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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย

กอนและหลังการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป กําลัง

ศึกษา อยูในชั้นปฐมวัยปที่  3 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย เขต ลาดพราว จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน  ซึ่งไดจากวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
ทดลองดวยตนเองใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง  
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แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากการวาดภาพ TCT-DP (Test of CreativeThinking-Drawing 
Production. 1986) ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban. 1986) แบบแผนการวิจัยเปนการ
วิจัยเชิงทดลอง แบบ One – group  Pretest  –  Posttest Design สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการ
ทดสอบคา t-test สําหรับ Dependent Samples 
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The purpose of the study was to study and compare the creativity of young children 

before and after acquiring  paper art activity. 
The subjects were boys and girls aged 5 to 6  years , studying in  kindergarten 3,   

second semester, academic year 2009 of Chokchai Kindergarten School Ladprao Bangkok. 
The 15 subjects were selected by multi - stage sampling. The experiment was carried  by 
researcher for  8 weeks, 3 days per week, 30 minutes a day. 

The instruments consisted of Paper Art Activity Plan and Creative Thinking – 
Drawing Production Test by Jellen and Urban (1986). This study was an experimental 
research. It was One –  Group Pretest – Posttest Design. The data  was  analyzed by t-test  
for dependent samples. 

The result shown that creativity of young children after acquiring in paper art activity 
was significant higher at .01 level, and no sign of changing level of creativity. 
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ซาบซึ้งในความกรุณาครั้งน้ีที่ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูง ณ ที่นี้ 
   ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยศรียา นิยมธรรม ที่ไดกรุณาเปนประธานและ  
รองศาสตราจารยดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ ที่ไดกรุณาเปนกรรมการในการสอบปากเปลาปริญญา
นิพนธและไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

  ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยลลิตพรรณ ทองงาม อาจารยอนินทิตา
โปษะกฤษณะ อาจารยปฐมาภรณ เดชะไกรศยะ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจแกไขเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย 
   ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวนการโรงเรียนอนุบาลโชคชัย และ นักเรียนระดับอนุบาล 3 ที่
ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลตลอดจนใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการวิจัยครั้ง
นี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
   ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ใหความกรุณา
ในการอบรมสั่งสอน  ประสิทธิ์ประสาทความรู  ทักษะ และประสบการณที่ดี ที่มีคุณคายิ่งแกผูวิจัย
จนทําใหประสบความสําเร็จในการศึกษา ขอขอบคุณ พ่ี เพ่ือน และนิสิตปริญญาโทวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย ทุกทาน ที่มีสวนชวยเหลือใหคําแนะนํา คําปรึกษาตลอดจนเปนกําลังใจในการทํา
ปริญญานิพนธดวยดีตลอดมา 
   ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมจําลอง จิตรสนองชาติ คุณพีรพงษ เชื้อบัณฑิต นองชาย  
ที่เปนกําลังใจและสนับสนุนผูวิจัยดวยดีมาตลอด จนทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 
   ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ที่กรุณาใหความชวยเหลือ 
สนับสนุนเปนนกําลังใจ จนทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ 
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อบรมเลี้ยงดูและใหโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัยและพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์
ประสาทความรูแกผูวิจัย  ทําใหผูวิจัยไดรับประสบกาณที่ทรงคุณคายิ่ง 
 
         พจนีย  เชื้อบัณฑิต 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

บทที ่ หนา 
      1 บทนํา................................................................................................................... 1 
         ภูมิหลัง................................................................................................................ 1 
         ความมุงหมายของการวิจัย................................................................................... 3 
         ความสําคัญของการวิจัย....................................................................................... 3 
         ขอบเขตของการวิจัย............................................................................................ 4 
               ประชากรที่ใชในการวิจัย............................................................................... 4 
               กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย.......................................................................... 4 
               ตัวแปรทีศ่ึกษา.............................................................................................. 4 
               นิยามศัพทเฉพาะ.......................................................................................... 4 
          กรอบแนวคิดของการวิจัย.................................................................................... 5 
          สมมติฐานงานวิจัย.............................................................................................. 5 
  
       2 เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวของ......................................................................... 6 
          เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค.......................................... 7 
                ความหมายของความคิดสรางสรรค.............................................................. 7 
                ความสําคัญของความคิดสรางสรรค.............................................................. 8 
                องคประกอบของความคิดสรางสรรค............................................................ 10 
                กระบวนการของความคิดสรางสรรค............................................................. 11 
                ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค...................................................... 12 
                การพัฒนาทางความคิดสรางสรรค................................................................ 16 
                การสงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย........................................ 17 
                งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค.................................................... 18 
           เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศลิปสรางสรรค.................................. 20 
                ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค........................................................ 20 
                ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค....................................................... 22 
                การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย......................................... 24 
                องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย...... 27 

 



 
สารบัญ (ตอ) 

 
บทที ่ หนา 
       2 (ตอ)  
                 กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย................................................................ 28 
                 สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค..................................................... 30 
                 บทบาทผูเกี่ยวของกับการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็ก.................... 33 
                 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค............................................ 34 
            เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับศิลปประดิษฐ................................................ 37 
                 ความหมายของกิจกรรมศิลปประดิษฐ......................................................... 37 
                 พัฒนาการทางศิลปะสําหรบัเด็กปฐมวัย....................................................... 39 
                 หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย............................................... 41 
                 ความหมายและความเปนมาของกระดาษ.................................................... 42 
                 ประเภทของกระดาษที่ใชในการประดิษฐ..................................................... 44 
                 บทบาททของครูในการสอนศิลปประดิษฐ.................................................... 45 
                 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับศลิปะและศิลปประดิษฐ............................................. 46 
  
         3 วิธีการดําเนินงานวิจัย...................................................................................... 48 
            การกําหนดประชากรและกลุม........................................................................... 48 
            เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย............................................................................... 49 
            เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา...................................................................... 49 
            เครื่องมือที่ใชในการวัดความคิดสรางสรรค........................................................ 52 
            การเก็บรวบรวมขอมูล...................................................................................... 54 
            การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล...................................................................... 54 
            สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล.......................................................................... 55 
  
         4 ผลการวิเคราะหขอมูล..................................................................................... 58 
            สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล................................................................. 58 
            การวิเคราะหขอมูล........................................................................................... 58 
            ผลการวิเคราะหขอมูล....................................................................................... 58 

 



 
สารบัญ (ตอ) 

 
บทที ่ หนา 
       5 สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ.................................................................. 61 
           ความมุงหมายของการวิจัย................................................................................. 61 
           สมมติฐานงานวิจัย............................................................................................. 61 
           ขอบเขตของการวจัิย.......................................................................................... 61 
           เครื่องมือที่ใชในการวิจัย..................................................................................... 62 
           วิธีการดําเนินการวิจัย........................................................................................ 62 
           การวิเคราะหขอมูล............................................................................................ 62 
           สรุปผลการวิจัย.................................................................................................. 63 
           อภิปรายผล....................................................................................................... 63 
           ขอสงัเกตที่ไดจากการวิจัย.................................................................................. 69 
           ขอเสนอแนะในการนําไปใช................................................................................ 69 
           ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป................................................................... 70 
  
บรรณานุกรม................................................................................................................ 71 
  
ภาคผนวก..................................................................................................................... 77 
      ภาคผนวก ก............................................................................................................ 78 
      ภาคผนวก ข............................................................................................................ 84 
      ภาคผนวก ค............................................................................................................ 90 
      ภาคผนวก ง............................................................................................................ 93 
  
ประวตัิยอผูวิจัย............................................................................................................. 96 

 
 
 
 
 



 
บัญชีตาราง 

 
ตาราง หนา 
      1 แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกระดาษ.................................................. 51 
      2 แบบแผนการทดลอง............................................................................................. 54 
      3 ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
           ศิลปประดิษฐดวยกระดาษ.................................................................................. 

 
59 

      4 รอยละของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยกระดาษ 
  กอนและหลังการทดลอง จําแนกตามระดับความคิดสรางสรรค............................. 

 
59 

      5 การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด 
  กิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ..................................................................... 

 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ หนา 
      1 แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยกระดาษ.................................................... 5 
      2 แบบแผนการทดลอง............................................................................................. 12 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
  สภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงไดสรางความกดดัน

ใหเกิดความจําเปนอยางยิ่งในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการการศึกษาของไทยใหสามารถ
ผลิตผูที่มีความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตัวอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางมีคุณภาพ ดังน้ัน ในโลกที่ความรูและเทคโนโลยี
เกิดขึ้นมากและเปนไปอยางรวดเร็ว มนุษยไมสามารถจดจําทุกอยาง อีกทั้งความรูไมไดอยูนิ่ง หรือ
เกิดขึ้นอยางชาพอที่จะเรียนรูผานผูรูคนใดคนหนึ่งอีกตอไป มนุษยจําตองไดรับการพัฒนาให
สามารถเติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิต และตองเร่ิมตั้งแตแรกเกิด โดยการปลูกฝงใหเด็กมีเจตนคติที่
ดีตอการรับรู เรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรู กลั่นกรองขอมูล เลือกใชและนํา มา
ใชในสถานการณที่ตนตองการไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้มนุษยยังจํา เปนตองมีความสามารถใน
การเรียนรูจากผูอ่ืนและมีลักษณะที่ทําใหผูอ่ืนยินดีที่จะแบงปนความรู ประสบการณตลอดจนหยิบยื่น
โอกาสในการเรียนรูใหคุณสมบัติที่เอ้ือตอการเจริญงอกงามตลอดชีวิตดังกลาวจําเปนตองปลูกฝง
ตั้งแตปฐมวัยและตองพัฒนาอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: ความนํา) 

  ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะการคิดที่มีคุณคาตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังน้ัน
ประเทศไทยจึงไดกําหนดใหความคิดสรางสรรค เปนจุดมุงหมายที่สําคัญประการหนึ่งของการจัด
การศึกษาทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 9) ซึ่งกระทรวงศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของความคิดสรางสรรคที่ระบุไวในจุดมุงหมายขอ 11 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 วาใหเด็กปฐมวัยมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 9) เด็ก
ทุกคนมีความคิดสรางสรรคอยูในตัวเอง ขึ้นอยูกับวาไดรับการเลี้ยงดูสงเสริมและจังหวะที่ดีในการปู
พ้ืนฐานหรือการกระตุนใหเด็กเกดิความคิดสรางสรรคคือชวงปฐมวัย เด็กที่ไดรับการสงเสริมหรือ
กระตุนความคิดสรางสรรค จะทําใหเปนคนกระตือรือรนสนใจอยากรูอยากเห็นสิ่งตางๆ และสามารถ
หาหนทางเพื่อแกปญหาไดอยางหลากหลายซึ่งความคิดสรางสรรคจะสั่งสมเปนประสบการณใน 
ระยะยาว ทําใหเขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองใหรับมือกับสถานการณตางๆได (พงษพันธ  
พงษโสภา. 2544: 139-140)ทั้งน้ี ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนกระบวนการทาง
สมองของมนุษยที่สามารถคิดไดกวางไกลหลายทิศทาง โดยการเชื่อมโยงหรือผสมผสานความคิด
ตั้งแตสองเรื่องเขาดวยกัน แลวจัดระเบียบความคิดออกมาในรูปที่แปลกใหม ไมซ้ําแบบเดิม แต
จะตองเปนส่ิงที่มีทั้งคุณคาและใหประโยชนแกชีวิต นักจิตวิทยาหลายทาน เชน กิลฟอรด (Guilford) 
โคแกน (Kogan) มีความเห็นตรงกันวาความคิดสรางสรรคมิใชพรสวรรค แตเปนสิ่งที่สามารถฝกฝน
และเสริมสรางขึ้นได ถารูวิธีและมีความอดทนเพียงพอ นอกจากนี้ มาสโลว (Maslow) ยังไดกลาววา  
เด็กจะมีความคิดสรางสรรคไดดีกวาผูใหญ ทั้งน้ีเพราะโดยปกติทั่วไป เด็กจะมีความอยากรูอยาก
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เห็นรวมทั้งจินตนาการไดกวางไกลจนบางครั้งผูใหญตามไมทัน นอกจากนี้อิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
นับวาเปนองคประกอบที่สําคัญ ในการสรางเด็กใหเติบโตขึ้นมาเปนผูที่มีความสรางสรรค 

 จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย พบวามีการ
จัดกิจกรรมและประสบการณเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคหลายวิธี เชน เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทยประกอบคําถามปลายเปด มีคะแนนเฉลี่ย ความคิดสรางสรรคสูง
กวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทยประกอบคําถามอิสระ ละมุล 
ชัชวาลย (2543: บทคัดยอ) ซึ่งความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาได เชน จากผลการวิจัย
ของวรรณา กรัสพรหม (2546: 61) พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบมีโครงการมี
ความคิดสรางสรรค สูงขึ้น ประสิทธิรักษ เจริญผล (2547: 87) พบวา หลังการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคตอเติมดวยลายเสนของเด็กปฐมวัย 15 คน มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนความคิด
สรางสรรคโดยรวมเพิ่มขึ้น และวรางคนา กันประชา (2548: 65) พบวา ความคิดสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะดวยนิ้วมือสูงขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นได
วาการสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัยสามารถทําไดหลายกิจกรรม 

 โดยทั่วไปแลวการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยสามารถทําไดหลายรูปแบบ กิจกรรม
ตางๆ เชน กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสริมประสบการณ การเลน
กลางแจง เกมการศึกษา การเลนตามมุม และกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ใหเด็กได
แสดงออกดวยการวาดภาพระบายสี การปนการฉีก การตัด ปะ การรอย การพิมพภาพ และการ
ประดิษฐเศษวัสดุ ตางๆ ที่สามารถพัฒนา พฤติกรรมในการทํางาน พัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจใน
ตนเอง พัฒนาพลังของการแสดงออกทางอารมณ ใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสงเสริม
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 18-63) กิจกรรมการประดิษฐเปน
กิจกรรมทางศลิปะที่จัดใหแกเด็กในลักษณะเชิงของเลน เด็กจะมีความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน
เกิดความรูสึกเหมือนไดเลนของเลน ขณะเดียวกันเด็กจะเกิดการพัฒนาในดานการเรียนรู ความคิด
สรางสรรค ทักษะสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับความคิดเห็นที่สามารถแสดงออกถึงการรูจักคิด
รูจักแกปญหารูจักคนควาและทดลอง รูจักใชเหตุผล รูจักสรางสื่อ ที่ตนเขาใจจากจินตนาการของ
ตนเอง นอกจากนั้นยังเปนกระบวนการสรางความสุนทรียใหเกิดขึ้นในจิตใจ ความรูสึกของเด็กอัน
เปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาสติปญญาและความเจริญเติบโตของเด็กตอไป เพียเจท (Piaget) 
กลาววาการเรียนรูจะเกิดขึ้นได เม่ือเด็กไดใชประสาทสัมผัสในการเรียนรู จากการที่เด็กไดมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบขาง ทําใหเด็กเกิดความคิด เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรม เปนการ
เรียนรูโดยประสบการณตรง การวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมความคิด
สรางสรรคใหกับเด็ก การจัดสภาพแวดลอมมีความสําคัญตอเด็กปฐมวัย เน่ืองจากธรรมชาติของเด็ก
ในวัยน้ี สนใจที่จะเรียนรู คนควา ทดลอง และตองการสัมผัสกับสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว 

กิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมศิลปะที่ชวยสงเสริมใหสามารถ
ฝกทักษะการใชสื่อและความคิดซึ่งงานศิลปประดิษฐดวยกระดาษมีเปาหมายแตกตางไปจากการวาด



3 
 

รูปที่ไมไดมุงเนนใหเด็กแสดงออกทางศิลปะเพียงอยางเดียวแตจะเนนใหเด็กเรียนรูการทํางานที่มี
กระบวนการหรือมีขั้นตอนดวย (ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล. 2532: 15) กิจกรรมศิลปประดิษฐดวย
กระดาษสงเสริมใหสามารถดัดแปลง สิ่งแปลกใหมที่ตางไปจากแบบเดิม มีความคลองแคลวในการ
คิด อันจะนําไปสูผลผลิตสิ่งแปลกใหม ซึ่งมีผลตอเน่ืองไปสูความรูสึกนึกคิด กิจกรรมศิลปประดิษฐ
ดวยกระดาษเปนวัสดุที่หางาย พบเห็นไดโดยทั่วไปกระดาษมีสีสันอยูในตัวเอง และอาจจะมีสีสันจาก
การพิมพ สามารถนํามาใชแทนคาสีตาง ๆ ตามตองการ กระดาษมคีวามบาง ฉีก ตัดหรือทําใหเปน
รูปรางรูปทรงตาง ๆ ไดงาย กระดาษมีมากมายหลายชนิดและมากมายหลายสี ทั้งที่หาซื้อจาก
ทองตลาดและเลือกเก็บจากสิ่งของที่เหลือใช ชวยใหสามารถเลือกมาใชงานไดตามตองการกระดาษ
มีความคงทน ถาวรสามารถเก็บรักษาไวไดในระยะเวลานาน กระดาษสามารถนํามาสรางสรรค
ผลงาน แบบ 2 หรือ 3 มิติได  

จากสภาพปญหาในปจจุบันจําเปนจะตองปลูกฝงความคิดสรางสรรคตั้งแตปฐมวัยและตอง
พัฒนาอยางตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: ความนํา) ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะการ
คิดที่มีคุณคาตอบุคคล สังคม และประเทศชาติ ที่กลาวมาทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญ และ
สนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษที่มีผลตอการการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของและสนใจไดนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปใชเปน
แนวทางในกาจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลป

ประดิษฐดวยกระดาษโดยกําหนดเปนความมุงหมายเฉพาะ ดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมศิลปประดิษฐ

ดวยกระดาษ 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลป

ประดิษฐดวยกระดาษ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
          ผลงานวิจัยจะเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยที่จะใชกิจกรรม
ศิลปประดิษฐดวยกระดาษในการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการสุมกลุมตัวอยางครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัย ชาย  –  หญิง อายุระหวาง 

5 – 6 ป  ชั้นปฐมวัยปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 3 หอง 90 คน โรงเรียนอนุบาล
โชคชัย เขต ลาดพราว กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน   

   กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย  –  หญิง  อายุระหวาง   

5 –  6   ปชั้นปฐมวัยปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย เขต ลาดพรา
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 1 หองเรียน  
จํานวน 30 คน  ใชนักเรียนเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
 
               ระยะเวลาในการทดลอง 

  การศึกษาครั้งนี้ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ระยะเวลาในการทดลอง
8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง 
 
              ตัวแปรที่ศึกษา 

  1. ตัวแปรจัดกระทํา   ไดแก   กิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
  2. ตัวแปรตาม         ไดแก    ความคิดสรางสรรค 

 
             นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุระหวาง  5-6  ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปฐมวัยปที่ 3 
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย เขต ลาดพราว สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 2. ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดจินตนาการผสมผสาน
ความรู และประสบการณ ซึ่งทําใหเกิด ความคิดดัดแปลง สิ่งแปลกใหมที่ตางไปจากแบบเดิมไดตาม
ความเหมาะสมซึ่งสามารถวัดไดดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลน และ เออรบัน 

(Jellen and Urban) 

          3. ศิลปประดิษฐดวยกระดาษ หมายถึง กิจกรรมที่การนํากระดาษที่มีอยู เชน กระดาษสี
โปสเตอร  กระดาษแกว กระดาษหอของขวัญ กระดาษสา กระดาษนิตยสาร กระดาษตะกั่ว กระดาษ
หนังสือพิมพ กระดาษบรูฟ กระดาษยน เปนตน มาประดิษฐใหมใหมีลักษณะรูปทรงที่สวยงามมี
คุณคาในทางศิลปะและเกิดประโยชนใชสอยดวยวิธีการ ตัด ฉีก ปะติด หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามความถนัด
ของเด็ก  แลวนําไปใชประโยชน  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ การทํากิจกรรม 
ศิลปประดิษฐดวยกระดาษสามารถนํามาใชสรางสรรคผลงานตาง ๆ ตามตองการ ผลงานจะมีใน
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รูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เชน การประดิษฐของใช ของตกแตงบานหรือของเลน เปนตน กิจกรรม
ศิลปประดิษฐดวยกระดาษนี้จัดขึ้นในชวงของกิจกรรมสรางสรรคโดยจัดขึ้นตามแผนการจัดกิจกรรม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

   3.1 ข้ันนํา เตรียมเด็กใหพรอมที่จะทํากิจกรรมดวย เพลง คําคลองจอง และจากนั้นครู
แนะนําชื่อกิจกรรม วัสดุ อุปกรณที่จัดเตรียมในแตละวัน 

   3.2 ข้ันดําเนินการ  ใหเด็กไดลงมือปฎิบัติเลือกกระดาษเชน กระดาษสีโปสเตอร   
กระดาษแกว กระดาษหอของขวัญ กระดาษสา กระดาษนิตยสาร กระดาษตะกั่ว กระดาษ
หนังสือพิมพ กระดาษบรูฟ กระดาษยน เปนตน ตามความตองการของเด็กเอง โดยครูสรางขอตกลง
ในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษ 

        3.2.1 สรางขอตกลงกอนทํากิจกรรมโดยใหสัญญาณวากอนหมดเวลาจะเคาะจังหวะ
เพ่ือแสดงวาหมดเวลาแลวและเม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวควรเก็บอุปกรณและลางมือใหสะอาด 

        3.2.2 เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยแนะนําชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 
        3.2.3 นําผลงานที่ประดิษฐเรียบรอยแลวโชวที่มุมผลงาน 
   3.3 ข้ันสรุป เด็กเลาถึงชิ้นงานของตนเองจากการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐสรางสรรค

ดวยกระดาษ 
   3.4 ข้ันประเมินผล  
          3.4.1 สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรมและการจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 
        3.4.2 สังเกตความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย หลังการทํากิจกรรมสูงกวากอนการทํากิจกรรมศิลป
ประดิษฐดวยกระดาษ 

ความคิดสรางสรรค 
กิจกรรมศิลปประดิษฐ 

ดวยกระดาษ 
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามขอ 

ตอไปน้ี 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
                            1.1  ความหมายของความคิดสรางสรรค 
                            1.2  ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
                            1.3  องคประกอบความคิดสรางสรรค 
                            1.4  กระบวนการคิดสรางสรรค 
                            1.5  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 
                            1.6  พัฒนาการทางความคิดสรางสรรค 
                            1.7  การสงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
                            1.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
                            2.1  ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
                            2.2  ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
                            2.3  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
                            2.4  องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
                            2.5  กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
                            2.6  สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
                            2.7  บทบาทผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
                            2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปประดิษฐ  
                            3.1  ความหมายของกิจกรรมศิลปประดิษฐ  
                            3.2  จุดมุงหมายของการจัดการกิจกรรมศิลปประดิษฐ  
                            3.3  พัฒนาการทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
                            3.4  หลักการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
                            3.5  ความหมายและความเปนมาของกระดาษ  
                            3.6  ประเภทของกระดาษที่ใชในงานประดิษฐ  
                            3.7  บทบาทของครูในการสอนศิลปประดิษฐ  
                            3.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปะและกิจกรรมศิลปประดิษฐ  
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
1.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค 
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคไวดังนี้ 
ทอรแรนซ (Torrance. 1965) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรค ไววา เปนสิ่งที่

เกิดขึ้นโดยไมมีขอบเขตจํากัด บุคคลสามารถมีความคิดสรางสรรคในหลายๆ แบบผลของความคิด
สรางสรรคที่เกิดขึ้นน้ันมีมากมายไมจํากัด 

เจลเลน และเออรมัน (Jellen; & Urban. 1986: 139) ไดใหความหมายวาความคิด
สรางสรรค หมายถึง ความคิดที่มีประสิทธิผลที่สามารถ กอใหผลทางปฏิบัติไดในดานตางๆ หลาย
ดานไดแก ความคิด ที่ทําใหเกิดนวัตกรรม ความคิดในดานการสรางจินตนาการใหมๆ และความคิด
ในดานความรูสึกวาจะตองมีการกอใหเกิดสิ่งที่แตกตางไปจากรูปแบบเดิม 

เวสคอท และสมิท (ทิวัตถ นกบิน. 2542: 9 ; อางอิงจาก Westcott; & Smith. 1967: 2)
อธิบายความหมายของความคิดสรางสรรควาความคิดสรางสรรคเปนขบวนการทางสมองที่รวมการ
ดึงเอาประสบการณเดิมของแตละคนออกมาแลวนํามาจัดใหอยูในรูปใหม การจัดรูปใหมของความคิด
นี้เปนลักษณะของแตละคนไมจําเปนตองเปนสิ่งใหมระดับโลก 

วอลเลซ และโคแกน (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 48; อางอิงจาก Wallach; & Kogan.1965: 
13-20) เชื่อวา ความคดิสรางสรรค หมายถึง ความคิดโยงสัมพันธ คนที่มีความคิดสรางสรรคคือ คน
ที่สามารถคิดอะไรไดอยางสัมพันธกันเปนลูกโซ เชน เม่ือเห็นคําวาปากกาก็นึกถึง กระดาษดินสอ 
ขวดหมึก โตะ เกาอ้ี ฯลฯ ยิ่งคิดไดมากเทาไหร ยิ่งแสดงถึงศักยภาพดานความคิดสรางสรรคมาก
เทานั้น 

อารี พันธมณี (2540: 6) ใหความหมายความคิดสรางสรรควาเปนกระบวนการทางสมองที่
คิดในลักษณะอเนกนัย อันนําไปสูการคิดคนพบส่ิงแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลงปรุงแตงความคิด
เดิมผสมผสานกันใหเกิดสิ่งใหม ซึ่งรวมถึงการประดษิฐคิดคนพบส่ิงตางๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎี 
หลักการไดสําเร็จ 

ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546:7) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรควาความสามารถ
ของสมองที่คิดแบบอเนกนัยซ่ึงทําใหเกิดความคิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิมเปนความสามารถใน
การมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ รอบตัว เกิดการเรียนรู เขาใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให
เกดิความคิดเชิงจินตนาการ อันจะนําไปสูการประดิษฐหรือคิดคนสิ่งแปลกใหม หรือเพ่ือการแกไข
ปญหา ซึ่งตองอาศัยการบูรณาการจากประสบการณ 

จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่กลาวมาแลวขางตน พอจะสรุปความหมาย
ของความคิดสรางสรรคไดวา ความคิดสรางสรรคมีอยูในตัวเด็กทุกคนเปนความสามารถทางดาน
ความคิด จินตนาการ การคิดแกปญหา สนใจตอสิ่งแวดลอมรูจักแสวงหาคําตอบดวยตนเองเปนสิ่ง
สําคัญของความคิดสรางสรรค ควรไดรับการสงเสริม และปลูกฝงใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะทําใหเด็ก
อยูในสังคมอยางมีคุณภาพและมีความสุข 
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1.2 ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรค ไวดังนี้ 
เฮอรลอค (Hurlock.1972: 319) ไดกลาวถึง คุณคาของความคิดสรางสรรควา ความคิด

สรางสรรคใหความสนุก ความสุข และความพอใจ แกเด็ก และมีอิทธิพล ตอบุคลิกภาพของเด็กมาก
ไมมีอะไรที่จะทําใหเด็กรูสึกหดหูไดเทากับงานสรางสรรคของเขาถูกตําหนิ ถูกดูถูก หรือถูกคิดวาสิ่ง
ที่เขาสรางนั้นไมเหมือนของจริง 

เจอรซิล (เยาวพา เดชะคุปต. 2522; อางอิงจาก Jersild. 1972: 153-158) กลาววาความคิด
สรางสรรคมีสวนชวยในการสงเสริมเด็กในดานตางๆ ไดแก 

  1. สงเสริมสุนทรียภาพ เด็กจะรูจักชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตางๆ ผูใหญควรทําเปน
ตัวอยาง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็กๆ การพัฒนาสุนทรียภาพแกเด็กโดยใหเด็ก
เห็นวาทุกๆ อยางมีความหมายสําหรับตัวเขา สงเสริม ใหเขารูจักสงัเกตสิ่งที่แปลกจากสิ่งธรรมดา
สามัญ ใหไดยินในสิ่งที่ไมเคยไดยินและหัดใหเด็กสนใจในสิ่งตางๆ รอบตัว 

  2. ผอนคลายอารมณ การทํางานสรางสรรคเปนการผอนคลาย อารมณลดความกดดัน 
ความคับของใจและความกาวราวลง 

  3. สรางนิสัยในการทํางานที่ดี ขณะที่เด็กทํางานครูควรสอนระเบียบและนิสัยที่ดีในการ
ทํางานควบคูไปดวย เชน หัดใหเด็กรูจักเก็บของเปนที่ ลางมือเม่ือทํางานเสร็จ 

  4. การพัฒนากลามเนื้อมือ เด็กสามารถพัฒนากลามเนื้อใหญจากการเลน การเคลื่อนไหว 
การเลนบล็อค และการพัฒนากลามเนื้อเล็กจากการตัดกระดาษ ประดิษฐภาพ วาดภาพดวยนิ้วมือ 
การตอภาพ การเลนกระดานตะปู 

  5. การเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนควาทดลอง เด็กจะชอบทํากิจกรรมและใชวัสดุตางๆ 
กัน เพ่ือสรางสิ่งตางๆ ซึ่งเปนโอกาสที่เด็กจะใชความคิดริเร่ิมและจินตนาการของเขาสรางสิ่งใหมๆ 
ขึ้น ครูจึงควรจัดหาวัสดุตางๆ ไวให 

บรอมฟายด (Bromfield. 2003: 143) ไดกลาวถึง ความสําคัญของความคิดสรางสรรควา
ชวยใหเกิดความรูความเขาใจในการแกปญหาตางๆ ไดดี สามารถมีปฏิสัมพันธทางสังคม รวมทั้ง
สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว 

