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การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาการศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิ

สรา้งสรรคแ์ละความพงึพอใจทีม่ต่ีอกระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของนกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที่  2 

โรงเรยีนนายกวฒันากร  วดัอุดมธานี  จงัหวดันครนายก ดว้ยกจิกรรมศลิปศกึษา ประชากรทีใ่ชใ้น

การวจิยัครัง้น้ีเป็นเดก็นกัเรยีนชาย– หญงิ อายรุะหวา่ง 3–5 ปี ซึง่กาํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่ 2 

จงัหวดันครนายก จาํนวนนกัเรยีน 15 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) 

จากประชากร เครือ่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีประกอบดว้ย แผนการสอนการจดักจิกรรมศลิปศกึษา 

แบบทดสอบความคดิสรา้ง สรรคข์องเยเลนและเออรบ์นั  (Jellen; & Urban. 1986) ซึง่มคีวามเชือ่มัน่

เท่ากบั .98 และแบบสาํรวจความพงึพอใจทีม่ต่ีอกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้อนุบาล

ศกึษาปีที ่2  โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี จงัหวดันครนายก 

ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปศกึษา มคีะแนนความคดิ

สรา้งสรรคก่์อนไดร้บัการ จดักจิกรรมศลิปศกึษา มคีะแนน ความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 

22.4 ซึง่อยูใ่นระดบัตํ่า เมือ่ พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  คะแนน ความคดิละเอยีดลออเฉลีย่เท่ากบั 

11.4 อยูใ่นระดบัตํ่า คะแนนความคดิยดืหยุน่  เฉลีย่เท่ากบั 4.33 อยูใ่นระดบัตํ่า คะแนนความคดิ

รเิริม่เฉลีย่เท่ากบั 2.80  อยูใ่นระดบัปานกลาง และคะแนนความคดิคลอ่งตวั เฉลีย่เท่ากบั 3.87 อยู่

ในระดบัตํ่า หลงัจากได้ รบัการจดักจิกรรมศลิปศกึษา มคีะแนนแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์

โดยรวมเฉลีย่เท่า กบั 49.72 ซึง่อยูใ่นระดบัสงู  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ คะแนนความคดิ

ละเอยีดลออ เฉลีย่เท่ากบั 23.13 อยูใ่นระดบัสงู คะแนนความคดิยดืหยุน่ เฉลีย่เท่ากบั 14.60 อยูใ่น

ระดบัสงู  คะแนนความคดิรเิริม่เฉลีย่เท่ากบั 7.53 อยูใ่นระดบัสงู และคะแนนความคดิคล่องตวั เฉลีย่

เท่ากบั 4.46 อยูใ่นระดบัสงู ตามลาํดบั ซึง่มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 

การศกึษาความพงึพอใจต่อ การจดัการเรยีนการสอนตามขัน้ตอนของกจิกรร มศลิปศกึษา  

ผลการศกึษาพบว่า   โดยรวมค่าเฉลีย่ของนกัเ รยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  เมือ่พจิารณา

ตามลาํดบัขัน้ตอนพบวา่  ขัน้ที ่ 1 ขัน้นํา คา่เฉลีย่ 3.61 มรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมาก ขัน้ที ่ 2  

ขัน้ดาํเนินกจิกรรม คา่เฉลีย่ 3.80  มรีะดบัความพงึพอใจใน ระดบัมาก  ขัน้ที ่3 ขัน้สรปุ  ค่าเฉลีย่ 

4.77 มรีะดบัความพงึพอใจมากที่ สดุตามลาํดบั   ขัน้ที ่4 ประเมนิผล คา่เฉลี่ ย 3.89 มรีะดบัความพงึ

พอใจในมาก 
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The objective of this research is to study a comparative analysis of creative 

thinking and satisfaction on methods of learning management for second year kindergarten 

students of Nayok Wattanakorn School, WatUdomThani, NakhonNayok Province through 

the use of art activities. The subjects in this research were 15 male and female second year 

kindergarten students, aged 3-5 years, in Nakhon Nayok province selected by a simple 

random sampling method. The tools employed in this study included an art-study activity 

plan, a Jellen & Urban’s creative thinking test with confidential value at .98 and a set of 

questionnaires on satisfaction on methods of learning management to be filled out by 

second year kindergarten students of Nayok Wattanakorn School, Wat Udom Thani, 

Nakhon Nayok Province.  

Before the students were given with this art-study activity, the average score of 

their creative thinking was as low as 22.4. When analyzing on individual aspects, it was 

found that their average careful thinking was at 11.4, considered low, average flexible 

thinking at 4.33, considered low, average initiative thinking at 2.80, medium, and average 

quick thinking at 3.87, considered low. After the students were assigned with this art-study 

activity, they attained the average score of their creative thinking to as high as 49.72. When 

analyzing on individual aspects, it was found that their average careful thinking was at 

23.13, considered high, average flexible thinking at 14.60, considered high, average 

initiative thinking at 7.53, considered high, and average quick thinking at 4.46, considered 

high. A singnificant statistic relation of .01 

An analysis on to what extent the students were satisfied with steps taken for the 

art-study activity arrangement found that their average satisfaction score was very high. 

And when taking each individual step into consideration, it was found that the average 

satisfaction score of step 1 – an introduction step – was at 3.61, considered high, step 2 – 

an activity running step – at  3.80, considered high, step 3 – a summary step – at 4.77, 

considered highest, and step 4 – an assessment step – at 3.89, considered high.    
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ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์ากผูท้รงคณุวฒุ ิและผูเ้กีย่วขอ้งหลาย

ท่าน  ผูว้จิยัขอขอบพระคณุทุกท่านดว้ยความเคารพและขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งดยีิง่ จาก  

ดร. อธพิชัร ์ วจิติสถติรตัน์  ซึง่เป็นประธานกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์ทีใ่หค้าํแนะนําและ

ขอ้เสนอแนะต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบังานวจิยัทัง้ทางตรงและทางออ้ม จนทาํใหป้รญิญานิพนธ์

ฉบบัน้ีสาํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ีซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุไว ้ณ ทีน้ี่ 

ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารยจ์กัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า 

อาจารยส์ชุาต ิ ทองสมิา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   อาจารยต์รวีทิย ์พจิติรพลากาศ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  อาจารยส์บืสาย  พกุกะเวส   ครชูาํนาญการพเิศษระดบั  8 โรงเรยีน

สายน้ําผึง้  ในพระอุปถมัภ ์ฯ  อาจารยป์ระมวล  พว่งหงส ์ ครชูาํนาญการพเิศษระดบั 7 โรงเรยีน 

นวมนิทราชนูิทศิ  หอวงั นนทบุร ี ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนสคุนธ ์ คงประดษิฐ์  โรงเรยีนนายกวฒันากร  

วดัอุดมธานี   และอาจารยล์ะอองดาว   เบยีดนอก   หวัหน้าฝา่ยปฐมวยั  โรงเรยีนนายกวฒันากร  

วดัอุดมธานีทีก่รณุาใหค้าํปรกึษาและแนะนําตรวจแกไ้ขเครือ่งมอืทีใ่ชส้าํหรบังานวจิยัครัง้น้ี 

ขอกราบขอบพระคณุผูบ้รหิารโรงเรยีนนายกวฒันากร  วดัอุดมธานี สงักดัสาํนกังาน

บรหิารคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน ทีใ่หค้วามเอือ้เฟ้ือสถานทีใ่นการทดลองใชเ้ครือ่งมอื 

ขอกราบขอบพระคณุ คณุ พ่อ คุณแม ่พีน้่อง และเพื่อนๆ ทัง้จากสาขาศลิปศกึษา เพื่อน 

ครใูนโรงเรยีนนายกวฒันากร  วดัอุดมธานี และสมาชกิในครอบครวัทุกคนทีเ่ป็นกาํลงัใจและใหค้วาม

ช่วยเหลอือยา่งดยีิง่แก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

หลกัสตูรก่อนประถมศกึษา พทุธศกัราช 2540 กาํหนดปรชัญาการศกึษา และการอบรม

เลีย้งดบูนพืน้ฐานทีส่นองความตอ้งการของเดก็แรกเกดิถงึ 6 ปี ทีต่อ้งการความรกัความอบอุ่น 

ความเขา้ใจ และความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาใหค้รบทุกดา้น ทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ 

จติใจ สงัคม และสตปิญัญาอยา่งสมดลุต่อเน่ืองไปพรอ้มกนัทุกดา้น ประสบการณ์ต่างๆ ทีจ่ดัใหจ้ะ

เป็นประสบการณ์ตรงทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัวยั ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และบรบิทของ

สงัคมทีเ่ดก็อาศยัอยูท่ ัง้น้ีเป็นไปเพือ่ใหเ้ดก็เกดิความรู ้และมคีวามสขุกบัการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนั 

โดยอาศยั ความรว่มมอืกนัระหวา่งบา้น สถานศกึษา และชุมชน เพือ่พฒันาใหเ้ดก็ได้ เตบิโตเป็น

พลเมอืงทีม่คีุณค่า (กรมวชิาการ . 2540: 1–16) สอดคลอ้งกบัทีพ่ระบญัญตักิารศกึษาแห่ งชาต ิ

พทุธศกัราช 2542 มาตรา 24 (2) ระบุใหส้ถานศกึษาจดักระบวนการเรยีนรู ้โดยจดัเน้ือหาสาระและ

กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รยีน คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พื่ อ

ป้องกนัและแกป้ญัหา จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้าํได ้คดิ

เป็น ทาํเ ป็น รกัการอ่าน และเกดิการใฝรู่้ อยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันา

ความคดิสรา้งสรรคใ์หแ้ก่ผูเ้รยีนทุกระดบั ดงัจะเหน็ไดจ้ากมาตรา 24 (2) ไดร้ะบุใหส้ถานศกึษา ตอ้ง

ฝึกกระบวนการคดิใหก้บัผูเ้รยีน  ซึง่กระบวนการคิ ด ไดแ้ก่การคดิสรา้งสรรค ์การคดิไตรต่ รอง และ

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (สาํนกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแหง่ชาติ . 2542ก: 23 -24) ซึง่

นกัการศกึษา กลา่วไวว้า่ คนทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์คอื คนทีม่มีมุมองใหม ่ความคดิใหม ่และแนวคดิใหม่ 

(สมศกัดิ ์สนิธุรเวชญ์ ; และคนอื่นๆ. 2543: 4) กย็ิง่มโีอกาสพฒันาและเจรญิกา้วหน้าไดม้ากเท่านัน้ 

การพฒันาความคดิสรา้งสรรคจ์งึเป็นสิง่สาํคญัและมคีวามจาํเป็นอยา่งมากทัง้ในดา้นสว่นบุคคลและ

สงัคม เพราะความคดิสรา้งสรรคท์าํใหเ้กดินวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ (ดลิก ดลิกานนท์. 2534: 4) ทีม่ ี

คุณค่าทัง้ต่อบุคคลและสงัคม ดงันัน้ความคดิสรา้งสรรคจ์งึเป็นจดุมุง่หมาย ทีส่าํคญัของการจดั

การศกึษาทุกๆ ระดบั 

ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็น สิง่ทีบ่่งบอกถงึคุณภาพของมนุษย์ และมคีวามสาํคญั ยิง่ทัง้ในส่วน

บุคคลและสงัคม  ทัง้น้ีเพราะการคน้พบสิง่ใหม่ๆ ไมว่า่จะเป็นความคดิในดา้น ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็น

ทกัษะการคดิทีป่ระกอบดว้ยการคดิเป็น ทาํเป็น แกป้ญัหาเป็น และในสงัคมความคดิสรา้งสรรคม์ใิช่

ไดร้บัการถ่ายทอดมาจากพนัธกุรรม แต่เป็ นความสามารถทีม่อียูใ่นมนุษยทุ์ก เป็นสมรรถภาพที่

ส่งเสรมิให้ พฒันาขึน้ไดโ้ดยธรรมชาตขิองความคดิสรา้งสรรคท์ีม่อียูทุ่กคนตามศกัยภาพ แต่จะมี

ความแตกต่างกนัศกัยภาพนัน้ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิกจ็ะช่วยใหม้พีฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์พิม่มากขึน้ 

(ประพนัธ ์พสิยัพนัธุ.์ 2541; อา้งองิจาก Storm. 1969: 247) สว่นหน่ึงเป็นผลมาจากความคดิสรา้งสรรค ์
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ดงัทีท่อรแ์รนซ์ (Torrance. 1962: 17) กลา่วไวว้า่ ในบรรดาความคดิทัง้หลาย ความคดิสรา้งสรรค์

ทาํใหเ้กดิการคน้ พบสิง่แปลกใหม ่ และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติของมนุษยม์าก ลกัษณะ

ดเีดน่ของผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์จะมคีวามคดิรเิริม่สามารถดดัแปลงประสบการณ์ทีม่อียูใ่หอ้อกมา

ในรปูใหม ่เพื่อนําไปใชป้ระโยชน์หรอืนําไปแกไ้ขปญัหาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งด ีนอกจากนัน้ บุคคลทีม่ ี

ความคดิสรา้งสรรคม์บุีคลกิภาพเชือ่มัน่ตนเอง มคีวามอดทน ไมเ่ลกิความตัง้ใจงา่ยๆ ซึง่จะเป็น

ประโยชน์ในการทาํงานใหส้าํ เรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดยความคดิสรา้งสรรค์ ทีม่อียูใ่นตวับุคลมาก

บา้งน้อยบา้งแตกต่างกนัไป แต่เดมิเชือ่กนัวา่ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นเรือ่งของพร สวรรคท์ีแ่ต่ละคนมี

มาแต่กาํเนิด (สุภาวด ีตัง้บุปผา . 2533 : 1) ในปจัจบุนัมนีกัจติวทิยาหลายคนไดท้าํการศกึษา

