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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการทํากิจกรรมการปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กนักเรียนชาย – หญิง 
อายุ 5 – 6 ป กําลังศึกษาอยูในชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบานอังกุล ตําบลใจดี  
อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 15 คน ซึ่งไดจากวิธีการสุมอยางงาย ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
ทดลองดวยตนเองใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง  
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี คือแผนการจัดกิจกรรมการปน และแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
จากการวาดภาพ TCT-DP (Test of Creative Thinking-Drawing Production. 1986) ของเยลเลน
และเออรบัน (Jellen; & Urban. 1986) แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบ One – Group 
Pretest – Posttest Design สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบคา t - test สําหรับ Dependent 
Sample  
 ผลการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังจากการทํากิจกรรมการปนสูง
กวากอนการทํากิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และเมือเปรียบเทียบระดับของความคิด
สรางสรรคกอนและหลังการทดลอง พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา
รอยละ 100.00 แตหลังการทดลองพบวาเด็กอนุบาลรอยละ 40.00 มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับ
ปานกลางและรอยละ 60.00 ยังคงมีระดับความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา 
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 The objectives of this study were to study and compare creativity of young children 
before and after experienced the modeling activity. 
 Subjects were 15 young children, boys and girls 5-6 years old, who were in 
Kindergarten 2, first semester of academic year 2013 at Baan-Ung-gool, Jai-dee District, 
Khu-kan Amphur, Srisaket Province. Subjects were selected by simple random sampling. 
The experiment was carried by researcher for 8 consecutive weeks, 3 days per week, 30 
minutes per day, totally 24 times. 
 Research tools were 24 Lesson Plan of Modeling Activities and TCT-DP (Test of 
Creative Thinking – Drawing Production by Jellen & Urban, 1986). It was One – Group 
Pretest – Posttest Design. The statistic of t-test for dependent samples was used to analyze 
data. 
 The results shown that creativity of young children after experiended modeling 
activity was higher than before significantly at .01 level. Furthermore, 40.00 per cents of 
young children changed to medium level of creativity after experienced modeling activity 
and 60.00 per cents of young children still in low level of creativity after experienced 
modeling activity.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางสูงจากอาจารยดร.ราชันย 
บุญธิมา ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยดร.พัฒนา ชัชพงศ กรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดและตรวจแกขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใส
เปนอยางดีมาโดยตลอด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาครั้งน้ีที่ทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ ที่นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ ที่ไดกรุณาเปน
ประธานและรองศาสตราจารยดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ ที่ไดกรุณาเปนกรรมการในการสอบปากเปลา
ปริญญานิพนธและไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา พุมพชาติ อาจารยอนินทิตา 
โปษะกฤษณะ อาจารยสมศรี ปาณะโตษะ ที่ไดกรุณาแนะนําและตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนบานอังกุลและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2  
ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลตลอดจนใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการวิจัย
ครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ใหความกรุณา
ในการอบรมสั่งสอน อบรมใหความรู ทักษะ และประสบการณที่ดี ที่มีคุณคายิ่งแกผูวิจัยจนทําให
ประสบความสําเร็จในการศึกษา   

ขอขอบคุณพี่ๆ และเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกคน ที่คอย
ชวยเหลือ ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ทั้งในดานการเรียนและคอยใหความชวยเหลือดูแลความ
เรียบรอยของเด็กปฐมวัยและเปนกําลังใจในการทําปริญญานิพนธครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ นายถวิล อาจารยอัญชลินทร พันธุไพร และนายคฑาวุธ พันธุไพร ที่
สนับสนุนใหศึกษาตอปริญญาโท อีกทั้งคอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลือผูวิจัยเสมอมา ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณในความปรารถนาดีจากครอบครัว 

ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ที่กรุณาใหความชวยเหลือ 
สนับสนุนเปนกําลังใจ จนทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ 

คุณคาและประโยชนจากปริญญานิพนธฉบับน้ีขอมอบเปนเครื่องบูชาแดบิดา มารดา 
ตลอดจนคณาจารยของผูวิจัยทุกทานที่รวมสรางองคความรู และอบรมปลูกฝงความดีใหกับผูวิจัย
ตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เด็กนับเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนอนาคตของประเทศชาติ เด็กแตละคนมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม และสอดคลองกับศักยภาพในตัวเด็ก
ใหเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพตองอาศัยความเอาใจใสดูแลอยางถูกตอง โดยเฉพาะในชวงปฐมวัย ซึ่ง
ถือวาเปนชวงระยะสําคัญยิ่งของการเริ่มตนชีวิต อันเปนพ้ืนฐานของการเจริญเติบโต พัฒนาการและ
การเรียนรูในชวงวัยตอๆมา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2546: 1) สอดคลองกับ 
บลูม (Bloom) ที่กลาววา การเรียนรูในอนาคตนั้นมีรากฐานมาจากการเรียนรูในอดีต ถาเด็กได
เรียนรูวิธีการและกระบวนการในการเรียนรูตางๆอยางมีความสุข ไดฝกฝนความอยากรู อยากเห็น
เด็กจะสามารถพัฒนากระบวนการคิดได (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2544: 419; อางอิงจาก 
Bloom) ซึ่ง ประเวศ วะสี (2538: 8-23) กลาววาสภาพสังคมในปจจุบัน เด็กตองพบกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีตางๆ เขามาเกี่ยวของมากมาย การพัฒนาผูเรียนให
คิด คิดวิเคราะห สังเคราะห รูจักใชเหตุผลในการแกปญหาดวยตนเองและในระบบกลุม จะชวยใน
การปรับตอไปในชีวิต ฉะน้ัน การพัฒนาคุณภาพของประชากร ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาท 
ตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงพระราชทานแกครูใหญและ
นักเรียน ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ความวา “การศึกษาเปนเครื่องพัฒนาความรู ความคิด 
ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่มีคุณภาพ จําเปนตองมีลักษณะประการหนึ่งคือ
ความคิดสรางสรรค” (กรมวิชาการ. 2534) 

 ดวยความสําคัญของความคิดสรางสรรค จึงมีการพัฒนาความสามารถในความคิด
สรางสรรคใหเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการจัดการศึกษา โดยกําหนดใหความคิดสรางสรรคเปนสวน
หน่ึงของวิสัยทัศนของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2549-2549 และเปนเง่ือนไขของการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) ระบุใหสถานศึกษาจะตองฝกกระบวนการคิดใหกับ
ผูเ รียน คําวา กระบวนการคิด ไดแก ความคิดสรางสรรค การคิดไตรตรอง การคิดอยางมี
วิจารณญาณ (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรชน. 2537: 1) อีกทั้งเปนจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการคิด มีความคิดสรางสรรค เปนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค (ชาติ แจมนุช. 2545) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองคนควาหาแนวทางพัฒนาการ
เรียนการสอนใหผูเรียนเปนบุคคลผูมีความคิดสรางสรรค และดวยการเนนถึงคุณภาพที่สําคัญดาน
ความคิดสรางสรรคของมนุษยดังกลาว จึงไดมีการศึกษาคนควากันมาก และสามารถสรุปเกี่ยวกับ
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ความเชื่อแนวคิดในเรื่องความคิดสรางสรรค ซึ่ง ประเวศ วีณปราณ (2541: 66-67; อางอิงจาก 
Gale. 1961) กลาววาความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัวคนทุกคนและสามารถสงเสริม
คุณลักษณะนี้ใหพัฒนาสูงขึ้น ไดสอดคลองกับสตอรม (ประสิทธิรักษ เจริญผล. 2547: 1; อางอิงจาก 
Storm. 1963) ซึ่งกลาววาทุกคนมีลักษณะทางความคิดสรางสรรคและอาจจะแตกตางกันในระดับ
ของความมากนอย และทอแรนซ (ประสิทธิรักษ เจริญผล. 2547: 1; อางอิงจาก Torrance. 1965) 
ไดใหการสนับสนุนวาความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดดวยการสอน ฝกฝน ปฏิบัติใหถูกวิธี และ
ยังเสนอวา ควรสงเสริมความคิดสรางสรรคืแกเด็กตั้งแตยังเยาววัยไดเทาใด ก็ยิ่งจะเปนผลดีมาก
เทานั้น โดยเฉพาะในชวงกอนวัยเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สิริมา ภิญโยอนันตพงษ (2544: 149) 
กลาวถึงเด็กปฐมวัย วาเปนวัยที่อยูในชวงอายุแรกเกิดจนถึง 8 ป เปนระยะสําคัญที่สุดของการ
พัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และบุคลิกภาพเปนวัยนี้เรียกวา ชวง
พลังแหงการเจริญเติบโต งอกงามสําหรับชีวิตและเปนระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพดาน
ความคิดสรางสรรค กําลังพัฒนา จึงนับเปนการเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก
เทากับเปนการวางรากฐานที่ม่ันคง สําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคในวัยตอไป (เยาวพา เดชะ
คุปต. 2542: 86) แตถามิไดรับการชวยเหลือสงเสริมดวยวิธีการที่ถูกตองในชวงเวลาที่เหมาะสมแลว
จึงเปนการยากตอการฝกภายหลัง ดังน้ันการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและเอื้อตอพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จึงมีความสําคัญยิ่ง (ประสาท อิศรปรีดา. 2520: 16; อางอิงจาก Piaget. n.d.) และในทาง
ตรงกันขามหากเด็กถูกจํากัด ควบคุมการคิดและการกระทําเด็กจะเกิดความรูสึกอาย และไมกลาที่
จะคิดและทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งอาจมีผลเสียตอพัฒนาการในขั้นตอไป 

 กิจกรรมการปนเปนกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับเด็ก 
เพราะการปนชวยใหเด็กไดเคลื่อนไหวกลามเน้ือ ฝกประสาทสัมผัส และกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการ
ในทุกดาน นอกจากนี้การปนยังชวยใหเด็กไดมีโอกาสสรางสรรคงานศิลปะที่มีรูปทรงสามมิติ ทําให
เด็กเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น (ปทมา แจมจํารัส. 2546: 2; อางอิงจาก Schirrmacher. 1998: 237) สวน
วิรุณ ตั้งเจริญ (2539: 19) กลาววา ขณะที่เด็กทํากิจกรรมการปนเด็กจะจัดระบบความคิดอยาง
รวดเร็วและตอเน่ือง ในอันที่จะควบคุมการแสดงออกใหเปนไปอยางที่คิดคํานึง และเกือบจะไมซ้ํากัน
ในแตละครังจะเปลี่ยนไปตามแงมุมความคิดตางๆ การสรางผลงานปนของเด็กตองใชการสังเกต การ
เปรียบเทียบและการทําความเขาใจในการสํารวจตรวจสอบสิ่งแวดลอมรอบๆตัว เพ่ือมาเปนขอมูลใน
แงของรายละเอียดและการแสดงรูปทรงในการออกแบบ นอกจากนี้ เลิศ อานันทนะ (2535: 207) มี
ความเห็นวา ถาเด็กอธิบายความหมายหรือบอกใหรูเกี่ยวกับสิ่งที่ปน ซึ่งเปนสิ่งที่สืบเนื่องกับ
ประสบการณเด็ก จะชวยใหเด็กพัฒนาการเรียนรู สวนโกลอมบ (กรองกมล บุตรขาว. 2546: 3; 
อางอิงจาก Golomb. 1974: 242) กลาวถึงการปนวาสามารถตอบสนองพัฒนาการดานตางๆ ของ
เด็กไดดีมากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง เน่ืองจากเด็กมีโอกาสไดใชชีวิตในการปนสื่อประเภทดินเหนียว ดิน
น้ํามันหรือแปงโด ที่มีคุณสมบัติของความยืดหยุนออนตัว เปลี่ยนแปลงรูปทรงไดงาย กอใหเกิด
ความรูสึกในการสัมผัสและสามารถตอบสนองการกระทําของเด็กไดดี ถือเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่ง
ในการสะทอนใหเห็นถึงระดับสติปญญาอารมณและความรูสึกของเด็กตามลําดับพัฒนาการแตละ
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บุคคล ดังที่พัฒนา ชัชพงศ (สมาคมอนุบาลแหงประเทศไทยฯ. 2547: ออนไลน) กลาววา การปน
ชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดหลากหลายมากมายทั้งดานทักษะการใชกลามเน้ือมือ ความ
ภาคภูมิใจ ความมั่นใจ เปนการระบายความเครียด เกิดความสนุกสนาน และจินตนาการ นอกจากนี้
ขณะที่เด็กปนไปตามความคิดความตองการ สมองของเด็กยังไดคิดจินตนาการถึงรูปแบบ และ
รายละเอียดของผลงาน นอกจากนี้เชอรมาเชอร (ปทมา แจมจํารัส. 2546: 3; อางอิงจาก Schirrmacher. 
1998: 263-264) เม่ือเด็กเริ่มตนปนจะใชมือตี นวด ดึงสื่อที่ปนออกเปนชิ้นๆ รวมทั้งทุบใหแบนหรือ
มวนเปนรูปรางใหม และเปดสื่อที่ใชปนใหมีรูดวยการดึงออก สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญวลี พวงชาติ 
(2545: 38-39) ซึ่งพบวา การปนของเด็กสวนใหญจะใชวิธีการกด ดึงออก สับหรือห่ันใหเปนชิ้นเล็กๆ
และปนเปนชิ้นสวนยอยๆแลวนํามาติดกับชิ้นงานสวนใหญที่สรางขึ้นกอน เชน เด็กปนลําตัวคนแลว
นํา แขน ขา มาติด ปนลําตนของตนไมแลวนํากิ่ง กาน ดอก ผล มาติด เปนตน สวน หรรษา นิลวิเชียร 
(2535: 249) กลาววาควรจัดใหเด็กไดทํากิจกรรมการปนที่หลากหลาย ซึ่งผูสอนจะตองเปนผู
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณประเภทตางๆ สําหรับกิจกรรมการปนในแตละครั้ง โดยจะมีการสงเสริมการ
ปนที่มีลักษณะไมซับซอน ปนตามความพึงพอใจของเด็ก ชวยใหเด็กไดคนพบความสามารถและ 
เปดโอกาสใหเด็กไดคนพบความสามารถและเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถออกมา 

 จากการประเมินการจัดบริการพัฒนาเด็ก 3-5 ป ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ตามนโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ.2545-2549 (2544: 8) พบวา
โรงเรียนสวนใหญใหเด็กเรียนรูโดยการทองจํา ไมสงเสริมใหเด็กใชความคิด ไมใหอิสระในการ
แสดงออก รวมทั้งสอนอานเขียนและคิดเลข ทําใหเด็กดอยคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู นอกจากนี้ 
ภรณี คุรุรัตนะ (2535: 1) กลาววา การใหการอบรมและการใหการศึกษาของเด็กไทยสวนมาก การ
จัดประสบการณใหเด็กยังเนนครูเปนศูนยกลาง ทําใหเด็กมีโอกาสริเร่ิมและตอบสนองนอย สงผลให
เด็กไมกลาคิด กลาแสดงออก จําเปนตองสงเสริมกระบวนการคิดใหกับเด็กมากขึ้น สวน ณัฐวรรณ 
ขนชัยภูมิ (2546: 1) กลาววา จากการสังเกตเด็กปฐมวัยในกิจกรรมการปน พบวาเด็กสวนใหญ
มักจะปนในรูปแบบเดิมๆ ที่ตนเองเคยปน จะเปนซ้ําๆและลอกเลียนแบบกัน ไมคอยคิดอะไรที่แปลก
ใหม สอดคลองกับสายฤดี วรกิจโภคาทร (2533: 101) กลาวเพ่ิมเติมวา การใหเด็กปนในรูปแบบ
เดียวกันทุกวันเด็กจะเกิดความเบื่อหนาย ตองหาสื่อใหมๆ เขามาชวยใหเกิดความหลากหลาย เพ่ือ
เปนการกระตุนใหเด็กอยากเลือกอยากลองใช ความแปลกใหมของวัสดุทําใหเด็กสนุกกับงาน เพราะ
งานนั้นมีสิ่งใหมใหคิดเสมอ ทําใหงานที่ทําไมจําเจและนาเบื่อหนาย การปนประกอบเศษวัสดุจึงเปน
กิจกรรมที่เด็กมีความพอใจในการรวมกิจกรรม เหมาะสมกับความตองการของเด็กวัยนี้ ซึ่งความพึง
พอใจนี้จะเปนสิ่งกระตุนใหเด็กเกิดความพยายามทํากิจกรรมจนสําเร็จ อีกทั้งครูและเด็กสามารถ
สังเกตพัฒนาการปนไดจากชิ้นงานที่เก็บไวไดดวย นอกจากนี้สามารถนําผลงานของเด็กมาประดับ
ตกแตงหองหรือดัดแปลงเปนของเลนเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูใหเด็กไดอีกดวย 

 จากแนวคิดและสภาพปญหาที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมศิลปการปนเปนกิจกรรมของเด็กปฐมวัย ในการพัฒนาอันจะเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหแกครูและผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
ปนโดยกําหนดเปนความมุงหมายของการวิจัย ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
ปน 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การปน 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปการ
ปน เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและความสามารถในการปนของเด็กปฐมวัย อันเปนพ้ืนฐานที่
แสดงออกของเด็กใหแกครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดใชเปนแนวทางในการ
เลือกจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการและความสนใจของเด็กแตละวัย 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ซึ่งกําลัง

ศึกษาอยูในชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานอังกุล อําเภอขุขันธ 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน เปนจํานวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน     

 
 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กนักเรียนชาย–หญิง อายุระหวาง 5–6 ป ซ่ึงกําลัง 
ศึกษาอยูในชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานอังกุล อําเภอขุขันธ 
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หองเรียน จํานวน 25 คน ใชนักเรียนเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน โดยใช
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 

 ระยะเวลาในการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองซึ่งจัดกระทําในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ใช
เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละประมาณ 30 นาที 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการปน 
 2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดสรางสรรค 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย–หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ซึ่งกําลังศึกษาอยู

ในชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานอังกุล อําเภอขุขันธ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

 2. ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดจินตนาการผสมผสาน
ความรู และประสบการณ ซึ่งทําใหเกิดความคิดดัดแปลง สิ่งแปลกใหมที่ตางไปจากแบบเดิมไดตาม
ความเหมาะสมซึ่งสามารถวัดดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลน และ เออรบัน (Jellen 
and Urban) 
 3.  การปน หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดทดลอง คนควาสํารวจดวยตนเอง 
โดยการสังเกตสื่อที่เปนวัสดุอุปกรณในการตกแตง ตอเติม ซึ่งสื่อที่เด็กใชปน เชน แปงโด ดินน้ํามัน 
ดินเหนียว ขี้เลื่อยผสมแปงเปยก ฯลฯ และมีสื่อประกอยตกแตงตอเติมไดแก สื่อจากธรรมชาติ เชน 
กิ่งไมเปลือกขาวโพด กอนหิน เมล็ดถั่ว เปนตน สื่อจากของใช ไมไอศกรีม ไหมพรม เปนตน จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปทุกวันตามแผนการจัดกิจกรรมการปนที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
 4.  การจัดกิจกรรมการปน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดทดลอง
ปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีครูคอยกระตุน ชี้แนะอํานวยความสะดวก และจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือและ
สงเสริมตอการเรียนรูของเด็ก มีกระบวนการในการทํากิจกรรมการปนตอเน่ืองกันเปน 3 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
   ขั้นนํา เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยวิธีการรองเพลง ทองคําคลองจอง เลานิทาน ปริศนา
คําทาย สนทนาซักถามโดยใชสื่อของจริงหรือรูปภาพ เพ่ือกระตุนใหเด็กอยากรวมกิจกรรม 
    ขั้นดําเนินการ ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมที่ฝกใหเด็กเกิดการคิดและตั้งคําถาม เพ่ือ
กระตุนใหเด็กรูจักเกิดทักษะในการคิด ซึ่งเด็กอาจจะดําเนินกิจกรรมดวยตนเองหรืออาจะแบงกลุมให
เด็กรวมปฏิบัติกิจกรรม และมีการนําเสนอผลจากการดําเนินกิจกรรมแล็วโชวงานตามมุมผลงาน 
    ขั้นสรุป ขั้นตอนการทบทวนสิ่งที่เด็กไดเรียนรู และรวมกันสรุปเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีความ
สมบูรณ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                  ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 
 
 

 

 
 

 
การจัดกิจกรรมการปน ความคิดสรางสรรค 
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สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปน มีความคิดสรางสรรคหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้น
กวากอนการจัดกิจกรรม 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามลําดับ
หัวขอตาง ๆ ดังน้ี 

 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสรางสรรค 
  1.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค 
  1.2 ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
  1.3 องคประกอบของความคิดสรางสรรค  
  1.4 กระบวนการของความคิดสรางสรรค 
  1.5 ทฤษฎีความคิดสรางสรรค 
  1.6 คุณลักษณะของผูที่มีความคิดสรางสรรค 
  1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค 

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศิลปะและการปนของเด็กปฐมวัย 
  2.1 ความหมายของศิลปะ 
  2.2 ความหมายของงานศิลปะเด็ก 
  2.3 คุณคาของกิจกรรมศิลปะ 
  2.4 ประเภทกิจกรรมศิลปะสําหรบเด็กปฐมวัย 
  2.5 ความหมายของการปน 
  2.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการปน 
  2.7 ความสําคัญของการปน 
  2.8 จุดมุงหมายของกิจกรรมการปน 
  2.9 ลักษณะพัฒนาการการปนของเด็ก 
  2.10 รูปแบบของการปน 
  2.11 สื่อและการใชสื่อเกี่ยวกับการปน 
  2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปน 

 
1. เอกสารที่เก่ียวของกับความสรางสรรค 

   1.1 ความหมายของความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรค(Creative Thinking) นักจิตวิทยาและนักศึกษาใหความหมายของ

ความคิดสรางสรรค ดังน้ี  
 กิลฟอรด (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 27; อางอิงจาก Gyilford. 1950: 470) ไดใหความหมาย

วา ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinkking) ซึ่งคิดไดหลายทิศทาง 
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หลายดาน หลายมุม คิดไดกวางไกล และนําไปสูการคิดประดิษฐสิ่งแปลกใหม รวมถึงการคิดคนพบ
วิธีการแกปญหาไดสําเร็จ ความคิดอเนกนัยประกอบดวยความคิดริเร่ิม (Originality) ความคลองใน
การคิด (Fluency) ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) และความละเอียดลออ (Elaboration) 
 ออสบอรน (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 27; อางอิงจาก Osborn. 1957: 23) ไดใหความหมาย
วา ความคิดสรางสรรค หมายถึง จินตนาการประยุกต คือเปนจินตนาการที่มนุษยสรางขึ้นเพ่ือ
แกปญหายุงยากที่มนุษยประสบอยู มิใชเปนจินตนาการที่ฟุงซานเลื่อนลอยทั่วไป ความคิด
จินตนาการจึงเปนลักษณะสําคัญของความคิดสรางสรรคในการนําไปสูผลผลิตที่แปลกใหมและเปน
ประโยชน 
 ทอแรนซ (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 27; อางอิงจาก Torrance. 1962: 16) ไดใหความหมาย
วา ความคิดสรางสรรค คือความสามารถของบุคคลในการคิดสรางสรรคผลผลิต หรือสิ่งแปลกๆ
ใหมๆ ที่ไมรูจักมากอน ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้อาจจะเกิดการรวมเอาความรูตางๆ ที่ไดจากประสบการณ
เดิม แลวเชื่อมโยงกับประสบการณใหมๆ สิ่งที่เกิดขึ้นไมจําเปนตองเปนสิ่งที่สมบูรณอยางแทจริง 
อาจออกมาในรูปของผลิตผลทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร หรืออาจเปนเพียงกระบวนการ
เทานั้น 
 วอลลาซและโคแกน (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 28; อางอิงจาก Walach; & Kogan. 1965: 
34) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรคหมายถึง ความคิดโยงสัมพันธ (Association) คือเม่ือ
ระลึกถึงสิ่งใดก็ได ก็จะเปนสะพานใหระลึกถึงสิ่งอ่ืนไดตอไปอยางสัมพันธกันเปนลูกโซ เชน เห็นคํา
วาปากกาก็นึกถึง กระดาษ ดินสอ ขวดหมึก โตะ เกาอ้ี ฯลฯ ยิ่งคิดไดมากเทาไร ยิ่งแสดงถึงศักยภาพ
ดานความคิดสรางสรรคมากขึ้นเทานั้น ฉะนั้น อาจกลาวไดวา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการ
ทางสมองที่มีสิ่งเราเขาไปกระตุนใหเกิดการตอบสนองออกมา 
 มาเยสกี้ (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 28; อางอิงจาก Mayesky. 1985: 3) ไดใหความหมายวา 
ความคิดสรางสรรคเปนแนวทางของการคิดหรือการกระทําบางสิ่งบางอยางที่เปนลักษณะเริ่มแรก
สําหรับบุคคลอื่นและเนนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับคนคิด หรือคนอ่ืนๆ ซึ่งก็คือ มีหนทางใหมๆ ในการ
แกปญหาเหนือการสรางผลผลิตใหมๆ เชน เพลง โคลง กลอน และเครื่องจักรใหมๆ เปนตน  
 อารโนลด (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 28; อางอิงจาก Arnold. 1988: 92) ใหความหมาย
วา ความคิดสรางสรรคเปนการกระทําที่นําไปสูการแกปญหา หรือความสามารถในการคิดแบบเปด  
คิดอเนกนัย และคิดในหนทางที่ไมเหมือนกัน โดยความคิดสรางสรรคตองประกอบดวย 4 อยาง คือ 
เปนสิ่งใหม (Novel) เปนสิ่งที่สัมพันธกัน(Relevance) เปนสิ่งที่ขัดแยงกัน(Conflict) และเปนสิ่งที่
ตองประเมินผล(Evaluatio) 
 อารี รังสินันท (2532: 5) ใหความหมายวา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางสมอง
ที่คิดในลักษณะเปนอเนกนัยอันนําไปสูการสิ่งแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลง ปรุงแตงจากความคิด
เดิมผสมกันใหเกิดสิ่งใหม รวมทั้งการประดิษฐคนพบสิ่งตางๆตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎีหลักการได
สําเร็จ 
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 อารี พันธมณี (2540: 6) ใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค หมายถึง กระบวนการทาง
สมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย อันนําไปสูการคิดคนพบสิ่งแปลกใหม ดวยการคิดดัดแปลง ปรุงแตง
จากความคิดเดิมผสมผสานกันใหเกิดสิ่งใหม ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ ตลอดจนวิธีการ
คิดทฤษฎีหลักการไดสําเร็จ 
 ณัฐพงศ เจริญทิพย (2541: 103) ไดใหความหมายวา ความคิดสรางสรรคถึงความสามารถ
ในการคิดนอกกรอบ(Lateral Thinking) เพ่ือสรางแนวคิดใหมที่จะนํามาใชแกปญหาไดหลายๆแนวคิด
และนําแนวคิดเหลานี้ไปพัฒนาตอเพ่ือใหสามารถใชแกปญหาที่ตองการได 
 ความคิดสรางสรรค จึงเปนความสามารถหรือกระบวนการทางสมองที่คิดไดหลายทิศทาง 
หลายแง หลายมุม คิดไดแปลกใหม คิดในลักษณะอเนกนัยอันนําไปสูการคิดและเชื่อมโยงผสมผสาน
ใหเกิดสิ่งใหมรวมทั้งการคิดและการคนพบการแกปญหาใหม ตลอดจนความสําเร็จในการคนพบ
ทฤษฎีตางๆอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคม 

 1.2 ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
 เฮลรลอค (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 28; อางอิงจาก Hurlock. 1972: 139) กลาววา 

ความคิดสรางสรรคใหความสนุกสนาน ความสุข และความพอใจแกเด็กและมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
ของเด็กมาก ไมมีอะไรที่จะทําใหเด็กรูสึกหดหูไดเทากับงานสรางสรรคของเขาถูกตําหนิ ถูกดูถูก 
หรือถูกวาสิ่งที่เขาสรางนั้นไมเหมือนของจริง 
 เจอรวิล (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 28; อางอิงจาก Jersild. 1972: 153-158) กลาววา 
ความคิดสรางสรรคมีสวนชวยในการสงเสริมเด็กในดานตางๆ ไดแก 
 1.  สงเสริมสุนทรียภาพ เด็กจะรูจักชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตางๆซ่ึงผูใหญควรทําเปน
ทุกอยาง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก การพัฒนาสุนทรียภาพแกเด็ก โดยใหเด็กเห็น
วาทุกๆอยางมีความหมาย การสงสริมใหรูจักสังเกตสิ่งที่แปลกจากสิ่งธรรมดาใหไดยินในสิ่งไมเคยได
ยิน และหัดใหเด็กสนใจในสิ่งตางๆรอบตัว 
 2.  เปนการผอนคลายอารมณ การทํางานสรางสรรคเปนการผอนคลายอารมณ ลดความ
กดดัน ความคับของใจ และความกาวราว 
 3.  สรางนิสัยในการทํางานที่ดี ขณะที่เด็กทํางานครูควรสอนสอนระเบียบและนิสัยที่ดีใน
การทํางานควบคูไปดวย เชน หัดใหเด็กรูจักเก็บของเปนที่ ลางมือเม่ือทํางานเสร็จ เปนตน 
 4.  การพัฒนากลามเน้ือ เด็กจะสามารถพัฒนากลามเนื้อใหญจากการเลน การเคลื่อนไหว 
การเลนบล็อก และพัฒนากลามเน้ือเล็กจากการตัดกระดาษ ประดิษฐภาพ วาดภาพดวยมือ การตอ
ภาพ การเลนกระดานตะปู 
 5.  เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนควา ทดลอง เด็กจะชอบทํากิจกรรมและใชวัตถุตางๆ
ซ้ําๆกัน เพ่ือสรางสิ่งใหมๆขึ้น ครูจึงควรจัดหาวัสดุตางๆไวใหเด็กมีโอกาสพัฒนาการทดลองของตน 
เชน กลองยาสีฟน เปลือกไข และเศษวัสดุเหลือใช เพ่ือใหเขาฝกสมมติเปนนักกอสราง สราง
สถาปนิก 
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 ผุสดี กุฏินทร (2537: 73) ไดกลาวถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรควา 
 1.  มีคุณคาตอสังคม 