อารี รังสินันท (2532: 498) กลาววา ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญตอตนเองและสังคม 
ดังนี้ 

  1. ตอตนเอง 
      1.1 ลดความเครียดทางอารมณ บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคตองการแสดงออกอยา

อิสระทั้งความคิดและการปฏิบัติ มีความมุงม่ันจริงจังในสิ่งที่คิดหากไดทําตามที่คิดจะทําใหลด
ความเครียดและความกังวล เพราะไดตอบสนองความตองการพื้นฐานของตนเองซึ่งลักษณะตางๆที่
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บุคคลที่สรางสรรคตองการตอบสนอง ไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความสนใจที่จะศึกษา คนควา
เผชิญกับสิ่งที่ทาทายความสามารถ เปนตน 
                1.2 มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและเปนสุข บุคคลที่มีความตื่นเตนกับผลงานที่ 
เกิดขึ้น จะทํางานอยางเพลิดเพลินทุมเทอยางจริงจังและกําลังความสามารถและทําอยางเปนสุขแม
จะเปนงานหนักแตจะเปนเรื่องที่งายและเบา จะเห็นไดวาการทํางานของศิลปน นักวิทยาศาสตรและ
นักสรางสรรคสาขาตางๆ จะใชเวลาทํางานติดตอกันครั้งละหลายๆ ชั่วโมง และทําอยางตอเน่ืองนาน
หลายปจนคนพบบางสิ่งบางอยางที่สามารถผลิตผลงานสรางสรรคขึ้นมาได 

       1.3 มีความภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในตนเอง การไดทําในสิ่งที่ตนคิด ไดทดลอง ได
ปฏิบัติจริง เม่ืองานนั้นประสบความสําเร็จจะทําใหบุคคล เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในตนเอง
หากงานนั้นไมสําเร็จบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคจะเขาใจและยอมรับผลที่เกิดขึ้น ไดเรียนรูและ
คนพบบางสิ่งบางอยาง ความไมสําเร็จชวงน้ีจะเปนพ้ืนฐานใหเกิดความมุมานะพยายามและมีความ
กลาที่จะกาวไปขางหนาเพื่อความสําเร็จตอไป 

   2. ตอสังคม 
       2.1 ทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะผลงานสรางสรรคนํามาซึ่งความแปลกใหม 

ทําใหสังคมเจริญกาวหนา ถาสังคมหยุดนิ่งจะทําใหสังคมนั้นลาหลัง 
                2.2 เครื่องจักร รถยนต รถแทรกเตอร เครื่องวิดน้ํา เครื่องนวดขาว เครื่องเก็บผลไม  
เครื่องบด สิ่งเหลานี้ชวยในการผอนแรงของมนุษยไดมากชวยลดความเหนื่อยยาก ลําบากและทน
ทรมานไดมาก ไมตองทํางานหนัก ทําใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น 
                2.3 ชวยใหเกิดความสะดวกสบายรวดเร็วการคนพบรถจักรยาน รถยนต เรือที่ใช 
เครื่องจักร รถไฟ เครื่องบิน ยานอวกาศ ทําใหคมนาคม ติดตอกัน การเดินทางขนสงสะดวกสบาย
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น 
                2.4 ความปลอดภัยในชีวิตและการมีชีวติที่ยืนยาวขึ้นการคนพบทางการแพทย 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหชีวิตมนุษยไมตองเสี่ยงอันตราย การคนพบยารักษาโรค วัณโรค
เปนตน การคนพบความรูใหมๆ ในเรื่องโภชนาการ การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพอนามัย
ตางๆทําใหประชาชนรูจักปฏิบัติตนในดานการปองกัน ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยทั้งรางกายและ
จิตใจ ทําใหคนมีชีวิตยืนยาวขึ้น 
                2.5 ชวยประหยัดเวลาแรงงานและเศรษฐกิจ ผลการคนพบในดานตางๆ ทาง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย การศึกษา การเกษตรชวยใหมนุษยมีเวลามากขึ้นสามารถนํา
พลังงานนําไปใชทําอยางอ่ืนเพ่ือกอใหเกิดรายไดและเพ่ิมพูนเศรษฐกิจไดมากขึ้น มีเวลาหาความรู
ชื่นชมกับความงาม สุนทรียภาพและศิลปะไดมากยิ่งขึ้น 
                2.6 ชวยในการแกปญหาสังคม เน่ืองจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
จําเปนตองคิดหรือหาวิธีใหมๆ มาใชในการแกปญหาที่เพ่ิมมากขึ้นใหหมดไป 
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                 2.7  ชวยใหเกิดความเจริญกาวหนา และ ดํารงไวซึ่งมนุษยชาติความคิดสรางสรรค
ดานวิทยาศาสตรการแพทย ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เปนตน ชวยยก
มาตรฐานการดํารงชีวิต ทําใหมนุษยเปนสุขและสามารถสรางสรรคสังคมใหเจริญขึ้นตามลําดับ 

  จากความสําคัญที่กลาวมาสรุปไดวา ความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะสําคัญที่ชวย
สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ใหกับเด็กเพราะชวยใหเด็ก
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการคิดแกปญหา รูจักแสวงหาคําตอบดวยตนเองและสนใจ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหเด็กเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอสังคมและประเทศชาติตอไป 
 

  1.3 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
  กิลฟอรด (Guilford. 1967: 145-151) กลาวถึง องคประกอบของความคิดสรางสรรคไว

ดังนี้ 
1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม ไมซ้ํากับความคิดของคน 

อ่ืนและแตกตางจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากความคิดจากของเดิมที่มีอยูแลวให
แปลกแตกตางจากที่เคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงใหเปนสิ่งที่ไมเคยคาดคิด ความคิดริเร่ิมอาจ
เปนการนําเอาความคิดเกามาปรับปรุงผสมผสานจนเกิดเปนของใหม 

2. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมซ้ํากันในเรื่อง 
เดียวกัน แบงเปน 4 ประเภท คือ 

2.1 ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถ 
ในการใชถอยคํา 

2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational Fluency)  
เปนความสามารถที่จะคิดหา ถอยคําที่เหมือน หรือคลายกันไดมากที่สุดเทาที่จะมากได ภายในเวลา
ที่กําหนด 

2.3 ความคิดคลองแคลวทางการแสดงออก   ( Expressional  Fluency )    
เปนความสามารถในการใชวลีหรือประโยค และนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว เพ่ือใหไดประโยคที่
ตองการ 

2.4 ความคลองแคลวในการคิด  (Ideational Fluency)  เปนความสามารถที่จะ 
คิดในสิ่งที่ตองการภายในเวลา ที่กําหนด เชน ใหคิดประโยชนของหนังสือพิมพใหไดมากที่สุดภายใน
เวลาที่กําหนดไว 

      3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิด โดยแบงเปน 
3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นไดทันที (Spontaneous  Flexibility) เปน 

ความสามารถที่พยายามคิดไดหลายทางอยางอิสระ สามารถจัดกลุมไดหลายทิศทางหรือหลายดาน 
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3.2 ความคิดยืดหยุนทางการดัดแปลง (Adapter  Flexibility) หมายถึง  
ความสามารถในการดัดแปลงความรูหรือประสบการณใหเกิดประโยชนหลายๆ ดานซึ่งมีประโยชน
ตอการแกปญหาผูที่มีความคิดยืดหยุนจะดัดแปลงไดไมซ้ํากัน 

      4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเปนขั้นตอน
สามารถอธิบายใหเห็นภาพชัดเจน หรือเปนแผงงานที่สมบูรณขึ้น ความคิดละเอียดลออจัดเปน
รายละเอียดที่นํามาตกแตง ขยายความคิดครั้งแรกใหสมบูรณขึ้น 

 
 1.4 กระบวนการคิดสรางสรรค 
 ทอแรนซ (Torrance. 1965: 121-124) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving)
ซึ่งแบงเปนขั้นดังนี้ 

     1. ขั้นคนพบความจริง (Fact Finding) ขั้นเริ่มตั้งแตเกิดความกังวลใจ มีความสับสน
วุนวายเกิดขึ้นในใจ แตไมสามารถบอกไดวาเปนอะไร จากจุดนี้พยายามตั้งสติและพิจารณาดูวา
ความยุงยาก สับสน วุนวาย หรือสิ่งที่ทําใหเกิดความกังวลใจนั้นคืออะไร 

     2. ขั้นคนพบปญหา (Problem Finding) เม่ือพิจารณาโดยรอบคอบแลว จึงสรุปไดวา
ความกังวลใจ ความสับสนวุนวายในใจนั้น ก็คือการมีปญหาเกิดขึ้นน้ันเอง 

     3. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Idea Finding) เม่ือรูวามีปญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามคิด
ตั้งสมมติฐานขึ้น และรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือนําไปใชในการทดสอบสมมติฐานในขั้นตอไป 

     4. ขั้นคนพบคําตอบ (Solution Finding) ขั้นวิเคราะหขอมูลและพบคําตอบจากการ
ทดลองสมมติฐานในขั้นที่ 3 

     5. ขั้นยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance Finding) ขั้นน้ีจะเปนการยอมรับคําตอบ
ที่ไดจากการพิสูจน อันนําไปสูหนทางที่จะทําใหเกิดแนวคิดหรือสิ่งใหมตอไป เรียกวา New 
Challenge 

  กิลฟอรด (Guilford. 1967) กลาววา คนที่มีความคิดสรางสรรคจะตองมีความฉับไวที่จะ
รับรูปญหามองเห็นปญหา สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดใหมๆ และปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ซึ่งมี
วิธีคิดเปนลําดับขั้นตอนดงันี้ 

     1. การรับรูและการเขาใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการเขาใจสิ่ง
ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

     2. การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมขอมูลตางๆ ที่ได
เรียนรูมาและสามารถระลึกออกมาไดตามที่ตองการ 

     3. การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึงความสามารถของสมองในการ
ใหการตอบสนองไดหลายๆ อยางจากสิ่งเราที่กําหนดให โดยไมจํากัดจํานวนคําตอบ 
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     4. การคิดแบบเอกนัย (Divergent Thinking) หมายถึงความสามารถของสมองในการให
การตอบสนองที่ถูกตอง และดีที่สุดจากขอมูลที่กําหนดให 

     5. การประเมินคา (Evaluation) หมายถึงความสามารถของสมองในการตัดสินขอมูลที่
กําหนดใหตามเกณฑที่ตั้งไว 

 

1.5 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
          ทฤษฎีโครงสรางสมรรถภาพทางสมอง 

กิลฟอรด (อารี พันธมณี. 2547: 30-35; อางอิงจาก Guilford, J.P. 1967) ไดพัฒนาวิธีการ
คิดขึ้น 2 ประเภท คือ 

     1. ความคิดรวมหรือความคิดเอกนัย (Covergent thinking) หมายถึงความคิดที่นําไปสู
คําตอบที่ถูกตองตามสภาพขอมูลที่กําหนดใหเพียงคําตอบเดียว 

     2. ความคิดกระจายหรือความคิดอเนกนัย (Divergent thinking) หมายถึงความคิด
หลายทิศทางที่สามารถเปลี่ยนวิธีการแกปญหาไดตลอดจนการนําไปสูผลิตผลของความคิดหรือ
คําตอบไดหลายอยางดวยและกิลฟอรดอธิบายไดวาความคิดสรางสรรคคือความคิดอเนกนัยน่ันเอง
ซึ่งจะไดกลาวตอไปในรายละเอียด 
 

โครงสรางของสมรรถภาพทางสมอง 
กิลฟอรด ไดอธิบายโครงสรางของสมรรถภาพทางสมองในลักษณะ 3 มิติ ดังภาพประกอบ 

ที่แสดงขางลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 โครงสรางทางสติปญญา (Guilford. 1998) 
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จากโครงสรางของสมรรถภาพทางสมอง หรือ ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา กิลฟอรดได

แบงสมรรถภาพทางสมองออกเปน 3 มิติ ดังนี้  
 เจ พี กิลฟอรด (J.P Guilford,1954) เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกากลุมจิตมิติ (Psychologist) 
ที่มีชื่อเสียงและรูจักกันดีเกี่ยวกับงานการศึกษาของเขาดานสติปญญาของมนุษย เขาไดคัดคาน
ความคิดเห็นของ ชารล สเปยรแมน (Charles Spearman)ที่เห็นวาทฤษฎีองคประกอบเดี่ยว
องคประกอบสองตัว และองคประกอบหลายชนิดไมสามารถที่จะอธิบายความสามารถเฉพาะ 
(Specific Abilities)  และไดเสนอมิติของโครงสรางทางสติปญญาของมนุษย ที่เรียกวา Structure of 
intellect หรือเรียกยอวา SI ประกอบดวยสามมิติ (Three Dimensional Model) ไดแก 
 มิติที่ 1 ดานเนื้อหา (Contents) หมายถึง วัตถุ หรือ ขอมูลตาง ๆ ที่รับรูใชเปนสื่อกอใหเกิด
ความคิด เน้ือหาแบงออกเปน 4 ชนิด ดังนี้                       
  1.1. เน้ือหาที่เปนรูปภาพ (Figural Content) ไดแก วัตถุที่เปนรูปธรรมตาง ๆ ซึ่ง
สามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส  แบงออกเปน 3 ชนิดคือ  
        1.1.1 การเห็น  (Visual) 
        1.1.2 การไดยิน (Audiotory) 
        1.1.3 สัญลักษณ (Symbolic) 
   1.2 เน้ือหาที่เปนสัญลักษณ (Symbolic content) ไดแก ตัวเลข ตัวอักษร และ
สัญลักษณที่สรางขึ้น เชน พยัญชนะ ระบบจํานวน ซึ่งตามปกติเม่ืออยูตามลําพังจะปราศจาก
ความหมาย แตเน่ืองจากเราตั้งความหมายขึ้นจึงใชสื่อความหมายได 
  1.4 เน้ือหาที่เปนภาษา (Semantic Content) ไดแก ขอมูลขาวสาร ที่มักจะอยูในรูป
ความหมายซึ่งแทนดวยถอยคําหรือรูปภาพที่มีความหมาย 
  1.5 เน้ือหาที่เปนพฤติกรรม (Behavior content) ไดแก สิ่งที่ไมใชถอยคําเปนการ
แสดงออกของมนุษย เจตคติ ความตองการ รวมถึงปฏิสัมพันธระหวางบุคคล บางครั้งเรียกวา 
สติปญญาทางสังคม (Social intelligence) 

 มิติที่ 2 ดานปฏิบัติการ (operations) หมายถึง กระบวนการคิดตาง ๆ ที่สรางขึ้นมา ซึ่ง
ประกอบดวยความสามารถ 5 ชนิด ดังนี้ 
  2.1 การรับรูและการเขาใจ (cognition) เปนความสามารถทางสติปญญาของมนษย
ในการรับรูและทําความเขาใจ กับสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัว 
  2.2 การจํา (Memory) เปนความสามารถทางสติปญญาของมนุษยในการสะสม
เรื่องราว หรือขาวสาร และสามารถระลึกไดเม่ือเวลาผานไปในป ค.ศ.1988 กิลฟอรดไดแบงความ
จําเปนเปน 2 ชนิด คือ ความจําที่บันทึกไว (Recording) และ ความจําเปนที่เก็บไวในความจํา 
ระยะยาว (Retention) 
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  2.3 การคิดอเนกนัย (Divergent thinking) เปนความสามารถในการตอบสนองตอ
สิ่งเรา และแสดงออกมาไดหลาย ๆ แบบ หลายวิธี ความคิดประเภทนี้มีความสําคัญตอความคิด
สรางสรรค  
  2.4 การคิดเอกนัย (Convergent thinking) เปนความสามารถที่เนนเรื่องความ
ถูกตองของคําตอบที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปนคําตอบที่ดีที่สุด 
  2.5 การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินสิ่งที่รับรู จําได 
หรือ กระบวนการคิดนั้นมีคุณคา ความถูกตอง ความเหมาะสม หรือมีความเพียงพอหรือไมอยางไร 

มิติที่ 3 ดานผลผลิต หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานมิติดานเนื้อหา และ
ดานปฏิบัติการเขาดวยกันเปนผลผลิต เม่ือสมองรับรูวัตถุ/ขอมูล ทําใหเกิดการคิดในรูปแบบตางๆ 
กัน ซึ่งสามารถใหผลออกตาง ๆ กัน 6 ชนิด ดังนี้ 
  3.1 แบบหนวย (Units) เปนสิ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว และมีความแตกตางจากสิ่ง
อ่ืน ที่เปนลักษณะเฉพาะ 
  3.2 แบบกลุม (Classes) เปนกลุมของสิ่งตาง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติบางประการรวมกัน 
  3.3 แบบความสัมพันธ (Relations) เปนการเชื่อมโยง 2 สิ่งเขาดวยกัน เชน 
เชื่อมโยงลูกโซ เชื่อมโยงคํา เชื่อมโยงความหมาย 
  3.4 ระบบ (System) เปนแบบแผน หรือการรวมหนวยจําพวกขงขอมูลขาวสาร 
หรือการแสดงความสัมพันธที่ซับซอนของสวนปรกอบ ซึ่งอาจเปนทฤษฎี หลักการ   
  3.5 การแปลงรูป (Transformation) เปนการเปลี่ยนแปลงการหมุนกลับ การขยาย
ความขอมูลจากสภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหนึ่ง เปนตนวาการใหคําจํากัดความใหมหรือการคิดแปลง
ขอมูลขาวสารที่มีอยูแลวเสียใหม  
  3.6 การประยุกต (Implication) เปนผลการคิดที่คาดหวัง หรือการทํานายจากขอมูล
ที่กําหนดให   

ทฤษฎีเชาวนปญญของกิลฟอรด จึงประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ 3 มิติ กิลฟอรดได
สรางคาการวัดความสามารถตาง ๆ ตัวอยางเชน คําถามเพื่อใชวัดความสามารถเกี่ยวกับความคลอง
ในการใชคํา (Word fluency) ของกิลฟอรด ซึ่งประกอบดวยวิธีการคิดอเนกนัย (Divergent thinking) 
เน้ือหาสัญลักษณ (Symbolic) และผลผลิตหนวย (Units) กิลฟอรด จะใหเขียนคําที่ขึ้นตนดวยตัว r 
และลงทายดวย m ใหมากที่สุด โดยสรุปแลวโครงสรางเชาวนปญญาของกิลฟอรดประกอบดวย
ความสามารถที่แตกตางกัน 180 ชนิด คือ (5 เน้ือหา x 6 วิธีการคิด x 6 ผลการคิด = 180 ) ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาเชาวนปญญาของบุคคลไมควรวัดโดยใชคะแนนรวมเพียงอยางเดียว แตจะเปลี่ยน
แปรไดดวยการฝกหัดละการเรียนรู 
 ในเร่ืองสติปญญา กิลฟอรดเชื่อวา สติปญญาเปนผลรวมของความสามารถหลายดานเขา
ดวยกัน ซึ่งความสมารถบางดานอาจวัดไดดวยแบบทดสอบไอคิว (IQ) หรือ แบบทดสอบความถนัด
ทางการเรียนทั่วไป แตก็มีความสามารถอีกหลายดานที่ไมสามารถวัดไดดวยแบบทดสอบดังกลาว 



15 
 

ดวยเหตุนี้ทําใหกิลฟอรดทําการศึกษาความคิดสรางสรรค ความคิดมีเหตุผล และการคิดแกปญหา
โดยวิธีวิเคราะหองคประกอบ ผลการศึกษาพบวา ความคิดสรางสรรคประกอบดวยลักษณะของการ
คิดอเนกนัย (Divergent thinking) คือ ความสามารถในการคิดไดหลายทาง มีความยืดหยุนในการ
คิด ในสวนของการวัดความคิดสรางสรรค กิลฟอรดจะใชแบบวัดวัดความสามารถทางการคิดในดาน
การคิดอเนกนัย โดยวิธีวัดตัวประกอบในแตละหนวยลูกบาศกตามโครงสรางสามมิติ นอกจากนี้  
กิลฟอรด ยังไดอธิบายรูปแบบการคิดแกปญหาโดยทั่วไปวา เปนกระบวนการของความสามารถทาง
สมองดานการจํา (Memory) การรับรูและความเขาใจ (Cognition) การคิดแบบอเนกนัย (Divergent 
thinking) การคิดแบบเอกนัย (convergent thinking)และการประเมินคา (Evaluation) ความสามารถ
ทั้ง 5 ดานนี้ จะผสมผสานกันเม่ือบุคคลไดรับและสภาพที่กอใหเกิดปญหา โดยการแปลงรูปใหเขากับ
ความรูที่มีอยูในสวนประกอบของความจํา ซึ่งบางครั้งอาจมีการแกไขขอมูลกอน จากนั้นจะประเมิน
กลั่นกรองเพื่อแยกแยะประเภทของขอมูลที่เกี่ยวของ และไมเกี่ยวของกับปญหานั้น อาจจะใชการคิด
ทั้งแบบเอกนัยและอเนกนัยสลับกันตามลักษณะของปญหาวาตองการคําตอบแบบใด (Guilford, 
1967: อางในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2540 , สุรางค โควตระกูล : 2545)  

 ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ 
 ทอรแรนซ กลาววา จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรูสึก หรือการเห็นปญหาการ

รวบรวมความคิดเพื่อตั้งเปนขอสมมติฐานการทดสอบและการดัดแปลงสมมติฐาน ตลอดจนวิธีการ
เผยแพรผลสรุปไดวา ซึ่งทฤษฎีของทอรแรนซ อาจขยายความไดวา ผูที่มีความคิดสรางสรรคเม่ือ
เห็นและเขาใจจะรวบรวมประสบการณและขอมูลตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือแสวงหาวิธีใหม ๆ เพ่ือ
เผชิญหรือแกปญหา 

 ทอแรนซ (Torrance. 1964: 47) ไดกําหนดขั้นตอนของความคิดสรางสรรค ออกเปน 
4 ขั้นตอน 

1.  ขั้นเริ่มตน เกิดจากความรูสึกตองการหรือความไมเพียงพอในสิ่งตาง ๆ ที่จะทําให
บุคคลเริ่มคิด เขาจะพยายามรวบรวมขอเท็จจริง เรื่องราวและแนวคิดตางๆ ที่มีอยูเขาดวยกันเพ่ือหา
ความกระจางในปญหา ขั้นน้ี ผูคิดยังไมทราบวา ผลที่เกิดขึ้นจะเปนในรูปใด และอาจใชเวลานานจน
บางครั้งจะเกิดขึ้นโดยผูคิดไมรูสึกตัว 

  2. ข้ันครุนคิด ตอจากนั้น เร่ิมตนมีระยะหนึ่งที่ควรรูความคิดและเรื่องราวตางๆ ที่รวบรวม
ไวมาประสบกลมกลืนเขาเปนรูปราง ระยะนี้ผูคิดตองใชความคิดอยางหนักแตบางครั้งบางคราว
ความคิดอันน้ีอาจจะหยุดชะงักไปเฉยๆ เปนเวลานาน บางครั้งก็กลับเกิดขึ้นใหมอีก 

  3. ขั้นเกิดความคิด ในระยะที่กําลังครุนคิดนั้น บางครั้งอาจเกิดความคิดผุดขึ้นมา
ทันทีทันใดผูคิดจะมองเห็นความสัมพันธของความคิดใหมที่ซ้ํากัน ความคิดเกาๆ ซึ่งมีผูคิดมาแลว
การมองเห็นความสัมพันธในแนวความคิดใหมนี้ จะเกิดขึ้นในทันทีทันใด ผูคิดไมไดนึกฝนวาจะ
เกิดขึ้นเลย 
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   4. ขั้นปรับปรุง เม่ือเกิดความคิดใหมแลว ผูคิดจะขัดเกลาความคิดนั้นใหหมดจดเพื่อให
ผูอ่ืนเขาใจไดงาย หรือตอเติมเสริมแตงความคิดที่เกิดขึ้นใหมนั้นใหรัดกุมและวิวัฒนาการกาวหนา
ตอไป 
 

  1.6 การพัฒนาทางความคิดสรางสรรค 
  แมคมิลแลน  (อารี  รังสินันท. 2526: 41 - 42;  อางอิงจาก  Macmillan. n.d.) ได 

แบงพัฒนาการทางจินตนาการของเด็กออกเปน 3 ขั้น คือ 
  ขั้นที่ 1 เปนขั้นที่เด็กเล็กๆ มีความรูสึกเกี่ยวกับความงาม ซึ่งเปนทางนําไปสูความจริง 
  ขั้นที่ 2 เปนระยะที่เด็กเริ่มเขาใจถึงความเปนจริง เด็กจะเริ่มมีคําถามถึงสาเหตุและผลดวย

การถามวา “ทําไม” 
  ขั้นที่ 3 เด็กเริ่มเขาใจคิดทีละนอยๆ ในสิ่งที่เด็กพบเห็น ในโลกแหงความจริง 
 
  ทอรแรนซ (Torrance. 1964: 87-88) ไดกลาวถึง พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคไว

ดังนี้ 
            แรกเกิด – 2 ขวบ 
            ในระยะขวบแรกของชีวิต เด็กเริ่มพัฒนาการดานจินตนาการ จะเห็นไดจากที่เด็กเริ่มถาม
ชื่อสิ่งตางๆ การพยายามทําสิ่งตางๆ หรือ จังหวะเด็กเริ่มแสวงหาโอกาส ทําสิ่งแปลกใหมไปกวาเดมิ 
โดยมีความกระตือรือรนที่จะทํา ที่จะคิดสํารวจสิ่งตางๆ มากขึ้น โดยเริ่มชิม ดม สัมผัส ดวยความ
อยากรู อยากเห็น ดังน้ัน การสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดสํา รวจ โดยการจัดสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัย มีที่วาง มีวัสดุอํานวยตอการคิดการเลน จะสามารถชวยใหเด็กพัฒนาความคิดจินตนาการ
ไดดี 

   ระยะ 2 – 4 ขวบ 
            เด็กเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากประสบการณตรง  แลวถายทอดประสบการณ ที่รับรู  โดย  
การแสดงออกและจินตนาการ เชน เด็กไมเขาใจวาทําไมใหเลนน้ํารอน เม่ือเด็กมีโอกาสสัมผัสจับ
ตองน้ํารอน ก็จะรูวาเปนสิ่งที่เลนไมได ในระยะนี้เด็กจะตื่นเตนกับประสบการตางๆ เด็กมีชวงสนใจ
สั้น เร่ิมรูสึกเปนตัวของตัวเอง และเกิดความเชื่อม่ัน แตการเรียนรูใหมๆ อาจทําใหเด็กตกใจ 
หวาดกลัวดังน้ัน คร ู พอ แม และผูที่เกี่ยวของกับเด็ก ควรระมัดระวังใหเด็กอยูในสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัยอยูเสมอ ของเลนที่ชวยสงเสริมจินตนาการของเด็กไดดี คือ ของเลนที่ไมมีโครงสรางตาม
ตัว เชน ดินเหนียว ดินนํ้ามัน ไมบลอก 
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  ระยะ 4 – 6 ขวบ 
            ในวัยน้ีเปนวัยที่เด็กมีจินตนาการสูง เด็กเริ่มสนุกสนานกับการวางแผน และการ 
คาดคะเนในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเลน เด็กเริ่มเลนเรียนแบบผูใหญหรือผูใกลชิด มีความอยากรูอยาก
เห็นเด็กจะพยายามคนหาขอเท็จจริง เด็กเริ่มเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน และเริ่มคิดคํานึงถึงการ
กระทําของคนที่มีผลตอบุคคลอื่นจากการเลน และการแสดงบทบาทสมมติตามจินตนาการ ครู พอ 
แมและผูที่เกี่ยวของกับเด็ก ควรสงเสริมใหเด็กไดเลนตามลําพัง เพราะการเลนตามลําพังจะชวย
พัฒนาการจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็กไดโดยการจัดหาของเลนตางๆ เชน วัสดุเหลือ
ใชประเภทตางๆ หรือของเลนที่ผูใหญไมใชแลวใหเด็กเลน 

  จะเห็นไดวาพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กจะเปนไปตามลําดับขั้นตอน โดย
ไดรับประสบการณและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เด็กไดฝกคิด ฝกจินตนาการ เปนคนชางสังเกต 
 

1.7 การสงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
ทอรแรนซ (อารี พันธมณี. 2540: 166 – 167; อางอิงจาก Torrance. 1979) ไดเสนอหลักใน

การสงเสริมความคิดสรางสรรคไวหลายประการ โดยเนนปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนดังนี้ คือ 
  1. การสงเสริมใหเด็กถามและใหความสนใจตอคําถามที่แปลกๆ ของเด็กและเขายังเนนวา 

พอแมหรือครูไมควรมุงที่คําตอบที่ถูกแตเพียงอยางเดียวเพราะในการแกปญหาแมเด็กจะใชวิธีเดา
หรือเสี่ยงบางก็ควรยอม แตควรกระตุนใหเด็กไดวิเคราะหคนหาเพื่อพิสูจนการเดาโดยใชการสังเกต
และประสบการณของเด็กเอง 

  2. ตั้งใจฟงและเอาใจใสตอความคิดแปลกๆ ของเด็กดวยใจเปนกลางเมื่อเด็กแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องใด แมจะเปนความคิดที่ยังไมเคยไดยินมากอนผูใหญก็อยาเพิ่งตัดสินและลิดรอน
ความคิดนั้น แตรับฟงไวกอน 

  3. กระตือรือรนตอคําถามที่แปลกๆ ของเด็กดวยการตอบคําถามอยางมีชีวิตชีวาหรือชีแนะ
ใหเด็กหาคําตอบจากแหลงตางๆ ดวยตนเอง 