คน้ควา้วจิยัเกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค ์พบวา่ มนุษยทุ์กคนมคีวามสามารถในการคดิสรา้งสรรคแ์ละ

สามารถพฒันาสง่เสรมิความสามารถในการคดิสรา้งสรรคใ์หส้งูขึน้ได ้ดว้ยการสอน  ฝึกฝน  และการ

ฝึกปฏบิตัทิีถ่กูวธิ ีและมขีอ้เสนอแนะวา่ ควรฝึกฝนความคดิสรา้งสรรค ์จงึเป็นคณุลกัษณะทีค่วร  

ไดร้บัการเสรมิสรา้งและพฒันาใหส้งูขึน้ เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้จรญิเตบิโต เป็นผูม้คีวามคดิ สรา้งสรรคส์งู  

โดยเฉพาะเดก็ในช่วงก่อนวยัเรยีนหรอืช่วง 6 ขวบแรกของชวีติ เพราะเป็นระยะทีเ่ดก็มจีนิตนาการสงู  

ศกัยภาพดา้นความคดิสรา้งสรรคก์าํลงัพฒันา หากเดก็ไดร้บัการจดัประสบการณ์ห รอืกจิกรรมที่

เหมาะสมต่อเน่ืองเป็นลาํดบักเ็ท่าเป็นการวางรากฐานทีม่ ัน่คงสาํหรบัการพฒันาความคดิ สรา้งสรรค์

ของเดก็ในวยัต่อมา (เยาวพา เดชะคปุต.์ 2542: 8) 

เน่ืองจากผูว้จิยัเป็นครสูอนศลิปะ โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี  เป็นระยะเวลา 1 ปี 

จากการสงัเกตนกัเรยีนพบว่าก ารแสดงออกของนกัเรยีนในการเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆไมว่า่ จะเป็น

กจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ หรอืกจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค ์นกัเรยีนสว่นใหญ่จะแสดงออกใน

ลกัษณะซํ้าๆกนัลอกเลยีนแบบกนั ไมค่่อยคดิอะไรทีแ่ปลกใหม ่เช่น ในกจิกรรมเคลื่อนไหวรา่งการ

อยา่งอสิระ นกัเรยีนสว่นใหญ่จะลอ กเลยีนแบบท่าทางของเพื่อนและเคลื่อนไหวในลกัษณะที่

เหมอืนๆกนั ในกจิกรรมการวาดภาพและการป ัน้โดยอสิระ นกัเรยีนกว็าดภาพและป ัน้ในรปูแบบเดมิทๆี่

ตนเองเคยวาดและเคยป ัน้ เป็นตน้ และจากการสมัภาษณ์ครผููส้อนในระดบัชัน้อนุบาล 3 คน  พบว่า  

ครผููส้อนทัง้ 3 คนใหค้วามเหน็วา่นั กเรยีนสว่นใหญ่ชอบทาํตามเพือ่ นและคร ู ไมค่อ่ยคดิทาํอะไรที่

แปลกใหม ่ไมค่่อยกลา้แสดงออก ผูว้จิยัจงึไดส้าํรวจความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรี ยนในระดบัชัน้

อนุบาลศกึษาปีที ่1–3 ในช่วงปลายภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 55 คน เป็นนกัเรยีนชัน้

อนุบาลปีที ่ 1 จาํนวน 23 คน ชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 จาํนวน 17 คน และชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 3 

จาํนวน 15 คน โดยใหน้กัเรยีนต่อเตมิภาพวงกลมใหส้มบรูณ์จาํนวน15 ภาพ ในเวลา 10 นาท ีพบวา่ 

นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 1 ไดค้ะแนนความคดิสรา้งสรรคต์ํ่า จาํน วน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

56.52 นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 ไดค้ะแนนความคดิสรา้งสรรคต์ํ่า จาํนวน  12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

70.59 นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่3 ไดค้ะแนนความคดิสรา้งสรรคต์ํ่า จาํนวน 10 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 

66.67 ซึง่ถอืไดว้า่คะแนนความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนอยูใ่นระดบัตํ่า 
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จากปญัหาขา้งตน้  กลา่วไดว้า่นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่1 มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ํ่ากวา่

ชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 ซึง่ปจัจบุนันกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่1 อยูใ่นชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2  และ

นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 มคีวามคดิสรา้งสรรคต์ํ่ากวา่ชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 3  ซึง่ปจัจบุนั

นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 อยูใ่นชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 3 ผูว้จิยัจงึสาํรวจปญัหาซํา้อกีครัง้หน่ึงใน

ปีการศกึษา 2553 จากการสาํรวจพบวา่นกัเรยีนยงัมคีวามคดิสรา้งสรร คต์ํ่าเหมอืนกบัการสาํรวจใน

ครัง้แรก ผูว้จิยั จงึไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ เน่ืองจากความคดิ

สรา้งสรรคส์ามารถพฒันาใหส้งูขึน้ได ้และหากสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์หแ้ก่เดก็เยาวว์ยัไดเ้ท่าใด

กจ็ะยิง่เป็นผลดมีากเท่านัน้ 

การพฒันาความคดิสรา้งสรร คข์องเดก็ทาํไดห้ลายวธิี เช่น  การจดักจิกรรมประสบการณ์ 

การสอนการฝึกฝน  การทาํกจิกรรมศลิปะ การวาดภาพ การเลา่นิทาน  การเล่นเกมปรศินาคาํทาย

การตัง้คาํถามใหเ้ดก็ตอบหลายๆทาง  การใหเ้ดก็เลน่ของเลน่อยา่งอสิระ เป็นตน้ หลกัการสาํคญั

ของวธิกีารเหล่าน้ี คอืการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดค้ดิจนิตนาการและแสวงหาคาํตอบดว้ยตนเอง (มานพ 

ถนอมศรี. 2538: 166 -169) กจิกรรมศลิปะมบีทบาททีเ่ดน่ชดัในการสรา้งเสรมิจนิตนาการและ

ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็การวาดภาพเป็นกจิกรรมศลิปะทีใ่หโ้อกาสเดก็ไดค้ดิจนิต นาการแลว้

แสดงออกเป็นรปูภาพ ซึง่เป็นวธิกีารหน่ึงทีส่ามารถพั ฒนาความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนไ ด ้ ดงั

ผลการวจิยัของ เพยีงจติ โรจน์ศุภรตัน์  (2531: 82-83) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรค์

ระหวา่งเดก็ปฐมวยัทีท่าํกจิกรรมวาดรปูเป็นกลุม่กบัเป็นรายบุคคล พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีท่าํกจิกรรม

วาดรปูเป็นกลุม่มคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูกวา่เดก็ปฐมวยัทีท่าํกจิกรรมวาดรปูเป็นรายบุคคล  นอกจาก

การวาดภาพแลว้การป ัน้กเ็ป็นกจิกรรมหน่ึงทีส่ง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์(จรลั คาํภารตัน์. 2533: 29) 

และการป ัน้ยงัเป็นการแสดงออกทางศลิปะทีด่ทีีส่ดุอกีทา งหน่ึง เพราะงานป ัน้เป็นงานศลิปะที่

สามารถสรา้งรปูทรง 3 มติ ิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่ง รปูทรงและบรเิวณว่างและสรา้งความรูส้กึ

สมัผสัไดอ้ยา่งเป็นจรงิ ไมว่า่จะป ัน้ดนิ ดนิน้ํามนั ป ัน้กระดาษ ลว้นเป็นกจิกรรมศลิปะทีเ่ดก็จะสนุกสนาน

ในการแสดงออก (วริณุ ตัง้เจรญิ. 2543: 34) และส่งผลใหเ้ดก็มคีวามเชื่อมัน่สงูขึน้ ซึง่เป็นคุณลกัษณะ  

ทีส่าํคญัอยา่งห น่ึงของความคดิสรา้งสรรคว์นิดา ศลิปะโกศล (2540: 55) ไดศ้กึษาผลของการทาํ

กจิกรรมการป ัน้แบบชี้ แนะ กึง่ชีแ้นะ และแบบอสิระทีม่ต่ีอความเชื่อมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั  

พบวา่เดก็ปฐมวยัทีท่าํกจิกรรมการป ัน้แบบชีแ้นะมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองก่อนและหลงัการทดลอง

แตกต่างกนัและเดก็ปฐมวยัทีท่าํกจิกรรมการป ัน้แบบชีแ้นะและแบบอสิระมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง

ก่อนและหลงัการทดลองไมแ่ตกต่างกนั 

กจิกรรม ศลิปศกึษา  เป็นกจิกรรมหน่ึงทีจ่ะนําเดก็ไปสู่การเรี ยนรูส้รรพสิง่ต่างๆอยา่งมี

ประสทิธภิาพ และเป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการเรยีนรู้ ของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรบัเดก็ใน

ระดบัปฐมวยั จาํเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกใชป้ระสาทสมัผสัดงักลา่ว เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการศกึษา

เรยีนรูใ้นระดบัต่อไป (สเุรขา (นามแฝง).  2544: 32) การนํากจิกรรมศลิปศกึษามาเป็นเครือ่งมอืใน

การแสดงออกทางศลิปะ  ไมว่า่จะเป็นการวาดภาพหรอืการป ัน้เป็นอกีวธิหีน่ึงทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนได้

วาดภาพและป ัน้ผลงานทีรู่ส้กึ ความคดิและจนิตนาการ ซึง่ไดม้กีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการใช้
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กจิกรรมฝึกประสามสมัผสัทัง้หา้ในการจดักจิกรร มการสอนศลิปศกึษา โดย มณฑา ไรท่มิ (2544: 

59-60) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการวาดภาพระบายสโีดยใชก้จิกรรมทีฝึ่กประสาทสมัผสั

ทัง้หา้ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบกระบวนการกลุม่สมัพนัธก์ั บการ

สอนตามแนวคดิของเบอรไ์นซ ์ แมคคารธ์ ี 4 แมท็ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการวาดภาพ

ระบายสโีดยใชก้จิกรรม ทีฝึ่กประสาทสมัผสัทัง้หา้ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ทีเ่รยีนดว้ย  

การสอนแบบกระบวนการ กลุม่สมัพนัธก์บัการสอนตามแนวคดิเบอรไ์นซ ์แมคคารธ์ ี 4 แมท็ ไมม่ี

ความแตกต่างกนั 

จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษ าการเปรยีบเทยีบผลการใชก้จิกรรม

ศลิปศกึษาทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรค์ และความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอน ของนกัเรยีนชัน้

อนุบาลศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี  จงัหวดันครนายก 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพือ่ เปรยีบเทยีบ ความคดิสรา้งสรร คข์องนกัเรยีน ก่อนและหลงัการได้ รบัการเขา้รว่ม

กจิกรรมศลิปศกึษา 

2. เพื่อศกึษาแบบสาํรวจความพงึพอใจต่อกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษา

ของนกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี จงัหวดันครนายก 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

ผลของการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีเป็นประโยชน์ต่อครผููส้อน ผูป้กครอง  และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

นกัเรยีน ในระดบัชัน้อนุบาลศกึษา สามารถ นําวธิกีาร การจดักจิกรรมศลิปศกึษา ทีม่ต่ีอความคดิ

สรา้งสรรคแ์ละความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอน ไปใชใ้นการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์อง

เดก็ต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศึ กษาครัง้น้ีเป็นเดก็นกัเรยีนชาย– หญงิ อายรุะหวา่ง 3–5ปี ซึง่กาํลงั

ศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่2โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานีจงัหวดันครนายก จาํนวน 15 คน 

 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุม่ตวัอยา่งในการศึ กษาครัง้น้ีเป็นเดก็นกัเรยีนชาย– หญงิอายรุะหวา่ง  3–5 ปี ซึง่กาํลงั

ศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่2โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี จงัหวดันครนายก ซึง่ไดม้าจากการ

สุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) จากประชากร 
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ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระไดแ้ก่  

1.1การจดักจิกรรมศลิปศกึษา 

2. ตวัแปรตามไดแ้ก่ 

2.1. ความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอน 

2.2. ความคดิสรา้งสรรค์ 

2.1.1 ความคดิรเิริ่ม 

2.1.2 ความคดิคล่องแคล่ว 

2.1.3 คดิยดืหยุน่  

2.1.4 ความคดิละเอยีดลออ 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. การจดักิจกรรมศิลปศึกษา หมายถงึ กจิกรรม ทีจ่ดัขึน้เพือ่ใหน้กัเรยีน สามารถ

ถ่ายทอด จากความ รูส้กึความคดิ และจนิตนาการทีเ่กดิจาก การรบัรู้ ต่างๆ  อนัไดแ้ก่ ก ารมองเหน็   

การฟงั การดมกลิน่ การชมิรส และการสมัผสั โดยการใ ชว้ธิกีารต่างๆเช่น การระบายส ีการป ัน้            

การแกะสลกั ซึง่มลีาํดบัขัน้ในการจดักจิกรรมดงัน้ี 

ขัน้ที ่1ขัน้นํา  เป็นการเรา้ความสนใจใหน้กัเรยีนใชป้ระสาทสมัผสัเพือ่การรบัรู้

โดยการใชค้าํถาม ปรศินาคาํทาย เพลง หรอืเกม 

ขัน้ที ่ 2 ขัน้ดาํเนินการ  ประกอบดว้ย 

1)  ขัน้กจิกรรม  ใหน้กัเรยีนรบัรูถ้งึสิง่เร้ าทีก่าํหนดดงัน้ีดา้นการมองเหน็ โดย

ใหน้กัเรยีนมองทวิทศัน์ ตามมมุต่างๆในบรเิวณโรงเรยีน  ดา้นการฟงัโดยใหน้กัเรยีนฟงันิทานจาก

