพิม่พนูศกัยภาพในมนษุย์ 

ความคดิสร้างสรรค์มีทฤษฎีและแนวคดิท่ีสนบัสนนุหลายทฤษฎีด้วยกนั ได้แก่ ทฤษฎี

ความคดิสร้างสรรค์ตามแนวความคดินกัจติวิทยาจติวิเคราะห์ ทฤษฎีโครงสร้างทางสตปัิญญาของ    

กิลฟอร์ด ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ตามแนวความคดิของนกัมนษุยนยิม ทฤษฎี ความคดิสองลกัษณะ 

และทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ของโอตา โดยแตล่ะทฤษฎีตา่งให้ความสําคญัตอ่การสง่เสริมและ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ท่ีควรจะสง่เสริมและปลกูฝังให้กบัเดก็ตัง่

แตย่งัเล็กเพราะเป็นชว่งท่ีสมองกําลงัพฒันาได้ดีท่ีสดุ 

 

 1.4  พัฒนาการทางความคดิสร้างสรรค์ 

แมคมิลแลน  (อารี รังสนินัท์ . 2526: 41-42; อ้างอิงจาก  Macmillan. n.d.) ได้แบง่

พฒันาการทางจนิตนาการของเดก็ออกเป็น 3 ขัน้ คือ 

ขัน้ท่ี 1 เป็นขัน้ท่ีเดก็เลก็ๆ มีความรู้สกึเก่ียวกบัความงาม ซึง่เป็นทางนําไปสูค่วามจริง 
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ขัน้ท่ี 2 เป็นระยะท่ีเดก็เร่ิมเข้าใจถึงความเป็นจริง เดก็จะเร่ิมมีคําถามถึงสาเหตแุละผล

ด้วยการถามวา่ “ทําไม” 

ขัน้ท่ี 3 เดก็เร่ิมเข้าใจคดิท่ีละน้อยๆ ในสิ่งท่ีเดก็พบเห็น ในโลกแหง่ความจริง 

ทอร์แรนซ์ (สวุรรณา ทองก้อน . 2542: 29; อ้างอิงจาก Torrance. 1964: 87-88) ได้

กลา่วถึง พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์ ไว้ดงันี ้

แรกเกิด - 2 ปีในระยะขวบแรกของชีวิต เดก็เร่ิมพฒันาการด้านจินตนาการ จะเห็นได้

จากท่ีเดก็เร่ิมถามช่ือสิง่ตา่งๆ การพยายามทําสิง่ตา่งๆ หรือ จงัหวะเดก็เร่ิมแสวงหาโอกาส ทําสิง่แปลก

ใหมไ่ปกวา่เดมิ โดยมีความกระตือรือร้นท่ีจะทํา ท่ีจะคดิสํารวจสิ่งต่ างๆ มากขึน้ โดยเร่ิมชมิ ดม สมัผสั 

ด้วยความอยากรู้ อยากเหน็ ดงันัน้ การสง่เสริมและสนบัสนนุให้เดก็ได้สํารวจ โดยการจดั

สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั มีท่ีวา่ง มีวสัดอํุานวยตอ่การคดิการเลน่ จะสามารถชว่ยให้เดก็พฒันา

ความคดิจนิตนาการได้ดี 

ระยะ 2 - 4 ปี เดก็เรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ จากประสบการณ์ตรง แล้วถ่ายทอดประสบการณ์ท่ี

รับรู้ โดยการแสดงออกและจนิตนาการ เชน่ เดก็ไมเ่ข้าใจวา่ทําไมไมใ่ห้เลน่นํา้ร้อน เม่ือเดก็มีโอกาส

สมัผสัจบัต้องนํา้ร้อน ก็จะรู้วา่เป็นสิ่งท่ีเลน่ไมไ่ด้ ในระยะนีเ้ดก็จะต่ืนเต้นกบัประสบการตา่ง ๆ เดก็มีชว่ง

สนใจสัน้ เร่ิมรู้ สกึเป็นตวัของตวัเอง และเกิดความเช่ือมัน่ แตก่ารเรียนรู้ใหม ่ๆ อาจทําให้เดก็ตกใจ 

หวาดกลวั ดงันัน้ ครู พอ่ แมแ่ละผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ ควรระมดัระวงัให้เดก็อยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยั

อยูเ่สมอ ของเลน่ท่ีชว่ยสง่เสริมจินตนาการของเดก็ได้ดี คือ ของเลน่ท่ีไมมี่โคร งสร้างตามตวั เชน่ ดนิ

เหนียว ดนินํา้มนั ไม้บล๊อค 

ระยะ 4 - 6 ปี ในวยันีเ้ป็นวยัท่ีเดก็มีจินตนาการสงู เดก็เร่ิมสนกุสนานกบัการวางแผน 

และการคาดคะเนในสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการเลน่ เดก็เร่ิมเลน่เรียนแบบผู้ใหญ่หรือผู้ใกล้ชิด มีความอยากรู้

อยากเหน็ เดก็จะพยายามค้นหาข้อเท็ จจริง เดก็เร่ิมเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืน และเร่ิมคดิคํานงึถึงการ

กระทําของคนท่ีมีผลตอ่บคุคลอ่ืน จากการเลน่ และการแสดงบทบาทสมมตติามจินตนาการ ครู พอ่ แม่

และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ ควรสง่เสริมให้เดก็ได้เลน่ตามลําพงั เพราะการเลน่ตามลําพงัจะชว่ย

พฒันาการจินตนาการแล ะความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ได้ โดยการจดัหาของเลน่ตา่งๆ เชน่ วสัดเุหลือ

ใช้ประเภทตา่งๆ หรือของเลน่ท่ีผู้ใหญ่ไมใ่ช้แล้วให้เดก็เลน่ 

ดงันัน้จงึสรุปได้วา่ ในเดก็วยัแรกเกิดถึง  6 ขวบสามารถสง่เสริมพฒันาการทางด้าน

ความคดิสร้างสรรค์และจินตนาการได้เป็นอยา่งดีย่ิง และหากไ ด้รับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้

ตอ่การเรียนรู้จะชว่ยการกระตุ้นให้เดก็ได้ฝึกคดิ ฝึกจนิตนาการ และผา่นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัและ

ความต้องการตามธรรมชาตกิารเรียนรู้ของเดก็ 
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  1.5  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

กิลฟอร์ด (อารี พนัธ์มณี . 2545: 35 – 42; อ้างอิงจาก Guilford. 1967: 145 -151) 

กลา่วถึง องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ ไว้ดงันี ้

1. ความคดิริเร่ิม  (Originality) หมายถึง ความคดิแปลกใหม ่ไมซํ่า้กบัความคดิของ

คนอ่ืนและแตกตา่งจากความคดิธรรมดา ความคดิริเร่ิมอาจเกิดจากความคดิจากของเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว 

ให้แปลกแตกต่ างจากท่ีเคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงให้เป็นสิ่งท่ีไมเ่คยคาดคดิ ความคดิริเร่ิมอาจ

เป็นการนําเอาความคดิเก่ามาปรับปรุงผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม ่

2. ความคดิคลอ่งแคลว่ (Fluencyหมายถึง ปริมาณความคดิท่ีไมซํ่า้กนัในเร่ืองเดียวกนั

แบง่เป็น 4 ประเภท คือ 

 2.1  ความคดิคลอ่งแคลว่ทางด้านถ้อยคํา  (Word Fluency) เป็นความสามารถใน

การใช้ถ้อยคํา 

 2.2  ความคดิคลอ่งแคล้วทางด้านการโยงสมัพนัธ์  (AssociationalFluency) เป็น

ความสามารถท่ีจะคดิหา ถ้อยคําท่ีเหมือน หรือคล้ายกนัได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ ภายในเวลาท่ี

กําหนด 

 2.3 ความคดิคลอ่งแคลว่ทางการแสดงออก (ExpressionalFluency) เป็นความสามารถ

ในการใช้วลีหรือประโยค และนําคํามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็ว เพ่ือให้ได้ประโยคท่ีต้องการ 

 2.4 ความคลอ่งแคลว่ในการคดิ  (IdeationalFluency) เป็นความสามารถท่ีจะคดิ

ในสิ่งท่ีต้องการภายในเวลา ท่ีกําหนด เชน่ ให้คดิประโยชน์ของหนงัสื อพมิพ์ให้ได้มากท่ีสดุภายในเวลา

ท่ีกําหนดให้ 

3.  ความคดิยืดหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคดิ โดยแบง่เป็น 

 3.1 ความคดิยืดหยุน่ท่ีเกิดขึน้ได้ทนัที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถ

ท่ีพยายามคดิได้หลายทางอยา่งอิสระ สามารถจดักลุม่ได้หลายทิศทางหรือหลายด้าน 

 3.2 ความคดิยืดหยุน่ทางการดดัแปลง (AdapterFlexibility) หมายถึงความสามารถใน

การดดัแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลายๆ ด้านซึง่มีประโยชน์ตอ่การแก้ปัญหาผู้ ท่ีมี

ความคดิยืดหยุน่จะดดัแปลงได้ไมซํ่า้กนั 

4. ความคดิละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคดิในรายละเอียดเป็นขัน้ตอน

สามารถอธิบายให้เห็นภาพชดัเจน หรือเป็นแผนงานท่ีสมบรูณ์ขึน้ ความคดิละเอียดลออจดัเป็นรายระ

เอียดท่ีนํามาตกแตง่ ขยายความคดิครัง้แรกให้สมบรูณ์ขึน้ 

กิลฟอร์ดและฮอฟเนอร์ (Guilford; & Hoepfner. 1971: 125-143) ได้กลา่ววา่ ความคดิ 

สร้างสรรค์ต้องมีองค์ประกอบอยา่งน้อย 8 องค์ประกอบคือ 
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1. ความคดิริเร่ิม (Originality) 

2. ความคดิคลอ่งตวั (Fluency) 

3. ความคดิยืดหยุน่ (Flexibility) 

4. ความคดิละเอียดลออ (Elaboration) 

5. ความไวตอ่ปัญหา (Sensitivity of Problem) 

6. ความสามารถในการให้นยิามใหม ่(Redefinition) 

7. ความซมึซาบ (Penetration) 

8. ความสามารถในการทํานาย (Prediction) 

เยลเลน และเออร์บนั  (วีณา ประชากลู . 2547: 32-33; อ้างอิงจาก  Jellen; & Urban. 

1986: 141) ได้กลา่วถึง องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ ไว้ดงันี ้

1. ความคดิคลอ่งแคล้ว 

2. ความคดิยืดหยุน่ 

3. ความคดิริเร่ิม 

4. ความคดิละเอียดลออ 

5. การกระทําท่ีแสดง ถึงการเส่ียงอนัตราย 

6. การผสมให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั เชน่ การจดัรวมสิ่งตา่งๆ ให้มีความตอ่เน่ือง 

สรุปได้วา่องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ ได้แบง่ความคดิออกเป็น 4 ประเภท 

คือ ความคดิริเร่ิมคือความ คดิท่ีแปลกใหมแ่ตกตา่งไปจากความคดิธรรมดา ความคดิคลอ่งแคลว่คือ 

คดิได้เร็วไมซํ่า้ใคร  ความคดิละเอียดลออ คือมีความคดิในรายละเอียดมีขัน้ตอน และความคดิยืดหยุน่

คือ คดิดดัแปลงได้ไมซํ่า้ใคร 

 

    1.6  กระบวนการของความคดิสร้างสรรค์ 

ฮทัชสินั  (Hutchison. 1949: 42-44) กล่าวถึง กระบวนการคดิสร้างสรรค์ไว้วา่

ความคดิสร้างสรรค์เกิดจากการหยัง่รู้ (Intuition) ซึง่มีขัน้ตอนของการคดิดงันี ้

1.  ขัน้เตรียม  (The Stage of Preparation) เป็นการรวบรวมประสบการณ์เก่าๆ มา

ลองผิดลองถกูและตัง้สมมตฐิานเพ่ือแก้ปัญหา 

2.  ขัน้คดิแก้ปัญหา  (The Stage of Frustation) เป็นระยะท่ีเกิดความกระวนกระวาย

ใจเกิดความสกึเครียด อนัเน่ืองมาจากการครุ่นคดิแก้ปัญหา แตย่งัคดิไมต่ก 

3.  ขัน้เกิดความคดิ (The Period of Moment of Insight) เป็นระยะท่ีเกิดแนวความคดิแวบ

ขึน้มาในสมอง คดิคําตอบได้ออกมาในทนัทีทนัใด 
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4. ขัน้พิสจูน์ (The Stage of Verification) เป็นระยะเวลาของการตรวจสอบ ประเมินผล

โดยใช้เกณฑ์ตา่งๆ เพ่ือตรวจดวูา่คําตอบท่ีได้ถกูต้องหรือไมว่อลลาส  (Wallas. 1962: 36) ได้แบง่

กระบวนการคดิสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ขัน้ คือ 

 1.  ขัน้เตรียม  (Period of Perparation) เป็นขัน้ท่ีพยายามรวบรวมข้อ เท็จจริง 

เร่ืองราวและแนวคดิตา่งๆ ท่ีมีอยูเ่ข้าด้วยกนั เพ่ือหาความกระจา่งของปัญหา ประเมินผลถึงวิธีการท่ีจะ

ใช้แก้ปัญหา 

 2.  ขัน้เพาะความรู้  (Period of Incubation) ระยะนีผู้้คดิต้องใช้ความคดิอยา่งหนกั 

เพ่ือนําความรู้ท่ีรวบรวมไว้แตแ่รกเข้าประสมกลมกลืนเข้าเป็นร่ องรอย และครุ่นคดิอยูน่ัน้จิตใต้สํานกึ  

(UnconsciousMind) ก็มีสว่นเก่ียวข้องด้วย 

 3.  ขัน้เกิดความคดิ  (Period of lllumination) เป็นระยะท่ีเกิดการหยัง่รู้ ตระหนกัถึง

คําตอบท่ีสําคญัและจําเป็นสําหรับการแก้ปัญหานัน้ 

 4.  ขัน้พิสจูน์ (Period of Verification) เป็นการเก็บรวบรวมความรู้ท่ีได้จากการหยัง่รู้

แล้วทดสอบวา่สิ่งนัน้สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม ่และสรุปเป็นเกณฑ์ตอ่ไป 

ทอแรนซ์ (วีณา ประชากลู. 2547: 33; อ้างอิงจาก Torrance. 1965: 121 - 124) กลา่ววา่ 

ความคดิสร้างสรรค์เป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการแก้ปัญห าอยา่ง

สร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) ซึง่แบง่เป็นขัน้ดงันี ้

1.  ขัน้ค้นพบความจริง  (Fact Finding) ขัน้เร่ิมตัง้แตเ่กิดความกงัวลใจ มีความสบัสน

วุน่วายเกิดขึน้ในใจ แตไ่มส่ามารถบอกได้วา่เป็นอะไร จากจดุนีพ้ยายามตัง้สตแิละพจิารณาดวูา่ความ

ยุง่ยาก สบัสนวุน่วาย หรือสิ่งท่ีทําให้เกิดความกงัวลใจนัน้คืออะไร 

2.  ขัน้ค้นพบปัญหา  (Problem Finding) เม่ือพิจารณาโดยรอบครอบแล้ว จงึสรุปได้

วา่ความกงัวลใจ ความสบัสนวุน่วายในใจนัน้ ก็คือการมีปัญหาเกิดขึน้นัน้เอง 

3. ขัน้ตัง้สมมตฐิาน  (Idea Finding) เมือ่รู้วา่มีปัญหาเกิดขึน้ก็จะ พยายามคดิ

ตัง้สมมตฐิานขึน้และรวบรวมข้อมลูตา่งๆ เพ่ือนําไปใช้ในการทดสอบสมมตฐิานในขัน้ตอ่ไป 

4.  ขัน้ค้นพบคําตอบ  (Solution Finding) ขัน้วิเคราะห์ข้อมลูและพบคําตอบจากการ

ทดสอบสมมตฐิานในขัน้ท่ี 3 

5.  ขัน้ยอบรับผลจากการค้นพบ (Acceptance Finding) ขัน้นีจ้ะเป็นการยอมรับคําตอบ

ท่ีได้จากการพิสจูน์ อนันําไปสูห่นทางท่ีจะทําให้เกิดแนวคดิหรือสิ่งใหมต่อ่ไป เรียกวา่ New Challenge 

กิลฟอร์ด  (กรมวิชาการ . 2535: 8 – 9; อ้างอิงจาก Guiford. 1967) กลา่ววา่ คนท่ีมี

ความคดิสร้างสรรค์จะต้องมีความฉบัไวท่ีจะรับรู้ปัญหามองเห็นปัญหา สามารถท่ีจะเปล่ี ยนแปลง

ความคดิใหม่ๆ  และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ ซึง่มีวิธีคดิเป็นลําดบัขัน้ตอนดงันี ้
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1.  การรับรู้และการเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการเข้าใจ

สิ่งตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว 

2.  การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมข้อมลูตา่ง ๆ ท่ี

ได้เรียนรู้มาและสามารถระลกึออกมาได้ตามท่ีต้องการ 

3.  การคดิแบบอเนนยั  (Divergent Thinking) หมายถึงความสามารถของสมองใน

การให้การตอบสนองได้หลายๆ อยา่งจากสิง่เร้าท่ีกําหนดให้ โดยไมจํ่ากดัจํานวนคําตอบ 

4.  การคดิแบบเอกนยั  (Convergent Thinking) หมายถึงความสามารถของสมองใน

การให้การตอบสนองท่ีถกูต้อง และดีท่ีสดุจากข้อมลูท่ีกําหนดให้ 

5.  การประเมินคา่ (Evaluation) หมายถึงความสามารถของสมองในการตดัสนิข้อมลู

ท่ีกําหนดให้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้เดวิส (กรมวิชาการ. ม.ป.ป.: 11 - 12; อ้างอิงจาก Davis. 1973. Psychology 

of ProblemSolving.) ได้กลา่วถึงกระบวนการเกิดท่ีเรียกวา่ กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ซึง่

กระบวนการนีจ้ะเริมต้นด้วยการมีปัญหาท่ีเรียกวา่ ความยุง่เหยิง  (Mess) กระบวนการแก้ปัญห าอยา่ง

สร้างสรรค์แบง่ออกเป็นขัน้ๆ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1  การค้นหาความจริง (Fact finding) ในขัน้นีเ้ม่ือเกิดปัญห าความวิตก กงัวล ก็

ต้องพยายามหาข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือทําให้ทราบวา่ปัญหานัน้คืออะไร 

ขัน้ท่ี 2  การค้นหาปัญหา (Problem finding) เม่ือได้ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาแล้ว ในขัน้นี ้

จะพิจารณาถึงต้นเหตแุละแนวทางท่ีเป็นไปได้โดยคดิถึงความเป็นไปได้หลาย ๆ แนวทางให้ได้มากท่ีสดุ

จากนัน้นําแนวทางทัง้หมดมาคดัเลือกหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุเพียง  1 หรือ 2 แนวทางแล้วตัง้เป็น

ประเดน็ปัญหาเพ่ือค้นหาวิธีการแก้ปัญหาตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 3  การค้นหาความคดิ  (Idea finding) เม่ือได้ประเดน็ปัญหาแล้ว ในขัน้นีจ้ะเป็น

การระดมความคดิเพ่ือหาวิธีการ ท่ีจะแก้ปัญหาตามประเดน็ท่ีตัง้ไว้ออกมาให้ได้มากท่ีสดุอยา่งอิสระ

โดยยงัไมมี่การประเมินความเหมาะสมในขัน้นี ้

ขัน้ท่ี 4  การค้นหาคําตอบ  (Solution finding) ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนของการพิจารณา

คดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุโดยการเร่ิมจากการหาหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสม แล้ว นําหลกัเกณฑ์นัน้ไป

พจิารณาคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 5  การค้นหาคําตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ  (Acceptance finding) ขัน้ตอนนีจ้ะเป็น

การนําเอากระบวนการทางความคดิสร้างสรรค์สามารถนําไปใช้ได้จริง รวมทัง้การเผยแพร่ความคดินัน้

ให้ผู้ อ่ืนลองปฏิบตัเิพ่ือให้เป็นท่ีย อมรับกลา่วได้วา่กระบวนการของความคดิสร้างสรรค์ เป็น

กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์โดยเร่ิมจากการรับรู้ถึงปัญหา มองเห็นและเข้าใจปัญหาท่ี

เกิดขึน้ แล้วใช้ความคดิในการแก้ปัญหา โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูนํามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ

ประเมินคา่ในการทดสอบสมมตฐิานจนสามารถค้นพบคําตอบอนัเป็นท่ียอมรับ และสามารถแก้ปัญหา

ได้อยา่งแท้จริง 
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สรุปได้วา่ กระบวนการทางความคดิสร้างสรรค์เป็นการคดิอยา่งเป็นขัน้ตอนเพ่ือไปสู่

จดุมุง่หมาย โดยเร่ิมจากการค้นพบปัญหา พร้อมทัง้มีการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ การตัง้สมมตุฐิาน

การทดสอบสมมตุ ิและผลท่ีได้ รับคือคําตอบ การค้นพบสิ่งใหม่ๆ  นําไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานท่ีผา่น

กระบวนการของความคดิสร้างสรรค์ซึง่จะเป็นผลงานตา่งๆ หรือสิ่งประดษิฐ์ใหม่ๆ  

 

  1.7   ทักษะการคดิท่ีส่งเสริมความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 

มีการศกึษาถึงทกัษะทางการคดิสร้างสรรค์ท่ีจะสง่เสริมความสามารถใ นการคดิ

สร้างสรรค์ ผลการศกึษาท่ีนา่สนใจ ได้แก่ 

สแตนิช (ดลิก ดลิกานนท์ . 2534: 31; อ้างอิงจาก  Stanish. 1988: 19–21) ได้กลา่วถึง

ความสําคญัและลกัษณะของสิง่ท่ีเอือ้ตอ่การสง่เสริมความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียน 

โดยกําหนดทกัษะพืน้ฐานท่ีจําเป็นตอ่การสง่เสริมความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ได้ดงันี ้

1.  การจตินาการทางภาพและภาษา  (Visual and Semantic Imagery) ความคดิ

สร้างสรรค์ด้านนีมี้องค์ประกอบของกระบวนการทางสร้างสรรค์ และเป็นสว่นประกอบของจิตสํานกึ

แหง่การสร้างสรรค์  (Creative mind) ด้วย โดยเฉพาะในสภาวะสงัคมปัจจบุนั ซึ่ งเตม็ไปด้วยข้อมลูขาว

สารก็ย่ิงมีความจําเป็นนกัเรียนต้องมีความสามารถในการรับรู้ และจนิตนาการในข้อมลูขา่วสารนัน้

อยา่งถกูต้อง 

2.  การตอ่เตมิเสริมแตง่  (Embellishment or Elaboration) ซึง่เป็นกระบวนการของ

ความรู้สกึโดยสญัชาตญิาณ  (Intuitive Process) ผู้ ท่ีมีความสามารถทางสร้างสรรค์อยา่งสงูเทา่นัน้ท่ี

จะแยกแยะความแตกตา่งของการตอ่เตมิสร้างแตง่สิ่งหนึง่สิ่งใดได้อยา่งมีคณุภาพ 

3.  การโยงความสมัพนัธ์และการอปุมาอปุไมย  (Associations and Analogies) เป็น

ความสามารถในการคดิเช่ือมโยงเหตกุารณ์ หรือปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ท่ีจะประสมเข้าด้วยกั นสามารถท่ี

จะดดัแปลงสิ่งท่ีมีอยูแ่ล้วให้เป็นสิ่งใหมท่ี่มีคณุภาพเพิ่มขึน้จากเดมิ ซึง่ความสามารถนีเ้ป็น

องค์ประกอบท่ีสําคญัของความสามารถทางสร้างสรรค์ของบคุคล 

อลับาโน (Alabano. 1987: Abstract) ได้ทําการทดลองฝึกความคดิสร้างสรรค์ภายใต้

สมมตฐิานวา่ ความคดิสร้างสรรค์ประกอบด้วยทกัษะทางสมอง 4 ประการ คือ 

1. ทกัษะด้านจนิตนาการ (Imagery) 

2. ทกัษะด้านอปุมาอปุไมย (Analogy) 

3. ทกัษะด้านโยงความสมัพนัธ์ (Association) 

4. ทกัษะการเปล่ียนแปลงรูป 
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ได้ทดลองฝึกทกัษะ 4 ประการนี ้กบักลุม่ตวัอยา่งทหารสงักดัหนว่ยส่ือสารอีเล็คทรอนิคใน 

รัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา  (U.S. Army Communication – Electronics Command) จํานวน 66 คน 

ใช้เวลาในการฝึก  20 ชัว่โมง โดยใช้แบบความคดิสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ทัง้ฉบบัรูปภาพ และภาษา 

เป็นเคร่ืองมือวดัความคดิสร้างสรรค์ ผลการทดลองสรุปวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิสร้างสรรค์เ พิ่มขึน้

ในด้านความคลอ่ง ความยืดหยุน่ และความริเร่ิม 

นอกจากนี ้อลัเบรชท์  (Albrecht. 1980: 13–14) ได้กลา่วถึงการคดิอยา่งมีคณุภาพ

ของมนษุย์วา่ ประกอบด้วยความคดิสร้างสรรค์ การคดิแก้ปัญหา และการคดิตดัสนิใจ ซึง่การคดิอยา่ง

มีคณุภาพนีป้ระกอบด้วยทกัษะพืน้ฐานทางการคดิ 10 ประการ คือ 

1. ความตัง้ใจ (Concentration) 

2. การสงัเกต (Observation) 

3. การจํา (Memory) 

4. การใช้เหตผุล (Logical Reasoning) 

5. การสรุปอ้างอิง (Inferences) 

6. การตัง้สมมตฐิาน (Forming Hypotheses) 

7. การกําหนดทางเลือก (Generating Options) 

8. การโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคดิ (Making Association between Ideas) 

9. การกําหนดรูปแบบ (Recognizing Options) 

10. การรับรู้และมิตสิมัพนัธ์ (Spatial and Kinesthetic Perception) 

การฝึกคดิอยา่งมีคณุภาพตามแนวคดิของอลัเบรชท์ก็ คือ การฝึกทกัษะพืน้ฐาน       

10 ประการนัน้เอง 

สรุปไ ด้วา่การคดิท่ีสง่เสริมความสามารถในความคดิสร้างสรรค์ คือ การคดิอยา่งมี

คณุภาพ รู้จกัคดิแก้ปัญหา และตดัสินในการกระทําสิ่งตา่ง ๆ ต้องมีทกัษะพืน้ฐานท่ีสําคญั คือ ทกัษะ

ด้านการคดิและจนิตนาการ ด้านอปุมาอปุไมย ด้านโยงความสมัพนัธ์ ด้านการเปล่ียนแปลงรูป ด้าน

การรับรู้และมิตสิมัพนัธ์ ด้านการสงัเกต การจําและการให้เหตผุล เป็นต้น 

 

  1.8   ลักษณะของเดก็ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

ความคดิสร้างสรรค์มีอยูใ่นมนษุย์ทกุคน แตมี่ระดบัมากน้อยแตกตา่งกนัตาม

ศกัยภาพของ แตล่ะบคุคล ฉะนัน้ บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงูจงึมีลกัษณะแตกตา่งไปจากบคุคล

อ่ืน นกัจติวิทยาและนกัศกึษา ได้ศกึษาถึงคณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงูไว้ดงันี ้
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มาสโลว์ (อารี รังสนินัท์ . 2532: 60; อ้างอิงจาก  Maslow. 1954) ได้สรุปผลการวิจยั 

พบวา่บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์เหนือกวา่บคุคลอ่ืนทัว่ไปจะมีลกัษณะของผู้ ท่ีมีความเป็นตัวของตวัเอง 