  4. แสดงใหเห็นวาความคิดของเด็กนั้นมีคุณคาและนําไปใชใหเกิดประโยชนได เชนจาก
ภาพที่เด็กวาด อาจนําไปเปนลวดลายถวยชาม เปนภาพปฏิทิน บัตร ส.ค.ส. เปนตนซ่ึงจะทําใหเด็ก
เกิดความภูมิใจ และมีกําลังใจที่จะสรางสรรคตอไป 

  5. กระตุนและสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง ควรใหโอกาสและเตรียมการใหเด็ก
เรียนรูดวยตนเอง และยกยองเด็กที่มีการเรียนรูดวยตนเองครูอาจจะเปลี่ยนบทบาทเปนผูชี้แนะลด
การอธิบายและบรรยายลงบาง แตเพ่ิมการใหนักเรียนมีสวนริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองมากขึ้น 

  6. เปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรู คนควาอยางตอเนื่องอยูเสมอ โดยไมตองใชวิธีขูดวย
คะแนน หรือการสอบ การตรวจสอบ เปนตน 

  7. พึงระลึกวา การพัฒนาความคิดสรางสรรคในเด็กตองใชเวลาพัฒนาอยางคอยเปนคอย
ไป 
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  8. สงเสริมใหเด็กใชจินตนาการของตนเอง และยกยองชมเชย เม่ือเด็กมีจินตนาการที่
แปลกและมีคุณคา 

บลอนดและคลอสไมออ (อารี พันธมณี. 2547: 92 – 93; อางอิงจาก Blaunt; &Klausmier. 
1965) เสนอวิธีสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค ดังนี้ 

  1. สนับสนุนและกระตุนการแสดงความคิดหลายๆ ดาน ตลอดจนการแสดงออกทาง
อารมณ 

  2. เนนสถานการณที่สงเสริมความสามารถอนัจะนําไปสูความคิดสรางสรรค เชนความคิด
ริเริ่ม เปนตน ตลอดจนไมจํากัดการแสดงออกของนักเรียนใหเปนไปในรูปเดียวกันตลอด 

  3. อยาพยายามหลอหลอมหรือกําหนดแบบใหเด็กนักเรียนมีความคิดและมีบุคลิกภาพ
เหมือนกันไปหมด แตควรสนับสนุนและสงเสริมการผลิตที่แปลกๆ ใหมๆ ตลอดจนความคิดและ
วิธีการที่แปลกๆ ใหมๆ ดวย 

  4. อยาเขมงวดกวดขันหรือยึดม่ันกับจารีตประเพณี ซึ่งยอมรับการกระทําหรือผลงานอยู
เพียง 1 2 หรือ 3 อยางเทานั้น สิ่งใดสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากแบบแผนเปนสิ่งที่ผิดเสียหมด 

  5. อยาสนับสนุนหรือใหรางวัลแตเฉพาะผลงานหรือการกระทํา ซึ่งมีผูทดลองทําเปนที่นิยม
ทํากันแลว ผลงานแปลกๆ ใหม ก็จะไดมีโอกาสไดรับรางวัลหรือคาํชมเชยดวย 

 จากแนวทางการสงเสริมความคิดสรางสรรคที่กลาวมาจะเห็นไดวา การสงเสริมเด็กควรเนน
ใหเด็กมีอิสระในทางความคิด จัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการทํางาน อยากคนควา ไดคิดจินตนาการ 
ตามความสามารถของเด็กแตละคนตามศักยภาพทางดานความคิดสรางสรรค 
 

1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
          งานวิจัยในตางประเทศ 
          เคลลี่ (สุวรรณา กอนทอง. 2547: 49; อางอิงจาก Kelly. 1983: 32-A) ไดศึกษา 
เปรียบเทียบผลของการฝกตามแผนการเสริมสรางประสบการณทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคทางศิลปะเปนเวลา 10 สัปดาห ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยปรากฏวา จาก
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคดวยรูปภาพของ ทอรแรนซ (Torrance Figural Test of Creative 
Thinking) ที่ใชวัดกอนฝกและหลังฝก เด็กที่เขารวมในแผนการฝกเสริมสรางประสบการณทางศิลปะ
เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะ กับเด็กที่ไมไดเขารวมตามแผน มีคาเฉลี่ยของความคิด
ริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แตคาเฉลี่ยของความคิด
คลองแคลวและความคิดยืดหยุนไมแตกตางกัน 

 เบล (สดใส ชะนะกุล. 2538: 23; อางอิงจาก Bell. 1985: 275 – 2A) ไดศึกษาการเลา 
เร่ืองของเด็กชายอายุ 6-7 ป โดยจับคูระหวางสติปญญากับความคิดสรางสรรค ผลการศึกษา พบวา
การเรียบเรียงเร่ืองราวที่เลาและจินตนาการ เร่ืองราวมีความสัมพันธ กับระดับสติปญญาและความ
ความคิดสรางสรรค 



19 
 

 เยลเลน และเออรบัน (เยาวพา เดชะคุปต. 2536: 85; อางอิงจาก Jellen; &Urban.  
1986:147) ไดศึกษาความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ กับศักยภาพทางความคิดริเริ่ม
สรางสรรค โดยใชแบบทดสอบ TCT-DP (Test for Creative Thinking – Drawing Production) ผล
ปรากฏวาผูมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการต่ําหรือสูง ไมจําเปนตองมีศักยภาพทางความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ต่ํา หรือสูงตามดวย ดังนั้นผูเรียนสาขาแพทย วิศวะ หรือนักวิทยาศาสตร อาจจะไมใชผูที่มีความคิด
สรางสรรคสูงกวาผูเรียนพลศึกษา ศิลปศึกษา หรือภาษาศาสตร 
           งานวิจัยในประเทศ 

  จําเนียน เกงการเรือ (2549: บทคัดยอ, 9) ศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการวาดภาพเปน 
กลุมที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยซึ่งเปนนักเรียนในระดบัชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัด
บําเพ็ญบุญและโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปการศึกษา 2548 จํานวน 
40คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 20 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ไดแกชุดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุม และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคโดย
อาศัยรูปภาพแบบ ก. ของทอรแรนซ โดยกลุมทดลองใชชุดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุม โดยใช
การวาดภาพจากการระดมความคิดและจินตนาการของสมาชิกในกลุมดวยสีเทียน โดยเด็กจะวาด
ภาพรวมกันเปนกลุมๆ ละ 5-6 คน มีการเปลี่ยนกลุมทุกสัปดาห และในการวาดภาพนี้เด็กจะได
แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อใหเกิดจินตนาการจากการมีปฏิสัมพันธดวยการพูดคุยและสื่อความหมาย
ออกมาเปนภาพวาด เด็กในกลุมจะมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจในการวาดภาพและภาพที่
ออกมาเปนผลงานของทุกคนในกลุม สวนกลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติที่
ระบุไวในหลักสูตรปฐมวัย ไดแก การวาดภาพระบายสี การฉีก การตัดปะ การปน การพับ และการ
ประดิษฐสิ่งตางๆ ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุมมีประสิทธิภาพ 85.95/85.23 
และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุมมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคหลัง
การทดลองสูงกวาเด็กปฐมวัยทไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
            วลิญา ปรีชากุล (2550: บทคัดยอ, 36-37) ศึกษาการใชกิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อ 
สรางเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1-2 ที่เรียนแบบรวมชั้น ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2550 โรงเรียนบานปง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 53 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
กิจกรรมศิลปะวาดภาพจํานวน 18 กิจกรรมๆ ละ 20 นาที และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค
โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก. ของทอรแรนซ ซึ่งกิจกรรมศิลปะวาดภาพทั้ง 18 กิจกรรมประกอบดวย 
กิจกรรมดานความคิดริเร่ิม ไดแก การวาดภาพตามความพอใจ การวาดภาพจากประสบการณ การ
วาดภาพจากการฟงนิทาน การวาดภาพจากเสียงเพลง การวาดภาพจากบทบาทสมมติ การวาด
ภาพแบบพันสีที่หลังน้ิวมือ และกานสําลีแตมสี กิจกรรมดานความคิดคลองแคลว ไดแก ดวงอาทิตย
...ไงละเธอ ลากจุดเปนรูป วงกลมอิสระ ลากเสนเปนรูปแบบ และเสนคูขนาน และกิจกรรมดาน
ความคิดละเอียดลออไดแก การวาดภาพจากสิ่งเราที่กําหนด บานหนูนาอยูจัง บานนอยนาอยู ใบไม
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จินตนาการ ตอจุดเปนภาพ และการวาดภาพใหสมบูรณ ซึ่งผลการวิจัยพบวา เด็กมีคะแนนความคิด
สรางสรรคทั้งโดยรวมและรายดานเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นันทัชพร จิรขจรชัย (2551: 52-54) ทําการศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ 
ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิมกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 อายุ 4 ป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝายประถม) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ จํานวน 15 คน (ที่มีคะแนนต่ํา 15 คนอันดับสุดทาย) เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ไดแกแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม และแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพของเยลเลนและเออรบันเปนเวลา 8 สปัดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 
30 นาที พบวา เด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคทั้งภาพรวมและรายดานหลังไดรับกิจกรรมสูงกวา
กอนไดรับกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
          สรุปจากที่ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศสวนใหญ เด็กมีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคโดยใช การทํางานทางสมองเด็ก
ไดคิด เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค ดังนั้น ความคิดสรางสรรคสามารถสงเสริม
พัฒนาขึ้นได โดยการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติอยางอิสระ และใชความคิด
สรางสรรคและจินตนาการของเด็กเองจะสงผลใหพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคเด็กปฐมวัยมี
เพ่ิมขึ้น 
 

2. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนสิ่งมีคุณคาตอเด็ก และเปนกิจกรรมหนึ่งที่ควรจัดใหกับเด็กเพื่อ

พัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังนี้ 

 แทนสเลย (Tansley. 1960: 167-172) กลาววา งานสรางสรรคในโรงเรียนเปนรูปแบบที่ทํา
ใหเด็กไดรับประสบการณที่สมบูรณ ในการพัฒนาความเจริญงอกงามทุกดาน เชน พัฒนาการ
ทางดานอารมณ สติปญญา ทําใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง 

 ปเตอรสัน (Perterson. 1958: 101) กลาววา เด็กทุกคนตองการที่จะแสดงออกทางดาน
ความคิดและความรูสึกตางๆ ศิลปะเปนแนวทางหนึ่งในการแสดงออกของเด็ก ซึ่งเด็กตองการโอกาส
ที่จะแสดงออก อีกทั้งยังสามารถถายทอดความรู ความรูสึก และความเขาใจรวมทั้งบุคลิกภาพและ
แตละคนนั้นเอง 

 วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 28-29) ไดกลาวไววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เด็ก
ปฐมวัยสามารถแสดงความคิดสรางสรรค ฝกประสาทสัมพันธ และสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ
ไดแก รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้งชวยใหเด็กมีสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการกิน เลน ออก
กําลังกาย และพักผอนอยางถูกตอง 
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 วราภรณ รักวิจัย (2527: 36) กลาววา กิจกรรมสรางสรรค หมายถึงกิจกรรมที่สงเสริม
ความสามารถในการใชกลามเน้ือเล็ก ชวยพัฒนากลามเนื้อมือและสายตาใหสัมพันธกันเพื่อ
เตรียมพรอมดานการเรียนซึ้งสอดคลองกับ 

 เยาวพา เดชะคุปต (2528: 36-38) ที่กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรค หมายถึงกิจกรรมที่
สงเสริมความสามารถดานการใชกลามเน้ือเล็ก ชวยพัฒนากลามเน้ือมือและสามารถใชสัมพันธกัน 
เพ่ือเตรียมความพรอมดานการเขียน และมีโอกาสพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอาน 

 เลิศ อานันทนะ (2529: 44) ไดสรุปการสอนศิลปศึกษาแบบสรางสรรควาการสอน
ศิลปศึกษาตามแนวความคิดใหมที่สงเสริมการแสดงออกทางความคิดริเร่ิมและความคิดจินตนาการ
เพ่ือพัฒนาทางสมอง รางกาย สังคม และสงเสริมความเจริญเติบโตทาง อารมณ จิตใจ การสอนให
บรรลุถึงความมุงหมายของศิลปศึกษาครูจําเปนจะตองสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีการแสดงออก
อยางอิสระเสรี (Free Expression) ดวยการทดสอบคนควากับวัสดุนานาชนิดอยางกวางขวางที่สุด
โดยไมมีการใชอํานาจบีบบังคับขูเข็ญใดๆ ทั้งสิ้น มิฉะนั้นแลวความคิดริเริ่มสรางสรรคจะไมเกิดขึ้น 

 พรมารินทร สุทธจิตตะ (2529: 24) ยังกลาวอีกวา กิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการ
เรียนรูไดดี คือ กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ เพราะเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ
ความสามารถ และสอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กเปนอยางดี ทั้งยังชวยใหกลามเนื้อและตา
สัมพันธกัน ชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณ และสงเสริมความคิดอิสระ ความคิด จิตนาการ
การรูจักการทํางานดวยตนเอง ฝกการแสดงออกอยางสรางสรรคทั้งความคิดและการกระทํา ซึ่ง
สามารถถายทอดออกมาเปนผลงานศิลปะและยังนําไปสูการเรียนเขียนตอไป 

 คูมือหลักสูตรการปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (2546: 50) ไดใหความหมายของกิจกรรม
สรางสรรคไววา กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และจิตนาการโดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีก ปะ การตัด
ปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นที่เด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะสมกับ
พัฒนาการ 

 ดนู จีระเดชากุล (2546: 101) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรค คือ สิ่งที่จะชวยเปน
แนวทางใหเด็กไดแสดงความสามารถ ความรูสึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปของกิจกรรมที่เด็กมี
จินตนาการ กิจกรรมเหลานั้นอาจจะอยูในรูปของวัตถุสิ่งของหรือรูปภาพซึ่งเด็กจะใชศิลปะเปนสื่อ
อธิบายในสิ่งที่เขาไดกระทํา ไดประดิษฐขึ้นเด็กไดรูจักคนควา ทดลองและสื่อความคิดของตนเองให
ผูอ่ืนเขาใจ 

 สรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาของเด็ก ซึ่งกิจกรรมมีลักษณะที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก
อยางเสรี ชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ สงเสริม
พัฒนาการทางภาษาชวยใหเด็กมีนสิัยรักและรูจักการทํางานพรอมกับผูอ่ืน มีความเชื่อม่ันในตนเอง
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กลาคิด กลาแสดงออก มีเหตุผล รูจักการสังเกต กลาตัดสินใจ ตลอดจนสามารถคิดปญหาไดเปน
อยางดี 

 
  2.2 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  กิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยในการสงเสริม

พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก โดยเฉพาะการสงเสริมความรูสึกที่ดีตอตนเอง ซึ่งชัชวาลย ชอไสว
(ม.ป.ป: 3-5) กลาววา วิชาศิลปะเปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กสามารถสรางภาพไดตรงความตองการ
ของตนไดมากเพียงใด จะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและมีความสุข การชวยใหเด็กมีโอกาสเขาใจ
ตนเองและเพ่ือนๆ ที่เก่ียวของกับตนวา ตนชอบอะไร เชื่ออยางไรหรือคิดอยางไร จะชวยใหเด็กได
คิดวา เพ่ือนๆ คงมีความตองการเชนเดียวกับตน สรางความเขาใจรวมกันและนํามาใชกับชีวิตจริง
ได (Art is a way of understanding and neighbor) 

 ภรณี คุรุรัตนะ (2535: 67) อธิบายถึง กิจกรรมสรางสรรคศิลปะวา เปนกิจกรรมที่เหมาะสม
กับความสนใจ ความสามารถและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเปนอยางยิ่ง กิจกรรมสรางสรรค
จึงไมเปนเพียงแตสงเสริมการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือ-ตาและการผอนคลาย
ความเครียดทางอารมณที่อาจมีเทานั้น แตยังเปนการสงเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ 
ฝกการรูจักทํางานดวยตนเองและฝกการแสดงออกอยางสรางสรรค ทั้งทางความคิดและการกระทํา 
ซึ่งถายทอดออกมาเปนผลงานทางศิลปะและยังนําไปสูการเรียน เขียน อาน อยางสรางสรรคตอไป 

 วิรุณ ตั้งเจริญ (2524: 93) กลาววากิจกรรมศิลปะเด็กเปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กแสวงหา
ความสําเร็จในการทํางาน โดยยดึถือความตองการและการทําไดของเด็กเปนพื้นฐานของกิจกรรม 
การสงเสริมใหเด็กรูจักเลือกสรรและสรางสรรคงานดวยวัสดุตางๆ เปนการเสนอความรูสึกนึกคิดผาน
วัสดุเหลานั้น ซึ่งสรางความประทับใจใหกับตนในขณะปฏิบัติงานและเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถ
สรางงานไดสําเร็จ 

 เยาวพา เดชะคุปต (2542: 107) มีทัศนะที่สอดคลองกันวา ศลิปะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวย
ใหเด็กไดแสดงความสามารถและความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพหรือสิ่งของที่เด็ก
สามารถแลเห็นได เด็กใชศิลปะเพื่อเปนสื่ออธิบายสิ่งที่เขาทํา เห็น รูสึก และคิดออกมาเปนผลงาน 
การจัดประสบการณทางศิลปะใหแกเด็กชวยใหเด็กมีโอกาส คนควา ทดลองและสื่อสารความคิด 
ความรูสึกของตนใหผูอ่ืน และ โลกที่อยูรอบตัวเขาเขาใจได นอกจากนั้นยังไดมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถในการคิดและการใชจิตนาการ การสังเกตและเพ่ิมพูนการรับรูที่มีตอตนเองและผูอ่ืน 
และพัฒนาความเชื่อม่ันเกี่ยวกับตนเองในการเลือกใชวัสดุตางๆ สงเสริมใหเด็กไดพัฒนากลามเนื้อ
มือ ความสัมพันธระหวางมือกับตา เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สี และมีโอกาสพัฒนา
ทักษะพื้นฐานดานการอาน พัฒนาทักษะทางสังคมจากการแบงปนอุปกรณที่ใช แบงหนาที่
รับผิดชอบในการดูแลทําความสะอาดอุปกรณเหลานั้น 
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 พรมารินทร สุทธิจิตตะ (2529: 24) กลาววา กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ เปนกิจกรรมที่
เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถและสอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กเปนอยางดี ทั้งยัง
ชวยใหกลามเนื้อมือและตาสัมพันธกัน ชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณ และสงเสริมความคิด
อิสระความคิดจินตนาการ การรูจักการทํางานดวยตนเองฝกการแสดงออกอยางสรางสรรคทั้ง
ความคิดและการกระทํา ซึ่งสามารถถายทอดออกมาเปนผลงานศิลปะและนําไปสูการเรียนเขียนอาน
ตอไป 

 ราศี ทองสวัสดิ์ (2529: 103-104) กลาววา กิจกรรมสรางสรรคหรือศิลปะสําหรับเด็กมิไดมี
จุดมุงหมายใหเด็กทํางานเพื่อความสวยงามหรือทําใหเหมือนจริง แตตองการชวยพัฒนากลามเน้ือ
มือใหแข็งแรง การฝกประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเขียนที่ดีตลอดจนชวย
พัฒนาอารมณ จิตใจใหเด็กมีความเพียร อดทน มีสมาธิในการทํางาน และรูจักรับผิดชอบ การ
ทํางานเปนกลุมชวยใหเด็กเรียนรูการเขาสังคม การแบงปน ความเอื้อเฟอเผื่อแผและสงเสริม
พัฒนาการดานปญญา ทําใหเด็กรูจักคิด มีเหตุผลในการทํางาน จึงควรใหกําลังใจในการทํางานกับ
เด็กอยางสม่ําเสมอ ใหเด็กเกิดความมั่นใจ กลาคิด กลาแสดงออกอยางเต็มที่ 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531: 6-15) ไดสรุปถึงประโยชนของ
กิจกรรมศิลปสรางสรรคดังนี้ 

   1.เด็กไดแสดงออกอยางอิสระ มีอิสรภาพในการทํางาน โดยครูวางวัสดุอุปกรณไวใหเด็ก 
สามารถหยิบไดตามความพอใจ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดของตนกับเพ่ือนได 

   2. เกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะทํางาน เด็กๆ ไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นกับเพ่ือน เปนการเปดโอกาสใหเด็กแสดงออกทางความคิด และความสามารถทางสรางสรรค
จะชวยใหเด็กตระหนักถึงครูคาของความเปนมนุษย สงเสริมใหเขามีกําลังใจ เขาใจตนเองวามี
ความคิดที่ดีและมีความสามารถหลายอยาง 

 นิรมล ตีรณสาร สวัสดิบุตร (2525: 34) ไดเสนอแนวความคิดไววาศิลปศึกษาเปนวิชาที่
จําเปนตองจัดไวในหลักสูตรเพราะเปนวิชาที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่สําคัญหลายประการและ
การเรียนรูเหลานั้นจะชวยพัฒนานักเรียนใหเติบโตขึ้นเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เปนสุขและเจริญกาวหนา 

 จงใจ ขจรศิลป (2535: 44) กลาววา ศิลปะมีความสําคัญในการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ใหแกเด็ก และนอกจากจะปลูกฝงความสามารถดานความคิดสรางสรรคแลวยังสงเสริมความเชื่อม่ัน
ในตนเอง และสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาอีกดวยซึ่งการสงเสริมให
ไดผลดีนั้น ครูจําเปนตองใหอิสระแกเด็กในการแสดงออกทางความคิด ริเร่ิมดวยตนเองอยางจริงจัง 
การพัฒนานั้นจึงจะไดผล 

 จากความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรคสรุปไดวาเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กได
แสดงออกอยางอิสระ มีอิสรภาพในการทํางาน เกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะทํางาน ผอน
คลายความเครียด ปลูกฝงความสามารถดานความคิดสรางสรรค สงเสริมความเชื่อม่ันในตนเอง
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อดทนมีสมาธิในการทํางานรูจักรับผิดชอบสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา เด็กไดเรียนรูการเขาสังคม จากการทํางานเปนกลุม รูจักการแบงปน ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
มีเหตุผลในการทํางานหลักในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

2.3 การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในหลายๆ 

กิจกรรมที่ครูจัดใหกับเด็ก ครูตองคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ ซึ่งการจัดกิจกรรมตองสอดคลองกับ
พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก การเลือกกิจกรรมควรเลือก กิจกรรมที่ชวยฝกใหเด็กไดพัฒนาทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาไปพรอมๆ กัน ซึ่ง (จุรีรัตน บุญรินทร. 2547: 
31) ไดใหความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

1.  เนนที่กระบวนการขณะที่เด็กไดลงมือทํางานศิลปะ ไมใชเนนที่ผลงานเพราะศิลปะ 
แสดงออกถึงประสบการณและความรูสึกของเด็ก 
              2. คํานึงถึงอายุ ความสามารถ ความตองการ และความสนใจของเด็ก 
              3. สงเสริมความคิดริเริ่มและความคิดที่อิสระ 
              4. ใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรค การทํางานอยางมีอิสระและยืดหยุน 
              5. ยอมรับอัตราพัฒนาการและความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กแตละคน 

เบญจา แสงมะลิ (2545: 63-67) กลาววา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีสิ่งที่ควรคํานึงถึง
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ความสนใจ ของแตละบุคคล  ครูควรชวยเหลือใหเด็ก ไดประสบการณที่เปน  
ผลสําเร็จตามความตองการของเด็ก สรางเสริมเจตคติที่ดีตอการผิดพลาดและการรูจักรับผิดชอบใน
การดูแลรักษาวัสดุพรอมทั้งสรางความรูสึกม่ันคง โดยปลอยใหเด็กมีอิสระในการคิด จิตนาการ เลือก
และตัดสินใจ ครูมีหนาที่ชวยเหลือแนะนําเด็กเม่ือตองการใชคําถามกระตุนความคิดและใหความเห็น
พองในความพยายามที่แทจริงของเด็ก นอกจากนั้นครูควรมีความเปนกันเอง จริงใจ และมีความ
เขาใจในตัวเด็กดวย 

2. การจัดสถานที่ เวลา และวัสดุใหพอเพียงเหมาะสม เพ่ือใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยาง 
อิสระเมื่อทํางานเปนกลุมเล็กๆ บนพื้น บนโตะ ภายในและภายนอกอาคารเรียนมอบความไววางใจ
แกเด็กใหเด็กดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุดวยตนเอง เวลาที่ใหเด็กไมควรนอยเกินไปจน
เด็กตองรีบรอนในการกระทํา กิจกรรม การสํารวจ การวางแผน การเก็บทําความสะอาดหลังจากการ
ทํางานเสร็จวัสดุที่ใชตองเตรียมไวหลากหลายชนิดใหเด็กเลือกตามความพอใจ และเหมาะสมกับอายุ
ของเด็กเก็บรักษางาย และใหโอกาสเด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัส 

3. การแสดงออกเชิงสรางสรรค เด็กตองการประสบการณที่สมบูรณ เพ่ือชวยกระตุน 
การแสดงออกสรางสรรค ประสบการณนี้เร่ิมจากการเลนของเด็กในชีวิตประจําวัน การพูด การ
สนทนาความรูสึกในสิ่งที่เด็กเห็น ชวยใหเด็กนึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ครูควรสนับสนุนการพูดของ
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เด็ก การแสดงออกทางการกระทํา และการแสดงออกโดยการใชสื่อกลาง วัสดุเครื่องใชทางศิลปะ 
การทัศนศึกษา เปนสวนหนึ่งในการสรางเสริมการแสดงออกแบบสรางสรรค 

4.  เจตคติของผูปกครอง ที่มีตอการแสดงออกสรางสรรคของเด็ก ครูตองทําหนาที่เปน 
ผูปกครองเด็กเขาใจผลงานของเด็ก และสามารถเสนอแนะผูปกครองในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมให
เด็กเม่ืออยูบาน 

5.  ครูใชวิธีการสรางสรรคสนับสนนุเด็กใหเลือกกิจกรรมศิลปะดวยวิธี ซึ่งเด็กจแสดงออก 
หรือกระทําได และรวบรวมความคิดหรือวัสดุ วิธีนี้ไมไดหมายความวาเด็กจะกระทํากิจกรรมโดย
ปราศจากการแนะนํา แตหมายความวาเด็กจะตัดสินใจและเลือกดวยตนเอง กิจกรรมศิลปะควรมี
หลายชนิดใหเด็กไดมีโอกาสเลือกในแตละวัน 

6. ครูวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี เด็กมีอิสระในการคนหาสํารวจและ 
ทดลองและเมื่อเด็กรูสภาพแวดลอม เด็กก็จะถายทอดสิ่งที่ตนเองรูใหผูอ่ืนเขาใจ กลามเนื้อเล็กการ
ประสานสัมพันธระหวางมือและตาก็จะพัฒนาขึ้น มโนภาพเรื่องรูปทรง สี เจริญเติบโตขึ้น การที่เด็ก
ไดเลนรวมกับเพ่ือน พูดสนทนา แลกเปลี่ยนสิ่งของ รับผิดชอบรวมกัน การรอคอย ตามลําดับชวย
เสริมสรางความพรอมทางอารมณ และสังคมแกเด็ก 
              7. ครูตองรวบรวมหลักฐานเพื่อจุดหมายในการวัดผล 

  เลิศ อานันทนะ (2535: 57) กลาววา ในการจัดกิจกรรมศิลปะที่ดี จะตองมีความยืดหยุน
และเปลี่ยนแปลงได เปดโอกาสใหเด็กแสดงออกอยางเสรี ไมยึดติดกับผลงานสําเร็จรูปมีโอกาส
สํารวจ ทดลองคนควา ดวยวัสดุนานาชนิดอยางอิสระปราศจากการออกคําสั่งดังน้ันหลักในการจัด
กิจกรรมควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 

    1. จัดเตรียมสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศใหนาสนใจ สนุกสนาน 
    2. กําหนดกิจกรรมใหมีการแสดงออกอยางเสรี ในลักษณะที่เลือกไดตามความสนใจหรือ

ยืดหยุนไดและงาย 
    3. จัดแบงพื้นที่ใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ มีบรรยากาศที่ยั่วยุ และทา ทาย 
    4. ครูผูสอนควรใชคําพูดที่ยั่วยุ และ ทาทายแทนการออกคําสั่งใหเด็กทําตาม 
    5. สงเสริมใหเด็กเรียนรู โดยการสํารวจ ทดลอง และคนควาดวยตนเอง 
    6. ในบางกิจกรรมที่จําเปนตองแสดงการสาธิตใหเด็กๆ ดูเปนแนวทาง ควรเสนอแนะให

พอเกิดความเขาใจและเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติตามความคิดของตน 
    7. กอนลงมือปฏิบตัิงานศิลปะ ควรแนะนําใหเด็กสวมเสื้อกันเปอน ซึ่งอาจเปนเสื้อผา

เกาๆ ของพอแม และซักใหสะอาดภายหลังใชแลว 
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  เกศินี นิสัยเจริญ (2527: 5-6) ไดกลาวเสนอแนะไววาครูควรมีการเตรียมการทั้งตัวครู
ผูเรียน และวัสดุอุปกรณดังนี้ 
            การเตรียมตัวผูสอนหรือครู ควรเปนผูมีความกระตือรือรน รักการสอน การศึกษา 
คนควาหาความชํานาญในกิจกรรม ควรรูวาจะสอนอะไรใหสอดคลองกับวัย และวุฒิภาวะของผูเรียน
ควรใชเน้ือหาใด และใชสื่อการสอนอยางไรจึงจะเหมาะสม 

  การเตรียมตัวผูเรียน เน่ืองจากเด็กแตละวัยมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณสังคม  
และสติปญญาไมเทาเทียมกัน แมแตเด็กในวัยเดียวกันก็มีวุฒิภาวะตางกัน การจัดกิจกรรมจึงตอง
คํานึงถึงพัฒนาการของเด็กเปนสําคัญ โดยเฉพาะกิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ตองใชทักษะ
เกี่ยวกับมือ และสายตาที่สัมพันธกัน จึงควรศึกษาพัฒนาการเด็กที่อยูในหองเรียนควบคูกันไปดวย 

  การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (วัสดุอุปกรณ) สื่อการเรียนการสอนมีอยูทั่วไปทุกหน 
แหงและมีหลายชนิด ครูตองพิจารณาเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของเด็กและที่สําคัญ
ที่สุดคือ สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมสรางสรรคควรเปนสื่อที่หางาย และมีราคาถูก 

  พีระพงษ กุลพิศาล (2538: 37-38) กลาววา การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 5-6 ขวบควร
มีลักษณะที่แยกออกมาเดนชัดมีกระบวนการและจุดมุงหมายที่ชัดเจน กิจกรรมกอใหเกิดการทํางาน
ที่ประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการตรงจากนอก
หองเรียน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีผลงานเหมือนกันทั้งหอง มีอิสระในการทํางานตามความพอใจของ
เด็ก โดยไมกําหนดพื้นที่อยางเขมงวด และใหเด็กไดทํางานเปนกลุมบาง ครูจะตองแสดงความรัก 
ความหวงใย และพยายามใชคําพูดที่กระตุนจินตนาการของเด็ก 

 คูมือหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยพุทธศักราช (2546: 50) กลาววา การจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคควรจัดใหกับเด็กทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3-5 กิจกรรม ใหเด็กเลือกทําอยางนอย1-2 
กิจกรรมตามความสนใจ จึงไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมดังตอไปน้ี 

   1. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ควรพยายามหาวัสดุในทองถิ่น มาใชกอนเปนอันดับแรก 
   2. กอนใหเด็กทํากิจกรรมตองอธิบายวิธีใชวัสดุที่ถูกตองใหเด็กทราบพรอมทั้ง สาธิตให

เด็กดูจนเขาใจ 
   3. ใหเด็กทํากิจกรรมสรางสรรคประเภทใด ประเภทหนึ่ง รวมกันในกลุมยอย เพ่ือฝกให

เด็กรูจักการวางแผน และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   4. แสดงความสนใจในงานของเด็กทุกคน ไมควรมองผลงานเด็กดวยความขบขันและควร

นําผลงานของเด็กทุกคน หมุนเวียนจัดแสดงที่ปายนิเทศ 
   5. หากพบวาเด็กคนใดสนใจทํากิจกรรมอยางเดียวตลอดเวลา ควรกระตุนเราและจูงใจให

เด็กเปลี่ยนทํากิจกรรมอ่ืนบาง เพราะกิจกรรมสรางสรรคแตละประเภทพัฒนาเด็ก แตละดานแตกตาง
กัน และเม่ือเด็กทําตามที่แนะนําไดควรใหแรงเสริมทุกครั้ง 

   6. เก็บผลงานชิ้นที่แสดงความกาวหนา ของเด็กเปนรายบุคคล เพ่ือเปนขอสังเกต
พัฒนาการเด็ก 
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  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 189) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนพบ และไดทดลองกับสื่ออุปกรณทางศิลปสรางสรรค ซึ่งชวยใหเกิดการ
พัฒนาการคิดรวบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรจากการสังเกตและประเมินภาพ
การจัดกิจกรรมศิลปะควรแนะนําหรือบอกเด็กเพียงเล็กนอยเทานั้น แตใหเด็กคนพบกระบวนการ
ทางศิลปะดวยตนเองโดยให เ ด็กไดคนคว าอย างกว างขวางจากอุปกรณที่หลากหลาย 
(Schirrmacher. 1988:190-191) ใหโอกาสแกเด็กในการทํางานตามความพอใจและเปนอิสระ ครู
ตองเปนผูกระตุนจินตนาการของเด็ก พรอมกับการสนับสนุนใหเด็กแสดงออกดานความคิด
สรางสรรค โดยหลีกเลี่ยงใหเด็กลอกเลียน หรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ เพราะเทากับเปนการ
กักความคิดเด็ก 

  จากเอกสารดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา หลักในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับ
เด็กปฐมวัย เปนสิ่งสําคัญ เปรียบเสมือนหัวใจของการจัดกิจกรรมที่ครูและผูที่เกี่ยวของจะนําไปใช
กับเด็ก การจัดจึงตองคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ และจัดใหเหมาะสม สอดคลองกับวัยความสนใจ 
ควรเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการคิด การแสดงออก ไดทดลอง คนควา ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ผานการเลน และมีปฏิสัมพันธกับสื่อวัสดทุี่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก 

 
 2.4 องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 21) ที่อธิบายถึงองคประกอบสําคัญ

ในการจัดกิจกรรมวา การจัดกิจกรรมเปนหัวใจสําคัญ กอใหเกิดทักษะการเรียนรู เปนประสบการณ
การเรียนรูโดยการปฏิบัติ มีองคประกอบดังนี้ 
               1. วัสดุอุปกรณ (Materials) 
               2. การไดจับตอง สัมผัสกระทํากับสื่อวัสดุเครื่องเลน (Manipulation) 
               3. การใหเด็กเลือกทํากิจกรรมสิ่งตางๆ ดวยตนเอง (Choices) 
               4. การที่ใหเด็กมีโอกาสที่จะบอกเลารายงานถึงสิ่งที่เขาตองการทําและกระทํา 
กิจกรรมตางๆ รวมกับเพ่ือนๆ และครู (Words) 
               5. การใหเด็กไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากครู (Support) ครูตองใชเทคนิค 
กระบวนการอันหลากหลาย เพ่ือสนับสนุนใหเด็กทํากิจกรรม มี ความพยายามทํากจิกรรม เราให
เสี่ยงทดลองทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถเด็ก 

 วิรุณ ตั้งเจริญ (2536: 244-245) กลาววา การเรียนการสอนศิลปะสําหรับเด็กจําเปนตอง
ประกอบดวย ปจจัยหลายอยางที่ สรางเสริม ใหเกิดคุณคาขึ้น ปจจัยแรก ความพรอม ในตัวผูเรียน 
ซึ่งความพรอมรวมถึงความพรอมทางวุฒิภาวะ ความพรอมทางดานประสบการณ ความพรอมดาน
วัสดุอุปกรณ ความพรอมตางๆนี้ จะชวยเกื้อกูลหนุนใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการสอนศิลปะจะตองพิจารณาถึงกิจกรรมศิลปะ สื่อการสอน กระบวนการสอน ในการปฎิบัติ
กิจกรรมศิลปะที่เปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกัน ปรึกษาหารือชวยเหลือกันยังเปนการสงเสริมการ
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อยู รวมกัน ในการจัดกิจกรรมศิลปะตองมีบริเวณปฏิบัติงานที่สะดวกสําหรับการทํางานรวมกัน และ
บรรยากาศที่มีเสรีภาพ 

  เพ็ญทิพา อวมมณี (2547: 38) ไดกลาวถึงองคประกอบในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัยน้ันประกอบดวย ประการแรกความพรอมในตัวผูเรียน ซึ่งควรพิจารณาถึงวุฒิ
ภาวะของผูเรียน ประการที่สอง วัสดุ อุปกรณ ซึ่งชวงๆ ของพัฒนาการของ ผูเรียนจะเปนตัวกําหนด
วัสดุ อุปกรณ ที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน รวมถึงสิ่งแวดลอมภายในชั้นเรียนและ
ประสบการณดานการศึกษา ประการที่สาม กิจกรรมทางศิลปะ ซึ่งควรคํานงึถึงการที่ใหเด็กไดมี
โอกาสเลือกทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ไดลงมือกระทํากับสื่อ วัสดุ และไดมีโอกาสทํางานรวมกับ
เพ่ือนและครู มีโอกาสพูดเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ นอกจากนั้น อีกประการที่สําคัญ คือ
การที่เด็กไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือจากครู โดยสนับสนุนใหเด็กไดทํากิจกรรม ใหเด็กแสดงออก
ถึงความตองการของตนเอง และไดรับการพัฒนาศักยภาพของแตละคน ดังน้ันการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กไดดีนั้น จําเปนตองใหความสําคัญ
กับองคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ซึ่งเปรียบ เสมือนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมใหเกิดการพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตพรอมกับมีพัฒนาการที่ดีในทุก
ดาน เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการเรียนรูในวัยตอไปซ่ึงกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เหมาะสมกับเด็ก
และเพิ่มพูนประสบการณแกเด็กนั้นสามารถจัดไดอยางหลากหลาย และมีความแปลกใหมมากมาย 

  สรุปไดวาองคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น
ประกอบดวย 
             1. ตัวผูเรียนซึ่งรวมไปถึงความพรอมทางวุฒิภาวะของเด็กดวย 
             2. วัสด ุอุปกรณ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน 

   3. กจิกรรมทางศิลปะ สื่อการสอน กระบวนการสอน และในการปฏบิัติกิจกรรมควรเปด 
โอกาสใหเด็กทํางานรวมกันปรึกษาหารอืชวยเหลือกนั 

   4. ครูควรให การสนับสนุนได แสดงออกถึงความตองการของตนเอง องคประกอบ ที่ 
กลาวมาแลวขางตนเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเรจ็ในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
เด็กใหเจริญเติบโตพรอมกบัมีพัฒนาการที่ดีในทุกดาน เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่จะเรียนรูในวัยตอไป 

 
   2.5 กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

            การจัดกิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมใหกับเด็กควรคํานึงถึงตัวเด็ก และ การเปด 
โอกาสใหเด็กไดมีอิสระในการทดลองคนควา และสามารถถายทอดสื่อสารสิ่งที่ทดลองกับผูอ่ืน 
นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสพัฒนากลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และการสรางความสัมพันธระหวางมือ
กับตาเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับสี รูปทรง ซึ่งจะเปนพื้นฐานตอการเตรียมความพรอมในการ
อานและยังไดมีโอกาสพัฒนาการทางสังคม การแลกเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ หมุนเวียนกันรับผิดชอบใน
การใชและเก็บอุปกรณตางๆ มีผูใหแนวคิดดังนี้ 
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 แฮมมอนด (Hammond. 1967: 275-282) ไดสรุปกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ควรจัดใหกับ
เด็กเอาไวดังนี้ 
            1. การปน 
            2. การประดิษฐ 
            3. การฉีก -ตัด-ปะ 
            4. การระบายสี 
            5. การวาดภาพดวยนิ้วมือ 
            6. การเลนบล็อก 
            7. การวาดภาพดวยทราย 
            8. การวาดภาพดวยฟองสบู 

 ชัยณรงค เจริญพานิชกุล (2532: 7) กลาววากิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กกอนวยัเรียนแบง
ออกเปน 5 สาขาใหญๆคือ 
            1. กิจกรรมวาดเสน (Drawing) 
            2. กิจกรรมระบายสี (Painting) 
            3. กิจกรรมภาพพิมพ (Print making) 
            4. กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) 
            5. กิจกรรมการประดิษฐตกแตง (Crafts) 

 วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 29-31) กลาววา กิจกรรมที่จัดใหกับเด็ก การวาดภาพระบายสีไดแก 
การวาดภาพโดยเสรี การปายสีดวยพูกัน การระบายสีเทียนในวิธีการตางๆ หรือระบายสีตามรูปทรง 
เร่ืองราวที่กําหนด และพาเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่แลวกับมาเขียนภาพเปนตน การทดลอง
เกี่ยวกับสีไดแก การละเลงสี หยดสี ทาสี เปาสี ผสมสี โรยสีและกลิ้งสีเปนตน 

 การพิมพภาพไดแก พิมพภาพดวยวัสดุ แมพิมพตรายาง หรือสวนตางๆ ของชวงแขนและ
การพิมพภาพลายนูน โดยใชดินสอหรือดินสอสี เปนตน 

 การปนไดแก การปนดวยแปง ดินเหนียว ดินนํ้ามัน ใหเปนรูปทรงปนเปนเรื่องราวปนเปน
ขนม ปนตามใจชอบ และการเลนกอทราย 

 การพับ ฉีก ตัด ปะ ไดแก การฉีกหรือตัดปะเปนเรื่องราวตางๆ การพับหรือมวนกระดาษ 
เปนรูปทรงตางๆ แลวนํามาประดิษฐ สิ่งตางๆ และการพับผาเช็ดหนา ใบตอง ใบมะพราวตามใจ
ชอบเปนตน 

การประดิษฐไดแก การประดิษฐภาพเครื่องหอยแขวน ประดิษฐของเลนของใช การรอยวัสดุ
ตางๆ การเย็บหรือการสาน เปนตน 

การเขียนภาพผนัง โดยใชกระดาษตอกันเปนแผนใหญ และใหเด็กชวยกันเขียนภาพตาม
ความมุงหมาย 
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 ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2533: 51) ไดแบงกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมสําหรับเด็กเปน 5 
สาขาใหญๆ คือ 

1.  กิจกรรมวาดเสน (Drawing) การวาดเสนเปนภาพที่เกิดจากการขีดเขียนวัสดุบาง 
ชนิดลงบนกระดาษ โดยแสดงลักษณะเปนเสน 

2.  กิจกรรมระบายสี (Painting) เปนการสงเสริมพัฒนาการทางกลามเน้ือน้ิวมือกับ 
สายตา มีสีชนิดตางๆ พูกันเปนอุปกรณ 

3. กิจกรรมภาพพิมพ (Print making) กรรมวิธีทางภาพพิมพมีหลายวิธี แตที่ 
เหมาะสมสําหรับเด็กๆ คือ การพิมพจากแมพิมพนูน ใชสีทาดานหลังของวัสดุแลวนํามาประทับลง
บนกระดาษจะไดภาพพิมพเกิดขึ้น 

4. กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) ที่เหมาะสมกับเด็กเล็กๆ ก็คงจะเปนงานดิน 
เทานั้น นอกน้ันก็มีบางแตไมเดนชัด เชน ประติมากรรมประกอบกลองกระดาษ ประติมากรรม
ประกอบเศษไม 

5. กิจกรรมประดิษฐตกแตง (Crafts) หมายถึง กิจกรรมที่ครอบคลุมกวางขวางมาก   
เชน การทําภาพประติด ทําหนากาก หุน การถักทอไหมพรมดวยนิ้วมืออยางงายๆ เปนงานที่เนนให
เด็กเรียนรูการทํางานที่มีกระบวนการ หรือมีขั้นตอนดวย 

 จะเห็นไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคที่จัดใหกับเด็กไดนั้นมีหลายกิจกรรมซึ่งกิจกรรม ที่จัด
ใหกับเด็กลวนเปนกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระตามความพอใจความคิดและ
จินตนาการ รูจักการคิดแกปญหา นอกจากนั้นยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาเด็กทุกดานไปตามวัย
อยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคนซึ่งกิจกรรมการพิมพภาพเปนกิจกรรมหนึ่งที่เด็กไดมีโอกาสใช
ความคิด การสื่อความหมาย และสรางสรรคผลงานทางศิลปะในรูปแบบที่ตองการอันจะนําไปสู
ประสบการณพ้ืนฐานดานการคิดอยางสรางสรรคและการเรียนรูเรื่องตางๆ ของเด็กตอไป 

 
2.6 สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
ฮิลเดเบรนด (เพ็ญทิพา อวมมณี. 2547: 42; อางอิงจาก Hildebrand. n.d.) มีทัศนะวาการ

ใหสื่อศิลปะอยางตอเนื่องแกเด็ก มีความสมเหตุสมผลเพียงพอเพ่ือใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคและ
เพ่ือชวยเด็กคนหาสิ่งที่ยอมใหเด็กแสดงออกถึงความรูสึก อารมณ และความคิดของเขาเปนพิเศษ 
อยางไรก็ตามก็ยังมีเหตุผลอ่ืนอีก ทักษะตางๆที่พัฒนาขึ้นผานการใชสื่อศลิปะเปนไดทั้งทักษะการ
เขียน และการอานเบื้องตน บางครั้งก็เรียกวา เริ่มอานออก เขียนได (Emergingliteracy) 

เบญจา แสงมะลิ (2546 : 119-131) กลาววาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัยน้ันมีหลายประเภท แตละประเภทมีวิธีการจัดที่แตกตางกันออกไปการนําสื่อมาใชในกิจกรรม
ประเภทตางๆ จึงมีหลายลักษณะที่แตกตางกันออกไปและสื่อที่จะนํามาใชสําหรับจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะใหแกเด็กปฐมวัยไดแก 
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  1.วัสดุที่ซื้อมาดวยราคาถูก อาทิเชน กระดาษบรูฟ กระดาษสี สีฝุน ดินสอสี สีเทียนผาสําลี 
แปง กาวแผน กระดาษแข็ง ชอลก ลวดกํามะหยี่หรือลวดชนิดตางๆ 

  2. วัสดุเหลือใช อาทิเชน กลองกระดาษ ถวยไอศกรีม จุกไมกอก ฝาน้ําอัดลม ถงุกระดาษ
กระดาษหนังสือพิมพ ขวดพลาสติก เศษผา หลอดกาแฟ หลอดดาย กระดาษหอของขวัญ บัตรเชิญ
เกล็ดปลา ลวดผูกถุงขนม ฯลฯ 

  3. วัสดุทองถิ่น อาทิ เชน ใบไม กะลา เปลือกมะพราว กานกลวย กานมะพราวใบตอง ใบ
มะพราว ดอกกรรณิการ ดอกอัญชัน ฟาง เปลือกหอย ดิน หิน ทราย ฯลฯ 

นอกจากนั้น ไดกลาวถึงสื่อที่จะนํามาใชในกิจกรรมประดิษฐเศษวัสดุ ไดแก กลองกระดาษ
ตางๆ หลอดดาย เศษผาตางๆ เศษไหมพรม ลวดชนิดตางๆ ฟาง อับยา ขวดพลาสติก กระปองนม 
กิ่งไมแหง หรืออาจเปนเศษวัสดุที่หางายในทองถิ่น 

สัญญลกัษณ สุวรรณรัศมี (2533: 23) กลาวในแนวทางเดียวกันวา สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคนั้น มีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรูของเด็กซึ่งเด็กจะเรียนรูจากสื่อ โดยอาศัยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ดังนั้นในการจัดหาสื่อที่เหมาะสม จึงเปนหนาที่ของผูสอน
ที่จะตองใหความสนใจเปนพิเศษคอื 

 1. สื่อที่จะนํามาใหเด็กเกิดการเรียนรูตองเปนสื่อที่หางาย และอยูรอบๆตัวเด็ก 
 2. สื่อน้ันตองมีความปลอดภัย เพราะเด็กเรียนรูจากสื่อดวยการสัมผัส 
 3. สื่อตองมีราคาไมแพง หางาย และประหยัดเวลา อาจเปนสื่อที่หางายไดจากภายใน

ทองถิ่น 
 4. สื่อที่นํามาใชตองตรงกับเปาหมาย ที่จะใหเด็กเกิดการเรยีนรู และสรางเสริมใหเด็กมี

ความพรอมในการพัฒนาการทั้งสี่ดานไปพรอมๆ กัน ไดแก รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
 5. สื่อน้ันตองสะดวกตอการนํามาใชสอย สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปะของเด็ก 
 6. สื่อที่นํามาใชตองสอดคลองกับวัย และความสามารถของเด็ก 
ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล (2532: 5) กลาววา สื่อ วัสดุอุปกรณ  ที่ใชประกอบ  

กิจกรรมศิลปะสรางสรรคของเด็กวัยกอนเรียนมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรจัดวางไวอยางมีระเบียบ
นาใช เรามักพบเสมอวาเด็กเล็กๆ ไมรูจะเร่ิมตนทํางานศิลปะอยางไรดี แตเม่ือเด็กเห็นอุปกรณหลาย
อยางวางไวบนโตะก็เกิความคิดที่จะอยากวาดหรืออยากทํากิจกรรมศิลปะทันทีซึ่ง สอดคลองกับ 
พีระพงษ กุลพิศาล (2545: 191) ที่กลาววา สื่อ วัสดุทางศิลปะเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวย
กระตุนการทํางานศิลปะแกเด็กเปนอยางมาก นอกเหนือไปจากประสบการณทางการมอง และการ
สังเกต ซึ่งถาเราจัดเตรียมสื่อ วัสดุหลายๆ ชนิดใหเด็กเด็กจะวาดภาพหรือทํางานศิลปะไดดีขึ้น 
เพราะสื่อ วัสดุเปนสิ่งทาทายใหเด็กชอบงานศิลปะน้ันเอง 

สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545: 51) ไดกลาววา การทํางานศิลปะกับเด็กๆนั้นวัสดุ
อุปกรณที่ใชไมใชหามาเพื่อการทํางานใหผลงานดีเยี่ยม แบบผูที่ทํางาน แตเด็กๆ จะมองดูวัสดุที่มี
อยู แลวนํามาผนวกเขากับประสบการณของเขา ในการตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณประกอบการ
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ทํางานศิลปะ ซึ่งผูใหญเองก็อาจจะคาดคิดไมถึงฉะนั้นครูควรจัดหาวัสดุหลากหลายไวแนะนําใหแก
เด็ก เม่ือถึงเวลาอันสมควรที่เขาสามารถทําได วัสดุอุปกรณทุกชนิดมีสวนสนับสนุนงานทางศิลปะครู
ควรรูวาเด็กทุกคนตองพัฒนาเทคนิคดวยตนเองโดยอาศัยการใหโอกาส มองเห็นคุณคา มีความรูดี
และยืดหยุน ควรกําหนดกระบวนการในการใชวัสดุอุปกรณดวย บางครั้งวัสดุอุปกรณหลายรูปแบบก็
สามารถนํามาใชในหองเรียนพรอมๆ กันเพื่อใหโอกาสเด็กในการพัฒนาความสามารถในการ
แสดงออก ความเปนระเบียบ 

สื่อ อุปกรณสําหรับการทํางานทางศิลปะของเด็กปฐมวัยมีดังนี้ 
1. พูกัน 
2. พูกันหรือแปรงทาสี ขนาดยาว 9 นิ้ว ถงึ 10 นิ้ว เหมาะสําหรับเด็กเล็กๆ 

          3. กระดานขาหยั่งระบายส ีเปนอุปกรณที่ใชในการระบายสี สําหรับใหเด็กไดยืนวาด
รูป ระบายส ีเด็กจะสามารถเคลื่อนไหวแขนอยางอิสระและสามารถถอยหลังมาดูภาพที่เขาวาดไดทั้ง
ยังอยูในระดับสายตาของเดก็ดวย 

1.  ภาชนะใสสี ภาชนะที่ใสสีน้ําก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน ควรใชถวยพลาสติก 
กระปองเล็กๆ หรือกลองใสนมที่ไมใชแลว ทําเครื่องหมายสีบนภาชนะใหเด็กเห็น 

2. กรรไกร กรรไกรเปนอุปกรณที่เด็กชอบมากชนิดหนึ่ง กรรไกรที่จะนํามาให 
เด็กใชจะตองเปนกรรไกรปลายมน มีขนาดพอเหมาะกับมือเด็ก ไมทื่อ งางออกไมยาก หรือหลวมจน
กระทั้งใชตัดกระดาษไมออก 

3. ลูกกลิ้ง เปนอุปกรณใชกลิ้งหมึกหรือสี ใชในการพิมพมีลักษณะเปนแทงกลม 
หุมดวยยาง มีดามถือ มีหลายขนาด ใชกลิ้งทาสี หรือกลิ้งบนสีแลวกลิ้งทับบนวัสดุเพ่ือใชในการพิมพ 

4. แผนฉลุรูปทรง เปนอุปกรณสําหรับรูป มีขายตามรานเครื่องเขียน ที่ทําขึ้น 
จากแผนพลาสติก เจาะเปนรูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมหรือรูปอ่ืนๆ ชวยในการสรางภาพ 

5. แผนกระดานรองเขียน ทําจากไมอัดหรือกระดาษอัด มีตัวหนีบกระดาษเพื่อ
ใชรองในการวาดรูป มีหลายขนาด ควรใชขนาดที่เหมาะสําหรับเด็ก มีน้ําหนักเบา เพ่ือนําติดตัวไป
วาดรูปนอกสถานที่ 

6.  เสื้อคลุมกันเปอน ใชผาหรือผาพลาสติกเปนเสื้อคลุมใหเด็กใส ขณะทํา 
กิจกรรมที่เปรอะเปอนงาย ใหมีขนาดที่เด็กสวมใสสบายสะดวกในการใสและถอดออก 

  สรุปวาสื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กมีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรู
ของเด็ก ซึ่งเด็กจะเรียนรูจากสื่อดังน้ันสื่อที่จะจัดใหกับเด็กตองเปนสื่อที่หางาย และอยูรอบตัวเด็ก มี
ความปลอดภัยราคาไมแพงตรงกับเปาหมายสอดคลองกับวัย และความสามารถของเด็ก สื่ออุปกรณ
ที่จัดในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็ก สี พูกัน กระดาษ ภาชนะใสสี กรรไกรลูกกลิ้ง เสื้อ
คลุมกันเปอน 
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2.7 บทบาทผูที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็ก 
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กนั้น  ครูตองจัดกิจกรรมที่ สนองความตองการ  ให 

เด็กไดแสดงออกตามความรูสึกและความตองการของตนเอง เม่ือเด็กทํากิจกรรมไดสําเร็จลุลวง จะ
ชวยเพ่ิมพูนความมั่นใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของตน ตระหนักถึงคุณคาของตนได
บทบาทของครูจึงมีความสําคัญในการชวยใหเด็กได รับการพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่ง 
         ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2531) กลาววา ตามปกติการจัดกิจกรรมการสอน ศิลป
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยจะไมแยกตัวกิจกรรมอยางเดนชัดแตจะใหเด็กเลือกทําเองตามความ
พอใจเฉพาะตนหรือกลุม จึงจําเปนตองมีครูเปนพ่ีเลี้ยงหลายๆ คนคอยชวยดูแล กิจกรรมสรางสรรค
เปนกิจกรรมเดียวที่สามารถทําใหเด็กๆมีประสบการณในการทํางานสําเร็จไดเปนอยางดี ดังนั้นการ
จัดกิจกรรมการสอนศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยจึงควรคํานึงถึงสิ่งดังตอไปน้ี 

  1. วางแผนลวงหนาตลอดเทอมวาแตละสัปดาหจะใหเด็กทํากิจกรรมอะไรตามลําดับความ
อยากงายของกลวิธีการทํางานและความรูโดยกําหนดจุดประสงคและวิธีประเมินผลไวดวยยิ่งดี 

  2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สภาพหองเรียนและวิธีการสอนใหสอดคลองกับแผนที่วางไว 
  3. ระหวางที่เด็กทํากิจกรรมควรระลึกเสมอวา 
      3.1 กิจกรรมที่จัดใหนั้นเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอมนอก 

หองเรียนเพียงพอหรือไม 
      3.2 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใหเด็กตองทําแลวมีผลงานเหมือนกันทั้งหอง โปรดจําไวเสมอ 

วาการทํางานศิลปสรางสรรคคือการแสดงออกทางการรับรูเฉพาะตน และอยางสอนหลักหรือทฤษฎี
ทางศิลปะใดๆ ทั้งสิ้น 

      3.3 พฤติกรรมการทํางานศิลปะของเด็กเล็กๆ แตละคนไมเหมือนกัน บางคนชอบนั่ง 
ทํางานที่โตะ บางคนชอบนอนกับพ้ืน ควรใหอิสระอยางเต็มที่ ถาเด็กทํางานดวยความสุขหองเรียน
จะเงียบ 
                3.4 ใหโอกาสเด็กทํางานเปนกลุมบางเพ่ือฝกประสบการณทางสังคมใหแกเขา 

 เลิศ อานันทนะ (2535: 14) ใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครู และผูปกครองในการจัด
กิจกรรมศิลปศึกษา ควรคํานึงถึงแนวความคิดดังตอไปน้ี 

  1. สอนดวยความรัก 
  2. ยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียนแตละคนที่แตกตางกัน 
  3. หลีกเหลี่ยงการวิพากษวิจารณในเชิงลอเลียน เสียดสี หรือ ตําหนิ ติเตียนโดยตรง 
  4. ไมจําเปนตองรีบรอนแกไขผลงานศิลปะของนกัเรียน แตควรพูดจาใหเกิดความคิดดวย

ตัวเอง 
  5. อยาแทรกแซงความคิดหรือตัดสินใจแกปญหาแทนนักเรียน ทางที่ดี ควรสงเสริมใหกลา

คิด กลาทํา และกลาแสดงออกใหมากที่สุด 
  6. ใชคําพูดยั่วยุและทาทายใหเด็กแสดงออกแทนการออกคําสั่ง 
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  7. วางแผนการจัดเตรียมสื่ออุปกรณเอาไวลวงหนา เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก
อยางอิสระ 

หรรษา นิลวิเชียร (2535: 186-189) กลาวถึงบทบาทของครูในการจัด กิจกรรมศิลป
สรางสรรคดังนี้ 
           1. ใหการแนะแนวใหขอเสนอแนะใหกําลังใจ ใหขอมูลยอนกลับ และการยอมรับ 
           2. เลือกและวางแผนการจัดประสบการณ และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตาม 
ความสามารถของแตละคน 
           3. สงเสริม ยอมรับ และใหกําลังใจในความพยายามของเด็ก โดยใชคําพูด คําชมเชยที่ 
ใหกําลังใจ และเสริมสรางความรูสึกวาตัวเองมีคาเชน 
               - คุณครูชอบความคิดของหนู หรือ เปนความคิดที่ดี 
               - หนูทําไดนะคะถาพยายามตอไป หรือ หนูทําไดดี 
               - หนูมีความพยายามดีมาก หรือ หนู ตั้งใจทํางานนั้นจริงๆ 
               - คุณครูชอบที่หนูทํางานจนสําเร็จ 
               - อะไรที่ทําใหผลงานของหนูสวยเชนน้ี 