การเลา่นิทานของครดูา้นการดมกลิน่ โดยใหน้กัเรยีนดมกลิน่น้ําหอม ดา้นการชิ มรส โดยใหน้กัเรยีน

ชมิรสอาหารและดา้นการสมัผสั โดยใหน้กัเรยีนสมัผสัวตัถุสิง่ของต่างๆหลายชนิด โดยไมใ่หน้กัเรยีน

มองเหน็ ซึง่ในการทดลองแต่ละครัง้จะใหน้กัเรยีนใชป้ระสา ทสมัผสัเพยีง1 ดา้นในการสมัผสัสิง่เรา้ที่

กาํหนด และจะเปลีย่นไปใชป้ระสาทสมัผสัดา้นอื่นๆในการทดลองครัง้ต่อไป 

2) ขัน้ลงมอืปฏบิตัิ ใหน้กัเรยีนวาดภาพตามความคดิหรอืจนิตนาการโดยอสิระ

จากการรบัรูโ้ดยการใชป้ระสาทสมัผสัในแต่ละครัง้ 

3) ขัน้เสนอผลงาน ใหน้กัเรยีนนําเสนอผลงานการวาดภาพประกอบการบอก

หรอืเลา่เรือ่งประกอบภาพ 

ขัน้ที ่ 3 ขัน้สรปุ ใหน้กัเรยีนรว่มกนัสรปุเกีย่วกบัเรือ่งทีป่ฏบิตัโิดยครเูป็นผู้ ถามนํา 

หลงัจากนัน้ครจูงึสรปุใหน้กัเรยีนฟงัอกีครัง้หน่ึง 

 



6 

2. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน หมายถงึความรูส้กึทีด่ ี หรอืความคดิ

ทีด่ทีีเ่ป็นไปตามคาดหวงัโดยไดร้บัการจงูใจทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมในการ

ดาํเนินการเรยีนการสอนทาํใหน้กัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีม่คีวามเจรญิงอกงามในทุก

ดา้นมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนมคีวามสนใจต่อกระบวนการเรยีนการสอน 

3. ความคิดสร้างสรรค์  หมายถงึ ความสามารถของ สมอง ในการคดิจนิตนาการ

ผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์ ซึง่ทาํใหเ้กดิผลของการคดิคน้ในรปูของการประดษิฐแ์ละ

ดดัแปลงใหเ้กดิสิง่ใหม่ๆ ทีแ่ตกต่างไปจากรปูแบบเดมิ ในการวจิยัในครัง้น้ี จาํแนกไดเ้ป็น 4 ดา้น 

ประกอบไปดว้ยความคดิรเิริม่ ความคดิคล่องตวั ความคดิยดืหยุน่ และความคดิละเอยีดลออ  และวดั

ไดด้ว้ยแบบทดสอบของเยลเลน และเออรบ์นั (Jellen; & Urban. 1986) 

3.1. ความคดิรเิริ่ม หมายถงึ ความสามารถ ของบุคคลในการคดิดดัแปลงใหม่

แตกต่างไปจากความคดิธรรมดาและแปลกแตกต่างจากบุคคลอื่น 

3.2. ความคดิคล่องแคล่วหมายถงึความสามารถของบุคคลในการคดิอยา่งรวดเรว็

และมปีรมิาณการตอบสนองไดม้ากกวา่ 

3.3. ความคดิยดืหยุน่ หมายถงึ รปูแบบการคดิทีไ่มต่ายตวั คดิไดห้ลายประเภท

หลายทศิทางและหลายแงห่ลายมมุอยา่งอสิระ 

3.4. ความคดิละเอยีดลออ หมายถงึความคดิในการรายละเอยีด เพื่อตกแต่งหรอื

ขยายความคดิหลกัใหไ้ดค้วามหมายสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 

กรอบแนวคดิในการศกึษาครัง้น้ีมอีงค์ ประกอบใหญ่ 2 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 ตวัแปร ตน้

ประกอบดว้ยการจดักจิกรรมศลิปศกึษา สว่นที ่2 ตวัแปรตาม คอืความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีน

การสอน ความคดิสรา้งสรรค์  ความคดิรเิริม่ ความคดิคล่องแคล่ว และคดิยดืหยุน่ และความคดิ

ละเอยีดลออ 
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                      ตวัแปรต้น                      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

สมมติุฐานการวิจยั 

1. นักเรยีนชั ้ นอนุบาลศกึษาปีที ่ 2 มคีวามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้หลงัจากไ ดร้บั เขา้รว่ม

กจิกรรมศลิปศกึษา   

2. นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 มคีวามพงึพอใจต่อ กระบวนการจดัการเรยีนรูข้อง

กจิกรรมศลิปศกึษาของนกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี จงัหวดั

นครนายก 

 
 

การจดักจิกรรมศลิปศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพงึพอใจต่อกระบวนการ

จดัการเรยีนรูข้องกจิกรรม

ศลิปศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคดิสรา้งสรรค์ 

1. ความคดิรเิริ่ม   

2. ความคดิคล่องแคล่ว   

3. คดิยดืหยุน่  

4. ความคดิละเอยีดลออ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมศลิปศกึษา 

1.1  ความหมายของศลิปศกึษา 
1.2  ความส าคญัของศลิปศกึษา 
1.3  วตัถุประสงคข์องการสอนศลิปศกึษา 
1.4  ทฤษฎกีารสอนศลิปศกึษา 
1.5  พฒันาประสทิธภิาพของเดก็ 
1.6  ศลิปศกึษาพฒันาเดก็ 
1.7  หลกัการสอนศลิปศกึษาในโรงเรยีน 
1.8  กระบวนการจดักจิกรรมศลิปศกึษา 

2.เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวาดภาพ 
2.1  ความหมายของการวาดภาพ 
2.2  แนวความคดิของการวาดภาพ 
2.3  กจิกรรมสรา้งสรรคใ์นการวาดภาพ 
2.4  กจิกรรมวาดภาพระบายสจีากใบงานสรา้งสรรค์ 
2.5  ความส าคญัของการวาดภาพกบัเดก็ปฐมวยั 
2.6  การวาดภาพกบัความเจรญิเตบิโตของเดก็ 
2.7  พฒันาการทางการวาดภาพของเดก็ปฐมวยั 
2.8  องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวาดภาพของเดก็ปฐมวยั 
2.9  พฤตกิรรมการวาดภาพกบัภาพทีเ่ดก็ปฐมวยัชอบวาด 

3.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป ัน้ 
3.1  ความหมายของการป ัน้ 
3.2  กจิกรรมการป ัน้ 
3.3  วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการป ัน้ 

4.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิสรา้งสรรค์ 
4.1  ความหมายของความคดิสรา้งสรรค์ 
4.2  องคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค์ 
4.3  กระบวนการคดิสรา้งสรรค์ 
4.4  ทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค์ 
4.5  พฒันาการของความคดิสรา้งสรรค์ 
4.6  ลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์ 
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4.7  การสอนเพื่อพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ 
4.8  อุปสรรคของความคดิสรา้งสรรค์ 
4.9  การส่งเสรมิและพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ 
4.10 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ 
4.11 การจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
4.12 แนวการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์ 

   5.เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ 
        5.1 ทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ยลเลน และเออรบ์นั 
        5.2 คู่ใชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรคเ์ยลเลน และเออรบ์นั 

6.เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 
6.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
6.2  ความส าคญัของความพงึพอใจ 
6.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
6.4  วธิกีารสรา้งความพงึพอใจในการเรยีน 
6.5  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 

7. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
7.1  งานวจิยัในประเทศ 
7.2  งานวจิยัต่างประเทศ 

 
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปศึกษา 

1.1  ความหมายของศิลปศึกษา 
ศลิปศกึษาคอืการจดักจิกรรมทางศลิปะทีเ่น้นการจดัประสบการณ์และสภาพแวดลอ้ม

เพื่อพฒันาผูส้รา้งงานศลิปะเป็นหลกั กจิกรรมต่าง ๆ มทีัง้งานเขยีนภาพระบายส ี การป ัน้ การเป่าส ี
การท าภาพพิมพ์ ฯลฯ โดยกิจกรรมเหล่านี้ได้รบัการออกแบบให้ส่งเสรมิให้ผู้สร้างงานศิลปะได้
แสดงออกตามระดบัความสามารถของแต่ละคนเพื่อพฒันาทัง้สุขภาพกายและสุขภาพจติ ท าใหเ้ป็น
ผูรู้จ้กัรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิัย การแสดงออกทางศลิปะจงึช่วยพฒันาประสทิธภิาพในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกบัเดก็ ๆ 

วชิยั วงษ์ใหญ่ (2529: 84) ไดก้ล่าวถงึศลิปศกึษา หมายถงึ การใหก้ารศกึษาทางดา้น
ศลิปะกบัเดก็ โดยการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัวุฒภิาพวะของเดก็ เพื่อใหม้ี
ความรูค้วามคดิทีด่ต่ีอศลิปะ 
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เลศิ  อานันทนะ (2530: 280) ไดใ้หค้วามหมายของศลิปศกึษาว่า หมายถงึวชิาทีจ่ดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนทางศลิปะเพื่อพฒันาบุคลกิภาพ และสงัคมชองเดก็วยัต่าง โดยค านึงถงึ
ความสนใจ ความถนัดทางธรรมชาต ิการจดัสภาพแวดล้อมทางการศกึษาเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมี
การแสดงออกอยา่งอสิระ 

นิรมล  รรีณสาร สวสัดบิุตร (2525: 2) ได้กล่าวว่า ศลิปศกึษา หมายถงึ การศกึษา
เรื่องของศลิปะ หรอืการศกึษาเรื่องของการสรา้งสิง่ใหม่ทีส่วยงาม โดยต้องใชป้ระสบการณ์การรบัรู ้
เหตุผล อารมณ์ และความคดิรเิริม่เป็นเครือ่งช่วยในการสรา้ง 

มานพ  ถนอมศร ี(2526: 1) กล่าวว่า ศลิปศกึษา หมายถึง การน าเอาศลิปะมาเป็น
เครือ่งมอืในการถ่ายทอดความรูส้กึนึกคดิ เพื่อเป็นการฝึกฝนการท างานของสมองใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดย
มุ่งที่จะเป็นสิ่งริเริ่มสร้างให้เป็นคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการคิดเป็นผลดีต่อไปใน
การศกึษาวชิาอื่น ๆ ผูเ้รยีนมโีอกาสไดต้ดิตามแก่ปญัหา และการสรา้งสรรคโ์ลกแห่งจนิตนาการอนั
เป็นความกา้วหน้าทางสมอง 

สงัคม  ทองม ี(2534: 18) กล่าวว่า ศลิปศกึษา หมายถงึ วชิาที่จดัการเรยีนการสอน 
เพื่อเสรมิสรา้งศลิปะนิสยัทีด่ใีหแ้ก่เดก็ โดยใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกซึง่ความสามารถทางดา้นการคดิรเิริม่ 
และสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัจากประสบการณ์ภายนอก และเกดิจากจนิตนาการอย่างอสิระของนักเรยีน ซึง่
สามารถแสดงออกได้หลายลกัษณะในการกระท ากิจกรรมศิลปศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น การ
แกะสลกั  การเขยีนภาพระบายส ีการป ัน้การพมิพภ์าพออกแบบสรา้งสรรค ์ฯลฯ ตลอดจนการรูจ้ดั
คุณค่าทางศลิปะ โดยครจูดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวุฒภิาวะ เพื่อใหเ้ดก็มพีฒันาการ
ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา และความคดิสรา้งสรรค ์

สรุปได้ว่า ศลิปศึกษา หมายถงึ การให้การศกึษาทางดานศลิปะกบัเดก็ โดยการจดั
ประสบการณ์การเรยีนการสอนให้เหมาะสมกับวุฒภิาวะของเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพฒันา
ทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญัญาและความคดิสรา้งสรรค ์โยการส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดม้โีอกาส
แสดงออกทางดา้นการปฏบิตั ิและทางดา้นความคดิอยา่งอสิรเสรตีามความสนใจและความถนัด เน้น
การสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัที่ดใีหก้บัเดก็ ในรูปองคก์รปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจและความคดิที่ดต่ีอศลิปะ และสามารถปรบัตวัด าเนินชวีติอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข ซึ่ง
กจิกรรมเขยีนภาพระบายสจีากใบงานสรา้งสรรคท์ีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ จะสามารถส่งเสรมิใหผู้้เรยีน
ได้แสดงออกทางด้านความสามารถเป็นอิสระตามความถนัดปละจนิตนากร เพื่อเป็นการพฒันา
ความคดิสรา้งสรรคต่์อไป 
 

1.2  ความส าคญัของศิลปศึกษา 
ศลิปศกึษา เป็นธรรมชาตแิละเป็นความตอ้งการของมนุษย ์เป็นเครื่องก าหนดอนาคต

ของมนุษยท์ี่มคีุณค่า มคีวามหมาย และมวีามงดงาม ศลิปะจงึเป็นสิง่ที่อยู่คู่กบัมนุษยม์าโดยตลอด 
ศลิปศกึษา จงึเป็นการศกึษาเพื่อพฒันาความกา้วหน้า (ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์.  2535: ค าน า) มคีุณค่า
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ต่อการพฒันาบุคลกิภาพและสงัคมของเด็ก (เลศิ อานันทนะ. 2523: 93) เพื่อให้เด็กทุกคนได้มี
โอกาสส ารวจและพฒันาตนเองทางด้านศลิปะ ด้านความต้องการและความสามารถของเดก็แต่ละ
บุคคล และมุง่ใหเ้ดก็เกดิความสุขในชวีติประจ าวนั (ประเทนิ  มหาขนัธ์. 2531: 58) มพีฤตกิรรมอนัดี
งานทางศลิปะรูจ้กัแก้ปญัหาในการท างานและไดส้มัผสัความจรงิ (วริตัน์พชิญ์ไพบูลย.์ 2521: 12) ส่งเสรมิ
การเจรญิเติบโตตามวุฒภิาวะ เพื่อให้เด็กมคีวามงอกงามในทางสร้างสรรค์อย่างสูงสุดทัง้ยงัช่วย
ส่งเสรมิพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเดก็ ซึง่สรปุไดด้งันี้ คอื 