 คุณคาของความคิดสรางสรรคที่มีตอสังคมนั้น ไดแก การที่บุคคลไดคิดและสรางสรรคสิ่ง
หนึ่งเพ่ือประโยชนสุขและความกาวหนาของสังคมหรือหาวิธีการแกปญหาจนกระทั่งประสบผลสําเร็จ
และมีประสบตอสังคม เชน ความเจริญกาวหนาในดานการเกษตร การคมนาคม ความเจริญทางดาน
การแพทย 

 2.  มีคุณคาตอตนเอง 
 ความสามารถในการสรางสรรคนั้นนับวามีคุณคาตอบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคเองดวย 
เพราะการสรางผลงานชิ้นใดขึ้นมาทําใหผูที่สรางสรรคมีความพึงพอใจ และมีความสุข เชน การที่เด็ก
สรางสรรคผลงานดวยจนเองจะสรางความพอใจแกเด็ก ไมวาจะเปนการวาดภาพ การตอสิ่งของให
เปนรูปรางตางๆการคิดเกมการเลนที่แปลกใหม เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตน 
ม่ันใจในตนเองซึ่งมีผลไปถึงแบบแผนบุคลิกภาพ และความสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมของเด็ก 
  จากความสําคัญของความคิดสรางสรรคที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวาความคิดสรางสรรคชวย
สรางนิสัยที่ดีใหกับเด็ก ชวยผอนคลายอารมณทั้งยังชวยใหเด็กไดพัฒนารางกาย สติปญญา ทั้งยัง
เปนการสงเสริมใหเด็กไดสํารวจคนควาทดลองเพื่อสรางสรรคสิ่งแปลกใหม และชวยใหเกิดความ
สะดวกสบายรวดเร็วประหยัดเวลาแรงงานและเศรษฐกิจ เกิดความเจริญกาวหนาทั้งตอตนเองและ
ประเทศชาติ ความคิดสรางสรรคจึงเปนลักษณะที่สําคัญควรไดรับการสงเสริมและปลูกฝงใหกับเด็ก 

 1.3 องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
 นักจิตวิทยาและนักศึกษา ไดกลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรคไวอยางหลากหลาย

ตามแนวคิดของแตละคนดังนี้ 
 กิลฟอรดและเฮฟเนอร (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 30; อางอิงจาก Guilford; & Hoepfner. 
1971: 125-143) กลาววา ความคิดสรางสรรคตองมีองคประกอบอยางนอย 8 องคประกอบคือ 
 1. ความคิดริเริ่ม (Originality) 
 2. ความคิดคลองตัว (Fluency) 
 3. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) 
 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
 5. ความไวตอปญหา (Sensitivity of problem) 
 6. ความสามรถในการใหคํานิยามใหม (Redefinition) 
 7. ความซึมซาบ (Penetration) 
 8. ความสามารถในการทํานาย (Prediction) 
 9. การมีอารมณขัน (Humor) 
 10. ความมุงม่ัน (Intention) 
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 อารี พันธมณี (2540: 33) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองที่ไดคิด
ไดกวางไกลหลายทิศทาง หรือเรียกวาลักษณะการคิดอเนกนัยหรือการคิดแบบกระจาย (Divergent 
Thinking) ซึ่งประกอบดวย 

 1.  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหแตกตางจากความคิด
ธรรมดาหรือความคิดงายๆ ความคิดริเร่ิมหรือที่เรียกวา Wild Idea เปนความคิดที่เปนประโยชนตอ
ทั้งตนเองและสังคม ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการนําความรูเดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกตใหเกิด
เปนสิ่งใหมขึ้น เชน การคิดเครื่องบินไดสําเร็จ ไดแนวคิดมาจากการทําเครื่องรอน 

  2.  ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน
แบงออกเปน 

 2.1 ความคลองตัวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถในการใชถอยคํา
ไดอยางคลองแคลว 

 2.2 ความคิดคลองแคลวดานการโยงสัมพันธ (Associational Fluency) เปนความสามารถ
ที่หาถอยคําที่เหมือนหรือคลายกันไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด 

 2.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional) เปนความสามารถในการ
ใชวลีหรือประโยค คือ สามารถนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพ่ือใหไดประโยคที่ตองการ 

 2.4 ความคลองแคลวในการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถที่จะคิดสิ่งที่
ตองการภายในเวลาที่กําหนด เชน ใหคิดหาประโยชนของกอนอิฐใหไดมากที่สุดภายในเวลาที่
กําหนดให 
 3. ความคิดยืดหยุนหรือความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบ
ของความคิด แบงออกเปน 
  3.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที (spontaneous Flexibility) เปนความสามารถที่จะ
พยายามคิดใหหลายประเภทอยางอิสระ 
  3.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) คนที่มีความคิด
ยืดหยุนจะคิดไดไมซ้ํากัน เชน ในขอ 1 ในเวลา 5 นาที ทานลองคิดวาทานสามารถจะใชหวายทํา
อะไรไดบาง คําตอบ กระบุง กระจา ด ตะกรา กลองดินสอ กระออมเก็บนํ้า เปล เตียงนอน ตู โตะ
เครื่องแปง เกาอ้ี เกาอ้ีนอนเลน โซฟา ตะกรอ ชะลอม กรอบรูป กิ๊บเสียบผม ดามไมเทนนิส ดามไม
แบดมินตัน เปนตน หรือหากนําเอาคําตอบดังกลาวทาจัดเปนประเภทก็จะจัดได 5 ประเภท ดังน้ี 
  ประเภทที่ 1 เฟอรนิเจอร ประกอบดวย ตู เตียงนอน โตะ เกาอ้ี โซฟา 
  ประเภทที่ 2 เครื่องใช ประกอบดวย กระบุง กระจาด ตะกรา 
  ประเภทที่ 3 เครื่องกีฬา ประกอบดวย ตะกรอ ดามไมเทนนิส ดามไมแบดมินตัน 
  ประเภทที่ 4  เครื่องประดับ ประกอบดวย กิ๊บเสียบผม 
  ประเภทที่  5 เครื่องเขียน ประกอบดวย กลองดินสอ 
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 4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเปนขั้นตอน 
สามารถอธิบายใหเห็นภาพชัดเจนหรือเปนแผนงานที่สมบูรณขึ้น ความละเอียดลออ จัดเปน
รายละเอียดที่นํามาตกแตงขยายความคิดครั้งแรกใหสมบูรณขึ้น 
 องคประกอบของความคิดสรางสรรคมีหลายลักษณะที่สําคัญคือความคิดริเร่ิม ความคิด
คลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ ซึ่งเปนลักษณะความคิดแบบอเนกนัย รวมถึง
การกลาคิด กลากระทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ตนเองคิด มีความไวตอปญหา มีอารมณขัน ตลอดจน
มีความมุงม่ันที่จะทําสิ่งตางๆใหสําเร็จ 

 1.4 กระบวนการของความคิดสรางสรรค 
 กระบวนการคิดสรางสรรค หมายถึง วิธีการคิดหรือกระบวนการทํางานของสมองอยางเปน

ขั้นตอน ตลอดจนสามารถแกปญหาไดสําเร็จ นักจิตวิทยาและนักศึกษาไดกลาวถึงขั้นตอนของ
กระบวนการคิดสรางสรรคดังน้ี  

 วอลลาส (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 31; อางอิงจาก Wallas. 1962: 36) ไดแบงกระบวนการ
คิดสรางสรรคออกเปน 4 ขั้นตอน คือ  
 1.  ขั้นเตรียม (Period of Preparation) เปนขั้นที่พยายามรวบรวมขอเท็จจริง เร่ืองราวและ
แนวคิดตางๆที่มีอยูดวยกันเพื่อหาความกระจางของปญหา ประเมินถึงวิธีการที่จะแกปญหา 
   2. ขั้นเพาะความรู(Period of Incubation) ระยะนี้ผูคิดตองใชความคิดอยางหนักเพื่อนํา
ความรูที่รวบรวมไวแตแรกประสมกลมกลืนเขาเปนรองรอยและครุนคิดอยู ในจิตใตสํานึก 
(Unconscious Mind) 
   3.  ขั้นเกิดความคิด (Period of Illumination) เปนระยะที่เกิดการหยั่งรู ตระหนักถึงคําตอบ
ที่สําคัญและจําเปนสําหรับการแกปญหานั้น    
 4. ขั้นพิสูจน (Period of Verification) คือ การเก็บรวบรวมความรูที่ไดจากหยั่งรู แลว
ทดสอบวา สิ่งนั้นสามารถแกปญหาไดหรือไม และสรุปเปนกฎเกณฑตอไป 
 ซัลลิแวน (Sullivan. 1967: 33) ไดกลาวถึงขั้นตางๆของกระบวนการคิดสรางสรรคดังน้ี 
 1. ขั้นประสบปญหา (Puzzlement) เปนขั้นซ่ึงบุคคลเกิดความรูสึกวามีบางอยางเกิดความ
เขาใจผิด ไมแจมชัด หรือไมสามารถเขาใจได 
 2. ขั้นคิดไตรตรองอยางหนัก (Incubation) เปนขั้นที่ความคิดหยุดอยูขณะหนึ่ง เพ่ือคอยดู
วามีอะไรเกิดขึ้น 
 3.  ขั้นเพาะความคิด (Illumination) เปนขั้นที่เกิดความคิดอยางทะลุปรุโปรงหรือเกิดการ
คนพบแลว 
 4.  ขั้นกลั่นกรองความคิด (Elabortion) เปนขั้นที่ทําการพิสูจนทบทวนเหตุผลที่ไดจากการ
กระทํานั้น 
 เวแกนด (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 32; อางอิงจาก Weigand. 1971: 208) กลาววา 
กระบวนการคิดอยางสรางสรรคประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
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 1.  ขั้นวิเคราะหปญหา (Analysis) เปนการกําหนดตัวปญหาใหแจมชัด 
 2.  ขั้นปฏิบัติการ (Manipulation) เปนขั้นรวบรวมวิธีการแกปญหาที่เปนไปได 
 3.  ขั้นความคิดติดขัด (Impasse) เปนขั้นที่ยังไมสามารถแกปญหาตางๆได 
 4.  ขั้นเกิดความกระจาง(Eureka) เปนขั้นที่เกิดความคิดขึ้น มองเห็นทางแกปญหาทันที 
 5.  ขั้นพิสูจน(Verification) เปนขั้นตรวจสอบใหแนใจ 

 กิลฟอรด (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 32; อางอิงจาก Guiford. 1967) กลาววาคนที่มี
ความคิดริเ ร่ิมสรางสรรคจะตองมีความฉับไว ที่จะรับรูปญหา มองเห็นปญหา สามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นใหมๆและปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ซึ่งวิธีคิดเปนตามลําดับขั้นดังนี้ 
 1.  การรับรูและการเขาใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการเขาใจสิ่ง
ตางๆไดอยารวดเร็ว  
 2.  การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถของสมองในการสะสมขอมูลตางๆที่ได
เรียนรูมาและสามารถระลึกออกมาไดตามที่ตองการ 
 3.  การคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) หมายถึง ความสามารถของสมองในการให
การตอบสนองไดหลายๆอยาง จากสิ่งเราที่กําหนดใหโดยไมจํากัดจํานวนคําตอบ 
 4.  การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
ใหคําตอบที่ถูกตอง และดีที่สุดจากขอมูลที่กําหนดให 
 5.  การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของสมองในการตัดสินขอมูลที่
กําหนดใหตามเกณฑที่ตั้งไว 

 ทอแรนซ (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 32; อางอิงจาก Torrance. 1965: 121-124) กลาว
วา ความคิดสรางสรรคเปนระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรค (Creative Problem Solving) ซึ่งแบงเปนขั้นดังนี้ 
 1. ขั้นคนพบความจริง (Fact Finding) ขั้นนี้เริ่มตั้งแตเกิดความรูสึกกังวลใจ มีความสับสน
วุนวายเกิดขึ้นในใจ แตไมสามารถบอกไดวาเปนอะไร จากจุดนี้พยายามตั้งสติและพิจารณาดูวา
ความยุงยากสับสนวุนวาย หรือสิ่งที่ทําใหกังวลคืออะไร 
 2.  ขั้นคนพบปญหา (Problem Finding) เม่ือพิจารณาโดยรอบคอบแลวจึงสรุปไดวาความ
กังวลใจ ความสับสนวุนวายในใจนั้นก็คือปญหาเกิดขึ้นน่ันเอง 
 3.  ขั้นตั้งสมมติฐาน (Idea Finding) เม่ือรูวามีปญหาเกิดขึ้นจะพยายามคิดตั้งสมมติฐาน
ขึ้น และรวบรวมขอมูลตางๆเพื่อนําไปใชในการสอบสมมติฐานในขั้นตอไป 
 4.  ขั้นคนพบคําตอบ (Solution Finding) ขั้นวิเคราะหขอมูลและพบคําตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นที่ 3 
 5.  ขั้นยอมรับผลจาการคนพบ (Acceptance Finding) ขั้นน้ีจะเปนการยอมรับคําตอบที่ได
จากการพิสูจน อันจะนําไปสูหนทางที่ทําใหเกิดแนวคิดหรือสิ่งใหมตอไป เรียกวา New Challenge  
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 กลาวไดวา กระบวนการความคิดสรางสรรคหมายถึง วิธีการคิดหรือกระบวนการทํางาน
ของสมองที่มีขั้นตอน เริ่มตั้งแตการรับรูปญหา ใชความคิดวิเคราะห ไตรตรองและคนพบคําตอบหรือ
วิธีแกปญหาที่เปนไปได แลวจึงตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐานเพ่ือพิสูจนวาสิ่งน้ันสามารถ
แกปญหาไดหรือไมอันจํานําไปสูหนทางที่จะทําใหเกิดแนวคิดใหมตอไป 

 1.5 ทฤษฎีความคิดสรางสรรค 
 อารี รังสินันท (2532: 506-510) ไดกลาวถึงทฤษฎีความคิดสรางสรรคไว 5 ทฤษฎี ดังน้ี 

 1.  ทฤษฎีความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของนักจิตวิทยาจิตวิเคราะหฟรอยด (Freud) 
จิตแพทยชาวเวียนนาเปนผูนํากลุม ฟรอยดใหความเห็นวา ความคิดสรางสรรคเกิดจากความขัดแยง
ระหวางแรงขับทางเพศ ซึ่งถูกผลักดันออกมาโดยจิตใตสํานึกกับความรูสึกผิดชอบชั่วดีในสังคม 
ดังน้ัน เพ่ือใหแรงขับทางเพศไดแสดงออกมาในรูปหรือพฤติกรรมที่สังคมยอมรับได จึงเปลี่ยนเปน
ความคิดสรางสรรค 

 ฟรอยดยังใหทัศนะเพิ่มเติมวา ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะของความราเริงแจมใส 
ผอนคลาย อิสระหรือลักษณะของความเปนเด็กซึ่งบริสุทธิ์เปนธรรมชาติตามสภาพที่แทจริง ไมเส
แสรงหรือปรุงแตงและมีความคิดแจมใส บริสุทธิ์ สนุกสนาน ไมมีความคิดยึดติดตอสิ่งใด ไม
เครงเครียด 
 2.  ทฤษฎีโครงสรางทางเชาวปญญา (The Structure of Intellect)  

 กิลฟอรด (อารี รังสินันท. 2526: 24-29; อางอิงจาก Guilford. 1950) ไดอธิบายโครงสราง
ของสมรรถภาพทางสมองไว 3 มิติ ดังน้ี 
 มิติที่ 1 เน้ือหา (Content) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งเราที่เปนสื่อความคิด ซึ่งแบงออกเปน   
4 ลักษณะ คือ 
  1. ภาพ (Figurel) หมายถึง ขอมูลที่เปนรูปธรรมที่จะรับรูและทําใหเกิดความรูสํานึกคิด
ได เชน ภาพตางๆ 
  2.  สัญลักษณ (Symbol) หมายถึง ขอมูลที่อยูในรูปของเครื่องหมาย เชน ตัวอักษร 
โนตดนตรี ตัวเลข รวมทั้งสัญลักษณตางๆ 
  3.  ภาษา (Semantic) หมายถึง ขอมูลที่อยูในรูปถอยคํา ที่มีความหมายตางๆ สามารถ
ใชติดตอสื่อสารได เชน พอ แม โกรธ ชอบ ดีใจ เสียใจ แตบางอยางไมอยูในรูปถอยคําก็มีเชน ภาษา
ใบ 
  4.  พฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง ขอมูลที่เปนการแสดงออก กริยา อาการ การ
กระทําที่สามารถสังเกตเห็น รวมทั้งทัศนคติ การรับรู การคิด เชน การยิ้ม การแสดงความคิดเห็น 
 มิติที่ 2 การคิด (Operation) หมายถึง มิติที่แสดงลักษณะกระบวนการทํางานของสมองใน
ลักษณะตางๆ ซึ่งแบงเปน 5 ลักษณะ คือ 
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  1. การรูจักและเขาใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถในการตีความสมองเมื่อเห็น
สิ่งเราแลวเกิดการรับรู เขาใจในสิ่งนั้น และบอกไดวาเปนอะไรไดทันทีทันใด เชน เม่ือเห็นของเลน
รูปรางกลมๆทําดวยยางผิวเรียบ ก็บอกไดวาเปนลูกบอล 
  2. การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสมความรู และขอมูลตางๆ
ไวได และสามารถระลึกไดเม่ือตองการออกมาในรูปเดิมไดตามตองการ เชน การจํา หมายเลข
ประจําตัว การทองสูตรคูณ 
  3. การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง เปนความสามารถในการคิด
ตอบสนองตอสิ่งเราไดหลายรูปแบบ หลายแงหลายมุม หลายทิศทาง คิดหาคําตอบไดโดยไมจํากัด
จํานวนมาก สิ่งเราที่กําหนดใหในเวลาจํากัด เชน ใหบอกสิ่งที่ขึ้นตนดวยคําวา น้ํา มาใหมากที่สุด 
  4. คิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) เปนความสามารถทางสมองของบุคคลที่
สามารถสรุปขอมูลที่ดีที่สุด จากขอมูลที่กําหนดให และการสรุปเปนคําตอบนั้น จะเนนเพียงคําตอบ
เดียว เชน การเลือกคําตอบในการทําขอสอบแบบเลือกตอบ 
  5. การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของบุคคลหาเกณฑที่สมเหตุสมผล
เกี่ยวกับความดี ความงาม ความเหมาะสม จากขอมูลที่กําหนดให 
 มิติที่ 3 ผลของการคิด (Products) เปนมิติที่แสดงถึงผลในการตอบสนองสิ่งเรา ซึ่งเปน
วิธีการคิดตามมิติที่ 2 ผลที่จะออกมาเปนมิติที่ 3 ซึ่งแบงเปน 6 ลักษณะ คือ 
  1. หนวย (Units) หมายถึง สวนยอยๆที่ถูกแยกออกมา มีคุณสมบัติเฉพาะของตนเอง
ที่แตกตางไปจากสิ่งอ่ืนๆ เชน หมา แมว มด นก เปนตน 
  2.  จําพวก (Classes) หมายถึง กลุมของสิ่งที่มีคุณสมบัติบางประการรวมกัน เชน สุนัข 
ปลาวาฬ คน เปนพวกเดียวกัน  เพราะตางก็เลี้ยงลูกดวยนมเหมือนกัน 
  3.  ความสัมพันธ (Relations) หมายถึง ผลของการเชื่อมโยงความคิดแบบตางๆ ตั้งแต 
2 หนวยเขาดวยกัน โดยอาศัยลักษณะบางประการเปนเกณฑ อาจอยูในรูปของหนวยกับหนวย 
จําพวกกับจําพวก ระบบกับระบบ เชน พระกับวัด นกกับวัว เปนความสุมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับที่
อยูอาศัย 
  4.  ระบบ (System) หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธของผลที่ไดหลายๆคูเขา
ดวยกันอยางมีระบบ เชน 2 4 6 8 ซึ่งเปนระบบเลขคู 
  5.  การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การแปลงรูป ปรับปรุง การใหนิยามใหม 
การตีความหมาย การขยายความหรือการจัดองคประกอบของขอมูลที่กําหนดใหเสียใหม เพ่ือ
นําไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน เชน การแปลงรูป 
  6.  การประยุกต (Implications) หมายถึง ความเขาใจในการนําขอมูลไปใชขยายความ
เพ่ือการพยากรณหรือคาดคะเนขอความในตรรกะวิทยา “ประเภท  ถา…แลว…” ก็เปนพวกใชการ
คาดคะเนโดยอาศัยเหตุและผล 
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 ทฤษฎีแบบโครงสรางทางสติปญญานี้ นับวาเปนพ้ืนฐานในการศึกษาดานความคิดสรางสรรค
เพราะกิลฟอรด (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 35; อางอิงจาก Guilford. 1967: 138) อธิบายวา ความคิด
สรางสรรคเปนลักษณะ ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง
หลายมุม คิดไดกวางไกล ซึ่งลักษณะความคิดนี้จะนําไปสูการประดิษฐสิ่งแปลกใหมเพ่ิมขึ้น ขอสรุป
ของกิลฟอรดนี้ทําใหมีการศึกษาเรื่องความคิดสรางสรรคอยางกวางขวางและลึกซึ้งในเวลาตอมา 
 3.  ทฤษฎีความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของนักมนุษยนิยม 
 มาสโล (Maslow) และโรเจอรส (Rogers) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญของแนวคิดกลุมน้ี โดยมี
ความคิดวาสผูที่มีความคิดสรางสรรคเปนผูที่รูจักตนเองตรงตามสภาพที่เปนจริง เขาใจตนเอง 
ยอมรับตนเองทั้งในสวนบกพรองและสวนดี รูทั้งจุดออนและตระหนักในความสามารถของตนเอง 
พ่ึงตนเอง ริเร่ิมและนําตนเองได สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ มีอิสระ เสรีภาพ
ในการคิดตัดสินใจเลือกทําสิ่งตางๆโดยไมใหตนเองและผูอ่ืนเดือดรอน มองเห็นศักดิ์ศรีและคุณคา
ของตนเอง และสามารถสรางสรรคตนเองและสังคมใหเกิดประโยชนสุข 
 การที่บุคคลสามารถพัฒนาและไปถึงเปาหมายดังกลาวนั้น กลุมมนุษยนิยมไดเนนถึง
สถานการณที่สงเสริมความคิดสรางสรรควา จะตองประกอบดวย 
 1.  ภาวะความปลอดภัยทางจิต กลาวคือ  
  1.1 การยอมรับในคาของคนแตละคน เคารพในสิทธิและความคิดเห็น 
  1.2 ไมมีการตีราคา ประเมิน หรือเปรียบเทียบความคิดเห็นและผลงาน ทุกคนทํางาน
ดวยความสบายใจ ไมตองหวั่นวิตก และเกรงการถูกลงโทษหรือตําหนิ หรือตัดสินวาไมดี 
  1.3 ความมั่นใจในตนเอง มีแนวโนมที่จะตัดสินใจดวยตนเอง และเต็มใจที่จะรับผิดชอบ
ในความสําเร็จหรือความลมเหลวของตนได 
 2.  ภาวะที่มีเสรีภาพในการแสดงออก กลาวคือ 
  2.1 มีจิตใจกวางที่จะเปดรับประสบการณ เต็มใจที่จะรับความรูความคิด มีความสนใจ
ตอเหตุการณ และความเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นในโลก รวมทั้งประเด็นขอถกเถียงที่ยังไมยุติ 
  2.2 ปรารถนาที่จะเลนกับความคิด และสิ่งแปลกๆใหมๆ 
 4.  ทฤษฎีความคิดสองลักษณะ 
 แนวคิดของทฤษฎีความคิดสองลักษณะเกี่ยวกับการทํางานของสมองของมนุษยโดย
เร่ิมตนศึกษาและทดลองของนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งมีแนวคิดเบื้องตนวา เผาพันธุของมนุษยอยูรอด
สืบสายมาจนถึงคนรุนปจจุบันไดดีก็เพราะมนุษยมีสมองอันเชี่ยวชาญ ซึ่งเกิดจากการทํางานของ
สมองสองสวน โดยแบงหนาที่กันทําในแตละสวน และจากการคนควาทดลองเกี่ยวกับการทํางานของ
สมองสองซีกของมนุษยมาเปนเวลา 15 ป นักวิทยาศาสตรในปจจุบันจึงสรุปวา มนุษยแตละคนมี
สมองสองซีก คือสมองซีกซายและสมองซีกขวา ซึ่งทําหนาที่แตกตางกันอยางชัดเจนตอการรับรู
ความเปนไปของสิ่งตางๆ 
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 ความคิดสรางสรรค เกิดจากการทํางานของสมองซีกขวา ซึ่งทําหนาที่คิดจินตนาการ
ความคิดแปลกๆใหมๆ ความซาบซึ้งในดนตรี ศิลปะ เปนตน สวนสมองซีกซายเปนสวนที่คิดและมี
การทํางานออกมาเปนรูปธรรม เชน การวิเคราะห การหาเหตุผล เปนตน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

สมองซีกซาย                               สมองซีกขวา 
- สรรหาถอยคํา                            - ไมมีถอยคํา 
- วิเคราะห                                           - สังเคราะห 
- ใชเหตุผล                                 - หยั่งรู 
- เชิงตรรกะวิทยา                                      - ความคิดเชิงสรางสรรค 
- ความแบงแยก                                   - ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
- มีกาลเวลา           - ไมมีกาลเวลา     
- โนมเขาหากฎเกณฑทางคณิตศาสตร       - โนมเอียงเขาหากฎเกณฑ  
วิทยาศาสตรและศิลปะ                                       ของดนตรี 

 ดังน้ันหากสมองทั้งสองซีกไดมีการพัฒนาอยางเหมาะสมก็จะสามารถทําคุณประโยชน
ตางๆแกมนุษยชาติอยางมหาศาล ทฤษฎีความคิดสองลักษณะจึงเปนทฤษฎีพ้ืนฐานอีกทฤษฎีหน่ึง
ในการจัดการและพัฒนาความคิดสรางสรรคของบุคคล 
 5.  ทฤษฎีความคิดสรางสรรคโอตา (The Model AUTA) 
 เปนทฤษฎีความคิดสรางสรรคที่เดวิส (Davis) และซัลลิแกน (Sullivan) คิดขึ้นในป 
ค.ศ.1980 โดยอธิบายวาวา ความคิดสรางสรรคสามารถสงเสริมกระบวนการคิดสรางสรรคและ
จัดลําดับขั้นของการพัฒนาซึ่งมี 4 ลําดับขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักรู (Awareness) ถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคเปน
ขั้นตอนแรกที่จะทําใหบุคคลเพิ่มความสํานึกในเรื่องการพัฒนาความคิดสรางสรรคของแตละบุคคล 
เชน การพัฒนาปรีชาญาณ การรูจักและเขาใจตนเอง ซึ่งสงผลกระทบตอความเจริญกาวหนาและวิธี
แกปญหาในปจจุบันและอนาคต 

ขั้นตอนที่ 2 ความเขาใจ (Understanding) ความเขาใจอยางลึกซึ้งและแจมแจงใน
ธรรมชาติและความคิดสรางสรรค หมายถึง การที่บุคคลจะสนใจ และใหความสําคัญกับความคิด
สรางสรรคที่เพ่ิมขึ้นน้ัน ก็ตอเม่ือไดรับความรู เน้ือหา สาระที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค ซึ่งจะชวย
ใหบุคคลเขาใจและเห็นความสําคัญย่ิงขึ้น สาระที่ควรจัดใหบุคคลไดเรียนรูไดแกเรื่องตอไปน้ี 

1.  บุคลิกภาพของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค 
2.  ลักษณะกระบวนการคิดสรางสรรค 
3.  ความสามารถสรางสรรคดานตางๆ 
4.  ทฤษฎีความคิดสรางสรรค 
5.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค 
6.  เทคนิควิธีการฝกคิดสรางสรรค 
7.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค 
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ขั้นตอนที่ 3 เทคนิควิธี (Techniques) เทคนิควิธีการที่สงเสริมและพัฒนาความคิด
สรางสรรค หมายถึง เทคนิควิธีการ กลยุทธในการฝกกระบวนการความคิดสรางสรรคเพ่ือสงเสริมให
เกิดผลผลิตสรางสรรคซึ่งรวมเทคนิคและวิธีการตอไปน้ีดวย คือ  

1.  การระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
2.  การคิดเทียบเคียง (Mctaphoric Thinking) 
3.  การฝกจินตนาการ (Imagery Training) 
การตระหนักในความจริงของสิ่งตางๆ (Actualization) หมายถึง การเพิ่มพูนศักยภาพ

ในการเปนมนุษยของแตละบุคคลอยางแทจริง เปนการพัฒนาบุคคลไปสูการรูจักตนตามตรงตาม
สภาพที่เปนจริงซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุด กลาวคือ บุคคลสามารถดึงศักยภาพ ความสามารถและ
ปรัชญาของแตละบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคมอยางเต็มที่ ซึ่งการรูจักตนเองตรง
ตามสภาพที่เปนจริง จะประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้  

1. เปนผูเปดรับประสบการณตางๆมาปรับเขากับตนไดดี 
2. สนใจศึกษาเกี่ยวกับความเปนอยูของมนุษย 
3. มีความคิดริเริ่มในการนําตนเอง และริเร่ิมผลิตสิ่งตางๆดวยตนเอง 
4. มีความสามารถในการคิดยืดหยุนเพ่ือปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตใหเหมาะสมได 
จากแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคทั้ง 5 ทฤษฎี อาจสรุปแนวคิด

ของทฤษฎีไดเปน 2 กลุม ดังน้ี 
กลุมที่มีความเชื่อวาความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางจิต (Psychological 