  4. หลกีเลี่ยงการถามถึงสิ่งที่เด็กวาด  หรือ ผลิตวาเปนอะไร  หรือ ภาพอะไร  ซึ่งเปน 
การทําลายความมั่นใจของเด็ก เพราะเด็กอาจจะทําในสิ่งที่สามารถพูดถึงหรือตั้งชื่อได ซึ่งการใหเด็ก
พูดถึงผลงานอาจทําใหเด็กละอาย เน่ืองจากเด็กไมสามารถพูดหรือบรรยายถึงผลงานของตนไดแต
ครูควรถามวา เด็กทําผลงานอยางไรเปนการเนนกระบวนการ เด็กจะมีความพอใจในการทํางาน
มากกวาตัวผลงาน 

 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ครูมีบทบาทสําคัญในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและจัดเตรียมสื่ออุปกรณ เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรม
อยางอิสระ คอยชวยเหลือแนะนําเม่ือเด็กตองการ ใหกําลังใจสนับสนุน และชมเชย ไมตําหนิผลงาน
เด็ก กระตุนใหเด็กรูจักคิดแกปญหาเม่ือเกิดปญหาขึ้น ตลอดจนบันทึกผลงานและประเมิน
ความกาวหนาของเด็ก 

 
2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

          ซึ่งไดมีผูทําการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังนี้ 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
แสตปป (Stapp. 1964: 52-58) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและ

สติปญญาของนักเรียนที่เรียนศิลปะและไมเรียนศิลปะพบวา ความคิดสรางสรรคและสติปญญาไมมี
ความสัมพันธกันแตนักเรียนที่เรียนศิลปะไดคะแนนความคิดสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมไดเรียน
ศิลปะ 
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 วิลเลี่ยม (William. 1917: 352-358) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคดาน
ความคิดริเร่ิมกับ คะแนนของหมวดวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และ
ดนตรี ผลปรากฏวา ความสัมพันธระหวางความคิดริเร่ิมกับคะแนนรวมหมวดศิลปศึกษาและวิชา
ดนตรีมีความสัมพันธกันใระดับสูง 

 เคลลี่ (Kelley. 1986: 32-a) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการฝกตามแบบแผนเสริมสราง
ประสบการณทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะเปนเวลา 10 สัปดาหในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ผลปรากฏวา ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเด็กที่เขารวมตามแผนกับเด็กที่ไมได
เขารวมตามแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สมใจ ตั้งนิกร (2531: 46) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก

ปฐมวัยในโครงการอนุบาลชนบทที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่แตกตางกัน ผลการศึกษา
พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคหมุนเวียนที่ไมไดจัดตามแบบการจัด
ประสบการณ แตใชวัสดุแทนจากธรรมชาติที่มีอยูโดยทั่วไปในทองถิ่นสามารถสงเสริมพัฒนาการ
ดานกลามเน้ือเล็กไดดีกวากลุมเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคหมุนเวียนที่จัดตาม
แผนการจัดประสบการณ 

 กรวิภา สรรพกิจจํานง (2531: 45) ไดศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบชี้แนะและแบบอิสระพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
ฝกกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบอิสระ มีความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กสูงกวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการฝกกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบชี้นํา 

 จงใจ ขจรศิลป (2532: 80) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคและความเชื่อม่ันในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค และการเลนตามมุมที่แตกตางกัน พบวาเด็กที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคและการเลนตามมุมแบบริเร่ิมอยางอิสระมีความคิดสรางสรรค และมี
ความเชื่อม่ันสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมแบบครูชี้แนะ 

 อารี เกษมรัติ (2533: 209) ไดศึกษาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักทะนุถนอมเมื่อทํา
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม และทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 ปการศึกษา 2532 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 60 คนซึ่งไดมา
โดยวิธีการสุมตัวอยางงายเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง 2 กลุม และกลุมควบคุม 2 กลุมกลุมทดลอง
ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุม กลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคปกติ เปนเวลา 
8 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ อบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันเม่ือทํา
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวาเมื่อทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค
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ตามปกติ 2) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบทะนุถนอมเม่ือทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเปน
กลุมมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวาเมื่อทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ 

 สุทธิพรรณ ธีระพงษ (2534: 74) ไดศึกษาพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัย ที่ทํา
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวมและแบบครูไมมีสวนรวม พบวา 1) การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสิลปสรางสรรคเปนกลุม
พบวา กอนและหลังการทดลองกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวน
รวมและแบบครูไมมีสวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือแตกตางกันกับกอนการทดลอง 2) การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม
แบบครูมีสวนรวมและแบบครูไมมีสวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือสูงกวากลุมที่ไดรับการจัด
กจิกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูไมมีสวนรวม 

 ชไมมน ศรีสุรักษ (2540: 80) ไดศึกษาความสัมพันธทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม แบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน พบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผนปฏิบัติ ทบทวนกอนและหลังทดลองมีความสัมพันธ
ทางสังคมแตกตางกันโดยหลังทดลองเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธทางสังคมสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 2) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม 
แบบปกติกอนและหลังทดลองมีความสัมพันธทางสังคมแตกตางกันโดยหลังทดลองเด็กปฐมวัยมี
ความสัมพันธทางสังคมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3) เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผนปฏิบัติ ทบทวน และแบบปกติ มีความสัมพันธ
ทางสังคมแตกตางกันโดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผน ปฏิบตัิ 
ทบทวนมีความสัมพันธทางสังคมสูงกวาเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ชนกพร ธีระกุล (2541: 51)ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการ ผลปรากฏวา เด็กที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคแบบปกติมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการมีทักษะ
กระบวนการทาง วิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติ
สวน พนิดา ชาตยาภา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่อความหมายของเด็ก
ปฐมวัยโดยการสรางเร่ืองราวในกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ผล
การศึกษาพบวา เด็กมีการเปลี่ยนแปลงการสื่อความหมายตามระยะเวลาดังน้ีสัปดาหที่ 1 เด็กมีการ
พัฒนาการสื่อความหมายทุกดาน ท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียนโดยมีการพัฒนาดาน
การพูดมากเปนอันดับแรก ในสัปดาหที่ 2-4 เด็กมีการพัฒนา การสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจากสัปดาห
ที่ 1 ทุกดาน โดยมีการพัฒนาการดานการพูดและการฟงมากเปนอันดับแรกสัปดาหที่ 5-7 เด็กมีการ
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พัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 2-4 ทุกดาน โดยมีการพัฒนาดานการพูดและการฟง
มากเปนอันดับแรก สัปดาหที่ 8 เด็กมีการพัฒนา การสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจาก สัปดาหที่ 5-7 ทั้ง
การฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยมีพัฒนาที่ใกลเคียงกันทุกดาน 

 วราภรณ นาคะศิริ (2546: 47) ไดศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสี ผลการศึกษาพบวา การคิดเชิงมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย
หลังกาทดลองสูงกวากอนการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสีอยางมีนัยสําคัญทาว
สถิติที่ระดับ .01 

 เพ็ญทิพา อวมมณี (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถดานมิติสัมพันธที่ใหลวด
กํามะหยี่สีในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค ผลการศึกษาพบวา ความสามารถดานมิติสัมพันธของ
เด็กปฐมวัยหลังทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สีในการทํา กิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือจําแนกรายดานปรากฏวาดานการรับรูลกัษณะของวัตถุ เม่ือมีการเคลื่อนยายหรือ
เปลี่ยนมุมมองนั้นอยูในระดับสูง สวนดานการจํา แนกลักษณะของวัตถุที่อยูคงที่ ดานหา
ความสัมพันธของวัตถุสองสิ่งหรือมากกวา ดานการจัดหมวดหมูวัตถุสองถึงสามมิติ และดานการ
จินตนาการเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ เม่ือนํามาประกอบเขาดวยกันน้ันอยูในระดับ ปานกลาง สวน
ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยหลังทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สีในการทํากิจกรรม
ศิลปสรางสรรคสูงกวากอนทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สีในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 

 สรุปไดวาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่
สามารถพัฒนาเด็กใหมีความพรอมในทุกดาน ไมวาจะเปนดาน รางกายอารมณ-จิตใจ สังคม และ
สติปญญา โดยเฉพาะการคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยดวย ดังน้ันการจัด กิจกรรมศิลปสรางสรรค
จึงมีความสําคัญและความจําเปนสําหรับการสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับกิจกรรมศิลปประดิษฐ  

3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปประดิษฐ  
ศิลปประดิษฐ ที่เขียนในปจจุบันน้ันเปนคาํที่มักเขียนผดิซึ่งคําที่เขียนถูกตองคือ ศิลป

ประดิษฐ (สุพัชราภรณ ดาราวล.ี 2550: 31; อางอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2546) 
ชัยณรงค เจริญพานชกุล (2532: 14 - 15) ไดใหความหมาย การประดิษฐตกแตงวา งานประดิษฐ
ตกแตง หมายถึง กิจกรรมที่ครอบคลุมกวางขวางมาก ซึ่งบางครั้งยากที่จะสื่อออกมาใหเห็นความ
แตกตางจากงานวาดภาพ ระบายส ีภาพพิมพหรือประติมากรรม งานประดิษฐตกแตงที่เหมาะสม
สําหรับเด็กกอนวัยเขาเรียนหรือวัยอนุบาลมีไมมากนัก ที่พอจะยกตัวอยางก็คือ การทําภาพปะติด 
การทําหนากากจากถุงกระดาษ การทําหุนจากถุงหรือกลอง การฉีกกระดาษใหเปนรูปรางตางๆ การ
ประกอบเศษวัสดุการถักทอไหม
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     พรมดวยนิ้วมืออยางงายๆซึ่งแนนอนวาผูสอนควรรูถึงขบวนการเเละเคยปฏิบัติดวยตนเองมากอน 
สิ่งสําคัญที่ตองกลาวเปนพิเศษคือผูสอนจะตองแนะนําอยางดีเก่ียวกับการใซเครืองมืออุปกรณตางๆ เปน
ตน การใชกรรไกร กาว มีด ตลอดจนการเก็บรักษาทําความสะอาดเครื่องมือและบริเวณท่ีทํากิจกรรม
ดวย วิรณุ ตั้งเจริญ (2539:146) ไดใหความหมายวา งานศิลปประดิษฐ หมายถึง กิจกรรมที่ตองใช
ความรูสึกนึกคิดและจินตนาการการประดิษฐคิดคนศิลปะในรูปแบบตางๆ ประดิษฐคิดคนทั้งในแง 
รูปทรง สี วิธีการ และเนื้อหาตางๆ ใหปรากฏขึ้น เปนการสงเสริมการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมใหสวยงาม
นาสนใจและมีผลไปสูการใชประโยชนในโอกาสตางๆ ดวย  
 

3.2 จุดมุงหมายของการจัดการกิจกรรมศิลปประดิษฐ  
นักการศึกษาไดใหจุดมุงหมายเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปประดิษฐไว ดังน้ี  
วิรุณ ตั้งเจริญ (2539: 146) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐไววา  

1.  สงเสริมการริเริ่มสรางสรรคศิลปะท่ีตองอาศัยการคิดสังเคราะห แกปญหา การใช 
วัสดุอุปกรณและกระบวนการทํางานใหประสบผลสําเร็จลงไดดวยดี  

2. สงเสริมการปฏิบัติงานที่ชวยสรางความเชื่อม่ันในการแสดงออกใหกับเด็กเพราะ 
ความเชื่อม่ันยอมพาไปสูความสําเร็จ  

3. สงเสริมการดําเนินชีวิตที่ตองแกปญหาการทํางาน ตองรูจักปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
และรูจักประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ  

อารี พันธมณี (2545: 200) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมสรางสรรคทางการ
ประดิษฐประดิษฐ ไวดังนี้  
             1. สงเสริมความคิดและการถายทอดออกมาเปนผลงาน  
             2. ฝกการแกปญหา  
             3. ฝกความขยันชางคิดชางท า  
             4. สงเสริมความเปนนักประดิษฐคิดคน  
             5. ฝกการท างานดวยตนเองตามล าพัง  

 สรุปไดวา จุดมุงหมายเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปประดิษฐเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยจะเนนใหเด็ก
เรียนรูโดยการคิดสังเคราะห แกปญหา เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูในเรื่องพ้ืนฐานของโครงสรางรูปราง
และยังเปนกิจกรรมที่ชวยกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการทางดานการคิดอีกดวย
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3.3 พัฒนาการทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
พีรพงษ กุลพิศาล (2531: 29-32) ไดกลาววา พัฒนาการทางศิลปะเปนกระบวนการแสดงออก

ทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะของเด็ก ซึ่งปรากฏอยูในวัยงานจากวัยหนึ่ง ไปสูอีกวัยหนึ่งอยางตอเนื่อง 
และพัฒนาการดังกลาวจัดดําเนินไปชาหรือเร็วขึ้นอยูกับพ้ืนฐานความเขาใจและความสามารถทางศิลปะ 
ประกอบกับสิ่งแวดลอมและแรงจูงใจของแตละคน ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการทางดานศิลปะของเด็กนั้น 
จะเริ่มตนจากการเขียนภาพเปนเสนขยุกขยิกขาดการควบคุมดีขึ้น  

ศรีเรือน แกวกังวาน (2540: 232) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางศิลปะ เปนพัฒนาการทั้งทางดาน
ความคิดและทักษะควบคูกันไป พัฒนาการทางศิลปะของเด็กมีความพิเศษกวาผูใหญในเร่ือง
ความสามารถทางกายดานประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว รวมทั้งความสามารถดานสมองเชิง
สรางสรรคและแสดงออกทางจินตนาการซ่ึงมีคาตอพัฒนาการทางอารมณ จิตใจ และความคิดในเชิงบวก  

วิรุณ ต้ังเจริญ (2539: 117-118) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะคือการกําหนดอายุ
เม่ือกลาวถึงระดับขั้นพัฒนาการทางศิลปะเปนการกําหนดขึ้นโดยประมาณเทาน้ันเพราะเด็กแตละคนจะ
มีพัฒนาการแตกตางกันชาหรือเร็วไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ ดาน เชน สภาพการเลี้ยงดู 
สภาพแวดลอม สภาพพัฒนาการทางรางกายโดยสภาพสวนรวมแลวเด็กปฐมวัยจะสนุกสนานกับ
กิจกรรมทางศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนภาพหรือการปนดินน้ํามันถาขาดการสนับสนุน
เสริมสรางพัฒนาการทางศิลปะของเด็กก็จะไมพัฒนาไปอยางเต็มที่  

โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1957: 86) เปนผูทีทําการคนควาและศึกษาวิจัยขั้นพัฒนาการของเด็ก
ตะวันตกดวยการเก็บผลงานของเด็กในวัยตางๆ มาศึกษาวิเคราะหแยกขั้นพัฒนาการทางศิลปะและได
แบงขั้นทั้งหมด 5 ขั้น ท้ังนี้จะขอกลาวเพียง 2 ขั้นที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ดังนี ้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นขีดเขี่ย (scribbling state) ในขั้นนี้เด็กมีอายุประมาณ 2 - 4 ปเปนเด็กวัยกอนเรียน
เด็กสนุกอยูกับการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมือ ในขั้นนี้ยังแบงเปน 4 ขั้นยอยๆ อีก 4 ระยะดังนี้  

1.  ขั้นขีดเขียนแบบสะเปะสะปะ (Disordered scribbling) หมายถึง การขีดเขียที่ไม 
เปนระเบียบ การลากเสนของเด็กจะยุงเหยิงสับสนโดยไมคํานึงวาเปนรูปอะไรทั้งสิ้น แสดงใหเห็นวาการ
ควบคุมกลามเนื้อของเด็ก ยังไมเจริญพอ จึงยังไมสามารถบังคับตอไปเปนไปดวยความตองการได  

2.  ขั้นขีดเขียนเปนเสนยาว (Longtitudinal or controlled scribbling) หมายถึง ระยะที่ 
เด็กขีดเขียนเสนนอนยาวๆ ไดเปนขั้นท่ีพัฒนากวาขั้น ท่ีขีดเขี่ยไมเปนระเบียบ  

3.  ขั้นขีดลากเปนวงกลม (Circular scribbling) หมายถึง ขั้นท่ีเด็กสามารถขีดเขี่ยได 
เปนวงกลม เด็กเคลื่อนไหวไดท้ังแขนแลว แสดงวากลามเนื้อเริ่มแข็งแรงขึ้น อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา
เปนระยะที ่2 - 3 ของขั้นขีดเขี่ยนี ้เปนขั้นของการขีดเขีย่ที่ควบคุมได (controlled scribbling) ซึ่งเปนขั้น
พัฒนาการที่สําคัญมากเพราะเปนเครื่องมือใหเห็นวาเด็กไดคนพบ ไดมองเห็น และเริ่มมีการควบคุมการ
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ขีดเขี่ยได เด็กจะเร่ิมสนุกสนานกับการควบคุมกลามเนื้อใหขีดเขี่ยเปนเสนตางๆ ท้ังในแนวตั้ง แนวนอน 
วงกลม ขยุกขยิก

4.  ขั้นใหชื่อรอยขีดเขียน (Naming scribbling) หมายถึง ระยะที่เด็กเขียนอะไรลงไป 
แลวก็ใหชื่อวาสิ่งท่ีเด็กเขียนน้ันชื่ออะไร คืออะไร เด็กเริ่มใชความคิดคํานึงในขีดเขียนภาพวัตถุ สัตวหรือ
คน สิ่งท่ีเด็กเขียนจะไมเปนภาพที่ถูกตองหรือมีรูปรางในสายตาของผูใหญ แตมีความหมายสําหรับเด็ก 
เด็กจะพอใจและสนุกสนานกับสิ่งที่เขาเขียนขึ้น ขั้นน้ีจะเปนขั้นหัวเลี้ยวหัวตอในการวาดภาพของเด็ก
ตอไป  

 ขั้นที่ 2 ขั้นเขียนภาพใหมีความหมาย ขั้นสอนสัญลักษณ (Pre – Schematic stage) ขั้นน้ีเด็ก
จะมีอายุประมาณ 4 - 7 ป เปนขั้นเริ่มตนของการแสดงออกที่มีความหมายภาพสิ่งของสิ่งตางๆ เด็ก
อาจจะเขียนไดหลายๆ แบบ ตัวอยางเชน ภาพคนที่เด็กเขียน วันหนึ่งอาจจะไมเหมือนภาพท่ีเขียนไวไน
วันตอๆ ไป ซ่ึงภาพที่เด็กเขียนอาจจะไมครบถวนตามที่เขารูแสดงวาในระยะนี้โลกท่ีเด็กเห็นหรือรู
แตกตางจากโลกที่เขียนภาพ ลักษณะที่เด็กเขียนภาพในขั้นนี้อาจสังเกตไดงายจากสวน ประกอบภาพ
ในภาพ 4 อยาง เชน  

1.  เด็กจะเขียนภาพคนโดยใชวงกลมเปนสัญลักษณของหัว มีเสนตรงยาวๆแทนแขน  
ขา ลําตัว ยังไมมีรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับหนาตา มีแตเสนที่แทนสัญลักษณของสวนนั้นๆ เทานั้น  

2. สีท่ีเด็กใชในขั้นนี้การใชสีของเด็กจะไมเปนไปตามธรรมชาติ สีที่เด็กใชเขียนภาพ 
กับสีที่เด็กเห็นจริงๆ จะไมเหมือนกัน ทั้งน้ีเพราะเด็กใชสีตามอารมณ แตวาสีไหนจะสะดุตาหรือเด็กชอบ
สีไหนเปนพิเศษก็จะใชสีน้ันซึ่งไมจําเปนจะตองสอดคลองกับความเปนจริง  

3. ดูจากชองวางหรือชองไฟในแผนกระดาษที่เด็กเขียน เด็กยังไมเขาใจวาควรจะเขียน 
รูปตรงไหนจึงจะเหมาะสมแตจะวางลงไปโดยไมคํานึงถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ตรงไหนมีชองวาง
เด็กก็จะเขียนสิ่งตางๆ ลงไป  

4.  การออกแบบในขั้นนี้เด็กยังไมเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ ดังน้ัน ภาพที่เด็กเขียน 
จึงไมมีอะไรแสดงถึงการออกแบบ  

  สรุปไดวา พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย เปนการพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะของเด็กแต
ละคน ซึ่งเด็กแตละคนจะมีพัฒนาการแตกตางกัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน การอบรมเลี้ยงดู
สภาพแวดลอม การสงเสริมพัฒนาการที่ถูกตอง พรอมทั้งการสนับสนุนทางดานรางกาย โดยเฉพาะใน
เรื่องการใหกําลังใจเปนสิ่งที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป  
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  3.4 หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย  
  เยาวพา เดชะคุปต (2528: 96) ศิลปะเปนแนวทางที่จะชวยใหเด็กไดแสดงความสามารถและ

ความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของรูปภาพหรือสิ่งของเด็กจะใชศิลปะเพ่ือเปนสื่ออธิบายสิง่ที่เขาทํา 
เห็น รูสึกและคิดออกมาเปนผลงาน การจัดกิจกรรมใหแกเด็กจะชวยใหเด็กมีโอกาสคนควา ทดลองและ
สื่อสารความคดิความรูสึกของตนใหผูอ่ืนและโลกที่อยูรอบตัวเขาไดเขาใจ 
    กรมวิชาการ (2542: 23) กลาววา ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษามี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 6 ป เปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาทั้งทาง
รางกายอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
ใหกับเด็กเพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน  

   ดังนั้นการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กระดับกอนประถมศึกษา จึงควรยึดหลักการดังนี้  
1. กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกัน 

ควรจัดใหมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็กเพื่อให
เด็กไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ  

2. กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ  
ควรเปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม  

3. กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล คือ มีท้ังกิจกรรมใหัหองเรียนและนอกหองเรียน  
กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวและสงบ กิจกรรมที่เด็กริเร่ิมและครูริเร่ิม  

4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย มีการยืดหยุนไดัตามความตองการและ 
ความสนใจของเด็ก เชน  

วัย 3 ขวบ มีความสนใจชวงสั้นประมาณ 8 นาที  
วัย 4 ขวบ มีความสนใจอยูไดประมาณ 12 นาที  
วัย 5 ขวบ มีความสนใจอยูไดัประมาณ 15 นาที  

5. กิจกรรมที่จะควรเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา  
ทดลองแกปญหาดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนๆ และผูใหญ  

สัญญลักษณ สุวรรณรัศมี (2533: 15) ไดกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมทางศิลปะวาในการจัด
กิจกรรมศิลปะใหกับเด็ก ตองคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ โดยใชกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการทาง
ศิลปะของเด็ก การเลือกกิจกรรม ควรเลือกกิจกรรมที่ชวยฝกใหเด็กเปนคนชางสังเกต คิดหาเหตุผล ฝก
การสรัางสรรค ฝกลักษณะนิสัย ฝกความพรอมในการเรียนและชวยใหเด็กไดพัฒนาทางรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญาไปพรัอมๆ กัน  
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ชัยณรงค เจริญพานชกุล (2532: 7) กลาววา กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กกอนวัยเรียน 
แบงแยกออกเปน 5 สาขาใหญๆ คือ  
            1. กิจกรรมวาดเสน (Drawing)  
            2. กิจกรรมระบายสี (Painting)  
            3. กิจกรรมภาพพิมพ (Paint making)  
            4. กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture)  
            5. กิจกรรมประดิษฐตกแตง (Crafts)  

 สรุปไดวา หลักการจัดกิจกรรมศิลปะเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดฝกประสาทสัมผัส ฝกกา
รสรัางสรรค โดยครูจะเปนผูจัดกิจกรรมทางศิลปะใหสอดคลองกับพัฒนาการทางศิลปะของเด็กเพ่ือเปน
การกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ทํางานรวมกันและปฏิบัติงานรวมกัน
เพื่อใหเด็กไดแสดงออกทางดานความคิดและชวยใหเด็กไดพัฒนาทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและ
สติปญญา  

 
 3.5 ความหมายและความเปนมาของกระดาษ  
 กระดาษ หมายถึงวัตถุแผนบาง ๆ โดยทํามาจากใยเปลือกไม ฟาง เศษผา และอาจมีสวนผสม

อยางอ่ืนเพ่ือชวยใหคุณสมบัติของกระดาษดีขึ้น กระดาษเริ่มเม่ือประมาณ 5,000 ปแลวมา ชาวอียิปต
โบราณไดคิดคนวิธีการทํากระดาษขึ้นจากตนกกชนิดหนึ่งซ่ึงมีชื่อเรียกวา “ไซเปอรัส ปาไปรัส (Cyperus 
papyrus)”  ตนกกชนิดนี้ขึ้นตามริมฝงแมน้ําไนลมีความสูง 2 ถึง 3 เมตร โดยประมาณ  ชาวอียิปตนําตน
กกมาตัดใหไดขนาดตามขนากระดาษที่ตองการเสร็จแลวลอกเปลือกออกวางเปนแนวสานขัดเขาดวยกัน
แลวจึงนําไปแชในน้ําจนน่ิมทุบใหสวนที่สานกันอยูใหแบนเปนแผนติดกัน ตากใหแหง สุดทายใชหินขัด
ผิวใหเรียบ แลวนํามาใชเขียนหนังสือหรือภาพตางๆ กระดาษที่ไดน้ีถูกเรียกตามช่ือตนกกวา“ปาไปรัส 
(Papyrus)”  เน่ืองจากตนกกชนิดนี้เจริญเติบโตขึ้นไดในสภาพภูมิอากาศแถบแมนํ้าไนล การผลิต
กระดาษปาไปรัสจึงมีมากในแถบแมนํ้าไนล ในยุคสมัยของกรีกและโรมัน ไดมีการนําหนังสัตวที่เรียกวา 
“พารชเมนท (parchment)” มาใชในการจารึกหนงัสือนอกเหนือจากการใชกระดาษปาไปรัสซึ่งนําเขาจาก
อียิปตที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากตนกกที่ใชทํากระดาษมีจํากัด กรรมวิธีการ
ทําพารชเมนทเริ่มจากการนําหนังสัตวเชน หนังวัว หนังแกะ หรือหนังแพะมาแชในน้ําประมาณ 1 วัน
เพ่ือขจัดเลือดและสิ่งสกปรกออก จากน้ัน นําหนังสัตวท่ีไดไปแชในอางที่เปนสารละลายประเภทดางไม
ต่ํากวา 1 สัปดาหเพื่อขจัดขนออก นําหนังสัตวดังกลาวไปขึงใหตึงกับกรอบไม ผึ่งใหแหง ใชมีดขูดขนที่
ยังหลงเหลืออยูใหหลุดออกและเปนการทําใหผิวเรียบ มีความหนาที่สมํ่าเสมอกัน หนังสัตวซ่ึงมี
สวนประกอบของคลอลาเจน (Collagen) เปนสวนใหญจะมีลักษณะคลายกาว เม่ือเวลาแหงจึงทําใหหนัง
สัตวคงรูปเปนแผนอยูไดและสามารถนําไปใชงานตอไป พารชเมนทท่ีมีคุณภาพดีมีชื่อเรียกวา “เวลลัม 
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(vellum)” ซึ่งจะมีผิวท่ีเรียบ ทนทาน เหมาะสําหรับใชในการขีดเขียน ตอมาไดมีการพัฒนาพารชเมนท
ใหเหมาะกับการใชขีดเขียนมากขึ้น โดยคิดคนใหพารชเมนทมีความขาวขึ้น เรียบขึ้น ตลอดจนสามารถ
รับหมึกไดดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการยอมใหพารชเมนทมีสีตาง ๆ ดวยเชน สีน้ําเงิน เขียว แดง สมผูที่มี
สวนสําคัญในการคิดคนการทํากระดาษจนเปนที่นิยมและเปนหลักในการพัฒนาจนถึงปจจุบันกลับเปน
ชาวจีน ประมาณป ค.ศ. 105 ชาวจีน ผูหนึ่งมีชื่อวา “ไจหลุน” ไดนําเศษผาขี้ร้ิวเกา เศษไมมาตมกับน้ํา
และทุบจนเปอยอยูในนํ้าเปนเยื่อกระดาษ นําน้ําเยื่อดังกลาวมาเทลงบนตะแกรงผาแลวเกลี่ยใหท่ัว สวน
ของนํ้าจะซึมผานตะแกรงเหลือแตเย่ือกระดาษที่ยังเปยกอยู เม่ือนําไปตากแดดใหแหงก็สามารถลอกและ
นํามาใชเขียนได ตอมาไจหลุนไดคิดคนวิธีการทํากระดาษใหดีขึ้น โดยใชตะแกรงจุมลงในอางที่มีน้ําเยื่อ
อยู แลวคอย ๆ ชอนเอาเยื่อกระดาษขึ้นมากอนจะนําไปตากแหงและใชงาน วิธีนี้ทําใหกระดาษที่ไดมี
ความหนาสม่ําเสมอขึ้น  กระดาษที่ไดจากการทําดวยวธิีของไจหลุนจะมีความเหนียวขึ้นกวาวิธีของชาว
อียิปตเน่ืองจากการเรียงตัวของเสนใยตาง ๆ ไมเปนระเบียบ  การใชกระดาษที่ผลิตโดยวิธีดังกลาวเริ่ม
แพรหลายขึ้นในประเทศจีน หลังจากนั้นก็ถูกเผยแพรตอไปยังเกาหลี ญี่ปุน เอเชียกลาง อาหรับ และไป
ยังยุโรป มีการตั้งโรงผลิตกระดาษตามเมืองใหญ ๆ หลายแหง สําหรับที่อาหรับ การทํากระดาษจะทํา
จากเศษผาเกาเปนวัตถุดิบเสียสวนใหญเนื่องจากขาดแคลนเยื่อไม ประกอบกับเคร่ืองมือที่ใชทํากระดาษ
ไมคอยดีนัก กระดาษที่ไดจึงถูกปรับปรุงโดยนําไปเคลือบดวยแปง ทําใหกระดาษของชาวอาหรับมีสีขาว
และเหมาะกับการใชขีดเขียนไดดีขึ้น กระดาษของชาวอาหรับจะถูกนําไปจําหนายในยุโรปซึ่งมีความ
ตองการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  กรรมวิธีการผลิตกระดาษในยุคนั้นมักถูกเก็บเปนความลับไมเปนที่เปดเผย
ในคริสศตวรรษที่ 13 ชาวอิตาเลียนได พัฒนาการผลิตกระดาษใหดีกวาที่ทําจากอาหรับโดยเนนพัฒนา
เคร่ืองมือตางๆที่ใชในขบวนการผลิตประเทศอ่ืนๆในยุโรปก็มีการพัฒนากรรมวิธีในการผลิตกระดาษ
เรื่อยมาจนมีการนําเครื่องจักรมาชวยในกาผลิต  โดยในป ค.ศ. 1490 ไดมีการตั้งโรงงานผลิตกระดาษ
ดวยเครื่องจักรขึ้นท่ีเมือง เฮอฟอรดชายร (Herfordshire) ประเทศอังกฤษ ในป ค.ศ. 1798 ชาวฝรั่งเศส 
ชื่อ เอ็ม ดิโดต (M. Didot) ไดประดิษฐเครื่องจักรผลิตกระดาษแบบอัตโนมัติเครื่องแรก  ในป ค.ศ. 1807 
ท่ีประเทศอังกฤษ พ่ีนองตระกูลโฟรดริเนียร (Fourdrinier) และทีมงานไดนําแนวคิดของ นิโคลัส หลุยส 
โรเบิรต  (Nicholas Loius Robert) ผูซึ่งเคยทํางานอยูในโรงผลิตกระดาษของเอ็มดิโดต มาสราง
เครื่องจักรผลิตกระดาษมวนไดสําเร็จ และเครื่องจักรนี้ไดถูกตั้งชื่อในภายหลังวา “เครื่องโฟรดริเนียร” ซึ่ง
ถือเปนเคร่ืองตนแบบสําหรับเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตกระดาษจนถึงปจจุบันสําหรับเยื่อกระดาษซึ่งเดิม
ทีใชเศษผามาเปนวัตถุดิบ เม่ือมีความตองการกระดาษมากขึ้น เศษผาเร่ิมขาดแคลน จึงมีการทดลองใช
วัสดุอ่ืนมาเพ่ือแทน เชน ปอ ซังขาวโพด ออย ไผ เปลือกไม  เนื้อไม จนพบวาเยื่อที่ทําจากเนื้อไมยืนตน
เหมาะที่จะนํามาทํากระดาษที่สุด  การผลิตกระดาษในปจจุบันมีการใชเยื่อไมหลายชนิดเขาดวยกัน  
เยื่อใยยาวมักจะไดมาจากตนสนซึ่งจะชวยเร่ืองความเหนียวของกระดาษ เยื่อใยส้ันอาจจะใชเยื่อของ 
ตนยูคาลิตัส โดยนําเนื้อไมมาสับเปนชิ้นเล็ก ๆ นําไปบดหรือยอย ฟอกจนเปนน้ําเยื่อเขาสูกระบวนการ
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ผลิตกระดาษตอไปในปจจุบันมีการผลิตกระดาษหลากหลายชนิดเพ่ือนําไปใชสําหรัวัตถุประสงคที่
แตกตางกันนอกจากจะใชเพียงเพ่ือการขีดเขียน  เชน เพื่อนําไปใชทําบรรจุภัณฑ วัสดุกอสราง (ฝา 
ผนัง) ใชในการพิมพ ทําปกหนังสือ ทํางานศิลปะ หรอืแมกระทั่งใชเปนกระดาษสุขภัณฑ 