ไมข่ลาดกลวัตอ่สิ่งท่ีลกึลบั และนา่สงสยั แตก่ลบัรู้สกึพงึพอใจและต่ืนตวัท่ีจะเผชิญกบัสิ่งเหลา่นัน้ 

เกล (อารี รังสนินัท์ . 2532: 60; อ้างอิงจาก  Gale. 1960) กลา่ววา่ การแสดงของเดก็ท่ี

มีความคดิสร้างสรรค์แตกตา่งไปจากเดก็ทัว่ไปหรือแม้แตใ่นกลุม่ของเดก็ท่ี มีความคดิสร้างสรรค์เองก็

แสดงออกแตกตา่งกนั บางคนกล้าท่ีจะแสดงออกอยา่งอิสระไมต้่องการสิ่งเร้าหรือแรงกระตุ้นจาก

บคุคลอ่ืนมากนกัแตบ่างคนต้องการบรรยากาศท่ีอบอุน่เป็นกนัเอง เพ่ือเป็นแรงเสริมให้เกิดความเช่ือมัน่

และกล้าแสดงออกเดก็สว่นใหญ่จะอยูใ่นประเภทหลงันี ้และ มีสว่นหนึง่ไมมี่โอกาสพฒันาความคดิ

สร้างสรรค์ตลอดชีวิต 

ลโูก และเฮอร์ซ่ี  (ผสุดี กฏุอินทร์ . 2525: 71; อ้างอิงจาก  Lugo; & Hershey. 1989) ได้

รวบรวมลกัษณะของคนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงูไว้ดงันี ้

1. ชอบสิ่งแปลกใหม ่

2. มีความมัน่ใจในตวัเอง 

3. มีความเปิดกว้างท่ีจะเปิดรับสถานการณ์ใหม ่

4. มีความอดทน 

5. มีอารมณ์ขนั 

6. ไมต่งึเครียด 

ไรซ์ (Rice. 1970: 69) ได้กลา่วถึง ลกัษณะของผู้ มีความคดิสร้างสรรค์สงูไว้ดงันี ้

1. เป็นผู้ มีไหวพริบ 

2. มีความสามารถในการประยกุต์ มีการตอบสนองท่ีแสดงออกถึงความคดิริเร่ิม 

3. มีอิสระในการคดิและการแสดงออก 

4. สนใจท่ีจะรับประสบการณ์ตา่ง ๆ และสงัเคราะห์สิ่งท่ีได้พบ 

อารี รังสนินัท์ (2526: 63) ได้สรุปเดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

1. อยากรู้อยากเหน็มีความกระหายใคร่รู้อยูเ่ป็นนจิ 

2. ชอบเสาะแสวงหา ชอบสํารวจศกึษาค้นคว้าและทดลอง 

3. ชอบซกัถามและถามด้วยคําถามแปลกๆ 

4. ชา่งสงสยั มองสิง่ตา่งๆ ด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นอยูเ่สมอ 

5. ชา่งสงัเกต มองเห็นลกัษณะท่ีแปลกผิดปกตหิรือชอ่งวา่งท่ีหดหายไปได้ง่าย และรวดเร็ว 

6. ชอบแสดงออกมากกวา่เก็บกดถ้าสงสยัสิง่ใดจะถามหรือพยายามหาคําตอบโดย  

ไมรั่ง้รอ 
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7. มีอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ มองสิง่ตา่งๆ ในแง่มมุท่ีแปลก 

8. สนกุสนานในการใช้ความคดิ 

9. มีสมาธิในสิ่งท่ีตนสนใจ 

10 สนใจสิ่งตา่งๆ อยา่งกว้างขวาง 

11. มีความเป็นตวัของตวัเองนอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว ยงัมีผู้ให้แนวคดิในเร่ือง

พฤตกิรรม หรือบคุลิกภาพของบคุคลสร้างสรรค์ในหลายแนวทาง ซึง่สรุปได้วา่บคุคลสร้าง สรรค์มี

ลกัษณะดงันี ้(กระทรวงศกึษาธิการ. 2534: 15) 

 1.  เป็นตวัของตวัเอง มีความอิสระ ไมช่อบตามอยา่งใคร ไมย่อมคล้อยตามความ

คดิเหน็ของคนอ่ืนอยา่งงา่ยดาย กล้าคดิ กล้าแสดงออก ชอบแสดงความเหน็ ชอบคลกุคลีในสงัคม   

ถือตวัเองเป็นศนูย์กลาง 

 2.  รักท่ีจะก้าวไปข้างหน้า เตม็ใจทํางานหนกั อทุศิเวลาให้งาน มีความมานะบากบัน่

ท่ีจะทํางานยากและซบัซ้อนให้สําเร็จจนได้ เปิดรับประสบการณ์อยา่งไมห่ลีกเล่ียง มีประสบการณ์

อยา่งกว้างขวาง มีความเตม็ใจเส่ียง อยากรู้อยากเหน็ ต่ืนตวัท่ีจะรับรู้ตลอดเวลา กระตือรือร้นขยนัมัน่

เพียร มีแรงจงูใจสงู มีอตัตะมโนทศัน์สงู 

 3.  ไวตอ่ปัญหา รับรู้เร็วและงา่ย มองการณ์ไกล มีความสามารถในการคดิหลาย

แงห่ลายมมุมีความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้ความคดิอยา่งคลอ่งแคลว่ 

 4.  มีความสามารถในการใช้สมาธิ มีความสามารถในการพนิจิวิเคราะห์อยา่งถ่ีถ้วน 

 5. มีความคดิริเร่ิม ชอบคดิ ชอบทําสิ่ งท่ีซบัซ้อนและแปลกใหม ่ชอบความยุง่ยาก

ซบัซ้อน และสามารถใช้คําถามซกัถามสิง่ท่ีต้องการรู้ 

 6.  ยอมรับในสิ่งท่ีไมแ่นน่อนและสิ่งท่ีเป็นข้อขดัแย้ง อดทนตอ่สิ่งท่ียงัไมแ่นช่ดั    

ไมข่ลาดกลวัสิ่งท่ียงัไมท่ราบ สิ่งท่ีลกึลบัและนา่สงสยั กลบัรู้สกึพงึพอใจ และต่ืนเต้นท่ี จะเผชิญกบั            

สิ่งเหลา่นัน้ 

 7.  มีความอดทนตอ่ความไมเ่ป็นระเบียบ ไมช่อบทําตามระเบียบกฎเกณฑ์ ไมค่อ่ย

มีความสม่ําเสมอและชอบถกูบงัคบั 

8. มีอารมณ์ขนั ชอบเดนิเลน่ไปเร่ือยๆ มีจินตนาการ 

ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ สรุปได้วา่ บคุคลประเภทนีต้้องมีพฤตกิ รรม 

ลกัษณะนิสยั เป็นผู้ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ  อยากรู้ อยากเห็น ชอบการเปล่ียนแปลง มีความกล้าชอบสิ่งท่ี

ทา่ทาย มีความเป็นตวัของตวัเองในการคดิ ทํา แก้ปัญหาด้วนตนเอง รักความอิสระ มีความยืดหยุน่   

ไมซํ่า้แบบใคร ไมค่ล้อยตามผู้ อ่ืนง่ายๆ มีความกระตือรือร้น ตลอดจนมีอารมณ์ขนัอีกด้วย 
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   1.9   แนวทางในการส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ 

ความคดิสร้างสรรค์สามารถสง่เสริมได้ด้วยการสอน การฝึกฝน อบรม การสร้าง

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ทอร์แรนซ์  (อารี พนัธ์มณี . 2537: 

82 – 83; อ้างอิงจาก Torrance. 1959) ได้กลา่วถึงการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

1.  การสง่เสริมให้เดก็ถามแล ะให้ความสนใจตอ่คําถาม และถามแปลก ๆ ของเดก็ 

และเขายงัเน้นวา่พอ่แม ่หรือครูไมค่วรมุง่ท่ีคําตอบท่ีถกูแตเ่พียงอยา่งเด่ียว เพราะในการแก้ปัญหา แม้

เดก็จะใช้วิธี เดาเสียบ้างก็ควรจะยอม แตค่วรจะกระตุ้ นให้เดก็ได้วิเคราะห์ ค้นหาเพ่ือพิสจูน์การเดา 

โดยใช้การสงัเกตและประสบการณ์ของเดก็เอง 

2.  ตัง้ใจและเอาใจใสต่อ่ความคดิแปลกๆ ของเดก็ด้วยใจเป็นกลาง เม่ือเดก็แสดง

ความคดิเห็นในเร่ืองใด แม้จะเป็นความคดิท่ียงัไมเ่คยได้ยินมาก่อนผู้ใหญ่ก็อยา่เพิ่งตดัสินและริดรอน

ความคดินัน้ แตรั่บฟังไว้ก่อน 

3.  กระตือรือร้นตอ่คําถามท่ีแปลกๆ ของเดก็ด้วยการตอบคําถามอยา่งมีชีวิตชีวา หรือ

ชีแ้นะให้เดก็หาคําตอบจากแหลง่ตา่งๆ ด้วยตนเอง 

4.  แสดงเน้นให้เดก็เห็นวา่ความคดิของเดก็นัน้มีคณุคา่ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

เชน่ จากภาพท่ีเดก็วาด อาจนําไปเป็นลายถ้วยชาม ภาชนะ เป็นภาพปฏิทิน บตัร ส .ค.ส. เป็นต้น ซึง่จะ

ทําให้เดก็เกิดความภาคภมูิใจ และมีกําลงัใจท่ีจะคดิสร้างสรรค์ตอ่ไป 

5.  กระตุ้นสง่เสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรียมการให้เดก็

เรียนรู้ด้วยตนเอง และยกยอ่งเดก็ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูควรจะเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ ชีแ้นะลดการ

อธิบายและบรรยายลง แตเ่พิม่ให้นกัเรียนมีสว่นริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเองมากขึน้ 

6.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนเรียนรู้ ค้นคว้าอยา่งตอ่เน่ืองอยูเ่สมอ โดยไมต้่องใช้วิธีขูด้่วย

คะแนนหรือการสอบ เป็นต้น 

7.  พงึระลกึวา่การพฒันาความคดิสร้ างสรรค์ในเดก็จะต้องใช้เวลาพฒันาอยา่งคอ่ย

เป็นคอ่ยไป 

8.  สง่เสริมให้เดก็ใช้จินตนาการของตนเอง และยกยอ่งชมเชยเม่ือเดก็มีจินตนาการท่ี

แปลกและมีคณุคา่ 

วราภรณ์ รักวิจยั  (ม.ป.ป.: 49) ได้เสนอแนะบทบาทของครูในการสง่เสริมความคดิ

สร้างสรรค์ดงันี ้

1. จดักิจกรรมหรือบรรยากาศแบบเรียนปนเลน่ 

2. จดับรรยากาศให้ห้องเรียนแบบอิสระ สบายๆ เป็นกนัเอง 

3. ยอมรับการแสดงออกของนกัเรียนทกุคนด้วยความสนใจและกระตือรือร้น 
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4. ไมกํ่าหนดหรือจํากดักิจกรรมในห้องเรียน 

5. เปิดโอกาสให้เดก็ได้ค้นคว้าทดลอง และหาคําตอบเอง 

6. ไมข่ม่ขูเ่ดก็ ไมว่า่จะเป็นคําพดูหรือทา่ทาง 

7. ไมค่วรยดึแบบเรียนท่ีตายตวั แนะนําให้เดก็รู้จกัแก้ปัญหาหลายๆ วิธี 

8. คําถามท่ีใช้ในห้องเรียนควรเป็นคําถามแบบเปิดกว้าง 

9. สร้างบรรยากาศในการยอมรับความเป็นกนัเองระหวา่งครูกบันกัเรียน นกัเรียนกบั

นกัเรียน 

10. พยายามสนบัสนนุทางด้านความคดิท่ีกว้างและลกึ 

11. ให้เวลาแก่เดก็ท่ีจะคดิค้น พฒันาความคดิให้กว้างออกไปอีก 

12. ปลกูฝังให้เดก็รู้จกัคณุคา่ของตวัเอง 

13. ให้อิสระเสรีภาพในการแสดงออกของเดก็ 

นอกจากครูจะจดับรรยากาศท่ีสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ให้แก่เดก็แล้ว การจดั

ประสบการณ์เพ่ือให้เดก็มีความคดิสร้างสรรค์ เป็นบท บาทหนึง่ท่ีครูต้องคํานงึถึงเป็นหลกัการใหญ่      

เฟรอเบล (Froebel) ได้กลา่วถึงครูกบัความคดิสร้างสรรค์วา่ ครูควรจะสง่เสริมพฒันาการตามธรรมชาติ

ของเดก็ให้เจริญขึน้ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความคดิสร้างสรรค์อยา่งเสรีโดยใช้การเลน่และกิจกรรมเป็น

เคร่ืองมือ (สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ 2522: 99) 

เลิศ อานนัทนะ  (2533: 83–84) ได้กลา่วถึงการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ได้วา่ เดก็

ทกุคนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ถ้าได้รับการสง่เสริมท่ีถกูต้องและจะสามารถแสดงออกได้อยา่งอิสระ 

โดยผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัของเด็ กแตล่ะคน ดงันัน้ ครู พอ่ แม ่และผู้ เก่ียวข้องกบั

เดก็จงึควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้สํารวจ ทดลอง ค้นคว้าเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเดก็สนใจ 

ทอร์เรนซ์ (อารี รังสนินัท์. 2526: 137–141; อ้างอิงจาก Torrance. n.d.) ได้เสนอกิจกรรม

ท่ีสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ไว้ 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1. ความไมส่มบรูณ์ การเปิดกว้าง (Incompleteness Openness) 

2. การสร้างหรือผลิตบางสิ่งบางอยา่งขึน้มาและการใช้ให้เป็นประโยชน์  

(ProducingSomething and Using it) 

3. การใช้คําถามเร้าให้เดก็คดิ (Using Pupil Question) 

จากแนวทางการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ท่ีกลา่วมาแล้ว สรุปได้วา่ การจดักิจกรรม

สง่เสริมความคดิต้องเน้นให้เดก็มีอิสระ สร้างบรรยากาศท่ีกระตุ้นหรือเร้าความสนใจให้อยากค้นคว้า

ทดลอง ได้คดิจนิตนาการและแก้ปัญหาอยา่งกว้างขวาง ตลอดจนจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การ

ทํางานของเดก็ จะชว่ยให้เขาได้คดิสิ่งใหม่ ๆ และสามารถพฒันาศั กยภาพทางด้านความคดิสร้างสรรค์

ให้เจริญก้าวหน้าตามขีดความสามารถของเขา 
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1.10   งานวจัิยท่ีเก่ียวกับความคดิสร้างสรรค์ 

          งานวจัิยในต่างประเทศ 

อิบาฮมั (วรางคณา กนัประชา . 2548: 18; อ้างอิงจาก lbrahim. 1998: 708) ได้ศกึษา

ความสามารถทางความคดิสร้างสรรค์กบัลกัษณะพเิศษของเดก็ชัน้มธัยมปลายในประเทศซาอดุอิาระเบีย 

ผลการศกึษาพบวา่ลกัษณะพเิศษมีความสมัพนัธ์กบัความคดิสร้างสรรค์ ได้แก่ความคดิริเร่ิม ความคดิ

คลอ่งแคลว่ และความคดิยืดหยุน่อยูใ่นระดบัสงู 

เคลล่ี (Kelly. 1983: 32–A) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลของการฝึกตามแผนการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ทางศลิปะเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางศลิปะเป็นเวลา 10 สปัดาห์ ในชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี  1 ผลการวิจยัปรากฏวา่ จากแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ด้วยรูปภาพของ ทอร์แรนซ์  

(TorranceFigural Test of Creative Thinking) ท่ีใช้วดัก่อนฝึกและหลงัฝึก เดก็ท่ีเข้ าร่วมในแผนการฝึก

เสริมสร้างประสบการณ์ทางศลิปะเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางศลิปกบัเดก็ท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมตามแผน 

มีคา่เฉล่ียของความคดิริเร่ิมและความคดิละเอียดลออ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระบบ  .05       

แตค่า่เฉล่ียของความคดิคลอ่งแคลว่ และความคดิยืดหยุน่ไมแ่ตกตา่งกนั 

เบล (Bell. 1985: 275–2A) ได้ศกึษาการเลา่เร่ืองของเดก็ชายอายุ  6 – 7 ปี โดยจบัคู่

ระหวา่งสตปัิญญากบัความคดิสร้างสรรค์ ผลการศกึษาพบวา่ การเรียบเรียงเร่ืองราวท่ีเลา่และการ

จนิตนาการเร่ืองราวมีความสมัพนัธ์กบัระดบัสตปัิญญาและความคดิสร้างสรรค์ 

เฟดดซูาน (ประสาท  อิศรปรีดา . 2532: 17; อ้างอิงจาก Fedusan. 1985) ได้ทําการ

ประเมินโครงการพิเศษสําหรับเดก็ในเขตชนบทของรัฐเนบาสกาในโครงการดงักลา่ว มีทัง้โปรแกรม

พฒันาความคดิสร้างสรรค์สําหรับเกเกรด 3 – 5 และมีโครงการกลวิธีท่ีใช้ในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์

อยูใ่นรูปของการผสมร ะหวา่งวิธีการระดมกําลงัสมอง วิธีซินเนคตคิส์ การเสริมแรง รวมถึงการนําเดก็

ออกไปหาประสบการณ์นอกสถานท่ี และนกัวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิมาบรรยายเพ่ือให้เดก็เกิดแนวคดิ

ใหม่ๆ  แปลกๆ และกว้างไกล หลงัจากทําการทดลองเก็บเดก็ดงักลา่ว รวม 5 สปัดาห์ แล้วประเมินผล

พบวา่คะแนนความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ได้ก้าวหน้าขึน้กวา่ก่อนเร่ิมโครงการ 

งานวจัิยในประเทศ 

ธนพร สมบลูธนวาท  (2529: 67–69) ได้ศกึษาเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของ

นกัเรียนชัน้เดก็เลก็ โดยแบง่นกัเรียนออกเป็น  3 กลุม่ กลุม่ทดลอง ก . ให้เลน่กบัเพ่ือน กลุม่ทดลอง         

ข. ให้เลน่กบัแม่  และกลุม่ควบคมุให้เลน่เอง โดยท่ีกลุม่ทดลองทัง้  2กลุม่ ได้เลน่กิจกรรม  5 ชดุ คือ เลน่

บลอ็ก เลน่ดนิเหนียว วาดภาพระบายสี เลน่กบักระดาษ และเลน่กบันํา้ สว่นกลุม่ควบคมุไมไ่ด้เลน่ใน

กิจกรรมทัง้ 5ให้เลน่เองตามปกตวิิสยั ผลการทดลองพบวา่ 

1. นกัเรียนกลุม่ท่ีเลน่กบัเพ่ือน มีความคดิสร้างสรรค์ไมแ่ตกตา่งจากกลุม่ท่ีเลน่กบัแม ่

2. นกัเรียนกลุม่ท่ีเลน่กบัเพ่ือนมีความคดิสร้างสรรค์ไมแ่ตกตา่งจากกลุม่ท่ีเลน่เอง 

3. นกัเรียนกลุม่ท่ีเลน่กบัแมมี่ความคดิสร้างสรรค์กวา่กลุม่ท่ีเลน่เอง 
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เพียงจติ โรจน์ศภุรัตน์  (2531: 78–82) ได้ศกึษาเปรียบเทียบ ความคดิสร้างสรรค์

ระหวา่งเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมวาดรูปเป็นกลุม่กบัเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมวาดรูป

เป็นรายบคุคลกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้เดก็เลก็ อายุ  5-6 ปี ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี  1 ปี

การศกึษา 2531จํานวนนกัเรียน  30 คน แบง่เป็นกลุม่ความคมุและกลุม่ทดลองโดยใช้วิธีจบัคูค่ะแนน 

กลุม่ทดลองได้รับการจดักิจกรรมการวาดรูปเป็นกลุม่ และกลุม่ควบคมุได้รับการจดักิจกรรมการวาดรูป

เป็นรายบคุคล ระยะเวลาในการศกึษา 10 สปัดาห์ละ  2 วนั ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการ

จดักิจกรรมวาดรูปเป็นกลุม่มี ความคดิสร้างสรรค์สงูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการวาดรูป

เป็นรายบคุคล อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 

อนงค์ แสงเงิน  (2533: 58–61) ได้ศกึษาเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของเดก็

ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบก ารณ์การเลน่สรรค์สร้างประกอบการใช้คําถามและการเลน่สรร ค์ส ร้าง

แบบไมใ่ช้คําถาม กลุม่ตวัอยา่ง เดก็ปฐมวยัอายุ  5 – 6 ปี กําลงัเรียนอยูช่ัน้อนบุาลปีท่ี  2 จํานวน 44 คน 

ผลการศกึษาพบวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์เลน่สรรค์สร้างประกอบการใช้คําถามมี

ความคดิสร้างสรรค์สงูขึน้ และแตกตา่งจากเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบก ารณ์การเลน่สร้างสรรค์

แบบไมใ่ช้คําถามอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

นิตนินัท์ วิชิตชลชยั (2535: 86–88) ได้ศกึษาผลของการใช้ชดุสง่เสริมความรู้แก่ผู้ปกครอง

ท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองและความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั ผลการศกึษาพบวา่ 

1. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการส่ งเสริมความคดิสร้างสรรค์โดยชดุสง่เสริมความรู้แก่

ผู้ปกครอง มีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยอิสระ

ในชีวิตประจําวนั 

2. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โด ยชดุสง่เสริมความรู้แก่

ผู้ปกครอง มีความคดิสร้าง สรรค์สงูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยอิสระใน

ชีวิตประจําวนั 

สดใส ชะนะกลุ  (2538: 68–70) ได้ศกึษาเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ และการ

รับรู้การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ระหวา่งเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมวาดภาพนอกชัน้เรียน และเดก็

ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมวาดภาพในชัน้เรียบแบบปกต ิกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี  2 

ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2537 โรงเรียนสาธิตอนบุาลละอออทุศิ จํานวน  30 คน กลุม่ทดลองได้รับ

การจดักิจกรรมวาดภาพนอกชัน้เรียน กลุม่ควบคมุได้รับการจดักิจกรรมในชัน้เรียนแบบปกต ิใ ช้เวลาใน

การทดลอง  8 สปัดาห์ผลการศกึษาพบวา่ ความคดิสร้างสรรค์และการรับรู้การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมของ

เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมวาดภาพนอกชัน้เรียน สงูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมวาด

ภาพในชัน้เรียนแบบปกต ิ
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ธปูทอง ศรีทองท้วม (2538: 72–74) ได้ศกึษาเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของเดก็

ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการกิจกรรมการเคล่ือนไหว และจงัหวะโดยใช้กิจกรรมทกัษะดนตรีกบัเดก็

ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์กิจกรรมเคล่ือนไหว และจงัหวะตามแผนการจดัประสบการณ์ชัน้

อนบุาลของสํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิกระท รวงศกึษาธิการ กลุม่ตวัอยา่งเดก็

นกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี  2อายรุะหวา่ง  5 – 6 ปี ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา  2538 จํานวน 60 คน การ

ทดลองใช้เวลา  8 สปัดาห์ ผลการศกึษาพบวา่ ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดั

ประสบการณ์กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะโดยใช้กิจกร รมทกัษะทางดนตรีกบัเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับ

การจดัประสบการณ์กิจกรรมเคล่ือนไหว และจงัหวะตามแผนการจดัประสบการณ์ชัน้อนบุาล ของ

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิกระทรวงศกึษาธิการแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั  .01 โดยเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ กิจกรรมการเคล่ือนไหว และจงัหวะ

โดยใช้กิจกรรมทกัษะดนตรี มีความคดิสร้างสรรค์สงูกวา่เดก็ปฐมท่ีได้รับการจดัประสบการณ์กิจกรรม

การเคล่ือนไหว และจงัหวะตามแผนการจดัประสบการณ์ ชัน้อนบุาลของสํานกังานคณะกรรมการการ

ประถมศกึษาแหง่ชาต ิ

จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัค วามคดิสร้างสรรค์ดงักลา่ว จะเหน็ได้วา่ การ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์สามารถกระทําได้ ครูและผู้ปกครองมีบทบาทสําคญัมากในการสง่เสริม

ความคดิสร้างสรรค์ให้กบัเดก็ ควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้ใช้ความคดิจนิตนาการอยา่งเสรี ครูสามารถ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ให้กบัเดก็โดยการจดักิจกรร มกระตุ้นให้เดก็คดิ และแสดงออกอยา่งอิสระ 

ฝึกให้เดก็สงัเกต ทดลองปฏิบตั ิการสร้างบรรยากาศท่ีเตม็ไปด้วยความอบอุน่ การยอมรับ การไว้วางใจ 

การให้อิสระ ดงันัน้จงึควรจดัประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมท่ีดีเหมาะสมเอือ้ตอ่การสง่เสริมและพฒันา

ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ให้มีการพฒันาตลอดเวลาอยา่งตอ่เน่ือง 

 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับศิลปะ 
 2.1  ความหมายของศิลปะ 

มีนกัการศกึษาท่ีได้ให้ความหมายของศลิปะไว้ดงันี ้

กู้ด (ศรีแพร จนัทราภิรมณ์ . 2550: 28; อ้างอิงจาก Good. 1973: 38) กลา่วถึงศลิปะ

วา่เป็นกิจกรรมท่ีมีจดุมุง่หมาย เพ่ือ สง่เสริมให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ การตดัสินใจ และการมีทกัษะ

เพ่ือสร้างเป็นผลงาน 
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ปีเตอร์สนั (พนิดา  ชาตยาภา. 2544: 31; อ้างอิงจาก Peterson. 1958: 101)  ได้กลา่ววา่

ศลิปะเป็นแนวทางหนึง่ในการแสดงออกของเดก็ ซึง่เดก็ต้องการโอกาสท่ีจะได้แสดงออก อีกทัง้ยงั

สามารถถ่ ายทอดความรู้  ความรู้สกึ  และความเข้าใจ  รวมทัง้บคุลกิภาพและความอิสระของเดก็

ออกมาได้ ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีถ่ายทอดจากประสบการณ์และจินตนาการของเดก็แตล่ะคนนัน่เอง   

เชน่เดียวกบั เดอ ฟรานเซสโก (จารุณี  เนตรบตุร. 2543: 11; อ้างอิงจาก  De Francesco. 1958: 135)  ท่ี

ได้กลา่วถึงศลิปะวา่เป็นกระบวนการท่ีสามารถนํามาสานตอ่ความเข้าใจพฤตกิรรม  และพฒันา

ศกัยภาพให้เกิดแก่เดก็ได้  โดยอาศยัลกัษณะธรรมชาตขิองเนือ้หาท่ีเปิดกว้างให้เดก็มีการแสดงออก

อยา่งเสรี  ไมมี่เร่ืองของความถกูผดิมาเป็นกฎเกณฑ์ตอ่การทํางาน  ทัง้ประกอบกบัลกัษณ ะเนือ้หาวิชา

ท่ีมีความยืดหยุน่สงู  มีกิจกรรมหลายรูปแบบ  และไมมี่คําตอบจํากดัตายตวั  ดงันัน้ศลิปะจงึสามารถ

ตอบสนองการแสดงออกของเดก็ทกุเพศทกุวยั 

อารี  สทุธิพนัธ์ (2528: 21) ได้ให้ความหมายของศลิปะวา่ เป็นการรู้จกัและเข้าใจ

ถ่ายทอดธรรมชาตท่ีิมองเห็นด้วยจินตนาการและ ความคดิสร้างสรรค์ โดยการเข้าใจเลือกวสัดท่ีุ

เหมาะสมเพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงใหม ่ ความรู้สกึครัง้แรกท่ีมนษุย์ได้รับจากการเห็นผลงานศลิปะนัน้คือ

ความแปลกใหมข่องรูปทรง  ตอ่ไปจงึรู้สกึสนใจวา่รูปทรงนัน้ๆ ทําด้วยอะไร มีเร่ืองอะไร ทําเพ่ือใคร         