Process) กลุมน้ี ไดแก กลุมทฤษฎีความคิดสรางสรรคตามแนวคิดจิตวิเคราะหและกลุมแนวคิดดาน
มนุษยนิยม ทั้งสองกลุมน้ีมองความคิดสรางสรรควาเปนลักษณะภายในจิตของแตละบุคคลซึ่ง
แตกตางกันวามีกี่วิธีการปรับตัวในลักษณะใด มากนอยแคไหนซึ่งขึ้นอยูกับกลวิธานปองกันตัว 
(Defense Mechanism) หรือการพัฒนาถึงศักยภาพอันสูงสุด (Self-Actualization) ของแตละบุคคล 

สวนอีกกลุมหนึ่งมีความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางความคิด (Cognitive 
Process) กลุมน้ีไดแก แนวความคิดดานองคประกอบสมรรถภาพทางสมอง แนวคิดดานความคิด
สองลักษณะและแนวคิดดานพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของโอตา กลุมดังกลาวนี้มอง
ความคิดสรางสรรควาเปนกระบวนการทางการคิดที่สามารถสงเสริมหรือพัฒนาใหเพ่ิมขึ้นไดโดยแต
ละแนวความคิดก็มีความเชื่อเกี่ยวกับ องคประกอบที่สงเสริมความสามารถในการคิดสรางสรรคที่
แตกตางกัน  กลาวคือ แนวความคิดดานองคประกอบของสมรรถภาพทางสมองก็เนนองคประกอบ
ดานการคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) สวนแนวคิดดานความคิดสองลักษณะมองในดาน
ลักษณะทางกายภาพและแนวความคิดสรางสรรคของโอตา ก็เปนลักษณะของการคิดแบบอเนกนัย
เชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม แนวคิดนี้ก็มีความเชื่อวาสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของความคิด
สรางสรรคไดดวยกระบวนการฝกเชนเดียวกัน 
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 1.6 คุณลักษณะของผูที่มีความคิดสรางสรรค 
 นักการศึกษาและนักจิตวิทยา ไดศึกษาถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคไว

ดังตอไปน้ี 
 ลูโกและเฮอรซี่ (ผุสดี กุฏอินทร. 2526: 71; อางอิงจาก Lugo; & Hershey. 1989) ไดรวบรวม

ลักษณะคนที่มีความคิดสรางสรรคสูงไวดังน้ี 
1. ชอบสิ่งแปลกใหม 
2. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
3. มีความเปดกวางที่จะเปดรับสถานการณใหม 
4. มีความอดทน 
5. มีอารมณขัน 
6. ไมตึงเครียด 

 ไรซ (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 38; อางอิงจาก Rice. 1970: 69) กลาวคือ คนที่มีความ
สรางสรรคมีลักษณะดังนี้ 
 1. เปนคนมีไหวพริบ 
 2. มีความสามารถในการประยุกต มีการตอบสนองที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม มีความ
ยืดหยุน 
 3. มีอิสระในการคิดและแสดงออก 
 4. สนใจที่จะมีประสบการณสิ่งตางๆ และสังเคราะหสิ่งที่ไดพบเห็นรวมกับความรูสึก
ภายในใจ 
 5. มีความสามารถในการหยั่งรู 
 6. มีความรูเกี่ยวกับทฤษฎี และเขาใจในคุณคาของความงาม 
 7. รูจักตนเอง เขาใจจุดมุงหมายของสิ่งตางๆ 
 8. เขาใจในสภาพของตนในกระบวนการที่ตนมีสวนรวม 
 ทอรแรนซ (อารี รังสินันท. 2527; อางอิงจาก Torance. 1965: 63) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมความคิดสรางสรรคของเด็กจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 

1. ความอยากรูอยากเห็น มีความกระหายใครรูเปนนิจ 
2. ชอบเสาะแสวงหา สํารวจศึกษา คนควาและทดลอง 
3. ชอบซักผา และถามคําถามแปลกๆ 
4. ชางสงสัย เปนเด็กที่มีความรูสึกแปลกประหลาดในใจสิ่งที่พบเห็นเสมอ 

5. 5. ชางสังเกต มองเห็นลักษณะที่แปลกผิดปกติ หรือชองวางที่ขาดหายไปไดงายและรวดเร็ว 
 6. ชอบแสดงออกมากกวาจะเก็บกด ถาสงสัยสิ่งใดก็จะถามหรือพยายามเอาคําตอบโดย
ไมรั้งรอ 
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 7. มีอารมณขัน คิดและมองสิ่งตางๆรอบดานในแงมุมที่แปลก คิดไมถึง และสรางอารมณ
ขันอยูเสมอ 

6. มีสมาธิในสิ่งที่ตนสนใจ 
7. พอใจและสนุกสนานกับการใชความคิด 
8.  สนใจสิ่งตางๆอยางกวางขวาง 
9.  มีความคิดเปนของตนเอง 
10.  มีความมั่นใจในตนเอง 
11.  มีจินตนาการ 

 กรมวิชาการ (2534: 15) กลาววา ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคมีลักษณะดังนี้ 
 1.  เปนตัวของตัวเองมีความคิดอิสระ ไมชอบตามใคร มายอมคลอยตามความคิดเห็นของ
คนอ่ืนอยางงายดาย กลาคิด กลาแสดงออก ชอบแสดงความเห็น ชอบคลุกคลีในสังคม ถือตัวเอง
เปนศูนยกลาง 
 2.  รักที่กาวไปขางหนา เต็มทํางานหนัก อุทิศเวลาใหงาน มีความมานะบากบั่นที่จะทํางาน
ยากและซับซอนใหสําเร็จจนได เปดรับประสบการณอยางไมหลีกเลี่ยง มีประสบการณอยาง
กวางขวาง มีความเต็มใจเสี่ยง อยากรูอยากเห็น ตื่นตัวที่จะรับรูตลอดเวลา กระตือรือรน 
ขยันหม่ันเพียร มีแรงจูงใจสูง มี Self Concept สูง 
 3.  ไวตอปญหา รับรูเร็วและงาย มองการณไกล มีความสามารถในการคิดหลายแงหลาย
มุม มีความสามารถในการแกปญหา ใชความคิดไดอยางคลองแคลว มีความยืดหยุนพรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีเกามาสูแนวใหม หรือวิธีการใหม ชางสงสัย และมีนิสัยที่จะคิดหาคําตอบ 

 4.  มีความสามารถในการใชสมาธิ มีความสามารถในการพินิจพิเคราะหอยางถี่ถวน 
 5.  มีความคิดริเริ่ม ชอบคิดชอบทําสิ่งที่ซับซอนและแปลกใหม ชอบความยุงยากซับซอน
และสามารถใชคําถามซักถามสิ่งที่ตองการจะรู 
 6.  ยอมรับในสิ่งที่ไมแนนอน และสิ่งที่เปนขอขัดแยงอดทนตอสิ่งที่ยังไมแนชัด ไมขลาด
กลัวตอสิ่งที่ยังไมทราบ สิ่งที่ลึกลับและนาสงสัย กลับรูสึกพึงพอใจและตื่นเตนที่จะเผชิญกับสิ่ง
เหลานั้น 
 7.  มีความอดทนตอความไมเปนระเบียบ ไมชอบทําตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ไมคอยมี
ความสม่ําเสมอ และไมชอบถูกบังคับ 
มีอารมณขัน ชอบคิดเลนไปเรื่อยๆมีจินตนาการ 
 กลาวไดวา บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคมีลักษณะเปนผูชอบทดลองสิ่งใหมๆ อยากรู
อยากเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง มีความกลา ชอบสิ่งทาทาย เปนตัวของตัวเองมีความคิดอิสระ 
อดทน มีความยืดหยุน ไมซ้ําแบบใคร ไมคลอยตามผูอ้ืนงายๆ มีความกระตือรือรน ตลอดจนมี
อารมณขันอีกดวย 

 
 



21 

 1.7 กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค 
 อารี พันธมณี (2540: 71) กลาววา กิจกรรมที่เด็กแสดงความสามารถสรางสรรคนั้นมีอยู

แทบทุกกิจกรรมที่จัดสอนในหลักสูตร หรือทุกประมวลประสบการณที่โรงเรียนจัดใหแกเด็กเปนตน
วา ในกิจกรรมดานศิลปะ การวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมดานดนตรี การ
รองเพลง การเลนดนตรีทุกชนิด งานปน กิจกรรมทางดานภาษาไทย เปนตน ซึ่งทั้งน้ีตองอาศัย
เทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมที่มุงพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งอารี พันธมณี (2540: 162-195) 
ไดกลาวถึงกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคพรอมกับยกตัวอยางไวดังน้ี 
 1.  กิจกรรมทางภาษา 
  กิจกรรมทางภาษาจัดไดหลายๆรูปแบบ เพราะรวมเอาทักษะทั้ง 4 ดาน คือ การฟง 
การอาน การพูด และการเขียนไวดวยกัน และภาษายังเปนสื่อในการแสดงออกทางความแสดงออก
ทางความคิดและการกระทําดวย จุดมุงหมายของกิจกรรมนี้คือ 

1) ฝกความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ 
2) ฝกการแสดงออกทางความคิด 
3) ฝกความกลาคิดกลาพูด 
4) ฝกการบรรยายอยางสรางสรรค 
5) สงเสริมความคิดจินตนาการ 

  ตัวอยางกิจกรรม เชน กิจกรรมตั้งชื่อจากเรื่องสั้นใหมากที่สุด กิจกรรมแตงเร่ืองจาก
ภาพกิจกรรมเรียงคําเปนความเรียง กิจกรรมปริศนาคําทาย เปนตน 

 2. กิจกรรมความคิดคํานึง 
  กิจกรรมความคิดคํานึง เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความคิดและการแสดงความรูสึก
ตอสิ่งเราที่กําหนดให เพ่ือฝกใหเปนคนกลาคิด กลาเลนกับจินตนาการของตน และพรอมกับ
พยายามสรางจินตนาการใหเปนผลสําเร็จหรือผลิตเปนผลงานได จุดมุงหมายของกิจกรรมนี้คือ 

  1) สงเสริมความกลาคิด กลาเดาอยางอิสระ 
  2) สงเสริมความคิดอเนกนัย 
  3) สงเสริมใหบรรยายความรูสึกและความคิดของตน 
  4) สงเสริมความมีอารมณขัน 
  5) สงเสริมจินตนาการ 
  6) ฝกความวองไวในการสังเกต 

  ตัวอยางกิจกรรม เชน กิจกรรมสงสัยใหทาย โดยใหทายวัตถุในถุง กิจกรรมตั้งชื่อ
น้ําหอม กิจกรรมแตงเรื่องจากหัวขอที่สมมติขึ้น เชนหัวขอ “แมวไมกินปลา” เปนตน 
 3.  กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ 
  กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ เปนกิจกรรมที่เหาะสมกับความสนใจ ความสามารถ และ
สอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กเปนอยางยิ่ง กิจกรรมสรางสรรคจึงไมเพียงแตสงเสริมการ
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ประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือ-ตา และการผอนคลายความเครียดทางอารมณที่อาจมีเทานั้น แต
ยังเปนการสงเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝกการรูจักทํางานดวยตนเอง และฝกการ
แสดงออกอยางสรางสรรค ทั้งทางแนวคิดและการกระทํา  ซึ่งถายทอดออกมาเปนผลงานทางศิลปะ 
และนําไปสูการเรียน เขียน อาน อยางสรางสรรคตอไป จุดมุงหมายของกิจกรรมนี้คือ 

  1) สงเสริมความอิสระ 
  2) สงเสริมความมั่นใจ กลาคิด กลาแสดงออก 
  3) สงเสริมความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุน ความคิดคลองตัว  

หรือความคิดอเนกนัย 
  4) สงเสริมความคิดจินตนาการ 
  5) สงเสริมการรูจักทํางานดวยตนเอง 
  6) สงเสริมใหเด็กสรางผลงานขึ้น 

  ตัวอยางกิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะไดแก การวาดภาพ เชน การวาดภาพตามความ
พอใจ การวาดภาพจากประสบการณ การวาดภาพจากการฟงนิทาน การวาดภาพจากเสียงเพลง 
หรือการวาดภาพจากสิ่งเราที่กําหนด เปนตน 
 4.  กิจกรรมสรางสรรคทางการประดิษฐ 
  กิจกรรมการประดิษฐ เปนกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี สงเสริม
ใหเด็กคิดจินตนาการ และสรางจินตนาการออกมาเปนผลงาน ดังที่ไดกลาววา บุคคลที่มีความคิด
สรางสรรคจะไมเพียงแตคิดแลวเฉย แตคิดแลวพยายามหาทางใหความคิดเกิดเปนผลขึ้นมา ดังน้ัน
การคิดประดิษฐจึงมักรวมเอาความคิดในเรื่องการตอเติม ตัดออก ปรับขยาย ทําใหใหญ ทําใหเล็กลง 
แตงเติมแตมสี ทําใหเคลื่อนไหวได หรือใชแทนกันได สิ่งเหลานี้จึงมักอาศัยการฝกฝน ฝกหัด ลงมือ
ปฏิบัติจริงๆ เพ่ือกระตุนความสนใจ  และสามารถตอโยงความคิดความสนใจตอไป  และสามารถ
ปฏิบัติคิดคนงานที่ตองอาศัยความคิดความชํานาญในระดับสูงขึ้นไป  จุดมุงหมายของกิจกรรมนี้คือ 

1) สงเสริมความคดและการถายทอดออกมาเปนผลงาน 
2) ฝกการแกปญหา 
3) ฝกความขยัน  ชางคิด  ชางทํา 
4) สงเสริมความเปนนักประดิษฐ  คิดคน 
5) ฝกการทํางานดวยตนเองตามลําพัง 

  ตัวอยางกิจกรรม เชนใหนักเรียนคิดประดิษฐเศษวัสดุที่เลือก และแตงเติม แตมสี
ตามใจชอบ 
 5.  กิจกรมสรางสรรคทางดนตรีและการเคลื่อนไหว 
  กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กฟงอยางสรางสรรค  
คิดจินตนาการและถายทอดออกมาอยางอิสระ เปนกรบรรยาย เขียนหรือแสดงทาทางและกิจกรรม
การเคลื่อนไหวตางๆ เชน ใหเด็กฟงเสียงเพลงแลวบอกความรูสึก หรือตอเติมประโยคใหสัมพันธกับ
ประโยคตน  หรือแสดงทาทางตามจินตนาการของตน  จุดมุงหมายของกิจกรรมนี้คือ 



23 

  1) ฝกความซาบซึ้งในดนตรี  และสามารถแสดงออกดวยการบรรยาย แสดงทาทางให
สมจริงได 
  2) ฝกคิกจินตนาการในการแสดงตามบทที่กําหนด 

3) ฝกความกลาในการคิด การแสดงออก 
4) ฝกความไวนาการสังเกต 
5) ฝกความเชื่อม่ันในตนเอง 

  ตัวอยางกิจกรรม  เชน  ใหนักเรียนฟงเสียงจากเทป  แลวใหบอกหรือบรรยายวาเสียงที่
ไดยินทําใหนึกถึงอะไร 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 13-14) ไดกลาวถึงกิจกรรม
สรางสรรคที่ควรจัดใหกับเด็กปฐมวัยไวดังน้ี 
 1.  การวาดภาพและระบายสี 

1.1  การวาดภาพดวยสีเทียนหรือสีไม 
1.2  การวาดภาพดวยสีน้ํา  เชน พูกัน ฟองนํ้า 
1.3  การละเลงสีดวยมือ 

 2.  การเลนกับสีน้ํา 
2.1  การเปาสี 
2.2  การหยดสี 
2.3  การเทสี 

 3.  การพิมพภาพ 
3.1  การพิมพภาพดวยสวนตางๆ ของรางกาย 
3.2  การพิมพภาพดวยวัสดุ พืช ผัก ตางๆ 

 4. การปน เชน  ดินเหนียว  ดินน้ํามัน แปงโด  ฯลฯ 
 5. การพับ ฉีก ตัดปะ 
  5.1  การพับอยางงาย 
  5.2  การฉีก  ปะ 
  5.3  กรตัดปะ 
 6. การประดิษฐ 

6.1  ปะดิษฐเศษวัสดุตางๆ   
6.2  การรอย  เชน ลูกปด  หลดกาแฟ  หลอดดาย ฯลฯ 
6.3  การสาน  เชน  สานกระดาษ  ใบตอง  ใบมะพราว ฯลฯ 

 กลาวไดวา การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคนั้นสามารถจัดกิจกรรม
ไดอยางหลากหลาย และนาสนใจ ไมวาจะเปน กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมความคิดคํานึง กิจกรรม
สรางสรรคทางศิลปะ กิจกรรมสรางสรรคทางการประดิษฐ และกิจกรรมสรางสรรคทางดนตรีและการ
เคลื่อนไหว โดยเฉพาะกิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ ซึ่งเปนกิจกรมหนึ่งที่เหมาะสมกับนักเรียนใน
ระดับประถมวัยมากที่สุด 
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 1.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความคิดสรางสรรค 
 งานวิจัยในตางประเทศ 

 ไคลแอต  ชอร และเชอรวูด (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 43; อางอิงจาก Cliatt, shaw; & 
Sherwood. 1980: 1064) ไดศึกษาถึงผลการใชคําถามอเนกนัยกับความคิกสรางสรรคของเด็กวัย
อนุบาลโดยกลุมตัวอยางทีใช เปนเด็กอายุ 5-6 ป  จํานวน  37 คน เปนชาย 18 คน เปนหญิง 19  คน  
กลุมทดลองจะไดรับการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห จากครูที่ไดรับการอบรมถึงการถามเพื่อการพัฒนาการ
คิดอเนกนัยมาแลวเปนเวลา 6 สัปดาห สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนจากครูที่สอนตามปกติทั้งกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองไดรับการทดสอบกอนและทดสอบภายหลังในดานความสมารถในกรคิด
สรางสรรคของทอรแรนซที่เปนคําพูดและเปนรูปภาพ  ผลการทดลองพบวา  กลุมทดลองที่ครูไดรีบ
การฝกอบรมใหถามคําถามใหเด็กสามารถเกิดการคิดอเนกนัยมีคะแนนความคิดสรางสรรคแตกตาง
กับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญจากการวัด โดยใชแบบวัดความคิดสรางสรรคที่เปนคําพุด  สวนการ
วัดความคิดสรางสรรคโดยแบบที่เปนรูปภาพพบวาไมมีความแตกตางระหวางบุคคลควบคุมและกลุม
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กอนุบาลที่ไดรับการฝกใหคิดอเนกนัยจะ
สามารถเกิดความคิดสรางสรรคได 
 เฟอรดูชัน (ประเภท อิศรปรีดา. 2532: 17; อางอิงจาก Ferdusan. 1985) ไดทําการประเมิน
โครงการพิเศษสําหรับเด็กในเขตชนบทของรัฐบาลเนบราสกาในโครงการดังกลาว มีทั้งโปรแกรม
พัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กเกรด 3 – 5 และมีโครงการเตรียมครูเพ่ือเขารวมโครงการ 
กลวิธีที่ใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรคอยูในรูปของการผสมผสานระหวางวิธีการระดมพลัง 
สมอง  วิธีซินเนคติดส  การเสริมแรงรวมถึงการนําเด็กอกไปหาประสบการณนอกสถานที่ และนัก
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายเพื่อใหเด็กเกิดแนวคิดใหมๆ แปลกๆ และกวางไกล  หลังจากทํา
การทดลองกับเด็กดังกลาว  รวม 5 สัปดาหแลวประเมินผลพบวา  คะแนนความคิดสรางสรรคของ
เด็กกาวหนาขึ้นกวากอนเร่ิมโครงการ 
 อัลบาโน (ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ. 2546: 44; อางอิงจาก Albaano. 1987: Abstract) ไดทํา
การทดลองฝกความคิดสรางสรรคภายใตสมมุติฐาน ความคิดสรางสรรคประกอบดวยทักษะทาง
สมอง 4 ประการ คือ ทักษะดานจินตนาการ (Imagery) ทักษะดานอุปมา (Analogy) ทักษะดาน
ความเชื่อมโยงสัมพันธ (Association) และลักษณะการเปลี่ยนรูป (Transformation) กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนทหารสังกัดหนวยสื่อสารอิเล็คทรอนิคศในรัฐนิวเจอรซี่สหรัฐอเมริกา จํานวน 
60 คน ใชเวลาในการฝก 20 ชั่วโมงระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 1985 โดยใชแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคของทอรแรนซฉบับรูปแบบ และภาษาเปนเครื่องมือวัดตัวแปรตาม ผลาการ
ทดลองพบวากลุมตัวอยางมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 จงใจ ขจรศิลป (2535: 80) ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคและความเชื่อม่ันใน
ตัวเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับกรจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคและการเลนตามมุมแบบิเร่ิมอยางอิสระ  
กับแบบครูชี้แนะ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1 ผลการศึกษาพบวาเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคและเลนตามมุมแบบริเร่ิมอยางอิสระ กับเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคและเลนตามมุมแบบครูชี้แนะมีความคิดสรางสรรคแตกตางกัน  
เด็กปฐมวัยที่ไดรับกาจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคและเลนตามมุมแบบริเร่ิมอยางอิสระ กับเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคและเลนตามมุมแบบครูชี้แนะมีความเชื่อม่ันในตนเองแตกตาง
กัน 
 พัชรีภรณ จอยจุมพจน (2533: 63 – 64) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กประถมวัยที่
ไดรับการสอนดวยการใชคําถามขยายความคิดแบบครูมีสวนรวมและไมมีสวนรวมในการหาคําตอบ  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นเด็กเล็ก อายุ 5 – 6 ป โรงเรียนวัดนาคปรกกรุงเทพมหานคร จํานวน   
2 หองเรียน ผลการศึกษาพบวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนดวยการใช
คําถาม ขยายความคิดแบบครูมีสวนรวม และไมมีสวนรวมในการหาคําตอบแตกตางกันอยาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภายหลังการทดลอง ความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองแคลว  
ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนดวยการใชคําถามขยาย
ความคิดแบบครูมีสวนรวม สูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชคําถามแบบครูไมมีสวนรวม 
 นิรัตน กรองสะอาด (2539: 62 – 87) ไดศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบ
ตอเติมผลงานทีมีตอความคิดสรางสรรคเด็กปฐมวัย  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ
ระหวาง 5 – 6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2539 โรงเรียนชุมชนบานโนนสวาง  
อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 60 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบตอเติมผลงานมีความคิดสรางสรรคสุงกวาเด็กสูงกวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองมีคา
คะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 17.13 และหลังการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ย 26.20 สวนกลุมควบคุมมี
คาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 17.13 หลังการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ย  20.46 
 กนิษฐา ชูขันธ (2541: 52 – 54) ไดศึกษาวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว
ทางการสอนภาษาธรรมชาติ โดยใชแกนนําในหนวยกรสอนที่มีตอความคิดสรางสรรคของเดปฐมวัย  
ของนักเรียนอนุบาลปที่ 3 ที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป ซึ่งกําลังเรียนอยูภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540  
โรงเรียนอนุบาลหนูนอย กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานัดงานการศึกษาเอกชน จํานวน 27 คน ผล
การศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการสอนภาษาธรรมชาติ  
โดยใชแกนนําในหนวยการสอนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นกวา กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 25.25 หลังการทดลองคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ  37.14 
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 จากเอกสารงานวิจัยทั้งในและตางประเทศแสดงใหเห็นวา  การพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของเด็กประถมวัยหรือเด็กอนุบาลใหสูงขึ้นนั้น ทําไดโดย การใชคําถาม การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
การเลนตามมุมอยางอิสระ และการจัดประสบการณแบบบูรณาการณกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะกับกิจกรรมในวงกลม 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับศิลปะและการปนของเด็ก 
 2.1 ความหมายของศิลปะ 

 ลีโอ ตอลสตอย (กิติมา อมรทัต. 2530: 367; อางอิงจาก Leo Tolstor. 1930: 123) ให
ความหมาย ศิลปะ คือ กิจกรรมของมนุษยที่ประกอบดวยการที่คนๆ หน่ึงซ่ึงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ 
ถายทอดอารมณความรูสึกที่ตนเคยประสบมาแลวใหแกผูอ่ืน ดวยการใชสัญญาณภายนอกบางอยาง
เพ่ือวาคนอี่นๆ จะไดรับอารมณรูสึกนั้นไป และจะไดมีประสบการณเชนน้ันดวย  
 กูด (อุบล ตูจินดา. 2532: 3; อางอิงจาก Good. 1973: 38) กลาววาศิลปะ คือ กิจกรรมของ
มนุษยที่มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค การตัดสินใจ มีทักษะเพื่อสรางผลงาน
ขึ้นมา  

 อริสโตเติล (สกนธ ภูงามดี. 2545: 18; อางอิงจาก Aristotel. n.d) กลาววา ศิลปะ คือ การ
ถายทอดสิ่งธรรมชาติที่ไมใชเพียงการเลียนแบบธรรมชาติ แตศิลปนตองเขาใจธรรมชาติโดยการศึกษา
หาความจริงจากธรรมชาติและถายทอดธรรมชาตินั้นออกมา โดยอาศัยการเลือกเฉพาะในสวนที่เปน 
ความงามหรือสวนที่ศิลปนมีความประทับใจ นํามาปรุงแตงเปนผลงานศิลปะ  
 เลิศ อานันทนะ (2523: 23) กลาววา ศิลปะ หมายถึง การแสดงออกอยางอิสระเสรีตาม
ความสนใจและความถนัด ธรรมชาติของเด็กแตละคน ซึ่งลักษณะการแสดงออกนี้ยอมเปนไปตาม
ประสบการณและสิ่งแวดลอมของผูเรียนที่แตกตางกัน วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 39) ใหความหมายของ
ศิลปะวา เปนความพยายามอันเกิดจากจิตสํานึกของเรา ในอันที่จะสรางสรรคสี รูปทรง เสน เสียง 
ลีลาการเคลื่อนไหว และปรากฏการณดานอ่ืนๆ ที่แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดและอารมณ  
 ชะวัชชัย ภาดินธุ (2544: 12) ซึ่งกลาววา ศิลปะ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการแสดงออก
ทางอารมณ ความรูสึกและเชาวปญญา การคิดและการสรางสรรคดวยเทคนิควิธีการเฉพาะตัว จน
ไดมาซึ่งผลงานที่พึงประสงค  
 น ณ ปากน้ํา (2531: 10 – 11) กลาววา ศิลปะ คือ สิ่งที่เราอารมณ เราสามารถจะรับเขาสู
อารมณความรูสึกทางประสาทรับสัมผัสตางๆ เชน ตาและหู  
 สกนธ ภูงามดี (2545: 20) กลาววา ศิลปะ คือ สิ่งที่สื่อความชอบและไมชอบของผูปฏิบัติ
ทางศิลปกรรม ที่แสดงออกดวยความชํานาญหรือไมชํานาญ ที่สะทอนในรูปแบบของปฏิกิริยาการ
รับรูโดยผูชม 
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 จากความหมายของศิลปะที่กลาวมาสรุปไดวา ศิลปะ คือ การถายทอดความคิด อารมณ 
ความรูสึก ประสบการณ และความพยายามอันเกิดจากจิตสํานึกของเราในการที่จะสรางสรรค สี 
รูปทรง เสน เสียง และลีลาการเคลื่อนไหว ตามความสนใจและความถนัดตามธรรมชาติอยาง
อิสระเสรีดวยเทคนิควิธีการเฉพาะตัว ตามประสบการณและสิ่งแวดลอมแตกตางกัน 

 2.2 ความหมายของศิลปะเด็ก 
 โลเวนเฟลด (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 24; อางอิงจาก Lowenfeld. 1987: 7) กลาววา ศิลปะ

สําหรับเด็ก คือ สิ่งที่คอนขางจะหลากหลาย สําหรับเด็กศิลปะ คือ การแสดงออกที่สําคัญ ในเด็ก 2 คน 
ยอมจะมีลักษณะไมเหมือนกันในความเปนจริง เด็กไมเคยหยุดอยูกับที่แตมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
อยางสม่ําเสมอ เกิดการรับรู เกิดความเขาใจ และรูจักการตีความหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมมาก
ขึ้น เด็กเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลง ศิลปะเปนการถายทอดความคิด ดังน้ัน ศิลปะในเด็กจึง
เปนการแสดงออกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูเสมอ  

 ปเตอรสัน (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 24; อางอิงจาก Peterson. 1958: 101) กลาววา 
เด็กปฐมวัยเปนเด็กที่มีความคิดสรางสรรคและความตองการที่จะแสดงออกทางดานความคิด และ
ความรูสึกตางๆ ซึ่งศิลปะเปนแนวทางหนึ่งในการแสดงออกของเด็ก เด็กตองการโอกาสที่จะแสดงออก 
ที่จะถายทอดความรูสึก ความเขาใจ รวมทั้งบุคลิกภาพ ตลอดจนความเปนอิสระของเด็กออกมาได 
ซึ่งสิ่งเหลานี้ถายทอดออกมาจากประสบการณ และจินตนาการของเด็กแตละคนนั่นเอง   
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 40) ใหความหมายศิลปะเด็ก คือ ศิลปะที่เด็กแสดงออกมาตามสภาพ
ความสนใจ การรับรู และความพรอมของเด็กแตละคน โดยการแสดงออกนั้นจะแสดงออกดวยวิธีการ
อยางใดอยางหนึ่งผานวัสดุที่เหมาะสม และปรากฏเปนผลงานศิลปะที่รับรูดวยประสาทตา  
 อุบล ตูจินดา (2532: 5) กลาววา สําหรับเด็กศิลปะเปนการสรางสรรคงานที่แสดงออกถึง
ความรูสึกนึกคิด เปนการสํารวจตรวจสอบสิ่งตางๆ ที่มาประกอบงานศิลปะ ชี้ใหเห็นถึงแบบแผนของ
ความคิดและความรูสึกสวนตัวของแตละคน โดยเนนที่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันมีผลไปสู
บุคลิกลักษณะนิสัยของเด็กตอไปในอนาคต  
 สัญลักษณ  สุวรรณรัศมี (2534: 3) มีความเห็นวาศิลปะเด็กเปนเรื่องของการแสดงออก
ทางความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่เกิดจากความสนใจ การรับรู ประสบการณและความพรอม
ของเด็กแตละคน โดยเด็กจะถายทอดความรูสึกนึกคิดตางๆ ออกมาตามธรรมชาติที่เด็กไดรับรู ดวย
การสนองตอบตอความตองการทางอารมณและความสนุก เพลิดเพลิน  
 สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545: 11) ใหความหมาย ศิลปะเด็ก หมายถึง การแสดงออก 
การสื่อสาร การถายทอดจินตนาการ ความคิดสรางสรรคของเด็กแตละคนที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัว
เขาเองและสิ่งแวดลอม 
 จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา ศิลปะเด็ก คือการแสดงออกทางความคิดสรางสรรค
และจินตนาการ ตามสภาพความสนใจ การรับรู ความพรอม และประสบการณของเด็กแตละคน ที่มี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูเสมอ โดยการแสดงออกดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งผานวัสดุที่
เหมาะสม บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งแวดลอม ซึ่งชี้ใหเห็นแบบแผนความคิดและ
ความรูสึกสวนตัวอันมีผลไปสูบุคลิกลักษณะนิสัยของเด็กตอไปในอนาคต 
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 2.3 คุณคาของกิจกรรมศิลปะเด็ก 
 เลิศ อานันทนะ (2535: 44 – 48) กลาววา การจัดกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมมีสวนสงเสริม

พัฒนาการเด็กดานตางๆ ดังน้ี 
 1.  พัฒนาการดานสติปญญา ความคิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการ การที่เด็กไดสํารวจ

ทดลอง คนควากับวัสดุนานาชนิด เด็กจะมีการแกปญหา เลือกสรร ตัดสินใจ วางแผน ลงมือกระทํา
จริง รวมทั้งการวิจารณและการประเมินคาในผลงานที่ตนแสดงออกจนสําเร็จขึ้นมา ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวนี้ไดตอบสนองตอลักษณะนิสัยของเด็กที่อยากรู อยากเห็น และยั่วยุทาทาย ทําใหเด็ก
แสดงออกอยางอิสระเสรีภายใตบรรยากาศที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน นอกจากนี้ เบญจา แสงมลิ 
(2545: 62) กลาววา ศิลปะเปนสื่อกรแสดงออกของเด็กในสิ่งที่เด็กทํา เห็น รูสึก และคิด กิจกรรม
ศิลปะใหโอกาสเด็กสํารวจ ทดลอง แสดงความคิดเห็น ความรูสึกเกี่ยวกับตัวเด็ก สิ่งแวดลอมรอบๆ 
ตัว ความสามารถในการจินตนาการ สังเกต และความรูสึกที่มีตอตนเองและผูอ่ืนมากขึ้น เพราะ
ทํางานกับวัสดุตางๆ เด็กมีความรับผิดชอบในการเลือกและกําหนดรูปราง ใชการตัดสินใจ การ
ควบคุมประสบการณที่เปนผลสําเร็จจะสรางความเชื่อม่ันในตนเอง และรูคุณคาของความเปนมนุษย 
นอกจากนี้ยังสรางเสริมความเจริญเติบโตดานสติปญญา เด็กจะคิดประดิษฐสิ่งของและปรับปรุงวิธีใช
ใหใหมขึ้น โดยเริ่มจากการทํางานจนซึมซาบในวิธีการทํา เด็กเรียนรูคําพูดที่เหมาะสมเพื่อพูด
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กทําใหผูอ่ืนเขาใจ ความคิดรวบยอดพัฒนาขึ้นเม่ือเด็กสํารวจคุณลักษณะของ
วัสดุ เชน ดิน สี และเรียนรูคําใหมๆ เชน นิ่ม แข็ง ออน ลื่น สี ชองวาง เปนตน วัสดุ มีมากเทาไรก็
ยิ่งสงเสริมความเชื่อม่ันในความสามารถที่จะแสดงออกมาขึ้นเทานั้น และเม่ือเด็กเรียนรูการ
แกปญหาตั้งแตงายๆ จนถึงปญหาที่ซับซอนมากขึ้น ความสามารถเชิงสรางสรรคก็จะเจริญเติบโต
ขึ้นตาม 

 2.  พัฒนาการดานรางกาย สงเสริมพัฒนาการทํางานที่ประสานสัมพันธกันระหวางการใช
กลามเนื้อมือและประสาทตา ทําใหอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายมีความแข็งแรง มีทักษะในการ
ทํางานคลองตัวดีขึ้น สอดคลองกับทัศนะของ เบญจา แสงมลิ (2545: 63) ที่กลาววา ศิลปะเปน
โอกาสสําหรับความเจริญเติบโตทางรางกาย กิจกรรมเหลานี้เสริมสรางการควบคุมกลามเนื้อ ซึ่งจะ
นําไปใชในการเขียนลายมือ การเลือกรูปทรง การเลือกสี และพิจารณาขนาด 

 3.  พัฒนาการทางดานอารมณ ทําใหเด็กมีอารมณชื่นบานสนุกสนาน ยิ่งเด็กประสบ
ผลสําเร็จในงานที่ลงมือทําก็ยิ่งทําใหเด็กเชื่อม่ันในตนเองบนพื้นฐานของความรัก และความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตน สงผลใหเด็กมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถมองโลกที่สวยงามดวย
สายตาที่สวยงาม สดใส ตลอดจนมีความรูสึกที่ดีงามตอผูคนและสิ่งแวดลอมรอบขาง  

 เบญจา แสงมลิ (2545: 62 – 63) กลาววา ประสบการณดานศิลปะใหคุณคาแกเด็ก เด็ก
อาจแสดงความรูสึกที่ไมเปนที่ยอมรับออกมาทางศิลปะ เด็กสามารถเรียนรูที่จะควบคุมอารมณ 
ความรูสึก และกิริยามารยาทได ถาเด็กมีปญหาดานการพูด ความรูสึกรุนแรงสามารถระบายออกได
ในกิจกรรมศิลปะ การปฏิบัติกิจกรรมศิลปะที่เปนผลทางดานจิตใจ เชน การเลนดิน การฉีกกระดาษ 
ใบตอง และการตอกตะปู กิจกรรมเหลานี้ใหโอกาสเด็กไดทุบ ปน คลึง ตบ ฉีก ซึ่งเปนการแสดง
ความรูสึกที่ไมดีออกมาทางการกระทําที่ไมกระบทกระเทือนผูอ่ืน 
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 การชวยเหลือเด็กใหเปลี่ยนแปลงความรูสึกทางลบเปนแบบสรางสรรค เปนทางออกของ
เด็กที่นํามาใชใหเปนประโยชนตอชีวิตได การเสนอแบบแผนหรือตัวอยางใหเด็กลอกเลียนแบบเปน
การชะงักการแสดงออกและการเจริญเติบโตในภายหนาของเด็ก ในทางตรงกันขาม ถาครูใหโอกาส
เด็กแสดงออกทางศิลปะอยางอิสระจะชวยใหครูเห็นสภาพและปญหาของเด็กอยางกระจางแจง ซึ่งจะ
ชวยในการแกปญหาเด็กทางดานอารมณไดเปนอยางดี สอดคลองกับ กรมวิชาการ (2546: 50) ที่มี
ความเห็นวา กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมที่แสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และจินตนาการ 
 4.  พัฒนาการดานสังคม การจัดกิจกรรมทางดานศิลปะเพื่อพัฒนาการทางดานสังคมใหแก 
เด็กอยางเหมาะสม ไดแก การจัดกระบวนการกลุมสัมพันธ ทําใหเด็กเรียนรูและฝกหัดดานสังคม 
เชน การวางแผนงานหรือปรึกษาหารือ การรวมมือรวมใจ การประนีประนอม การแกปญหา ความ
ขัดแยง ฯลฯ มีผลใหเด็กรูจักลดความตองการของตนเอง เม่ือตองการอยูรวมในการทํางานกับเพื่อน
หรือพ่ีนองของตนที่แตละคนมีความสนใจแตกตางกัน นอกจากนี้ เบญจา  แสงมลิ (2545: 63) กลาว
เพ่ิมเติมวา กิจกรรมศิลปะสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตทางดานสังคม ขณะที่เด็กเลือกทํา
กิจกรรมที่พอใจ และรวมกันเปนกลุมยอยๆ ตามความสนใจที่คลายคลึงกัน ในการรวมกระทํา
กิจกรรมศิลปะเปนกลุม เด็กจะรูจักการแบงปนเครื่องมือเครื่องใช ความคิดเห็น การตัดสินใจ และ
การใหการยอมรับ นอกจากนั้นยังเรียนรูสิทธิ ความเปนเจาของ ขอคิดเห็นและความรูสึกของผูอ่ืน
และการควบคุมตนเอง เด็กจะไดรับคุณคาเหลานี้เม่ือเด็กมีอิสระในการเลือกวัสดุและการใชสิ่งเหลานี้
ดวยตนเองตามถนัด 

 พีระพงษ กุลพิศาล (2545: 96) กลาววา ศิลปะนอกจากจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทาง
สติปญญาแลว ศิลปะยังชวยกระตุนใหเกิดพัฒนาการดานการรับรูทางประสาทสัมผัส ทางอารมณ 
ทางสังคม และทางสรางสรรคอีกดวย  

 สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล (2545: 101 – 104) ที่กลาววา ศิลปะมีคุณคาตอเด็กปฐมวัย
ทั้งในดวนสงเสริมพัฒนาการทุกๆ ดาน ชวยบําบัดปญหาตางๆ ใหแกเด็ก และชวยในการสรางเสริม
ลักษณะนิสัยที่ดีงามใหกับเด็กดวย  

 กรมวิชาการ (2546: 89) กลาววา กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กได
หลายดาน เชน ทางดานกลามเน้ือ ซึ่งจะชวยใหมือของเด็กพรอมที่จะจับดินสอเขียนหนังสือไดเม่ือ
ไปเรียนในชั้นประถมศึกษา นอกจากนี้ยังชวยในการพัฒนาทางอารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
เด็กจะมีโอกาสทํางานตามลําพังและทํางานเปนกลุม รูจักการปรับตัวที่จะทํางานดวยกันสงเสริม
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค 
 เยาวพา เตชะคุปต (2542: 107) มีความเห็นวา ศิลปะเปนแนวทางที่ชวยใหเด็กไดแสดง
ความสามารถและความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปภาพหรือสิ่งของที่เด็กสามารถจะแลเห็นได 
เด็กจะใชศิลปะเพ่ือเปนสื่ออธิบายสิ่งที่ เขาทํา เห็น รูสึก และคิดออกมาเปนผลงาน การจัด
ประสบการณทางศิลปะใหแกเด็กจะชวยใหเด็กมีโอกาสคนควา ทดลอง และสื่อสารความคิด
ความรูสึกของตนใหผูอ่ืนและโลกที่อยูรอบตัวเขาเขาใจได นอกจากนั้นเขายังไดมีโอกาสพัฒนา
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ความสามารถในการคิดและการฝกใชจินตนาการ การสังเกต และเพิ่มพูนการรับรูที่มีตอตนเองและ
ผูอ่ืน และพัฒนาความเชื่อม่ันเกี่ยวกับตัวเองในการเลือกใชวัสดุตางๆ สงเสริมใหเด็กไดพัฒนา
กลามเน้ือ ความสัมพันธระหวางมือกับตา เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สี และมีโอกาส
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการอาน พัฒนาทักษะทางสังคมจากการแบงปนอุปกรณที่ใช แบงหนาที่
รับผิดชอบในการดูแลทําความสะอาดอุปกรณเหลานั้น 
 สัญลักษณ สุวรรณรัศมี (2534: 10 – 12) กลาววา การใหเด็กมีโอกาสไดแสดงออกทาง
ศิลปะอยางอิสระ ชวยกอใหเกิดผลดีในดานตางๆ ตอตัวเด็ก คือ 

 1. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 2. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 3. มีความคิดสรางสรรค 
 4. เปนผูมีเหตุผล 
 5. การเปนผูรูจักสังเกต 
 6. มีความสามารถในการประยุกตใช 
 7. มีความเปนผูกลาในการตัดสินใจ 
 8. การเปนผูมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 
 นอกจากนี้ศิลปะยังชวยกอใหเกิดประโยชนกับเด็กหลายประการ คือ ฝกสายตา ฝกการใช

มือ สงเสริมประสาทสัมผัส ฝกความจํา สงเสริมความคิดสรางสรรค ระบายอารมณ และฝกความ
ละเอียดประณีต 
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 42) กลาววา จากจุดประสงคเฉพาะของศิลปศึกษา พบวา หลักสูตร
ไดเนนคุณคาของการฝกปฏิบัติกิจกรรมศิลปะในระดับวัยเด็กไว 3 ดาน คือ 
 1.  คุณคาทางจิตใจ (Spiritual Values) ไดแก รสนิยมที่พึงมีตอศิลปะ การชื่นชมตอธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ดี และการเห็นคุณคาของความงาม 
 2.  คุณคาทางกาย (Physical Values) ไดแก การแสดงออกดวยการริเร่ิมสรางสรรค การ
แสดงออกตามความถนัด และความสามารถเฉพาะบุคคล รวมทั้งการไดมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 3.  คุณคาทางสังคม (Social Values) ไดแก การอยูรวมกับผูอ่ืน และการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 สรุปไดวา กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยเปนกิจกรรมที่มีคุณคาชวยสงเสริมพัฒนาการ
ทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา นอกจากนี้ศิลปะยังเปรียบเสมือน
เครื่องมือสื่อสารที่ทําใหผูใหญเขาใจความรูสึกนึกคิดและความตองการของเด็ก การใหเด็กไดมีอิสระ
ในการทํากิจกรรมศิลปะ มีโอกาสในการคนควา ทดลอง ฝกการใชจินตนาการ และการสังเกต จะชวย
บําบัดปญหาตางๆ และชวยสงเสริมลักษณะที่ดีงามใหกับเด็กตอไปในอนาคตอีกดวย 
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 2.4 ประเภทกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2532: 7 – 15) กลาววา กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กกอน

วัยเรียนและวัยอนุบาลแบงออกเปน 5 สาขาใหญๆ คือ 
 1.  กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) กิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กก็คงจะเปนงานดิน

เทานั้น นอกจากนั้นก็มีบางแตไมเดนชัดนัก เชน ประติมากรรมประกอบกลองกระดาษ,ประติมากรรม
ประกอบเศษไม, กิจกรรมเกี่ยวกับดินมีหลายวิธี เชน การปนดิน, การกดวัสดุตางๆ ลงบนแผนดิน, 
การแผดินบางๆ แลวขีดเขียนลงบนแผนดินนั้น, การแผดินใหเปนเสนยาว หลายๆ เสนแลวนํามาถัก
หรือสานเปนลายตาขาย สิ่งที่ไมควรทําคือการแนะนําใหเด็กปนเปนรูปตางๆ ที่ตองดูใหรูเรื่อง เชน 
วัว ควาย สุนัข แมว เพราะไมมีเด็กคนใดในวัยนี้สามารถปนตามคําบอกได ถาเขาตองการจะปน   
สิ่งใดเขาจะปนขึ้นเองโดยมิไดอยูภายใตการบังคับขูเข็ญ 

 2.  กิจกรรมวาดเสน (Drawing) การวาดเสนเปนภาพที่เกิดจากการขีดเขียนวัสดุบางชนิด
ลงบนกระดาษโดยแสดงลักษณะเปนเสน วัสดุที่นิยมใชคือ ดินสอดํา ดินสอสี สีเทียน สีชอลก ชอลก
เขียนกระดานดํา ปากกา พูกัน ฯลฯ การแสดงออกของเด็กวัยนี้ไมวาจะเปนเร่ืองของความคิด 
อารมณ ความมั่นใจ จะแสดงออกมาทางเสนขีดเขียนของเขา 

 3.  กิจกรรมระบายสี (Painting)เด็กวัยนี้เปนวัยที่กําลังกระฉับกระเฉงและพรอมที่จะ 
แสดงออก ในเรื่องการเขียนภาพระบายสีแลว งานระบายสีสวนใหญจะระบายบนแผนกระดาษหรือ
เฟรมขึงดวยผาใบ ซึ่งเม่ือปฏิบัติทําไดทั้งบนขาหยั่งเขียนรูป บนโตะราบเรียบ หรือแมกระทั่งบนพื้น
หอง การใชขาหยั่งเขียนรูปชวยใหเด็กระบายสีไดถนัดถนี่ เด็กสามารถมองเห็นภาพซึ่งอยูในแนวตั้ง
ไดอยางชัดเจน การระบายสีบนโตะธรรมดาชวยใหเด็กไดทํางานในทาสบายๆ และวางสิ่งของที่ใช
ระบายสีไวบนโตะได การระบายสีโดยนั่งบนพื้นหองเปนการสรางบรรยากาศใหดูอิสระ บางครั้ง
อาจจะหนีบกระดาษไวกับกระดานรองเขียนแลวพิงไวที่ฝาผนังโดยที่เด็กจะนั่งที่พ้ืนรอบๆ หองและ
กิจกรรมที่จะขาดเสียมิไดคือ การเขียนภาพดวยน้ิวมือ (Finger painting) โดยใชแปงเปยกเหลวๆ 
ละเลงลงบนแผนกระดาษแลวแตมสีฝุนหรือสีโปสเตอรลงไปในแตละสวนตามตองการ จากนั้นใชนิ้ว
มือเขียนลงไปใหเปนรูปภาพ กิจกรรมนี้เด็กจะไดรับความสนุกสนานมากและยังเปนการสงเสริม
พัฒนาการทางกลามเน้ือกับสายตาอยางดี 

 4.  กิจกรรมภาพพิมพ (Print making) กรรมวิธีทางการพิมพภาพมีหลายวิธี แตวิธีที่เหมาะสม
สําหรับเด็กเล็กคือ การพิมพจากแมพิมพนูน (Relief printing) ในขั้นตนควรจะใชกิจกรรมที่สงเสริม
ใหเด็กเขาใจวาภาพพิมพคืออะไรเสียกอน เชน ใชสีโปสเตอรทาดานหลังของเศษวัสดุ (ใบไม, ขนนก, 
ลูกโปง, ลูกกุญแจ, กานไมขีด) แลวนํามาประทับลงบนกระดาษ จะไดภาพพิมพเกิดขึ้น เด็กวัยเล็กๆ 
นี้สวนใหญจะชอบงานพิมพภาพมาก เพราะมีกิจกรรมทํามากมายหลายขั้นตอนนาสนุกดีและกับวัย
ที่กําลังอยากรูอยากเห็นพอดี 
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 5.  กิจกรรมประดิษฐตกแตง (Crafts) งานประดิษฐตกแตง หมายถึง กิจกรรมที่ครอบคลุม
กวางขวางมาก ซึ่งบางครั้งยากที่จะชี้ออกมาใหเห็นความแตกตางจากงานวาดภาพ ระบายสี ภาพ
พิมพหรือประติมากรรม งานประดิษฐตกแตงที่เหมาะสมสําหรับเด็กกอนวัยเรียนหรือเด็กอนุบาลมีไม
มากนัก ที่พอจะยกตัวอยางไดคือ การทําภาพปะติด การทําหนากากจากถุงกระดาษ การทําหุนจาก
ถุงหรือกลอง การฉีกกระดาษใหเปนรูปรางตางๆ การประกอบเศษวัสดุ การถักทอไหมพรมดวยนิ้ว
มืออยางงายๆ งานประดิษฐตกแตงมีเปาหมายแตกตางไปจากงานวาดรูปหรือประติมากรรมที่ไมได
มุงเนนใหเด็กแสดงออกทางศิลปะเพียงอยางเดียว แตจะเนนใหเด็กไดเรียนรูการทํางานที่มี
กระบวนการหรือขั้นตอนดวย 
 กรมวิชาการ (2546: 50) ไดกําหนดกิจกรรมศิลปะ ประกอบดวย การวาดภาพระบายสี 
การปน การฉีก-ตัด-ปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐหรือวิธีการอ่ืนๆ ที่เด็กไดคิดสรางสรรค
และเหมาะกับพัฒนาการ สอดคลองกับ วราภรณ รักวิจัย (ม.ป.ป.: 63 – 64) ที่กลาววา กิจกรรม
ศิลปะเปนกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค และชวยฝกประสาทสัมผัสระหวางมือกับตา การ
รูจักใชความคิดของตนเองในการแสดงออกทางความคิดหลายๆ ดาน กิจกรรมศิลปะที่ควรจัดให 
เด็กปฐมวัย ไดแก การวาดภาพ การละเลงสีหรือการวาดภาพดวยนิ้วมือ การฉีกกระดาษ การปะ
กระดาษ การตัดกระดาษ การพับกระดาษ การปน และการประดิษฐเศษวัสดุ 
 แฮมมอนด (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 108; อางอิงจาก Hammon. 1967: 275 – 282) ได
สรุปกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่ควรจัดใหกับเด็กเอาไวดังน้ี 

1. การปน 
2. การประดิษฐ 
3. การฉีก-ตัด-ปะ 
4. การระบายสี 
5. การวาดภาพดวยนิ้วมือ 
6. การเลนบล็อก 
7. การวาดภาพดวยทราย 

 พีระพงษ กุลพิศาล (2545: 38 – 39) กลาวถึงกิจกรรมศิลปะวาเปนกิจกรรมทางความรูสึก
ที่มีวัสดุที่ใชและกลวิธีตางๆ เปนสิ่งที่ทําใหเกิดผลงานออกมา ดังน้ัน การจัดประเภทกิจกรรมศิลปะ 
จึงควรแบงตามลักษณะของผลงานที่จะทําใหเด็กสรางสรรคเปนหลัก คือ 
 1.  กิจกรรมศิลปะสองมิติ หมายถึง กิจกรรมที่มุงใหเด็กสรางสรรคภาพบนระนาบวัสดุที่
แบนๆ เชน กระจก กระดาษ ผา ผนังปูน พ้ืนทราย พ้ืนดิน ฯลฯ โดยใชกลวิธีวาดเสน ระบายสีหรือ
กดประทับใหเปนสี ปะติดดวยกระดาษสี เปนตน ซึ่งกิจกรรมประเภทนี้ไดแก การวาดภาพดวยน้ิว
มือหรือมือ การพิมพภาพดวยเศษวัสดุตางๆ การวาดภาพเสนดวยดินสอ สีเทียน ระบายสีดวยสี
เทียน สีฝุน สีโปสเตอร สีน้ํา เปนตน ผลงานศิลปะประเภทนี้ดูแลวแบนราบมีเฉพาะมิติของความ
กวางยาว 
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 2.  กิจกรรมศิลปะสามมิติ หมายถึง กิจกรรมที่มุงใหเด็กสรางสรรคภาพ ใหมีลักษณะ
ลอยตัว นูนหรือเวาลงไปในพื้นโดยใชวัสดุและกลวิธีตางๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ เชน การปน
ทราย ดินเหนียว ดินน้ํามัน กระดาษ แปง โดยประกอบวัสดุตางๆ เขาดวยกัน กลวิธีที่จะใหเด็กทํา
กิจกรรมประเภทนี้ไมควรมีขั้นตอนที่ซับซอน ตองสามารถทําไดอยางรวดเร็ว งายและไมเสี่ยวตอ
อันตราย เชน วัสดุที่นํามาประกอบดวยกันน้ันควรเปนวัสดุประเภทกลอง เมล็ดพืช ลูกปด เศษใบไม 
โดยใชกาวที่ติดงาย เปนตน 
 3.  กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ สามมิติ หมายถึง กิจกรรมที่ใหเด็กสรางสรรคภาพ
โดยใชวัสดุและกลวิธีทางกิจกรรมศิลปะสองมิติสามมิติรวมเขาดวยกัน เชน ใชสีโปสเตอรระบายบน
รูปปนดินเหนียวหรือแปงโดที่แหงแลว หรือใหเด็กระบายสี หรือผนึกกระดาษสี (ฉีกหรือตัดเปนรูป
ตางๆ) ตกแตงกลองกระดาษ เปนตน 

 เขียน ยิ้มศิริ (2547: ออนไลน) กลาววา ประติมากรรมเปนผลงานศิลปะที่แสดงออกดวย
การสรางรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน้ําหนัก และกินเนื้อที่ในอากาศ โดยการใชวัสดุชนิดตางๆ วัสดุที่
ใชสรางสรรคงานประติมากรรม จะเปนตัวกําหนดวิธีการสรางผลงาน ซึ่งการปนจัดเปนงาน
ประติมากรรมชนิดหนึ่งที่สรางจากวัสดุที่เหนียว ออนตัว และยึดจับกันไดดี เชน แปงโด ดินเหนียว 
ขี้ผึ้ง กระดาษ เปนตน  

 เกษร ธิตะจารี (ม.ป.ป.: 60 – 62) กลาววา ประติมากรรม หมายถึง การปน การแกะสลัก 
การหลอ การหลอม โดยอาศัยอุปกรณในการสรางงาน และวัสดุที่ใชประกอบดวย แปง ดิน หินปูน 
ไม เปนตน แบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ ประติมากรรมลอยตัว ประติมากรรมนูนสูง ประติมากรรม
นูนดํา และประติมากรรมเซาะลึกหรือเวา  

 ชะลอ พงษสามารถ (2526: 30 – 31) กลาววา ประติมากรรม หมายถึง การปน การแกะสลัก 
การหลอ และงานประเภททุบ ตี เคาะ เชื่อม ปะ เปนประเภทงาน 3 มิติ แสดงรูปทรงเดนชัด ให
ความรูทางดานกวาง ยาว ลึก ตื้น หนา บาง งานประติมากรรมมี 3 ลักษณะ คือ ภาพนูนดํา ภาพนูน
สูง และภาพลอยตัว นอกจากนี้ น ณ ปากน้ํา (2531: 13) กลาววา ประติมากรรม คือ ศิลปะการปน
หรือการแกะสลักหรือการทําวัสดุตางๆ เปนปริมาตรใหเห็นนํ้าหนักและแสงเงาที่ทําใหเห็นรูปทรง
แปลกๆ  

จากหลายทัศนะที่กลาวมาจะเห็นไดวา กิจกรรมศิลปะที่เหมาะกับเด็กมีหลากหลายกิจกรรม 
แตละกิจกรรมชวยสงเสริมพัฒนาการเด็กในทุกดาน ประติมากรรมการปนเปนกิจกรรมศิลปะอยาง
หน่ึง ซึ่งมีลักษณะเปนกิจกรรม 3 มิติ ใหความรูทางดานกวาง ยาว ลึก ตื้น หนา บาง หากเด็กไดมี
โอกาสทํากิจกรรมอยางอิสระตามความคิด ความสนใจ และจินตนาการ นอกจากนี้ยังชวยใหเด็กได
ระบายอารมณ และเปดโอกาสใหเด็กไดใชความคิด แกปญหา และสรางสรรคผลงาน อันจะสงผลที่ดี
ตอไปในอนาคต 
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 2.5 ความหมายของการปน 
 ชวลิต ดาบแกว (2533: 1) กลาววา การปน คือ การเอาวัสดุที่มีความเหนียวจับตัวกันเปน

กอน เชน ดินเหนียว ดินน้ํามัน ขี้ผึ้ง ปูน มาปนหรือพอกใหเปนรูปทรงตางๆ การปนเปนขบวนการ
เพ่ิมวัสดุใหมีรูปรางตามความตองการ การปนจะตองปนดวยมืออยางเดียวหรือจะใชเครื่องมือเขามา
ชวยดวยก็ได เครื่องมือการปนแตกตางกันไปตามชนิดของงาน การปนดวยดิน ถาตองการใหคงทน
ถาวรก็ตองทําแมพิมพแลวหลอดวยปูนปลาสเตอร พลาสติก หรือนําไปเผาใหเปนเครื่องปนดินเผา  

 สารานุกรมสําหรับเยาวชน (องคการคาคุรุสภา. 2542: 55) ใหความหมายการปนวา การปน 
เปนการใชวัสดุเน้ือออนที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงได เชน ดิน ดินน้ํามัน แปงโด ปูน เทียน กระดาษ ปน
เพ่ิมจากแกนกลางสรางใหรูปทรงตามที่ตองการ การปนนี้บางคนก็เรียกวา “กระบวนการบวก” อัน
หมายถึง กระบวนการที่เพิ่มวัสดุขึ้นมาเปนรูปทรง สอดคลองกับ  

 ชะลอ พงษสามารถ (2526: 31) ซึ่งกลาววา การปน (Modeling) เปนกระบวนการทางบวก 
คือ การทําสวนยอยเพิ่มเขาไปในสวนรวม วัสดุที่ใช คือ แปงโด ดินเหนียว ดินน้ํามัน ขี้ผึ้ง ปูนพลา
สเตอร ซีเมนต  

 เขียน ยิ้มศิริ (2547: ออนไลน) กลาววา การปนเปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่เหนียว 
ออนตัว และยึดจับตัวกันไดดี วัสดุที่นิยมใช ไดแก ดินเหนียว ดินน้ํามัน ปูน แปงโด ขี้ผึ้ง กระดาษ 
หรือขี้เลื่อยผสมกาว เปนตน นอกจากนี้  

 วิเชียร อินทรกระทึก (2539: 7) กลาววา การปน คือ กรรมวิธีที่ประติมากรรมจะสรางรูปทรง 
(Form) โดยการพอกดวยวัสดุที่ออนตัว และเปลี่ยนรูปทรงไดงาย เชน ดินเหนียว ดินน้ํามัน หรือขี้ผึ้ง 
ฯลฯ ซึ่งเม่ือปนเสร็จเรียบรอยแลว ก็ตองนําไปหลอดวยปูนปลาสเตอร โลหะ หรือวัสดุคงทนอื่นๆ 
เพ่ือใหคงทนมากขึ้น  

 สรุปไดวา การปน คือ การสรางรูปทรง 3 มิติ โดยการนําวัสดุที่มีความเหนียวจับตัวเปน
กอน มีความยืดหยุน และสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได มาปนหรือพอกใหเปนรูปทรงตางๆ เปนการ
เพ่ิมสวนยอยเขาไปในสวนรวมใหมีรูปรางตามความตองการ วัสดุที่ใช คือ แปงโด ดินเหนียว ดิน
น้ํามัน ขี้ผึ้ง กระดาษ เทียน เปนตน 