1) พฒันาการด้านสตปิญัญา ศลิปะจะช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู ้การเป็นผู้รอบรูใ้นการ
ท างานมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการสรา้งผลงาน รูจ้กัแก้ปญัหาและปรบัปรุงผลงานในการท างาน
ดว้ยตนเอง จะท าให้มคีวามเชื่อมัน่ สามารถสรา้งสรรค์สิง่ต่างๆ ให้ส าเรจ็ด้วยด ีและคุณภาพอย่าง
เฉลยีวฉลาด ซึง่จะเป็นการช่วยพฒันาความคดิและสตปิญัญาใหด้ขีึน้ 

2) พฒันาการทางอารมณ์ ศิลปะจะช่วยสนองความต้องการที่จะแสดงอกและการ
สรา้งสรรค์สิง่ต่างๆ เมื่อเดก็สร้างสรรค์ผลงานศลิปะส าเรจ็ เดก็จะมคีวามพอใจมอีารมณ์แจ่มใส มี
ความมัน่ใจในตนเอง อนัเป็นพืน้ฐานของพฒันาการทางอารมณ์ 

3) พฒันาการทางสงัคม ศลิปะเป็นสื่อใหเ้ดก็มโีอกาสในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ทัง้ยงั
ช่วยสร้างเสรมิความเขา้ใจอนัด ีรูจ้ ักรบัผดิขอบร่วมกนั ช่วยเชื่อมโยงความสมัพนัธ์อนัดต่ีอผู้ที่อยู่
รว่มกนั แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั และยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นดว้ยใจยุตธิรรม ซึง่
จะเป็นการเสรมิสรา้งความคดิทางสงัคมไดเ้ป็นอยา่งด ี

4) พฒันาการทางร่างกาย การสร้างสรรค์งานศิลปะทุกชนิด จ าเป็นต้องใช้ก าลัง
กลา้มเน้ือบางส่วนของร่างกาย เช่น การขดี การเขยีน การตดั การคลงึ การนวน การป ัน้ ฯลฯ ซึง่มี
ส่วนในการพฒันารา่งกายใหแ้ขง็แรงและคล่องตวัในการท างาน 

5) พฒันาการด้านการรบัรู้ การท างานที่ใช้ความสามารถและความถนัดของตนเอง
ด้วยการออกแบบคดิค้น หาวธิกีารสรา้งงานแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้ดขี ัน้ การสงัเกตเพื่อหาทางแก้ไข
ปรบัปรงุผลงานใหต้อบสนองความตอ้งการชองสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงจะก่อใหเ้กดิการบัรูไ้ด้ 

6) พฒันาการทางด้านสุนทรยีภาพ ศิลปะจะช่วยให้เกิดความซาบซึ้ง ชื่นชมและรู้
คุณค่าความงามในธรรมชาติ ความงามต่างๆ ได้ลึกซึ้งมีศิลปะนิสัยในการสร้างสรรค์มีจิตใจ
ละเอยีดอ่อนและมรีสนิยมสงู 

7) พฒันาการดา้นการสรา้งสรรค ์ศลิปะจะเป็นสื่อทีม่คีวามอสิระในการสรา้งสรรคใ์ห้
รู้จ ักปรับปรุงรูปแบบหรือคุณภาพของงาน ตลอดจนการรู้จ ักพลิกแพลงหาวิธีการใหม่ในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานจากความคดิ สตปิญัญา และจนิตนาการของตนเอง ซงึจะเป็นการพฒันาความคดิ
สรา้งสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี(เกสร  ธติะจาร.ี  2530: 7 – 9; นิรมล  สวสัดบิุตร. 2535: 26 – 33) 

เลศิ  อานันทนะ (2533: 88 -93) กล่าวว่า เป็นทีย่อมรบักนัว่าทุกวชิามคีวามส าคญั
เท่าเทยีมกนัในกรส่งเสรมิพฒันาการของเดก็และเยาวชน โดยเฉพาะศลิปศกึษาเป็นวชิาทีม่บีทบาท
ในทางด้านพฒันาบุคลกิภาพและสงัคม โดยมคีวามมุ่งหมายเพื่อปลูกฝงัความส านึกในคุณค่าของ
ศลิปวฒันธรรม รูจ้กัอนุรกัษ์ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม และสามารถดดัแปลงแก้ไขสภาพความเป็นอยู่ใน
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ชวีติประจ าวนัใหด้ขีึน้ คุณค่าทีแ่ทจ้รงิของวชิาศลิปศกึษา กค็อื การพฒันาบุคลกิภาพและสงัคมชอง
เด็กทุกเพศ ทุกวัย เพราะว่าคนย่อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญที่สุดส าหรับการพัฒนา
ประเทศชาต ิทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

วริณุ  ตัง้เจรญิ (2525: 230) ไดแ้สดงความเหน็ว่า การจดักจิรรมศลิปะ เป็นวถิทีางที่
จะสะทอ้นผลไปสูการพฒันาลกัษณะนิสยั เพื่อเป็นพลงัในการเรยีนรูแ้ละการด ารงชวีติในสงัคม โดย
เน้นลกัษณะนิสยัทีท่ าเป็น คดิเป็น แกป้ญัหาเป็น 

จากทัศนะและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จะพบว่าศิลปศึกษา เป็นวิชาที่มี
ความส าคญัยิง่วชิาหนึ่งส าหบัเดก็ระดบัประถมศึกษา เพราะเป็นวชิาที่จะช่วยพฒันาขดีความสามารถ
ทางสมองของเดก็ให้คน้พลคุณค่าของตนเอง และลกัษณะเฉพาะตวัจ าเป็นต้องปลูกฝงัใหเ้กดิขึน้ใน
ตวัของเดก็ เพื่อใหแ้ดก็ไดพ้ฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ส่งเสรมิความเจรญิงอกงามทัง้ทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา มรีะเบยีบวนิยัในการท างานสามรถอยู่รว่มในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

 
1.3  วตัถปุระสงคข์องการสอนศิลปศึกษา 

1)  เพื่อพฒันาศลิปะนิสยัให้กบัผู้เรยีน ให้เป็นผู้มบีุคลกิภาพและอารมณ์ที่ประณีต
ละเอยีดอ่อน มคีวามรูคู้่กบัความดงีาม โดยผ่านกระบวนการการเรยีนการสอนทางศลิปะ 

2)  เพื่อความตระหนักรู้เกี่ยวกบังานทศันศลิป์ เป็นการพฒันาผู้เรยีนให้มทีกัษะใน
การรบัรูง้านทศันศลิป์ว่า เป็นงานศลิปะทีส่ ื่อความคดิ ความรูส้กึสมัผสัไดด้ว้ยตาเกดิความชื่นชมและ
ความพอใจในศลิปะนัน้ไดแ้ก่ การบัรู ้กรมองเหน็ ความรูส้กัสมัผสั ความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการ
ดว้ยจติใจทีเ่ป่ียมปิตต่ิองานศลิปะ 

3)  การฝึกฝนทางศลิปะ ในดา้นความรู ้ทกัษะ การใชว้สัดุ เพื่อการส ารวจการทดลอง 
การแกป้ญัหา การใชเ้ทคนิคต่าง ๆ สรา้งสรรคแ์ละแสดงออกในทางศลิปะทีเ่หมาะสม เพื่อใหผู้เ้รยีน
เกดิความชื่นชม มคี่านิยมและทศันคตทิีด่ต่ีอศลิปะ 

4) เพื่อตอบสนองความรูส้กึทางดา้นคุณค่าปละความงามที่มอียู่ในแต่ละบุคคล ให้มี
โอกาสพฒันาไปในทศิทางทีพ่งึประสงค ์

5)  เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ในทางสรา้งสรรค์ 
6) เพื่อพฒันาการสื่อความหมายทางศลิปวฒันธรรมทีด่ใีนแต่ละบุคคลพฒันาผูเ้รยีน

ให้มีศิลปะนิสัย ได้แก่ การมีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจละเอียดอ่อน ประณีต สุนทรียะ สามารถ
ตดิต่อสื่อสาร รูจ้กัแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ การด ารงชวีติที่เรยีบง่ายและมจีุดมุ่งหมายทีส่รา้งสรรค ์
การจดัประสบการณ์ทางศลิปวฒันธรรมใหก้บัผูเ้รยีนเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็น เพราะเป็นสิง่ทีม่คีุณค่า 
มคีวามหมายแก่ผู้เรยีนในด้านการรบัรู้สมัผสัความงาม ซึ่งเป็นสิง่ที่จ าเป็นต่อการพฒันาทรพัยากร
มนุษยแ์ละเป็นเป้าหมายสงูสุดของการจดัการศกึษาศลิปะ (วชิยั  วงษ์ใหญ่.  2528: 3 – 12) 
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1.4  ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษา 
ทฤษฏกีารสอนที่นิยมใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาศิลปศึกษามดีงันี้

(ชลอพงษ์สามารถ.  2526: 56 – 65) 
1)  ทฤษฏเีหมอืนจรงิ (Native Realism) ทฤษฏนีี้เชื่อว่า เดก็สามารถเหน็ไดเ้หมอืน

ผู้ใหญ่การเรียนคือ การให้นักเรยีนฝึกทักษะตามที่ครูต้องการ กล่าวคือ ครูจะเป็นผู้ก าหนดให้
นักเรยีนท าตาม ซึง่ไม่เหมาะสมกบัการสอนศลิปะระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา แต่เหมาะกบั
ระดบัอุดมศกึษาซึง่มแีนวโน้มการเรยีนเพื่อมุ่งรกัษาถ่ายทอดวฒันธรรมเดมิ เช่น วชิาจติรกรรมไทย 
หรอืวาดภาพเหมอืน เป็นต้น เป็นทฤษฏทีีต่้องการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้เขา้ใจวธิกีาร และมแีบบแผน
เป็นการเรยีนเพื่อฝึกทกัษะและความรูโ้ดยตรงเป็นการด ารงไวเ้พื่อการอนุรกัษ์โดยแทจ้รงิ 

2)  ทฤษฏแีห่งปญัญา (Intellectual Theory) ทฤษฏนีี้เชื่อว่า นักเรยีนเรยีนตามทีต่นรู ้
เหมาะแก่การสอนทุกระดบั เป็นทฤษฏทีีใ่หน้กัเรยีนไดแ้สดงความรูค้วามสามารถตามทีต่นเขา้ใจ ซึง่
สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูแ้ละความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรยีนแบบนี้เป็นการส่งเสรมิความคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค ์และการแสดงออกของเดก็โดยตรง เดก็สามารถจะแสดงรายละเอยีดทีต่นรูแ้ตกต่าง
กนัตามความคดิรวบยอดของตน 

3)  ทฤษฏพีฒันาการรบัรู ้(Perceptual Development Theory) ทฤษฏนีี้เป็นเกส
ตอลท(์Gestalt) ซึง่มคีวามเชื่อว่าเดก็เขยีนตามทีต่นเหน็ ตามความเป็นจรงิ เดก็จะเหน็แต่เคา้โครง
ใหญ่และเป็นส่วนรวมมากกว่า ไมส่นใจรายละเอยีด ทฤษฏนีี้เหมาะกบัการสอนเดก็ระดบัอนุบาลและ
ประถมศกึษา เดก็จะถ่ายทอดความรูส้กึออกมาเป็นแบบง่าย ๆ ส่วนความละเอยีด ความซบัซอ้นจะ
เพิม่ขึน้ตามวยัของเดก็เอง 

4)  ทฤษฏคีวามรูส้กึและการเหน็ (The Haptic Visual Child Theory) ทฤษฏนีี้เป็น
ความเชื่อของ วคิเตอรโ์ลเวนเฟลด์(viktorLowenfeld) ซึง่มแีนวความเชื่อว่า ความเขา้ใจและการรบัรู้
จากสิ่งแวดล้อมของเด็กจะมผีลแก่อารมณ์ของเด็ก ซึ่งจะเป็นแรงผลกัดนัให้เด็กแสดงออกตาม
อารมณ์ของตนจากการวจิยั โลเวนเฟลด์ เชื่อว่าเด็กที่มเีสรจีะแสดงออกทางร่างกายและอารมณ์
อยา่งเปิดเผย 

จากทีก่ล่าวมา จะเหน็ว่าทฤษฏทีีส่ามารถนามใชใ้นการเรยีนการสอนศลิปศกึษานัน้มี
อยู่หลายทฤษฏดี้วยกนั ครูสามารถน าแนวคดิในแต่ละทฤษฏมีาใช้ในการสอนศลิปศกึษา ให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ทีว่างไวไ้ด ้โดยจดักจิกรรมการสอนตามแนวทฤษฏนีัน้ ๆ ใหเ้มาะสมกบัวุฒภิาวะและ
ระดบัความสามารถของนกัเรยีนแต่ละกลุ่มหรอืบุคคล 
 

1.5 พฒันาประสิทธิภาพของเดก็ 
1) ประสทิธภิาพด้านการรบัรู ้ในการท างานศลิปะ เดก็ต้องอาศยัสิง่แวดล้อมรอบตวั

เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ไมว่่าจะเป็นการเขยีนภาพ งานปะตดิ หรอืงานป ัน้ เดก็จะ
ใชว้ธิจีดจ าสิง่ใกลต้วัมาเป็นต้นแบบ ในช่วงแรกของการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะกบัเดก็เลก็ รูปทรงสิง่ของ
ต่าง ๆ จะมสีภาพเป็นนามธรรม หรอืพูดให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ว่าการรบัรู้สิง่นัน้ ๆ ของเด็กยงัไม่
กระจ่างชดั เมื่อเดก็ต้องการถ่ายทอดสิง่นัน้ออกมาท าให้เกดิกระบวนการกระตุ้นให้เดก็รูจ้กัสงัเกต 
แยกแยะรายละเอยีดและถ่ายทอดสิง่เหล่านัน้ใหม้ลีกัษณะเป็นรปูธรรมมากขึน้   



14 
 

2) ประสิทธิภาพทางด้านการคิด ในขณะที่เด็กสร้างสรรค์งานศิลปะ เขาจะมกีาร
ออกแบบในใจ มกีารล าดบัความคดิและจดัระบบความคดิอย่างรวดเรว็และต่อเนื่องเพื่อทีจ่ะควบคุม
การแสดงออกไดอ้ยา่งทีต่อ้งการ เมือ่เดก็สนใจทีจ่ะถ่ายทอดสิง่ใดสิง่หนึ่งเขาจะสรา้งสญัลกัษณ์ขึน้มา 
สญัลกัษณ์ที่เขาสร้างขึ้นอาจมรีูปทรงซ ้าๆ กนั หรอืมรีูปทรงที่ต่างออกไปและแปลความหมายได้
หลายอยา่ง ส าหรบัเดก็เลก็ความหมายแต่ละอยา่งทีซ่่อนอยูใ่นงานของพวกเขาจะมหีลายความหมาย 
สงัเกตไดจ้ากการถามถงึความหมายของงานศลิปะชิน้เดยีวกนัในขณะทีเ่ดก็ก าลงัสรา้งขึน้  เมื่อมผีูถ้าม
ว่าคืออะไร เด็กมักตอบออกมาอย่างทันใดโดยค าตอบที่ได้มักไม่ซ ้ากันแสดงถึงการคิดและ
จนิตนาการทีไ่มห่ยดุนิ่งของเดก็ การฝึกท ากจิกรรมศลิปะบ่อยครัง้ จงึเป็นการฝึกความคดิใหม้คีวาม
หลากหลายนัน่เอง 

3) ประสทิธภิาพทางดา้นความรูส้กึ  กจิกรรมการสรา้งงานศลิปะเป็นกจิกรรมทีเ่หมาะ
ส าหรบัการฝึกประสาทสัมผัสในการเชื่อมโยงกระบวนการคิด ประสบการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
รวมถงึอารมณ์และความรูส้กึตามความเป็นจรงิ การท างานศลิปะท าใหเ้ดก็ได้สรา้งจนิตนาการตาม
ความหวงั สรา้งความฝนัหรอืแมแ้ต่เป็นทางออกของอารมณ์ที่จะขจดัความโกรธ ความเกลยีด เป็น
การแสดงความรกัทีเ่ดก็สามารถกระท าได ้การทีเ่ดก็จะโตขึน้และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดด้เีขาควร
จะต้องรบัรูแ้ละท าความเขา้ใจกบัอารมณ์ความรูส้กึของบุคคลทีอ่ยู่รอบตวั เช่น เพื่อน คร ูผูป้กครองฯลฯ  
มใิช่ยอมรบัแต่อารมณ์ความรูส้กึของตนเท่านัน้ กจิกรรมทางศลิปะจะเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก
ซึง่อารมณ์ความรูส้กึผ่านงานศลิปะ รูจ้กัการวพิากษ์วจิารณ์ รูจ้กัการควบคุมอารมณ์ของตนเองและ
การยอมรบัความคดิของผูอ้ื่น   
 

1.6  ศิลปศึกษาพฒันาเดก็ในด้านต่าง ๆ  
1) ศลิปศกึษาช่วยพฒันาร่างกายและการเจรญิเตบิโตของเดก็ โดยเฉพาะเดก็เลก็ที่

ร่างกายก าลงัมพีฒันาการอย่างมาก  การจดักจิกรรมที่เหมาะสมส าหรบัเดก็จะท าให้เดก็ได้ฝึกการ
เคลื่อนไหวการพฒันากล้ามเนื้อ  โดยเฉพาะการใช้มอื นิ้ว สายตาฯลฯ ให้ท างานประสานกนัได้ดี
ยิง่ขึน้  

2) ศลิปศกึษาช่วยเตรยีมพืน้ฐานในชวีติประจ าวนัส าหรบัเดก็ โดยทัว่ไปเดก็ทีม่อีาย ุ 
3 - 6 ปี พบว่าช่วงทีเ่ดก็มคีวามสุขทีสุ่ดไดแ้ก่การกนิ เล่น พกัผ่อนและท างานศลิปะ พืน้ฐานการเล่น
ของเด็กจะช่วยให้เดก็ได้เรยีนรู้สิง่รอบตวั มคีวามสุขที่ได้เคลื่อนไหวในอิรยิาบถต่าง ๆ และได้ร ับ
ประสบการณ์ทีต่ื่นเต้นสนุกสนาน  การท างานศลิปะเป็นความสุขจากการสงัเกต การใชจ้นิตนาการ 
การคดิค้นทดลองกบัวสัดุแปลก ๆ ซึ่งเป็นความสุขที่ไดแ้สดงออกทางความรูส้กึของตนเองต่อโลก
ภายนอก การจดักจิกรรมศลิปะส าหรบัเดก็จงึเป็นสิง่จ าเป็นในการเตรยีมประสบการณ์เพื่อพฒันา
ลกัษณะนิสยัทีด่ใีนการเรยีนรูศ้าสตรต่์าง ๆ ต่อไป 
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3) ศลิปศึกษาช่วยพฒันาสติปญัญาให้กบัเด็ก สติปญัญาในที่น้ีหมายถงึคุณภาพใน
การเรยีนรู้  คุณภาพในการคดิและคุณภาพในการแสดงออก ศลิปะที่เดก็แสดงออกเป็นตวับ่งชี้ถึง
ระดบัสตปิญัญาของเดก็ดว้ย ขอ้แตกต่างนัน้จะปรากฏในรายละเอยีดของรปูทรง เสน้ ส ีฯลฯ รวมทัง้
การใช้จนิตนาการ โดยกระบวนการท างานศิลปะจะเริม่จากการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ 
วเิคราะหข์อ้มูล บวกกบัความงามคดิ และจนิตนาการแล้วจงึสงัเคราะห์ถ่ายทอดออกมาดว้ยเส้น ส ี
รูปทรง ฯลฯ การสรา้งงานศลิปะจงึเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิพฒันาการทางด้านสตปิญัญา
อยา่งมาก กล่าวไดว้่าเป็นกจิกรรมทีช่่วยสะสมพลงัทางปญัญาเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ
ต่อไป 

4) ศลิปศกึษาช่วยสรา้งความคดิสรา้งสรรคแ์ละความมัน่ใจใหก้บัเดก็ การจดักจิกรรม
ศลิปะให้กบัเดก็ปฐมวยัจะช่วยให้เดก็เกดิความคดิสรา้งสรรค์ เกดิการรวบรวมจดัระเบยีบความคดิ
เก่าและเพิม่เตมิสิง่ใหม ่ๆ เขา้ไปในผลงาน ประสบการณ์จากการไดฝึ้กคดิฝึกท าสรา้งสิง่ใหม่ ๆ โดย
ได้รบัการยอมรบัจากผู้ใหญ่ท าให้เด็กมเีสรีภาพทางความคิด มโีอกาสที่จะแสวงหาเหตุผลและ
ขอ้สรปุดว้ยตนเองจนเกดิความมัน่ใจและกลา้ทีจ่ะแสดงออก ส่งผลใหเ้ดก็มวีุฒภิาวะทางอารมณ์และ
สุขภาพจติทีด่ ี

5) ศลิปศกึษาช่วยเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัด้านความประณีต การสรา้งงานศลิปะทุก
ชนิดจ าเป็นตอ้งใชค้วามละเอยีดอ่อนและความประณตีในการสรา้งสรรค ์การฝึกเดก็ใหไ้ดท้ ากจิกรรม
ทางศิลปะจะช่วยให้เด็กเกิดสมาธิในกระบวนการคิดและขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากพฤติกรรม
โดยทัว่ไปของเดก็ก าลงัซุกซนและอยากรูอ้ยากเหน็ไม่อยู่นิ่ง การฝึกใหเ้ดก็มคีวามตัง้ใจและใชค้วาม
พยายามในการท างานให้ส าเรจ็และสมาธจิดจ่อกบังานที่อยู่ตรงหน้าจะช่วยพฒันาบุคลกิภาพของ
เดก็ในเรือ่งความประณตีเรยีบรอ้ยได ้  

6) ศิลปศึกษาช่วยพฒันาความรู้สึกด้านสุนทรยีภาพ สุนทรยีภาพเป็นความรู้สึก
เฉพาะบุคคลซึ่งต้องเกดิจากการสัง่สมเป็นเวลานาน การจดักจิกรรมทางศลิปะทีม่คีวามหลากหลาย
และเปิดโอกาสใหรู้จ้กัวพิากษ์วจิารณ์ จะช่วยเสรมิสรา้งประสบการณ์ท าใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึซาบซึง้
กับผลงานศิลปะและธรรมชาติรอบๆ ตัว สามารถแยกแยะสิ่งที่เรียกว่างามกับไม่งาม รู้จกัการ
ประเมนิคุณค่าและเหน็คุณค่าของสิง่แวดลอ้มรอบตวั 

7) ศิลปศึกษาช่วยพฒันาการท างานร่วมกนั การจดักิจกรรมศลิปะในโรงเรยีนมกัมี
กจิกรรมใหเ้ดก็ไดท้ างานรว่มกนัเป็นหมู่คณะ การสรา้งงานศลิปะเพื่อใหผ้ลสมัฤทธิท์ีด่ยี ิง่ขึน้ควรเปิด
โอกาสใหเ้ดก็ไดพู้ดคุย ปรกึษาหารอืและวางแผนร่วมกนั  รูจ้กัการแก้ปญัหาและการแบ่งงานกนัท า  
เป็นการฝึกใหรู้จ้กัแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ รูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเอง และยอมรบัความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่น อย่างไรกต็าม การจดักจิกรรมศลิปะใหก้บัเดก็ไม่จ าเป็นต้องจดัทีโ่รงเรยีนเสมอไป  ผู้ปกครอง
อาจจดักจิกรรมขึน้ทีบ่า้นโดยมพี่อแม ่หรอืบุคคลอื่นในบา้นรว่มแกป้ญัหาในการท างานรว่มกนั 
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สรุป กจิกรรมทางศลิปะเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัเดก็เลก็เพื่อช่วยพฒันา ทกัษะทางด้าน
ร่างกายให้มคีวามคล่องแคล่วโดยการฝึกใช้อวยัวะต่าง ๆ ให้มากขึน้ ในด้านของสตปิญัญาจะเป็น
การฝึกให้เดก็คดิวางแผนในการท างาน คดิรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ เมื่อ
ไดร้บัการยอมรบัจากผูค้นรอบขา้งจะท าใหเ้ดก็มสีุขภาพจติทีด่ ียิง่ถ้ากจิกรรรมนัน้ ๆ ไดม้กีารท างาน
รว่มกนัเป็นทมี จะช่วยใหเ้ดก็มปีระสบการณ์ในการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
1.7  หลกัการสอนศิลปศึกษาในโรงเรียน 

หลกัส าคญัในการสอนศลิปศกึษาในโรงเรยีนนัน้ ผูเ้รยีนควรจะได้มโีอกาสแสดงออก
อย่างอิสระทางความคิดและการปฏิบตัิ เพื่อส่งเสรมิให้มพีฒันาการรอบตัว เช่น ทางสติปญัญา 
ร่างกาย อารมณ์ และสงัคม วธิสีอนควรค านึงถงึพืน้ฐานความรูแ้ละประสบการณ์ทีแ่ตกต่างระหว่าง
บุคคล และการสอนควารเน้นถงึวธิกีารแกป้ญัหาสามารถน าความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิกบัชวีติประจ าวนั 

อาร ี สุทธพินัธุ ์และวริุณ ตัง้เจรญิ (2518: ไม่มเีลขหน้า) ไดเ้สนอแนะถงึการด าเนินการ
สอนศลิปศกึษาไวด้งันี้ 

1) เตรยีมการสอนล่วงหน้าเพื่อสรา้งความสนใจ 
2) เริม่ตน้สอนนกัเรยีนตามระดบัความสามารถของนกัเรยีน 
3) จดัการเรยีนการสอนใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
4) พดูใหช้ดัเจน และพยายามใหก้ าลงัใจนกัเรยีนขณะท างาน 
5) พยายามคดิคน้หากจิกรรมแปลก ๆ ใหม่ๆ  เสนอแนะนกัเรยีน 
6) อยา่หวงัผลส าเรจ็ในงานของนกัเรยีนมากเกนิไป 
7) สรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนใหเ้ป็นกนัเองมากทีสุ่ด 
8) ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใชค้วามสงัเกต เพื่อเพิม่การรบัรูด้า้นต่าง ๆ มากทีสุ่ด 
9) เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนถาม แลกเปลีย่นความคดิเป็นระหว่างกนั 
10) เลอืกกจิกรรมใหเ้หมาะกบัวยั และความสามารถของนกัเรยีน 
11) พงึระลกึเสมอว่า หอ้งเรยีนวชิาศลิปะคอืสถานทีท่ดลองวสัดุ ความคดิและวธิกีาร

ต่างๆ ไมใ่ช่หอ้งส าหรบัฟงับรรยายทีม่รีะเบยีบตายตวั 
12) พยายามสาธติใหน้กัเรยีนดเูกีย่วกบัวธิกีารบางอย่างทีย่ากซบัซอ้น 
กระทรวงศกึษาธกิาร (2525: 137)  ไดก้ล่าวถงึแนวการสอนศลิปศกึษาว่า การสอน