ซึง่ความรู้สกึเหลา่ นีเ้ป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้บงัเกิดความนิยมชมช่ืนในศลิปะนัน้ได้  ซึง่สอดคล้องกบั   

กิตมิา อมรทตั (2530: 18) ท่ีได้กลา่วถึงศลิปะวา่ เป็นการพยายามท่ีจะสร้างสรรค์รูปลกัษณ์ ความพงึพอใจ

ขึน้มา และรูปลกัษณ์นัน้ก่อให้เกิดอารมณ์รู้สกึในความงาม  อารมณ์รู้สกึในความงามนั ้นจะเป็นท่ีพงึพอใจ

ได้ก็ตอ่เม่ือประสาทสมัผสัของเรารู้สกึช่ืนชมในเอกภาพหรือความผสมกลมกลืนกนัในความสมัพนัธ์

อนัมีระเบียบแบบแผน 

ตอ่มากมล  เวียสวุรรณ (2541: 14) ได้กลา่วถึงศลิปะวา่ เป็นกิจการท่ีมนษุย์เป็นผู้

สร้างสรรค์แสดงออกจากความรู้สกึนกึคดิ  และอารมณ์จากมโนภาพท่ีได้จากความจริงหรือจนิตนาการ

ท่ีคดิเพ้อฝันขึน้  โดยใช้ศลิปะเป็นส่ือกลางให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าใจอดุมการณ์นัน้ งานศลิปะท่ีมีคณุคา่จงึ

สร้างสรรค์ขึน้จากการแก้ปัญหาท่ีต้องใช้ปัญญาอนัสงูสง่จนมีความเช่ือกนัวา่ มนษุย์เทา่นัน้เป็นผู้ มี

สตปัิญญาจนถึงขัน้ท่ีสามารถจะแก้ปัญหาสร้างสรรค์งานศลิปะได้ ทัง้นีเ้พราะวา่มนษุย์สามารถปรับปรุง

เพ่ือแก้ปัญหาในด้านตา่งๆ เชน่  การใช้วสัด ุ และเคร่ืองมือ การสร้างสรรค์ให้มีคณุคา่ทางความงาม 

สว่น วิรุณ ตัง้เจริญ (2527: 225) ได้กลา่วถึงศลิปะท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเดก็วา่ เป็น

สิ่งท่ีเดก็ได้แสด งออกตามสภาพความสนใจ การรับรู้และความพร้อมของเดก็แตล่ะคน โดยท่ีการ

แสดงออกนัน้จะแสดงออกด้วยวิธีอยา่งใดอยา่งหนึง่ ผา่นวสัดท่ีุเหมาะสม และปรากฏเป็นผลงานศลิปะ

ท่ีรับรู้ได้ด้วยประสาทตา ตลอดจนศลิปะนัน้ยงัเป็นการแสดงออกของเดก็ท่ีซ่ือบริสทุธ์ิ จริงใจ นา่รัก   

และไร้เ ดียงสา ผลงานศลิปะของเดก็จงึมีคณุคา่เพราะเกิดจากการแสดงออกท่ี ปราศจากเลห์่เหล่ียม

มารยาสาไถยใดๆ  (คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต.ิ  2529: 47)   
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จากข้อความท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ ศลิปะนัน้เป็นสิง่ท่ีเดก็ได้ใช้ประสาทสมัผสัในการ

รับรู้ จนเกิดความเข้าใจในธรรมชาตท่ีิแวดล้อมรวมถึงการคดิฝันจนิตนาการ มีการแสดงออกโดยใช้การ

ถ่ายทอดผลงานเป็นส่ือกลางเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ ทั ้ งนีย้งัเป็นการส่ือสารความคดิ ความรู้สกึตา่งๆ ท่ีเดก็

ได้เห็น ได้รับรู้ โดยการใช้จินตนาการ  การสงัเกต  

 

 2.2   ความสาํคัญของศิลปะ 

เดก็ปฐมวยัท่ีมีชว่งอายตุัง้แตแ่รก เกิด – 6 ปี นัน้นบัได้วา่เป็นวยัท่ีสมองกําลงัพฒันา

อยา่งรวดเร็ว สมควรท่ีจะได้รับการสง่เสริมให้เจริญงอกงามในด้านความคดิ (นิตยา  ภสัสรศริิ. 2523: 3)  

นกัการศกึษามีความเช่ือวา่สิง่ท่ีเป็นธรรมชาตแิละปรากฏอยูใ่นตวัเดก็  เชน่  มีความสนใจใคร่รู้ตอ่วตัถุ

สิ่งใดสิ่งหนึง่  การสมัผสัจบัต้องด้วยความสนใจ การเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งสนกุสนานนัน้เป็นเคร่ืองมือ

สําคญัในการพฒันาสมอง (มานพ  ถนอมศรี . 2534: 4) ซึง่จะพบวา่สมองนัน้มีกลไกในการทํางานแบง่

ออกเป็น 2 ด้าน คือ สมองซีกซ้ายและซีกขวา สมองซีกซ้ายจะมีความถนดัในเร่ืองของการใช้เหตผุล   

ในขณะเดียวกนัสมองซีกขวาจะถนดัในเร่ืองการรับรู้คว ามรู้สกึท่ีสมัผสัได้จากสิง่ตา่ง ๆ การปลกูฝังให้

เดก็ได้มีโอกาสใช้สมองซีกขวาตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัจะชว่ยให้สมองซีกขวาเกิดการพฒันาควบคูไ่ปกบั

สมองซีกซ้าย ดงันัน้จงึได้มีการนํากิจกรรมศลิปะมาใช้ในการจดัการศกึษาให้กบัเด็ ก เพราะกิจกรรม

ศลิปะเป็นกิจกรรมท่ีชว่ยสง่เสริมธรรมชาตขิองเดก็ท่ีมุง่เน้นพฒันาสมองซีกขวา (พีระพงษ์ กลุพิศาล . 

2536: 7-10) ตลอดจนความสําคญัของศลิปะท่ีมีผลตอ่การพฒันาทัง้ทางสตปัิญญาและทกัษะด้านตา่ง  ๆ

(สนัต ิ อิศโรวธุกลุ. 2521) 

สว่นโอภาส บญุครองสขุ  (2535: 89) ได้กลา่วถึง ความสําคญัในการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ทางศลิปะให้กบัเดก็ คือ การพฒันาให้เกิดความงอกงามทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ

สตปัิญญา ซึง่ในการจดักิจกรรมศลิปะนัน้ควรเน้นการพฒันาประสาทสมัผสัทัง้ 5 และควรเป็นกิจกรรม

ท่ีกระตุ้นให้เดก็ได้คดิ  ตลอดจนการลงมือป ฏิบตั ิ(สตัยา สายเชือ้ . 2541: 38) ซึง่ เยาวพา เดชะคปุต์   

(2525: 136) ได้มีความเหน็ท่ีสอดคล้องกนัวา่ เดก็ได้ มีโอกาสพฒันาความสามารถในการคดิ การใช้

จินตนาการ การสงัเกตเพิ่มพนูการรับรู้ท่ีมีตอ่ตนเอง และผู้ อ่ืน รวมถึงการพฒันาความเช่ือมัน่เก่ียวกบั

ตนเองในการเลือกใช้วสัดตุา่งๆ สง่เสริมให้เดก็ได้พฒันากล้ามเนือ้มือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งมือและตา  

เกิดความคดิรวบยอดเก่ียวกบัรูปร่าง สี และมีโอกาสพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการอา่น พฒันาทกัษะทาง

สงัคม จากการแบง่เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ แบง่หน้าท่ีรับผิดชอบในการดแูลทําความสะอาดอปุกรณ์ 

สําหรับลลิตพรรณ  ทองงาม (2539: 12-24) ได้กลา่วถึงความสําคญัของศลิปะท่ีสามารถ

ชว่ยพฒันาเดก็ได้หลายด้าน  เชน่ 
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1. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางด้าน อารมณ์  การวาดเขียนชว่ยให้เดก็มีพฒันาการทาง

อารมณ์ดีขึน้ ระดบัของพฒันาการจะขึน้อยูก่บัการแสดงออกมาจากรูปภาพซึง่เป็นงานของเดก็ ระดบั

ของการแสดงตวัตนจะมีตัง้แตก่ารพั ฒนาการขัน้ต่ําซึง่เดก็วาดรูปซํา้ ๆ ออกมาเป็นพิมพ์เดียวกนัหมด  

จนกระทัง่ถึงพฒันาการขัน้สงู ซึง่เดก็จะวาดภาพอยา่งมีความหมายและมีความสําคญัตอ่ตวัเขาเอง  

โดยเฉพาะเดก็เล็กเร่ิมวาดรูปตนเองได้สําเร็จ จดุนีเ้องท่ีเดก็ปลอ่ยอารมณ์ได้ดีท่ีสดุ 

2. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางสตปัิญญา พฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็เรา

สามารถสงัเกตเหน็ได้จาก พฒันาการของการรู้จกัตนเองและสภาพแวดล้อม ความรู้ตา่งๆ ท่ีเดก็

นํามาใช้ในขณะวาดรูป จะชีใ้ห้เห็นระดบัของสิตปัญญาของเดก็ ดงันัน้ภาพวาดของเดก็จงึเป็นเคร่ืองชี ้

ระดบัของความสามารถทางสมองหรือสตปัิญญาของเดก็  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในวยัท่ีเดก็ยงัไม่ สามารถ

ใช้คําพดูในการส่ือสารได้ คลอ่งแคลว่นกั แตม่ไิด้หมายถึงวา่ทกุคนสามารถวดัระดบัความสามารถทาง

สตปัิญญาของเดก็ได้จากการพจิารณาภาพวาดของเดก็แตเ่พียงอยา่งเดียว ครูท่ีมีความถ่ีถ้วนจะ

พจิารณาภาพของเด็ กพร้อมทัง้ทําความเข้าใจในปัญหาท่ีเดก็แก้ไมไ่ด้ด้วยตนเอง และชว่ยให้เดก็

พฒันาความสมัพนัธ์ท่ีมีความหมายกบัภาพวาด  ชว่ยให้เดก็มีประสบการณ์ทางการมองเหน็ ทางการคดิ  

เกิดพฒันาการทางสตปัิญญา ชว่ยให้เดก็เกิดความเช่ือมัน่และกล้าแสดงออก โดยการชีใ้ห้เดก็เหน็ถึง

ความแตกต่ างของสภาพแวดล้อมท่ีได้เห็นโดยการสมัผสั สงัเกต เป็นการชว่ยสง่เสริมพฒันาการทาง

อารมณ์  และพฒันาการทางสตปัิญญาให้มีความสมดลุกนั 

3. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางด้านกายภาพ  (ทางกาย) พฒันาการทางกายภาพในงาน

ของนกัเรียนจะสงัเกตได้จากความสมัพนัธ์ของการมองเหน็และการใช้กล้ามเ นือ้มือ การควบคมุการ

เคล่ือนไหวของร่างกาย เชน่ การควบคมุกล้ามเนือ้มือและตาในการลากเส้นตลอดจนการฝึกทกัษะตา่ง  ๆ

ในกิจกรรมทางศลิปะ เชน่ การพิมพ์ การตดั ปะ ตดิ ความเปล่ียนแปลงทางกายสามารถเห็นได้ง่ายใน

เดก็วยัเร่ิมขีดเขียน จากเดก็เล็กท่ีลากเส้นแบบสะเปะสะปะ  มาเป็ นการลากเส้นท่ีมีความแนน่อน และ

มีพฒันาการการทํางานอยา่ งมีเป้าหมายมีขัน้ตอนในการทํางาน และใช้เวลาอยา่งตอ่เน่ืองได้ ครูควร

จดักิจกรรมท่ีใช้ความคดิ มือ และตาเพ่ือจะชว่ยให้เดก็เกิดพฒันาการทางการเคล่ือนไหวได้ดีย่ิงขึน้ 

4. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางการรับรู้ ความเจริญเตบิ โตและการเรียนรู้ทางประสาท

สมัผสัเป็นสว่นสําคญัของประสบการณ์ทางศลิปะ โดยครูเป็นผู้สง่เสริมการรับรู้ สร้างประสบการณ์

ทางการเหน็  ฝึกการสงัเกต ฝึกความละเอียดออ่น ควรจดักิจกรรมเชงิสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาการ

ทางการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึน้สามารถสงัเกตได้ในการท่ีเดก็ได้รับป ระสบการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเรียนรู้

เพิม่ขึน้อยา่งหลากหลาย สงัเกตโดยใช้สายตา สามารถแยกแยะสี รูป และพืน้ผวิและเทคนคิวิธีในการ

ระบายสีซึง่เป็นพฒันาการในขัน้ต้นๆ จะชีใ้ห้เห็นวา่เดก็ชอบใช้สีและจําสีตา่งๆ แล้วพฒันาสงูขึน้ เดก็

จะมีความสนใจถึงความเก่ียวข้องของสีแ สงเงาด้านความรู้สกึเก่ียวกบัการสมัผสัวตัถ ุเชน่ การนวดดนิ

เหนียวและการสมัผสัความหมายละเอียดในการปัน้รูปและความเพลิดเพลินพอใจในพืน้ผิวของวสัดุ

ตา่งๆ และในคณุภาพของความหยาบละเอียดของเนือ้  วตัถใุนรูปแบบงานศลิปะ                 
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 5.  ศลิปะชว่ยพฒันาการทางด้านสงัค ม พฒันาการทางสงัคมของเดก็จะเห็นได้จาก

ความพยายามในการสร้างสรรค์ของเดก็ ภาพเขียนและภาพวาดตา่งๆ จะเป็นตวัสะท้อนให้เห็นถึง

ความรู้สกึนกึคดิของเดก็ท่ีมีตอ่ประสบการณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน  เดก็เล็ก ๆ จะเร่ิมวาดรูปคนไว้ในภาพ

ทนัทีท่ีพ้นระยะขีดเข่ียแบบสะเปะสะปะ และสิ่งแรกท่ีเดก็วาดแล้วมีผู้ดอูอกวา่เดก็วาดอะไรนัน้ก็คือรูปคน  

เม่ือเดก็โตขึน้งานศลิปะจะสะท้อนถึงความเข้าใจความรู้สกึท่ีเดก็มีตอ่สิง่แวดล้อมทางสงัคมของเขา  

เม่ือเดก็มีพฒันาการทางด้านความเข้าใจผู้คนรอบข้างมากขึน้ และเข้าใจถึงอิทธิพลของคนท่ีมีตอ่ชีวิต

ของเขา  เร่ืองราวท่ีเดก็จะวาดรูปไว้ในงานศลิปะก็คือสิ่งเหลา่นี ้

6.  ศลิปะชว่ยพฒันาการทางด้านสนุทรียะ ผลงานในเชงิสร้างสรรค์ของเดก็ตามความ

เจริญเตบิโตทางความงาม (สนุทรียะ) จะสงัเกตเหน็ได้จากความสามารถในการบรูณาการ  ประสบการณ์  

ความชํานชํิานาญหรือการใช้ทกัษะตา่งๆ โดยแสดงออกมาเป็นภาพของผลงานเป็นหนึง่เดียว ซึง่เดก็จะ

แสดงออกโดยการวาดภาพแสดงความคดิความรู้สกึโดยใช้เส้นสี และพืน้ผวิอยา่งผสมกลมกลืนเป็น

สดัสว่น เดก็เล็กๆ จะจดัภาพตามสญัชาตญาณในขณะท่ีนกัเรียนระดบัมธัยมจะเพลิดเพลินกบัการจดั

ภาพตามความรู้ท่ีมีอยู ่ อยา่งไรก็ตามวตัถใุนงานศลิปะแตล่ะชนิดจะมีคณุสมบตัทิางความงามตา่งกนั 

                 7. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางด้านความคดิสร้างสรรค์  พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์

นัน้เร่ิมมีมาตัง้แตเ่ดก็ๆ เร่ิมขีดเขียน  เดก็จะขีดรูปตา่ง  จากความคดิของตนเองและมีลกัษณะเป็นหนึง่

เดียว ซึง่ไมมี่ใครเหมือน จา กการขีดเขียนแบบง่ายๆ ไปสูผ่ลงานท่ีซบัซ้อนสร้างสรรค์จะมีขัน้ตอนตา่งๆ  

คัน่อยูม่ากมายในภาพวาดภาพเขียนของเดก็ เราจะเหน็พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์จาก

จนิตนาการและความเป็นตวัของตวัเองในงานของเดก็ เดก็ไมจํ่าเป็นต้องคลอ่งแคลว่เช่ียวชาญหรือชํานิ

ชํานาญในการทําผลงาน แต่ ในรูปแบบของการสร้างสรรค์ เดก็ต้องมีอิสระทางอารมณ์ มีอิสระท่ีจะ

สํารวจและทดลอง มีอิสระท่ีจะมีสว่นเก่ียวข้องรับรู้ซึง่กนัและกนั ทัง้ในการใช้วสัดแุละเร่ืองราวในการ

วาดภาพงานศลิปะทกุชิน้ท่ีเป็นผลงานของเดก็  ถือวา่เป็นประสบการณ์การทํางานเชิงสร้างสรรค์ใน

ตวัเองทัง้สิน้ 

จากความสําคญัท่ีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้วา่  ศลิปะนัน้มีความสําคญัอยา่งย่ิงใน

การพฒันาความสามารถด้านตา่งๆ ของเดก็ปฐมวยั ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา   

ซึง่มีความเก่ียวข้องกนัอยูภ่ายในตวัเดก็ เดก็ได้มีโอกาสพฒันาความสามารถในการคดิ การใช้

จินตนาการ การสงัเกตเพิ่มพนูการรับรู้ท่ีมีตอ่ตนเอง และผู้ อ่ืน รวมถึงการพฒันาความเช่ือมัน่เ ก่ียวกบั

ตนเองในการเลือกใช้วสัดตุา่งๆ สง่เสริมให้เดก็ได้พฒันากล้ามเนือ้มือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งมือและตา     
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   2.3  พัฒนาการทางศลิปะ  

ศรีเรือน  แก้วกงัวาล (2540: 232) ได้กล่าวถึงพฒันาการทางศลิปะวา่ เป็นการพฒันา

ทัง้ทางด้านความคดิและทกัษะควบคูก่นัไป  พฒันาการทางศลิปะของเดก็มีความพเิศษกวา่ผู้ใหญ่ใน

เร่ืองของความสามารถทางกายด้านประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว  รวมทัง้ความสามารถด้านสมอง

เชิงสร้างสรรค์และแสดงออกทางจินตนาการซึง่มีคา่ตอ่ พฒันาการทางอารมณ์ จิตใจ และความคดิใน

เชงิบวก สว่นพีระพงษ์ กลุพศิาล (2531: 29,32) ได้กลา่วไว้วา่ พฒันาการทางศลิปะ หมายถึง  

กระบวนการแสดงออกทางศลิปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะของเดก็ซึง่ปรากฏอยูใ่นผลงานจากวยัหนึง่ไปสูอี่ก

วยัหนึง่อยา่งตอ่เน่ือง และพฒันาการดงักลา่วจะดําเนนิ ไปช้าหรือเร็วขึน้อยูก่บัพืน้ฐานความเข้าใจและ

ความสามารถทางศลิปะ ประกอบกบัสิ่งแวดล้อมและแรงจงูใจของแตล่ะคน  ดงัจะเห็นได้จากพฒันาการ

ทางด้านศลิปะของเดก็นัน้จะเร่ิมต้นจากการเขียนภาพเป็นเส้นขยกุขยิกขาดการควบคมุ จนตอ่มาสามารถ

ท่ีจะลากเส้นตรงได้ เพราะกล้ามเนือ้แขนและมือได้รับการควบคมุดีขึน้  จากกระบวนการแสดงออกทาง

ศลิปะของเดก็ชว่งวยัหนึง่ไปสูอี่กวยัหนึง่นัน้ เดก็จะเพิม่การรับรู้ตอ่โลกภายนอก มีความมัน่ใจใน      

การ ขีดเขียนและสร้างสรรค์ศลิปะอยา่งมีชีวิตจิตใจตอ่มาเดก็จะเร่ิมสํารวจตรวจสอบทัง้สิ่งแวดล้อม

และตรวจสอบผลงานศลิปะ ของตนเอง  มีความสขุท่ีได้แส ดงออก เร่ิมสงัเกตรูปทรงของสิ่ง ตา่ง ๆ       

บนภาพเขียน รู้จกัพดูคยุเ ก่ียวกบัภาพเขียนและตัง้ช่ือภาพ ซึง่วยันีถื้อวา่เป็นวยัท่ีแสดงให้เห็นถึง

จินตนาการของเดก็(วิรุณ ตัง้เจริญ. 2539: 7)   

จากการศกึษาเก่ียวกบัพฒันาการทางศลิปะของเดก็ ได้มีผู้ ทําการค้นคว้าและศกึษาวิจยั

ไว้หลายทา่น ผู้ ท่ีทําไว้อยา่งละเอียดจนเป็นหลกัของการศกึษาทางด้านนี ้ คือ  โลเวนเฟลด์ (Lowenfeld.  

1957: 86) ได้ทําการศึ กษาขัน้พฒันาการของเดก็ตะวนัตก ด้วยการเก็บผลงานของเดก็ในวยัตา่งๆ   

มาศกึษาวิเคราะห์แยกขัน้พฒันาการทางศลิปะและไ ด้แบง่ขัน้ไว้ทัง้หมด 5 ขัน้ ทัง้นีจ้ะขอกลา่วเพียง     

2  ขัน้ท่ีมี 

ความเก่ียวข้องกบัเดก็ปฐมวยั  ดงันี ้

ขัน้ท่ี  1  ขัน้ขีดเข่ีย (Scribbling Stage) ในขัน้นีเ้ดก็มีอายปุระมาณ 2 – 4 ปี เป็นเดก็วยั

ก่อนเข้าเรียน เดก็สนกุอยูก่บัการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้มือในขัน้นีย้งัแบง่เป็นขัน้ยอ่ยๆ อีก 4 ระยะ  ดงันี ้

1.  Disordered Scribbling หมายถึง การขีดเข่ียท่ีไมเ่ป็นระเบียบการลากเส้นของเดก็

จะยุง่เหยิงสบัสนโดยไมคํ่านงึวา่เป็นรูปอะไรทัง้สิน้ แสดงให้เห็นวา่การควบคมุทางกล้ามเนือ้ของเดก็  

ยงัไมเ่จริญพอ  จงึยงัไมส่ามารถบงัคบัมือให้เป็นไปตามต้องการได้ 

2.  Longtitudinal , or Controlled Scribbling หมายถึง  ระยะท่ีเดก็ขีดเขียนเส้นนอน

ยาวๆ ได้  เป็นขัน้ท่ีพฒันากวา่ขัน้ท่ีขีดเข่ียไมเ่ป็นระเบียบ 
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3.  Circular Scribbling หมายถึง ขัน้ท่ีเดก็สามารถขีดเข่ียได้เป็นวงกลม เดก็เคล่ือนไหว

ได้ทัง้แขนแล้ว แสดงวา่กล้ามเนือ้เร่ิมแข็งแรงขึน้อาจกลา่วอีกนยัหนึง่ได้วา่ในระยะท่ี 2 – 3 ของขัน้ขีดเข่ียนี ้

เป็นขัน้ของการขีดเข่ียท่ีควบคมุได้ (Controlled Scribbling) ซึง่เป็นขัน้พฒันาการท่ีสําคญัมาก เพราะ

เป็นเคร่ืองชีใ้ห้เห็นวา่เดก็ได้ค้นพบ ได้มองเห็น และเร่ิมมีการควบคุ มการขีดเข่ียได้ เดก็จะเร่ิม

สนกุสนานกบัการควบคมุกล้ามเนือ้ให้ขีดเข่ียเป็นเส้นตา่งๆ ทัง้ในแนวตัง้ , แนวนอน , วงกลม หรือ

ขยกุขยิก (ชยัณรงค์  เจริญพานิชย์กลุ. 2533: 61)   

4.  Naming Scribbling หมายถึง  ระยะท่ีเดก็เขียนอะไรลงไปแล้วก็ให้ช่ือวา่สิ่งท่ีเดก็

เขียนนัน้ช่ืออะไร คืออะไร เดก็เร่ิมใช้ความคดิคํานงึในขณะเขียนภาพวตัถ ุสตัว์หรือคน สิ่งท่ีเดก็เขียนจะ

ไมเ่ป็นภาพท่ีถกูต้องหรือมีรูปร่างในสายตาของผู้ใหญ่ แตจ่ะมีความหมายสําหรับเดก็ เดก็จะพอใจและ

สนกุสนานกบัสิ่งท่ีเขาเขียนขึน้ ขัน้นีจ้ะเป็นขัน้หวัเลีย้วหวัตอ่ในการวาดภาพของเดก็ตอ่ไป 

ขัน้ท่ี  2 ขัน้เขียนภาพให้มีความหมาย  ขัน้ก่อนสญัลกัษณ์  (Pre – Schematic  Stage)  

ขัน้นีเ้ดก็จะมีอายปุระมาณ 4 – 7 ปี เป็นขัน้เร่ิมต้นของการแสดงออกท่ีมีความหมายภาพสิ่งของสิ่งเดียวกนั

เดก็อาจจะเขียนได้หลายๆ แบบ ตวัอยา่งเชน่ ภาพคนท่ีเดก็เขียนวนัหนึ่ ง อาจจะไมเ่หมือนภาพท่ีเขียน

ไว้ในวนัตอ่ๆ ไป ซึง่ภาพท่ีเดก็เขียนอาจจะไมค่รบถ้วนตามท่ีเขารู้ แสดงวา่ในระยะนีโ้ลกท่ีเดก็เห็นหรือ รู้

แตกตา่งจากโลกท่ีเขียนภาพลกัษณะท่ีเดก็เขียนภาพในขัน้นี ้  อาจสงัเกตได้งา่ยจากสว่นประกอบ

ภายในภาพ  4  อยา่ง  เชน่ 

1. เดก็จะเขียนภาพคนโดยใช้วงกลมเป็นสญัลกัษณ์ของหวั มีเส้นตรงยาว ๆ แทนแขนขา  

ลําตวั  ยงัไมมี่รายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัหน้าตา  มีแตเ่ส้นท่ีแทนสญัลกัษณ์ของสว่นนัน้ๆ เทา่นัน้  

2. สีท่ีเดก็ใช้ ในขัน้นีก้ารใช้สีของเดก็จะไมเ่ป็นไปตามธรรมชาตสีิท่ีเดก็ ใช้เขียนภาพ

กบัสีท่ีเดก็เห็นจริง ๆ จะไมเ่หมือนกนั ทัง้นีเ้พราะเดก็ใช้สีตามอารมณ์แล้วแตว่า่สีไหนจะสะดดุตาหรือ

เดก็ชอบสีไหนเป็นพิเศษก็จะใช้สีนัน้ ซึง่ไมจํ่าเป็นจะต้องสอดคล้องกบัความเป็นจริง 

3. ดจูากชอ่งวา่งหรือชอ่งไฟในแผน่กระดาษท่ีเดก็เขียน เดก็ยงัไมเ่ข้าใจวา่ควรจะ

เขียนรูปตรงไหนจงึจะเหมาะ ขนาดเทา่ใดจงึจะเหมาะ แตจ่ะวางลงไปโดยไม่คํานงึถึงความสมัพนัธ์ของ

สิ่งตา่งๆ ตรงไหนมีชอ่งวา่งเดก็ก็จะเขียนสิ่งตา่งๆ ลงไป 

4. การออกแบบ ในขัน้นีเ้ดก็ยงัไมมี่ความเข้าใจเก่ียวกบัการออกแบบดงันัน้ ภาพท่ี

เดก็เขียนจงึไมมี่อะไรแสดงถึงการออกแบบ 

วิรุณ  ตัง้เจริญ (2539: 117-118) ได้ให้แนวคดิเก่ียวกบัพฒันาการทางศลิปะวา่ การ

กําหนดอายเุพ่ือกลา่วถึงระดบัขัน้พฒันาการทางศลิปะในท่ีนี ้เป็นการกําหนดขึน้โดยประมาณทา่นัน้  