 2.6 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการปน 
 หรรษา นิลวิเชียร (2535: 172 - 174) กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการใน

ทุกดานจึงไดมีผูทําการวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะหการทํากิจกรรมศิลปะของเด็ก และสรุปเปนทฤษฎี
สําคัญๆ ดังตอไปน้ี 

 1.  ทฤษฎีสติปญญา “เด็กคิดอะไร” (Cognitive Theory) ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานความคิดวาเด็ก
วาดจากสิ่งที่เขารู ไมใชวาดจากสิ่งที่เขาเห็น งานศิลปะของเด็กเปนงานที่มีคายิ่งไปกวาการ
จินตนาการทางสายตา และกิจกรรมตากับมือสัมพันธกัน แตศิลปะรวมไปถึงกระบวนการคิดขั้นสูง 

 2.  ทฤษฎีจิตวิเคราะห “เด็กรูสึกอยางไร” (Psychoanalytic Theory) พ้ืนฐานความคิดของ
ทฤษฎีนี้ก็คือ ผลงานศิลปะของเด็กสะทอนใหเห็นอารมณของเด็กมากกวาความรู สติปญญา หรือ
พัฒนาการโดยทั่วไป การใชวัสดุประเภทการเคลื่อนไหว เชน การระบายสีดวยนิ้วมือ (Finger paints) 
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และการปนดินเหนียว (Clay) สื่อทั้งสองชนิดจะชวยใหเด็กระบายความรูสึก และประสบการณ
ทางดานอารมณหลายๆ อยาง ทฤษฎีจิตวิเคราะหจะอธิบายงานศิลปะของเด็กโดยเนนจิตใตสํานึก 
เด็กวาดภาพสัญลักษณที่สัมพันธกับความรูสึก และภาพภายในความคิดของเด็กมากกวาที่จะพยายาม
ที่จะแสดงความเปนจริงจากสิ่งภายนอกตัว การทํางานศิลปะเปนวิธีที่เด็กจะไดระบายอารมณ ความ
กดดัน ความตองการของจิตใตสํานึก หรือความตองการสรางสิ่งที่ตัวเองปรารถนา 

 3.  ทฤษฎีสติปญญา – พัฒนาการ “เด็กคิดและเติบโตอยางไร” (Cognitive – Development 
 Theory) เพียเจทเชื่อมโยงผลงานศิลปะของเด็กกับความสามารถในการเขาใจความถาวรของวัตถุ 
เขาเชื่อวานอกเสียจากเด็กจะเขาใจความคงที่ของวัตถุ เด็กจะไมมีจินตนาการที่จะระลึกอดีต หรือ
คาดการณอนาคตในเรื่องการหายไปของวัตถุจริง การแสดงออกเชนนี้เปนวิธีที่เด็กรวบรวม
ประสบการณ เพ่ือทําความเขาใจสิ่งแวดลอม เด็กตองการประสบการณรูปธรรมหรือสัญลักษณทาง
ภาษาพูด จินตนาการจะสรางสัญลักษณรูปธรรมและภาษาสรางสัญลักษณทางวาจา เพียเจทได
กําหนดขั้นตอน 3 ขั้น ในการที่เด็กจะเขาใจมิติของรูปภาพ คือ 

 3.1  ขาดความสามารถในการสังเคราะห (Synthetic Incapacity) คือ จินตนาการของ
เด็กจะยังไมสมบูรณ เปนเพียงสวนยอย หรือการตัดตอ 

 3.2  ความจริงทางดานสติปญญา (Intellectual Realism) เด็กวาดภาพจากสิ่งที่เขารู
ไมใชวาดจากสิ่งที่เขาเห็น 

 3.3  ความจริงทางดานการรับรูภาพ (Visual Realism) เกิดขึ้นเม่ืออายุประมาณ 9 ป 
เปนการแสดงใหเห็นวา เด็กเขาใจความสัมพันธของวัตถุกับพื้นที่ 

 4.  ทฤษฎีเกาตอลท “ภาพรวม” (Gestalt Theory) ทฤษฎีเกสตอลทเนนความสําคัญของ
การรับรูโดยภาพรวม ตามไมใชกลองถายรูปที่จะถายภาพสิ่งที่เห็น สมองไมใชผาขาวที่จะบันทึก
รายละเอียดของความจริงภายนอก ศิลปะ คือ วิธีที่เด็กสรางภาพพจนที่สอดคลองกับโครงสราง
โดยรวมที่เด็กไดรับ เด็กจะไมคิดถึงรายละเอียด แตจะพยายามจัดหมวดหมู องคประกอบ และสราง
แบบแผนรวมของสิ่งที่มองเห็น 

 5.  ทฤษฎีอารนเฮม “การรับรู” (Arnheim’s Theory) อารนเฮมไดเสนอแนะวา เด็กจะไม
วาดภาพสิ่งที่เด็กรู แตจะวาดในสิ่งที่เด็กรับรู เขาเชื่อวาพัฒนาการของเด็กจะเปนไปในลักษณะ
คูขนานกันระหวางความซับซอนของรูปทรงและความสามารถในการรับรู และการเขาใจความ
ซับซอนของงานศิลปะ ซึ่งจะสัมพันธกับทักษะการจําแนกเรื่องเวลาและมิติ (Time and Space) ทั้ง
เด็กและผูใหญพยายามที่จะแสดงโครงสรางของวัตถุในลักษณะสื่อของวัตถุนั้น ไมใชลักษณะภาพ
จากกลองถายรูป การเจริญงอกงามจะมีกฎของตัวเอง คือ จากรูปแบบงายๆ ไปสูรูปแบบที่ซับซอน 
ซึ่งสอดคลองกับลักษณะการรับรูของเด็กแตละคน 

 6.  ทฤษฎีพัฒนาการ “เด็กเติบโตอยางไร” (Developmental Theory) 2 – 4 ป ทฤษฎีการ
สอนนี้ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ผูนําทฤษฎีนี้คือ วิคเตอร โลเวนเฟลด (Victor Lowenfeld) 
ไดแบงขั้นตอนการเจริญงอกงามทางศิลปะเปน 5 ขั้น ดังน้ี คือ ขึ้นขีดเขี่ย ขั้นกอนเปนแบบแผน ขั้น
แบบแผน ขั้นหมูพวก และขั้นเหตุผล 
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 โกลอมบ (ขนบพร วัฒนสุขชัย. 2544: 38 – 51; อางอิงจาก Golomb. n.d.) ไดศึกษา
เกี่ยวกับพัฒนาการดานการปนตั้งแตป 1972 จนถึงปจจุบัน เกิดเปนพัฒนาการดานการปนตาม
ทฤษฎีของแคร โกลอมบ โดยเริ่มการจัดระยะการปนของเด็ก ตั้งแตอายุประมาณ 2 – 6 ป โดย
แบงเปนระยะตางๆ 3 ระยะ ดังน้ี 

 ระยะที่ 1 เด็กจะมีอายุประมาณ 2 – 3 ป โดยขั้นแรกเด็กจะถือไปถือมา มีการใชนิ้วกด ทุบ 
ตี ดึงใหยืดเปนสวนตางๆ แลวนํามาติดเขาดวยกัน ทุบลงบนโตะ หรือแผนกระดาน ใชมือทําใหเกิด
รูปราง เชน การหอ บิด ทําใหยาวขึ้น หรือหนีบ ทําใหเปนแผนเทาฝามือดวยมือ เด็กจะคนพบวิธี
มวนดินน้ํามัน เม่ืออายุ 3 ป เด็กจะสามารถปนดินน้ํามันไดเปนกอนและปนเปนรูปรางตามอารมณ 
การแสดงออกในขั้นสุดทายของเด็กในระยะนี้ คือ การปนใหเปนกอนรูปทรงตางๆ สามารถปนใหตั้ง
หรือลอยตัวได การปนคนครั้งแรกของเด็กจะมีลักษณะหลักปรากฏ 3 ลักษณะในการแสดงออก คือ 
แบบลอยตัว แบบเปนแผนมีรายละเอียดของใบหนา และแบบจัดเรียงรายละเอียดของใบหนา 

 ระยะที่ 2 เด็กจะมีอายุประมาณ 3 – 5 ป มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางจากการปนแบบกอน
เดียวเปนการปนแบบกอนกลมที่มีขนาดใหญขึ้นประกอบดวยรายละเอียดของใบหนา โดยสามารถ
แบงการปนในระยะนี้ออกเปน 3 ลักษณะใหญ คือ คนแบบลูกออด แบบหนวยเดียว และแบบ
ลายเสน ซึ่งเด็กสวนมากจะชอบทดลอง เรียนรู และสํารวจดวยตนเอง เปนสัญชาตญาณในการคัน
พบลักษณะใหมที่เปนพ้ืนฐานของพัฒนาการดานการปนในลักษณะ 2 มิติ ไปสูการปนในลักษณะ    
3 มิติ 

 ระยะที่ 3 เด็กจะมีการปนคนทั้งตัวที่มีพัฒนาการที่สูงขั้น แสดงใหเห็นถึงวิธีการปนตัวคนที่
มีลักษณะชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถแบงลักษณะได 3 แบบ คือ แบบยืนแนวตั้ง แบบเสนโครงราง
และแบบผสม 

 จากทฤษฎีโกลอมบแสดงใหเห็นวา เด็กมีพัฒนาการปนที่คูขนานกับพัฒนาการของการ
เจริญเติบโตทางรางกาย ทั้งน้ีเด็กจะมีการแสดงออกที่เปนไปตามความสามารถในการรับรูและมี
ความสัมพันธกับสื่อที่เด็กใชในการถายทอด โดยเฉพาะสื่อประเภทดินเหนียว ดินน้ํามัน หรือแปงโด 

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา มีทฤษฎีสําคัญๆ หลายทฤษฎีที่สามารถนํามาใชในการจัด
กิจกรรมการปน ซึ่งการจัดกิจกรรมการปนกับเด็กไดอยางเหมาะสม จําเปนตองศึกษาทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัติทางดานศิลปะ จะชวยใหการจัดประสบการณสอดคลองกับพัฒนาการ การรับรู และ
ความตองการของเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.7 ความสําคัญของการปน 
 การปนเปนกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานสติปญญา อารมณ และความรูสึกของ

เด็ก นับเปนกิจกรรมที่ตอบสนองพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กปฐมวัยไดมากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง ดังที่ 
มาเยสกี้ (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 33; อางอิงจาก Mayesky. 1998: 186) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการปนวา เปนสื่อที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปราง และมีความยืดหยุน มีประโยชนอยางมาก
สําหรับเด็ก ชวยพัฒนาประสาทสัมผัส การรับรู ความเขาใจ ความชื่นชม จากการสัมผัส การปนชวย
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พัฒนาความสามารถในการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง โดยใชสื่อที่มีความยืดหยุน ในการปนวัตถุ     
3 มิติ เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สัดสวน ความมั่นคงแข็งแรง เรียนรูที่จะสรางวัตถุ
ดวยมือตนเอง เม่ือเด็กมีอายุมากขึ้น จะเกิดความซาบซึ้งในงานประติมากรรมและเครื่องปนดินเผา 
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวและประสบการณที่มีคุณคาตอการปนชวยใหเกิดงานประติมากรรมที่มีเอกลักษณ
และเรียบงาย ซึ่งศิลปะ 3 มิติ พบไดในมุมศิลปะทั่วไปภายในหองเรียนเด็กปฐมวัย และจนถึงปจจุบัน
นี้แนวคิดหลักเกี่ยวกับประติมากรรม (พ้ืนฐานศิลปะอยางหนึ่ง) เปนสื่อที่ชวยใหเกิดรูปแบบ ชองวาง 
ไมวาอะไรก็ตามที่เด็กแตละคนทําในทุกๆ วันชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
 เซอรมาเซอร (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 33; อางอิงจาก Schirrmacher. 1998: 260 – 262) 
กลาววา เด็กจะไดรับประสบการณที่สําคัญงายๆ จากบานดวยแปงโดหรือประดิษฐวัสดุดวยมือ ชวย
ใหเกิดการคนพบดวยการมอง ดมกลิ่นจากแปงคุกกี้ โตะกิจกรรมจากดินเหนียวชวยพัฒนาภาษา
และทักษะทางสังคม เด็กรูจักควบคุมรางกาย การเลนดินเหนียวจะชวยสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อ
ใหญและรูจักควบคุมการทํางานของกลามเน้ือเล็ก ดินเหนียวที่ดีจะนวดและบิดงอไดงาย เด็ก
สามารถยืนหรือน่ังทํากิจกรรมได การยืนมีขอดีชวยใหกลามเน้ือทุกสวนของรางกายมีปฏิกิริยา
ตอบสนอง ยิ่งดินมีความเหนียวมากเด็กตองใชแรงมากสงผลตอการพัฒนากลามเนื้อ เชน บา แขน 
มือ และน้ิวมือ ถาเด็กรูสึกมีความสุขในขณะที่เลนดินเหนียวจะสงผลตอการพัฒนาสติปญญา การมี
ประสบการณกับดินเหนียวโดยใชประสาทสัมผัสมากๆ กอใหเกิดการพัฒนาดานสติปญญา เน่ืองจาก
ดินเหนียวมีลักษณะพื้นผิว อุณหภูมิ สี และกลิ่นที่พิเศษ นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดการเรียนรูทาง
สังคมและการพัฒนาดานอารมณอีกดวย  
 พัฒนา ชัชพงศ (สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย. 2547: ออนไลน) ที่กลาววา การ
ปนชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดหลากหลายมากมาย เชน การพัฒนากลามเนื้อน้ิวมือเปน
พ้ืนฐานสําคัญของการเขียน การปนชวยใหกลามเน้ือดีขึ้น เร่ิมแรกเด็กอาจจะใชอุงมือในการทุบดิน 
กดดินใหเปนแผน คลึงใหยาว ตอๆ ไปคอยยายไปใชนิ้วมือปนในสวนเล็กๆ เม่ือกลามเน้ือมือดี 
แข็งแรงแลวเด็กก็จะพรอมที่จะลากลีลามือ เขียนเสนและสามารถเขียนไดในที่สุด ในขณะที่เด็กปน
ครูมักไมกําหนดวาตองปนเปนอะไรมีรายละเอียดอยางไร เด็กจึงสามารถทําได กอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ รูสึกวาตนเองมีความสามารถอยากทําตอ อยากไปโรงเรียน เกิดทัศนคติที่ดี
ตอการไปโรงเรียน รักเรียน นอกจากนี้การปนยังเปนการระบายความเครียด ความอึดอัดที่แมแต
เด็กเองก็ไมทราบวาตนมี จะสังเกตไดวาเมื่อไดดินมาเด็กจะทุบดินแรงๆ และคอยๆ ขยับไปสูความ
ละเมียดละไม เม่ือความเครียดหมดไป ความสุนทรียภาพก็เขามาแทนที่ เด็กจึงคอยๆ ประดิษฐให
เปนไปตามที่ตนคิด ตนตองการ และเกิดเปนความสนุกสนานพอใจในการทํางานของตน มีสมาธิ 
สมองก็คิดจินตนาการไปวาปนอะไร มีรายละเอียดอะไรบาง และเมื่อเสร็จนํามาบอกครูอธิบายใหครู
ฟงก็ชวยใหไดพัฒนาภาษาอีกดวย 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544ข: 335 – 339) กลาววาการปนมีความสําคัญ
สําหรับเด็กเปนการถายทอดความนึกคิดของเด็กมายังสื่อที่ผูสอนกําหนดให ซึ่งการจัดกิจกรรมปน
ควรเปนเรื่องรวมที่เด็กสนใจและใกลตัวเด็ก มุงใหเด็กรูจักการนําสิ่งตางๆ ที่ปนมารวมกลุมเปนเรื่อง
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เดียวกัน ซึ่งเทคนิคและวิธีการสอนงานปนสําหรับเด็กควรเกิดจากการใหเด็กไดแสดงออกดวย
ตนเอง โดยการคิดคนพัฒนาเทคนิคและวิธีการตามแนวความคิดตนเอง ในบางครั้งครูอาจรวม
แนะนําเพื่อใหเกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เม่ือเด็กปฐมวัยเติบโตขึ้น การแสดงออกของงานปนเริ่มมี
การออกแบบและประดิษฐเพ่ิมเติมมากขึ้น การแกปญหาในการทํางานก็ยิ่งทวีขึ้นเปนเงาตามตัว
เพราะการออกแบบจําเปนจะตองมีแผนความคิดอยูกอนและการลงมือปฏิบัติก็จะตองสรางสรรคให
การออกแบบปรากฏเปนรูปทรงที่มองเห็นไดตามแผนความคิดที่ตองการ เม่ือเด็กทํางานปนเด็กยอม
มีเปาหมายความคิดอยางใดอยางหนึ่งอยูในใจ ซึ่งเหมือนกับการตั้งสมมติฐานกวางๆ ทั้งโดย
สวนรวมและสวนปลีกยอยแตละขั้นตอน เม่ือมีสมมติฐานอยูเชนนี้การสรางสรรคงานปนจึงเปนการ
ลองผิดลองถูกและแกปญหาอยูตลอดเวลาจนกระทั่งงานเสร็จลง การแกปญหาอาจจะผิดบางถูกบาง 
แตดวยความสามารถในการสรางสรรคที่มีอยูในตัวเด็กดวยกันทุกคนจะชวยใหเด็กๆ คอยๆ 
พัฒนาการปนของเขาใหลุลวงไปไดดวยดี  

 ซีเฟลทและบารบัว (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 35; อางอิงจาก Seefeldt; & Barbour. 1986: 
297 – 298) ไดกลาวถึงการปนวา การปนดินเหนียวดวยน้ิว มวนรอบๆ แขน หรือทุบโตะ ทําใหเกิด
ความพอใจและความสนุกเพลิดเพลิน ดินเหนียวมีหลายชนิด เชน ดินเหนียวสีแดง สีเทา สีขาว เปน
ตน ดินเหนียว แปงโด และส่ืออ่ืนๆ มีประโยชน การเก็บดินเหนียวตองใสภาชนะเพื่อรักษาความชื้น 
ปนเปนกอนเล็กๆ แตละกอนทําเปนรอยเวา เติมนํ้าลงไปจะชวยรักษาใหใหมและออนนุมเหมาะ
สําหรับมือของเด็ก เด็กสามารถปนดิน สาน หรือทํางานตามความตองการ เด็กทํากิจกรรมกับดิน
และแปงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การติดกับสิ่งอ่ืน ใชกาวติดเขาดวยกัน 

 ประเสริฐ ศีลรัตนา (2529: 35) ไดกลาวถึง กิจกรรมการปนวา การปนเปนวิธีการพื้นฐาน
ในลักษณะเพิ่มเขา เอาออก ซึ่งผูปนจะตองมีการกําหนดรูปแบบสําเร็จอยูในความรูสึก จากนั้นก็
คอยๆ นําวัสดุมาขึ้นรูปถายทอดออกมาตามแบบสําเร็จที่กําหนดขึ้นในความรูสึกนั้น การขึ้นรูปสวน
รายละเอียดทีละสวนๆ แลวนํามาประกอบเปนโครงรางในภายหลัง เชน เด็กปนภาพสัตว เด็กอาจจะ
ขึ้นดินเปนสวนลําตัวและคอยๆ แยกออกมาเปนสวนหัว สวนขา สวนหาง แลวจึงคอยๆ เก็บ
รายละเอียดตอไป แลวจึงนํามาประกอบเปนรูป สําหรับเด็กแลวการปนจะเปนเพียงความเพลิดเพลิน
ตอการบังคับวัสดุใหแปรสภาพไปตามความตองการ โดยไมหวังผลวางานสําเร็จจะตองมีคุณคาใน
ดานความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ดังน้ัน รูปแบบที่เด็กถายทอดจึงมักเปนเรื่องรวมจากจินตนาการ
มากกวา สวนการถายทอดรูปแบบประสบการณที่ไดพบเห็นจากธรรมชาติก็มักเปนรูปแบบโครงราง
สวนรวมๆ ของภาพมากกวาจะแสดงสวนรายละเอียดปลีกยอย สัดสวน ตําแหนง ความถูกตองตาม
กฎเกณฑยังไมสามารถนํามาใชประเมินไดอยางเต็มที่นัก 

 สรุปไดวา กิจกรรมการปนเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน
รางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
และพัฒนาการของเด็ก ชวยใหเด็กไดเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สัดสวน ความมั่นคง 
แข็งแรง เด็กไดรูจักคิดคนพัฒนาเทคนิคและวิธีการปนตามแนวความคิดตนเอง ไดแสดงออกทาง
ความคิด จินตนาการ และความรูสึก เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถปรับตัวและพฤติกรรมใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่งเปนการปูพ้ืนฐานที่จะนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมในอนาคตตอไป 
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 2.8 จุดมุงหมายของกิจกรรมการปน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526: 335) ไดกําหนดจุดมุงหมายของกิจกรรมการปน

ไวดังน้ี  
1. ความสามารถในการถายทอดความคิด 
2. กลาแสดงออก ซักถาม ตอบ อธิบายอยางมีเหตุผล 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความรับผิดชอบในการทํางาน การเก็บและรักษาวัสดุตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน 

 พินิจ ภวังคะรัต (ม.ป.ป.: 151) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการปนสําหรับ
เด็ก ดังน้ี 

1. เพ่ือใหเด็กแสดงออกตามความคิดและความรูสึก 
2. เพ่ือใหเด็กไดทดลองและรูจักการออกแบบ 
3. เพ่ือใหเด็กถายทอดจินตนาการเปนรูปสามมิติ 
4. สงเสริมความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
5. เพ่ือใหเด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน 
6. สงเสริมทักษะการใชมือ – ตา และความคิดใหสัมพันธกัน 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544ก: 216) กําหนดจุดมุงหมายของกิจกรรมการปน 
ดังน้ี  
 1. เพ่ือใหเด็กไดพัฒนากลามเน้ือทั้งฝามือและน้ิวทั้งหา 
 2. เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูธรรมชาติของดินวาเม่ือเปยกจะนิ่มปนได แหงแลวจะแข็งและแตก 
 3. เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูการทํางาน 3 มิติ คือ การปนจะเปนรูปนูนดํา นูนสูง และลอยตัว 
ทําใหเด็กเรียนรูความกวาง ความยาว และความหนา 
 4. เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการเลนสิ่งที่เลอะเทอะ 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา กิจกรรมการปนเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือใหเด็กไดพัฒนา
กลามเนื้อ มือและตา ไดถายทอดความคิด จินตนาการ จากการทดลองและออกแบบรูป 3 มิติ เกิด
ความสามารถในการแกปญหา ความเพลิดเพลิน มีความรับผิดชอบ และเรียนรูธรรมชาติของสื่อที่ใช
ทํากิจกรรมการปน 

 2.9 ลักษณะและพัฒนาการการปนของเด็ก 
 เซอรมาเซอร (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 36; อางอิงจาก Schirrmacher. 1998: 263 – 264) 

กลาววา การเขียนมีความสําคัญและเกี่ยวของกับขั้นของการวาดภาพ ระบายสี และการปนดินของ
เด็ก จึงไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัย และสรุปไดเปนขั้นดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 “ดินเหนียวคืออะไร” ในขั้นแรกนี้ เด็กอายุ 2 ป จะเกิดประสบการณจากการทดลอง
คุณสมบัติของดินเหนียว โดยการใชประสาทสัมผัสการมอง การจับ การดมกลิ่น การเลีย การชิม 
และการฟงเสียงที่เกิดจากการเลนดินเหนียว เด็กๆ จะทิ้ง ขวาง หรือจับดินเหนียวโยนใหมันกระเดง 
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หรือติดบนผิวหนัง เด็กๆ ไมสนใจที่จะทําสิ่งอ่ืน นอกเหนือจากการใชประสาทสัมผัสและมีคําพูด
งายๆ สั้นๆ ที่สัมพันธกับประสบการณการสัมผัสดินเหนียว เชน เหนียว นิ่ม เปนตน 

 ขั้นที่ 2 “ฉันสามารถทําอะไรกับดินเหนียว” จากขั้นแรกจะพัฒนาไปสูขั้นที่ 2 เด็กอายุ 3 ป 
จะทํางานปนเปนระบบมากขึ้น โดยมีกระบวนการตางๆ คลายวาเปนนักวิทยาศาสตร มีการทดสอบ
ดินเหนียวดวยการมวน หยิก ฉีก ดึง และแทงใหเปนรู โดยใชรางกายตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
เหนียว เชน ดินเหนียวมวนไดแตไมสามารถไหลได ในขั้นนี้เด็กไมมีความละเอียดรอบคอบ การทํา
กิจกรรมจะเกิดโดยบังเอิญ เชน ลูกบอลเล็กๆ พัตเตอรเคก หรือ งู เดกจะทําพฤติกรรมการปน
ชิ้นงานซ้ําๆ หลายๆ ครั้ง 

 ขั้นที่ 3 “มองดูซิ ฉันทําอะไร” เด็กอายุ 4 ป จะใชความคิดสรางสรรครูปแบบและปนดิน
เหนียว เด็กจะนําลูกบอลมาวางบนสวนยอดของสิ่งอ่ืนๆ เด็กจะทําดินเหนียวใหแบนหรือมวนเปน
รูปรางใหม จะมีการเปดดินเหนียวใหมีรูดวยการดึงออก เด็กจะใชสัญลักษณและการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่
ปน เชน ในขั้นที่ 2 เด็กอาจใชการแทงใหเปนรู และเมื่ออยูในขั้นที่ 3 เด็กอาจจะแทงใหเปนรู 3 รู 
และเรียกชิ้นงานปนน้ันวาใบหนา ผลงานที่ไดจะไมสมบูรณและเรียบๆ เด็กจะมีจินตนาการกับ
ชิ้นงาน เชน ลูกบอลที่ขดเปนงู เด็กจะพูดวา “งูของฉันกําลังจองมองคุณ” และจะพาเลื้อยไปรอบๆ 
โตะ สงเสียงขูฟอๆ และกัดเด็กๆ ในขั้นนี้ผลงานจะมีความสมบูรณมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจาก
กระบวนการมากกวาการวางแผนอยางเปนระบบ ความกาวหนาหรือความตั้งใจในการสรางงานปน
จะเปนลักษณะสวนบุคลของแตละคน เม่ือชิ้นงานั้นเสร็จสมบูรณ ผูอ่ืนอาจไมรูวาชิ้นงานนั้นคืออะไร 

 ขั้นที่ 4 “ฉันรูวาตองไปทําอะไรกับดินเหนียวของฉัน” เด็กอายุ 5 ป เร่ิมเขาสูชวงการปน
บนโตะ มีการปนดินเหนียวที่กาวหนา มีความคิดใหมๆ มีชื่อ และภูมิใจผลงานในแบบตัวเอง เด็ก
ตองการกระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสม สามารถอธิบายขั้นตอนและผลงานได ผลงานพิสูจนให
เห็นขอเท็จจริงที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของคนอ่ืนๆ เด็กในขั้นนี้จะรูวาดินปนเปนอาหารหรืองู
เปนเพียงสัญลักษณหรือรูปแบบและไมใชสิ่งของจริงๆ ไมใชอาหารรับประทานไมได เด็กอายุ 5 ป 
จะสนุกกับรายละเอียดในการปนโดยใชเครื่องมือและสื่ออ่ืนๆ ประกอบ เชน กระดุม และไมจ้ิมฟน 

 ขั้นตางๆ ของการปนเทียบไดกับขั้นการพัฒนาทางศิลปะในการระบายสีหรือการทํา
สัญลักษณ เริ่มมาจากการขีดเขี่ยเพ่ือตั้งชื่อใหกับงานปน อยางไรก็ดีงานปนดินเหนียวเปนงานศิลปะ 
3 มิติ สวนการระบายสีและการทําสัญลักษณเปนศิลปะ 2 มิติ  

 โลเวนเฟลด (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 37; อางอิงจาก Lowenfeld. 1987: 37 – 42) ซึ่งมี
ขั้นตอนคูขนานระหวางพัฒนาการดานศิลปะกับพัฒนาการทางการปน โดยมีขั้นพัฒนาการแบงไว
ดังน้ี 

 1. ขั้นขีดเขี่ย (Scribbling Stage) อายุ 2 – 4 ป 
 2. ขั้นเริ่มตนการเขียนภาพใหมีความหมาย (Preschematic Stage) อายุ 4 – 7  ป 
 3. ขั้นใชสัญลักษณหรือเขียนภาพไดคลายของจริง (Schematic Stage) อายุ 7 – 9 ป 
 4. ขั้นเขียนภาพของจริง (Stage of Dawning Realism) อายุ 9 – 11 ป 
 5. ขั้นเขียนภาพเหมือนจริง (Pseudo – Naturalistic Stage) อายุ 11 – 12 ป 
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 ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะขั้นพัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัยในระยะ 2 – 6 ป ซึ่งมีพัฒนาการ
ดังตอไปน้ี 

 ขั้นที่ 1 ตรงกับขั้นขีดเขี่ย (Scribbling Stage) อายุ 2 – 4 ป ขั้นนี้แบงออกเปน 3 ระยะ 
ไดแก 

-  ระยะแรก เด็กอายุประมาณ 2 ป ถาไดดินเหนียวหรือดินน้ํามันเด็กจะทุบตีโดยไมมี
ความหมาย 

-  ระยะที่สอง เด็กอายุประมาณ 3 ป เด็กจะเริ่มดึงดินออกมาเปนชิ้นๆ บางครั้งดึงออก
แลวปลอยทิ้งไป บางครั้งดูชิ้นดินที่คนดึงออกมา ซึ่งมีลักษณะคลายๆ กัน 

-  ระยะที่สาม เด็กอายุประมาณ 4 ป เด็กมักจะชูกอนดินที่ตนเลนอยูนั้น พรอมกับพูด
วา “นี่เรือบิน” นี่รถไฟ” ฯลฯ ซึ่งเปนการตั้งชื่อตามความคิดคํานึงของเด็กตรงกับระยะที่เด็กตั้งชื่อรอย
ขีดเขียน 