 
3.6 ประเภทของกระดาษที่ใชในงานประดิษฐ 

 กระดาษเปนวัสดุท่ีหางาย พบเห็นไดโดยทั่วไปมีสีสันอยูในตัวเอง และอาจจะมีสีสันจากการ
พิมพ สามารถนํามาใชแทนคาสีตาง ๆ ตามตองการมีความบาง ฉีก ตัดหรือทําใหเปนรูปรางรูปทรง 
ตาง ๆ ไดงายมีมากมายหลายชนิดและมากมายหลายสี ท้ังที่หาซื้อจากทองตลาดและเลือกเก็บจาก
สิ่งของไรคา ชวยใหสามารถเลือกมาใชงานไดตามตองการ กระดาษสามารถนํามาประดิษฐเปนงาน
ศิลปะสรางสรรคไดหลากหลาย แบบ2หรือ 3 มิติได กระดาษมีความคงทน ถาวรสามารถเก็บรักษาไวได
ในระยะเวลานานมีนํ้าหนักเบา เชื่อมตอกันไดดวยสิ่งของหลายอยางเชน แปงเปยก กาว หรือวัสดุและ
สารเคมีที่มีความเหนียวอ่ืน ๆ  

กระดาษที่ใชในงานประดิษฐ ไดแก 
1.  กระดาษโปสเตอรหนา มีความหนาแข็ง และยังมีสีพิมพฉาบอยูท่ีดานหนาของ 

กระดาษ เหมาะสําหรับใชเปนพ้ืนหลังของภาพที่ตองการใหมีสีสันแตกตางออกไป หรือใชเปนภาพที่
ตองการความแข็งแรง 

2. กระดาษสีชนิดตาง ๆ หมายถึงกระดาษสีในตัวหรือกระดาษที่ไดรับการเคลือบสี 
ท้ังหมด สามารถนํามาใชในการประดิษฐและสรางสรรคไดทั้งสิ้น 

3. กระดาษการด (เทา-ขาว) มีลักษณะหนา เนื้อยุย ยุนสามารถกดปมใหยุบลงได 
เหมาะสําหรับใชเปนพ้ืนหลังปะติดภาพ หรือใชในงานดุนใหเกิดรูปและลวดลาย 

4.  กระดาษโปสเตอรบาง มีลักษณะเชนเดียวกับกระดาษโปสเตอรหนา ตางกันตรงที่มี 
ความบางกวา ไมสามารถนํามาทําพื้นหลังได สวนใหญใชสําหรับตัดเปนรูปนํามาติดลงบนพ้ืนหลัง 

5. กระดาษโปสเตอรสองหนา มีราคาแพง เพราะเนื้อกระดาษหนา แนน มีสีสันสวยงาม  
และมีพ้ืนผิวบนเน้ือกระดาษ นํามาใชในกรณีตองการงานที่แสดงความภูมิฐาน และมีราคา 

6.  กระดาษสีชอลก ปกติใชสําหรับเขียนสีชอลก แตที่มีสีหมนหนักไป ทางดําและเทา  
ซึ่งไมคอยมีใชในกระดาษชนิดอ่ืน 

7. กระดาษชําระ หรือกระดาษทิชชู เนื้อยุน บาง นิ่ม ใชงานที่ตองการความนุมออนไหว  
เชนดอกไม เสื้อผา 

8. กระดาษสา มีลักษณะบาง ยุย มองเห็นเสนเยื้อของกระดาษ เหมาะสําหรับใชงานที่ 
ตองการความออนนุม เชน กอนเมฆ หรือขนสัตว 
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9. กระดาษแกว มีความใส โปรงแสงและมีสีสันหลายสี ใชในงานที่ตองการแสดงความ 
มัน วาว หรือใหแสงลอดผาน 

กระดาษที่เลือกหาจากวัสดุไรคาไดแก 
1. กระดาษแม็กกาซีนทั้งในประเทศและตางประเทศ เลือกใชเฉพาะสวนที่มีสีสัน นํามา 

แทนคาสีของภาพที่ตองการไดเชนเดียวกัน กระดาษสีทั่วไป ตัวอักษรที่พิมพอยูยังจะชวยใหเกิดความ
สวยงามอีกลักษณะหน่ึงดวย 

2. กระดาษหนังสือพิมพ ในกรณีที่ตองการสรางสรรคงานที่ไมมีสีสันมากนักหรืองานที่ 
จําเปนตองใชกระดาษจํานวนมากเพื่อแสดงความสวยงามของรูปทรง เชน งานปนกระดาษหรือขยํา
กระดาษ 
 

3.7 บทบาทของครูในการสอนศิลปประดิษฐ  
การดเนอร (อัญชุลีกร อัมพรดล. 252: 28; อางอิงจาก Gardner. 1980) กลาววา ความสามารถ

ตามธรรมชาติของเด็กในดานศิลปะจะปรากฏใหเห็น ซ่ึงผูใหญจะตองไมกาวกายเพราะจะทําให
ความสามารถดานการสรางสรรคของเด็กหยุดชะงัก หากแตใหการสนับสนุนทั้งดานเคร่ืองมือ และการ
ใหกําลังใจ บุศรินทร สิริปญญาธร (2545: 19) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมศิลปะครูควรใหคําแนะน าหรือ
บอกแนวทางเพียงเล็กนอยเทาน้ัน การสอนกิจกรรมศิลปะโดยตรงกอใหเกิดผลเสียควรจะสนับสนุนให
เด็กมีการคนพบกระบวนการทางศิลปะดวยตนเองใหโอกาสเด็กไดคนควาอยางกวางขวาง โดยการ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณท่ีหลากหลายใหเด็ก การใชสื่อ วัสดุ อุปกรณนอยนับวา เปนการจัดศิลปะที่ไม
เหมาะสมอยางมาก ศิลปะส่ือผสม (Mixed Media) เปนการคนพบทางที่เปนไปไดของนักศิลปะในการใช
วัสดุและวิธีการหลากหลายมากขึ้นในการทําศิลปะมากขึ้น เชน การใชสีนํ้ากับสีเทียนระบายดวยกัน การ
ปะติดกับการระบายสี การเย็บกรอบวาดภาพระบายสี ซึ่งเปนการผสมผสานอยางสรางสรรคไมมีที่สิ้นสุด 
ครูมีบทบาทสําคัญย่ิงในการสรางใหกิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมที่สรางการเรียนรูเทคนิคการสอนศิลปะที่
สําคัญ  

เลิศ อานันทนะ (2535: 14 - 15) ไดกลาวถึงบทบาทของครูและผูปกครองไว ดังน้ี  
            1. สอนดวยความรัก  
            2. ยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียนแตละคนที่แตกตางกัน  
            3. ไมจําเปนตองรีบรอนแกไขผลงานศิลปะของนักเรียน ทางที่ดีควรสงเสริมใหกลาคิด  
กลาทํา และกลาแสดงออกใหมากที่สุด  
            4. อยาแทรกแซงความคิดหรือตัดสินใจแกปญหาแทนนักเรียนทางที่ดีควรใหนักเรียน 
ไดแสดง ออกอยางอิสระ  
            5. ใชคําพูดยั่วยุ และทาทายใหแสดงออกแทนการออกคําสั่ง  
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             6. วางแผนการจัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณเอาไวลวงหนา เปดโอกาสใหนักเรียนได 
แสดงออกอยางอิสระภายใตบรรยากาศของความรัก ความอบอุนและเปนกันเอง จะทําใหนักเรียน เกิด
ความรูสึกวาปลอดภัย ไดรับความคุมครองปกปอง และสงผลใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และกลา
แสดงออกในที่สุด  

 ขอควรคํานึงในการสอนศิลปะเด็กปฐมวัย  
1.  หลีกเลี่ยงการใหแบบอยางหรือจุดเปนภาพ และสมุดภาพระบายสีแกเด็ก เพราะ สิ่ง 

เหลานั้นทําใหเด็กสูญเสียความคิดสรางสรรค  
              2. ตองชวยพัฒนาความเปนตัวของตัวเองใหแกเด็ก โดยการทําใหเด็กรูวาครูมีความ 
จริงใจกับเขา ทําใหเขารูวาเขาควรจะภูมิใจในตัวเขาที่เขาทําไดดวยตัวของเขาเอง พูดกับเดก็บอยๆ วา 
“หนูทําได”จะทําใหเด็กเกิดความพยายามและไมกลวัท่ีจะแสดงออก
              3. เขาใจผลงานของเด็ก ทําใหเด็กรูวาครูเห็นคุณคาในงานที่เขาทํา อยาบังคับหรือ 
คาดคั้นเอาความหมายและไมกลัวที่จะแสดงออก  
              4. ครูจะตองไมแกไข หรือทeผลงานใหเด็กเสียเอง ครูเปนเพียงผูสังเกตการณ และ 
ชวยเม่ือเด็กตองการความชวยเหลือ โดยเฉพาะการใชอุปกรณตางๆ ใหแนะนํา สาธิตใหดู เม่ือเด็กใช
เปนครั้งแรก  

1.  ไมควรวิจารณงานศิลปะของเด็ก หากเปนการประเมินผลจะมีวิธีการประเมิน 
โดยเฉพาะเด็กๆ ควรมีอิสระที่จะแสดงความรูสึกนึกคิดของเขาโดยปราศจากความกลัว บทบาทของ
ผูสอนคือ จัดหาวัสดุอุปกรณ และสถานที่ใหเขา และทําใหเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานดวยตนเอง  

2. การทําใหผูปกครองเห็นคุณคาของงานเด็ก จะชวยใหเกิดความตองการสรางสรรค 
งานตางๆ  

3.  ควรขยายประสบการณทางศิลปะของเด็กดวยการพาไปทัศนศึกษาแหลงที่แสดงผล 
งานศิลปะ หรอืขอยืมภาพวาด หรือสไลดเกี่ยวกับศิลปะนํามาใหเด็กดูในหองเรียนบางถาทําได 

จะเห็นไดวาครูและผูที่เกี่ยวของมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปะและการสอนศิลปะของ
ครูกอใหเกิดความเจริญงอกงามของพัฒนาการทางดานกระบวนการคิดและดานตางๆ ของเด็ก และยัง
เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางเต็มศักยภาพ  

 
3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปะและศลิปประดิษฐ  
งานวิจัยในตางประเทศ  
แสตปป (Stampp. 1964: 5258-4) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและ

สติปญญาของนักเรียนท่ีเรียนศิลปะและไมเรียนศิลปะ ความคิดสรางสรรคและสติปญญาไมมี
ความสัมพันธกันแตนักเรียนท่ีเรียนศิลปะไดคะแนน แนวความคิดสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมเรียนศิลปะ  



 

 

ครอลล (Krall. 1982: 5258 – A) ไดศึกษาเครื่องการสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชวิชา
ศิลปะของครูในโรงเรียนคริสดศาสนาในการจัดประสบการณภาคปฏิบัติพบวา ครูสามารถชวยเด็กใหเกิด
ประสบการณในการเรียนรูไดดีขึ้นโดยใชสื่อทางศิลปะและความคิดสรางสรรค  

 
งานวิจัยในประเทศ  
ฐิติพร พิชูกุล (2538: 63) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดประสบการณศิลปะประดิษฐแบบกลุม ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณศิลปะประดิษฐแบบกลุม กับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณศิลปะประดิษฐแบบ
รายบุคคลมีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ปริยานุช จุลพรหม (2547: 67) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาความสามารถดานการคิด
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัยดวยการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ ผลการศึกษาพบวา ความสามารถดาน
การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ศรีแพร จันทราภิรมย (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชเปลือกขาวโพด ผลการศึกษาพบวา ความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชเปลือกขาวโพดสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

รัตนา นิสภกุล (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยนํ้าตาลไอซิ่ง ผลการศึกษาพบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
หลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยน้ําตาลไอซิ่ง สูงกวากอนทํากิจกรรมศลิปสรางสรรคดวยน้ําตาล
ไอซ่ิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปะประดิษฐ สรุปไดวา กิจกรรม
ศิลปะประดิษฐนั้นเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญท่ีควรจัดใหกับเด็ก เพราะเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมและ
พัฒนาทักษะดานตางๆ ใหกับเด็ก ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา เนื่องจากกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐเปนกิจกรรมที่เด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองผานประสาทสัมผัสทั้งหา แลวเกิดการเรียนรู 
กระบวนการคิดจินตนาการ ซึ่งจะเปนพื้นฐานการพัฒนาไปสูการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัย  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
            ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
               1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
               2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
               3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
               4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

   ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการสุมกลุมตัวอยางครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัย ชาย  –  หญิง อายุระหวาง 

5 – 6 ป  ชั้นปฐมวัยปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 3 หอง 90 คน  โรงเรียนอนุบาล
โชคชัยเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน   

 
   กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี ้เปนเด็กปฐมวัยชาย  –  หญิง  อายุระหวาง   

5 –  6   ป ชั้นปฐมวัยปที ่3 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2553  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย เขต 
ลาดพราว กรงุเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน  
1 หองเรียน จํานวน 30 คน ใชนักเรียนเปนกลุมตวัอยาง จํานวน 15 คน โดยการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. สุมนักเรียนมาจํานวน 1 หอง จากนักเรียน 3 หอง  
   2. ทดสอบความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่เลือกไดในขอ 1 เพ่ือเรียงลําดับนักเรียนตาม 
คะแนนความคิดสรางสรรคจากมากไปหานอย 
   3. เลือกนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคนอยจากอันดับสุดทายขึ้นมา 15 คน เปนกลุม
ตัวอยาง 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐดวยกระดาษ 
2. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากการวาดภาพ TCT-DP (Test of CreativeThinking-

Drawing Production) ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban.1986: 138-155) 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
          การสรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
    1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศิลปสรางสรรคของ วราภรณ นาคะสิริ (2546)   

ประสิทธิรักษ เจริญผล (2547) วรางคณา กันประชา (2548) รัตนา นิสภกุล (2550) ศรีแพร จันทรา
ภิรมย (2550) สมศรี เมฆไพบูลยวัฒนา (2551) 
              1.2 กิจกรรมสําหรับเด็กกอนวัยเรียนของเยาวพา เดชะคุปต (2542) 
              1.3 ศิลปศึกษาของวิรุณ ตั้งเจริญ และ สุรพล ขันธศุภ (2543) 
              1.4 กิจกรรมศิลปะ สําหรับเด็กกอนวัยเรียนของ สัตยา สายเชื้อ (2541) 
              1.5 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยของสิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545) 
              1.6 คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ 

     1.7 ศึกษามาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพ่ือการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน (2549 - 2553) 

  2. สรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
               2.1 ชื่อกิจกรรม โมบายสายรุง 
               2.2 จุดประสงคของการทํากิจกรรม 

  2.2.1 เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
                    2.2.2 เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองและการกลาแสดงออก 

2.2.3 เพ่ือสงเสริมการทํางานอยางตั้งใจ 
               2.3 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 

 2.3.1 สรางขอตกลงกอนทํากิจกรรมโดยใหสัญญาณวากอนหมดเวลาจะเคาะ 

จังหวะเพื่อแสดงวาหมดเวลาแลวและเม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวควรเก็บอุปกรณและลางมือใหสะอาด 
           2.3.2 เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระครูคอยแนะนําชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 

           2.3.3 นําผลงานที่ประดิษฐเรียบรอยแลวโชวที่มุมผลงาน 
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                  2.4 ขั้นสรุป 
              เด็กเลาถึงชิ้นงานของตนเองจากการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐสรางสรรคดวย

กระดาษ 
                  2.5 ขั้นประเมินผล 

              2.5.1 สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 

              2.5.2 สังเกตการจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 

              2.5.3 สังเกตความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  
                  2.6 วัสดุ – อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 

               2.6.1 แกนทิชชู   

     2.6.2 กระดาษสีโปสเตอร กระดาษแกว กระดาษหอของขวัญ กระดาษนิตยสาร      

       2.6.3 กาว กรรไกร เชือก 

     3. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานเพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยใชเกณฑการตัดสิน 
2 ใน 3 ทานของ ผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นตรงกัน ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 
               3.1 อาจารยปฐมาภรณ  เดชะไกรศยะ       อาจารย ชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต  
                                                                    ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
               3.2 อาจารยอนินทิตา  โปษะกฤษะณะ  ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลสยามสามไตร 
                                                                    สุขุมวิท 89/1 กรุงเทพมหานคร 
        3.3 รองศาสตราจารยลลิตพรรณ ทองงาม  ขาราชการบํานาญ อดีตอาจารยผูสอน 
           วิชาศิลปะ โรงเรียนสาธติศรีนครินทรวิโรฒ                
                                                           ประสานมิตร(ฝายประถม)                                        

     4. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษมาปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยปรับแกขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมใหเนนที่ตัวเด็กมากขึ้น ปรับสื่อ
กระดาษที่ใชประดิษฐใหหลากหลาย 

     5. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษที่ปรับปรุงแกไข  
     6. นําแผนการจัดกจิกรรมศิลปประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษที่ปรับปรุงเหมาะสม แลว

ไปจัดทําเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 
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ตาราง 1 แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดษิฐดวยกระดาษ 
 

สัปดาห วัน ชื่อกิจกรรม กระดาษที่ใชประดิษฐ 
1 อังคาร หนากากสวนสัตวนอยนารกั กระดาษสีโปสเตอร  กระดาษ

แกว  กระดาษหอของขวัญ 
กระดาษนิตยสาร 

พุธ มงกุฏเทวดาและนางฟา 

พฤหัสบด ี โมบายลูกบอลหลากส ี
2 อังคาร ต.เตานอยทบักระดาษ ถุงกระดาษสนี้ําตาล กระดาษสี

โปสเตอร กระดาษสา  กระดาษ
นิตยสาร  กระดาษตะกัว่  

พุธ กระถางปลูกรกั 

พฤหัสบด ี กรอบรูปแสนสวย 
3 อังคาร ตุกตาแกวกระดาษ กระดาษสา  กระดาษแกว  

กระดาษหอของขวัญ กระดาษ
นิตยสาร กระดาษหนังสือพิมพ 

พุธ หมวกใบนอย 

พฤหัสบด ี แกนทิชชูเกบ็ดินสอ 

4 อังคาร ตุกตาหุนน้ิวมือ กระดาษสีโปสเตอร  กระดาษ
แกว  กระดาษหอของขวัญ 
กระดาษนิตยสาร 

พุธ ตุกตาหุนมือ 

พฤหัสบด ี ถุงแปลงราง 

5 อังคาร หนากากแฟนซ ี ถุงกระดาษสนี้ําตาล กระดาษสี
โปสเตอร กระดาษสา  กระดาษ
นิตยสาร  กระดาษตะกัว่ 

พุธ มงกุฏเจาหญิงเจาชาย 

พฤหัสบด ี โมบายสัตวนอยนารัก 

6 อังคาร ตุกตาเดงดึ๋ง กระดาษสา   กระดาษแก ว  
กระดาษหอของขวัญ กระดาษ
นิตยสาร กระดาษหนังสือพิมพ  

พุธ ดอกไมไสวสวย 

พฤหัสบด ี แจกันขวดอันนอย 

7 อังคาร สัตวใตทะเลเตนระบํา กระดาษสีโปสเตอร  กระดาษ
แกว  กระดาษหอของขวัญ 
กระดาษนิตยสาร 

พุธ ลูกแซกเตนระบํา 

พฤหัสบด ี หนอนนอยคอยๆคลาน 

8 อังคาร บานของฉัน 1 ถุงกระดาษสนี้ําตาล กระดาษสี
โปสเตอร กระดาษสา  กระดาษ
นิตยสาร  กระดาษตะกัว่ 

พุธ บานของฉัน 2 

พฤหัสบด ี บานของฉัน 3 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวัดความคิดสรางสรรค 
แบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT–DP ของ Jellen and Urban ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี

ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ Jellen and Urban ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
            1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค  
   1.1 ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู 
   1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบทดสอบความคิดสรางสรรคและพัฒนาแบบทดสอบ 
ความคิดสรางสรรค 
   1.3 ศึกษารูปแบบการหาความเชื่อม่ันของการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรค ระหวาง
ผูวิจัย และผูเชี่ยวชาญดานแบบทดสอบความคิดสรางสรรค คือ อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ 
โดยผูวิจัยขอคําแนะนํา ฝกฝนและเรียนรูในการตรวจใหคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 

   1.4 แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban. 
1986) 
          2. ศึกษาเกี่ยวกับการใชแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen;& Urban. 1986) 
          3. ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & 
Urban) ซึ่งเปนแบบทดสอบที่ใชกระดาษและดินสอในการทดสอบเปนรายบุคคล ซึ่งกําหนดรูปแบบ
ดังนี้ คือ 
   3.1 ถาสิ่งที่กําหนดเปนสิ่งเราที่เตรียมไวในรูปของชิ้นสวนเล็กๆ มีขนาดและรูปแตกตางกัน 
เชน รูปมุมฉาก รูปครึ่งวงกลม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปด รูปจุด รูปรอยเสนประ รูปโคงดวยตัว S  ซึ่ง
ประกอบอยูดานในและดานกรอบสี่เหลี่ยมใหญ และถาการตอบสนองตอสิ่งเรา ผูถูกทดสอบสามารถ
ตอบสนองตอสิ่งเราไดอยางอิสระตามจินตนาการ โดยการวาดภาพขึ้นมาในของเขตของชวงเวลา    
ที่กําหนดใหและมีเกณฑสําหรับยึดถือเปนหลักในการประเมินคุณคาความคิดสรางสรรคจากผลการ
วาดภาพทั้งหมด 

   3.2 การใชแบบทดสอบ 
         3.2.1 ผูถูกทดสอบจะไดรับแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและ 

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

ทําแบบทดสอบ ผูทดสอบอาจจะตอบคําถามได เชน “หนูวาดรูปอะไร” ใหครูตอบไดวา “เด็กๆอยาก
วาดรูปอะไรก็ไดตามที่อยากวาด รูปที่วาดเปนสิ่งที่ถูกตองทั้งสิ้น ทําอยางไรก็ได ไมมีสิ่งผิด” 

        3.2.4 ในการทดสอบกําหนดเวลา 15 นาที หลังจากนั้นผูทดสอบจะเก็บขอสอบ 
ทั้งหมด เขียนชื่อ อายุ เพศ และชื่อเร่ืองหรือชื่อภาพที่ผูถูกทดสอบเปนผูตั้งไวที่มุมขวาของแบบทดสอบ  
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        3.2.5 ผูทดสอบจดบันทึกเวลาการทําแบบทดสอบของผูที่ทําสําเร็จกอน 12 นาที  
ไวที่มุมขวาของแบบทดสอบ และปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 3.2.4 
   3.3 ศึกษาการใหคะแนนแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลน และเออรบัน  
(Jellen&; Urban) โดยมีหลักเกณฑคือ  
    3.3.1 การตอเติม (Cn)  
    3.3.2 ความสมบูรณ (Cm) 
    3.3.3 ภาพสรางขึ้นใหม (Ne)  
    3.3.4 การตอเนื่องดวยลายเสน (Cl)  
    3.3.5 การตอเนื่องที่ทําใหเกิดเรื่องราว (Cth)  
    3.3.6 การขามเสนกันเขตโดยการใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ (Bfd) 
    3.3.7 การขามเสนกั้นเขตอยางอิสระโดยไมใชสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ  
(Bfi)  
    3.3.8 การแสดงความลึก ใกล - ไกล หรือมิติของภาพ (Pe)  
    3.3.9 อารมณขัน (Hu)  
    3.3.10 การคิดแปลกใหม ไมติดตามแบบแผน (Uc)  
    a. การวางภาพ 
    b. ภาพที่เปนนามธรรมหรือไมเปนของจริง 
    c. ภาพที่เปนสัญลักษณหรือการใชคําพูด 
    d. ภาพที่ตอเติมไมใชภาพที่วาดกันแพรหลายทั่วไป 
    3.3.11 ความเร็ว (Sp)  
         4. ศึกษาเกี่ยวกับการใชแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบความคิด 
สรางสรรคของเยลเลน และเออรบัน (Jellen;& Urban) 
   4.1 เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
            ดานหลังของแบบทดสอบมีขอเล็กๆ อยู 11 ชอง แตละชองมีรหัสสําหรับคะแนน วิธีการให
คะแนนเพียงแตพับสวนลางของแบบทดสอบขึ้นมา ก็สามารถใหคะแนนไดทันที คะแนนรวมของ
แบบทดสอบความคิดสรางสรรค คือ 72 คะแนน โดยมีรายละเอียดของคะแนนดังน้ี เกณฑขอที่ 1 - 
11 ยกเวนขอ 10 คะแนนขอละ 6 คะแนน ขอ 10 แบงเปน 4 ขอยอย ขอยอยละ 3 คะแนน รวม  
12 คะแนน 
 4.2 หาความเชื ่อมั่นในการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคระหวางผู วิจัยและ
ผูเชี่ยวชาญโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยผูวิจัยศึกษาวิธีการตรวจแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
กับผูเชี่ยวชาญคือ อาจารย อนินทิตา โปษะกฤษณะ และรองศาสตราจารยลลิตพรรณ ทองงาม 
หลังจากนั้นไดทดสอบแบบวัดความคิดสรางสรรคกับเด็กนักเรียน 15 คน (ที่ไมใชกลุมตัวอยาง) เพ่ือ
หาความชํานาญในการใชแบบทดสอบ นําผลการทดสอบความคิดสรางสรรคมาหาความเชื่อม่ันใน
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การตรวจแบบทดสอบระหวางผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา 
คาความเชื่อม่ันในการตรวจระหวางผูวิจัยกับอาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะ มีคาความเชื่อม่ัน 
0.971 สวนผูวิจัยกับรองศาสตราจารย ลลิตพรรณ ทองงาม มีคาความเช่ือม่ัน 0.961 และระหวาง
อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษณะกับรองศาสตราจารยลลิตพรรณ ทองงามมีคาความเชื่อม่ัน 0.957 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Design) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง

โดยอาศัยการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest  
Design) นํามาปรับใหเหมาะสมกับงานวิจัย ดังแสดงในตาราง 1 