เพราะจริงๆ แล้ว เดก็แตล่ะคนจะมีพฒันาการแตกตา่งกนัช้าหรือเร็วไมเ่ทา่กนั ทัง้นีย้อ่มขึน้อยูก่บัปัจจยั

หลายๆ ด้าน  เชน่ สภาพพั ฒนาการทางร่างกาย สภาพการเลีย้งด ูสภาพแวดล้อม ฯลฯ โดยสภาพ
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สว่นรวมแล้วเดก็ปฐมวยันีจ้ะสนกุสนานกบักิจกรรมทางศลิปะ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง การเขียนภาพ หรือ

การได้ปัน้ขยําดนินํา้มนั  สนกุสนานเหมือนกบัการได้เลน่ ซึง่ธรรมชาตขิองเดก็ก็เหมือนกบัสิ่งมีชีวิต

ทัง้หลาย ถ้าขาดการส นบัสนนุเสริมสร้างแล้ว จะไมเ่จริญเตบิโตเบง่บานเตม็ท่ี เพราะเดก็ต้องการ

สิ่งแวดล้อมมาเป็นเคร่ืองกําเนิดความเจริญเตบิโตเพ่ือความช่ืนบานของชีวิต  พฒันาการทางศลิปะของ

เดก็ก็เชน่เดียวกนัถ้าขาดการเสริมสร้างสนบัสนนุท่ีถกูต้องแล้ว  เดก็ก็จะไมพ่ฒันาไปอยา่งเตม็ท่ี (วิชยั  

วงษ์ใหญ่.  2521) 

สรุปได้วา่พฒันาการทางศลิปะของเดก็ปฐมวยันัน้ เป็นการพฒันาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

ของเดก็แตล่ะคนแตล่ะชว่งวยัท่ีมีการพฒันาทัง้ทางด้านความคดิ จนิตนาการ และทกัษะทางกายด้าน

ประสาทสมัผสั เดก็แตล่ะคนจะมีพฒันาการแตกตา่งกนัช้าหรือเร็วไมเ่ทา่กนั ทัง้นีย้อ่ มขึน้อยูก่บัปัจจยั

หลายๆ ด้าน เชน่ สภาพพฒันาการทางร่างกาย สภาพการเลีย้งด ูสภาพแวดล้อม ฯลฯ โดยสภาพ

สว่นรวมแล้วเดก็ปฐมวยันีจ้ะสนกุสนานกบักิจกรรมทางศลิปะ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง การเขียนภาพ หรือ

การได้ปัน้ขยําดนินํา้มนั  สนกุสนานเหมือนกบัการได้เลน่  ซึง่ธรรมชาตขิองเดก็ก็ เหมือนกบัสิ่งมีชีวิต

ทัง้หลาย  ถ้าขาดการสนบัสนนุเสริมสร้างแล้ว  จะไมเ่จริญเตบิโตเบง่บานเตม็ท่ี   

 

  2.4   การจัดกจิกรรมทางศลิปะ 

มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้เสนอแนะเก่ียวกบักิจกรรมทางศลิปะไว้ดงันี ้

พรมารินทร์  สทุธจิตตะ (2529: 24) กลา่ววา่ กิจกรรมทางศลิปะเป็นกิ จกรรมท่ีเหมาะ

กบัความสนใจ ความสามารถ และสอดคล้องกบัหลกัพฒันาการของเดก็เป็นอยา่งดี  ทัง้ยงัชว่ยให้

กล้ามเนือ้มือและตาสมัพนัธ์กนั  ชว่ยผอ่นคลายความเครียดทางอารมณ์  และสง่เสริมความคดิอิสระ  

ความคดิจนิตนาการ  การรู้จกัทํางานด้วยตนเอง  ฝึกการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ ทัง้ความคดิและ

การกระทํา ซึง่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศลิปะและนําไปสูก่ารเรียนเขียนอา่นตอ่ไป สว่น

จารุณี  เนตรบตุร  (2543: 9) ได้กลา่ววา่ กิจกรรมทางศลิปะ คือ วิธีการหนึง่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพแหง่

ความเป็นมนษุย์ได้เป็นอ 0ยา่งดี  ในทํานองเดียวกนัการศกึษาพฤตกิรรมมนษุย์เ พ่ือเป็นแนวทางตอ่วิธี

พฒันาศกัยภาพให้เกิดขึน้ได้นี ้ จะพบวา่พฤตกิรรมการใช้สตปัิญญาและความคดิของมนษุย์ได้ถกูพฒันา

ควบคูพ่ร้อม ๆ ไปกบัการเจริญเตบิโต  สําหรับเยาวพา  เดชะคปุต์ (2525: 138)  ได้กลา่ววา่  ในการเตรียม

กิจกรรมทางศลิปะท่ีเหมาะสมให้กบัเดก็  ควรคํานงึวา่จะเป็นการเปิดโอกาสให้เดก็เป็นอิสระในการทดลอง

ค้นคว้า และสามารถส่ือสาร สิ่งท่ีเขาทดลองกบัผู้ อ่ืน นอกจากนีย้งัได้มีโอกาสพฒันากล้ามเนือ้ใหญ่  

กล้ามเนือ้เลก็  สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งมือและตา  เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัรูปทรง และสี    

ซึง่เป็นพืน้ฐานตอ่การเตรี ยมความพร้อมในการอา่น  และยงัได้มีโอกาสพฒันาทางสงัคมจากการ

แลกเปล่ียนวสัดอุปุกรณ์  หมนุเวียนกนัรับผิดชอบในการใช้และเก็บอปุกรณ์ตา่ง ๆ สว่นละออ  ชตุกิร 

(2529: 105)  กลา่วถึงกิจกรรมสร้างสรรค์วา่  เป็นกิจกรรมท่ีเดก็จะได้พฒันาไปทกุ ๆ ด้าน  ทัง้ทกัษะมือ  
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พฒันากล้ามเนือ้  ความคดิสร้างสรรค์  และจนิตนาการ  เชน่  วาดภาพด้วยสีเทียน  การปัน้ดนินํา้มนั  

การเลน่สี การพบัฉีกปะกระดาษ การประดษิฐ์เศษวสัด ุ ฯลฯ ตามท่ี กรมวิชาการ (2540: 15)  ได้กลา่วถึง

กิจกรรมสร้างสรรค์ วา่เป็นกิจกรรมท่ีชว่ยพฒันาเดก็ให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึ ก ความคดิ

สร้างสรรค์ โดยใช้ศลิปะหรือวิธีการตา่งๆ เป็นเคร่ืองมือ เชน่ การวาดภาพ ระบายสี พมิพ์ภาพ ปัน้ ฉีก  

ตดั ปะ การประดษิฐ์คดิค้นสิ่งแปลกใหม ่ฯลฯ การทํากิจกรรมเหลา่นีจ้ะเน้นท่ีกระบวนการทํางาน

มากกวา่ผลงาน  ครูควรจดักิจกรรมดงักลา่วทกุวนั  และเลือกจดัตามความเหม าะสม  สว่นพีระพงษ์  

กลุพิศาล (2532: 105) ได้กลา่วถึง กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะไว้วา่ ในการเรียนรู้โลกภายนอกด้วย

ประสาทสมัผสั  (Sences  Perception)  เป็นธรรมชาตกิารเรียนรู้ของเดก็อยูแ่ล้ว  และกิจกรรมศลิปะ

เป็นกิจกรรมหนึง่  ท่ีฝึกให้เดก็รู้จกันําเอาธรรมชาตขิองตน เองท่ีมีอยู ่ มาใช้เก็บเก่ียวความรู้ตา่งๆ ท่ีอยู่

รอบตวั  โดยเฉพาะความรู้  อนัจะเป็นพืน้ฐานพฒันาวฒุภิาวะทางสนุทรียภาพให้แก่ตน นอกจากนัน้

ระหวา่งการแสดงออกทางศลิปะ เดก็ยงัได้รับประสบการณ์ท่ีนอกเหนือไปจากประสบการณ์ทาง

สนุทรียภาพอีกมากมาย  อาจจะเรียกวา่เป็นประสบ การณ์หรือความรู้ท่ีได้จากศลิปะทางอ้อมก็ได้  

ได้แก่  ประสบการณ์ทางสงัคม  การเจริญเตบิโตทางกาย  อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญาของเดก็  

0ฮิลเดเบรนด์ (วราภรณ์ นาคะศริิ . 02546: 24; อ้างอิงจาก 0

1. เน้นกระบวนการทํางานของเดก็มากกวา่คํานงึถึงผลงานท่ีเดก็ทํา 

Hildebrand. 1975: 228-

229) ได้กลา่ววา่กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะเป็น การจดัป ระสบการณ์สําหรับเดก็ปฐมวยั และได้ให้

ข้อเสนอแนะในการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะไว้  10  ข้อ  ดงันี ้ 

2. สนบัสนนุการแสดงออกทางด้านความคดิสร้างสรรค์  โดยหลีกเล่ียงการให้เดก็

ลอกเลียนแบบหรือวาดภาพระบายสีจากภาพในสมดุวาดภาพ  เพราะทําให้เดก็ไมไ่ด้ใช้ความคดิอยา่งอิสระ 

3. ช่ืนชมในผลงานและความก้าวหน้าของเดก็ 

4. วางแผนและเตรียมกิจกรรมตา่งๆ สําหรับเดก็ให้พร้อม 

5. จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ สําหรับเดก็ให้พร้อม 

6. หลีกเล่ียงคําถามท่ีวา่  “ กําลงัทําอะไรอยู ่”  หรือ  “ เดาวา่สิ่งท่ีเดก็ทําคืออะไร ” 

7. ฝึกฝนและแนะนําให้เดก็ลองฝึกปฏิบตัด้ิวยตนเอง รู้จกัการแสดงออกและมีทศันคติ

ท่ีดีตอ่งานศลิปะ  โดยต้องคํานงึความเหมาะสมตามวฒุภิาวะของเดก็ด้วย 

8. ให้คดิวา่กิจกรรมทางด้านศลิปะมีความสําคญัเชน่เดียวกบัการจดัประสบการณ์ใน

การเขียนและอา่น 

9. ให้ความรู้ในด้านศลิปะ  เชน่  เร่ืองสี  ขนาด  และรูปร่างแก่เดก็ 

10. อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงจดุมุง่หมาย และแนวทางในการสง่เสริมความคดิ

สร้างสรรค์ด้วยศลิปะให้แก่เดก็ 
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สรุปได้วา่ การจดักิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะเป็นกิจกรรมท่ีชว่ยในการผอ่นคลาย

ความเครียดทางอารมณ์  ชว่ยสง่เสริมกล้ามเนือ้มือและตาให้สมัพนัธ์กนั ตลอดจนเป็นกิจกรรมท่ีเปิด

โอกาสให้เดก็ได้ทดลอง ค้นคว้า สํารวจและลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเองอยา่งอิสระ  อนัจะนําไปสูก่ารเรียนรู้

ให้กบัเดก็ได้ตอ่ไป 

 

   2.5  หลักการจัดกจิกรรมทางศลิปะ 

กรมวิชาการ (2542: 23) กลา่ววา่ ในการจดักิจกรรมสําหรับเดก็ระดบัก่อนประถมศกึษา  

มีความสําคญัอยา่งย่ิงเพราะเดก็ในวยัแรกเกิดถึง 6 ปี เป็นระยะท่ีสําคญัท่ีสดุของการพฒันาทัง้ทาง

ร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ดงันัน้จงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม

ให้กบัเดก็เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของเดก็แตล่ะคน   

ดงันัน้การจดักิจกรรมสําหรับเดก็ระดบัก่อนประถมศกึษา  จงึควรยดึหลกัการดงันี ้

1.  กิจกรรมท่ีจดัควรคํานงึถึงตวัเดก็เป็นสําคญั เดก็แตล่ะคนมีความสนใจแตกตา่งกนั

จงึควรจดัให้มีกิจกรรมหลายประเภทท่ีเหมาะสมกบัวยั ตรงกบัความสนใจและความต้องกา รของเดก็

เพ่ือให้เดก็ได้มีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ 

2.  กิจกรรมท่ีจดัควรมีทัง้กิจกรรมท่ีให้เดก็ทําเป็นรายบคุคล กลุม่ยอ่ยและกลุม่ใหญ่ 

ควรเปิดโอกาสให้เดก็ริเร่ิมกิจกรรมด้วยตนเองตามความเหมาะสม 

3.  กิจกรรมท่ีจดัควรมีความสมดลุ คือ มีทัง้กิจกรรมให้ห้องเรี ยนและนอกห้องเรียน  

กิจกรรมท่ีต้องเคล่ือนไหวและสงบ  กิจกรรมท่ีเดก็ริเร่ิมและครูริเร่ิม 

4.  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมควรเหมาะสมกบัวยั มีการยืดหยุน่ได้ตามความต้องการ

และความสนใจของเดก็  เชน่ 

วยั  3  ขวบ  มีความสนใจชว่งสัน้ประมาณ  8  นาที 

วยั  4  ขวบ  มีความสนใจอยูไ่ด้ประมาณ   12  นาที 

วยั  5  ขวบ  มีความสนใจอยูไ่ด้ประมาณ   15  นาที 

5.  กิจกรรมท่ีจะควรเน้นให้มีส่ือของจริงให้เดก็ได้มีโอกาสสงัเกต สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง 

แก้ปัญหาด้วยตนเอง  มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็อ่ืนๆ และผู้ใหญ่ 

สญัญลกัษณ์  สวุรรณรัศมี (2533: 15) ได้กล่าวถึงหลกัการจดักิจกรรมทางศลิปะวา่

ในการจดั กิจกรรมศลิปะให้กบัเดก็  ต้องคํานงึถึงตวัเดก็เป็นสําคญั  โดยใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกบั

พฒันาการทางศลิปะของเดก็  การเลือกกิจกรรม  ควรเลือกกิจกรรมท่ีชว่ยฝึกให้เดก็เป็นคนชา่งสงัเกต  

คดิหาเหตผุล   ฝึกการสร้างสรรค์  ฝึกลกัษณ ะนสิยั  ฝึกความพร้อมในการเรียนและชว่ยให้เดก็ได้

พฒันาทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สงัคม  และสตปัิญญาไปพร้อมๆ กนั 
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วราภรณ์  รักวิจยั (2525: 62) ได้กลา่วถึงแนวคดิของการจดักิจกรรมสร้างสรรค์วา่  

การจดั    กิจกรรมสร้างสรรค์เหมือนกบัการจดักิจกรรมทัว่ๆ ไป  แตกตา่งตรงท่ีวา่กิจกรรมสร้างสรรค์นัน้

เป็นกิจกรรมท่ีมีจดุมุง่หมายเฉพาะ  เพ่ือจะฝึกเดก็ได้แสดงออกอยา่งผู้ มีลกัษณะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม

ท่ีไมมี่การบงัคบัให้เดก็ทํา  แตเ่ป็นกิจกรรมเสรีท่ีเดก็ทกุคนสามารถจะทําได้เม่ือตนเกิดความต้องการ

พอใจ  และสนใจกิจกรรมซํา้กนับอ่ยๆ หลงัจากกา รทํากิจกรรมนัน้แล้ว  ครูควรจะสอบถามเดก็วา่เดก็

ได้รับความพอใจและสนกุสนานเพียงใด  มีอะไรควรแก้ไขหรือไม ่ เพ่ือจะเป็นแนวทางในการจดั

กิจกรรมอ่ืนๆ ตอ่ไป  โดยท่ีครูต้องยอมรับฟังจดุบกพร่องเม่ือเดก็เสนอแนะสิ่งสําคญัในการจดักิจกรรม

อยา่ได้หวงัวา่เดก็จะทํางานหรือผลผลิตออ กมาอยา่งสวยงาม เชน่ กิจกรรมในเร่ืองศลิปะ ก็ไมค่วรจะ

ซกัถามวา่น่ีวาดภาพอะไร ทําอะไรออกมาอยา่งนี ้เพราะการถามบางครัง้ถ้าเดก็ไมส่ามารถจะให้

คําตอบได้ จะเป็นสาเหตท่ีุบัน่ทอนในการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ได้เวลาเดก็เสนอผลงาน  ครูจะต้อง

ให้ความสนใจสง่เสริมให้กําลงัใจแก่เดก็  และแนะนํา  สอดแทรกความคดิท่ีจะตอ่เน่ืองท่ีจะทําให้เดก็ได้

ใช้ความคดิ  และความรู้ในงานสร้างสรรค์ตอ่ไป 

สําหรับ  วิรุณ  ตัง้เจริญ (2526: 29-31) ได้กลา่วถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะไว้

ดงันี ้

1.  การปพืูน้ฐานให้เดก็มองเหน็ความสวยงามทางศลิปะ 

 - ฝึกสงัเกตรูปทรงรอบๆ ตวั 

 - ให้เดก็สมัผสัสิ่งตา่งๆ ท่ีมีรูปร่างเหมือนกนั  แตกตา่งกนัและคล้ายกนั  

 - ให้เดก็ชว่ยกนัจดัแจกนั 

- เดก็ชว่ยกนัจดัมมุห้องให้สวยงาม 

- เดก็และครูชว่ยกนัจดัหาสิง่ประดษิฐ์สําเร็จรูปมาตกแตง่ห้อง  

- เดก็และครูชว่ยกนัสะสมภาพตา่งๆ ท่ีมีรูปร่างและเส้นท่ีสวยงาม เพ่ือใช้ตกแตง่ห้อง

หรือเพ่ือไว้ให้เดก็ดตูามใจชอบ 

- ให้เดก็ได้มีโอกาสไปชมการแสดงภาพเขียน  หรือสิง่ประดษิฐ์ของเดก็วยัตา่งๆ บ้าง  

ถ้าสามารถทําได้ 

2. การวาดภาพระบายสี 

- ให้เดก็วาดภาพโดยเสรี  ด้วยดนิสอสี  สีเทียน  หรือดนิสอดํา  แล้วให้เลา่เน่ืองราว

จากภาพท่ีเขียน 

- ให้ป้ายสีด้วยพูก่นับนกระดาษโดยเสรี  แล้วเลา่เร่ืองจากภาพท่ีเขียน  

- ให้เดก็ใช้สีเทียนระบายลงบนกระดาษ โดยใช้ปลายหรือข้างสีเทียนแล้วให้เลา่

เร่ืองราวจากภาพ 
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- ให้เดก็ทดลองใช้ข้างของสีเทียนเขียนด้วยวิธีตา่งๆ เชน่ หมนุเป็นวงกลม คร่ึงวงกลม  

ลากเป็นแถบยาว  หรือซิกแซก 

- ให้ระบายสีตามรูปทรงท่ีกําหนดให้ 

- ให้วาดภาพระบายสีตามเร่ืองราวท่ีกําหนดให้ 

- ให้วาดภาพระบายสีตามความคดิคํานงึของเดก็ แล้วให้เดก็บอกความหมายของ

ภาพนัน้ๆ 

- พาเดก็ออกไปศกึษานอกสถานท่ี  แล้วกลบัมาเขียนภาพตามท่ีพบเหน็และประทบัใจ  

3. การทดลองเก่ียวกบัสี 

- ให้ละเลงสีหลายๆ สีด้วยสว่นตา่งๆ ของชว่งแขน 

- ให้ละเลงสีหลายๆ สีเป็นภาพโดยอิสระ แล้วให้เดก็บอกความหมายของภาพนัน้ๆ  

- ให้ละเลงสีหลายๆ สีเป็นภาพตามท่ีครูกําหนด 

- ให้หยดสีโปสเตอร์หรือสีฝุ่ นบนกระดาษเปียก  

- ให้เทสีโปสเตอร์หรือสีฝุ่ นลงบนกระดาษเปียก 

- ให้เดก็เป่าสีบนกระดาษ 

- ให้เดก็ทดลองผสมสีหลายๆ สี  แล้วสงัเกตการผสมผสานกนัของสี  

- ให้ใช้สีย้อมผ้าหรือดา่งทบัทิมโรยบนกระดาษเปียก  

- ให้ใช้ลกูแก้วกลิง้สีโปสเตอร์ท่ีหยดบนกระดาษท่ีอยูใ่นถาด  เอียงถาดไปมาให้ลกูแก้ว

กลิง้ผา่นสีและผา่นกระดาษ 

4. การพมิพ์ 

- ให้เดก็พมิพ์ภาพด้วยสว่นตา่งๆ ของชว่งแขน 

- ให้เดก็พมิพ์ภาพด้วยวสัดตุา่งๆ 

- ให้เดก็พิมพ์ภาพจากแมพ่ิมพ์ท่ีครูทํา 

- ให้เดก็พมิพ์ภาพด้วยตรายางและระบายสี 

- ให้เดก็ใช้กระดาษวางซ้อนวสัดท่ีุมีลายนนู  แล้วใช้ดนิสอดําหรือดนิสอสีถู  

5. การปัน้ 

- ให้เดก็เลน่ดนินํา้มนั  ดนิเหนียว  หรือแป้ง  

- ให้ปัน้รูปทรงตา่งๆ แล้วนํามาตอ่กนั 

- ให้ปัน้ตามเร่ืองราวหรือนิทานท่ีครูเลา่หรือเดก็แตง่เอง  

- ให้เดก็ปัน้แป้งทําขนมง่ายๆ เชน่  ขนมบวัลอย  ขนมกรอบเคม็  ฯลฯ  

- ให้ปัน้ตามใจชอบเป็นรูปสตัว์  คน  หรือสิ่งของเคร่ืองใช้  

- ให้เลน่ก่อทราย 
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6. การพบั  ฉีก  ตดั  ปะ 

- ให้ฉีกหรือตดักระดาษตามคําสัง่ครู 

- ให้เดก็ตดัหรือฉีกกระดาษ และปะลงบนกระดาษอีกแผน่หนึง่ อาจจดัให้เป็นเร่ืองราว

ตา่งๆ ท่ีครูกําหนดให้  หรือตามความคดิคํานงึของเดก็  

- ให้เดก็พบัหรือม้วนกระดาษท่ีเป็นแถบยาวๆ เป็นวงกลมหรือรูปส่ีเหล่ียมตา่งๆ แล้ว

นํารูปทรงตา่งๆ มาประดษิฐ์เป็นรูปสัตว์  ดอกไม้  และอ่ืนๆ ตามใจชอบ 

- ให้พบัผ้าเชด็หน้า  ใบตอง  ใบมะพร้าวงา่ยๆ ตามใจชอบหรือตามแบบอยา่ง  

7. การประดษิฐ์ 

- เดก็ประดษิฐ์ภาพและเคร่ืองห้อยแขวนจากวสัดตุา่งๆ 

- ให้ประดษิฐ์ของเลน่และของใช้ตา่งๆ จากเศษวสัดุ 

- ให้ร้อยดอกไม้ ลกูปัด หรือวสัดตุา่งๆ ด้วยก้านธูป ก้านมะพร้าว ลวด เชือก หรือด้าย 

- ให้เย็บหรือร้อยตามรอยปรุของรูปภาพ  ผ้าเนือ้หยาบหรือกระสอบ  ด้วยเข็มใหญ่ๆ 

ปลายทู ่ 

- ให้ใช้กระดาษ  ใบตอง  ใบมะพร้าว  สานหรือประดษิฐ์ของเลน่  

ในการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะในระดบัปฐมวยั การสนบัสนนุหรือเสนอกิจกรรม

ศลิปะให้เดก็นัน้  ครูควรจะต้องมีเป้าหมายหรือความเช่ือเก่ียวกบัผลงานศลิปะของเดก็ไว้ในใจวา่ 

1. เขาจะต้องเป็นผู้ ริเร่ิม 

2. เขาจะต้องเป็นผู้ นําทางความคดิ 

3. เขาจะต้องเป็นผู้ มีจนิตนาการกว้างขวาง 

4. เขาจะต้องเป็นผู้ มีอิสรภาพ 

5. เขาจะต้องเป็นผู้กระตือรือร้นในการรับรู้ 

แฮมมอนด์ (เยาวภา  เดชะคปุต์. 2542: 108; อ้างอิงจาก Hammond. 1967: 279-

282)  ได้สรุปกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ท่ีควรจดัให้กบัเดก็ไว้ดงันี  ้

1. การปัน้ 

2. การประดษิฐ์ 

3. การฉีก  ตดั  ปะ 

4. การระบายสี 

5. การวาดภาพด้วยนิว้มือ 

6. การเลน่บล็อก 

7. การวาดภาพด้วยฟองสบู ่

8. การวาดภาพด้วยทราย 
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สรุปได้วา่ หลกัการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะสําหรับเดก็นัน้ ควรคํานงึถึงตวัเดก็

เป็นสําคญั ควรจดักิจกรรมท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกบัวยัและความต้องการของเดก็ จะเห็นได้วา่

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะมีหลายประเภท แตกตา่งกนัไปและกิจกรรมการประดษิฐ์ก็เป็ นอีก

กิจกรรมท่ีจะฝึกเดก็ได้แสดงออกอยา่งผู้ มีลกัษณะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีไมมี่การบงัคบัให้เดก็ทํา  

แตเ่ป็นกิจกรรมเสรีท่ีเดก็ทกุคนสามารถจะทําได้เม่ือตนเกิดความต้องการพอใจ   

 

   2.6   ประวัต ิองค์ประกอบและประเภทของงานใบตอง 

จอมขวญั  สวุรรณรักษ์  (2547)  กลา่วว่าตัง้แตส่มยัโบราณเป็นต้นมา มนษุย์เราได้ใช้

ใบตองมาหอ่อาหาร หอ่ขนมตา่ง  ๆและใช้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจําวนั เชน่ สมยัก่อนใช้เตาถ่านรีดผ้า  

ก็ต้องรีดกบัใบตองก่อน  จะทําให้เตารีดล่ืนดีขึน้ ในด้านความสวยงาม ได้มีผู้คดิประดษิฐ์ใบตองให้เป็น

กระทง บายศรี ตลอดจนภ าชนะใสส่ิ่งของ ทําให้เกิดการวิวฒันาการกนัมาเร่ือยๆ  ไมมี่หลกัฐานยืนยนั

ได้วา่ “งานใบตอง” เร่ิมขึน้เม่ือใดหรือยคุใดใครเป็นผู้สอน  มีเพียงหนงัสือท่ีจะค้นคว้าได้ก็คือ  พระราชนิพนธ์

เร่ือง พระราชพิธี 12 เดือน ซึง่วา่ด้วยการลอยพระประทีป และบคุคลท่ีอ้างถึงและกลา่วขวั ญกนัจนตดิ

ปากก็คือ นางนพมาศ หรือท้าวศรีจฬุาลกัษณ์  ซึง่ได้คดิตกแตง่โคมลอยประดบัด้วยดอกไม้หลากสี

สวยงาม และยงันําผลไม้มาแกะสลกัเป็นพวกนกตา่งๆ เกาะตามกลีบดอกไม้ แตง่ด้วยธปูเทียนสวยงาม  

จงึจดจํามาจนปัจจบุนัวา่ ในสมยัโบราณบรรพบรุุษของเราได้มีความสามารถลํา้เลศิย่ิง นกัในการ

ประดษิฐ์ดอกไม้ ใบไม้ ตลอดจนผลไม้และวสัดอ่ืุนๆ งานฝีมือตา่งๆ มกัจะมีต้นกําเนิดจากภายใน

พระบรมมหาราชวงั โดยมีการนําลกูหลานเข้าถวายตวั เพ่ือขอรับการฝึกในศลิปวฒันธรรมตา่งๆ เม่ือ

ออกมาแล้วก็ได้นํามาเผยแพร่หรือประกวดประชนักนัตอ่ๆ ไป จนเป็นท่ีแพร่หลายในหมูป่ระชากรทัว่ไป 