ขั้นที่ 2 ตรงกับขั้นเริ่มตนการเขียนภาพใหมีความหมาย (Preschematic Stage) อายุ 4 – 
7 ป ในขั้นน้ีเด็กกําลังแสวงหาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปลักษณะในการปนรูปคน เด็กจะดึงสวนที่
ยื่นออกมา เชน จมูก แขน ขา ออกจากดินกอนใหญ โดยไมคํานึงถึงรูปลักษณะของจมูก แขน ขา 
เหลานั้นมากกวาการไดจับถือกอนดินของตน และติดสวนเหลานั้นเขากับดินกอนใหญที่สมมติวาเปน
ลําตัว โดยไมไดตกแตงใหดีขึ้น 
 ลัดดา นีละมณี (ม.ป.ป.: 67) กลาวถึงพัฒนาการทางการปนของเด็กปฐมวัยไวดังน้ี คือ  

 ขั้นที่ 1 แสดงอาการรังเกียจที่จะจับตองหรือสัมผัส 
 ขั้นที่ 2 ทดลองเลนดวยการคลึง ทุบ บีบ และการทําใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
 ขั้นที่ 3 เด็กจะหยิบเอาวัสดุที่ปนเอาปากและรับประทาน (ดุจอาหารที่รับประทานได) 
 ขั้นที่ 4 เด็กจะใชนิ้วมือจ้ิม หรือใชไมคลึงแปงและใชแมพิมพแบบตางๆ ดวยการกด

แมพิมพ 
 ขั้นที่ 5 เด็กจะมีทาทางกระฉับกระเฉงและแสดงอาการตื่นเตน เม่ือเลนคลึง ทุบ ห่ัน 
 ขั้นที่  6 เด็กจะเริ่มทําใหสื่อที่ปนเรียบ ดวยการแตะๆ ตบๆ แลวมวนทําใหเปนกอน 
 ขั้นที่ 7 เด็กจะมวนใหมีรูปลักษณะยาวๆ (ลักษณะคลายหนอน งู ไสกรอก ฯลฯ โดยไมระบุ

วาคืออะไร) 
 ขั้นที่ 8 เด็กจะบอกชื่อสิ่งที่เขาประดิษฐขึ้น 
 ขั้นที่ 9 เด็กจะเลนเดวยการใชเครื่องมือเครื่องใชในการทําครัว การนําเขาเตาอบ 
 ขั้นที่ 10 เด็กจะเลนปนเปนกลุม มีการแสดงบทบาทสมมติ เลนทําครัวเปนหมู และเลน

แสดงบทบาทแม 
 ธัญวลี พวงชาติ (2545: 38 – 39) ไดทําการวิจัยพบวาระดับขั้นการปนของเด็กอายุ 3 – 5 ป 

มีลักษณะดังนี้ คือ 
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 เด็กอายุ 3 ป มีระดับขั้นการปนอยูในขั้นที่ 1 ขั้นเร่ิมตนการปน เด็กสวนใหญจะสราง
ผลงานที่มีลักษณะเปนชิ้น เปนกอน ไมมีการปะติดกันในการจัดวางชิ้นงาน ชิ้นงานจะเปนงาน
เดียวๆ เกิดจากการดึงออกเปนชิ้นๆ หรือการสับห่ันใหเปนชิ้นเล็กๆ เด็กจะดึงแปงโดออกเปนชิ้นๆ 
หรือใชมีดสับห่ันใหเปนชิ้นเล็กๆ ซึ่งชิ้นงานจะมีลักษณะคลายๆ กัน ชิ้นงานแตละชิ้นจะแสดง
รายละเอียด 1 – 2 อยาง 

 เด็กอายุ 4 ป มีระดับขั้นการปนอยูในขั้นที่ 2 ขั้นการปนอยางมีความหมาย เด็กจะเริ่ม
รวบรวมรูปแบบตางๆ ในการปนมาใชประกอบกันเพื่อใหเกิดเปนชิ้นงานที่สมบูรณยิ่งขึ้น เด็กในวัยนี้
จะควบคุมกลามเนื้อดีขึ้น และเปนวัยแหงการใชความคิดสรางสรรคในการรวบรวมรูปแบบตางๆ 
ของการปนมาทดลองใช และเด็กจะเริ่มพัฒนาความคิดริเริ่มในการสรางงานมากขั้น 

 เด็กอายุ 5 ป มีระดับขั้นการปนอยูในขั้นที่ 3 ขั้นการปนอยางสรางสรรค เด็กวัยนี้เปนวัยที่
ตองการเพิ่มรายละเอียดชิ้นงานปนของตนเองดวยสื่อวัสดุตางๆ เพ่ือใหชิ้นงานนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น 
เด็กอายุ 5 ป สวนใหญจะปนชิ้นงานชิ้นเล็กๆ มาปะติดตกแตงใหมีรายละเอียดมากขึ้น ชิ้นงานสวน
ใหญเกิดจากการจัดกระทํากับวัสดุและอุปกรณที่ใชปนในหลายๆ วิธี โดยมีจุดมุงหมายพิเศษหรือ
การวางแผนวาจะปนอะไรไวลวงหนา สวนใหญจะเปนการปนแบบสังเคราะหมากกวาแบบวิเคราะห 
ซึ่งเด็กจะปนชิ้นสวนยอยมาติดกับชิ้นสวนใหญที่สรางขึ้นกอน 

 สรุปไดวา พัฒนาการทางการปนของเด็กปฐมวัย จะมีการพัฒนาเปนไปตามลําดับขึ้น เร่ิม
จากใชประสาทสัมผัสทดลองคุณสมบัติของดิน ตอมาจึงมีการปนที่เปนระบบมากขึ้น เม่ืออายุเพ่ิมขึ้น 
การปนมีความละเอียดเพ่ิมมากขึ้น เด็กจะเริ่มปนจากสิ่งที่ไมมีความหมายไปสูการใชสัญลักษณแทน
ความหมายสิ่งตางๆ โดยพัฒนาการของการปนจะข้ึนอยูกับประสบการณและความสามารถที่
แตกตางเปนรายบุคคล 

 2.10 รูปแบบของการปน 
 ชวลิต ดาบแกว (2533: 2) กลาววาการปนและการแกะสลักมี 3 รูปแบบ คือ 
1.  แบบรองลึก การปนแกะสลักแบบนี้เปนการปนแกะสลักวัสดุที่มีผิวหนาเรียบ โดยใช

เครื่องมือขูดขีดใหเปนเสนลึกลงไป 
2.  แบบนูน เปนการปนแกะสลักที่มีรูปนูนขึ้นมาจากพื้น แตยังมีดานหลังติดอยูกับพ้ืน การ

ปนหรือการแกะสลักแบบนูนน้ีมีดวยกัน 3 ลักษณะ คือ แบบนูนดํา แบบนูนกลาง และแบบนูนสูง 
ลักษณะนูนต่ํา เปนรูปที่นูนขึ้นมาจากพื้นเล็กนอย เชน เหรียญตางๆ  
ลักษณะนูนกลาง เปนรูปที่นูนสูงกวานูนดํา 
ลักษณะนูนสูง เปนรูปที่นูนสูงขึ้นมาจากพื้น บางสวนอาจหลุดออกมาจากพื้นแตยังมี

บางสวนที่ติดอยูกับพ้ืน 
 3.  แบบลอยตัว เปนการปนแกะสลักที่ตั้งอยูบนพื้น มองเห็นรอบดาน ทั้งดานหนา ดานขาง 

และดานหลัง ดังเชนรูปพระพุทธรูปและอนุสาวรียตางๆ 



43 

 ชะลอ พงษสามารถ (2526: 30 – 31) ซึ่งมีความเห็นวา การปนเปนสวนหนึ่งของงาน
ประติมากรรม เปนงาน 3 มิติ แสดงรูปทรง (Form) เดนชัด ใหความรูทางดานกวาง ยาว ตื้น หนา 
บาง แบงเปน 3 ลักษณะ คือ 
 1.  ภาพนูนสูง (Basrelief) เปนภาพที่ดานหลังติดผนัง มองเห็นชัดดานหนาดานเดียว 
แสดงความลึกตื้นของตัวภาพสูงต่ําแตกตางกันเล็กนอยเทานั้น 
 2.  ภาพนูนสูง (Highrelief) เปนภาพที่ดานหลังติดผนัง มองเห็นได 3 ดาน คือ ดานหนา 
ดานขางทั้งซายและขวา แสดงความตื้นลึกของภาพออกมาเทาจริง เกินจริง แตดานหลังติดผนัง เชน 
บริเวณฐานรอบอนุสาวรียประชาธิปไตย เปนตน 
 3.  ภาพลอยตัว (Roundrelief) เปนภาพที่มองเห็นไดรอบดาน เชน พระพุทธรูป อนุสาวรีย 
หรืออ่ืนๆ ที่มองเห็นไดลอยตัวรอบดาน 
 ประเสริฐ  ศีลรัตนา (2549: 49 – 50) แบงการปนเปน 3 แบบ คือ 
 1.  การปนรูปอิสระ เปนการปนที่ผูปนสามารถกําหนดนึกแลวถายทอดไดโดยไมตองคํานึง
วารูปที่ปรากฏน้ันจะเหมือนหรือไมกับรูปในธรรมชาติ การปนอิสระผูปนสามารถทําไดตามใจชอบ 
กอนจะปนรูปอิสระตองใหเด็กกําหนดไวเสียกอนวาจะปนรูปแทนคาความรูสึกอะไร เม่ือปนเสร็จให
ตั้งชื่อผลงานใหเขากับลักษณะงานมากที่สุด การปนรูปอิสระเด็กแตละคนจะกําหนดนึกดวยตนเอง 
 2.  การปนรูปทรงเราขาคณิต เปนการปนที่ตองสรางเหลี่ยม สัน หรือสวนโคงและมุม การ
กําหนดรูปแบบโดยครูจะกลาวถึงสิ่งของเครื่องใชที่เด็กไดพบเห็นอยูทั่วไป เชน กระปองนม ลูก 
ปงปอง ฯลฯ สนทนาสิ่งที่ยกตัวอยาง แลวจึงใหเด็กกําหนดนึกสิ่งที่จะปนในรูปทรงที่เขาใจ ตั้งชื่อรูป
ที่ปนจากสิ่งที่นึก 
 3.  การปนรูปแบบธรรมชาติ การปนรูปแบบธรรมชาติเปนการปนลักษณะรูปธรรม ซึ่งมี
รูปแบบใหคอยเปรียบเทียบทั้งขนาด สัดสวน ลักษณะ และอ่ืนๆ การปนรูปแบบธรรมชาติไมวาจะ
เปนคน สัตว ผลไม ฯลฯ เม่ือผลงานปรากฏออกมา การยอมรับของครูตองคํานึงถึงทักษะ 
ประสบการณ พ้ืนฐานความรู ตลอดจนขีดจํากัดของวัย กับการควบคุมบังคับการใชมือ ครูควรให
การเสริมแรงและใหกําลังใจ ดังน้ันจุดมุงหมายของการปนรูปแบบธรรมชาติไมไดอยูที่ผลงาน แตอยู
ที่การฝกทักษะใหกับเด็ก ตลอดจนการกําหนดนึกไดเทานั้น 
 สรุปไดวา รูปแบบในการปนมีหลายรูปแบบ มีทั้งปนรูปอิสระ ปนรูปทรงเรขาคณิต การปน
รูปแบบธรรมชาติ ผลงานที่ปนออกมาจึงมีความแตกตางกันไปตามความวัย ความสามารถ และ
ประสบการณ 
 2.11 สื่อและการใชสื่อเก่ียวกับการปน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527ก: 221 – 224) กิจกรรมการปนเปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหเด็กไดสรางสรรค ทั้งยังชวยใหเด็กไดบริหารน้ิวมือ มือ และขอมือใหแข็งแรงคลองแคลว 
สื่อและอุปกรณจึงมีความจําเปนและสําคัญ สื่อที่เด็กใชปนมีหลากหลายชนิด ดังน้ี  
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 แปงทําขนมหรือแปงโด (Play dough) 
 แปงทําขนาดหรือแปงโด (Play dough) เปนแปงที่ทํามาจากแปงประกอบอาหาร เชน แปง
สาลี แปงขาวเจา แปงขาวเหนียว หรือแปงชนิดอ่ืนๆ ตามสูตรเฉพาะของแตละบุคคล แตโดยทั่วไป
มักใชแปงสาลี เม่ือทําเปนแปงโดแลวจะมีสีสันสวยงามราคาไมแพง แตสามารถแตกหักไดงายเม่ือ
ปนแผลงบนพื้นระนาบ เด็กสามารถรับประทานได เน่ืองจากใชสีผสมอาหารเปนสวนประกอบจึงไม
เปนอันตรายสําหรับเด็ก เด็กจะสามารถใชแปงโดไดงายเนื่องจากมีความนิ่มและมีความออนตัวสูง 
ผูปกครองสามารถจัดทําขึ้นไดเองตามความตองการ ใชปนหรือนวดเลนไดงาย เหมาะสําหรับเด็ก
เลนเลียนแบบการทําขนม ดวยการใชเครื่องมือเครื่องใชในการทําขนมจําลองสําหรับเด็กใชเลน 
ไดแก ไมคลึงแปง อาจจะตัดไดจากไมกวาดที่ไมใชแลวยาวทอนละประมาณ 6 นิ้ว และพิมพขนม
สําหรับกดแผนแปงที่คลึงแลวใหเปนรูปสัตวตางๆ รูปดอกไมและรูปเรขาคณิตตางๆ มีดพลาสติก
และลูกกลิ้งพลาสติกสําหรับใชตัดแผนแปง วิธีผสมแปงใหตวงแปงขาวเจาและขาวเหนียวตามสวน 
รอนดวยแรงตาถี่ใสในชามอาง ใสเกลือปนตามสวน ใชมือคนแปงและเกลือปนใหเขากัน คอยๆ เทสี
ทําขนมที่ชงดวยนํ้ารอนทําละลายแลวลงในชามอาง ใชมือทั้งสองนวดแปง แลวคอยๆ เติมนํ้ารอนจัด
ลงบนแปง นวดจนแปงเหนียวพอที่จะใชปนได ถาใชแปงสาลีแทนขาวเจาและขาวเหนียว ใหใชน้ํา
เย็นธรรมดานวดแปง หากใชน้ํารอนนวดแปงสาลี จะไดแปงทําขนมที่เหนียวหนืดมากเกินไป หรือ
การเติมน้ํารอนนอยเกินไป การนวดแปงจะไมเหนียวพอดีที่จะใชปน จะไดแปงขนมที่รวมและแตก
งาย หรือการเติมนํ้ามากเกินไปจะทําใหแปงขนมที่เหนียวติดมือเหนอะหนะ ทําใหการเลนไมเปนที่
สบอารมณของเด็ก นอกจากนี้แปงโดยังมีทั้งชนิดออนนุมและชนิดที่แหงแลวจะแข็งทรงรูปเดิม ซึ่ง
แตละสูตรมีขอดีแตกตางกันออกไป แปงโดชนิดแหงแลวแข็งสามารถเก็บรักษาใหคงรูปไดนาน และ
สามารถนํามาประดิษฐเปนของเลนหรือเครื่องใชตางๆ นําไปใชไดจริง หากยังไมเลนตองเก็บให
มิดชิดจากอากาศจะสามารถเก็บไดนานโดยไมเสียและไมตองแชตูเย็น สวนการผสมแปงโดชนิดนิ่ม
สําหรับเด็กนั้น ควรใชลนไดหลายๆ ครั้ง ประมาณ 1 สัปดาห การเก็บรักษาไมใหบูดนั้น ปนแปงเปน
ลูกกลมๆ ขนาดผลสม ใชผาเนื้อนุมๆ ชุบนํ้าบิดพอหมาดๆ หอแปงที่ปนเปนกอนใหมิดชิด แลวใส
ถุงพลาสติกปดใหแนนเก็บไวในตูเย็นชั้นเก็บผัก ถาไมมีตูเย็นใหแขวนไวนอกหนาตาง เพ่ือรับความ
เย็นจากธรรมชาติในเวลากลางคืน 

 ดินน้ํามัน 
สวนผสมของดินนํ้ามันประกอบดวยดินขาว น้ํามันจาระบี และสีฝุน เม่ือสัมผัสจะเหนียวติด

มือ และมีกลิ่นเหม็นของน้ํามันจาระบี ราคาไมแพงนักและสะดวกในการเก็บรักษา เพียงรวบรวมดิน
น้ํามันเก็บไวในกระปอง ปดฝาใหแนน เม่ือจะใชก็หยิบใชไดทันที แตมีขอเสีย เม่ือเด็กเลนเปนประจํา
นานๆ ยอมหมักหมมเชื้อโรคอยูในดินน้ํามัน หากนําไปตากแดดหรือใหความรอนเพ่ือฆาเชื้อโรคดิน
น้ํามันก็จะแหงและแข็ง ใชปนไมได แมวางตากลมไวนานๆ ดินนํ้ามันก็จะแหงแข็งเชนเดียวกัน หาก
ตองเปลี่ยนดินน้ํามันใหมทุกสัปดาหยอมตองจายเงินซื้อใหม สวนดีของดินน้ํามันก็คือ มีสีตางๆ ให
เลนไดหลากสี แตความนิ่มนวลสูดินเหนียวหรือแปงผสมสีไมได 
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 ดินเหนียว 
ธรรมชาติของดินเหนียว มีสีดํา สีเทา สีน้ําตาล สีเหลือง และสีแดงอิฐ ทั้งสีเขมสีออนมาก

นอยตางกัน และมีดินเหนียวสีขาว ดินเหนียวมีทั้งแข็งและออนนุม ดินเหนียวที่ถูกความรอนจาก
แสงอาทิตยยอมจะแหงและแข็ง ถาเปนดินเหนียวที่ขุดมาจากแมน้ํา บึง หนอง คลอง คู จะมีลักษณะ
ออนนุมเน่ืองดวยมีน้ําหลอเลี้ยง ดินเหนียวที่จะนํามาใหเด็กใชปนเลนควรเปนดินเหนียวจากแหลงน้ํา
ที่สะอาด และมีลักษณะที่นิ่มนวล เม่ือใชปนจะไมเปรอะเปอนมือ แมแตสีของดินเหนียวตามธรรมชาติ
จะไมชวนใจเด็กเทาดินน้ํามัน แตเด็กๆ ก็ชอบใจที่จะเลนปนดวยดินเหนียว เพราะไมเหนียวติดมือ
และนิ่มนวลกวาดินน้ํามัน และไมมีกลิ่งเห็นเชนดินน้ํามัน ครูปฐมวัยอาจใชสีฝุน ดินลูกรังสีเขมชนิด
ใชระบายสีแทนสีฝุนผสมดินเหนียวขาว ชวยใหมีสีตางๆ ได แมจะเปนดินเหนียวที่ไดจากแหลงสะอาด
ก็ตามครูปฐมวัยก็ไมควรจะไววางใจในความสะอาดและปลอดภัยเพียงพอสําหรับเด็กจะใชปนเลน 
อยางนอยก็มีกรวด ทราย หิน ใบไม และเศษแกวปะปนอยู ฉะนั้น จําเปนตองทําใหดินเหนียวสะอาด
และปลอดภัยกอนนํามาใหเด็กใชปนเลน เม่ือเด็กใชดินเหนียวปนเลนแลว 1 สัปดาห ควรทําดินเหนียว
ใหสะอาดดวยวิธีปนดินเหนียวเปนลูกกลมๆ ขนาดผลสม ใชนิ้วหัวแมมือกดตรงกลางใหเปนหลุม  
ใสน้ําลงในหลุมเพ่ือใหดินเหนียวมีความชุมชื่น หยดยาฆาเชื้อโรคชนิดลางวัตถุ เชน ไลโซน (Lysol) 
ลงในหลุมๆ ละ 1 หยด วางเรียงกอนดินในภาชนะที่ไมใชแลว เชน หมอ ถัง หรืออางดิน ใชผาขนหนู
หรือผาเช็ดตัวชุบนํ้าบิดพอหมาดๆ คลุมดินเหนียว และใชถุงพลาสติกแผนใหญคลุมปากขอบภาชนะ
และรัดดวยเชือก ปองกันมิใหดินเหนียวถูกลม ซึ่งจะทําใหดินแหงและแข็ง 
 ขี้เลื้อยผสมแปงเปยก 

ขี้เลื่อยสามารถนํามาปนเปนรูปทรงตางๆ ได แตกอนที่จะนํามาปนตองผสมกับแปงเปยก 
โดยมีสวนผสม ไดแก ขี้เลื่อยไม 4 สวน แปงเปยกขอ 1 สวน ยาฆาเชื้อโรคชนิดใชลางวัตถุ เชน    
ไลโซน (Lysol) นําขี้เลื่อยมารอนดวยแรงหรือตะแกรงตาละเอียด สวนแปงเปยกใหหยดยาฆาเชื้อ    
4 – 5 หยด แลวจึงนํามาผสมกับขี้เลื่อย นวดใหเขากันจนปนได ระวังไมใหรวนเปนผงหรือเหลวจน
ปนไมได ใหเด็กปนเลนและนําไปตากแดดจะมีลักษณะแข็ง เม่ือแหงดีแลวอาจทาสีฝุนตามใจชอบ 
เม่ือสีแหงแลวทาดวนน้ํามันชักเงา 

สรุปไดวา สื่อที่ใชในกิจกรรมการปนปจจุบันมีมากมายหลายชนิด การเลือกใชขึ้นอยูกับ
ความสะดวกในการจัดเตรียมของครูผูสอน และความเหมาะสมกับทองถิ่น ทั้งน้ีควรมีการสับเปลี่ยน
สื่อบางเพ่ือเด็กจะไดมีประสบการณกับสื่อที่หลากหลาย 

 2.12 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการปน 
งานวิจัยตางประเทศ 
โกลอมป (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 42; อางอิงจาก Golomb. 1972: 385) ไดศึกษาเรื่อง 

พัฒนาการการแสดงออกดานการปนคนโดยใชสื่อ 3 มิติ กลุมตัวอยางเปนเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 
125 คน ที่มีอายุระหวาง 2 ป 4 เดือน ถึง 6 ป 4 เดือน สื่อที่ใชในกิจกรรมการปนคน คือ แปงโด    
ผลการทดลองพบวา เด็กมีการปนคนในลักษณะ 3 แบบ ที่พบในการปนคนครั้งแรกของเด็ก คือ    
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1) แบบลอยตัว ยืนตั้ง 2) แบบวางราบ แนวนอน และ 3) แบบจัดเรียง โดยลักษณะทั้ง 3 แบบนี้ มีวิธี
ทําใหสวนตางๆ แตกตางกัน โดยการแบงรายละเอียดยอยภายใน ใชวิธีเพ่ิมรายละเอียดของสวนตางๆ 
เขาไป และวิธีการรับเอาลักษณะของลายเสนมาใช ซึ่งทั้งหมดนี้เปนความคิดรวบยอดในการแสดงออกที่
สามารถพบไดในการปนของเด็กเล็ก 
 เบรนดา (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 43; อางอิงจาก Brenda. 1991: 2326 – B) ไดศึกษา
เรื่องการจัดระบบเกี่ยวกับพ้ืนฐานการปน ซึ่งเปนผลมาจากความทรงจําของเด็ก กลุมตัวอยางเปน
เด็กปฐมวัยและเด็กเกรด 4 โดยใหเด็กทั้ง 2 กลุมทํากิจกรรมการปนสัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง จนครบ   
4 สัปดาห มีการบันทึกภาพขณะที่เด็กทํากิจกรรมการปน ภาพถายแสดงใหเห็นขั้นตอนในการทํา
กิจกรรม หลังจากทํากิจกรรมไปแลว 7 – 9 วัน นําผลที่ไดมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดยนําภาพถาย
จากงานปนใหเด็กจัดประเภทหรือจัดพวก จากการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยใหเหตุผลงายๆ ซึ่งเปน
ประสบการณที่เด็กไดรับขอมูลมาโดยบังเอิญ สําหรับเด็กเกรด 4 จะใชเหตุผลในการจัดพวกไดมาก
ที่สุด เน่ืองจากเด็กมีประสบการณทําใหการปนมีความแตกตางกันออกไปมากกวา 
 เฮคยุง, คิม (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 43; อางอิงจาก Haekyung, Kim S. 2003: 64 – 
03A) ไดศึกษารูปแบบการปนในดานความเขาใจดวยกิจกรรมการปนโดยสมัครใจของเด็กอายุ 2 – 3 ป 
ความเขาใจ คือ ความสนใจ ความตองการ และความสามารถในการปน เหตุผลในการศึกษาครั้งน้ี 
1) เน่ืองจากความสนใจที่ปรากฏในการใชสื่อพลาสติกในมุมกิจกรรมดินเหนียวหรือแปงโด 2) เน่ืองจาก
วิธีการและสื่อที่ไมเพียงพอและไมคุณภาพในการจัดกิจกรรมการปน ดูเหมือนวาในความเปนจริงการ
จัดเตรียมของครูและนักการศึกษาศิลปะชวยสนับสนุนสงเสริมประสบการณการปนที่มีคาสําหรับเด็ก
วัย 2 – 3 ป จากการสํารวจพบวา รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขั้นจะชวยพัฒนาความรูใหมและทักษะ
ทางสังคมซึ่งเปนแนวทางที่จะสรางสรรคตอไป เด็กที่สนใจที่จะเรียนรูทักษะความตองการในการปน 
จะเขาใจคุณสมบัติของสื่อที่ใช จากการศึกษาเชื่อวาเด็กที่มีประสบการณจะเกิดความเขาใจมากขึ้น 
การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กทํากิจกรรมกับสื่ออยางอิสระบอยๆ เด็กจะเกิดการพัฒนาความสามารถ 
การสรางความรู ทักษะและความคิดในการปนอยางตอเน่ือง 
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการปน สรุปไดวา เด็กจะมีการปนคนในลักษณะ 3 แบบ 
ซึ่งแตละแบบจะแตกตางกันโดยการแบงรายละเอียดยอยภายใน และเปนความคิดรวบยอดที่เด็ก
แสดงออกมา นอกจากนี้การปนของเด็กจะแตกตางกันออกไปตามประสบการณที่เด็กไดรับขอมูลมา 
การสงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมกับสื่ออยางอิสระบอยๆ เด็กจะเกิดการพัฒนาความสามารถ การสราง
ความรู ทักษะ และความคิดในการปนอยางตอเน่ือง 

 งานวิจัยในประเทศ 
 วิจิตรา วิเศษสมบัติ (2539: 136) ไดศึกษาความพรอมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดประสบการณความคิดรวบยอดประกอบการสนทนาในกิจกรรมการปน พบวา เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณความคิดรวบยอดประกอบการสนทนาในกิจกรรมการปน มีความพรอม
ทางภาษาสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการปนแบบปกติ 
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 ธัญวลี พวงชาติ (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาลักษณะ ระดับขั้นการปนและเปรียบเทียบ
ระดับขั้นการปนของเด็กอายุ 3 – 5 ป พบวาการปนชิ้นงานอิสระของเด็กอายุ 3 – 5 ป มีลักษณะ
เกี่ยวกับอาหารมากที่สุด สวนระดับขั้นการปนของเด็กอายุ 3 ป อยูในขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มตนการปน อายุ 
4 ป อยูในขั้นที่ 2 ขั้นการปนอยางมีความหมาย อายุ 5 ป อยูขั้นที่ 3 ขั้นการปนอยางสรางสรรค 
นอกจากนี้เด็กอายุ 3 ป, 4 ป และ 5 ป มีระดับขั้นการปนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 01 

 ขนบพร  วัฒนสุขชัย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการปนของเด็กอายุ 5 – 6 ป ตามทฤษฎี
ของแคลร โกลอมบ โดยเนนในเรื่องระยะการปน วิธีการสราง และลักษณะการตกแตงการปน 
ผลการวิจัยพบวา ผลการปนของเด็กสวนมากปนแบบผสม คือ มีลักษณะของการปนที่ผสมผสานกัน
ระหวางการปนแบบยืน แบบลอยตัว และการปนแบบแผนระหวางลักษณะ 2 มิติแบบเดิม และ 3 มิติ
ที่มีลักษณะของโครงสราง ความสมดุลที่เหมือนจริงมากขึ้น สวนวิธีการสรางหรือการขึ้นรูปรางใน
การปนเด็กสวนมากใชวิธีนํามาตอกัน 3 – 4 สวน คือ นําหัวมาตอในสวนบน แนวตั้งมีรายละเอียด
ของรูปทรง แขน ขาที่ชัดเจน และมีการปนที่เพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ สวนวิธีที่ใชนอยที่สุด คือ การปน
แบบกลม ลอยตัวมีลักษณะเปนทรงรี ยาว รูปรางที่ปนไมมีความแตกตางกัน ในลักษณะการตกแตง
การปน พบวาเด็กสวนมากใชการนํารายละเอียดยอยมาติดมากที่สุด และมีการตกแตงในลักษณะนี้
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของแคลร โกลอมบ 

 ณัฐวรรณ  ขนชัยภูมิ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมฝกประสาทสัมผัส
ทั้งหาในการวาดภาพกับการปนที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน      
30 คน แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม กลุมละ 15 คน โดยกลุมที่ 1 ไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมฝก
ประสาทสัมผัสทั้งหาในการวาดภาพ และกลุมที่ 2 ไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้ง
หาในการปน พบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุมมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
01 หลังจากไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาในการวาดภาพ และการฝกโดยใช
กิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาในการปน และนักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมฝกประสาท
สัมผัสทั้งหาในการวาดภาพกับนักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาในการ
ปน มีความคิดสรางสรรคไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศิลปะและการปนของเด็กปฐมวัย สรุปได
วา กิจกรรมการปนเปนกิจกรรมศิลปะในรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการจัดใหกับเด็ก เพ่ือชวย
สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน โดยเฉพาะพัฒนาการทางสติปญญาดานความคิดสรางสรรค ซึ่งเด็กแต
ละวัยมีรูปแบบการปน รายละเอียด รูปทรงที่แตกตางกันตามความคิดอยางอิสระ นอกจากนี้ยังเปน
ประสบการณที่เด็กใชประสาทสัมผัส สังเกต และเรียนรูจากประสบการณตรง จะชวยเสริมสราง
ความสามารถทางการคิดไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับ
พัฒนาการตามวัยและความตองการของเด็กดวย 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานอังกุล หมู 7 ตําบลใจดี 
อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน รวม 50 คน 

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กนักเรียนชาย–หญิง อายุระหวาง 5–6 ป ซ่ึงกําลัง 

ศึกษาอยูในชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานอังกุล อําเภอขุขันธ 
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หองเรียน จํานวน 25 คน ใชนักเรียนเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน โดยใช
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังน้ี 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมการปน 
 2.  แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ TCT – DP (Test of Creative 

Thinking-Drawing Production) ของ เยลเลน และ เออรบัน (Jellen; & Urban. 1986: 138-155)  
 3.  การสรางแผนการจัดกิจกรรมการปน มีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

   3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
   3.1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปน ของ วิจิตรา วิเศษสมบัติ (2539) 
ธัญวลี พวงชาติ (2544) ขนบพร วัฒนสุขชัย (2544) ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ (2546) 
   3.1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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   3.1.3 คูมือการจัดกิจกรรมสรางสรรคศิลปะเด็ก ของสัญลักษณ สุวรรณรัศมี 
(2534) 
   3.1.4  ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย ของสิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545) 
 4. สรางแผนการจัดกิจกรรมการปน จํานวน 24 แผน โดยกําหนดรูปแบบของแผนการจัด
กิจกรรม ซึ่งประกอบดวย ขั้นนํา ขั้นดําเนินการ และขั้นสรุป 
  ขั้นนํา เปนการนําเขาสูบทเรียน โดยวิธีการรองเพลง ทองคําคลองจอง เลานิทาน 
ปริศนาคําทาย สนทนาซักถามโดยใชสื่อของจริงหรือรูปภาพ เพ่ือกระตุนใหเด็กอยากรวมกิจกรรม 
  ขั้นดําเนินการ ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมที่ฝกใหเด็กเกิดการคิดและตั้งคําถาม เพ่ือ
กระตุนใหเด็กรูจักเกิดทักษะในการคิด ซึ่งเด็กอาจจะดําเนินกิจกรรมดวยตนเองหรืออาจะแบงกลุมให
เด็กรวมปฏิบัติกิจกรรม และมีการนําเสนอผลจากการดําเนินกิจกรรม 
  ขั้นสรุป ขั้นตอนการทบทวนสิ่งที่เด็กไดเรียนรู และรวมกันสรุปเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีความ
สมบูรณ 
 5.  นําแผนการจัดกิจกรรมการปนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
เพ่ือตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยใชเกณฑการตัดสิน 2 ใน 3 ทานของผูเชี่ยวชาญ
ที่มีความเห็นตรงกัน ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
  5.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา พุมพชาติ อาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
         คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 5.2 อาจารยอนินทิตา โปษะกฤษะณะ ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลสยามสามไตร 
       สุขุมวิท 89/1 กรุงเทพมหานคร 
 5.3 อาจารยสมศรี ปาณะโตษะ  อาจารย ชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 6.  นําแผนการจัดกิจกรรมการปนมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
โดยปรับแกขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมใหเนนที่ตัวเด็กมากขึ้น ปรับสื่อที่ใชใหหลากหลาย 
 7.  นําแผนการจัดกิจกรรมการปนที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวไปจัดทําเปนฉบับสมบูรณ แลว
นําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

ตาราง 1 แผนการจัดกิจกรรมการปนในระยะเวลา 8 สัปดาห โดยทําการทดลองสัปดาหละ 3 วัน คือ  
 วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 10.30 น. ใชเวลาทดลอง 30 นาที 
 

 
สัปดาหที่ 

 

 
วันที่ทดลอง ชื่อกิจกรรม 

 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ 

1 
เวลา 10.00 –

10.30 น. 