 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

 
กลุมทดลอง  T1    X   T2 

 

 
 
 
เม่ือ  T1 แทน การทดสอบความคิดสรางสรรคกอนการทดลอง 

   T2 แทน การทดสอบความคิดสรางสรรคหลังการทดลอง 
   X แทน การทํากิจกรรมศิลปประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษ 
 
 

วิธีการดําเนินการทดลอง 
การทดลองครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2553 เปนเวลา  8  สัปดาห

สัปดาหละ  
3 วัน คือ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี ชวงกิจกรรมสรางสรรคในเวลาเชา 10.00 – 10.30 น.วันละ 30 
นาที รวม 24 วัน โดยมีลําดับ ขั้นตอนดังนี้ 

1. สรางความคุนเคยกับเด็กและจัดเตรียมสภาพแวดลอมเปนระยะเวลา 1 สปัดาห 
2. ดําเนินการทดสอบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง โดยการนํา

แบบทดสอบ 
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ความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (TCT – DP : Test For Creative Thinking –Drawing 
Production) ของ เยลเลน และ เออรบัน (Jellen and Urban) มาทดสอบกอนการทดลอง( Pretest ) 
กับกลุมตัวอยาง 

3. ดําเนินการทดลองดวยการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ ใชเวลา 8 สัปดาห
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30  นาที ชวงกิจกรรมสรางสรรค  

4.ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (TCT – DP : Test For 
CreativeThinking – Drawing Production) ของ เยลเลน และ เออรบัน (Jellen and Urban) ไป
ทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

5. นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบ ขอ2 และ ขอ4  มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกอนและหลังการทดลองใช t-test แบบ Dependent 
Sample 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ ดังนี้ 
 

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

              

 
 เม่ือ       แทน  คะแนนเฉลี่ย 
         ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
         N แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตวัอยาง 
   
 
 
 
 
 
 



56 
 

      1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) คํานวณจากสูตร  
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79 ) 

 
 

                                         

 
 เม่ือ S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  N  แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตวัอยาง 
  ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  ∑ X2  แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละตวัยกกาํลังสอง 
 
 

2.  สถิติทีใ่ชในการหาคุณภาพของผูตรวจใหคะแนน 
 สถิติทีใ่ชหาความเชื่อม่ันของผูตรวจความคิดสรางสรรค โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรสัน(Pearson Productmoment correlation (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 173 ) 
 

    
 
  
 เม่ือ N แทน เปนจํานวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา 
  ∑ X แทน เปนผลรวมทัง้หมดของคะแนนดิบ X  
  ∑ Y แทน เปนผลรวมทัง้หมดของคะแนนดิบ Y 
  ∑ X2 แทน เปนผลรวมทัง้หมดของคะแนนดิบ X แตละตวัยกกําลัง 2 
  ∑ Y2 แทน เปนผลรวมทัง้หมดของคะแนนดิบ Y แตละตวัยกกําลัง 2 
  ∑ XY แทน  เปนผลรวมทัง้หมดของคะแนนดิบ X และ Y คูณกันแตละคู 
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3. สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน 
      สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดสรางสรรคกอน
และหลังการทดลอง โดยใช  t –test  สําหรับ Dependent Sample (ลวน สายยศ; และอังคณา  
สายยศ. 2538: 104 ) 
 

                            

 
 โดย  df = N - 1 

เม่ือ t แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t – distribution 
 D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
 ∑ D แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวางกอนและหลังการ 

ทดลอง  
  ∑ D2 แทน ผลรวมกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวางกอนและหลัง 

การทดลอง 
 
           4. การแปลผลระดับคะแนนความสามารถในการคิดสรางสรรคจากแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) ในการแปลผลคะแนนดิบใชเกณฑดังนี้ 
 ความคิดสรางสรรคระดับสูง  มีคะแนนตั้งแต 48 ขึ้นไป 
 ความคิดสรางสรรคระดับปานกลาง มีคะแนนตั้งแต 24 - 47  
 ความคิดสรางสรรคระดับต่ํา  มีคะแนนต่ํากวา 24 
 (อนินทิตา โปษะกฤษณะ. 2535)  

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเร่ืองความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐดวยกระดาษ เพ่ือใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 

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

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ตามลําดับดังนี้ 
   1. ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมศิลปประดิษฐ
ดวยกระดาษ 
   2. การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรม 
ศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ
ดวยกระดาษ ในระยะเวลา 8 สัปดาห เด็กปฐมวัยมีระดับความคิดสรางสรรคกอนและหลังการจัด
กิจกรรมตามผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 3 และตาราง 4 
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ตาราง 3 ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวย    
     กระดาษ 
  

ความคิดสรางสรรค 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

X  S ระดับความคิดสรางสรรค X  S ระดับความคิดสรางสรรค 
 

12.33 
 

 
1.72 

 
ต่ํา 

 
22.71 

 
7.71 

 
ต่ํา 

 
 จากผลการวิเคราะหตาราง 3 ปรากฏวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนการจัด
กิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา แมวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของความคิดสรางสรรคหลังการจัด
กิจกรรม เด็กปฐมวัยยังมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา 
 
ตาราง 4 รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษกอนและหลังการ   
     ทดลอง จําแนกตามระดับความคิดสรางสรรค 
 

ระดับ 
ความคิด 
สรางสรรค 

จํานวนเด็กปฐมวัย 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน รอยละ 
สูง 0 0 0 0 
ปานกลาง 0 0 6 40 
ต่ํา 15 100 9 60 

 
 จากผลการวิเคราะหตามตาราง 4 ปรากฏวา ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
กอนการทดลอง รอยละ 100 มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา หลังการทดลองพบวา เด็กปฐมวัย
รอยละ 40 มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง และรอยละ 60 อยูในระดับต่ํา เม่ือพิจารณา
ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษพบวามี
จํานวนเด็กปฐมวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความคิดสรางสรรคจากระดับต่ําเปนระดับปานกลาง 
รอยละ 40 ของจํานวนกลุมตัวอยาง 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรม
ศิลปะประดิษฐดวยกระดาษ ตามผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลป  
     ประดิษฐดวยกระดาษ 
 

ความคิดสรางสรรค  S  diff S diff t p 

       
กอนการทดลอง 12.33 1.72     

   10.38 7.87 5.10** .000 
หลังการทดลอง 22.71 7.71     

       

 
 จากผลการวิเคราะหตามตาราง 5 แสดงวาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ทํา
กิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังจากจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ ทั้งน้ีเพ่ือเปนประโยชนและเปน
แนวทางสําหรับครู ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในการพิจารณาเลือกสื่อ 
กิจกรรมที่ชวงสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม ซึ่งมีลําดับ
ขั้นตอนการวิจัยและผลของการวิจัย โดยสรุปดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลป
ประดิษฐดวยกระดาษ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลป
ประดิษฐดวยกระดาษ 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
 ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย หลังการทํากิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ สูงกวา
กอนทําการทดลอง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

   ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการสุมกลุมตัวอยางครัง้นี้ เปนเด็กปฐมวัย ชาย  –  หญิง อายุระหวาง 

5 – 6 ป  ชั้นปฐมวัยปที ่3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2553  จํานวน   3  หอง 90 คน โรงเรียน
อนุบาลโชคชยัเขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน   
               กลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย  –  หญิง  อายุระหวาง 5 – 6   ป 
ชั้นปฐมวัยปที่  3 ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2553  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย เขต ลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 1 หองเรียน  
จํานวน 30 คน  ใชนักเรียนเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบหลายขั้นตอน 
โดยจับสลากเลือกนักเรียนมา 1 หองเรียน จากจํานวน 3 หองเรียน จากนั้นทําการทดสอบความคิด
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สรางสรรค ดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรคและคัดเลือกเด็กที่มีคะแนนความคิดสรางสรรค 15 
คนอันดับสุดทายมาเปนกลุมตัวอยางในการทดลอง 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
 1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ จํานวน 24 แผน 
 2. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban. 1986. 
The Test for Creative Thinking - Drawing Production) 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การทดลองครั้งน้ี ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2553 เปนเวลา  8  สัปดาห

สัปดาหละ 3 วัน คือ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี ชวงกิจกรรมสรางสรรคในเวลาเชา 10.00 – 10.30 
น.วันละ 30 นาที รวม 24 วัน โดยมีลําดับ ขั้นตอนดังนี้ 

  1. สรางความคุนเคยกับเด็กและจัดเตรียมสภาพแวดลอมเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
  2. ดําเนินการทดสอบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง โดยการนํา

แบบทดสอบ 
 ความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (TCT – DP : Test For Creative Thinking –

Drawing Production. 1986) ของ เยลเลน และ เออรบัน (Jellen; & Urban. 1986) มาทดสอบกอน
การทดลอง( Pretest ) กับกลุมตัวอยาง 

  3. ดําเนินการทดลองดวยการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ ใชเวลา 8 สัปดาห
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30  นาที ชวงกิจกรรมสรางสรรค  

  4. ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (TCT – DP : Test 
For CreativeThinking – Drawing Production) ของ เยลเลน และ เออรบัน (Jellen and Urban) ไป
ทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

  5. นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบ ขอ2 และ ขอ4  มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิต ิ

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาสถิติพ้ืนฐานของความคิดสรางสรรคกอนและหลังการทดลอง โดยนําขอมูลไปหา
คาเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. เปรียบเทียบระดับความคิดสรางสรรคกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวย
กระดาษ โดยใชสถิติ t-test สําหรับ Dependent Samples 
 3. เปรียบเทียบระดับความคิดสรางสรรคกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวย
กระดาษโดยใชรอยละ 



63 
 

 4. หาความเชื่อม่ันของผูตรวจความคิดสรางสรรคและหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษอยูใน
ระดับต่ํา และความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแตยัง
อยูในระดับต่ํา เมื่อจําแนกเด็กปฐมวัยตามระดับความคิดสรางสรรคพบวากอนการทดลองเด็ก
ปฐมวัยทั้งหมดมีความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา หลังการทดลองความคิดสรางสรรคของ   
เด็กปฐมวัยรอยละ 40 อยูในระดับปานกลาง และรอยละ 60 อยูในระดับต่ํา 
 2. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลองการจัด
กิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ ผลการวิจัยพบวาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
หลังจากการทดลองสูงกวากอนการทดลองการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ
ดวยกระดาษ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น อภิปรายไดดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ เปนการจัดกิจกรรมที่ไดใหเด็กลงมือกระทํา เปน
การจัดประสบการณท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการปฏิบัติกับสื่อ วัสดุ 
อุปกรณสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เปนวัยของการสํารวจคนควา มีความอยากรูอยาก
เห็น และ สนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว การไดลงมือกระทํา การจับตองสัมผัสทําใหเด็กเขาใจและ
รวบรวมประสบการณทั้งหมดเขาดวยกัน ซึ่งเปนประสบการณสําคัญสําหรับการเรียนรูของเด็ก ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของดิวอ้ี (Dewey) ที่กลาววา การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการกระทํา ซึ่งการเปด
โอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ วางแผน สืบคนขอมูลโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหาดวยตนเองจะทําให
เด็กเกิดการเรียนรูไดดีและนอกจากนี้ประสบการณที่เด็กไดรับควรเปนประสบการณจากสถานการณ
จริง เพ่ือความรูที่เกิดขึ้นนั้นจะไดเปนความรูที่จดจําไดนาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2523: 108) ซึ่งตรงตามทฤษฎีของ เพียเจต และบรูเนอร ที่ใหความสําคัญกับการเรียนรู
ถึงการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และการลงมือปฏิบัติจะกระตุนใหผูเรียนเกิดการรับรูและจดจําสิ่ง
ตาง ๆ ไวเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ วรรณา กรัสพรหม (2546: 62 – 63) กลาววาการจัด
ประสบการณเปนส่ิงสําคัญในการสงเสริมเด็กใหเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรค เด็กสามารถ
พัฒนาความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดีหากไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองผานประสาทสัมผัสทั้งหา จะ
กอใหเกิดความสามารถของสมองในการคิดดัดแปลงความรูหรือประสบการณและคิดสรางสรรค
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ผลงาน ที่มีความแปลกใหม เพ่ือทําใหผลงานมีความละเอียดละออ อีกทั้งยังสามารถสรางสรรคองค
ความรูดวยตนเองจากการบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูดวยการวาดภาพอยางอิสระ และสามารถถายทอด
ความคิด จินตนาการของตนเองอยางเต็มที่ กมลพรรณ ชีวพันธุศรี (2546: 35 - 36) กลาววาในการ
ทํากิจกรรมทําใหสมองไดทํางานตางๆที่ทาทายลวนสงผลตอการเจริญเติบโตของสมองซีกขวาที่
เกี่ยวกับจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และรวมทั้งความคิดที่แปลกๆใหมๆ ดังน้ันการจัดกิจกรรม
ศิลปประดิษฐดวยกระดาษจึงเปนกิจกรรมที่เด็กไดพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยผานการลงมือ
กระทําดวยตนเอง กนิษฐา ชขูันธ (2541: 52-54) ไดศึกษาวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวทางการสอนภาษาธรรมชาติ โดยใชแกนนําในหนวยการสอนที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัย ของนักเรียนอนุบาลปที่ 3 ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ซึ่งกําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2540 โรงเรียนอนุบาลหนนูอย กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
จํานวน 27 คน ผลการศึกษาวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการ
สอนภาษาธรรมชาติ โดยใชแกนนําหนวยการสอนสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 25.25 หลังการทดลอง คาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 37.14ละมุล ชัชวาล (2543: 70 – 73) ไดศึกษาวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน
ของไทยประกอบคําถามปลายเปดที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 
2ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 โรงเรียนบานโนนปาซาง สังกัดสํานักงานประถมศึกษา อําเภอผา
ขาว จังหวดัเลย จํานวน 30 คน พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม การละเลนพ้ืนบานของ
ไทยประกอบคําถามปลายเปด กับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานของไทย
ประกอบคําถามอิสระ มีความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
คาเฉลี่ยของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทยประกอบคําถามปลายเปด
ที่สูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทยประกอบคําถามอิสระ 

2. กิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ เปนกิจกรรมที่เปนรูปธรรม เด็กไดเรียนรูปฏิบัติจริง 
จากการสัมผัส สังเกต คิดจําแนกรูปราง รูปทรง ขนาด สี ผิวสัมผัส การเปลี่ยนแปลงกอนนํากระดาษ
มาประดิษฐและหลังจากการประดิษฐ เชน ในการนํากระดาษมาประดิษฐโดยการตกแตงดวย
กระดาษที่มีรูปราง เน้ือผิว ตางกันเม่ือนํามาตกแตงเขาดวยกัน เด็กจะเกิดกระบวนการสังเกต ความ
เหมือนความแตกตางแลวลงมือประดิษฐดวยตนเองตามที่ไดวางแผนไว เปนการเรียนรูที่เด็ก
สามารถพบไดจริง เปนรูปธรรม และเกิดการคิดมโนภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเพียเจท 
(piaget) กลาววา กิจกรรมที่ครูจัดขึ้นน้ันจะตองใหเด็กไดมีสวนในการทํา เพราะจะทําใหเด็กมีโอกาส
ที่จะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการชวยพัฒนาโครงสรางทางสติปญญา โดยเฉพาะ
ความสามารถดานกระบวนการยอนกลับ การเชื่อมโยง การรวมกัน และการแยกแยะ และที่สําคัญ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัยนั้นควรอยูที่ตัวของเด็กเปนผูคิดสรางสรรคความรูขึ้นดวยตนเอง จาก
กิจกรรมศิลปประดิษฐโดยใชกระดาษนั้นเด็กไดลงมือกระทําเองโดยเด็กเลือกชนิดของกระดาษ เลือก
วัสดุอุปกรณแลวแตความตองการของตนเองอยางอิสระ เด็กจะเกิดกระบวนการคิด การสังเกตวา
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ควรเลือกกระดาษที่มี รูปราง เน้ือผิว สี อะไรและใชวัสดุแบบใดในการประดิษฐซึ่งวัสดุอุปกรณ เด็ก
จะเกิดการรับรูจากการมองเห็นภาพ เปนตน การลงมือประดิษฐดวยตนเองดังกลาวสงผลใหความคิด
สรางสรรคสูงขึ้นหลังจากที่ไดรับกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ ซึ่งสอดคลองกบัอารี รังสินันท 
(2532: 3; อางอิงจาก Guilford. 1950) ที่กลาววาความคิดเปนลักษณะของความคิดอเนกนัย คือ
ความคิดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกลซึ่งลักษณะความคิดเชนน้ีจะนําไปสูการคิด
ประดิษฐสิ่งแปลกใหมรวมถึงการคิดคนพบวิธีแกปญหาไดสําเร็จ ดังน้ันการจัดกิจกรรมศลิปประดิษฐ
ดวยกระดาษ จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีสวนชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ซึ่ง
สอดคลองกับประสิทธิรักษ เจริญผล ไดวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคตอเติมดวยลายเสน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3อายุ  
5–6 ป ของโรงเรียนพระแมมารีสาทร กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 จํานวน15 คน ผล
การศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคตอเติมดวยลายเสนมีความคิด
สรางสรรคทั้งโดยรวมและแยกรายดานกอนและหลังการจัดกิจกรรม มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .01   สุวรรณา กอนทอง (2547 : 69–71) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบเสียงดนตรีคลาสสิก และ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปน
เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5–6ป กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 ปการศึกษา 2546 จํานวน 120 คน การ
ทดลอง 8 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะประกอบเสียงดนตรี
คลาสสิก กับเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบปกติ มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นกวากอน
การทดลอง และมีความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01จงลักษณ ชาง
ปลื้ม (2541: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความคิดสรางสรรคและความสามารถการวาดภาพจากกิจกรรม
การวาดภาพประกอบการฟงนิทานของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่2 จากกลุมตวัอยางที่เปนนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 ที่มีอายุ 5 – 6 ป ของโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีจํานวน 42 คน ใชเวลาทดลอง 6 
สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ดวยแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงนิทาน 18 
แผน พบวา นักเรียนหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงนิทานมีพัฒนาการ
ดานความคิดสรางสรรคหลังการทดลองครั้งที่ 18 สูงกวาครั้งที่ 12 และ ครั้งที่12 สูงกวาครั้งที่ 6 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการวาดภาพหลังการทดลองครั้งที่ 18 
สูงกวาครั้งที่ 12 และครั้งที่ 6 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. กิจกรรมศลิปประดิษฐดวยกระดาษ เปนกิจกรรมเสรีโดยขณะทํากิจกรรมเด็กไดรับความรู
เปนอิสระทั้งในการคิดและการแสดงออก มีบรรยากาศที่อบอุนเปนกันเอง สนุกสนานไมเครงเครียด 
และจินตนาการไดเต็มที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตางๆ เพ่ิมขึ้น ทําใหเด็กคิดสรางสรรคประดิษฐ
ตามความคิดของตนเองในขณะทํากิจกรรมครูมีสวนกระตุนใหเด็กไดใชสติปญญา ในการคิด
สรางสรรคผลงานใหมากที่สุดเทาที่จะมากได และมีความคิดที่แปลกใหมไมซ้ําแบบใคร ตลอดจนมี
รายละเอียดในการคิดใหสมบูรณยิ่งขึ้น สอดคลองกับกิลฟอรด(Guilford : 60 – 64) ในเรื่องแบบ
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โครงสรางทางสติปญญา ซึ่งมีลักษณะเปน 3 มิติ คือ มิติดานเนื้อหา มิติดานวิธีการคิด และมิติผล
ของการคิด มิติทั้งสามนี้มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกัน ถามิติดานหนึ่งเพิ่มขึ้น มิติอีก 2 ดาน ก็ยอมมี
โอกาสเพิ่มขึ้นดวย ผูที่มีมิติดานเนื้อหามาก เม่ือถูกกระตุนใหคิดจะเกิดกระบวนการทํางานของสมอง 
สามารถนําเนื้อหาจํากัด ความคิดสรางสรรคก็เชนเดียวกับผูที่มีความรู และประสบการณ สามารถ
เปรียบไดกับมิติดานเนื้อหามาก เม่ือถูกกระตุนใหคิดสมองกจ็ะนําเนื้อหาที่มีอยูมาคิดดวยวิธีการตาง 
ๆ เม่ือมีความรูและประสบการณก็ยอมสามารถคิดดวยวิธีการตาง ๆ ไดหลายรูปแบบ เกิดเปน
วิธีการคิดอยางสรางสรรค ซึ่งเปรียบไดกับมิติดานผลของการคิด ยอมมากขึ้นดวย บทบาทครูจึงเปน
ปจจัยหน่ึงท่ีมีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก ดังที่ อารี รังสินันท  
(2537: 82 – 83) กลาววา การสงเสริมความคิดสรางสรรคสามารถกระทําได โดยครูผูสอนจะตอง
ชี้แนะใหเด็กหาคําตอบจากแหลงตาง ๆดวยตนเอง และครูอาจจะเปลี่ยนบทบาทจากผูชี้แนะ ลดการ
อธิบายและการบรรยายลง เพ่ือใหเด็กไดมีสวนริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองมากขึ้น รวมทั้งเปดโอกาสให
เด็กไดสํารวจ คนควา ซึ่งเปนโอกาสใหเด็กใชความคิดริเร่ิมและจินตนาการ สวนขั้นตอนสุดทายของ
การประเมินผลดวยผลงานของเด็กเด็กจะทําการทบทวนการทํางานพรอมทั้งสะทอนความรูสึกนึกคิด
ของตนเปนการกระตุนใหเกิดความคิดจินตนาการ สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคดวย อีกทั้งการ
ที่ครูแสดงการชื่นชมดวยการพยักหนา ตั้งใจฟงเด็กเลาเรื่องจากผลงาน ทําใหเด็กรูสึกวาผลงานที่ตน
ทํามีความสําคัญ เปนที่นาสนใจสําหรับคนอื่น ๆ คือการการกระตุนและสงเสริมใหเด็กเกิดการ
ตอบสนองที่ดี เปนวิธีการเสริมแรงวิธีหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูของเด็กใหพัฒนาสูงขึ้น สอดคลองกับ 
สกินเนอร ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2547: 120 ) ไดกลาว
วา การเรียนรูวาการกระทําใด ๆ ถาไดรับการเสริมแรงจะมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีก สวนการกระทํา
ใด ๆ ที่ไมไดรับการเสริมแรงมีแนวโนมที่ความถี่ของการกระทํานั้นลดลง และหายไปในที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับ มะลิฉัตร เอ้ืออานนท (2543: 173) ที่กลาววากิจกรรมศิลปะจะชวยพัฒนาความพรอม
ในตัวเด็ก ความคลองในการใชความคิด สายตา และมือใหประสานสัมพันธกัน ความพรอมนี้จะเปน
พ้ืนฐานขั้นตนใหเด็กสามารถพัฒนาไดอยางสูงสุดตามศักยภาพของเขา ดังน้ันการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยจึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนชวงที่สําคัญที่สุดของ
พัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา พรอมทั้งใหโอกาสแกเด็กในการ
ทํางานตามความพอใจและเปนอิสระ สนับสนุนใหเด็กแสดงออกดานความคิดสรางสรรค จึงมีความ
จําเปนที่ตองจัดกิจกรรมใหเหมาะสมใหกับเด็กเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของ
เด็กแตละคน ในขณะปฏิบัติกิจกรรมเด็กจะเปนผูเลือกวัสดุ อุปกรณดวยตนเอง จากการสังเกตพบวา
เด็กเลือกกระดาษ ตามความชอบและความสนใจ โดยการเลือกกระดาษเด็กจะตื่นเตนและสนใจ
กระดาษที่เพ่ิมเขามาใหมในแตละวัน บางคนใชกระดาษไดทั่วถึงและหลากหลาย แตเด็กบางคน
ถึงแมจะเปลี่ยนสื่อวัสดุในแตละวันแลว ก็ยังมีความตองการจะใชสื่อชุดเดิม เชน นองบอสชอบที่จะใช
กระดาษสาสรางสรรคประดิษฐชิ้นงาน มาก โดยในวันไหน ที่ไมมีกระดาษชนิดนี้นองบอสจะมาถาม
วาทําไมไมมีกระดาษสา ถึงแมจะใชกระดาษซ้ําแตนองบอสจะมีการสรางสรรคภาพที่แตกตางไปจาก
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เดิม ซึ่งแตกตางจากนองฑิตาที่ใชสื่อไดหลากหลายชนิดซึ่งในกิจกรรมที่มีกระดาษใหเลือกใช
หลากหลายจะทําใหเกิดการเรียนรูในเรื่องพ้ืนฐานโครงสราง รูปราง ฝกฝนทักษะการใชกลามเนื้อมือกับ
ตาใหสัมพันธกันและเกิดความคลองแคลวของกลามเนื้อมือทั้งสองมากขึ้น ฝกฝนความคิดจินตนาการ
เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรค (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526 : 299 กรมวิชาการ. 2542: 23) ในระหวางที่
เด็กปฏิบัติกิจกรรมศิลปประดิษฐ เด็กมีความตั้งใจ สนุกสนาน มีการชวยเหลือ แบงปนวัสดุ อุปกรณ
ตางๆรวมกันในงานกลุม รวมถึงมีความมีน้ําใจในการชวยเพื่อนเก็บอุปกรณเม่ือทํากิจกรรมเสร็จ
เรียบรอย จึงเปนกิจกรรมที่สรางความสุขความประทับใจใหกับเด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเองและผูอ่ืน เด็กมีความตองการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเน่ือง สงผลใหความสามารถดาน
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยเพ่ิมขึ้นเม่ือสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งสอดคลองกับจําเนียน เกงการ
เรือ (2549: บทคัดยอ, 9) ศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุมที่มีตอความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัยซ่ึงเปนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดบําเพ็ญบุญ และ 
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ปการศึกษา 2548 จํานวน 40คน ซึ่งไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแกชุดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุม และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคโดยอาศัยรูปภาพ
แบบ ก. ของทอรแรนซ โดยกลุมทดลองใชชุดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุม โดยใชการวาดภาพ
จากการระดมความคิดและจินตนาการของสมาชิกในกลุมดวยสีเทียน โดยเด็กจะวาดภาพรวมกัน
เปนกลุมๆ ละ 5-6 คน มีการเปลี่ยนกลุมทุกสัปดาห และในการวาดภาพนี้เด็กจะไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อใหเกิดจินตนาการจากการมีปฏิสัมพันธดวยการพูดคุยและสื่อความหมายออกมาเปน
ภาพวาด เด็กในกลุมจะมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจในการวาดภาพและภาพที่ออกมาเปน
ผลงานของทุกคนในกลุม สวนกลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติที่ระบุไวใน
หลักสูตรปฐมวัย ไดแก การวาดภาพระบายสี การฉีก การตัดปะ การปน การพับ และการประดิษฐ
สิ่งตางๆ ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุมมีประสิทธิภาพ 85.95/85.23 และเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุมมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคหลังการ
ทดลองสูงกวาเด็กปฐมวัยทไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 วลิญา ปรีชากุล (2550: บทคัดยอ, 36-37) ศึกษาการใชกิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อสราง
เสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1-2 ที่เรียนแบบรวมชั้น ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2550 โรงเรียนบานปง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 53 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
กิจกรรมศิลปะวาดภาพจํานวน 18 กิจกรรมๆ ละ 20 นาที และแบบทดสอบวัดความคดิสรางสรรค
โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก. ของทอรแรนซ ซึ่งกิจกรรมศิลปะวาดภาพทั้ง 18 กิจกรรมประกอบดวย 
กิจกรรมดานความคิดริเร่ิม ไดแก การวาดภาพตามความพอใจ การวาดภาพจากประสบการณ การ
วาดภาพจากการฟงนิทาน การวาดภาพจากเสียงเพลง การวาดภาพจากบทบาทสมมติ การวาด
ภาพแบบพันสีที่หลังน้ิวมือ และกานสําลีแตมสี กิจกรรมดานความคดิคลองแคลว ไดแก ดวงอาทิตย
...ไงละเธอ ลากจุดเปนรูป วงกลมอิสระ ลากเสนเปนรูปแบบ และเสนคูขนาน และกิจกรรมดาน
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ความคิดละเอียดลออไดแก การวาดภาพจากสิ่งเราที่กําหนด บานหนูนาอยูจัง บานนอยนาอยู ใบไม
จินตนาการ ตอจุดเปนภาพ และการวาดภาพใหสมบูรณ ซึ่งผลการวิจัยพบวา เด็กมีคะแนนความคิด
สรางสรรคทั้งโดยรวมและรายดานเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นันทัชพร จิรขจรชัย 
(2551: 52-54) ทําการศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิมกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 4 ป โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝายประถม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ 
จํานวน 15 คน (ที่มีคะแนนต่ํา 15 คนอันดับสุดทาย) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแผนการจัด
กิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม และแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการ
วาดภาพของเยลเลนและเออรบันเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที พบวา เด็กมีคะแนน
ความคิดสรางสรรคทั้งภาพรวมและรายดานหลังไดรับกิจกรรมสูงกวากอนไดรับกิจกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. กิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ เปนกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูผานการใชกระดาษและ
อุปกรณที่หลากหลายเพราะกระดาษที่ใชในกิจกรรมสรางสรรคนั้นมีความสําคัญตอการเรียนรูของ
เด็ก ซึ่งเด็กจะเรียนรูจากกระดาษ สื่อตางๆโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 การจัดหาสื่อกระดาษที่
เหมาะสมจึงเปนหนาที่ของผูสอนที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ (สัญลักษณ สุวรรณรัศมี 2533: 23) 
โดยสื่อกระดาษวัสดุอุปกรณที่ใชสรางสรรคนั้น เปนวัสดุหลากหลายประเภท ไดแกสีโปรสเตอร  
กระดาษสา  กระดาษนิตยสาร กระดาษตะกั่ว  กระดาษสีโปรสเตอรแข็ง  /ออน  กระดาษแกว กระดาษ
หอของขวัญ กระดาษนิตยสาร กระดาษหนังสือพิมพ  ในการปฏิบัติกิจกรรมเด็กมีโอกาสไดเลือกสื่อ
วัสดุ อุปกรณตามความสนใจอยางอิสระ เกิดกระบวนการคิด การวางแผนสรางสรรคผลงานและ
ไดรับประสบการณตางๆ เพ่ิมมากขึ้นในการสรางสรรคผลงานที่แปลกใหม เพราะในการทํางานของ
เด็กไมจําเปนตองคลองแคลวเชี่ยวชาญในการทําผลงานแตรูปแบบของการสรางสรรค เด็กมีอิสระ
ทางอารมณ มีอิสระที่จะสํารวจทดลอง มีอิสระที่จะมีสวนเกี่ยวของรับรูซึ่งกันและกันทั้งการใชวัสดุและ
เร่ืองราวตางๆในการทํางานศิลปะทุกชิ้น  ที่เปนผลงานของเด็ก ซึ่งถือวาเปนประสบการณการทํา
กิจกรรมเชิงสรางสรรคทั้งสิ้น (ลลิตพรรณ ทองงาม 2539: 24)  