  ปัจจบุนันี ้งานใบตองได้ขยายวงกว้างขึน้เป็นท่ีสนใจของประชาชนทัว่ไปจนถึงชาวตา่งชาติ  

ได้มีการจดันิทรรศการกนัตามสถานศกึษา ศนูย์การค้า ตลอดจนหนว่ยงานราชการตา่งๆ หรือกระทัง่

รายการโชว์ทางโทรทศัน์  ดงันัน้ผู้ ท่ีคดิประดษิฐ์หรือสนใจในวิชานีจ้งึพยายามปร ะยกุต์และพฒันาให้มี

รูปแบบหลากหลาย  เพ่ือเผยแพร่เอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ของประเทศไทย 

   2.6.1 ประเภทของงานใบตอง 

  งานใบตองสามารถแบง่เป็นประเภทตามลกัษณะการนําไปใช้งานได้ดงันี ้

 1.  ประเภทใช้หอ่หรือบรรจอุาหาร ซึง่งานใบตองประเภทนีพ้บเห็นได้โดยทัว่ไป

ในชีวิตประจําวนั ใ นยคุหนึง่ใบตองไมไ่ด้รับความนยิม เน่ืองจากความทนัสมยัและความสะดวกของ

พลาสตกิ แตปั่จจบุนัได้มีการรณรงค์ให้ลดใช้พลาสตกิ จงึมีการนําใบตองกลบัมาใช้ในชีวิตประจําวนั

อีกครัง้ งานใบตองประเภทใช้หอ่หรือบรรจอุาหารได้แก่ การหอ่แบบตา่งๆ กระทง ถาดและกระเช้า 
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 -   การหอ่ขนมและ อาหาร เชน่ การหอ่สวม หอ่ทรงเตีย้ และหอ่ทรงสงู ซึง่

สามารถนําไปใช้บรรจอุาหารแห้ง เชน่ การหอ่ข้าวเหนียวหน้าตา่งๆ  ขนมใสไ่ส้  หอ่หมก เป็นต้น 

 -   กระทงใสข่นมและอาหาร  เชน่  กระทงมมุเดียว  กระทงสองมมุ  กระทงส่ีมมุ  

เราสามารถนํามาหอ่อาหารประเภทของแห้ง หรือของแห้งท่ีมีนํา้ขลกุขลิก  ได้แก่  ขนมกล้วย  ขนมตาล  

ขนมต้มแดงต้มขาว  เป็นต้น 

 -    ถาดใบตอง  ซึง่สามารถประดษิฐ์เป็นถาดได้หลายรูปแบบ  เชน่ ถาดรูปกลม  

ถาดรูปรี  ถาดรูปหวัใจ  เป็นต้น  โดยเย็บเป็นแบบตา่งๆ  เชน่ ลายเลบ็ครุฑ  ลายกลีบผกา  หรือลาย

ผีเสือ้  เป็นต้น  นํามาบรรจอุาหารหรือผลไม้ในงานเลีย้งตา่งๆ 

 -   กระเช้าใบตอง  สว่นมากมกัพบในโอกาสพิเศษ  ใช้สําหรับบรรจขุนมไทย  

เพ่ือนําไปกราบผู้ใหญ่ท่ีเคารพ  เชน่  กระเช้าแบบมีหใูสข่นมไทยชนิดตา่งๆ  ตกแตง่ด้วยดอกไม้สด  

สวยงาม  เป็นต้น 

 2.  ประเภทกระทงดอกไม้ 

 กระทงดอกไม้มีหลายรูปแบบ ซึง่ใ นแตล่ะแบบผู้ประดษิฐ์พยายามพฒันาและ

สร้างสรรค์ได้อยา่งสวยงาม  กระทงทกุๆ แบบสามารถนําไปใช้ได้หลายโอกาส  เชน่  

 -   ใช้เป็นเคร่ืองสกัการบชูาพระรัตนตรัย 

 -   ใช้เป็นเคร่ืองสกัการะพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

 -   นําไปกราบลาอปุสมบท 

 -   กราบพอ่แม ่ ครูอาจารย์  

 -   ขอขมาลาโทษ 

 -   ชดุขนัหมาก  เป็นต้น 

 3.  ประเภทกระทงลอย 

 กระทงลอยคือ ภาชนะสําหรับใสด่อกไม้ ธูป เทียน สิ่งของท่ีลอยนํา้ได้ สว่นใหญ่

ประดษิฐ์จากใบตองซึง่ใช้ในเทศกาลวนัลอยกระทง  คือ ในวนัเพ็ญเดือน 12  ตามความเช่ือวา่ การลอย

กระทงเพ่ือเป็นการขอขมาแก่แมค่งคา  เพราะได้อาศยันํา้เพ่ือด่ืมกินและใช้ในชีวิตประจําวนั 

 4.  ประเภทบายศรี 

 บายศรี คือ ภาชนะท่ีตกแตง่สวยงามเป็นพเิศษ  เพ่ือเป็นสํารับใสอ่าหารคาว-

หวานในพิธีสงัเวยบชูาและพิธีทําขวญัตา่งๆ  ทัง้พระราชพิธีและพิธีของราษฎร์ 

 บายศรีหลวง หรือของพระมหากษัตริย์  แบง่เป็น 3 ชนิด คือ  บายศรีสํารับเลก็  

บายศรีสํารับใหญ่  บายศรีตองรองทองขาว 

 บายศรีท่ีใช้ในพิธีของราษฎร์  มีตัง้แตข่นาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่  และแบง่ได้

เป็น 2 ชนิด คือ 
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 1.  บายศรีใหญ่ ใช้เป็นเคร่ืองบชูาเทพยดาตามลทัธิพราหมณ์  ใช้ในพิธีทําขวญั

และไหว้ครู  แตไ่มใ่ช้บชูาพระ  แบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

  1)  บายศรีใหญ่  เป็นบายศรีท่ีมีขนาดใหญ่กวา่บายศรีปากชาม  โดยจดัทํา

ใสภ่าชนะท่ีใหญ่  เชน่ พาน โตกหรือตะลุม่  ซึง่อาจมีชัน้เดียวหรือหลายชัน้ก็ได้  เชน่  บายศรีภาคอีสาน  

บายศรีภาคเหนือ เป็นต้น 

  2) บายศรีต้น  บายศรีตัง้ หรือบายศรีชัน้  มีลกัษณะโค รงทําด้วยไม้  มีฐาน

ลา่งใหญ่  รูปกลมแบน  ตรงกลางฐานใช้ไม้กลมเป็นแกนลําต้นตลอดยอด  ท่ีแกนตดิแป้นเป็นเถา  หา่ง

เป็นระยะมี 5 ชัน้  7 ชัน้  9 ชัน้  บายศรีต้นประกอบด้วยตวับายศรีท่ีทําด้วยใบตอง  ตรึงกบัไม้แป้น

ตามลําดบั  ระหวา่งแป้นตกแตง่ด้วยดอกไม้  หรืองานแกะสลกั  พุ่ มดอกไม้เป็นยอดหรือบายศรี (หรือ

ใช้บายศรีปากชาม)  ไม้พนัผ้าขาว 3 อนัผกูขนาบให้แนน่ 

 2.  บายศรีปากชาม  มีลกัษณะเลก็ใสใ่นชามหรือขนั  ประกอบด้วย ตวับายศรี

ทําด้วยใบตองเทา่  ๆกนั 3 ตวั กรวยใบตองบรรจขุ้าวสกุปากหม้อเตม็ 1 กรวย  ใบตองทําเป็นแมงดา 3 ตวั  

กล้วยและแตงกวา แบง่ตามยาวของลกูอยา่งละ 3 ชิน้  ไม้ไผเ่ลก็ยาวเสียบตลอดกรวย  เหลือยอดเสียบ

ไขต้่ม  ตกแตง่ด้วยดอกไม้ 

 2.6.2  วัสดอุุปกรณ์ท่ีใช้ในงานใบตอง 

  งานประดษิฐ์ภาชนะจากใบตอง  เป็นงานประณีตใช้ฝีมือและทกัษะความ

ชํานาญของผู้ ทํา สิ่งหนึง่ท่ีมีสว่นชว่ยให้งานออกมาดี คือ ใบตอง  ซึง่เป็นวสัดหุลกั  ใบตองมีหลายชนิด

แตท่ี่มีคณุสมบตัเิหมาะสมในการประดษิฐ์ท่ีสดุ คือ  ใบตองจากกล้วยตานี  สําหรับอปุกรณ์ในการเย็บ

ใบตองแตล่ะครัง้ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมจะทําให้การทํางานเร็วและราบร่ืน  ฉะนัน้ในการเลือกวสัดุ

อปุกรณ์ท่ีเหมาะสมยอ่มชว่ยให้การทํางานสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

   2.6.3  ประเภทของวัสดแุละอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานใบตอง 

  1. ใบตองตานี  มีผวิเป็นมนั  สีเขียวเข้ม  ไมแ่ห้งกราก เหนียวนุม่ ไมเ่ปราะ     

ไมฉี่กขาดงา่ย  มีความหนา-บางพอเหมาะ  สีของใบตองจะไมต่กตดิอาหาร ถึงแม้จะถกูความร้อน 

  2. กรรไกร  ขนาดและรูปร่างเห มาะมือ นํา้หนกัเบาและคมตลอดปลาย เวลา

จบั นิว้ทัง้หมดเข้าชอ่งได้พอดี  ตดัใบตองใช้กรรไกรขนาดใหญ่  ตดัด้ายใช้กรรไกรขนาดเล็ก 

  3. เข็มมือ  ถ้างานละเอียดชิน้เล็กมากใช้เบอร์ 9 ถ้างานปกตใิช้เบอร์ 8 เลือกท่ี

แข็งแรง  รูกว้างและตวัยาว 

  4. เข็มหมดุ ชนิดหวัมกุใช้ในบางครัง้ท่ีต้องการกลดั หรือตรึงให้อยูก่บัท่ีชัว่คราว  

สว่นชนดิหวัเลก็ใช้บอ่ย  ต้องเลือกตวัยาวและปลายแหลม   

  5. ไม้กลดั  ขนาดเล็กแหลมแข็งแรง  ใช้ไม้ตดิผิวหรือใกล้ผิว 
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  6. ด้าย  สีเขียวเข้มหรือสีดําเบอร์ 60 ใช้สองเส้นดีกวา่เส้นเดียว เพราะใช้เส้น

เดียวจะมีความคมตดัใบตองให้ขาดงา่ย 

  7. ผ้าขาวบาง สําหรับหอ่ใบตองท่ีฉีกแล้วหรือหอ่ผลงานท่ีแชนํ่า้พอแล้ว ใช้ผ้า

สาลทูบ 2 ชัน้ เย็บริมคล้ายผ้าอ้อม 

  8. ผ้าเชด็ใบตอง ใช้ผ้าฝ้ายดีกวา่ผ้าผสมใยสงัเคราะห์ เพราะนุม่และดดูซมึได้

ดีกวา่ 

  9. ยางลบอยา่งแข็ง ยางลบเนือ้แข็งๆ ใช้สําหรับกดเข็ม หมดุแทนนิว้มือ นุม่และ

ไมเ่ล่ือนหลดุเวลากด 

  10. ไม้บรรทดั  เลือกท่ีเห็นเส้นและบรรทดัชดัเจน 

  11. อปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีอาจจําเป็น เชน่ คีม ปากคีม ลวด กรรไกรตวัลวด มีดคทัเตอร์  

วงเวียน  เขียง  ถาด  กะละมงั ท่ีฉีดนํา้และภาชนะตา่งๆ  ควรเลือกให้พอเหมาะทัง้ขนาดและคณุสม บตัิ

ท่ีต้องการ 

 2.6.4  หลักการเตรียมใบตอง 

  ชนิดใบตอง  ควรเลือกใช้ใบตองตานี  เพราะมีความเหนียมนุม่ ไมเ่ปราะ ไมฉี่ก

ขาดงา่ย มีความหนา- บางพอเหมาะ ใบตองชนิดอ่ืนๆ หนาเกินไป หรือเปราะเกินไป การหอ่ของเล็กๆ  

น้อยๆ อาจใช้ใบตองกล้วยนํา้ว้าได้ แตถ้่าประดษิฐ์สิง่ของสวยง ามประณีต  เชน่ กระทงดอกไม้  แจกนั 

เป็นต้น  ต้องใช้เฉพาะใบตองตานีเทา่นัน้ 

  อายขุองใบตอง ไมค่วรใช้ใบตองท่ียงัออ่นอยู ่เพราะไมแ่ข็งแรง เห่ียวง่าย ฉีกขาด

และชํา้มือง่าย ไมค่งรูปทรงท่ีต้องการ ใบตองท่ีแก่เกินไปก็ไมค่วรใช้ เพราะอายกุารใช้งานสัน้ เหลืองเร็ว  

ดงันัน้จงึควรเลือกใบตองท่ีมีอายปุานกลาง  คือเร่ิมมีสีเขียวแก่  ใบโตเตม็ท่ี 

  เวลาในการตดัใบตองจากต้น  ถ้าต้องการตดัใบตองจากต้นแล้วใช้งานได้ทนัที  

ไมต้่องเสียเวลาผึง่ให้นุม่ ควรเลือกตดัในตอนเช้า เวลาสาย ให้นํา้ค้างท่ีเกาะอยูบ่นใบตองเร่ิมแห้ง ใน

ตอนเย็นแดดออ่นๆ ใบตอ งท่ีสลบแดดในตอนท่ีแดดจดันัน้เร่ิมฟืน้ตวัและแข็งแรงขึน้ แตอ่ยา่รอให้เย็น

ใกล้ค่ํา เพราะนอกจากจะมองเห็นสีไมถ่นดัแล้ว อาจเกิดอนัตรายได้ การตดัใบตองเพ่ือรอจําหนา่ยหรือ

รอการใช้งานนานๆ จําเป็นต้องตดัเม่ือรุ่งเช้าหรือเช้าตรู่ เพ่ือจะได้ใบตองสดกรอบ ม้วนพบัไว้ได้นานๆ  

ไมเ่ห่ียวงา่ย 

  วิธีตดัใบตองจากต้น  ควรตดัให้เหลือหใูบตอง (สว่นใบท่ีโคนก้านทางใบตอง )  

ตดิอยูก่บัต้นเลก็น้อย  เพ่ือให้ชว่ยทําหน้าท่ีสงัเคราะห์แสงเลีย้งสว่นก้านและกาบไมใ่ห้เนา่และเห่ียวแห้ง   

รุงรัง  ต้นผอม  ถ้าตดัใบตองถกูวิธี  ต้นกล้วยจะดเูรียบร้อยสวยงาม  ต้นอวบอ้วนสมบรูณ์ดี 
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  วิธีเช็ดใบตอง ควรเฉือนใบตองออกจากก้าน และฉีกเป็นแผน่กว้างพอจบัเช็ด

ถนดัมือ ใช้ผ้าฝ้ายเนือ้นุม่แห้งสะอาด เชด็จากโคนถไูปหาปลายริว้ใบตอง ถ้ามีรอยเปือ้นเลก็น้อยเฉพาะ

แหง่ ใช้ผ้าหมาดๆ เช็ดออก ถ้าเป็นรอยตดิแนน่ให้ฉีกทิง้ แตถ้่ามีคราบฝุ่ นเกาะหนาเ ตอะทัว่ทัง้ใบให้ล้าง

นํา้ให้สะอาด ผึง่ให้นํา้แห้งแล้วเช็ดอีกครัง้ถ้าจําเป็น สว่นการเย็บใบตองเป็นภาชนะใสข่นม  อาหาร

รับประทานนัน้  เม่ือเย็บเสร็จแล้วควรล้างนํา้ให้สะอาดก่อนใช้ 

  การตดั ถ้าต้องการใช้ใบตองรูปกลมหลายๆ  แผน่ในการเย็บกระทงจีบมมุ 

สําหรับจะใสข่นมหรืออาหาร  ควรฉีกใบตองกว้างเทา่ท่ีต้องการ หาถ้วยกลมมาทําแบบขีดรอยแล้วใช้

กรรไกรตดัหรือใช้มีดคมๆ กรีดตามแบบภาชนะบนเขียง 

  การฉีก  ควรใช้ปลายเข็มหมดุจิกแล้วฉีก  ถ้ามีเล็บมือจะใช้เล็บหวัแมมื่อก็ได้  

ควรคอ่นไปทางปลายใบเลยกลางใบไปประมาณ 1-1.5 นิว้  ชิน้ท่ีใช้เป็นแบบหนัหน้า นวลขึน้ และใช้ชิน้

เดียวตลอดเพ่ือให้ขนาดไมค่ลาดเคล่ือน 

 2.6.5  การเก็บรักษาใบตอง   

  ถ้าต้องการให้ใบตองสดทนนาน เม่ือประดษิฐ์เสร็จแล้วต้องแชนํ่า้อยา่งน้อย      

3 ชัว่โมง หรือ 1 คืน แล้วนํามาวางในภาชนะแล้วคลมุด้วยผ้าชบุนํา้หมาดๆ จะอยูไ่ด้ 3-5 วนั แตถ้่า  

นําใสถ่งุพลาสตกิรัดปากถงุให้แนน่  เก็บในตู้ เย็นก็สามารถเก็บได้นานประมาณ 1 เดือน 

  สว่นอปุกรณ์ท่ีควรดแูลเป็นพิเศษคือ กรรไกรและเข็มมือ หลงัจากใช้แล้วมี     

ยางเหนียวของใบตองเกาะอยู ่ควรล้างด้วยผงซกัฟอก เชด็ให้แห้งก่อนเก็บ ถ้าเก็บไว้นานๆ จงึหยิบใช้  

ควรทาด้วยนํา้มนัจกัร  เพ่ือป้องกนัสนิม 

 

   2.7   งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับกจิกรรมศลิปะ 

งานวจัิยในต่างประเทศ  

แสตปป์ (Stapp. 1964: 5258-A) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความคดิสร้างสรรค์

และสตปัิญญาของนกัเรียนท่ีเรียนศลิปะและไมเ่รียนศลิปะ พบวา่ ความคดิสร้างสรรค์และสตปัิญญา

ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั  แตน่กัเรียนท่ีเรียนศลิปะได้คะแนนแนวความคดิสร้างสรรค์สงูกวา่พวกท่ีไมเ่รียน

ศลิปะ 

ครอลล์ (Krall. 1982: 1101-A) ได้ศกึษาเร่ืองการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้

วิชาศลิปะของครูในโรงเรียนคริสต์ศาสนาในการจดัประสบการณ์ภาคปฏิบตัพิบวา่ ครูสามารถชว่ยเดก็

ให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ดีขึน้โดยใช้ส่ือทางศลิปะและความคดิสร้างสรรค์ 

 

 

 



48 

งานวจัิยในประเทศ 

อารี เกษมรัต ิ (2533: 87) ได้ศกึษาความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการ

อบรมเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนั  เม่ือทํากิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เป็นกลุม่กบัเม่ือทํากิจ กรรมศลิปะ

สร้างสรรค์ปกตแิละเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบรักทะนถุนอม เม่ือทํากิจกรรมศลิปะ

สร้างสรรค์เป็นกลุม่กบัเม่ือทํากิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ปกตพิบวา่ 

1.  เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนัเม่ือทํากิจกรรมศลิปะ

สร้างสรรค์เป็นกลุม่มีความเช่ื อมัน่ในตนเองสงูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบเข้มงวด

กวดขนัเม่ือทํากิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ปกต ิ

   2.  เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการอบรมเลีย้งดแูบบรักทะนถุนอมเม่ือทํากิจกรรมศลิปะ

สร้างสรรค์เป็นกลุม่มีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการอบรมเลีย้ งดแูบบรักทะนุ

ถนอมเม่ือทํากิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ปกต ิ

สทุธิพรรณ  ธีรพงศ์ (2534: 70) ได้ศกึษาพฤตกิรรมการร่วมมือของเดก็ปฐมวยัท่ีทํา

กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เป็นกลุม่แบบครูมีสว่นร่วมและครูไมมี่สว่นร่วม พบวา่ 

1.  เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่ มแบบครูมีสว่นร่วมมี

พฤตกิรรมการร่วมมือก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

2.  เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เป็นกลุม่แบบครูไมมี่สว่นร่วมมี

พฤตกิรรมการร่วมมือก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั 

3.  เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เป็นกลุม่แบบครูมีสว่นร่วม และ

แบบครูไมมี่สว่นร่วม  มีพฤตกิรรมการร่วมมือแตกตา่งกนั 

  วิลาวณัย์ เผือกพว่ง (2536: 69) ได้ศกึษาพฤตกิรรมทางสงัคมด้านความเอือ้เฟือ้   

ความมีระเบียบวินยั และความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้เลก็ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับประสบการณ์

สร้างสรรค์ (ศลิปศกึษา) โดยใช้คําถามประกอบกบัเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับประสบการณ์สร้างสรรค์ (ศลิปศกึษา) 

แบบปกต ิปรากฏผลดงันี ้คือ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับประสบการณ์สร้างสรรค์ (ศลิปศกึษา) โดยใช้คําถาม

ประกอบกบัเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับประสบการณ์สร้างสรรค์ (ศลิปศกึษา) แบบปกต ิ มีพฤตกิรรมทางสงัคม

ด้านความเอือ้เฟือ้ ความมีระเบียบวินยั  และความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้เลก็แตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 

ฐิตพิร พิชญกลุ (2538: 63) ได้ศกึษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวยั

ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ศลิปะประดษิฐ์แบบกลุม่ ปรากฏวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์

ศลิปะประดษิฐ์แบบกลุม่กบัเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ศลิปะประดษิฐ์แบบรายบคุคลมี

ความสามารถในการแก้ปัญหาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
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กรภสัสร  ประเสริฐศกัดิ ์(2539: 55) ได้ศกึษาเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์

ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ศลิปสร้างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเหตผุลและประกอบ

คําถามเชงิเปรียบเทียบ  และการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์แบบปกต ิ ผลปรากฏวา่กบักลุม่ท่ีได้รับ

การจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ประกอบคําถามเชงิเหตผุลเปรียบเทียบกบักลุม่ท่ีได้รับการจดักิจก รรม

ศลิปสร้างสรรค์แบบปกต ิ พบวา่มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 และกลุม่ท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเปรียบเทียบ เม่ือ

เปรียบเทียบกบักลุม่ท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์แบบปกต ิก็มีทกัษะพื ้ นฐานทาง

คณิตศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบักลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ีได้รับ

การจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ประกอบคําถามเชิงเหตผุล กบักลุม่ท่ีได้รับการจดักิจกรรมสร้างสรรค์

ประกอบคําถามเชงิเปรียบเทียบ พบวา่มีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์แตกต่ างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิต ิ

ชนกพร  ธีระกลุ (2541: 51) ได้ศกึษาถึงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเดก็

ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์แบบเน้นกระบวนการ พบวา่ เดก็ท่ีได้รับการจดักิจกรรม

ศลิปสร้างสรรค์แบบเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  

โดยเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์แบบเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงูกวา่เดก็

ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์แบบปกต ิ

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะ พบวา่  

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศลิปะนัน้เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญักิจกรรมหนึง่ท่ีควรจดัให้กบัเดก็ เพราะเป็น

กิจกรรมท่ีสามารถชว่ยในการพฒันาเดก็ได้ดีทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา รวมทัง้การ

ฝึกฝนให้เดก็ได้เกิดการเรียนรู้ การคดิเป็น ทําเป็น รู้จกัแก้ปัญหา ตลอดจนสร้างพืน้ฐานทกัษะทางการคดิ

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ดําเนินการตามลําดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. กําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัเป็นนกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5-6 ปี กําลงัศกึษาอยู่

ในชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา 2553 สงักดัสํานกังานพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  จํานวน 131 โรงเรียน 

 กลุ่มตวัอย่างในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัเป็นนกัเรียนชาย – หญิง  อายรุะหวา่ง 5-6 ปี  กําลงัศกึษา

อยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนบ้านดอนสง่า สงักดัสํานกังานพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  จํานวน 21  คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง จํานวน 24 แผน 

              2. แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT - DP (Test of  Creative Thinking – 

Drawing Production) ของเยลเลน และเออร์บนั (Jellen; & Urban. 1986) 

ขัน้ตอนในการสร้างแผนการจัดกจิกรรมศลิปะด้วยใบตอง 

 การสร้างแผนกจิกรรมศลิปะด้วยใบตอง 

 1.  ศกึษาเอกสารและหนงัสือท่ีเก่ียวกบักิจกรรมศลิปะ 

  2.  สร้างแผนกิจกรรมศลิปะด้วยใบตองจํานวน 24 แผน ซึง่มีกรอบของรายละเอียดดงันี ้

2.1 ช่ือกิจกรรม 
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  2.2  จดุมุ่งหมายของการทํากิจกรรม กิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง มีจดุมงุหมายเพ่ือพฒันา

ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัทัง้ 4 ด้านได้แก่ ความคดิริเร่ิม ความคดิคลอ่งแคลว่ ความคดิยืดหยุน่ 

ความคดิละเอียดลออ 

  2.3 วสัดท่ีุใช้ในการทํากิจกรรม 

  2.4 ขัน้ตอนในการดําเนินกิจกรรม 

  2.5 ประเมนิผล 

 3. นําแผนกิจกรรมศลิปะด้วยใบตองท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ทา่น  โดย

ใช้เกณฑ์การตดัสิน้ของผู้ เช่ียวชาญ 2 ใน 3 ท่ีมีความคดิเห็นตรงกนั ซึง่มีผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

 อาจารย์ วิชยั  โฆษิตชยัยงค์  อาจารย์ประจําภาควิชา คหกรรมศกึษา โรงเรียนสาธิตมห าวิยา

ลยัศลิปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 อาจารย์ กฤษณา มาเจริญ อาจารย์ผู้สอนระดบัชัน้อนบุาลโรงเรียนเทศบาล ๑ วดัพระงาม 

(สามคัคีพิทยา) 

 อาจารย์อํานวย   บญุเปรีย้ว  อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนบ้านทองอินทร์ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  

 4.  ปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ

ดงันี ้

   4.1 ปรับกิจกรรมจากใบตองท่ีมีความยากมากเกินไปซึง่ไมเ่หมาะสมกบัเดก็ เชน่การทํา

บายศรี 

   4.2  เรียงลําดบัของกิจกรรมท่ีมีความยากงา่ยให้เหมาะสม 

   4.3  เปล่ียนวสัดอุุ ปกรณ์บางอยา่งให้งา่ยตอ่การทํากิจกรรมและไมเ่กิดอนัตราย เชน่

เปล่ียนจากลวด เป็นทางมะพร้าว หรือ ลวดท่ีพนัก้านเรียบร้อยแล้ว 

 5.  นําแผนกิจกรรมศลิปะด้วยใบตองท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 4 ไปทดลอง(Try Out ) กบัเดก็

นกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 จํานวน 15 คน โรงเรียนบ้านทองอินทร์  อ.บางสะพานน้อย จ .ประจวบคีรีขนัธ์  

เพ่ือปรับปรุงส่ือ  ขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม ให้เหมาะสมกบัเวลาท่ีกําหนด 

 6.  นําแผนกิจกรรมศลิปะด้วยใบตองท่ีปรับปรุงเหมาะสมแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในการ

ทดลอง 
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  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT - DP (The Test for Creative 

Thinking – Drawing Production) 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยั ได้ศกึษาเก่ียวกบั การใช้แบบทดสอบจากเอกสารและงานวิจยั 

ดงันี ้

 แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของเยลเลน และเออร์บนั  (Jellen; & Urban. 1986) ศกึษา

วิธีการใช้แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากผลการวา ดภาพ หรือเรียกวา่แบบทดสอบ ทีซีที – ดีพี 

(TCT – DP : Test for Creative Thinking – Drawing Producting) ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ลกัษณะของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบท่ีใช้กระดาษ และดนิสอ โดยใช้ทดสอบเป็น