อังคาร ไมหนีบสรางสรรค
 

ดินหนียว ไมหนีบ ลูกปด
สี เมล็ดถั่วเขยีว  
แผนรองปน  

พุธ ปนผลไม แปงโด แผนรองปน ไม
บรรทัด ไมซีกเล็ก กิ่งไม 
ใบไม 

พฤหัสบดี ไมเสียบดิน ดินเหนียว ไมจ้ิมฟน ไม
ไอศกรีม กานไมขีด 
แผนรองปน 

2 
เวลา 10.00 –

10.30 น. 

อังคาร ดินเหนียวแสนสนุก ดินเหนียว แผนรองปน 
ไมบรรทัด มีดพลาสติก 
ที่นวดดิน 

พุธ นิทานพาปน ดินเหนียว แผนรองปน 
สีน้ํา 

พฤหัสบดี ทิชชูแสนสนุก กระดาษทิชชู กาว แผน
รองปน สีน้ํา 

3 
เวลา 10.00 –

10.30 น. 

อังคาร ดาวในฝน ดินเหนียว ทรายสี 
พุธ แปงแปลงราง แปงโด แบบพิมพ แผน

รองปน 
พฤหัสบดี สรางสรรคปนแตง ดินนํ้ามัน ตระกราใส

ผลไม แผนรองปน 
4 

เวลา 10.00 –

10.30 น. 

อังคาร มือนอยสรางสรรค กระดาษหนังสือพิมพ 
กาว แผนรองปน ตะกรา 
นกหวีด 

พุธ บานของฉัน ขี้เลื่อย กาว แผนรองปน
พฤหัสบดี

 
สวนสัตวหรรษา ดินน้ํามัน แผนรองปน
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

 
สัปดาหที่ 

 

 
วันที่ทดลอง ชื่อกิจกรรม 

 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ 

5 
เวลา 10.00 –

10.30 น. 

อังคาร สวนในฝน ดินน้ํามัน แผนรองปน
พุธ เก็บมาปน ดินเหนียว แผนรองปน

พฤหัสบดี ปริศนาการปน แปงโด แผนรองปน

6 
เวลา 10.00 –

10.30 น. 

อังคาร ปนปนปายปาย กระดาษทิชชู แผนรอง
ปน 

พุธ กลองปริศนาพาทาย แปงโด แผนรองปน 
กลองปริศนา 

พฤหัสบดี ปลานอยลอยลอง ดินน้ํามัน ไมบรรทัด 
ใบไม แผนรองปน 

7 
เวลา 10.00 –

10.30 น. 

อังคาร ดินเหนียวแตงตัว ดินเหนียว กระดาษสี 
ไหมหรม พูกัน ทรายสี 

พุธ ทิวทศันพาปน แปงโด แผนรองปน มีด
มีดพลาสติก อุปกรณใน
การกลิ้งแปง ตนไม 
เครื่องเลนตางๆ  

พฤหัสบดี ปนดินเปนดาว ดินเหนียว ไมจ้ิมฟน ไม
ไอศกรีม กานไมขีด 
แผนรองปน 

8 
เวลา 10.00 –

10.30 น. 

อังคาร กระตายสรางสรรค ขี้เลื่อย กาว แปนรองปน 
สีน้ํา 

พุธ รูปทรงสรางสรรค แปงโด แบบพิมพ แผน
รองปน 

พฤหัสบดี เตาดินเผา ขี้เลื่อย กาวแผนรองปน 
สีน้ํา 

 
 
 



52 
 

การสรางแบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT-DP 
 แบบทดสอบความคิดสรางสรรค TCT-DP ของ Jellen and Urban ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ Jellen and Urban ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบความคิด
สรางสรรค 

 1.1 ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของกับแบบทดสอบความคิดสรางสรรคและพัฒนา
แบบทดสอบความคิดสรางสรรค 

 1.2  ศึกษารูปแบบการหาคาความเชื่อม่ันของการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรค 
ระหวางผูวิ จัย และผูเชี่ยวชาญดานแบบทดสอบความคิดสรางสรรค คือ อาจารยอนินทิตา 
โปษะกฤษณะ โดยผูวิจัยขอคําแนะนํา ฝกฝนและเรียนรูในการตรวจใหคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 

 1.3  แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban. 
1986) 
 2.  ศึกษาเกี่ยวกับการใชแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบความคิด
สรางสรรค ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban. 1986) 
 3.  ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบความคิด
สรางสรรค ของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) ซึ่งเปนแบบทดสอบที่ใชกระดาษและดินสอ
ในการทดสอบเปนรายบุคคล ซึ่งกําหนดรูปแบบดังนี้ คือ  
  3.1  ถาสิ่งที่กําหนดเปนสิ่งเราที่เตรียมไวในรูปของชิ้นสวนเล็กๆมีขนาดและรูป
แตกตางกัน เชนรูปมุมฉาก รูปครึ่งวงกลม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปด รูปจุด รูปรอยเสนประ รูปโคง
ดวยตัว S ซึ่งประกอบอยูดานในและดานกรอบสี่เหลี่ยมใหญ และถาการตอบสนองตอสิ่งเรา ผูถูก
ทดสอบสามารถตอบสนองตอสิ่งเราไดอยางอิสระตามจินตนาการ โดยการวาดภาพขึ้นมาในของเขต
ของชวงเวลาที่กําหนดใหและมีเกณฑสําหรับยึดถือเปนหลักในการประเมินคุณคาความคิด
สรางสรรคจากผลการวาดภาพทั้งหมด 
  3.2  การใชแบบทดสอบ 
   3.2.1 ผูถูกทดสอบจะไดรับแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนของ
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) และดินสอที่ไมมียางลบ 
เพ่ือไมใหผูตอบเปลี่ยนภาพที่วาด 
   3.2.2  ผูทดสอบอานคําสั่งชาๆและชัดเจน 
   3.2.3  เม่ือผูทดสอบเขาใจแลวใหลงมือวาดภาพ และถาหากมีคําถามในชวงที่
กําลังทําแบบทดสอบ ผูทดสอบอาจจะตอบคําถามได เชน “หนูวาดรูปอะไร” ใหครูตอบไดวา “เด็กๆ
อยากวาดรูปอะไรก็ไดตามที่อยากวาด 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  ศึกษาการใหคะแนนแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) โดยมีหลักเกณฑคือ 
   3.3.1  การตอเติม (Cn) 
   3.3.2  ความสมบูรณ (Cm) 
   3.3.3  การสรางภาพขึ้นใหม (Ne) 
   3.3.4  การตอเน่ืองดวยลายเสน (Cl) 
   3.3.5  การตอเน่ืองที่ทําใหเกิดเรื่องราว (Cth) 
   3.3.6  การขามเสนกั้นเขตโดยการใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ (Bfd) 
   3.3.7  การขามเสนกัน้เขตอยางอิสระโดยไมใชสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ (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 หาคาความเชื่อม่ันในการตรวจใหคะแนนความคิดสรางสรรคระหวางผูวิจัยและ
ผูเชี่ยวชาญโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยผูวิจัยศึกษาวิธีการตรวจแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคกับผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นไดทดสอบแบบวัดความคิดสรางสรรคกับเด็กนักเรียน 15 คน 
(ที่ไมใชกลุมตัวอยาง) เพ่ือหาความชํานาญในการใชแบบทดสอบ นําผลการทดสอบความคิด
สรางสรรคมาหาความเชื่อม่ันในการตรวจแบบทดสอบระหวางผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญ โดยใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวาคาความเชื่อม่ันในการตรวจระหวางผูวิจัยกับผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 1 มีคาความเชื่อม่ัน 0.971 สวนผูวิจัยกับผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 มีคาความเชื่อม่ัน 0.961 และ
ระหวาง ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 กับผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 มีคาความเชื่อม่ัน 0.957     
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การดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองโดยอาศัยการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง One-Group Pretest-Posttest 
Design (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 249) ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  แบบแผนการทดลองที่ใชในการวิจัย 
 

    กลุม                   สอบกอน                          ทดลอง                            สอบหลัง 

       

  ทดลอง                       T1                                                  X                                   T2 

 
 

เม่ือ   T1     แทน   การทดสอบความคิดสรางสรรคกอนการทดลอง 

X   แทน   การดําเนินการจัดกิจกรรมการปน 

T2    แทน   การทดสอบความคิดสรางสรรคหลังการทดลอง 

 
 
 จัดแบบแผนการทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนเวลา 
8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน คือ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี ชวงกิจกรรมสรางสรรคในเวลาเชา 10.00- 
10.30 น. วันละ 30 นาที รวม 24 วัน โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1.  สรางความคุนเคยกับเด็กและจัดเตรียมสภาพแวดลอมเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
 2.  ดําเนินการทดสอบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง โดยการนํา
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (TCT – DP : Test For Creative Thinking – 
Drawing Production) ของ เยลเลน และ เออรบัน (Jellen and Urban) มาทดสอบกอนการทดลอง 
(Pretest) กับกลุมตัวอยาง 
 3.  ดําเนินการทดลองดวยการจัดกิจกรรมศิลปะการปน ใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน 
วันละ 30 นาที ชวงกิจกรรมสรางสรรค 
 4.  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (TCT - DP : Test 
For Creative Thinking – Drawing Production) ของ เยลเลน และ เออรบัน (Jellen and Urban) 
ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
 5.  นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบ ขอ2 และ ขอ4 มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ ดังน้ี 

 1. สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.1 หาคาเฉลีย่ (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 

2538: 73) 

X  = 
N

X∑  

เม่ือ   X     แทน   คะแนนเฉลี่ยของกลุม 

∑ X   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งกลุม 
N        แทน   จํานวนกลุมตวัอยาง 

 
 1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน 

สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 79) 
 

S   = 
( )

( )1
22

−
ΣΧ−ΝΣΧ

NN
 

 
เม่ือ     S     แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

N     แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

∑ X   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งกลุม 

∑ 2X  แทน  ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรียนแตละคนในกลุมตัวอยาง 
 

 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 สถิติที่ใชหาความเชื่อม่ันของผูประเมินความคิดสรางสรรค โดยใชสัมประสิทธิ์สหพันธของ
เพียรสัน (Pearson Product-Moment Coefficient correlation (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 173) 
 

 rxy = 
( ){ } ( ){ }2222 ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΣΧ

ΣΧΣΥ−ΝΣΧΥ

N
 

    
เม่ือ  rxy แทน คาความเชื่อม่ันของผูประเมิน 

N แทน เปนจํานวนคนหรือสิ่งที่ศึกษา 
ΣΧ  แทน เปนผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบ X 
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( )
1

22

−
−

=
∑ ∑

∑

N

DDN

D
t

ΣΥ  แทน เปนผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบ Y 
2ΣΧ  แทน เปนผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบ X แตละตัวยกกําลัง 2 
2ΣΥ  แทน เปนผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบ Y แตละตัวยกกําลัง 2 

ΣΧΥ  แทน เปนผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบ X และ Y คูณกันแตคู 
 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดสรางสรรคกอน
การทดลองและหลังการทดลองโดยใช t-test สําหรับ Dependent Samples โดยคํานวณจากสูตร 
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104) 
 
    

 

โดย df = N-1 
เม่ือ  t    แทน   คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t - distrubution 

D  แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
N   แทน  จํานวนคูของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน 

∑D    แทน   ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 

∑ 2D  แทน   ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวางกอนและ 
หลังการทดลอง 

 
 4.  การแปลผลระดับคะแนนความสามารถในการคิดสรางสรรคจากแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban) ในการแปลผลคะแนนดิบใชเกณฑ (อนินทิตา 
โปษะกฤษณะ. 2535) ดังน้ี 
 ความคิดสรางสรรคระดับสูง  มีคะแนนตั้งแต 48 ขึ้นไป 
 ความคิดสรางสรรคระดับปานกลาง มีคะแนนตั้งแต 24 – 47 
 ความคิดสรางสรรคระดับต่ํา  มีคะแนนต่ํากวา 24 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ืองความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการปน เพ่ือใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
n แทน จํานวนตัวอยาง 
X  แทน คาเฉลี่ย 
X diff แทน ผลตางของคาเฉลี่ย 
S แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาในการแจกแจงแบบ t (t-distribution) 
P แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงการ
นําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 1.  ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการปน 
ในระยะเวลา 8 สัปดาห ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 3  
 
ตาราง 3 ระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการปน 
 

 
คนที ่

ความคิดสรางสรรค
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

1 13 24 
2 21 24 
3 8 28 
4 22 28 
5 17 18 
6 20 24 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

 
คนที ่

ความคิดสรางสรรค
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

7 17 31 
8 12 18 
9 12 12 
10 9 10 
11 14 16 
12 18 20 
13 8 10 
14 12 22 
15 15 16 
X  14.53 20.06 
S 4.54 6.57 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา กอนการจัดกิจกรรมการปนเด็กปฐมวัยมีคาคะแนนเฉลี่ยความคิด
สรางสรรคเทากับ 14.53 ซึ่งอยูในระดับต่ํา เม่ือจัดกิจกรรมการปนแลว เด็กปฐมวัยมีคาคะแนนเฉลี่ย
ความคิดสรางสรรคเทากับ 20.06 ซึ่งสูงขึ้น แตก็อยูในระดับต่ําเชนกัน ทั้งน้ีเด็กปฐมวัยจํานวน 15 คน 
มีความคิดสรางสรรคหลังการจัดกิจกรรมกาปนเพิ่มขึ้น 14 คน มี 1 คน ที่มีความคิดสรางสรรค 
เทาเดิม 
 
ตาราง 4 รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนกอนและหลังการทดลอง จําแนกตาม 
 ระดับความคิดสรางสรรค 
 

ระดับ 
ความคิด
สรางสรรค 

จํานวนเด็กปฐมวัย
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ
สูง 0 0 0 0 

ปานกลาง 0 0 6 40.00
ต่ํา 15 100.00 9 60.00
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 จากตาราง 4 แสดงวา ระดับความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง รอยละ 
100 มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา หลังการทดลองพบวา เด็กปฐมวัยรอยละ 40.00 มีความคิด
สรางสรรคอยูในระดับปานกลาง และรอยละ 60.00 อยูในระดับต่ํา เม่ือพิจารณาระดับความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมการปนพบวามีจํานวนเด็กปฐมวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับความคิดสรางสรรคจากระดับต่ําเปนระดับปานกลางรอยละ 40.00 ของจํานวน
กลุมตัวอยาง  
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมการปน 
ตามผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 4 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการปน 
 

ความคิดสรางสรรค X S X diff t p
 

กอนการทดลอง 14.53 4.54  

5.53 3.70** .002
หลังการทดลอง 

 
20.06 6.57 

 

 

 
 จากตาราง 5 แสดงวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมการปนหลังการ
ทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือพัฒนาและเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะการปน ทั้งนี้เพ่ือเปนประโยชนและเปนแนวทาง
สําหรับครู ผูปกครองที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในการพิจารณาเลือกสื่อ กิจกรรมที่ชวย
สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม ซึ่งมีลําดับขั้นตอนการวิจัย
และผลการวิจัย โดยสรุปดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
ปนโดยกําหนดเปนความมุงหมายการวิจัย ดังน้ี 

 1.  เพ่ือศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
ปน 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม
การปน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปน มีความคิดสรางสรรคหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้น
กวากอนการจัดกิจกรรม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานอังกุล อําเภอขุขันธ 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน เปนจํานวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน     

 

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กนักเรียนชาย–หญิง อายุระหวาง 5–6 ป ซ่ึงกําลัง 

ศึกษาอยูในชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานอังกุล อําเภอขุขันธ 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 15 คน โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) คือ จับสลากเลือกนักเรียนมา 1 หองเรียน จํานวน 15 คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมการปน จํานวน 24 แผน 
 2.  แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลนและเออรบัน (Jellen; & Urban. 1986.  
The Test for Creative Thinking – Drawing Production) 
 

การดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 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
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (TCT – DP : Test For Creative Thinking – 
Drawing Production. 1986) ของ เยลเลน และ เออรบัน (Jellen; & Urban.1986) มาทดสอบกอน
การทดลอง(Pretest) กับกลุมตัวอยาง 
 3. ดําเนินการทดลองดวยการจัดกิจกรรมศิลปะการปน ใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน 
วันละ 30 นาที ชวงกิจกรรมสรางสรรค 
 4.  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ (TCT – DP : Test 
For Creative Thinking – Drawing Production. 1986) ของ เยลเลน และ เออรบัน (Jellen; & 
Urban. 1986) มาทดสอบกอนการทดลอง(Pretest) ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
 5.  นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบ ขอ2 และ ขอ4 มาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิต ิ
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาความเชื่อม่ันของผูตรวจความคิดสรางสรรคและหาเชื่อม่ันของแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) 

 2.  หาคาสถิติพ้ืนฐานของความคิดสรางสรรคกอนและหลังการทดลอง โดยนําขอมูลไปหา
คาเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.  เปรียบเทียบระดับความคิดสรางสรรคกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะการปน โดยใช
สถิติ t-test สําหรับ Dependent Samples 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมศิลปะการปนอยูในระดับต่ํา 

และความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังการกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแตยังอยูในระดับ

ต่ํา เม่ือจําแนกเด็กปฐมวัยตามระดับความคิดสรางสรรคพบวากอนการทดลองเด็กปฐมวัยทั้งหมดมี

ความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา หลังการทดลองความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยรอยละ 40.00 

อยูในระดับกลาง และรอยละ 60.00 อยูในระดับต่ํา 

 2.  ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมการปนหลังการทดลองสูงกวากอน
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการปน ผลการวิจัยพบวาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยหลังจากการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองการจัดกิจกรรมการปน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการปน สงผลใหเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรค
สูงขึ้น อภิปรายไดดังน้ี 
 1.  กิจกรรมการปน เปนการจัดกิจกรรมที่ไดใหเด็กลงมือกระทํา เปนการจัดประสบการณที่
เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการปฏิบัติกับสื่อ วัสดุอุปกรณ การไดลงมือ
กระทํา การจับตองสัมผัสทําใหเด็กเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเพียเจย (Paiget) กลาววา 
การสอนโดยใชสื่อ อุปกรณที่เปนรูปธรรมจะชวยใหเด็กเขาใจลักษณะตางๆไดดีขึ้นและสามารถสราง
ภาพในใจไดชัดขึ้น (พรรณี ช เจนจิต. 2528; อางอิงจาก Paiget. 1972) สอดคลองกับกลุยา ตันติผลาชีวะ 
(2547: 78) ที่กลาววา สื่อทําหนาที่เปนตัวกลางและสิ่งเราที่ทําหนาที่เชื่อมสานความรูใหเกิดขึ้นกับ
เด็ก ดังน้ันสิ่งเราที่ดีและสามารถสรางการเรียนรูไดเปนอยางมากก็คือ การที่เด็กไดสัมผัสและมี
ปฏิสัมพันธกับวัสดุสามมิติ มีรูปรางลักษณะและแบบตางๆมากมายในขณะทํากิจกรรม เชน แปงโด 
กิ่งไม ลูกปด เปนตน ดังที่ พีระพงษ กุลพิศาล (2545: 191) ที่กลาววา สื่อ วัสดุประกอบการปนเปน
หัวใจสําคัญอยางหน่ึงที่ชวยกระตุนการทํางานปนของเด็กเปนอยางมาก นอกเหนือไปจาก
ประสบการณในการมอง และการสังเกต ซึ่งถาเราจัดเตรียมสื่อวัสดุหลายๆชนิดใหเด็ก เด็กจะเรียนรู
ไดดีขึ้น เพราะสื่อเปนวัสดุทีทาทายใหเด็กชอบ สนุกกับการทํากิจกรรม อันสงผลใหเด็กเกิดการ
เรียนรูที่ ดีขึ้นและพัฒนาทักษะตางๆ ผานการใชสื่อที่หลากหลาย สอดคลองกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544ค: 53) กลาววา สิ่งที่จะเอ้ือตอการเรียนรูของเด็กไดดี ก็คือ 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ ซึ่งจะเปนทั้งขอมูล ความรู ความคิด และการสรางสรรค และเปนสิ่งที่ชวยกระตุน
ความสามารถในการเรียนรูของเด็กไดอยางดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ วุฒิ วัฒนสิน (2538: 29) กลาววา 
วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ครูเตรียมไวใหเด็กอนุบาลใชประกอบการปนถือวาเปนสิ่งเราความสนใจของ
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เด็กเปนอยางมาก โดยเฉพาะสื่อและวัสดุอุปกรณที่แปลกใหม จะทําใหเด็กมีความรูสึกอยากลอง
อยากสัมผัสและอยากทดลองเลน สอดคลองกับ พูนสุข บุณยสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2527ข: 500) กลาววา สื่อจะชวยใหเด็กเรียนรูสิ่งที่อยูรอบตัวตามความสนใจและความสามารถได
อยางดี ชวยใหเด็กเรียนไดงาย รวดเร็ว และเพลิดเพลิน มีทัศนคติที่ดี และจดจําสิ่งที่เรียนรูไดนาน 
จึงจําเปนตองรู จักจัดหาและเลือกสื่อที่ดีมีคุณคามาใหเด็กไดรับประสบการณตรง เพ่ือพัฒนา
ความสามารถดานการคิดของเด็กอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  กิจกรรมการปน เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยจึงมีความสําคัญอยาง
ยิ่งเพราะเปนชวงที่สําคัญที่สุดของพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา 
พรอมทั้งใหโอกาสแกเด็กในการทํางานตามความพอใจและเปนอิสระ สนับสนุนใหเด็กแสดงออกดาน
ความคิดสรางสรรค จึงมีความจําเปนที่ตองจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กเพื่อกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ในขณะปฏิบัติกิจกรรมเด็กจะเปนผูเลือกวัสดุ อุปกรณ
ดวยตนเอง จากการสังเกตพบวา เด็กเลือกวัสดุตกแตง ตามความชอบและความสนใจของตนเอง 
บางคนใชอุปกรณตกแตงที่หลากหลาย แตเด็กบางคนถึงแมจะเปลี่ยนวัสดุปุปกรณในแตละวันแลว ก็
ยังมีความตองการจะใชวัสดุอุปกรณอันเดิม เชน นองโตงชอบการปนและใชอุปกรณตกแตงทุกอยาง
เปนอยางมาก โดยวันไหนมีอุปกรณนอยเขาจะถามหา แตนองโตงจะมีแนวการปนที่แตกตางจาก   
ทอปที่ใชวัสดุที่หลากหลายจะทําใหเกิดการเรียนรูในเรื่องพ้ืนฐานโครงสราง รูปราง ฝกฝนทักษะการ
ใชกลามเนื้อมือกับตาใหสัมพันธกันและเกิดความคลองแคลวของกลามเนื้อมือทั้งสองมากขึ้น ฝกฝน
ความคิดจินตนาการเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค 
 3.  กิจกรรมการปนเปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง เปนการเปด
โอกาสใหเด็กไดใชความสามารถของตนในการสัมผัส สังเกต ทดลอง สํารวจในสิ่งที่สนใจเปนสื่อการ
แสดงออกของเด็กในสิ่งที่เด็กทํา เห็น รูสึก และคิด ดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 183) กลาววา 
การสอนใหเด็กเกิดความสามารถดานการคิด อันดับแรกจะตองเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมโดย
การใหเด็กไดรับประสบการณตรง และเปดโอกาสใหเด็กไดใชกลไกสัมผัส จากกิจกรรมที่กระตุนทา
ทายใหเด็กเกิดการคนควาและจินตนาการ ดังที่ อารีย รังสินันท (2537: 82 – 83) กลาววา การ
สงเสริมความคิดสรางสรรคสามารถกระทําได โดยครูผูสอนจะตองชี้แนะใหเด็กหาคําตอบจากแหลง
ตางๆดวยตนเอง และครูอาจเปลี่ยนบทบาทจากผูชี้แนะ ลดการอธิบายและบรรยายลง เพ่ือใหเด็กได
มีสวนริเร่ิมกิจกรรมดวยตนเองมากขึ้น รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนควา ซึ่งเปนโอกาสให
เด็กใชความคิดริเร่ิมและจินตนาการ สวนขั้นตอนสุดทายของการประเมินผลดวยผลงานของเด็กเด็ก
จะทําการทบทวนการทํางานพรอมทั้งสะทอนความรูสึกนึกคิดของตนเปนการกระตุนใหเกิดความคิด
จินตนาการ สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคดวย อีกทั้งการที่ครูแสดงการชื่นชมดวยการพยักหนา 
ตั้งใจฟงเด็กเลาเรื่องจากผลงาน ทําใหเด็กรูสึกวาผลงานที่ตนทํามีความสําคัญ เปนที่นาสนใจสําหรับ
คนอ่ืนๆ คือการกระตุนและสงเสริมใหเด็กเกิดการตอบสนองที่ดี เปนวิธีการเสริมแรงวิธีหน่ึงที่สงผล
ตอการเรียนรูของเด็กใหพัฒนาสูงขึ้น สอดคลองกับสกินเนอร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2547: 120) ไดกลาววา การเรียนรูวาการกระทําใดๆ ถาไดรับการ
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เสริมแรงจะมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอีก สวนการกระทําใดๆ ที่ไมไดรับการเสริมแรงมีแนวโนมที่ความถี่
ของการกระทํานั้นลดลง และหายไปในที่สุด สอดคลองกับ มะลิฉัตร เอ้ืออานนท (2543: 173) ที่
กลาววากิจกรรมศิลปะจะชวยพัฒนาความพรอมในตัวเด็ก ความคลองในการใชความคิด สายตา 
และมือใหประสานสัมพันธกัน ความพรอมน้ีจะเปนพ้ืนฐานขั้นตอนใหเด็กสามารถพัฒนาไดอยาง
สูงสุดตามศักยภาพของเขา (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 299; กรมวิชาการ. 2542: 23) ในระหวางที่เด็ก
ปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ เด็กมีความตั้งใจ สนุกสนาน มีการชวยเหลือ แบงปนวัสดุ อุปกรณตางๆ
รวมกันในงานกลุม รวมถึงมีความมีน้ําใจในการชวยเพื่อนเก็บอุปกรณเม่ือทํากิจกรรมเสร็จเรียบรอย 
จึงเปนกิจกรรมที่สรางความสุขความประทับใจใหกับเด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
และผูอ่ืน เด็กมีความตองการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเน่ือง สงผลใหความสามารถดานความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัยเพ่ิมขึ้นเม่ือสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งสอดคลองกับ วลิญา ปรีชากุล (2550: 
บทคัดยอ: 36-37) ศึกษาการใชกิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อสรางเสริมความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1-2 ที่เรียนแบบรวมชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนบานปง 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 53 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกกิจกรรมศิลปะวาดภาพจํานวน        
18 กิจกรรมๆละ 20 นาที และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคโดยอาศัยภาพแบบ ก. ของทอรแรนซ 
ซึ่งกิจกรรมศิลปะวาดภาพทั้ง 18 กิจกรรมประกอบดวยกิจกรรมดานความคิดริเร่ิม ไดแก การวาด
ภาพตามความพึงพอใจ การวาดภาพจากประสบการณ การวาดภาพจากการฟงนิทาน การวาดภาพ
จากเสียงเพลง การวาดภาพจากบทบาทสมมติ การวาดภาพแบบพันสีที่หลังนิ้วมือ และกานสําลี
แตมสี กิจกรรมดานความคิดคลองแคลว ไดแก ดวงอาทิตย..ไงละธอ ลากจุดเปนธูป วงกลมอิสระ 
ลากเสนเปนรูปแบบ และเสนคูขนาน และกิจกรรมดานความละเอียดลออไดแก การวาดภาพจากสิ่ง
เราที่กําหนด บานหนูนาอยูจัง บานนอยนาอยู ใบไมจินตนาการ ตอจุดเปนภาพ และการวาดภาพให
สมบูรณ ซึ่งผลการวิจัยพบวา เด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคทั้งโดยรวมและรายดานเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นันทัชพร จิรขจรชัย (2551: 52-54) ทําการศึกษาความคิดสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิมกับกลุมตัวอยางที่
เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 4 ป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝายประถม) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพฯ จํานวน 15 คน (ที่มีคะแนนต่ํา 15 คนอันดับสุดทาย) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม และ
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพของเยลเลนและเออรบันเปนเวลา 8 สัปดาหๆ 
ละ 3 วันๆละ 30 นาที พบวาเด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคทั้งภาพรวมและรายดานหลังไดรับ
กิจกรรมสูงกวากอนไดรับกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 อยางไรก็ตามจึงสรุปไดวา กิจกรรมการปนเปนการจัดประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กได
เรียนรูจากประสบการณตรงดวยการปฏิบัติกับวัสดุ อุปกรณสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่
เปนวัยของการสํารวจคนควา มีความอยากรูอยากเห็น และสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว การไดลงมือ
กระทําอยางอิสระ และเปนกิจกรรมที่เปนรูปธรรม เด็กไดเรียนรูปฏิบัติจริง สามารถจับตองสัมผัสทํา
ใหเด็กเขาใจและรวบรวมประสบการณทั้งหมดเขาดวยกัน ซึ่งเปนประสบการณสําคัญสําหรับการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย 
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 จากงานวิจัยครั้งน้ีความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนการจัดกิจกรรมการปนเด็ก
ปฐมวัยมีคาคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคอยูในระดับต่ํา เม่ือจัดกิจกรรมการปนแลว เด็กปฐมวัยมี
คาคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคสูงขึ้นแตก็อยูในระดับต่ําเชนกันทั้งน้ีเด็กปฐมวัยจํานวน 15 คน 
มีความคิดสรางสรรคหลังการจัดกิจกรรมการปนเพิ่มขึ้น 14 คน มี 1 คน มีความคิดสรางสรรคเทาเดิม 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 
    
ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย 
 1.  เด็กมีความสนใจในกิจกรรมการปนเปนอยางดี เน่ืองจากกิจกรรมการปนไมคอยไดมีใน
หองเรียน ในการทํากิจกรรมแตละวัน เด็กจะมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม อีกทั้งมีวัสดุ
อุปกรณที่จัดไวใหอยางหลากหลาย 
 2.  การจัดกิจกรรมการปน นอกจากจะพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการแลว เด็ก
ยังไดพัฒนาดานอ่ืนๆทั้งดานรางกาย ในการสรางความสัมพันธระหวางมือและตา ดานอารมณจิตใจ 
เด็กมีความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ดานสังคม เห็นไดจากการ
ปฏิบัติรวมกันในกิจกรรมเดี่ยวและกลุม การรูจักวางแผนหรือรวมมือกันทําผลงานใหสําเร็จ การ
แบงปนวัสดุ อุปกรณ 
 3.  เด็กมีความรูตางๆ เชน การรูจักใชวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย และเรียนรูความมีระเบียบ
ในการจัดเก็บอุปกรณเม่ือใชเสร็จแลว 
 4.  ดินน้ํามัน แปงโดหลากหลายสีสันและวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย ชวยกระตุนจินตนาการ
และความคิดสรางสรรคของเด็กขณะปน 
 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  ในการจัดกิจกรรมการปน หากเด็กยังใหความสนใจในการทํากิจกรรมอยู ครูควรขยาย
ระยะเวลาของการทํากิจกรรมแตละครั้งใหยาวนานขึ้น 
 2.  สื่อ วัสดุอุปกรณบางชนิดที่เด็กสามารถหามาไดและเปนวัสดุในทองถิ่น อาจใหเด็ก
จัดหามาตามความสนใจ เพ่ือชวยกระตุนใหเด็กสนใจทดลองใชสื่อในการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
 3.  เม่ือเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมในแตละครั้ง ควรมีการสนทนารวมกัน สรุปถึงการทํากิจกรรม
ในแตละวันวาเปนอยางไร รูสึกอยางไรกับงานที่ทํา ตลอดจนเปดโอกาสใหเด็กไดเลาถึงชิ้นงานของ
ตนพรอมกับบันทึกคําพูดเด็ก เพ่ือชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะการสื่อสารถายทอดความคิดและสงเสริม
ใหเด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง 
 4.  ผลงานของเด็กสามารถนําไปจัดวางในมุมศิลปะ เพ่ือเปนการสงเสริมการแสดงออกทาง
ศิลปะของเด็ก ใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งเปนขอมูลในการสังเกตพัฒนาการของเด็กไดอีก
ดวย นอกจากนี้ควรสงเสริมใหผูปกครองนํากิจกรรมการปนไปจัดใหเด็กเลนที่บานเพราะเปนสื่อที่
สามารถทําไดงายและเก็บรักษาไวไดนาน เพ่ือชวยสงเสริมใหเด็กพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแต
ละคน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการปนที่มีตอความสามารถดานอื่นๆ เชน 
ความสามารถทางมิติสัมพันธ ความสามารถทางภาษา ความเชื่อม่ันในตนเอง เปนตน 
 2.  ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการปนที่มีตอความคิดสรางสรรคโดยจําแนกเปนแตละ
ดาน คือ ดานความคิดริเร่ิม ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ ใหชัดเจน 
และควรใชเวลาในการศึกษาที่ยาวนานเพื่อดูการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงความคิดสรางสรรค 
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คูมือการใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรค 
 

การใชแบบทดสอบ 
 1. ผูถูกทดสอบจะไดรับ  แบบทดสอบความคิดสรางสรรค  TCT – DP และดินสอดํา  ซึ่งไม

มียางลบ  เพ่ือมิใหผูตอบเปลี่ยนภาพทีว่าดแลว 
 2. ผูทดสอบอานคําสั่งชาๆ  และชัดเจนดังนี้  
 “ ภาพที่วางอยูขางหนาทาน / เด็กๆ  ขณะนี้  เปนภาพที่ยังไมสมบูรณ  ผูวาดเริ่มลงมือ
วาด  แตถูกขดัจังหวะเสียกอน  ขอใหทาน / เด็กๆ  วาดภาพตอใหสมบูรณ  จะวาดเปนภาพอะไรก็
ไดตามทาน / เด็กๆ  ตองการ  ไมมีการวาดภาพใดๆ  ที่ถือวาผิด  ภาพทุกภาพที่วาดถือเปนสิ่งที่
ถูกตองทั้งสิ้น  เม่ือวาดภาพเสร็จแลวขอใหเอามาสงใหครู ” 
 ผูทดสอบอาจย้ําอีกครั้งหนึ่งก็ไดวา 
 “ จะวาดภาพอะไรก็ไดตามตองการ ” 
 3.  ในชวงเวลาของการทดสอบ  หากมีคําถาม  ก็อาจตอบไดในลักษณะนี้คือ 
 “ เด็กๆ  อยากจะวาดอะไรก็ไดตามที่อยากจะวาด  ทุกรูปที่วาดเปนสิ่งที่ถูกทั้งสิน้ทํา
อยางไรก็ได  ไมมีสิ่งใดผิด ” 
 หากผูถูกทดสอบยังคงมีคําถาม  เชน  หากถามถึงชิ้นสวนที่ปรากฏอยูนอกรอบ  ก็ให
ตอบในทํานองเดิม  หาม  อธิบายเนื้อหา  หรือวิธีการใดๆ  เพ่ิมเติม 
 นอกจากนี้  ควรหลีกเลี่ยงการพาดพิงถึงเวลาทีค่วรใชในการวาดภาพ  ควรพูดทํานอง
ที่วา  “ เริ่มวาดไปไดเลย  ไมตองกังวลเรือ่งเวลา ”  อาจเพิ่มเติมไดวา  “เราคงไมใชเวลาทั้งชัว่โมงใน
การวาดภาพหรอกนะ 
 4.  ผูทดสอบตองจดบันทึกเวลาการทําแบบทดสอบของผูที่ทําเสร็จกอน  12  นาที  โดยจด 
อายุ  เพศ  ชื่อ  และประเทศของผูถูกทดสอบในชองวางมุมขวาบนของกระดาษทดสอบ  เชน  อายุ  
8  ป  เพศ ชาย  ชื่อ  จอหน  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา  เปนตน   
 5.  ผูทดสอบบอกใหถูกทดสอบตั้งชื่อเรื่อง  หรือชื่อภาพดวย  แตควรพูดเบาๆ  โดยไม
รบกวนผูถกูทดสอบคนอื่นที่ยังทําไมเสร็จ  แลวเขยีนชื่อเรียงไวที่มุมขวาบน  เพราะจะใชเปนขอมูล
สําคัญในการแปลผลกการวาดภาพ  เชน  อายุ  8  ป  เพศ  ชาย  ชื่อ  จอหน  ประเทศ  
สหรัฐอเมริกาชื่อภาพ  พระอาทิตยขึ้น 
 6.  หลักจากเวลาทดสอบผานไป  15  นาที  ใหเก็บแบบทดสอบคนื  ใหเขียน  อายุ  เพศ  
ชื่อ  ประเทศ  และชื่อภาพไวที่มุมขวาบนของแบบทดสอบ  TCT – DP  ทํานองเดียวกันที่อธบิายไว
ในขอ  5 
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เกณฑการประเมินผลเพื่อใหคะแนน 
      แบบทดสอบความคิดสรางสรรค  TCT - DP 
     นําภาพวาดแตละภาพมาประเมินตามเกณฑ  11  ขอ  ดังนี้ 
 1)  การตอเติม  (Cn) 

ชั้นสวนทีไ่ดรับการตอเติม  (ครึ่งวงกลม  จุด  มุมฉาก  เสนโคง  เสนประ  และสี่เหลี่ยม
จัตุรัสเล็กปลายเปดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ)  จะไดคะแนนการตอเติม  ชิ้นสวนละ  1  คะแนน  
คะแนนสูงสุดคือ  6  คะแนน 

ชิ้นสวนทีไ่ดรับการตอเติม 1 ชิ้นให 1 คะแนน 
ชิ้นสวนทีไ่ดรับการตอเติม 2 ชิ้นให 2 คะแนน 
ชิ้นสวนทีไ่ดรับการตอเติม 3 ชิ้นให 3 คะแนน 
ชิ้นสวนทีไ่ดรับการตอเติม 4 ชิ้นให 4 คะแนน 
ชิ้นสวนทีไ่ดรับการตอเติม 5 ชิ้นให 5 คะแนน 
ชิ้นสวนทีไ่ดรับการตอเติม 6 ชิ้นให 6 คะแนน 
คะแนนสูงสุด คือ 6 คะแนน 

 2)  ความสมบูรณ  (Completion : Cm) 
หากมีการตอเติมจากเดิมในขอ  1  ใหเต็ม  หรือใหสมบูรณมากขึ้น  จะไดคะแนนชิ้นสวน

ละ  1  คะแนน  ถาตอเติมภาพโดยใชรูปที่กําหนด  2  รูป  มารวมเปนรวมเดียว  เชน  โยงเปนรูป
บาน  ตอเปนอิฐ  ปลองไฟ  ฯลฯ  ให  1  คะแนน  คะแนนสูงสุดในขอน้ีคือ  6  คะแนน 

ตอเติมใหเปนสมบูรณ 1 ชิ้นให 1 คะแนน 
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 2 ชิ้นให2 คะแนน 
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 3 ชิ้นให3 คะแนน 
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 4 ชิ้นให4 คะแนน 
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 5 ชิ้นให5 คะแนน 
ตอเติมใหเปนสมบูรณ 6 ชิ้นให6 คะแนน 
กรณีที่ไมมีการตอเติมใดๆ ให 0 คะแนน 

3) ภาพที่สรางข้ึนใหม (Ne : New Element) 
ถาภาพหรือสัญลักษณทีส่รางขึ้นใหมเปนภาพเดียวกันหลายๆ ภาพ เชนภาพปาทีมี่

ตนไม ดอกไมหลายๆ ตน ซ้าํๆ กัน จะได 2 คะแนน คะแนนสูงสุดของขอน้ี คือ 6 คะแนน 
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึน้ใหม 1 ชิ้นให 1 คะแนน 
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึน้ใหม 2 ชิ้นให 2 คะแนน 
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึน้ใหม 3 ชิ้นให 3 คะแนน 
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึน้ใหม 4 ชิ้นให 4 คะแนน 
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึน้ใหม 5 ชิ้นให 5 คะแนน 
ภาพหรือสัญลักษณที่วาดขึน้ใหม 6 ชิ้นให 6 คะแนน 
ถาไมมีการตอเติมภาพหรือสัญลักษณใดๆ ให 0 คะแนน 
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 4)  การตอเน่ืองดวยเสน  (Cl) 
แตละภาพหรอืสวนของภาพ  (ทั้งภาพที่สรางเสร็จขึ้นใหมในขอ  3)  หากมีเสนลากโยง

เขาดวยกัน  ทั้งภายใน  และภายนอกรอบ  จะใหคะแนนการโยงเสนละ  1  คะแนนคะแนนสงูสุดใน
ขอน้ี  คือ  6  คะแนน 

การตอโยงดวยเสน 1 เสนให 1 คะแนน 
การตอโยงดวยเสน 2 เสนให 2 คะแนน 
การตอโยงดวยเสน 3 เสนให 3 คะแนน 
การตอโยงดวยเสน 4 เสนให 4 คะแนน 
การตอโยงดวยเสน 5 เสนให 5 คะแนน 
การตอโยงดวยเสน 6 เสนให 6 คะแนน 

 5)  การตอเน่ืองที่ทําใหเกิดเปนเรื่องราว  (Cth) 
การตอเติมน้ันทําใหไดภาพที่สมบูรณตามความหมายของผูถูกทดสอบไดตั้งชื่อไว หากมี

องคประกอบภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวให 1 คะแนน สําหรับภาพที่แสดงถึงองคประกอบใหมที่
แหวกแนวให 3 คะแนน สําหรับภาพวาดที่เปนนามธรรมสรางสรรคอยางงายๆให 3 คะแนน 
ภาพประกอบเกี่ยวกับความเชื่อให 4-5 คะแนน สําหรับภาพที่แสดงถึงความคิดสรางสรรคทั้งภาพให 
4-6 คะแนน 
 6)  การขามเสนก้ันเขตโดยการใชชิ้นสวนที่กําหนดใหนอกกรอบใหญ  (Bfd) 

การตอเติมภาพการโยงเสนหรือการเพิ่มชิ้นสวนใดๆที่รปู สี่เหลี่ยมจัตรุัสปลายเปดซึ่งอยู
นอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ สาํหรับการลากเสนปดรูปสี่เหลี่ยมเล็กปลายเปดให 3 คะแนน สําหรับการ
ลากเสนผานโดยไมเกิดเปนภาพใดๆให 3 คะแนน หากเปนภาพที่มีความสมบูรณมากขึ้นให 6 
คะแนน 

7)  การขามเสนก้ันเขตอยางอิสระโดยไมใชสวนทีกํ่าหนดใหนอกกรอบใหญ  (Bfi) 
การตอเติมโยงเสนไปนอกกรอบหรือการวาดภาพนอก กรอบสี่เหลี่ยมใหญ การตอเติม

นอกกรอบเพียงหนึ่งในสามของภาพในกรอบให 3 คะแนน การวาดภาพตางๆอยางอิสระภายนอก
กรอบสี่เหลี่ยมใหญให 6 คะแนน  

8)  การแสดงความลึก  ใกล – ไกล  หรือมิติของภาพ  (Pe) 
ภาพที่วาดใหเห็นสวนลึก มีระยะใกลไกล วาดภาพในลกัษณะสามมิติหรือสองมิติ 
• ภาพที่วาดใหเห็นสวนลึก มีระยะใกลไกลใหคะแนนภาพละ 1 คะแนน 
• ภาพที่มีมิติแตวาดอยางเดิมหรือคลายคลึงกันซํ้าๆให 2 คะแนน 
• ภาพที่มีลักษณะเปนสองมิติให 3 คะแนน 
• หากเรื่องราวทั้งภาพแสดงความเปนสามมิติใหคะแนน 6 คะแนน  
 
 



77 

9)  อารมณขน  (Hu) 
ภาพที่แสดงใหเห็นหรือกอใหเกิดอารมณขน  จะไดชิ้นสวน  1  คะแนน  หรือดูภาพรวม  

ถาใหอารมณขนมากก็จะใหคะแนนมากขึ้นเปนลําดับ  ภาพที่แสดงอารมณขันนี้ประเมินจากผู
ทดสอบในหลายๆ  ทาง  เชน 

• ผูวาดสามารถลอเลียนตนเองจากภาพวาดให 1 คะแนน 
• ผูวาดใหชื่อที่แสดงอารมณขันเขาไปหรือวาดเพิ่มเขาไป 1 คะแนน 
• ผูวาดผนวกลายเสนและภาษาเขาไปเหมือนการวาดภาพการตูน 1 คะแนน 
• มีองคประกอบรวมในทศิทางที่สนุกสนานเบิกบานให 1-3 คะแนน 
• มีองคประกอบรวมที่กําลงัเปนแฟชั่นหรือเปนที่นิยมให 2-3 คะแนน 
• ภาพที่แสดงออกถึงอารมณความรูสึกของผูวาดให 2-4 คะแนน 
• คะแนนสูงสุดของขอน้ี คือ 6 คะแนน  

10) การคิดแปลกใหม  ไมคิดตามแบบแผน  (Uc) 
ภาพที่แสดงความคิดที่แปลกใหมแตกตางไปจากความคิดปกติธรรมทั่วไป  มีเกณฑการ

ใหคะแนน  ดังนี้ 
 a) การวาง  หรือการใชกระดาษแตกตางไปจากเมื่อวางกระดาษทดสอบใหแบบปกติ
ธรรมดา เชน พับ หมุน หรือพลิกกระดาษไปขางหลัง  แลวจึงวาดภาพ ให  3  คะแนน 
 b) ภาพที่เปนนามธรรม  หรือไมเปนภาพของจริง  เชนการใชชื่อที่เปนนามธรรมหรือสัตว
ประหลาด  ให  3  คะแนน 

c) ภาพรวมของรูปทรง  เครื่องหมายสัญลักษณ  ตวัอักษรหรือตัวเลข  และ / หรือ  การใช
ชื่อหรือภาพที่เหมือการตูน  ให  3  คะแนน 

d) ภาพที่ตอเติมไมใชภาพที่วาดกันแพรหลายทั่วไป  ให  3  คะแนน  แตหากมีการตอเติม
ภาพในลักษณะตางๆ  ตอไปน้ี 
 1.  รูปครึ่งวงกลม  ตอเปนพระอาทิตย  หนาคนหรือวงกลม 
 2.  รูปมุมฉาก  ตอเปน  บาน  กลอง  หรือสี่เหลี่ยม 
 3.  รูปเสนโคง  ตอเปนงู  ตนไม  หรือดอกไม 
 4.  รูปเสนประ  ตอเปนถนน  ตรอก  หรือทางเดิน 
 5.  รูปจุด  ทําเปนตาของนก  หรือสายฝน 
 รูปทํานองนี้ตองหักออก  1  คะแนน  จาก  3  คะแนนเต็มในขอ  10 d นี้ แตไมมีคะแนนติด
ลบ / คะแนนสูงสุดในขอ  10  นี้คือ  ( a + b + c + d )  เทากับ  12  
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11)  ความเรว็  (Sp) 
 ภาพที่ใชเวลาวาดนอยกวา  12  นาที  จะไดคะแนนเพิม่ดังนี้ 
  ต่ํากวา   2 นาที ได 6 คะแนน 
  ต่ํากวา   4 นาที ได 5 คะแนน 
  ต่ํากวา   6 นาที ได 4 คะแนน 
  ต่ํากวา   8 นาที ได 3 คะแนน 
  ต่ํากวา   10 นาที ได 2 คะแนน 
  ต่ํากวา   12 นาที ได 1 คะแนน 
  มากกวาหรือเทากับ 12 นาที ได 0 คะแนน 

คะแนนรวมของแบบทดสอบ  TCT – DP 
 ดานหลังของขอสอบมีชองเล็กๆ  อยู  11  ชอง  แตละชองจะมีรหัสสําหรับให  คะแนน  

วิธีการใหคะแนนเพียงแตพับสวนลางของแบบทดสอบขึน้มา  ก็สามารถใหคะแนนไดทันที  คะแนน
รวมสูงสุดของแบบทดสอบ  TCT – DP  คือ  72  คะแนน 

การแปลผลระดับความคิดสรางสรรค 
• ไดคะแนนต่าํกวา  24 คะแนน   มีความคิดสรางสรรคอยูใน ระดับต่ํา 
• ไดคะแนนระหวาง  24 – 47 คะแนน  มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับปานกลาง 
• ไดคะแนนตัง้แต  48 คะแนนขึ้นไป  มีความคิดสรางสรรคอยูในระดับสูง 
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คูมือแผนการจัดกิจกรรมการปน 
คําชี้แจง 

การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเดก็ปฐมวัยนั้นทาํไดหลายวิธี วิธีการหนึ่ง
ที่สามารถจัดใหเด็กได กิจกรรมการปนกระดาษทิชชูเปยก แผนการจัดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปน
แผนการจัดกิจกรรมที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเปดโอกาสให
เด็กไดคิดอยางอิสระในทุกขัน้ตอน ในการทํากิจกรรมเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมและเกิดเรียนรู 
กิจกรรมการปน เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดทดลอง คนควา สํารวจดวยตนเอง คิดประดิษฐ
ชิ้นงานอยางอิสระ ซึ่งเด็กไดมีโอกาสเลือกและไดลงมือปฏิบัติโดยวิธีการปน เปนวัสดุประกอบในการ
ตกแตง ตอเตมิตามความคดิและจินตนาการ ซึ่งผูวิจัยยึดหลักของการทํากิจกรรมศิลปการปน 
ตลอดจนยึดตามความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กเปนหลัก โดยมี
กิจกรรมการปนรวมทั้งสิ้น 24 กิจกรรม 
จุดประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
2. เพ่ือสงเสริมการรูจักรูปทรงตางๆตามจินตนาการ 
3. เพ่ือใหเด็กเกิดความสนกุสนนานเพลดิเพลิน 
4. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางมือกบัตา 
5. สงเสริมการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
6. เพ่ือสงเสริมการคิดวางแผนและการกลาแสดงออก 

เน้ือหา  แผนการจัดกิจกรรมการปน 24 กิจกรรม 
การดําเนินกิจกรรม 

1. ครูแนะนําอุปกรณ 
2. เด็กสํารวจอุปกรณและลงมือปฏิบัติตาความคิด 
3. เม่ือหมดเวลาเด็กๆ สงผลงานและเลาเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
4. รวมกันเก็บสื่อวัสดุอุปกรณใหเรียบรอย 

การประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทีเ่ด็กทํากิจกรรม 
2. สังเกตจากชิ้นงาน 

ขอเสนอแนะ 
1. ในขณะที่ทาํกิจกรรมครูเปนเพียงผูสังเกตและคอยเปนกําลังใจรับฟงความคิดเห็นของเด็กไม

ควรชี้แนะหรอืบอกใหทําตาม 
2. ในการทํากิจกรรมหากมีการใชอุปกรณแหลมคมอาจเกิดอันตรายได ควรใหคาํแนะนํา

วิธีการใชที่ถูกตองและดูแลใหเกิดความปลอดภัย 
3. จัดเตรียมสื่ออุปกรณที่ใชในการปนใหเพียงพอกับเด็ก 
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ภาคผนวก ข 
แผนการจัดกิจกรรมการปน 
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แผนการจัดกิจกรรมการปน 
 

กิจกรรม สํารวจทิวทัศนตามมุมตางๆของหองเรียน 
จุดมุงหมาย 

1. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
2. เพ่ือสงเสริมการรูจักรูปทรงตางๆตามจินตนาการ 
3. เพ่ือใหเด็กเกิดความสนกุสนนานเพลดิเพลิน 
4. เพ่ือสงสริมความสัมพันธระหวางมือกับตา 
5. สงเสริมการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
6. เพ่ือสงเสริมการคิดวางแผนและการกลาแสดงออก 

สื่อประกอบการปน 
1. กระดาษทชิช ู
2. กาวน้ําใส 
3. วัสดุตกแตงเพ่ิมเติม 

อุปกรณ 
1. กระดาษสําหรับรองชิ้นงาน 
2. พลาสติกปโูตะ 

วิธีดําเนินการทดลอง 
1. เด็กและครไูปที่สนามเด็กเลนของโรงเรียน ซึ่งประกอบไปดวยตนไมใหญ ไมกระถาง ไม

ดอกไมประดับ และเครื่องเลนเด็กชนิดตางๆ เด็กและครูหองเรียน 
2. เด็กและครรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับสื่อที่ใชในการปน และสรางขอตกลงที่จะทํากิจกรรม 
3. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมการปนเปนรปูรางตางๆอยางอิสระ  
4.เด็กนําชิ้นงานที่เสร็จแลวมาสงพรอมกับเลาเกีย่วกบัชิ้นงานของตนเอง 

การประเมินผล 
1.สังเกตพฤตกิรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
2. สังเกตจากผลงานของเด็ก 
3. สังเกตจากพฤติกรรมการเลาเรื่อง  
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แผนการจัดกิจกรรมการปน 
 

กิจกรรม สนุกกับการปน 
จุดมุงหมาย 

1. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
2. เพ่ือสงเสริมการรูจักรูปทรงตางๆตามจินตนาการ 
3. เพ่ือใหเด็กเกิดความสนกุสนนานเพลดิเพลิน 
4. เพ่ือสงสริมความสัมพันธระหวางมือกับตา 
5. สงเสริมการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
6. เพ่ือสงเสริมการคิดวางแผนและการกลาแสดงออก 

สื่อประกอบการปน 
1. กระดาษทชิช ู
2. กาวน้ําใส 
3. วัสดุตกแตงเพ่ิมเติม 

อุปกรณ 
1. กระดาษสําหรับรองชิ้นงาน 
2. พลาสติกปโูตะ 

วิธีดําเนินการทดลอง 
1. เด็กและครรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับสื่อที่ใชในสําหรบัการปน เชน ไมหนีบผา ลูกปด หลอด

กาแฟ ฝาน้ําอัดลม และสรางขอตกลงที่จะทํากิจกรรม 
2. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมการปนเปนรปูรางตางๆอยางอิสระ  
3. เด็กนําชิ้นงานที่เสร็จแลวมาสงพรอมกับเลาเกีย่วกบัชิ้นงานของตนเอง 

การประเมินผล 
1.สังเกตพฤตกิรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
2. สังเกตจากผลงานของเด็ก 
3. สังเกตจากพฤติกรรมการเลาเรื่อง  
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แผนการจัดกิจกรรมการปน 
 

กิจกรรม นิทานพาปน 
จุดมุงหมาย 

1. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค 
2. เพ่ือสงเสริมการรูจักรูปทรงตางๆตามจินตนาการ 
3. เพ่ือใหเด็กเกิดความสนกุสนนานเพลดิเพลิน 
4. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางมือกบัตา 
5. สงเสริมการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
6. เพ่ือสงเสริมการคิดวางแผนและการกลาแสดงออก 

สื่อประกอบการปน 
1. กระดาษทชิช ู
2. กาวน้ําใส 
3. วัสดุตกแตงเพ่ิมเติม 

อุปกรณ 
1. กระดาษสําหรับรองชิ้นงาน 
2. พลาสติกปโูตะ 
3. นิทาน 

วิธีดําเนินการทดลอง 
1. เด็กและครรูวมกันสนทนาถึงนิทาน  
2. เด็กและครรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับสื่อที่ใชในการปน และสรางขอตกลงที่จะทํากิจกรรม 
3. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมการปนเปนรปูรางตางๆอยางอิสระ   
4. เด็กนําชิ้นงานที่เสร็จแลวมาสงพรอมกับเลาเกีย่วกบัชิ้นงานของตนเอง 

การประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
2. สังเกตจากผลงานของเด็ก 
3. สังเกตจากพฤติกรรมการเลาเรื่อง  
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางผลงานของกลุมตัวอยาง 
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ตัวอยางผลงานของกลุมตัวอยาง 
คนที่ 1  กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 2  กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 3  กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 
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ตัวอยางผลงานของกลุมตัวอยาง 
คนที่ 4  กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 5  กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 6  กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 
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ตัวอยางผลงานของกลุมตัวอยาง 
คนที่ 7  กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 8  กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 9  กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

ตัวอยางผลงานของกลุมตัวอยาง 
คนที่ 10 กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 11 กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 12 กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 
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ตัวอยางผลงานของกลุมตัวอยาง 
คนที่ 13 กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 14 กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 15 กอนการทดลอง     หลังการทดลอง 
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ตัวอยางผลงานของกลุมตัวอยาง 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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