ศลิปศกึษาควรมชีัน้ตอนในการสอนดงันี้ 
1) การสอนแต่ละครัง้ ควรสอนเนื้อหาแต่ละเรื่องสลบักนัไป ไม่ควรสอนเรื่องเดยีวจบ

จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิความเบื่อหน่ายไมส่นใจเท่าทีค่วร 
2) ครคูวรไดใ้ห้เดก็มปีระสบการณ์ในการวางแผน ด าเนินการ และหาอุปกรณ์การเรยีน

การสอนร่วมกบัคร ูและหากจ าเป็นครอูาจน าตวัอย่างงานที่ส าเรจ็รูปแลว้มาให้ดูพรอ้มทัง้เสนอแนะ
วธิกีารด าเนินกจิกรรมนัน้ๆ ตลอดจนเสนอแนะวธิกีารเลอืกใช ้วสัดุใหเ้หมาะสมกบักจิกรรม 
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3) บางเรื่องครูอาจจ าเป็นต้องสาธติวธิกีาร เพื่อใหน้ักเรยีนเขา้ถงึกระบวนการปฏบิตัิ
เสยีก่อน แลว้จงึใหล้งมอืท างาน 

4) ผู้สอนต้องอยู่กบัเด็กตลอดเวลา เพื่อสงัเกตการณ์ปฏบิตัิงาน ช่วยเหลอืเด็กที่มี
ปญัหาและพยายามให้เดก็ได้ท างานตามความคดิอสิระของตนให้มกที่สุด เพื่อส่งเสรมิให้เด็กเกิด
ความคดิสรา้งสรรค ์

5) อธบิายผลงานของตน และเปรยีบเทยีบความกา้วหน้าในการท างนทุกครัง้ 
6) เกบ็ ท าความสะอาดเครือ่งมอื เครื่องใช ้และสถานทีทุ่กครัง้หลงัจากทีท่ างานเสรจ็แลว้ 

เพื่อฝึกใหเ้ดก็มนีิสยัรกัความสะอาด และความเป็นระเบยีบ 
7) จดัแสดงผลงนของนักเรยีน เพื่อให้นักเรยีนไดม้คีวามภูมใิจในผลงานของตนเอง

และมโีอกาสพฒันาการท างานของตนดว้ย 
8) เน้นการมอบหมายให้ท าเป็นกลุ่มมากกว่ารายบุคคล เพื่อให้เด็กได้รู้จกัท างาน

พรอ้มกนั และมโีอกาสช่วยเหลอืกนั 
ประเทนิ  มหาขนัธ ์(2531: 108 – 109) ไดส้รปุหลกัการสอนศลิปะโดยทัว่ไปดงันี้คอื 
1) ศลิปะไม่ใช่การลอกแบบ แต่เป็นงานที่ทุกคนสามารถถ่ายทอดแนวความคดิของ

ตนออกมาในรูปของงานศลิปะ ในการสอน ครูจงึต้องช่วยให้เด็กมคีวามคดิเสยีก่อนว่าจะท าอะไร 
เพราะเดก็ยงัไมรู่จ้กัว่างโครงการดว้ยตนเอง ครตูอ้งช่วยจดัสิง่เรา้ใหเ้ดก็สรา้งงานออกมา 

2) ศลิปะส าหรบัเดก็ เป็นวชิาทีเ่ดก็ทุกนสามารถเรยีนรูไ้ด ้และเรยีนไดต้ามความสามารถ 
หาใช่เรยีนรูไ้ดแ้ต่ผูท้ีม่คีวามถนัดเป็นพเิศษไม่ ครไูม่ควรน าผลงานของเดก็แต่ละคนมาเปรยีบเทยีบ
กนั แต่ควรประเมนิค่าผลงานทางศลิปะของเดก็โดยค านึงถงึความงอกงามของตนเองเป็นเกณฑ ์

3) ศลิปะส าหรบัเดก็ เป็นวชิาทีค่รทูุกคนสอนได ้ถ้าหากเขา้ใจเดก็และเขา้ใจความมุ่ง
หมายของวชิาศลิปะ เพราะครเูป็นเพยีงผูเ้รา้และแนะน าเท่านัน้ 

4) ศลิปะสนองความตอ้งการของเดก็ได ้โดยช่วยใหเ้ดก็ผ่อนคลายความตงึเครยีดทาง
อารมณ์ ช่วยให้มคีวามคดิรเิริม่ และมคีวามสรา้งสรรค์ ส่วนในทางสงัคมนัน้ ศลิปะช่วยให้เดก็รูจ้กั
ท างานรว่มกนัรูจ้กัการใหแ้ละการรบั รูจ้กัรบัผดิชอบต่อกนั 

5) การประเมนิค่าผลงานทางศลิปะนัน้ ถอืเองานของแต่ละคนเป็นเกณฑห์าไดย้ดึเอา
มาตรฐานของผูใ้หญ่หรอืศลิปินมาเป็นเกณฑไ์ม่ 

6) ในการสอนศลิปะ ครูเป็นเพยีงผู้เรา้ ผู้ให้ค าแนะน า ตลอดจนเป็นผู้ให้ก าลงัใจหา
เป็นผูส้ ัง่ใหเ้ดก็ท าอยา่งนัน้อยา่งนี้ไม่ 

7) ครตูอ้งใหก้ าลงัใจโดยการชมเชย อย่าตเิรยีนต่อหน้าผูอ้ื่น ถ้าเดก็ท าอะไรผดิพลาด 
ครคูวรแนะใหเ้ดก็เหน็ขอ้บกพรอ่งดว้ยตนเอง 

8)  ในการแสดงออกทางศิลปะนัน้ เด็กควรมโีอกาสได้ท ากิจกรรมหลาย ๆ อย่าง 
ทัง้นี้เป็นการช่วยใหเ้ดก็ไดแ้สดงความคดิ ความสามรถออกมใหเ้หมาะกบัความถนดัของเดก็ 

9)  ในการสอนศลิปะควรนอนให้สมัพนัธ์กบัวชิาอื่น ๆ เช่น ภาษาไทย สงัคมศกึษา 
และวทิยาศาสตร ์เป็นตน้ 
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10) ควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้เลอืกงานและวสัดุให้เหมาะกบัความต้องการของเด็ก
ดงันัน้วสัดุต่าง ๆ จงึควรจดัไวใ้หพ้อเพยีง 

11) ในฐานะที่สอนศิลปะ ครูที่ดีย่อมมคีวามสนใจในการสอน พยายามค้นคว้าหา
ความรูแ้ละวธิกีารใหม ่ๆ มาสอนอยูเ่สมอ 

12) ครูต้องเตรยีมการสอนโดยการทดลองปฏบิตัิดูก่อน หากบกพร่องอย่างไรพึง
แกไ้ขปรบัปรงุ แลว้จงึน ามาสอนในชัน้ 

13) กฎเกณฑย์าก ๆ ยงัไมค่วรน ามาสอนในระยะตน้ ๆ ควรรอจนกว่าเดก็จะเขา้ใจใน
สิง่ทีง่า่ย ๆ เสยีก่อน ส าหรบักฎเกณฑต่์างๆ ควรเอไวส้อนในชัน้ประถมตอนปลาย 

14) ผลงานทางศลิปะของเดก็ ควรแสดงไวใ้หป้รากฏแก่เดก็คนอื่น ๆดว้ยย ทัง้นี้เป็น
การใหก้ าลงัใจแก่เดก็เจา้ของงาน และเป็นการกระตุน้ใหเ้ดก็คนอื่น ๆ สนใจในศลิปะดว้ย 

15) ควรส่งเสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัรบัผดิชอบในการท างาน เช่น การท าความสะอาดหอ้งการ
เกบ็รกัษาเครือ่งใช ้การเกบ็รกัษาผลงานทีส่รา้งขึน้เป็นต้น เหล่านี้ควรใหเ้ป็นภาระของเดก็ทัง้สิน้ 

ชวลติ  ดาบแก้ว และสุดาวด ี เหมทานน์ (2525: 20 – 25) กล่าวถงึหลกัในการสอน
ศลิปศกึษาในโรงเรยีนประถมศกึษาไวด้งันี้ 

1) สอนให้เดก็เกดิการสรา้งสรรค์ (Creative) หมายถงึ การส่งเสรมิให้เดก็ได้แสดงออก
ตามความพอใจและอยา่งอสิระ โดยจดักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยั วามต้องการความพรอ้ม หรอืวุฒิ
ภาวะของเดก็ ควรมวีสัดุใหเ้ดก็เลอืกใชไ้ดห้ลาย ๆ อย่าง เพื่อใหเ้ดก็เกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นแบบ
แปลก ๆ และเลอืกเรื่องราว (Subject Matter) ที่กระตุ้นใหเ้ดก็สนใจเกี่ยวขอ้งกบัประสบการณ์ใน
ชวีติจรงิของเดก็ 

2) สอนตามศูนยส์นใจของเดก็ (Interest) ในการสอนศลิปศกึษาในโรงเรยีนประถม
นัน้ มจีุดมุ่งหมายที่ส่งเสรมิให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของแต่ละบุคคลมุ่งให้เด็กได้
พฒันาการในดา้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะกบัวยั และน าความรูว้ชิาศลิปศกึษาไปใชใ้นชวีติประจ าวัน ดงันัน้
รจูงึไมค่วรบงัคบัเดก็เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกโดยเสร ีและเป็นไปตามความสนใจของเดก็แต่ละ
คน 

3) สอนใหส้มัพนัธ์กบัวชิาอื่น ๆ (Correlated) เป็นการสอนโดยการน าศลิปศกึษาไป
ผสมผสานกบัวชิาอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร ์ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์เพื่อเป็นการกระตุ้นความใจของ
เดก็ 

จากค ากล่าวของนักวชิาการและผูท้รงคุณวุฒ ิพอจะสรุปไดว้่า การสอนศลิปศกึษาจะ
บรรลุตามจุดประสงคห์รอืไม่นัน้ จะต้องขึน้อยู่กบักระบวนการของการสอนของครูทีจ่ะเป็นผู้จดัประ
สอบการณ์และวธิกีารใหเ้หมาะสม มอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ และการสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ย
ตนเอง ภาพใตบ้รรยากาศทีเ่ป็นมติรและการยอมรบัซึง่กนัและกนั 
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1.8  กระบวนการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 
กระบวนการจดักจิกรรมศลิปศกึษามคีวามส าคญัส าหรบัผูท้ีเ่ป็นครซูึง่จะต้องมคีวามรู้

และทกัษะ   เพื่อที่จะน ามาใช้ในกระบวนการถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัผู้เรยีนได้รบัความรูอ้ย่างเต็มที ่ 
เป็นที่ทราบกนัดวี่านักเรยีนจะเกดิการเรยีนรูอ้ย่างดแีละจดจ าความรูน้ัน้ได้นาน  จ าเป็นต้องอาศยั
การสอนที่ดขีองครู ซึง่วธิกีารสอนมอียู่มากมายหลายหลากวธิ ีวธิกีารสอนแต่และวธิมีลีกัษณะเป็น
การเน้นการแสดงออกของเดก็เอง หรอืที่เรยีกว่า “ เดก็เป็นศูนยก์ลาง” จงึต้องคดิค้นกระบวนการ
ถ่ายความรูเ้พื่อตอบสนองต่อการแสดงออกของผู้เรยีนอย่างหลากหลายโดยที่ครูก็จะต้องเข้าไปมี
บทบาท ในเรือ่งรปูแบบกระบวนการสอนทีม่คีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของบทเรยีน 

การจดักจิกรรมศลิปะนัน้จะมุง่ใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิทกัษะ ความรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์เมื่อ
มจีดุประสงคท์ีต่อ้งการใหเ้กดิแก่ตวัเดก็อย่างหลากหลาย แนวทางจดักจิกรรมศลิปะในปจัจุบนัน้ีเป็น
การเน้นให้นักเรยีนได้คิดได้ท าและแก้ปญัหาด้วยตนเอง เพราะฉะนัน้การที่ครูจะต้องพิจารณา
กระบวนการถ่ายทอดจงึมคีวามส าคญั ( บ ารงุ กลดัเจรญิ; และฉววีรรณ  กนิาวงศ.์ 2527: 172 -174) 

การจดักจิกรรมศลิปะในระดบัปฐมวยัเป็นกระบวนการที่ต้องให้เดก็ได้ทัง้ความรูแ้ละ
ฝึกทกัษะทางด้านประสาทสมัผสัทัง้ห้าของเดก็ปฐมวยั จากกจิกรรมหลายๆ วธิกีารสอนศลิปะโดย
ปกตแิล้ว ครจูะพูดบรรยายในเน้ือหาความรูท้ี่ต้องการใหน้ักเรยีนฟงั  การสาธติ และให้นักเรยีนลง
ปฏบิตั ิ  ซึง่มกีระบวนการสอนคอื 

ขัน้น า 
ขัน้ด าเนินการสอน 
ขัน้ก าหนดงาน 
ขัน้สรปุ 
 
ขัน้น า  
เป็นการดงึดดู เรา้ความสนใจของผูเ้รยีน ท าใหน้กัเรยีนมคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนและท า

กจิกรรมต่างๆ ครูจงึต้องชี้แจงใหน้ักเรยีนทราบในเนื้อหา กจิกรรม การน าเขา้สู่บทเรยีนจงึมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะเป็นการเตรยีมความพรอ้ม ซงึท าไดห้ลายวธิเีช่น(นวลลออ  ทนิานนท.์ 2542: 40 - 41) 