รายบคุคล  ซึง่กําหนดรูปแบบดงันี ้

    1.1  สิ่งท่ีกําหนดเป็นสิ่งเร้าท่ีจดัเต รียมไว้ในรูปของสว่นเล็ก ๆ มีขนาดและรูปร่างแตกตา่ง

กนั เชน่ รูปมมุฉาก รูปคร่ึงวงกลม รูปส่ีเหลียมจตัรัุสปลายเปิด รูปจดุ รูปรอยเส้นประ รูปเส้นโค้งคล้าย

ตวั S ซึง่ ประกอบอยูใ่นด้านใน และด้านนอกกรอบสีเหล่ียมใหญ่ 

    1.2  การตอบสนองสิง่เร้า ผู้ถกูทดสอบสามารถตอบสนอ งได้อยา่งอิสระตามจตินาการ

โดยการวาดภาพขึน้มาภายในขอบเขตของชว่งเวลาท่ีกําหนดให้ และมีเกณฑ์สําหรับยดึถือเป็นหลกัใน

การประเมนิคณุคา่ความคดิสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพทัง้หมด 

 2.  การใช้แบบทดสอบ 

    2.1  ผู้ถกูทดสอบจะได้รับแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์  TCT – DP และดนิสอดําซึง่ไม่

มียางลบ เพ่ือมิให้ผู้ตอบเปล่ียนภาพท่ีวาดแล้ว 

    2.2  ผู้ทดสอบอา่นคําสัง่ช้า ๆ และชดัเจน 

    2.3  เม่ือผู้ถกูทดสอบเข้าใจแล้วให้ลงมือวาดภาพ ถ้าหากมีคําถามในชว่งท่ีกําลงัทํา

แบบทดสอบ ผู้ทดสอบอาจตอบในลกัษณะ “เดก็ ๆ อยากวาดภาพอะไรก็ได้ตามท่ีอยากจะวาดทกุรูปท่ี

วาดเป็นสิ่งท่ีถกูต้องทัง้สิน้ ทําอยา่งไรก็ได้ไมมี่สิ่งผิด” 

    2.4  ในการทดสอบกําหนดเวลา 15 นาที หลงัจากนัน้ผู้ทดสอบจะเก็บแบบทดสอบทัง้หมด 

เขียนช่ือ อาย ุเพศ และช่ือเร่ือง หรือช่ือภาพท่ีผู้ถกูทดสอบเป็นผู้ตัง้ ไว้ท่ีมมุขวาบนของแบบทดสอบ 

    2.5  ผู้ทดสอบจดบนัทกึเวลาการทําแบบทดสอบของผู้ ท่ีทําเสร็จก่อน  12 นาที ไว้ท่ีมมุขวา

ของแบบทดสอบ แล้วปฏิบตัเิชน่เดียวกบัข้อ 2.4 

 3.  เกณฑ์การประเมนิ 

  การประเมินผลแบบทดสอบ ดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลของแบบทดสอบ

ความคดิสร้างสรรค์โดยการวาดภาพของเจลเลน และเออร์บนั  (Jellen; & Urban. 1986) ซึง่มีเกณฑ์

การประเมินผลทัง้หมด 11 เกณฑ์ดงันี ้
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    1. การตอ่เตมิ (Cn : Continuations) 

    2. ความสมบรูณ์ (Cm : Completions) 

    3. ภาพท่ีสร้างขึน้ใหม ่(Ne : New Element) 

    4. การตอ่โยงด้วยเส้น (Cl : Connection with a line) 

    5. การเช่ือมโยงท่ีทําให้เกิดเป็นเร่ืองราว (Cth : Connection with a Theme) 

    6. การข้ามเส้นกัน้เขตโดยการใช้สิน้สว่นท่ีกําหนดให้นอกกรอบใหญ่  (Bfd :Boundary 

Breaking Fragment Dependent) 

    7. การข้ามเส้นเขตอยา่งอิสระโดยไมใ่ช้สิน้สว่นนอกกรอบท่ีกําหนดให้  (Bfi : :Boundary 

Breaking Fragment Independent) 

    8. การแสดงความลกึ ใกล้ – ไกล หรือมติขิองภาษา (Pe : Perspective) 

    9. อารมณ์ขนั (Hu : Humor) 

    10. การคดิแปลกใหม ่ไมเ่ป็นแบบแผนปกต ิ(UC : Unconventionality) 

    a) การวางภาพ 

    b) ภาพท่ีเป็นนามธรรมหรือไมเ่ป็นของจริง 

    c) ภาพท่ีเป็นสญัลกัษณ์หรือการใช้คําพดู 

    d) ภาพท่ีตอ่เตมิไมใ่ชภ่าพท่ีวาดกนัแพร่หลายทัว่ไป 

    11. ความเร็ว(Sp : Speed) (แปลและเรียบเรียงโดยอาจารย์อนนิทติา โปษะกฤษณะ) 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของเยลเลนและเออร์บนัตาม

เกณฑ์ 11 ข้อ โดยจดัแบง่เป็น 4 กลุม่ คือ 

กลุม่ท่ี 1 ความคดิริเร่ิม ข้อ 10 คะแนนเตม็ 12 คะแนน 

กลุม่ท่ี 2 ความคดิคลอ่งแคลว่ ข้อ 11 คะแนนเตม็ 6  คะแนน  

กลุม่ท่ี 3 ความคดิยืดหยุน่ ข้อ 6,7,8 และ 9  คะแนนเตม็ 24 คะแนน 

กลุม่ท่ี 4 ความคดิละเอียดลออ ข้อ1,2,3,4และ5 คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

 4.  ศกึษาการใช้ แบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์

ของเยลเลน และเออร์บนั (Jellen and Urban)  โดยผู้ วิจยัขอคําแนะนําฝึกฝนและเรียนรู้ในการตรวจให้

คะแนนจากผู้ เช่ียวชาญ 2 ทา่นซึง่มีผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

   อาจารย์ ผศ .ดร.กรภสัสร  อินทรบํารุง  อาจารย์ประจําภาควิชาห ลกัสตูรและวิธีสอน คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สวุรรณา  ไชยะธน  อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาการศกึษาปฐมวยั  

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
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 5.  ผู้ วิจยันําแบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ของ เยลเลน และเออร์บนั (Jellen and Urban) 

ไปทดลองใช้กบันกัเรียนซึง่ศกึษาอยูใ่นระดบัอนบุาล  2 อายุ  5-6 ปี โรงเรียนบ้านทองอินทร์                      

อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขนัธ์  จํานวน 30 คน เพ่ือหาความชํานาญในการใช้แบบทดสอบ และ

หาคา่ความเช่ือมัน่ในการตรวจของผู้ วิจยักบัผู้ เช่ียวชาญทัง้ 2 ทา่น  ซึง่ในการตรวจให้คะแนนผู้ เช่ียวชาญให้

คําแนะนําดงันี ้

    5.1  การเขียนเวลาต้องเขียนให้ตรงตอ่เวลาจริงท่ีเดก็ทําได้ 

    5.2  การเช่ือมโยงเส้นในแตล่ะเส้นต้องดกูารส่ือสารเร่ืองราวของเดก็เป็นองค์ประก อบใน

การให้คะแนน 

    5.3  ในด้านมิตถ้ิามีภาพใดภาพหนึง่มีมิตคิวรให้คะแนน เชน่ เดก็วาดภาพบ้านอาจไมมี่มิต ิ

แตถ้่าวาดมีคนอยูใ่นบ้านด้วยถือวา่มีมติ ิ

 6.  หลงัการทดสอบนําแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของเยลเลนและเออร์บนั (Jellen and 

Urban) มาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณ ฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนดไว้ในแบบทดสอบจํานวน 11 

ข้อโดยมีผู้ วิจยัและผู้ เช่ียวชาญ 2 ทา่น รวมเป็น 3 ทา่น 

 7.  นําผลการให้คะแนนมาเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งผู้ เช่ียวชาญและผู้ วิจยัซึง่ได้ผล

ตา่งไมเ่กิน 3 คะแนนและนําคะแนนท่ีได้ไปหาคา่ความสอดคล้องในการตรวจให้คะแนนของ

ผู้ เช่ียวชาญและผู้ วิจยัโดยใช้สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั พบวา่ คา่ความเช่ือมัน่ในการตรวจ

ระหวา่งผู้ วิจยักบั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ .ดร. กรภสัสร อินทรบํารุง มีคา่ความเช่ือมัน่ .98 สว่นผู้ วิจยักบั

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุรรณา  ไชยะธน มีคา่ความเช่ือมัน่ .98  และระหว่ างผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร .    

กรภสัสร อินทรบํารุง กบั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุรรณา  ไชยะธน .99 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง ( Experimental Research) ซึง่ผู้ วิจยัได้ดําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบ One–Group Pretest Posttest Design (ล้วน สายยศ ; และ 

องัคณา สายยศ.  2538: 249) ดงัตาราง 1 ดงันี ้ 
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ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 

 

กลุม่ สอบก่อน 

(Pretest) 

ทดลอง 

 

สอบหลงั 

(Posttest) 

E T X 1 T2 

 

ความหมายของสญัลกัษณ์ 

        E        แทน   กลุม่ทดลอง 

        T1

        T

      แทน   การทดสอบความคดิสร้างสรรค์ก่อนการทดลอง 

2

        X        แทน   กิจกรรมศลิปะจากใบตอง 

      แทน   การทดสอบความคดิสร้างสรรค์หลงัการทดลอง 

วิธีดาํเนินการทดลอง 

 การวิจยัครัง้นีดํ้าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 ทําการทดลองเป็นเวลา 

8 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที ทําการทดลองในชว่งเวลา  09.30 – 10.00 น.   

รวม 24 ครัง้ มีลําดบัขัน้ตอนดงันี ้ 

 1.  ขอความร่วมมือกบัผู้บริหารโรงเรียนในการทําวิจยั 

 2.  พบครูประจําชัน้ของห้องท่ีทําการทดลองเพ่ือชีแ้จงรูปแบบงานวิจยัและขอความร่วมมือ 

 3.  ก่อนทําการทดลองผู้ วิ จยัทําการทดสอบ ความคดิสร้างสรรค์กบักลุม่ตวัอยา่ง  จากนัน้

นํามาตรวจให้คะแนน 

 4.  ผู้ วิจยัดําเนนิการทดลองด้วยตนเองโดยทดลองสปัดาห์ละ 3 วนัวนัละ 30 นาที ในชว่งเวลา 

09.30 – 10.00 น.  วนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ จนสิน้สดุการทดลองตามแผนการจดักิจกรรมดงันี ้
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ตาราง  2  กิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง 
 

สัปดาห์ท่ี วัน กจิกรรม 

1 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

ใบตองแต้มสี 

มือน้อยสร้างภาพ 

ตอ่เตมิเสริมแตง่ 

2 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

โมบายใบกล้วย 

ตุ๊กตาดุ๊กดิก๊ 

มาลยัใบตอง 

3 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

ชดุแสนสวย 

มงกฎุแสนงาม 

พดัก๊ิบเก๋ 

4 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

กรอบรูปนา่รัก 

กระเป๋าคณุหน ู

สายสร้อย 

5 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

ผกากรองในสวน 

เรือลอ่งนาวา 

กรวยขนมสวยหวาน 

6 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

ตะกร้าเก๋ไก๋ 

กระทงน้อยลอยละลอ่ง 

ใบตองหอ่ของ 

7 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

การ์ดส่ือรัก 

แจกนัสวยหรู 

ผีเสือ้แสนงาม 

8 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

ท่ีคัน่หนงัสือสวยหรู 

ร้อยรักร้อยใจ 

หมวกมาลา 

 

 5. เม่ือดําเนินการทดลองไปจนครบ 8 สปัดาห์ ผู้ วิจยัทําการทดสอบความคดิสร้างสรรค์หลงั

การทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง    

 6.  นําข้อมลูท่ีได้จากการทดสอบไปทําการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
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การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล  

 เปรียบเทียบความแตกตา่งของความคดิสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้สตูร         

t-test  for Dependent Samples  (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 104) 

 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

 นําข้อมลูท่ีได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิ ดงันี ้

 1.  สถิตพืิน้ฐาน (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 73) 

    1.1 คะแนนเฉล่ีย   

 

N
X

X ∑=  

 

เม่ือ X  แทน   คะแนนเฉล่ียของกลุม่ 

 ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้กลุม่ 

  N แทน จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

      

   1.2  หาคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คํานวณจากสตูร (ล้วน  สายยศ; และองัคณา สายยศ. 

2538: 79)  

 

                     S    =    
( )

( )1

22

−
−∑ ∑
NN

XX
 

 

เม่ือ     S แทน  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

                                      N แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

  ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้กลุม่ 

                                     ∑ 2X  แทน      ผลรวมของกําลงัสองของคะแนนนกัเรียน 

                                                             แตล่ะคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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 2.  สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพของผู้ตรวจให้คะแนน 

     สถิตท่ีิใช้หาความเช่ือมัน่ของผู้ตรวจให้คะแนนความคดิโดยใช้สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของ

เพียรสนั (ล้วน  สายยศ;  และองัคณา  สายยศ. 2538: 173) 
 

                                   r   =        
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
2222

))((

YYNXXN

YXXYN
 

 

       เม่ือ     r แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

     N  แทน จํานวนคนหรือสิ่งของท่ีศกึษา 

         ∑ X  แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนดบิ X 

   ∑Y  แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนดบิ Y 

         ∑ 2X  แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนดบิ X แตล่ะตวัยกกําลงั 2 

          ∑ 2Y  แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนดบิ Y แตล่ะตวัยกกําลงั 2 

   ∑ XY  แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนนดบิ X และY คณูกนัแตล่ะคู ่

 

 3.  สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน 

    เปรียบเทียบความแตกตา่งของความคดิสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการทดลอง  โด ยใช้สตูร      

t - test for Dependent   Samples  (ล้วน  ลายยศ; และองัคณา  สายยศ. 2538: 104) 

 

t =   

 

 

โดย df = N – 1 

 

  เม่ือ  t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t – distribution 

D  แทน ความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคู ่

    N     แทน   จํานวนคูข่องคะแนนหรือจํานวนนกัเรียน 

ΣD  แทน ผลรวมทัง้หมดของผลตา่งของคะแนน 

      ระหวา่งก่อนและหลงัการทดลอง 

    ΣD2

      ระหวา่งก่อนหลงัการทดลอง 

  แทน ผลรวมของกําลงัสองของผลตา่งของคะแนน 

1
)( 22

−
−∑ ∑

∑

N
DDN

D
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 4.  การแปลผลระดบัคะแนนความสามารถในการคดิสร้างสรรค์จากแบบทดสอบความคดิ

สร้างสรรค์ของแยลเลนและเออร์บนั (Jellen & Urban) โดยในการแปลผลคะแนนดบิความคดิสร้างสรรค์

โดยรวม ใช้เกณฑ์ ดงันี ้(อนินทิตา  โปษะกฤษณะ. 2535)   

 ความคดิสร้างสรรค์โดยรวม (72 คะแนน) 

ระดบัสงู    มีคะแนนตัง้แต ่ 48 ขึน้ไป 

   ระดบัปานกลาง   มีคะแนนตัง้แต ่ 24 - 47  

   ระดบัต่ํา   มีคะแนนต่ํากวา่  24 

    และแปรผลความคดิสร้างสรรค์รายด้าน ใช้เกณฑ์ ดงันี ้

 ด้านความคดิริเร่ิม (12 คะแนน) 

ระดบัสงู     มีคะแนนตัง้แต ่9 ขึน้ไป 

ระดบัปานกลาง    มีคะแนนตัง้แต ่5 - 8 

ระดบัต่ํา    มีคะแนนต่ํากวา่ 5 

 ด้านความคดิคลอ่งแคลว่ (6 คะแนน) 

ระดบัสงู     มีคะแนนตัง้แต ่ 3 ขึน้ไป 

ระดบัปานกลาง    มีคะแนนตัง้แต ่ 3 - 4 

ระดบัต่ํา    มีคะแนนต่ํากวา่ 2 

 ด้านความคดิยืดหยุน่ (24 คะแนน) 

ระดบัสงู     มีคะแนนตัง้แต ่17 ขึน้ไป 

ระดบัปานกลาง    มีคะแนนตัง้แต ่  9 -16 

ระดบัต่ํา    มีคะแนนต่ํากวา่  8 

ด้านความคดิละเอียดลออ (30 คะแนน) 

ระดบัสงู     มีคะแนนตัง้แต ่ 21 ขึน้ไป 

ระดบัปานกลาง    มีคะแนนตัง้แต ่ 11 -20 

ระดบัต่ํา    มีคะแนนต่ํากวา่ 10 

 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการทดลองและการแปรความหมายจากการวิเคราะห์

ข้อมลูเป็นท่ีเข้าใจตรงกนั ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ตา่งๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู

ดงันี ้

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 N  แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง   

X  แทน  คะแนนเฉล่ีย  

 S แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

D  แทน คา่เฉล่ียของความแตกตา่งของคะแนน 

SD แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของความแตกตา่งของคะแนน 

 t  แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t - distribulion 

 ** แทน  คา่ระดบันยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัดําเนนิการการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการหาคา่คะแนนเฉล่ียความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบคา่ t โดยเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดั

กิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลข้อมลูในการทดลองครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้นําคะแนนจาก

แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้จากการทดสอบทัง้ก่อนและหลงั

การจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ ซึง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลู

ปรากฏดงัตาราง 3  
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ตาราง 3   การเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมศลิปะ    

 ด้วยใบตอง 

 

 

ความคดิสร้างสรรค์ 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  

  D           SD               t   X     S   X    S 

1.ความคดิริเร่ิม   2.00  1.30   5.33 1.06   3.33 0.91 16.73** 

2.ความคดิคลอ่งแคลว่   0.86  0.85   2.19 0.68   1.33 1.01   6.01** 

3.ความคดิยืดหยุน่   2.90  1.33 10.19 1.69   7.28 1.64 20.21** 

4.ความคดิละเอียดลออ 10.14  3.56 20.62 3.74 10.47 1.88 25.43** 

รวม 15.90 7.04 38.33 7.17 22.41 0.83 27.65** 

 

 จากผลการวิเคราะห์ตาราง 3 ปรากฏวา่ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดั

กิจกรรมศลิปะด้วยใบตองโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความคดิริเร่ิม ด้านความคดิ คลอ่งแคลว่ 

ด้านความคดิยืดหยุน่  และความคดิละเอียดลออ  สงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิท่ี

ระดบั .01 

 

ตาราง 4   การเปล่ียนแปลงความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมศลิปะ   

 ด้วยใบตอง 
 

   

 

 

แบบทดสอบ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

คะแนน 

เตม็ 

ก่อน 

การทดลอง 

  X          S 

ระดบัความคิด 

สร้างสรรค์ 

หลงั 

การทดลอง 

  X          S 

ระดบัความคิด 

สร้างสรรค์ 

1.ความคิดริเร่ิม 12   2.00 1.30 ต่ํา 5.33 1.06   ปานกลาง 

2.ความคิดคลอ่งแคลว่   6   0.86 0.85 ต่ํา 2.19 0.68   ปานกลาง 

3.ความคิดยืดหยุน่ 24   2.90 1.33 ต่ํา 10.19 1.69   ปานกลาง 

4.ความคิดละเอียดลออ 30 10.14 3.56 ปานกลาง 20.62 3.74   สงู 

รวม 72 15.90 7.04 ต่ํา 38.33 7.17  ปานกลาง 



62 

 จากผลการวิเครา ะห์ตาราง 4  ปรากฏวา่ ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อนการจดั

กิจกรรมศลิปะ ด้วยใบตอง โดยรวมอยูใ่นระดบัต่ํา และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ทัง้ด้าน

ความคดิริเร่ิม ด้านความคดิคลอ่งแคลว่ และด้านความคดิยืดหยุน่อยูใ่นระดบัต่ํา  สว่นด้านความคดิ

ละเอียดออออยูร่ะดบัปานกลาง    

 หลงัการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองเดก็ปฐมวยัมีความคดิสร้างสรรค์ โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง เม่ือพจิารณาแยกเป็นรายด้านพบวา่ ด้านความคดิริเร่ิม    ด้านความคดิคลอ่งแคลว่   และ

ด้านความคดิยืดหยุน่อยูใ่นระดบัปานกลาง สว่น ด้านความคดิละเอียดออออยูใ่นระดบัสงู 

 

ตาราง 5  ร้อยละของการเปล่ียนแปลงความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 

 ศลิปะด้วยใบตอง 

 

ความคดิสร้างสรรค์ ก่อนการทดลอง 

   X  

หลงัการทดลอง 

  X  

การเปล่ียนแปลง 

   D  

ร้อยละของการ

เปล่ียนแปลง 

1.ความคดิริเร่ิม   2.00   5.33   3.33 166.50 

2.ความคดิคลอ่งแคลว่   0.86   2.19   1.33 154.65 

3.ความคดิยืดหยุน่   2.90 10.19   7.28 251.03 

4.ความคดิละเอียดลออ 10.14 20.62 10.47 103.25 

รวม 15.90 38.33 22.41 140.94 

 

จากผลการวิเคราะห์ตาราง  5  ปรากฏวา่ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปะด้วย

ใบตองมีความคดิสร้างสร รค์เพิ่มขึน้โดยรวม ร้อยละ 140.94 ของ ความสามารถเดมิ เม่ือพจิารณาราย

ด้านพบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองมีร้อยละของการเปล่ียนแปลงด้าน

ความคดิยืดหยุน่มากเป็นอนัดบัแรก  รองลงมาคือ ด้านความคดิริเร่ิม ความคดิคลอ่งแคลว่ และ

ความคดิละเอียดลออตามลําดบั 
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ตาราง 6 ร้อยละของเดก็ปฐมวยัจําแนกตามระดบัความคดิสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 

 ศลิปะด้วยใบตอง  

 

 

 

ความคดิสร้างสรรค์ 

ระดบัความคดิสร้างสรรค์ 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

    ต่ํา 

 จํานวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

 จํานวน 

(ร้อยละ) 

    สงู 

 จํานวน 

(ร้อยละ) 

   ต่ํา 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

  จํานวน 

(ร้อยละ) 

    สงู 

 จํานวน 

(ร้อยละ) 

1.ความคดิริเร่ิม 20 

( 95 ) 

1 

( 5 ) 

0 

( 0 ) 

5 

( 24 ) 

15 

( 71 ) 

1 

( 5 ) 

2.ความคดิคลอ่งแคลว่ 21 

( 100 ) 

0 

( 0 ) 

0 

( 0 ) 

0 

( 0 ) 

5 

( 24 ) 

16 

( 76 ) 

3.ความคดิยืดหยุน่ 21 

( 100 ) 

0 

( 0 ) 

0 

( 0 ) 

3 

( 14 ) 

18 

( 86 ) 

0 

( 0 ) 

4.ความคดิละเอียดลออ 16 

( 76 ) 

5 

( 24 ) 

0 

( 0 ) 

0 

( 0 ) 

12 

( 57 ) 

9 

( 43 ) 

    รวม 

  จํานวน 

( ร้อยละ) 

 

18 

( 85.7 ) 

 

3 

( 14.3 ) 

 

0 

( 0 ) 

 

0 

( 0 ) 

 

21 

( 100 ) 

 

0 

( 0 ) 

 

 จากผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 ปรากฏ ว่าก่อนการทดลองเดก็ มีคว ามคดิ สร้างสรรค์

โดยรวมอยูใ่นระดบัต่ํา (ร้อยละ 85.7) เม่ือพจิารณารายด้านพบวา่  เดก็ทกุคนมีความคดิคลอ่งแคลว่ 

ความคดิยืดหยุน่ อยูใ่นระดบัต่ํา สําหรับความคดิริเร่ิมนัน้  มีเดก็ร้อยละ  95.0 อยูใ่นระดบัต่ํา และ มีเดก็

ร้อยละ 76 มีความคดิละเอียดลออ อยูใ่นระดบัต่ํา  

 หลงัการทดลองเดก็ทกุคนมีความคดิสร้างสรรค์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 100) 

และรายด้านพบวา่เดก็สว่นใหญ่มีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัปานกลาง มีเดก็ร้อยละ 76 ท่ีมี

ความคดิคลอ่งแคลว่อยูใ่นระดบัสงู   



บทที่ 5 

สรุป อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิทดลองเพ่ือพฒันาและเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของ  

เดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองเพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางสําหรับครู 

ผู้ปกครองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการจดัการให้การศกึษาปฐ มวยั เพ่ือใช้ในการพิจารณาเลือกส่ือ และ

กิจกรรมท่ีชว่ยพฒันาความคดิสร้างสรรค์ให้กบัเดก็ปฐมวยัได้อยา่งเหมาะสม ซึง่มีลําดบัการวิจยัและ

ผลการวิจยั  โดยสรุปดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวั ยก่อน

และหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง 

 

สมมุตฐิานการวิจัย 

 ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองทํากิจกรรมศลิปะ

ด้วยใบตอง 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัเป็นนกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5-6 ปี กําลงัศกึษา

อยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา 2553 สงักดัสํานกังานพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  จํานวน 131 โรงเรียน 

  กลุ่มตวัอย่างในการวจัิย 

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัเป็นนกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5-6 ปี กําลงัศกึษา

อยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนบ้านดอนสง่า สงักดัสํานกัเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 จํานวน 1ห้องเรียน รวม 21 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  แผนการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง จํานวน 24 แผน 

            2.  แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากการวาดภาพ  TCT - DP (Test of Creative Thinking 

– Drawing Production) ของเยลเลน และเออร์บนั (Jellen; & Urban. 1986) 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 1.  ผู้ วิจยัทําความคุ้นเ คยกบัเดก็กลุม่ตวัอยา่ง 1 สปัดาห์ จากนัน้ทําการทดสอบก่อนการ

ทดลอง  (Pestest) กบักลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของเยลเลนกบัเออร์บนั

(Jellen; & Urban. 1986) 

 2.  ผู้ วิจยัดําเนนิการทดลองด้วยตนเองโดยกลุม่ตวัอยา่งจะได้รับการจดักิจกรรมศลิปะด้วย

ใบตอง ซึ่งทําการทดลองในชว่งกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ระยะเวลาการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 

3 วนั วนัละ 30 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 

 3.  หลงัเสร็จสิน้การทดลอง ผู้ วิจยัทําการทดสอบหลงัการทดลอง  (Posttest) กบักลุม่ตวัอยา่ง 

โดยใช้แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ของเยลเลนและเออร์ บนัและทําการตรวจให้คะแนนตาม

เกณฑ์ 

 4.  นําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบความคดิสร้างสรรค์มาทําการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาคา่สถิตพืิน้ฐานของความคดิสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการทดลอง โดยนําข้อมลูไปหา

คา่เฉล่ีย(Mean) ร้อยละ  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

2.  เปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการทดลองโดยใช้สถิต ิt-test for Dependent 

Samples 

3.  หาคา่ความเช่ือมัน่ของผู้ตรวจความคดิสร้างสรรค์ใช้สมัประสิทธ์ิของเพียรสนั  (Peason  

Product – moment correlation)  

 

สรุปผลการวิจัย  
 1.  ความคดิสร้างสรรค์ ของเดก็ปฐมวยัโดยรวมและรายด้านหลงัการจดักิจกรรมศลิปะด้วย

ใบตองสงูขึน้กวา่ก่อนการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 2.  การเปล่ียนแปลงความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัพบวา่ความสามรถทางความคดิ

สร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลองอยูใ่นระดั บต่ําหลงัการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองเดก็มี

ความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัปานกลางโดยเดก็ปฐมวยัมีความคดิสร้างสรรค์เพิม่ขึน้ ร้อยละ 140 ของ

ความสามารถก่อนการทดลอง 
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อภปิรายผล 

 เดก็ปฐมวยั ท่ีได้ทํากิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง หลงัการทดลอง มีความคดิสร้างสรรค์ สงูกวา่

ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  แสดงให้เห็น

วา่การจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองสง่ผลให้เดก็ปฐมวยัมีความคดิสร่างสรรค์สงูขึน้ โดยด้านความคดิ

ริเร่ิม ความคดิคลอ่งแคลว่ และความคดิยืดหยุน่อยูใ่นระดบัปานกลางสว่นควา มคดิละเอียดลอออยู่ ใน

ระดบัสงู สามารถอภิปรายได้ดงันี ้

 1. ความสามารถทางความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีเพิม่ขึน้นัน้ มีปัจจยัท่ีชว่ยสง่เสริม 

คือ การจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตอง เน่ืองจากในการปฏิบตักิิจกรรมนี ้เดก็มีโอกาสได้เลือกวสัดุ

อปุกรณ์ในการทํากิจกรรมท่ีหลากหลายอยา่งอิสระ เ ชน่ ใบตองสด ใบตองแห้ง ก้านกล้วย เชือกกล้วย 

ตามความคดิและจนิตนาการ เดก็ได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบตัฝึิกฝนและพฒันางานศลิปะของเดก็ท่ีไมซํ่า้

แบบใคร ทําให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทัง้นําประสบการณ์เดมิมาผสมผสานกบัสิ่งแวดล้อม

รอบตวัเดก็ จงึได้ผลงานท่ีออกมามีความแป ลกใหม ่รวมถึงเดก็ได้ฝึกการทํางานอยา่งเป็นระบบ

เน่ืองจากการปฏิบตับิอ่ยครัง้ จงึเกิดความคลอ่งแคลว่ ความรวดเร็วและความชํานาญในการทํางาน ทํา

ให้มีพฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์สงูขึน้สอดคล้องกบัทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ของทอแรนซ์          

(ทิวตัถ์  นกบนิ . 2542: 13; อ้างอิงจาก Torrance. 1964) ท่ีกลา่ววา่ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์เม่ือเห็น

และเข้าใจ จะรวบรวมประสบการณ์และข้อมลูตา่งๆ  เข้าด้วยกนั เพ่ือแสวงหาวิธีใหม่ๆ  การท่ีเดก็ได้

เลือกอปุกรณ์ อยา่งอิสระและคดิรูปแบบของงาน การลงมือปฏิบตั ิค้นหาคําตอบด้วยตนเองนบัวา่เป็น

หวัใจสําคญัของการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ เม่ือเดก็เกิดการเรียนรู้และปฏิบตับิอ่ยครัง้ทําให้ได้ผลงาน

ท่ีแปลกใหมอ่อกมา สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ศรีแพร  จนัทราภิรม ย์ (ศรีแพร จนัทราภิรม ย์. 2550: 

บทคดัยอ่ ) ได้เปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปสร้ างสรรค์

โดยใช้เปลือกข้าวโพดก่อนและหลงัการทดลอง พบวา่หลงัจากการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์โดยใช้

เปลือกข้าวโพด เดก็มีความคดิสร้างสรรค์สงูขึน้อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ ในการทํางานศลิปะด้วย

ใบตอง ทําให้เดก็เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการซึง่ถือวา่เป็น การพฒันาความคดิ

สร้างสรรค์  

 2. การจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองเป็นกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม เดก็สามารถแสดงออกทาง

ความคดิสร้างสรรค์ ของตนเองผา่นการทํางานศลิปะท่ีหลากหลาย เชน่ การฉีก การตดั การประดษิฐ์ ดงัท่ี

(พีระพงษ์  กลุไพศาล . 2533 : 9) กลา่วไว้วา่ กิจกรรมศลิปะชว่ยส่ งเสริมความคดิสร้างสรรค์ และ

จนิตนาการได้ดี การท่ีเดก็วาดภาพสกัภาพก็เป็นเคร่ืองพสิจูน์แล้ววา่ เดก็เกิดการเรียนรู้ โดยในชว่ง 6 ปี

แรกเป็นระยะท่ีเดก็มีจินตนาการสงูและศกัยภาพด้านความคดิสร้างสรรค์กําลงัพฒันา ซึง่สอดคล้องกบั

ทฤษฎีพฒันาการของอิริคสนั (Erikson) ท่ีกลา่ววา่เดก็ปฐมวยัเป็นระยะท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ ถ้าหาก

ให้มีสว่นร่วมในการคดิและทํากิจกรรมตา่งๆ  อยา่งเสรีจะทําให้เดก็เกิดการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 
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การทํากิจกรรมศลิปะจากใบตองสามารถทําได้หลากหลาย แล้วแตเ่ดก็จะเลือกวสัดุ ท่ีตนเองชอบมา

สร้างผลงานท่ีแปลกใหม ่มีความหลากหลาย มีรายละเอียดในชิน้งานแตล่ะชิน้ รวมถึงความคลอ่งแคลว่

ในการทํางาน ซึง่เดก็จะได้เรียนรู้จากการทํากิจกรรมศลิปะด้วยใบตองอยูเ่ป็นประจํา โดยเน้นให้เดก็เกิด

การคดิค้นผลงานท่ีแปลกใหมด้่วยตนเองมีการนําเสนอผลงานทําให้เดก็เกิดความภาคภมูใิจ พฒันาการ

เหลา่นีเ้ป็นพฒันาการด้านตา่งๆ ของความคดิสร้างสรรค์ ดงัท่ี (ผสุดี  กฎุอินทร์ . 2526:73)กลา่ววา่

ความสามารถในการสร้างสรรค์นัน้นบัเป็นความสามารถท่ีมีคณุคา่ตอ่ผู้ ท่ีมี ความคดิสร้างสรรค์เอง

ด้วย เพราะการสร้างผลงานชิน้ใดชิน้หนึง่ขึน้มาทําให้ผูท่ี้สร้างสรรค์มีความพอใจ และมีความสขุ   เดก็จะ

เกิดความภาคภมูใิจใน ความสามารถของตนเองและ กิจกรรมศลิปะจากใบตอง ยงัชว่ยในการอนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อมในการใช้ส่ือและอปุกรณ์ท่ีเป็นธรรมชาต ิโดยเดก็ สามารถหยิบอปุกรณ์ท่ีเตรียมไว้โดยเป็น

ส่ือวสัดธุรรมชาต ิหางา่ย ราคาถกู และสามารถนํามาสร้างสรรค์ผลงานท่ีหลากหลายในการทํากิจกรรม

ศลิปะด้วยใบตองทําให้เกิดชิน้งานท่ีแปลกใหม ่สอดคล้อง กบั(วารุณี  นวลจนัทร์ 2539:78)ได้ศกึษาการ

วิจยัการจดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์แบบตอ่เตมิผลงานท่ีมีตอ่ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั ผล

การศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมสร้างสรรค์แบบตอ่เตมิผลงานมีความคดิสร้างสรรค์

สงูกวา่เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกตแิละ (วรางคณา   กนัประชา. 2548: 65) ได้ศกึษา

เก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีทํากิจกรรมศลิปะด้วยนิว้มือ ผลการศกึษาพบวา่เดก็

ปฐมวยัทีทํ่ากิจกรรมศลิปะด้วยนิว้มือมีความคดิสร้างสรรค์ทัง้โดยรวมและรายด้านหลงัการจดักิจกรรม

มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ .05 โดยอบัราฮมั มาสโลว์ (Abraham  Maslow) กลา่ว

วา่มนษุย์ ทกุคนจะต้องมีความต้องการแสวงหาสิง่ใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพงึ

พอใจให้กบัตนเองโดยเดก็จะนํามาสร้างผลงานท่ีแปลกใหม ่มาใช้ได้ตามจนิตนาการขอตนเอง เดก็จะ

ได้คดิและวางแผนในการทําชิน้งานท่ีออกมาในแตล่ะชิน้มาสร้างสรรค์ผลงานตามขัน้ตอนและความ

สนใจของตนเอง ทําให้เดก็ได้ฝึกทํากิจกรรม ดงันัน้การจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองเป็นกิจกรรมเป็น

กิจกรรมหนึง่ท่ีมีสว่นทําให้ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัสงูขึน้ 

 3.  กิจกรรมศลิปะด้วยใบตองเป็นกิจกรรมเสรี เปิดโอกาสให้เดก็ได้เลือกวสัด ุอปุกรณ์ นํามา

ทํากิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลงานท่ีแปลกใหม ่หลากหลาย มีความละเอียดลออและความคลอ่งแคลว่ใน

การทํางาน ให้เดก็รู้จกั การสงัเกต การว างแผน การตดัสนิใจ ทัง้เกิดทกัษะด้านจนิตนาการไปสูก่าร

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ การปฏิบตักิิจกรรมทําให้สมองซีกขวาท่ีเก่ียวข้องกบัจนิตนาการความคดิ

สร้างสรรค์ ความคดิแปลกใหมพ่ฒันา สอดคล้องกบักิลฟอร์ด (Guilford) กลา่วไว้ความคดิสร้างสรรค์

เป็นสมรรถภาพทางด้านสมองท่ีมีอยูใ่นนีท้กุคน ความคดิสร้างสรรค์เป็นความคดิ อเนกนยั คดิได้หลาย

ทิศทาง หลายแง่ หลายมมุ (อารี  รังสนินัท์. 2532: 3; อ้างอิงจาก Guilford. 1950) และ (สชุาดา  นทีตานนท์. 

2550) พบวา่ ลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมานัน้มีอยูใ่นตวับคุคลแตจ่ะเกิดขึน้มามากน้อยขึน้อยูก่บัสิง่เ ร้า

ตา่งๆ หากได้รับการสง่เสริม ฝึกฝนอยา่งถกูวิธีก็จะทําให้บคุคลนัน้เกิดลกัษณะองค์ประกอบของ
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ความคดิสร้างสรรค์ในเดก็ปฐมวยั อายุ  3 – 5 ปี โดยทัว่ไปจะมีองค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ใน

ด้านความริเร่ิม ความยืดหยุน่ ความละเอียดลออ ความไวตอ่ปัญหา การมีอารมณ์ขนั ความมุ่ งมัน่ แต่

ถ้าเดก็ได้รับการดแูลจดัประสบการณ์อยา่งถกูต้องตามพฒันาการอยา่งไมข่าดตกบกพร่อง เดก็อาจจะ

มีองค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ทกุด้าน ดงันัน้การการจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์

จงึมีความจําเป็นอยา่งย่ิงในการพฒันาเดก็ในด้านการจดักิจกรรมศลิปะครูเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัมาก

ในการสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ แก้ไขพฤตกิรรมท่ี ไมพ่งึประสงค์ และสง่เสริมความถนดัของเดก็ เปิด

โอกาสให้เดก็คดิ ได้ค้นพบ และแสดงออกอยา่งอิสระ  โดยครูเลือกใช้เทคนิคการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม 

เพ่ือกระตุ้นและสง่เสริมพฒันาการความคดิสร้างสรรค์ ของเดก็แตล่ะคน ในการจดักิจกรรมศลิปะจาก

ใบตองครูเปิดโอกาสให้เดก็ได้ทําอยา่อิสระและคอยดแูลเม่ือเดก็เกิดปัญหาทําให้หลงัจากสิน้สดุการ

ทดลองเดก็มีความคดิสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ 

 

ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 

 1.  เดก็มีความสนใจในการทํากิจกรรมศลิปะด้วยใบตองเป็นอยา่งดี มีความสขุ และสนกุกบั

การ เลือกอปุกรณ์ตามความสนใจ ความคดิและจินตนาการของตนเองในการทําชิน้งานแตล่ะชิน้ 

 2. การจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เดก็ได้ใช้ความคดิและ

จนิตนาการแล้ว เดก็สามารถพฒันาด้านตา่งๆ  ได้ คือด้านร่างกาย การสร้างประสานสมัพนัธ์ระหวา่ง

มือกบัตา ในการหยิบจบัวสัด ุการร้อยสิง่ของตา่งๆ ด้านอารมณ์ มีความ สขุ สนกุสนานเกิดความภาคภมูใิจ

ในผลงานของตน เวลาท่ีคณุครูให้ออกมาพดูถึงผลงานของตนเอง ด้านสงัคม สามารถทํางานร่วมกบั

ผู้ อ่ืน รู้จกัการรอคอย การแบง่ปันวสัดอุปุกรณ์ ด้านสตปัิญญาเดก็เกิดการเรียนรู้ผา่นกร ะบวนการคดิ 

รู้จกัการวางแผน สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ด้วยตนเอง และเป็นพืน้ฐานในการพฒันาด้านอ่ืน ๆตอ่ไป 

 3.  เดก็เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองตา่งๆ เชน่ ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์บางชนิด การแบง่ปัน

วสัดอุปุกรณ์ การเก็บของเม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้ว การรักษาความสะอาด เม่ือทํากิจกรรมเสร็จ ทําให้

เกิดมีระเบียบวินยัและความรับเพิ่มขึน้  

 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1. ในการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองต้องทําความสะอาดใบตองให้สะอาด เลือกใบตองท่ี

แห้งสนิทจะไมมี่รา ถ้าเป็นใบตองสดควรตากแดดให้ใบตองนิ่มจะง่ายตอ่การทํากิจกรรม สว่นก้าน

กล้วยต้องทําความสะอาดยางกล้วยให้หมด 

 2.  การทํากิจกรรมศลิปะด้วยใบตองควรเตรียมส่ืออปุกรณ์ ให้พร้อมในปริมาณท่ีเพียงพอ

สําหรับทกุคน และมีความหลากหลายกบัเดก็ 
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 3. ในการจดักิจกรรมควรมีวสัดท่ีุหลากหลายท่ีเป็นสว่นประกอบของกล้วยเพ่ือให้นกัเรียนได้

มีอิสระในการเลือก 

 4. ทกุครัง้ท่ีเดก็ทําผลงานเสร็จควรจะให้เดก็ได้นําเสนอผลงานของตนเองหรือการถ่ายทอดให้

ผู้ อ่ืนได้ชม เดก็จะเกิดความภาคภมูิใจและรู้วา่ผลงานของตนเองมีคณุคา่ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมีการศกึษาผลการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองตอ่ความสามารถด้านอ่ืนๆ เชน่ 

กล้ามเนือ้มือ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ด้านคณิตศาสตร์ พฤตกิรรมการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 2.  ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ท่ีทํากิจกรรมศลิปะด้วยใบตองกบัเดก็ท่ีมี

ความต้องการพเิศษ 

 3.  ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีทํากิจกรรมศลิปะด้วย

ใบตองประกอบในเดก็ท่ีมีระดบัอายตุา่งกนั เชน่ 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี เป็นต้น 

 4. ควรมีการศกึษาการจดักิจกรรมศลิปะด้วยใบตองตอ่ความคดิสร้างสรรค์แบบเฉพาะด้าน

ใดด้านหนึง่ เชน่ ด้านความคดิริเร่ิม  ด้านความคดิยืดหยุน่   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

บรรณานุกรม 
 

กลุยา    ตนัตผิลาชีวะ. (2545).  รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวยัศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดสินั  

           เพรสโปรดกัส์. 

เกศนีิ    นิสสสยัเจริญ. (2527). “การสอนศิลปะสําหรับเด็กเล็ก” เอกสารการฝึกอบรม ผดด. รุ่นท่ี 2.  

    ขอนแก่น: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

จนัทนา  เพชรสงคราม. (2541).  งานใบตอง. กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานิช. 

ชนกพร  ธีระกลุ. (2541). ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั         

 ศิลปสร้างสรรค์แบบเนน้กระบวนการ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั).  

 กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ฐิตพิร   พชิญกลุ. (2538). การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั  

  ประสบการณ์ศิลปะประดิษฐ์แบบกลุ่ม. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). 

  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.  

ทิวตัถ์  นกบนิ. (2542). การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการ เรียน.

 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(การวดัผลการศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

เบญจา  แสงมะลิ. (2545). ประมวลการสอนนกัเรียนอนบุาล. กรุงเทพฯ: ครุุสภา. 

ปรียานชุ  จลุพรหม. (2547). การพฒันาดา้นความสามารถดา้นความคิดวิจารณญาณ ของเด็กปฐมวยั   

  ดว้ยการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:     

  บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ผสดีุ     กฏิุอินทร์. (2526). เด็กกบัการพฒันาความคิดสร้างสรรค์. เอกสารการสอนชดุวิชาพฤตกิรรม 

 วยัเดก็ หนว่ย 8 – 15. พมิพ์ครัง้ท่ี 2. นนทบรีุ: สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั 

 สโุขทยัธรรมาธิราช. 

พีรพงษ์  กลุไพศาล. (2533). สามมิติ : ทศันทางศิลปศึกษา. กรุงเทพฯ: หนว่ยการศกึษานเิทศก์ 

 กรมการฝึกหดัครู. 

ภารณี  เศรษญวงษ์สนิ. (2541). การศึกษาความเชื่อมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้ับการจดักิจกรรม  

  ศิลปสร้างสรรค์เสริมดว้ยภาษาพดูกบักิจกรรมสร้างสรรค์ปกติ . ปริญญานิพนธ์ 

 กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

 ถ่ายเอกสาร. 

มณีรัตน์  จนัทนะพะลิน. (2525). งานใบตอง. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 



72 

เยาวพา  เดชะคปุต์. (2542). การจดัการศึกษาสําหรบัปฐมวยั. พมิพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ: แม็ค. 

เลิศ  อานนัทนะ. (2529). “จิตวิทยากบัพฤติกรรมการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก”, สรุปการจดั 

 ชมุนมุเชิงปฏิบติัการศิลปะเด็ก ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ. กรุงเทพฯ: สํานกังาน 

  คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิกระทรวงศกึษาธิการ. 

ล้วน สายยศ. (2540). สถิติวิทยาทางการวิจยั. กรุงเทพฯ: สวีุริยสาส์น. 

วราภรณ์  นาคะศริิ. (2546). การคิดเชิงมีเหตผุลของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้ับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  

 โดยใช้ทรายสี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั  

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

วรางคณา กนัประชา. (2548). ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัทีทํ่ากิจกรรมศิลปะดว้ยน้ิวมือ.   

 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั      

 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

วิชยั  วงษ์ใหญ่. (2521). นิทรรศการการเขียนเด็กไทยทัว่ประเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบนัวฒันธรรม เยอรมนั. 

วิรุณ  ตัง้เจริญ. (2539). ศิลปศึกษา. พมิพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

วีณา  ประชากลู. (2547). ของการเล่นวสัดปุลายเปิดทีมี่ต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั  

 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

วารุณี  นวลจนัทร์. (2539). ผลของการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงานทีมี่ต่อความคิด  

 สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:  

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

วารุณี สกลุภารักษ์. (2545). การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์  

 พืน้ฐานนาฏศิลป์ไทย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั   

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

ศรีแพร  จนัทราภิรมย์. (2550). ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้ับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 

 โดยเปลือกขา้วโพด. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั   

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

สิริพรรณ  ตนัตรัิตน์ไพศาล. (2545). ศิลปสําหรบัเด็กปฐมวยั. กรุงเทพฯ: สวิุริยาสาสน์. 

สริิยา  พนัโสรี. (2546). การพฒันาการแสดงออกของพืน้ฐานทางศิลปะของเด็กปฐมวยัดว้ย  

 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ:  

 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . ถ่ายเอกสาร. 

 



73 

สชุาดา  นทีตานนท์. (2550). ผลการจดัประสบการณ์แบบปฏิบติัจริงทีมี่ต่อความคิดสร้างสรรค์. 

 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

สวุรรณา  ก้อนทอง. (2547). ผลการจดัศิลปะประกอบเสียงดนตรีคลาสสิคทีมี่ต่อความคิดสร้างสรรค์  

 ของเด็กปฐมวยั. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศกึษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

อนนิทติา  โปษะกฤษณะ. (2532). การวดัระดบัความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.   

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเซาท์เธิน อิลลินนอยส์ ณ คาร์บอนเดล . ถ่ายเอกสาร. 

อารี  พนัธ์มณี. (2540). ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ข้าวฟ่าง. 

อารี  รังสนินัท์. (2532). ความคิดสร้างสรรค์. พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. 

Davis, J. (1994). Education of the Gifted and Tatented. 3rd ed. Boston: A division of Simon  

 & Schuster. 

Erikson, E.H. (1975). Childhood and Society. New York: Morton.  

Good. (1973). Dictionary of Education. 3rd ed. New York: McGraw-Hill. 

Guiford, J.P. (1967). The Nature of Human Intelligence. New York: Mcgraw-Hill.  

Lowenfeld, V.; & Brittain, W. (1987). Creative and Mental Growth. New York: Macmillan. 

Richard, C.S.; & Norman, S. (1977). Educational Psychology: a Developmental Approach. 

Addison-Wesley Publishing Company. Inc. 

Roger, C.R. (1985). What Does the Experts Say About Creativeness? In Donald Herberhoiz  

 and Key Aleaxandared. Develping Artistic and Perceptual Awareness: Art Practice  

 in the Elementary Classroom. Iowa: WM.C.Brown Compamy. 

Wallas, G. (1963). The Art of Thought. New York: Harcout Brace C. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ก  

 
         คู่มือการใช้แผนการจัดกจิกรรมศลิปะด้วยใบตอง 

ตวัอย่างแผนการสอนการจัดกจิกรรมศลิปะด้วยใบตอง 
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คู่มือแผนการจัดกจิกรรมศลิปะด้วยใบตอง 

 

คาํชีแ้จง 

 กิจกรรมศลิปะด้วยใบตองเป็นกิจกรรมท่ีนําเอาใบตองมาทําเป็นวสัดใุนการทํากิจกรรม โดย

เดก็สามารถเลือกปฏิบตักิิจกรรมได้ตามความสนใจ ในการนําส่ือ วสัด ุอปุกรณ์ มาสร้างผลงานตาม

ความคดิของตนเอง ทัง้ยงัฝึกการสงัเกต เปรี ยบเทียบ จําแนก ซึง่นําไปสูก่ระบวนการคดิในการวาง

แผนการจดักิจกรรม ซึง่ผู้ วิจยัสร้างขึน้โดยยดึหลกัความเหมาะสมและความสอดคล้องกบัพฒันาการ

และความสนใจกบัเดก็ท่ีจะสอดคล้องตอ่การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ตอ่ไป 

 

จุดมุ่งหมาย 

เพ่ือสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความริเริม ด้านความคดิละเอียดลออ 

ด้านความคดิคลอ่งแคลว่ ด้านความคดิยืดหยุน่ 

 

เนือ้หา  

 กิจกรรมศลิปะจากใบตอง 24 กิจกรรม 

 

การดาํเนินกิจกรม 

1. สร้างข้อตกลงในการทํากิจกรรม เชน่ ไมแ่ยง่วสัด ุ อปุกรณ์  การให้สญั ญาณหมดเวลา การ

เก็บอปุกรณ์เม่ือเสร็จกิจกรรม 

2. ครูแนะนําอปุกรณ์ในการทํากิจกรรม และการแนะนํากิจกรรมใหม ่

3.โอกาสให้เดก็ได้เลือกอปุกรณ์ตามความสนใจ ขณะ ท่ีเดก็ทํากิจกรรม ครูจะคอยสงัเกต

พฤตกิรรมของเดก็แตล่ะคน พร้อมบนัทกึเหตกุารณ์ 

4.เดก็นําผลงานมาสง่ครูท่ีโต๊ะ สนทนาถึงสิ่งท่ีทํา ครูบนัทกึสิ่งท่ีเดก็เลา่ พร้อมทัง้นําผลงานจดั

แสดงไว้ท่ีป้ายแสดงผลงานหน้าชัน้เรียน  

 

การประเมนิผล 

1. สงัเกตการทํากิจกรรม 

2. สงัเกตผลงานของเดก็ 
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ตวัอย่างแผนการสอนการจัดกจิกรรมศลิปะด้วยใบตอง 

 

ช่ือกจิกรรม     ใบตองแต้มสี  (สปัดาห์ท่ี 1 วนัจนัทร์) 

จุดมุ่งหมาย 

1. สง่เสริมจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 

2. ฝึกทกัษะการสงัเกต เปรียบเทียบ ลกัษณะตา่งๆของส่ือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 

3. ฝึกการใช้กล้ามเนือ้เลก็ การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 

4. สง่เสริมการคดิ การวางแผน การตดัสินใจ และการแก้ปัญหา 

5. เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

วัสดุ – อุปกรณ์ 

1. ใบตองสด ใบตองแห้ง  ก้านกล้วย 

2. สีโปสเตอร์สีตา่งๆ 

3. กรรไกรเล็ก 

4. พูก่นั  

5. จานสี 

6. กระดาษ A4 

ขัน้ตอนดาํเนินกจิกรรม 

 1. ครูแนะนําวสัด ุอปุกรณ์ท่ีเตรียมไว้  โดยให้นกัเรียนศกึษาสงัเกต สี รูปร่าง ลกัษณะและ

ขนาดของอปุกรณ์ตา่งๆ 

 2.  ให้นกัเรียนคดิวางแผนการจดักิจกรรมตามจินตนาการของตนเอง 

 3.  ให้นกัเรียนเลือกวสัด ุอปุกรณ์ ตามความสนใจ 

 4.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนทํากิจกรรมตามจินตนาการของตนเอง 

 5.  ในขณะท่ีนกัเรียนทํากิจกรรมครูเปิดโอกาสให้กําลงัใจและยอมรับความคดิเห็นของนกัเรียน 

พร้อมทัง้คอยสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม 

 6.  ครูเตือนลว่งหน้าก่อนหมดเวลา 5 นาที เพ่ือให้นกัเรียนทํากิจกรรมเสร็จภายในเวลา 

 7.  ให้นกัเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง 

 8.  ครูจดบนัทกึคําพดูและเร่ืองราวท่ีนกัเรียนเลา่เก่ียวกบัผลงาน 

 9.  นําผลงานนกัเรียนมาจดัแสดงหน้าชัน้เรียน 

การประเมนิผล 

1. สงัเกตการทํากิจกรรม 

2. สงัเกตผลงานของนกัเรียน 
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ช่ือกจิกรรม  ตอ่เตมิเสริมแตง่    (สปัดาห์ท่ี 1 วนัศกุร์) 

 

จุดมุ่งหมาย 

1. สง่เสริมจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 

2. ฝึกทกัษะการสงัเกต เปรียบเทียบ ลกัษณะตา่งๆของส่ือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 

3. ฝึกการใช้กล้ามเนือ้เลก็ การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 

4. สง่เสริมการคดิ การวางแผน การตดัสินใจ และการแก้ปัญหา 

5. เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

 

วัสดุ – อุปกรณ์ 

1. ใบตองสดตดัเป็นรูปทรงตา่งๆ 

2. กาว 

3. ดนิสอ 

4. สีไม้  

5. สีเทียน 

6. กระดาษ A4 

ขัน้ตอนดาํเนินกจิกรรม 

 1. ครูแนะนําวสัด ุอปุกรณ์ท่ีเตรียมไว้  โดยให้นกัเรียนศกึษาสงัเกต สี รูปร่าง ลกัษณะและ

ขนาดของอปุกรณ์ตา่งๆ 

 2.  ให้นกัเรียนคดิวางแผนการจดักิจกรรมตามจินตนาการของตนเอง 

 3.  ให้นกัเรียนเลือกวสัด ุอปุกรณ์ ตามความสนใจ 

 4.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนทํากิจกรรมตามจนิตนาการของตนเอง 

 5.  ในขณะท่ีนกัเรียนทํากิจกรรมครูเปิดโอกาสให้กําลงัใจและยอมรับความคดิเห็นของนกัเรียน 