อยางไรก็ตามจึงสรุปไดวากิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษเปนการจัดประสบการณที่เปด
โอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการปฏิบัติกับสื่อ วัสดุ อุปกรณสอดคลองกับ
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เปนวัยของการสํารวจคนควา มีความอยากรูอยากเห็น และ สนใจ
สิ่งแวดลอมรอบตัว การไดลงมือกระทําอยางอิสระ และเปนกิจกรรมที่เปนรูปธรรม เด็กไดเรียนรู
ปฏิบัติจริง สามารถจับตองสัมผัสทําใหเด็กเขาใจและรวบรวมประสบการณทั้งหมดเขาดวยกัน ซึ่ง
เปนประสบการณสําคัญสําหรับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
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จากงานวิจัยครั้งน้ีความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลประดิษฐ
ดวยกระดาษสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 
 

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 1. เด็กมีความสนใจในกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษเปนอยางดี เน่ืองจากกิจกรรมศิลป
ประดิษฐดวยกระดาษหลากหลายที่เด็กไมเคยใชในหองเรียน ในการทาํกิจกรรมแตละวัน เด็กจะมี
ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม อีกทั้งมีกระดาษ และอุปกรณที่จัดไวใหอยางหลากหลาย 
 2. การจัดกิจกรรมศลิปประดิษฐดวยกระดาษ นอกจากจะพัฒนาความคดิสรางสรรค และ
จินตนาการแลว เด็กยังไดพัฒนาดานอ่ืนๆ ทั้งดานรางกาย ในการสรางความสัมพันธระหวางกลามเน้ือ
มือและตา ดานอารมณจิตใจ เด็กมีความสุข ความสนกุสนานเพลิดเพลิน ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ดานสังคม เห็นไดจากการปฏิบัติรวมกันในกิจกรรมเดี่ยวและกลุม การรูจักวางแผนหรือรวมมือกัน
ทําผลงานใหสาํเร็จ การแบงปนวัสดุ อุปกรณ 
 3. เด็กมีความรูในเร่ืองตางๆ เชน การรูจักกระดาษที่หลากหลาย รูเรือ่งราวการประดิษฐที่
สรางขึ้น นอกจากนั้นยังเรียนรูความมีระเบียบในการจัดเก็บกระดาษและอุปกรณเม่ือใชเสร็จแลว  
 4. กระดาษโปสเตอรสีตางๆชวยกระตุนจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็กขณะ
ประดิษฐ 
 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ กอนนําไปใชควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือสรางความเขาใจพื้นฐานกอนลงมือปฏิบัติ รายละเอียดการเตรียมอุปกรณ การเลือกกระดาษให
เหมาะสมกับวัย  รวมถึงการวางแผนการใชสื่อกระดาษ การจัดเก็บสื่อกระดาษใหงายตอการนําออกมา
ใชในแตละวัน โดยแบงกระดาษตามประเภท เปนตน 
 2. กระดาษที่ใชบางชนิดจะตองมีการยอมสีควรระวังเพราะอาจเกิดอันตราย                   
 3. สื่อบางประเภท จะมีตองมีคม เชน กรรไกร  เม็กซเย็บกระดาษ เปนตน      
 4. ผูปกครองสามารถนํากิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษไปใชกับเด็กในการปฏิบัติ
กิจกรรมนอกเหนือจากภายในหองเรียน เพ่ือเปนกิจกรรมตอเน่ืองโดยเปนการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนเพ่ือใหเด็กไดพัฒนาการดานตางๆ ไดอยางเต็มศักยภาพ 
 5. เม่ือเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมแตละครั้ง ควรมีการสนทนารวมกันสรุปถึงการทํากิจกรรม
ในแตละวัน สนทนาถึงผลงานของตนเอง เพ่ือใหเด็กมีโอกาสเลาเรื่องราวการสรางสรรคผลงานของ
ตนเอง พรอมทั้งรูคุณคาของผลงานของตนเองและผูอ่ืนในการปฏิบัติกิจกรรมในแตละวัน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษที่มีผลตอความสามารถ
ดานอ่ืนๆของเด็กปฐมวัย เชน ดานคณิตศาสตร ดานภาษา ดานการแกปญหา เปนตน 
 2. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษที่มีตอความคิดสรางสรรค  
โดยจําแนกเปนแตละดาน คือดานความคิดริเริ่ม ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน ความคิด
ละเอียดลออ ใหชัดเจน และควรใชเวลาในการศึกษาที่ยาวนานเพื่อดูการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ความคิดสรางสรรค 
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คูมือการใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ 
ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen and Urban) 

 
การใชแบบทดสอบ 

1. ผูถูกทดสอบจะไดรับ แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน 
(Jellenand Urban) และดินสอดําซึ่งไมมียางลบ เพ่ือมิใหผูตอบเปลี่ยนภาพที่วาดแลว 

2. ผูทดสอบอานคําสั่งชาๆ และชัดเจนดังนี้ 
“ภาพที่วางอยูขางหนาทาน / เด็กๆ ขณะน้ี เปนภาพที่ยังไมสมบูรณ ผูวาดเริ่มลงมือวาด แต

ถูกขัดจังหวะเสียกอน ขอใหทาน / เด็ก ๆ วาดภาพตอใหสมบูรณ จะวาดเปนภาพอะไรก็ไดตามที่
ทาน / เด็กๆ ตองการ ไมมีการวาดภาพใดๆ ที่ถือวาผิด ภาพทุกภาพที่วาดถือเปนสิ่งที่ถูกตองทั้งสิ้น 
เม่ือวาดภาพเสร็จแลวขอใหเอามาสงใหคุณครู” 

ผูทดสอบอาจย้ําอีกครั้งหนึ่งก็ไดวา 
“จะวาดภาพอะไรก็ไดตามตองการ” 

3. ในชวงเวลาของการทดสอบ หากมีคาํตอบ ก็อาจตอบไดในลักษณะนี้คือ 
“เด็กๆ อยากจะวาดภาพอะไรก็ไดตามที่อยากจะวาด ทุกรูปที่วาดเปนสิ่งที่ถูกตองทั้งสิ้นทํา

อยางไรก็ได ไมมีสิ่งใดผิด” 
หากผูใดถูกทดสอบยังคงมีคําถาม เชน หากถามถึงชิ้นสวนที่ปรากฏอยูนอกกรอบ ก็ใหตอบ

ในทํานองเดิม หาม อธิบายเนื้อหา หรือวิธกีารใดๆ เพ่ือเติม 
นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงเวลาที่ควรใชในการวาดภาพ 
ควรพูดทํานองที่วา “เร่ิมวาดไปไดเลย ไมตองกังวลเรื่องเวลา” อาจเพิ่มเติมไดวา “เราคงไม

ใชเวลาทั้งชั่วโมงในการวาดภาพหรอกนะ” 
4. ผูทดสอบตองจดบันทึกเวลาการทําแบบทดสอบของผูที่ทําเสร็จกอน นาที โดยจดอายุ

เพศ ชื่อ และประเทศของผูถูกทดสอบลงในชองวางมุมขวาบนของกระดาษทดสอบ เชน อายุ 8 ป
เพศ ชาย ชื่อ จอหน ประเทศ สหรัฐอเมริกา เปนตน 

5. ผูทดสอบบอกใหผูถูกทดสอบตั้งชื่อเรื่อง หรือชื่อภาพดวย แตควรพูดเบาๆ โดยไม
รบกวนผูถูกทดสอบคนอื่นที่ยังทําไมเสร็จ แลวเขียนชื่อเร่ืองไวที่มุมขวาบน เพราะจะใชเปนขอมูล
สําคัญในการแปลผลการวาดภาพ เชน อายุ 8 ป เพศ ชาย ชื่อ จอหน ประเทศ สหรัฐอเมริกา ชื่อ
ภาพพระอาทิตยข้ึน 

6. หลังจากเวลาทดสอบผานไป 15 นาที ใหเก็บแบบทดสอบคืน ใหเขียน อายุ เพศ ชื่อ
ประเทศ และชื่อภาพไวที่มุมขวาบนของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน
(Jellen and Urban) ทํานองเดียวกับที่อธิบายไวในขอ 5 
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เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 
แบบทดสอบความคิดสรางของเยลเลนและเออรบัน (Jellen and Urban) 
นําภาพวาดแตละภาพมาประเมินตามเกณฑ 14 ขอ ดังนี้ 
1) การตอเติม (Cn) 
ชิ้นสวนที่ไดรับการตอเติม (ครึ่งวงกลม จุด มุมฉาก เสนโคง เสนประ และสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก

ปลายเปดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ) จะไดคะแนนการตอเติม ชิ้นสวนละ 1 คะแนน คะแนนสูงสุดคือ 6 
คะแนน 

2) ความสมบูรณ (Cm) 
หากมีการตอเติมจากเดิมในขอ 1 หรือใหสมบูรณมากขึ้น จะไดคะแนนชิ้นสวนละ1 คะแนน 

ถาตอเติมภาพโดยใชรูปที่กําหนด 2 รูป มารวมเปนรูปเดียว เชน โยงเปนรูปบาน ตอเปนอิฐปลองไฟ 
ฯลฯ ให 1 คะแนน คะแนนสูงสุดในขอน้ีคือ 6 คะแนน 

3) ภาพที่สรางข้ึนใหม (Ne) 
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึ้นใหมนอกเหนือจากขอ 1 และ 2 จะไดคะแนนเพิ่มอีกภาพละ 1 

คะแนน แตภาพที่วาดซ้ําหลายๆ ภาพเหมือนๆ กัน (เชนภาพปาที่มีจํานวนตนไมหลายๆ ตน ๆซํ้าๆ 
กัน) จะให 2- 3 คะแนน คะแนนสูงสุดของขอน้ี คือ 6 คะแนน 

4) การตอเน่ืองดวยเสน (CI) 
แตละภาพหรือสวนของภาพ (ทั้งภาพที่สรางเสร็จขึ้นใหมในขอ 3) หากมีเสนลากโยงเขา

ดวยกัน ทั้งภายใน และภายนอกกรอบ จะใหคะแนนการโยงเสนละ 1 คะแนน คะแนนสูงสุดในขอนี้ 
คือ 6 คะแนน 

5) การตอเน่ืองที่ทําใหเกิดเปนเร่ืองราว (Cth) 
ภาพใด หรือสวนใดของภาพที่ทําใหเกิดเปนเรื่องราว หรือเปนภาพรวมจะไดอีก1 คะแนน 

ตอ 1 ชิ้น การเชื่อมโยงนี้อาจเปนการเชื่อมโยงดวยเสน จากขอ 1 หรือไมใชเสนก็ได เชนเสนประ
ของแสงอาทิตย, เงาตางๆ, การแตะกันของภาพ ความสําคัญอยูที่การตอเติมน้ัน ทําใหไดภาพที่
สมบูรณตามความหมายที่ผูถูกทดสอบ ตั้งชื่อไว คะแนนสูงสุดในขอน้ี คือ 6 คะแนน 

6) การขามเสนก้ันเขตโดยการใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ (Bfd) 
การตอเติม หรอืโยงเสนปดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปด ซึ่งอยูนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญจะได

คะแนน 6 คะแนนเต็ม 
7) การขามเสนก้ันเขตอยางอิสระโดยไมใชสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ Bfi) 
การตอเติม โยงเสนออกไปนอกกรอบ หรือการวาดภาพนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญจะได

คะแนน 6 คะแนนเต็ม 
 
 

8) การแสดงความลึก ใกล – ไกล หรือมิติของภาพ (Pe) 
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ภาพที่วาดใหเห็นสวนลึก มีระยะใกล ไกล หรือวาดภาพในลักษณะ 3 มิติ ใหคะแนนภาพละ 
1 คะแนน หากภาพที่ปรากฏเปนเร่ืองราวทั้งภาพ แสดงความเปนสามมิติมีความลึก หรือใกล – ไกล 
ใหคะแนนเต็ม คะแนนสูงสุดในขอน้ีคือ 6 คะแนน 

9) อารมณขัน (Hu) 
ภาพที่แสดงใหเห็นหรือกอใหเกิดอารมณขันจะไดชิ้นสวน 1 คะแนน หรือดูภาพรวมถาให

อารมณขันมากก็จะใหคะแนนมากขึ้นเปนลําดับภาพที่แสดงอารมณขันนี้ ประเมินจากผูทดสอบใน
หลายๆ ทาง เชน 

ก. ผูวาดสามารถลอเลียนตัวเองจากภาพวาด 
ข. ผูวาดผนวกชื่อที่แสดงอารมณขันเขาไป หรือวาดเพิ่มเขาไป และ / หรือ 
ค. ผูวาดผนวกลายเสนและภาษาเขาไปเหนือการวาดภาพการตูนคะแนนสูงสุดของขอน้ีคือ 

6 คะแนน 
10) การคิดแปลกใหม ไมคิดตามแบบแผน (Uca) 
ภาพแสดงความคิดที่แปลกใหมแตกตางไปจากความคิดปกติธรรมดาทั่วไปมีเกณฑการให

คะแนน ดังนี้ 
a) การวาง หรือการใชกระดาษแตกตางไปจากเมื่อวางกระดาษทดสอบใหแบบปกติธรรมดา 

เชน พับ หมุน หรือพลิกกระดาษไปขางหลัง แลวจึงวาดภาพให 3 คะแนน 
b) ภาพที่เปนนามธรรม หรือไมเปนภาพของจริง เชน การใชชื่อที่เปนนามธรรม หรือสัตว

ประหลาด ให 3 คะแนน 
c) ภาพรวมของรูปทรง เครื่องหมายสัญลักษณ ตัวอักษรหรือตัวเลข และ /หรือ การใชชื่อ

หรือภาพที่เหมือนการตูน ให 3 คะแนน 
d) ภาพที่ตอเติมไมใชภาพที่วาดกันแพรหลายทั่วไป ให 3 คะแนน แตหากมีการตอเติมภาพ

ในลักษณะตางๆ ตอไปน้ี 
1) รูปครึ่งวงกลม ตอเปนพระอาทิตย หนาคนหรือวงกลม 
2) รูปมุมฉาก ตอเปนบาน กลอง หรือสี่เหลี่ยม 
3) รูปเสนโคง ตอเปนงู ตนไม หรือดอกไม 
4) รูปเสนประ ตอเปนถนน ตรอก หรือทางเดิน 
5) รูปจุด ทําเปนตาของนก หรือสายฝน 
รูปทํานองนี้ตองหักออก 1คะแนน จาก 3 คะแนนเต็มในขอ 10 d นี้ แตไมมีคะแนนติดลบ / 

คะแนนสูงสุดในขอ 10 นี้คือ (a + b + c + d) เทากับ 12 
11) ภาพที่เปนนามธรรม (Ucb) 
ภาพที่เปนนามธรรม หรือไมเปนภาพของจริง เชน การใชชื่อที่เปนนามธรรมหรือสัตว

ประหลาด ให 3 คะแนน 
12) ภาพรวมของรูปทรง (Ucc) 



82 
 

 
 

ภาพรวมของรูปทรง เครื่องหมายสัญลักษณ ตัวอักษรหรือตัวเลข และ / หรือ การใชชื่อหรือ
ภาพที่เหมือนการตูน ให 3 คะแนน 

13) ภาพที่ตอเติมไมใชภาพที่วาดกันแพรหลายทั่วไป (Ucd) 
ภาพที่ตอเติมไมใชภาพที่วาดกันแพรหลายทั่วไป ให 3 คะแนน แตหากมีการตอเติมภาพใน

ลักษณะตางๆ ตอไปน้ี 
1. รูปครึ่งวงกลม ตอเปนพระอาทิตย หนาคนหรือวงกลม 
2. รูปมุมฉาก ตอเปนบาน กลอง หรือสี่เหลี่ยม 
3. รูปเสนโคง ตอเปนงู ตนไม หรือดอกไม 
4. รูปเสนประ ตอเปนถนน ตรอก หรือทางเดิน 
5. รูปจุด ทําเปนตานก หรือสายฝน 
รูปทํานองนี้ตองหักออก 1 คะแนน จาก 3 คะแนนเต็มในขอ 10 d นี้ แตไมมีคะแนนติดลบ / 

คะแนนสูงสุดในขอ 10 นี้คือ (a + b + c + d) เทากับ 12 
14) ความเร็ว (Sp) 
ภาพที่ใชเวลาวาดนอยกวา 12 นาที จะไดคะแนนเพิ่มดังนี้ 

ต่ํากวา     2  ได   6  คะแนน 
ต่ํากวา     4  ได   5  คะแนน 
ต่ํากวา    6  ได   4  คะแนน 
ต่ํากวา     8  ได   3  คะแนน 
ต่ํากวา     10  ได   2  คะแนน 
ต่ํากวา     12  ได   1  คะแนน 
มากกวาหรือเทากับ   12  ได   0  คะแนน 
 
 

คะแนนรวมของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen 
and Urban) 

ดานหลังของขอสอบมีชองเล็กๆ อยู 11 ชอง แตละชองจะมีรหัสสําหรับใหคะแนนวิธีการให
คะแนนเพียงแตพับสวนลางของแบบทดสอบขึ้นมา ก็สามารถใหคะแนนไดทันที คะแนนรวมสูงสุด
ของแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen and Urban) คือ 72 คะแนน
(แปลและเรียบเรียงโดย : อนินทิตา โปษะกฤษณะ : 2535) 
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โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen and Urban) 
1. อายุ (เชน 5 ป) 
2. เพศ (เชน หญิง หรือชาย) 
3. เชื้อชาติและความเปนมาของเผาพันธุ (เชน มองโกลลอยด, นิกรอยด, คอเคเซียนหรือ

อ่ืนๆ ) 
4. ประเภทของสถานศึกษา (เชน ประถมศึกษา หรืออุดมศึกษา, เอกชน หรือรัฐบาล) 
5. ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม (เชน ระดับรายไดต่ํา, ปานกลางหรือสงู) 
6. ความเฉพาะเจาะจงของกลุมตัวอยางที่เลือก (เชน เด็กพิการ – ทางสมอง และ / หรือทาง

รางกาย เด็กปกติ, เด็กพิเศษ – อัจฉริยะ และ / หรือมีความสามารถพิเศษ, และ / หรือเด็กไมปกติ – 
ทางสังคม และ / หรือการเบี่ยงบนทางจิตวิทยา 

7. ขอมูลที่บันทึกอยางยอของกลุมตัวอยางทั้งกลุม (เชน เลือกโดยการสุมตัวอยาง, สังเกต
เก็บขอมูล ระหวางการทําแบบทดสอบ หรืออ่ืนๆ 

8. การทําการทดสอบใหม ของกลุมตัวอยางทั้งหมด และ / หรือ เฉพาะราย โดยระบุเหตุผล
นั้นๆ ดวย 
 
ขอมูลของนักวิจัยผูสรางแบบทดสอบ 
 
แฮนสจีย เยลเลน    - อาจารยประจําภาควิชา บริหารการศกึษาและ 
(HANS G, JELLEN, Fh, D)  การศึกษาอุดมศึกษามหาวิทยาลัย เซาทเธิรนอิลลินอยส 

ณ คารบอนเดล ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เคลาส เค เออรบัน    - อาจารยมหาวิทยาลัยแฮนโนเวอรประเทศสหพันธรัฐ 
(KLAUS K. URBAN, Ph, D)   เยอรมันนี 
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ภาคผนวก ข  
คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐคดวยกระดาษ 

ตัวอยางแผนกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐค ดวยกระดาษ 
1. คําชี้แจง 

กิจกรรมศิลปะประดิษฐดวยกระดาษเปนกิจกรรมสรางสรรคประเภทหนึ่งในหลายกิจกรรมที่มี

ความเหมาะสมกับความสามารถของเด็กซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีอุปกรณในการประดิษฐซึ่งเปนกระดาษ

ที่หาซื้อไดงายหรือเหลือใช โดยการจัดเปนกิจกรรมที่มีความหลากหลายเด็กสามารถเลือกทํากิจกรรมได

ตามความสามารถและความสนใจของเด็กโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยผูวิจัยได

จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่ใชในการประดิษฐใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมอยางเสรีเหมาะสมกับพัฒนาการ

และความสนใจของเด็ก จํานวนทั้งสิ้น 24 กิจกรรม 

ลักษณะของกิจกรรมจะใช กระดาษที่หาซื้อไดงาย เหลือใช และมีความหลากหลาย ซึ่งลักษณะ

ของชิ้นงานจะเปนการประดิษฐผลงานท่ีมี 2 มิติและ 3 มิติการจัดกิจกรรมมีจํานวน 3 โตะ เพื่อใหเพียงพอ

กับจํานวนเด็ก โดยใหเด็กปฐมวัยทํากิจกรรมโตะละ 5 คน และเพื่อใหเด็กเลือกทําตามความสามารถ และ

ความสนใจของเด็ก 

2. จุดประสงค 
1. เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
2. เพื่อสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง และการกลาแสดงออก 

3. เนื้อหา 
กิจกรรมการศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 24 กิจกรรม 

4.การดําเนินกิจกรรม 
4.1 เตรียมเด็กใหพรอมที่จะทํากิจกรรมดวย เพลง คําคลองจอง และจากนั้นครูแนะนําอุปกรณที่

จัดเตรียมในแตละวัน 
4.2 ใหเด็กไดลงมือปฎิบัติสื่อที่เลือกใชซึ่งเปนกระดาษและสื่อประสมอื่นๆตามความตองการของ

ตนเองโดยครูสรางขอตกลงในการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษ 
 4.2.1 สรางขอตกลงกอนทํากิจกรรมโดยใหสัญญาณวากอนหมดเวลาจะเคาะจังหวะเพื่อ

แสดงวาหมดเวลาแลวและเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวควรเก็บอุปกรณและลางมือใหสะอาด 
 4.2.3 นําผลงานที่ประดิษฐเรียบรอยแลวโชวที่มุมผลงาน 
4.3 เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยแนะนําชวยเหลือเมื่อเดก็ตองการ 
4.4 เด็กเลาถึงชิ้นงานของตนเองจากการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษ 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
5.2 สังเกตการจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 
5.2 สังเกตความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
 
ชื่อกิจกรรม   โมบายสายรุง 

จุดประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
2. เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองและการกลาแสดงออก 
3. เพ่ือสงเสริมการทํางานอยางตั้งใจ 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา  1. รองเพลง “สวัสดีวันน้ีพบกัน” 

2. แนะนําชื่อกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ เชน แกนทิชชู  กระดาษสีโปสเตอร    กระดาษแกว     
   กระดาษหอของขวัญ กระดาษนิตยสาร   กาว  กรรไกร เชือก  

ข้ันดําเนินการ 
1. สรางขอตกลงกอนทํากิจกรรมโดยใหสัญญาณวากอนหมดเวลาจะเคาะจังหวะเพื่อแสดง

วาหมดเวลาแลวและเม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวควรเก็บอุปกรณและลางมือใหสะอาด 

2. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยแนะนําชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 

3. นําผลงานที่ประดิษฐเรียบรอยแลวโชวที่มุมผลงาน 

ข้ันสรุป 

 เด็กเลาถึงชิ้นงานของตนเองจากการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษ 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 

2. สงัเกตการจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 

3. สังเกตความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  

สื่อ วัสดุ และอุปกรณ 

1. แกนทิชชู   

2. กระดาษสีโปสเตอร  กระดาษแกว  กระดาษหอของขวัญ กระดาษนิตยสาร  เปนตน    

3.  กาว   กรรไกร   เชือก 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
 
ชื่อกิจกรรม   ถุงกระดาษแปรงราง 

จุดประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
2. เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองและการกลาแสดงออก 
3. เพ่ือสงเสริมการทํางานอยางตั้งใจ 

 
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา  1.  รองเพลง “ยินดีที่ไดรูจัก” 

2.  แนะนําชื่อกิจกรรมและวัสดุอุปกรณเชน ถุงกระดาษสีน้ําตาล กระดาษสีโปสเตอร  
กระดาษสา   
    กระดาษนติยสาร  กระดาษตะกัว่  กาว กรรไกร 

ข้ันดําเนินการ 
1. สรางขอตกลงกอนทํากิจกรรมโดยใหสัญญาณวากอนหมดเวลาจะเคาะจังหวะเพื่อแสดง

วาหมดเวลาแลวและเม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวควรเก็บอุปกรณและลางมือใหสะอาด 

2. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยแนะนําชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 

3. นําผลงานที่ประดิษฐเรียบรอยแลวโชวที่มุมผลงาน 

ข้ันสรุป 
 เด็กเลาถึงชิ้นงานของตนเองจากการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษ 
 
การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 

2. สังเกตการจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 

3. สังเกตความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  

สื่อ วัสดุ และอุปกรณ 
1. ถุงกระดาษสีน้ําตาล กระดาษสีโปสเตอร  กระดาษสา  กระดาษนิตยสาร  กระดาษตะกั่ว    

2. กาว กรรไกร 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
 
ชื่อกิจกรรม   ตุกตาเดงดึ๋ง 

จุดประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
2. เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองและการกลาแสดงออก 
3. เพ่ือสงเสริมการทํางานอยางตั้งใจ 

 
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา   1. รองเพลง “ฉันและเธอเจอกัน” 

2. แนะนําวัสดุอุปกรณ เชน  กระดาษสีโปสเตอรแข็ง/ออน กระดาษสา  กระดาษแกว  
กระดาษหอของขวัญ กระดาษนิตยสาร กระดาษหนังสือพิมพ  กาว กรรไกร เชือก ตะเกียบ 
ข้ันดําเนินการ 

1. สรางขอตกลงกอนทํากิจกรรมโดยใหสัญญาณวากอนหมดเวลาจะเคาะจังหวะเพื่อแสดง

วาหมดเวลาแลวและเม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวควรเก็บอุปกรณและลางมือใหสะอาด 

2. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยแนะนําชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 

3. นําผลงานที่ประดิษฐเรียบรอยแลวโชวที่มุมผลงาน 

ข้ันสรุป 
 เด็กเลาถึงชิ้นงานของตนเองจากการทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษ 
 
การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 

2. สังเกตการจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 

3. สังเกตความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

สื่อ วัสดุ และอุปกรณ 
1. กรรไกร กาว ตะเกียบ เชือก 

2. กระดาษสีโปสเตอรแข็ง/ออน กระดาษสา  กระดาษแกว  กระดาษหอของขวัญ กระดาษ

นิตยสาร กระดาษหนังสือพิมพ  
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 

 
ชื่อกิจกรรม   มงกุฎเจาหญิงเจาชาย 

จุดประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
2. เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองและการกลาแสดงออก 
3. เพ่ือสงเสริมการทํางานอยางตั้งใจ 

 
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
ข้ันนํา   1. รองเพลง “สวัสดีวันน้ีพบกัน” 

2. แนะนําวัสดุอุปกรณ เชน กระดาษแข็งเทา- ขาว กระดาษสีโปสเตอรแข็ง/ออน กระดาษสา  
กระดาษแกว  กระดาษหอของขวัญ กระดาษตะกั่ว กระดาษบรูฟ กระดาษยน เปนตน   กาว 
กรรไกร  
ข้ันดําเนินการ 

1. สรางขอตกลงกอนทํากิจกรรมโดยใหสัญญาณวากอนหมดเวลาจะเคาะจังหวะเพื่อแสดง

วาหมดเวลาแลวและเม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวควรเก็บอุปกรณและลางมือใหสะอาด 

2. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยแนะนําชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 

3. นําผลงานที่ประดิษฐเรียบรอยแลวโชวที่มุมผลงาน 

ข้ันสรุป 
 เด็กเลาถึงชิ้นงานของตนเองจากการทาํกิจกรรมศิลปะประดิษฐสรางสรรคดวยกระดาษ 
การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 

2. สังเกตการจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 

3. สังเกตความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

สื่อ วัสดุ และอุปกรณ 
1. กรรไกร กาว 

2. กระดาษสีโปสเตอรแข็ง/ออน กระดาษสา  กระดาษแกว  กระดาษหอของขวัญ กระดาษ

นิตยสาร กระดาษหนังสือพิมพ  
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        ภาคผนวก ค 
ตัวอยางภาพผลงานกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
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ตัวอยางภาพผลงานกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
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ตัวอยางภาพผลงานกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
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ภาคผนวก ง 

                   ตัวอยางเด็กปฏิบัติกิจกรรมศิลปะประดิษฐดวกระดาษ 
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ตัวอยางเดก็ปฏิบัติกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
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ตัวอยางเดก็ปฏิบัติกิจกรรมศิลปประดิษฐดวยกระดาษ 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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