พร้อมทัง้คอยสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม 

 6.  ครูเตือนลว่งหน้าก่อนหมดเวลา 5 นาที เพ่ือให้นกัเรียนทํากิจกรรมเสร็จภายในเวลา 

 7.  ให้นกัเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง 

 8.  ครูจดบนัทกึคําพดูและเร่ืองราวท่ีนกัเรียนเลา่เก่ียวกบัผลงาน 

 9.  นําผลงานนกัเรียนมาจดัแสดงหน้าชัน้เรียน 

การประเมนิผล 

1. สงัเกตการทํากิจกรรม 

2. สงัเกตผลงานของนกัเรียน 
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ช่ือกจิกรรม     โมบายใบกล้วย   (สปัดาห์ท่ี 2 วนัจนัทร์)  

 

จุดมุ่งหมาย 

1. สง่เสริมจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 

2. ฝึกทกัษะการสงัเกต เปรียบเทียบ ลกัษณะตา่งๆของส่ือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 

3. ฝึกการใช้กล้ามเนือ้เลก็ การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 

4. สง่เสริมการคดิ การวางแผน การตดัสินใจ และการแก้ปัญหา 

5. เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

วัสดุ – อุปกรณ์ 

1. ใบตองสด ใบตองแห้ง  ก้านกล้วย 

2. หลอดกาแฟ 

3. เข็มปักแผน่เฟมปลายมน 

4. ไหมพรม  

5. ลกูปัด 

6. ดอกไม้ปลอมท่ีมีรูสําหรับร้อย 

7. กรรไกรเลก็ปลายมน 

ขัน้ตอนดาํเนินกจิกรรม 

 1. ครูแนะนําวสัด ุอปุ กรณ์ท่ีเตรียมไว้  โดยให้นกัเรียนศกึษาสงัเกต สี รูปร่าง ลกัษณะและ

ขนาดของอปุกรณ์ตา่งๆ 

 2.  ให้นกัเรียนคดิวางแผนการจดักิจกรรมตามจินตนาการของตนเอง 

 3.  ให้นกัเรียนเลือกวสัด ุอปุกรณ์ ตามความสนใจ 

 4.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนทํากิจกรรมตามจนิตนาการของตนเอง 

 5.  ในขณะท่ีนกัเรียนทํากิจกรรมครูเปิดโอกาสให้กําลงัใจและยอมรับความคดิเห็นของนกัเรียน 

พร้อมทัง้คอยสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม 

 6.  ครูเตือนลว่งหน้าก่อนหมดเวลา 5 นาที เพ่ือให้นกัเรียนทํากิจกรรมเสร็จภายในเวลา 

 7.  ให้นกัเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง 

 8.  ครูจดบนัทกึคําพดูและเร่ืองราวท่ีนกัเรียนเลา่เก่ียวกบัผลงาน 

 9.  นําผลงานนกัเรียนมาจดัแสดงหน้าชัน้เรียน 

การประเมนิผล 

1. สงัเกตการทํากิจกรรม 

2. สงัเกตผลงานของนกัเรียน 
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ช่ือกจิกรรม     มาลยัใบตอง  (สปัดาห์ท่ี 2 วนัศกุร์) 

 

จุดมุ่งหมาย 

1. สง่เสริมจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 

2. ฝึกทกัษะการสงัเกต เปรียบเทียบ ลกัษณะตา่งๆของส่ือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 

3. ฝึกการใช้กล้ามเนือ้เลก็ การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 

4. สง่เสริมการคดิ การวางแผน การตดัสินใจ และการแก้ปัญหา 

5. เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

 

วัสดุ – อุปกรณ์ 

1. ใบตองสด ใบตองแห้ง  ก้านกล้วย 

2. ดอกไม้สด 

3. กรรไกรเล็กปลายมน 

4. เข็มปักแผน่เฟมปลายมน  

5. เชือกไนลอ่น 

ขัน้ตอนดาํเนินกจิกรรม 

 1. ครูแนะนําวสัด ุอปุกรณ์ท่ีเตรียมไว้  โดยให้นกัเรียนศกึษาสงัเกต สี รูปร่าง ลกัษณะและ

ขนาดของอปุกรณ์ตา่งๆ 

 2.  ให้นกัเรียนคดิวางแผนการจดักิจกรรมตามจินตนาการของตนเอง 

 3.  ให้นกัเรียนเลือกวสัด ุอปุกรณ์ ตามความสนใจ 

 4.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนทํากิจกรรมตามจนิตนาการของตนเอง 

 5.  ในขณะท่ีนกัเรียนทํากิจกรรมครูเปิดโอกาสให้กําลงัใจและยอมรับความคดิเห็นของนกัเรียน 

พร้อมทัง้คอยสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม 

 6.  ครูเตือนลว่งหน้าก่อนหมดเวลา 5 นาที เพ่ือให้นกัเรียนทํากิจกรรมเสร็จภายในเวลา 

 7.  ให้นกัเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง 

 8.  ครูจดบนัทกึคําพดูและเร่ืองราวท่ีนกัเรียนเลา่เก่ียวกบัผลงาน 

 9.  นําผลงานนกัเรียนมาจดัแสดงหน้าชัน้เรียน 

 

การประเมนิผล 

1. สงัเกตการทํากิจกรรม 

2. สงัเกตผลงานของนกัเรียน 
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ช่ือกจิกรรม     ชดุแสนสวย     (สปัดาห์ท่ี 3 วนัจนัทร์) 

 

จุดมุ่งหมาย 

1. สง่เสริมจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 

2. ฝึกทกัษะการสงัเกต เปรียบเทียบ ลกัษณะตา่งๆของส่ือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 

3. ฝึกการใช้กล้ามเนือ้เลก็ การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 

4. สง่เสริมการคดิ การวางแผน การตดัสินใจ และการแก้ปัญหา 

5. เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

วัสดุ – อุปกรณ์ 

1. ใบตองสด ใบตองแห้งย้อมสี  ก้านกล้วยแห้ง 

2. กระดาษ A4 (ให้นกัเรียนวาดแบบชดุท่ีตนเองชอบ) 

3. กรรไกรเล็ก 

4. กาว 

5. สีเทียน 

6. สีไม้ 

7. ดนิสอ 

ขัน้ตอนดาํเนินกจิกรรม 

 1. ครูแนะนําวสัด ุอปุกรณ์ท่ีเตรียมไว้  โดยให้นกัเรียนศกึษาสงัเกต สี รูปร่าง ลกั ษณะและ

ขนาดของอปุกรณ์ตา่งๆ 

 2.  ให้นกัเรียนคดิวางแผนการจดักิจกรรมตามจินตนาการของตนเอง 

 3.  ให้นกัเรียนเลือกวสัด ุอปุกรณ์ ตามความสนใจ 

 4.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนทํากิจกรรมตามจนิตนาการของตนเอง 

 5.  ในขณะท่ีนกัเรียนทํากิจกรรมครูเปิดโอกาสให้กําลงัใจและยอมรับความคดิเ ห็นของนกัเรียน 

พร้อมทัง้คอยสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม 

 6.  ครูเตือนลว่งหน้าก่อนหมดเวลา 5 นาที เพ่ือให้นกัเรียนทํากิจกรรมเสร็จภายในเวลา 

 7.  ให้นกัเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง 

 8.  ครูจดบนัทกึคําพดูและเร่ืองราวท่ีนกัเรียนเลา่เก่ียวกบัผลงาน 

 9.  นําผลงานนกัเรียนมาจดัแสดงหน้าชัน้เรียน 

การประเมนิผล 

1. สงัเกตการทํากิจกรรม 

2. สงัเกตผลงานของนกัเรียน 
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ตารางกิจกรรมศิลปะด้วยใบตอง 

 

สัปดาห์ท่ี วัน กจิกรรม 

1 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

ใบตองแต้มสี 

มือน้อยสร้างภาพ 

ตอ่เตมิเสริมแตง่ 

2 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

โมบายใบกล้วย 

ตุ๊กตาดุ๊กดิก๊ 

มาลยัใบตอง 

3 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

ชดุแสนสวย 

มงกฎุแสนงาม 

พดัก๊ิบเก๋ 

4 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

กรอบรูปนา่รัก 

กระเป๋าคณุหน ู

สายสร้อย 

5 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

ผกากรองในสวน 

เรือลอ่งนาวา 

กรวยขนมสวยหวาน 

6 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

ตระกล้าเก๋ไก๋ 

กระทงน้อยลอยละลอ่ง 

ใบตองหอ่ของ 

7 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

การ์ดส่ือรัก 

แจกนัสวยหรู 

ผีเสือ้แสนงาม 

8 จนัทร์ 

พธุ 

ศกุร์ 

ท่ีคัน่หนงัสือสวยหรู 

ร้อยรักร้อยใจ 

หมวกมาลา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

คู่มือการใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ 

           TCT – DP ของเยลเลน: และ เออร์บัน(Jellen & Urban.1986) 
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คู่มือการใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ 

         TCT – DP ของเยลเลน: และ เออร์บัน(Jellen & Urban.1986) 

 

 แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ จากผลงานการวาดภาพ หรือเรียกอีกอยา่งวา่ แบบทดสอบ 

ทีซีที-ดีพี (TCT-DP : Test for Creative Thinking-Drawing Production) ของเยลเลนและเออร์บนั 

(Jellen and Urban) มีลกัษณะดงันี ้

1. ลกัษณะของแบบทดสอบ 

ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบท่ีใช้กระดาษและดนิสอ โดยใช้ทดสอบเป็นรายบคุคล ซึง่กําหนด

รูปแบบดงันี ้

  1.1 สิ่งท่ีกําหนดเป็นสิ่งเร้าท่ีจดัเตรียมไว้ในรูปของชิน้สว่นเล็กๆ มีขนาดและรูปร่าง

แตกตา่งกนั เชน่ รูปมมุฉาก รูปคร่ึงวงกลม รูปส่ีเหล่ียมจตัรุรัสปลายเป็ด รูปจดุ รูปรอยเส้นประ รูปเส้น

โค้งคล้ายตวั S ซึง่ประกอบอยูด้่านในและด้านนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่ 

  1.2 การตอบสนองส่ีงเร้า ผู้ถกูทดสอบสามารถตอบสนองสิง่เร้าได้อยา่งอิสระตาม

จินตนาการโดยการวาดภาพขึน้มาในขอบเขตของชว่งเวลาท่ีกําหนดให้และมีเกณฑ์สําหรับยดึถือเป็น

หลกัในการประเมินคณุคา่ความคดิสร้างสรรค์จากผลการวดภาพทัง้หมด 

 2. การใช้แบบทดสอบ 

  2.1 ผู้ถกูทดสอบจะได้รับแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ TCT-DP และดนิสอ ซึง่ไมมี่

ยางลบเพ่ือมิให้ผู้ตอบเปล่ียนภาพท่ีวาดแล้ว 

  2.2  ผู้ทดสอบอา่นคําสัง่ช้าๆ และชดัเจน 

  2.3  เม่ือผู้ถกูทดสอบเข้าใจแล้วให้ลงมือวาดภาพ และถ้าหากมี คําถามในชว่งท่ีกําลงั

ทําแบบทดสอบ ผู้ทดสอบอาจจะตอบคําถามได้ เชน่ “หนจูะวาดรูปอะไร ” ให้คณุครูตอบได้วา่ “เดก็ๆ 

อยากวาดภาพอะไรก็ได้ตามท่ีอยากจะวาดรูปท่ีวาดเป็นสิง่ท่ีถกูต้องทัง้สิน้ ทําอยา่งไรก็ได้ ไมมี่สิง่ใด

ผิด” 

  2.4 ในการทดสอบกําหนดเวลา 15 นาที หลงัจากนัน้ผู้ทด สอบจะเก็บข้อสอบ ทัง้หมด

เขียนช่ือ อาย ุเพศ และช่ือเร่ืองหรือช่ือภาพท่ีผู้ถกูทดสอบเป็นผู้ตัง้ไว้ท่ีมมุขวาของแบบทดสอบ 

  2.5 ผู้ทดสอบจดบนัทกึเวลาการทําแบบทดสอบของผู้ ท่ีทําเสร็จก่อน 12 นาที ไว้ท่ีมมุ

ขวาของแบบทดสอบ และเขียนช่ือ อาย ุเพศ และช่ือเร่ืองหรือช่ือภาพท่ีผู้ถกูทดสอบเป็นผู้ตัง้ไว้ท่ีมมุขวา

ของแบบทดสอบ 
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3.  เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบ 

  การให้คะแนนแบบทดสอบ ดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินของแบบทดสอบ

ความคดิสร้างสรรค์โดยการวาดภาพของเจลเลนและเออร์บนั (Jellen; & Urban. 1986: 138-155) ซึง่

มีเกณฑ์ประเมินผลทัง้ 11 เกณฑ์ ดงันี ้(แปลและเรียบเรียงโดยอาจารย์อนนิทติา  โปษะกฤษณะ) 

1. การตอ่เตมิ (Cc :  Continuatlons)  

ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิเพิ่มจากชิน้สว่นท่ีกําหนดไว้ให้ ทัง้ 6 ชิน้สว่น (คร่ึงวงกลม จดุ 

มมุฉาก เส้นโค้ง เส้นประและส่ีเหล่ียมจตัรัุสเล็กปลายเปิดนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่) ไมว่า่การตอ่เตมินัน้จะ

สมบรูณ์ หรือไมก็่ตามให้คะแนนดงันี ้ 

ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ  1  ชิน้ให้ 1 คะแนน 

ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ  2  ชิน้ให้ 2 คะแนน 

ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ  3  ชิน้ให้ 3 คะแนน 

ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ  4  ชิน้ให้ 4 คะแนน 

ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ  5  ชิน้ให้ 5 คะแนน 

ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เตมิ  6  ชิน้ให้ 6 คะแนน 

คะแนนสงูสดุ คือ 6 คะแนน 

2. ความสมบรูณ์ (Cm : Completions) 

หากมีการตอ่เตมิจากเตมิในข้อท่ี 1 ให้เตม็หรือให้สมบรูณ์มากขึน้จะได้คะแนนดงันี ้

ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์  1  ชิน้ให้  1 คะแนน 

ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์  2  ชิน้ให้  2 คะแนน 

ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์  3  ชิน้ให้  3 คะแนน 

ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์  4  ชิน้ให้  4 คะแนน 

ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์  5  ชิน้ให้  5 คะแนน 

ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์  6  ชิน้ให้  6 คะแนน 

ตอ่เตมิให้เป็นสมบรูณ์  0  ชิน้ให้  0 คะแนน 

 ถ้าตอ่เตมิภาพท่ีใช้ชิน้สว่นท่ีกําหนด 2 ชิน้สว่นมาร่วมเป็นรูปเดียว เชน่ โยงเป็นรูปบ้าน ตอ่เป็นอิฐ 

ตอ่เป็นปลอ่งไฟ ฯลฯ ให้คะแนนรูปละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุในข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

3. ภาพท่ีสร้างขึน้ใหม ่(Ne : New Element)  

 ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีว าดขึน้ใหมน่อกเ หนือจากข้อ 1 และ 2 เชน่ ภาพนก สนุขั ภเูขา ดอกไม้ 

พอ่ แม ่ลกูจะได้คะแนนภาพละ 1 คะแนน 
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   ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม ่ 1  ชิน้ใหม ่ 1 คะแนน 

   ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม ่ 2  ชิน้ใหม ่ 2 คะแนน 

ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม ่ 3  ชิน้ใหม ่ 3 คะแนน 

ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม ่ 4  ชิน้ใหม ่ 4 คะแนน 

ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม ่ 5  ชิน้ใหม ่ 5 คะแนน 

ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม ่ 6  ชิน้ใหม ่ 6 คะแนน 

ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม ่ 0  ชิน้ใหม ่ 0 คะแนน 

 ถ้าภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีสร้างขึน้ใหมเ่ป็นภาพเดียวกนัหลายๆ ภาพ เชน่ ภาพป่าท่ีมีต้นไม้ 

ดอกไม้ หลายๆ ต้น ซํา้ๆ กนัจะได้ 2 คะแนน คะแนนสงูสดุของข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

4. การตอ่โยงด้วยเส้น (CI : Connection with a Line) 

 แตล่ะภาพ หรือสว่นของภาพ (ทัง้ภาพท่ีสร้างขึน้ใหมใ่นข้อ 3 ) หากมีเส้นลากโยงเข้าด้วยกนัทัง้

ภายในและภายนอกกรอบโดยการโยงนัน้จะเป็นภาพหรือเร่ืองราวหรือไมก็่ตามแตจ่ะดจํูานวนของความ

เก่ียวโยงท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง 2 ภาพ จะได้คะแนนการโยงเส้นเพียง 1 เส้นตอ่ 1 คูภ่าพท่ีลากโยงเข้าด้วยกนั 

  การตอ่โยงด้วยเส้น  1  เส้นให้ 1 คะแนน 

  การตอ่โยงด้วยเส้น  2  เส้นให้ 2 คะแนน 

  การตอ่โยงด้วยเส้น  3  เส้นให้ 3 คะแนน 

  การตอ่โยงด้วยเส้น  4  เส้นให้ 4 คะแนน 

  การตอ่โยงด้วยเส้น  5  เส้นให้ 5 คะแนน 

  การตอ่โยงด้วยเส้น  6  เส้นให้ 6 คะแนน 

  การตอ่โยงด้วยเส้น  0  เส้นให้ 0 คะแนน 

 คะแนนสงูสดุในข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

5. การเช่ือมโยงท่ีทําให้เกิดเป็นเร่ืองราว (Cth : Connections with a Theme) คะแนนตอ่ 

1 องค์ประกอบท่ีเก่ียวเน่ือง การเช่ือมโยงนีอ้าจเป็นการเช่ือมโยงด้วยเส้นจากข้อ 1 หรอืไมใ่ช้เส้นก็ได้ เชน่ 

เส้นประของแสงอาทิตย์แรเงาตา่งๆ การแตะกนัของภาพ ความสําคญัอยูท่ี่การตอ่เตมินัน้ทําให้ได้ภาพท่ี

สมบรูณ์ตามความหมายของผู้ถกูทดสอบได้ตัง้ช่ือไว้ โดยมีรายละเอียดประกอบ เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์

ของภาพ เชน่ พระอาทิตย์ขึน้หลงัภเูขา ซุปเปอร์มแมนเหาะอยูบ่นฟ้า 

หากมีองค์ประกอบภาพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองราวให้  1 คะแนน 

สําหรับภาพท่ีแสดงถึงองค์ประกอบใหมท่ี่แหวกแนวให้ 3 คะแนน 

สําหรับภาพวาดท่ีเป็นนามธรรมสร้างสรรค์อยา่งง่ายๆ ให้ 3 คะแนน 

ภาพประกอบเก่ียวกบัความเช่ือให้   4-5 คะแนน 
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สําหรับภาพท่ีแสดงถึงความคดิสร้างสรรค์ทัง้ภาพให้ 4-6 คะแนน 

กรณีไมมี่เร่ืองราวหรือองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดเร่ืองราวให้ 0 คะแนน 

คะแนนสงูสดุของข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

6. การข้ามเส้นกัน้เขตโดยการใช้นอกกรอบใหญ่ (Bfd : Boundary Breaking 

Frangment Dependent)  

  การตอ่เตมิภาพการโยงเส้นหรือการเพิ่มชิน้สว่นใดๆ ท่ีรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสปลายเปิดซึง่อยูน่อก

กรอบส่ีเหล่ียมใหญ่ 

  สําหรับการลากเส้นปิดรูปส่ีเหล่ียมเลก็ปลายเปิดให้  3 คะแนน 

  สําหรับการลากเส้นผา่นโดยไมเ่กิดเป็นภาพใดๆ ให้  3 คะแนน 

  หากเป็นภาพท่ีมีความสมบรูณ์มากขึน้ให้   6 คะแนน 

  กรณีท่ีไมมี่การตอ่เตมิใดๆ ให้    0 คะแนน 

 คะแนนเตม็ในข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

7. การเข้มเส้นกัน้เขตอยา่งอิสระโดยไมใ่ช้ชิน้สว่นนอกกรอบท่ีกําหนดให้ (Bfl : 

Boundary Broaking Fragment Independent) 

 การตอ่เตมิโยงเส้นไปนอกกรอบหรือการวาดภาพนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่ 

  การตอ่เตมินอกกรอบเพียงหนึง่ในสามของภาพในกรอบให้  3 คะแนน 

  การวาดภาพตา่งๆ อยา่งอิสระภายนอกกรอบส่ีเหล่ียมใหญ่ให้ 6 คะแนน 

  กรณีท่ีมีการวาดภาพหรือการโยงเส้นภายนอกกรอบให้  0 คะแนน 

 คะแนนเตม็ในข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

8. การแสดงความลกึ ความใกล้-ไกล หรือมิตขิองภาพ (Pe : Perspective) 

ภาพท่ีวาดให้เหน็สว่นลกึมีระยะใกล้ไกล วาดภาพในลกัษณะสามมติ ิหรือสองมติ ิเชน่ บ้าน

สองด้าน ถนนท่ีมีความไกล พระอาทิตย์อยูห่ลงัก้อนเมฆ เป็นต้น 

 ภาพท่ีวาดให้เห็นสว่นลกึ มีระยะใกล้ไกลให้คะแนนภาพละ  1 คะแนน 

 ภาพท่ีมีมติแิตว่าดอยา่งเดมิหรือคล้ายคลงึกนัซํา้ๆ ให้  2 คะแนน 

 ภาพท่ีมีลกัษณะเป็นสองมติใิห้     3 คะแนน 

 หากเร่ืองราวทัง้ภาพแสดงความเป็นสามมิตใิห้คะแนน  6 คะแนน 

 กรณีท่ีเป็นภาพไมมี่มิตไิมมี่ระยะใกล้ไกลและความลกึให้  0 คะแนน 

คะแนนเตม็ในข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

9. อารมณ์ขนั (Hu : Humor) 
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ภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความขบขนัในการวาดหรือก่อให้เกิดอารณ์ขนัโดยแยกเป็นชิน้สว่นหรือ ดู

ภาพรวม แล้วถ้าได้อารมณ์ขนั มาก ก็จะให้คะแนนมากขึน้เป็นลําดบัภาพท่ีแสดงอารมณ์ขนันีป้ระเมิน

จากผู้ทดสอบหลายๆ ทาง เชน่ 

  ผู้วาดสามารถล้อเลียนตนเองจากภาพวาดให้   1 คะแนน 

  ผู้วาดให้ช่ือท่ีแสดงอารมณ์ขนัเข้าไปหรือวาดเพิม่เข้าไป  1 คะแนน 

  ผู้วาดผนวกลายเส้นและภาษาเข้าไปเหมือนการวาดภาพการ์ตนู 1 คะแนน 

  มีองค์ประกอบร่วมในทิศทางท่ีสนกุสนานเบกิบานให้  1-3 คะแนน 

  มีองค์ประกอบร่วมท่ีกําลงัเป็นแฟชัน่หรือเป็นท่ีนิยมให้  2-3 คะแนน 

  ภาพท่ีแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สกึของผู้วาดให้   2-4 คะแนน 

 คะแนนสงูสดุของข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

10. ความคดิแปลกใหม ่ไมเ่ป็นแบบแผนปกต ิ(Uc : unconventionality)  

ภาพท่ีแสดง่ความคดิแปลกใหมแ่ตกตา่งไปจากความคดิปกตธิรรมดาทัว่ไป มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

a. การวางหรือการใช้กระดาษแตกตา่งไปจากเม่ือผุ้ทดสอบวางกระดาษให้ เชน่ เดก็

มีการพบัการหมนุ หรือการพลกิกระดาษไปข้างหลงัแล้วจงึวาดภาพจะได้คะแนน 3 คะแนน 

b. ภาพท่ีเป็นนามธรรมหรือไมเ่ป็นของจริง เชน่การใช้ช่ือท่ีเป็นนามธรร มหรือสตัว์

ประหลาดให้ 3 คะแนน 

c. ภาพรวมของรูปทรง เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ตวัอกัษร หรือตวัเลข หรือการใช้ช่ือ 

หรือภาพท่ีเหมือนการ์ตนูให้ 3 คะแนน 

d. ภาพท่ีตอ่เตมิไมใ่ชภ่าพท่ีวาดกนัแพร่หลายทัว่ๆ ไป ให้ 3 คะแนน แตห่ากมีการตอ่

เตมิภาพในลกัษณะตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 6.  รูปคร่ึงวงกลมตอ่เป็นพระอาทิตย์ หน้าคน หรือวงกลม 

 7.  รูปมมุฉากตอ่เป็นบ้าน ชดุหรือส่ีเหล่ียม 

 8.  รูปเส้นโค้ง ตอ่เป็นง ูต้นไม้หรือดอกไม้ 

 9.  รูปเส้นประตอ่เป็นถนน ตรอกหรือทางเดนิ 

 10 รูปจดุทําเป็นตานก หรือสายฝน 

รูปทํานองนีต้้องหกัออกภาพละ 1 คะแนนจาก 3 คะแนนเตม็ในข้อ  d. แตไ่มมี่คะแนนตดิลบ

คะแนนสงูสดุของข้อนี ้คือ 12 คะแนน (ผลรวมของคะแนนจาก a b c และ d) 

11. ความเร็ว (Sp : Speed) 
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ภาพท่ีใช้เวลาน้อยกวา่ 12 นาที จะได้คะแนนเพิ่มขึน้ดงันี ้

 ต่ํากวา่  2  นาที ได้ 6  คะแนน 

 ต่ํากวา่  4  นาที ได้ 5  คะแนน 

 ต่ํากวา่  6  นาที ได้ 4  คะแนน 

 ต่ํากวา่  8  นาที ได้ 3  คะแนน 

 ต่ํากวา่  10  นาทีได้ 2  คะแนน 

 ต่ํากวา่  12  นาทีได้ 1  คะแนน 

 มากกวา่หรือเทา่กบั 12 นาที ได้ 0  คะแนน 

 คะแนนสงูสดุของข้อนี ้คือ 6 คะแนน 

 การหาคะแนนรวมของแบบทดสอบ TCT-DP นัน้ดําเนินการโดยการพบัด้านหลงัของ

แบบทดสอบท่ีมีชอ่งใ ห้คะแนน 11 ชอ่ง แตล่ะชอ่งจะมีรหสัสําหรับให้คะแนนวิธีการให้คะแนนให้พบั

สว่นของแบบทดสอบขึน้มาก็สามารถให้คะแนนได้ทนัที คะแนนรวมของแบบทดสอบ TCT-DP (Total 

Score) คือ 72 คะแนนโดยมีรายละเอียดของคะแนนดงันี ้เกณฑ์ข้อท่ี 1-11 ยกเว้นข้อ 10 คะแนนเตม็

ข้อละ 6 คะแนน ข้อ 11 แบง่เป็น 4 ข้อยอ่ยๆ ละ 3 คะแนน รวม 12 คะแนน 

 4.  การแปลผลระดบัความคดิสร้างสรรค์ 

 การแปลผลระดบัความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ของแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากการ

วาดภาพ TCT-DP สําหรับเดก็ปฐมวยัในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้กําหนดการแปลผลในภาพรวม 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

- ได้คะแนนรวมต่ํากวา่ 24 คะแนน มีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัต่ํา 

- ได้คะแนนรวมระหวา่ง 24-27 คะแนน มีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

- ได้คะแนนรวมตัง้แต ่48 คะแนน ขึน้ไป มีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัสงู 

 

คะแนนรวมของแบบทดสอบ TCT – DP 

ด้านหลงัของข้อสอบมีชอ่งเลก็ ๆ อยู่  11 ชอ่ง แตล่ะชอ่งจะมีรหสัสําหรับให้คะแนน 

วิธีการให้คะแนนเพียงแตพ่บัสว่นลา่งของแบบทดสอบขึน้มาก็สามารถให้คะแนนได้ทนัที คะแนนรวม

สงูสดุของแบบทดสอบ TCT – DP คือ 72 คะแนน 

- ได้คะแนนรวมต่ํากวา่ 24 คะแนน มีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัต่ํา 

- ได้คะแนนรวมระหวา่ง 24 – 47 คะแนนมีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

- ได้คะแนนตัง้แต ่48 คะแนนขึน้ไปมีความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัสงู 
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