- อภปิราย พดูคุย ในเรือ่งต่างๆ ทีจ่ะเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาบทเรยีนได้ 
- เล่านิทาน หรอืประสบการณ์จรงิ 
- เล่นเกมส ์ เช่น เกมสต่์อเตมิภาพบนกระดานด า ในเนื้อหาทีจ่ะสอน 
- การทบทวนเน้ือหาในบทเรยีน หรอืประสบการณ์ทีผ่่านมาแลว้ 
- การตัง้ปญัหา สนทนาซกัถามเกีย่วกบักจิกรรมทางศลิปะ 
- การใชอุ้ปกรณ์การสอน หรอืสื่อการสอน เช่น ของจรงิ  หุ่นจ าลอง หุ่นจ าลอง  

ภาพประกอบ แผนภมู ิฯลฯ เพื่อดงึดดูความสนใจ 
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ขัน้ด าเนินการสอน   
เป็นอธบิายเนื้อหา ความรู ้ในสิง่ทีค่รตู้องการสอน  อาจใชว้ธิกีารสาธติยกตวัอย่างใช้

อุปกรณ์การสอน  สื่อการสอนต่างๆ ประกอบค าอธิบายไปด้วย   เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจเนื้อหา  
ตลอดจนกจิกรรมปฏบิตั ิ ในขัน้ด าเนินการสอนครอูาจใชก้ารซกัถาม ใหน้ักเรยีนช่วยกนัคดิวเิคราะห์
ซึง่เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนมบีทบาทในกจิกรรมการเรยีนการสอนดว้ย 

การอธบิายของคร ูไมค่วรใชเ้วลานานเกนิไป จะท าใหเ้กดิความน่าเบื่อหน่ายและการ
ใช้ภาษาของครูควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทดัรดั แต่ครอบคลุมใจความส าคญั ทัง้นี้ควรเริม่จาก
เนื้อหาหวัขอ้ที่ส าคญัแล้วจงึลงไปที่รายละเอียด โดยเริม่จากง่ายไปหายาก การมสีื่อประกอบการ
สอนจะท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดยีิง่ขึ้น สื่อในที่นี้อาจเป็นผลงานในกิจกรรมนัน้ๆเพื่อเด็กจะได้เกิด
ความคิดที่จะพฒันาให้ดีกว่าที่เห็นและครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ซกัถามหลงัการอธิบาย เมื่อ
อธบิายเนื้อหาต่างๆ แลว้ ครคูวรสรปุเพื่อความเขา้ใจอกีครัง้ ก่อนการใหท้ างานปฏบิตั ิ

 
ขัน้ก าหนดงาน 
หลงัจากครูได้อธบิายเนื้อหาเสรจ็สิ้นแล้ว  การก าหนดงานให้นักเรยีนท า จงึเป็นสิง่

ต่อเนื่องกบัค าอธบิายเหล่านัน้ เพราะกจิกรรมปฏบิตัหิลงัจากการอธบิายเนื้อหา จะเป็นสิง่ทีม่คีวาม
เชื่อมโยงกนัเป็นการฝึกหดั เพื่อน าความรูจ้ากเนื้อหามาปฏบิตัหิรอืประยกุตใ์ช ้  

ครคูวรเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดเ้ลอืกสิง่ทีต่นสนใจ แต่ไม่ใช่ใหน้ักเรยีน “ท าอะไรกไ็ด้
ตามใจชอบ” ครูอาจตัง้หวัขอ้ไว ้เช่น กจิกรรมวาดภาพระบายสเีกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มแล้วให้นักเรยีน
เลอืกทีจ่ะคดิหาเน้ือหาของสิง่แวดลอ้ม หาทางแกป้ญัหาในการน าเสนอดว้ยตนเอง 

งานทีค่รกู าหนดเป็นกจิกรรมปฏบิตันิี้ อาจใหเ้ป็นงานกลุ่มหรอืงานเดยีว แลว้แต่กรณ ี
เมือ่ก าหนดงานใหแ้ลว้  ครคูวรเดนิดกูารท างานของเดก็อยา่งทัว่ถงึ 

 
ขัน้สรปุ 
เป็นการทบทวนเนื้อหาวชิาหรอืสรุปเกี่ยวกบัการท ากจิกรรม เพื่อย ้าถงึความเขา้ใจ

ของนักเรยีน  การสรุปอาจใหน้ักเรยีนทัง้ชัน้กระท าหรอืเลอืกตวัแทนเป็นผูส้รุป และครเูป็นผูส้รุปใน
เนื้อหานัน้เอง (สงดั อุทรานนัท.์ 2529: 26) 

การจดักจิกรรมศลิปศกึษาเป็นการเรยีนการสอนอกีวธิหีนึ่งทีม่กีารอาศยักระบวนการ
เป็นตวัถ่ายทอดความรูแ้ละฝึกทกัษะทางประสาทสมัผสัทัง้หา้ใหแ้ก่นักเรยีน โดยกจิกรรมศลิปศกึษา
จะต้องอาศยักระบวนการเป็นตวัถ่ายทอดโดยแบ่งเป็นขัน้ตอนส าคญัได้ 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้น า  ขัน้
ด าเนินการสอน ขัน้ก าหนดงาน  ขัน้สรุปแต่ละขัน้ตอนมคีวามส าคญัทีแ่ตกต่างกนั เช่น ขัน้น า เป็น
ขัน้ที่ดึงดูดความสนใจหรือเร้าความสนใจ และเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในการท ากิจกรรม
ศลิปศกึษา โดยใชเ้วลาไม่มาก  (สงดั อุทรานันท์. 2529: 26) ขัน้ด าเนินการสอน ขัน้นี้เป็นขัน้ที่ครู
สาธติการสรา้งผลงาและตอบขอ้ซกัถามของผู้เรยีนระหว่างท ากจิกรรมศลิปศกึษา ขัน้ตอนไปของ
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การท ากจิกรรมคอืขัน้ก าหนดผลงานขัน้นี้ในกจิกรรมศลิปศกึษาเป็นขัน้ทีใ่ห้นักเรยีนลงมอืปฏบิตัใิน
การสรา้งผลงานจากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าตามความเขา้ใจของตนเองอยา่งอสิระ หลงัจากสรา้งผลงานแลว้
กจ็ะน าไปสู่ข ัน้ตอนสรุปเป็นขัน้ตอนสุดท้ายคอืขัน้ที่นักเรยีนจะต้องสรุปสิง่ที่เรยีนออกมาในรูปแบบ
ผลงาน โดยน าเสนอหน้าชัน้เรยีน หรอืคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็จากสิง่ที่ไดจ้ากประสบการณ์จาก
การสรา้งผลงาน ดงันัน้การเรยีนรูท้ี่ดไีด้นัน้ก็ขึน้อยู่กบักระบวนถ่ายทอดที่น ามาใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ เมื่อกระบวนการถ่ายที่มคีวามเหมาะสมกับผู้เรียนก็จะสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดทกัษะ
ทางดา้นความคดิ  ทกัษะ ทางดา้นประสาทสมัผสัทัง้หา้ และความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 
2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวาดภาพ 

2.1  ความหมายของการวาดภาพ 
เคาเพลชิ (Kaupelis. 1983: 139) ได้สรุปความหมายของการวาดภาพไว้ว่า เป็น 

กระบวนการของการวาดภาพทีแ่สดงการวาดภาพทีแ่สดงออกไดด้ว้ยเสน้ หรอื น ้าหนัก เพื่อใหเ้หน็
เป็นรปูทรงรปูแบบเหมอืนจรงิรปูแบบนามธรรม  หรอือยา่งใดอยา่งหนึ่ง โดยความสมัพนัธก์นัภายใน
รปูทรง ส าหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวาด ไดแ้ก่ ดนิสอ ปากกา พู่กนั ฯลฯ 

อาร ีสุทธพินัธ ์(2528: 108) กล่าวถงึ การวาดภาพตามความหมายของการกระท า 
หมายถงึการลาก ขดู ขดี เขยีนดว้ยวสัดุหรอืเครื่องเขยีนต่างๆ เช่น ดนิสอ ปากกา ชอลก์ ฯลณ บน
ระนาบรองรบัซึง่เป็นดนิ โลหะ กระดาษ กระดาน หรอืวสัดุอื่น ๆ ซึง่ผวิหน้าเรยีบโคง้ โดยท าใหเ้หน็
รปูร่างด้วยเส้น รปูร่างที่เกดิจากจากเสน้ตรงเส้นโคง้ เสน้หยกั ฯลฯ ทัง้นี้อาจมนี ้าหนักอ่อนแก่ของ
เส้นเท่ากัน  หรอืมนี ้าหนักของเส้นอ่อนแก่ต่างกนัก็ได้ ที่ส าคญัที่สุดคอื รูปร่างที่เกิดจากเส้นนี้มี
ลกัษณะ 2 มติ ิคอื กวา้งและยาว หากผูว้าดตอ้งการใหรู้ส้กึว่ามลีกัษณะ 3 มติ ิคอื กวา้ง ยาว และลกึ 
กก็ระท าไดโ้ดยลากเสน้หลาย ๆ เสน้ตามวธิกีารแรเงา 

สมโภชน์ อุปอนิทร ์(2532: 7) กล่าวถงึการวาดภาพว่า เป็นการถ่ายทอดสิง่ทีม่องเหน็
หรอืประทบัใจมาเป็นสญัลกัษณ์ในธรรมชาตไิม่มเีสน้ เมื่อเรารูส้กึสิง่ใดสิง่หนึ่งเรารบัรูว้่าเป็นสิง่สาม
มติ ิเราท าไดเ้พยีงแปลความหมายเชงิสามมติ ิในเงื่อนไขของเสน้รอบนอก โดยระบบของแสดงและ
เงาในคุณค่าต่าง ๆ เราสามารถทีจ่ะถ่ายทอดความรูส้กึในรปูดงักล่าวลงบนกระดาษได้ 

สมพร รอดบุญ (2532: ไม่มเีลขหน้า) ได้กล่าวถงึการวาดภาพว่า มคีวามหมายซึ่ง
ครอบคลุมมากไปกว่าจะก าหนดใหเ้ป็นเพยีงแต่ “วาดเสน้” เท่านัน้ ทัง้เป็นเพราะศลิปินทีส่รา้งสรรค์
ผลงานประเภททศันศิลป์ ได้มวีิว ัฒนาการทางด้านความคิด รูปแบบ ตลาดจนเทคนิควิธีการที่
รดุหน้าไปไกล และมหีลากหลายเป็นอสิระ จนดไูรก้ฎเกณฑห์รอืขอบเขตอนัจ ากดั อกีทัง้ศลิปินแต่ละ
ท่านต่างมคีวามปรารถนาในการแสดงออกซึง่เอกลกัษณ์เฉพาะตนเป็นส าคญั 



22 
 

วโิรจน์  ชาทอง  และท านอง จนัทมิา (2527) กล่าวถงึการวาดภาพว่า หมายถงึการ
เขยีนรูปดวัยอะไรก็ตามอาจเป็นดนิสอด า ดนิสอส ีสชีอล์ก สเีทยีน ตลอดจนสิง่อื่นที่สามารถท าให้
เกดิเป็นรปูรา่งขึน้มามคีวามหมายต่อผูเ้ขยีนและผูดู้ 

การวาดภาพ จงึเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นหรอืประทบัใจออกมาเป็นรูปเส้น  
น ้าหนกั หรอืสญัลกัษณ์ บนระนาบรองรบั  เพื่อใหเ้ป็นรปูร่างรปูทรง รปูแบบเหมอืนจรงิหรอืรปูแบบ
นามธรรม โดยใช้วสัดุหรอืเครื่องเขยีนต่าง ๆ เช่น ดนิสอ ปากกา พู่กนั สชีอล์ก หรอืสิง่อื่น  ๆ ที่
สามารถท าใหเ้กดิเป็นรปูรา่งขึน้มาได ้

 
2.2  แนวคิดของการวาดภาพ 

แนวคดิของการวาดภาพมอียู ่3 ประการ คอื 
1) เพื่อบนัทกึสิง่ที่น่าสนใจรอบตวัที่มองเหน็ ซึ่งอาจบันทกึทัง้หมดหรอืเลอืกเฉพาะ

บางส่วน บางตอนทีเ่หน็ว่ามคีวามหมายกไ็ด ้ภาพเขยีนตามแนวคดินี้ จะมรีปูร่างคลา้ยของจรงิตาม
มุมมองของผู้วาด ตามต าแหน่งของสิง่ทีว่าดตัง้อยู่ ซึง่อาจสูงกว่าระดบัสายตา ต ่ากว่าระดบัสายตา 
หรอืตรงระดบัสายตาพอด ีผูว้าดอาจจะวาดเฉพาะสิง่ที่เขาต้องการไปในภาพเท่านัน้ ภาพเขยีนใน
ลกัษณะน้ีจงึเป็นเพยีงภาพทีด่รููเ้ร ือ่งว่าเป็นภาพอะไร อยูท่ีไ่หน มสีดัส่วนเป็นอยา่งไร 

2) เพื่อถ่ายทอดตามสิง่ทีผู่ว้าดคดิหรอืจนิตนากร ภาพเขยีนตามแนวคดินี้มรีปูแบบไม่
เหมอืนของจรงิ อาจมขีนาดสดัส่วนแตกต่างไปจากสดัส่วนทีเ่หน็จรงิ อาจมลีกัษณะประดษิฐต์กแต่ง
ลวดลายทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากธรรมชาต ิหรอืเป็นลวดลายเรขาคณิต อาจมลีกัษณะพร่ามวัไม่ชดัเจน 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้พลเห็นต้องใช้ความคดิหรอืท าให้ฉงน แต่ถ้าผู้ดูมคีวามคดิคล้ายกบัผู้วาด หรอืมี
จนิตนาการแนวเดยีวกนักส็ามารถชื่นชมการเขยีนภาพตามแนวนี้ได้ 

3) เพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน ภาพเขยีนตมแนวคิดนี้มรีูปแบบเรยีบง่าย 
เด่นชดั มลีกัษณะเป็นสญัลกัษณ์หรอืเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ผู้ดูเขา้ใจได้ทนัท ีหรอืเมื่อเหน็แล้วรูว้่า
จะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร เช่น เครื่องหมายจราจร เป็นตน้ 

การเรยีกชื่อภาพเขยีนจะเรยีกชื่อต่างกนัตามวสัดุที่ใช้เขยีน ตามหน้าที่ใช้สอย หรอื
ตามลกัษณะภาพที่เหน็ เช่น การเขยีนภาพร่าง ภาพคน ภาพสตัว์ เป็นต้น (อาร ีสุทธพินัธุ์ . 2528: 
108 – 109) 
 

2.3 กิจกรรมสร้างสรรคใ์นการวาดภาพ 
อาร ี รงัสนินัท ์(2526: 161 – 162) กล่าวถงึกจิกรรมในการวาด ดงันี้ 
การวาดภาพ หมายถงึ การเขยีนภาพในลกัษณะต่าง ๆ ดงันี้ 
1)  การวาดภาพตามใจชอบ หมายถงึ การใหโ้อกาสเดก็ไดม้โีอกาสเลอืกวาดสิง่ทีเ่ดก็

พอใจ และสามารถวาดได้ ซึ่งส่วนมากเด็กในวยัก่อนเรยีนมกัจะวาดรูปคน บ้าน สตัว์ ตุ๊กตา หรอื
ภาพทีเ่ดก็ประทบัใจ 
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2) การวาดภาพจากประสบการณ์ หมายถงึ การใหเ้ดก็เลอืกวาดภาพจากประสบการณ์ที่
เดก็ไดไ้ปเทีย่วตามทีต่่าง ๆ หรอืสิง่ทีเ่ดก็ไดร้บัเช่น ทะเล สวนสตัว ์ของขวญัวนัเกดิ สตัวเ์ลีย้ง ของ
เล่น เป็นตน้ 

3) การวาดภาพจากการฟงันิทาน หมายถงึ การใหเ้ดก็เขยีนภาพจากนิทานทีค่รเูล่า
ให้ฟงัหรอืเทปนิทาน ซึ่งเด็กจะแสดงทัง้ความรูส้กึนึกคดิทางด้านสติปญัญา และความรูส้กึนึกคดิ
ทางดา้นจติใจ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพได ้

4) การวาดภาพจากเสยีงเพลง หมายถงึ การให้เด็กได้ฟงัเพลงแล้วเขยีนภาพตาม
ความนึกคดิของเดก็ เป็นภาพทีป่ระทบัใจจากการฟงัเพลง 

5) การวาดภาพจากการแสดงบทบาทสมมต ิหมายถงึ การใหเ้ดก็เขยีนภาพจากการที่
เดก็ไดแ้สดงบทบาทสมมตไิป แลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ 

6) การวาดภาพจากสิง่เรา้ที่ก าหนด หมายถงึ การที่เดก็เพิม่เตมิต่อให้เป็นภาพจาก
สิง่เรา้ทีก่ าหนดมาให ้ซึง่สิง่เรา้อาจแบ่งเป็น 

6.1) ต่อเตมิ ภาพจากสิง่เรา้ทีไ่มส่มบรูณ์ เช่น เสน้ลกัษณะต่างๆ เช่น เสน้ตรง 
เสน้คู่ขนาน      และอื่น ๆ เป็นตน้ 

6.2) ต่อเตมิภาพจากสิง่เรา้ทีส่มบูรณ์ เช่น วงกลม  สีเ่หลีย่ม  สามเหลีย่ม 
เป็นตน้ 

การต่อเติมในลักษณะเช่นนี้  เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ดี เด็กเกิด
จนิตนาการยัว่ยุ และท้าทายให้อยากลองท าให้เสรจ็เป็นรูปร่างด้วยความคดิที่เป็นอิสระ และด้วย
ความพอใจของตน นอกจากนัน้ยงัส่งเสรมิความคดิแปลกไม่ซ ้ากนั เดก็แต่ละคนจะเขยีนภาพตาม
ความคดิของตนจน ซึง่เป็นการเริม่ต้นในการกลา้คดิ และยอมรบัความแตกต่างของตนจากเพื่อนคน
อื่น สรา้งเสรมิใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจกลา้คดิในสิง่ทีแ่ปลก ๆ อนัน าไปสู่ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 

 

2.4  กิจกรรมวาดภาพระบายสีจากใบงานสร้างสรรค ์
กจิกรรมวาดภาพระบายสจีากใบงานสรา้งสรรค์ที่ผู้วจิยัได้น ามาใช้ในการวจิยัครัง้นี้ 

ไดแ้นวคดิจากการใชส้ื่อการเรยีนอเนกประสงคข์องอาจารยส์ าเนา บุปผเวส (2534: 28 - 33) ซึ่ง
เรยีกสื่อนี้ว่า “หนังสอืแผ่นเดยีว” มลีกัษณะเป็นเอกสารหรอืกระดาษแผ่นเดยีว ภายในประกอบดว้ย 
เนื้อเรื่องสัน้ ๆ มภีาพประกอบเนื้อเรื่อง ท าให้นักเรยีนเกดิความสนุกเวลาอ่าน เนื้อเรื่องกระตุ้นและ
เรา้ความสนใจ การจดักจิกรรมระหว่างการเรยีนโดยใบงานสรา้งสรรคเ์ป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยอาศยั
ความตอ้งการและความสนใจของนกัเรยีนเป็นหลกั โดยใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมในการก าหนดกจิกรรม 
ภาษาทีใ่ชใ้นใบงานสรา้งสรรคน์ี้ ใชภ้าษาทีเ่ป็นประโยคสัน้ ๆ อ่านงา่ย มคีวามหมายชดัเจน และเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวนัของนักเรยีน เพื่อให้นักเรยีนสามรถที่จะประยุกต์ความรู้และ
ประสบการณ์เดมิของตนเชื่อมโยงกบัเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง ท าใหเ้กดิความคดิแปลกใหม่ไปจากเดมิ 
ท าใหน้ักเรยีนมอีสิระในการคดิการแสดงออกอย่างเสร ีกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
จะช่วยท าใหน้กัเรยีนเกดิการพฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ด้ 
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ส าเนา  บุปผเวส (2534: 33) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของหนงัสอืแผ่นเดยีวไวด้งันี้ 
1) ใชเ้ป็นหนงัสอืเสรมิการอ่านและหนงัสอือ่านเพิม่เตมิ 
2) ใชเ้ป็นสื่อการเรยีนการสอนไดทุ้กขัน้ตอนของกระบวนการเรยีนการสอนไดแ้ก่ ขัน้

น าเขา้สู่บทเรยีน ขัน้สอน ขัน้สรปุ และขัน้ประเมนิผล 
3) ใชเ้ป็นสื่อเพื่อการเรยีนการสอนซ่อมเสรมิ 
4) ใช้เป็นสื่อเสรมิสร้างความคิดสร้างสรรค์ทัง้ในด้านการใช้ภาษาศิลปะและงาน

ประดษิฐต่์างๆใหไ้ดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
ลกัษณะเด่นของกจิกรรมวาดภาพระบายสจีากใบงานสรา้งสรรคป์ระการแรกคอื เป็น

ใบงานทีผ่สมผสานระหว่างขอ้เขยีนกบัศลิปะไดอ้ยา่งกะทดัรดัและสะดวกในการใช ้ เหมาะสมกบัเดก็
ในวยัประถมศกึษา โดยครผููส้อนควรเลอืกเนื้อหาทีน่ักเรยีนสนใจและมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัประสบการณ์
ในชวีติของนกัเรยีน กจิกรรมเชยีนภาพระบายสจีากใบงานสรา้งสรรคม์ลีกัษณะยัว่ยุ กระตุน้จนิตนา
กรและความคดิสรา้งสรรคเ์กีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ  

ส าหรบัใบงานสรา้งสรรคท์ีใ่ชใ้นการสอนวชิาศลิปะไดใ้ชว้ธิบีูรณาการเรื่องราวต่าง ๆ 
ในชวีติประจ าวนัของนักเรยีนและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดโดยเนื้อหาในใบงานจะน าเสนอใน
ลกัษณะขอ้เขยีนสัน้ ๆ เพยีงประเดน็เดยีว พรอ้มกบัมรีูปภาพ วตัถุสิง่ของ ธรรมชาตแิวดล้อมและ
สิง่มชีวีติที่เกี่ยวช้องกบัเนื้อหาสอดแทรกลงไปในใบงานเพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้นักเรยีนเกิด
ความสนใจในกจิกรรม และช่วยกระตุ้นความคดิจนิตนาการ อนัน าไปสู่การแสดงออกทางศลิปะ 

คุณสมบตัเิด่นอกประการหน่ึงของกจิกรรมวาดภาพระบายสจีากใบงานสรา้งสรรค ์คอื 
เปิดโอกาสให้นักเรยีนมเีสรภีาพในการคดิสรา้งสรรค์และการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นภาพได้
ตามวุฒภิาวะ ความถนัด ประสบการณ์ของตนเอง การประเมน้ผล การเรยีนศลิปะตามใบงานนี้มไิด้
มุ่งเน้น การประเมนิทกัษะในการวาดภาพเท่านัน่ หากแต่ประเมน้การพฒันาการของนักเรยีนทุก ๆ 
ด้าน คอื ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปิญัญา และสิง่แวดล้อม โดยครูอาจจะเปิดโอกาสให้นักเรยีน
ซกัถามหรอืและเปลี่ยนประสบการณ์ความคดิเหน็ระหว่างนักเรยีนด้วยกนัในขณะที่ท ากจิกรรมนี้
ดว้ยกไ็ด ้

เมื่อนักเรยีนท ากจิกรรมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ครจูะน าเนอผลงานของนักเรยีนแต่ละคน
โดยใหน้กัเรยีนไดเ้ล่นเรือ่งเกี่ยวกบัภาพของตนเองใหก้ลุ่มฟงั และเปิดโอกาสใหก้ลุ่มไดซ้กัถาม การ
ซกัถามแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของนักเรยีนแต่ละคนจะช่วยท าใหน้ักเรยีนทีเ่ป็นเจา้ของผลงานและ
นักเรยีนคนอื่น ๆ ได้เกิดความคดิที่กว้างไกลไปจากเดมิ ซึ่งเป็นการพฒันาระดบัขัน้ความคดิตม
โครงสรา้งความคดิของกลิฟอรด์และทอรแ์รซ์ทีก่ล่าวว่า การทีค่รเูปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูโ้ดย
การจดักจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้อีสิระทางดา้นการแสดงออก ดา้นความคดิและจนิตนาการ
ในการวาดภาพล าไดต้ัง้ชื่อเรื่อง รวมทัง้ใหผู้เ้รยีนไดแ้ก้ปญัหาต่าง ๆ ดว้ยตนเองอย่างอสิระ จะช่วย
พฒันาทกัษะการตดิใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้ 

ส าหรบัเรื่องการประเมนิผลจงึเน้นกระบวนการฝึกทกัษะความคดิสรา้งสรรค์มากกว่า
ทีค่รจูะดผูลงานทีส่ าเรจ็แลว้ของนกัเรยีน 
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จากแนวคดิในการสรา้งใบงานสรา้งสรรคน์ี้ ผูว้จิยัไดส้รา้งเป็นเครือ่งมอืในการวจิยัโดย
ได้น าใบงานสร้างสรรค์ที่ผู้วจิยัได้คดิท าขึน้แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบให้สอดคล้องกบั
องคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่มี 4 ดา้น คอื ความคดิรเิริม่ ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิ
ละเอยีดลออ และความคดิยดืหยุน่ และเมือ่ผูเ้ชีย่วชาญไดต้รวจแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าไปหรบัปรุงแก้ไขอกี
ครัง้หนึ่ง จงึน ามาใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
 

2.5  ความส าคญัของการวาดภาพกบัเดก็ปฐมวยั 
การวาดภาพ เป็นกจิกรรมทีม่คีุณค่าส าหรบัเดก็ปฐมวยั เพราะนอกจากจะช่วยใหเ้ดก็

เพลดิเพลนิแลว้ ในขณะเดก็ก าลงัวาดภาพ เดก็จะไดฝึ้กการสงัเกต จ าแนกและเปรยีบเทยีบช่วยให้
เดก็ไดเ้รยีนรูใ้นเรือ่งสิง่ต่างๆ โดยผ่านประสบการณ์ตรง ซึง่ ปิยชาต ิแสงอรณุ ไดก้ล่าวไวว้่ากจิกรรม
วาดภาพเป็นกจิกรรมศลิปะทีจ่ดัใหแ้ก่เดก็  ในลกัษณะเชงิของเล่น  เดก็จะมคีวามสนใจ  สนุกสนาน
เพลดิเพลนิเกิดความรู้สกึเหมอืนได้เล่นของเล่น  ขณะเดยีวกนัเด็กก็จะเกิดการพฒันาในด้านการ
เรยีนรู ้ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างกลา้มเนื้อกบัความคดิ เดก็จะแสดงออก
ถงึการรู้จกัคดิ รูจ้กัแก้ปญัหา รู้จกัค้นคว้าและทดลอง รู้จกัใช้เหตุผล รู้จกัสร้างสื่อที่ตนเข้าใจจาก
จนิตนาการของตนเองนอกจากนี้ยงัเป็นกระบวนการสร้างความสุนทรยี์ให้เกิดขึ้นในจติใจ และ
ความรู้สกึของเด็กอนัเป็นพื้นฐานที่ส าคญัในการพฒันาสติปญัญาและความเจรญิเติบโตของเด็ก
ต่อไป (ปิยชาต ิแสงอรณุ. 2526: 49 – 52) 

สมใจ ทพิยช์ยัเมธา และ ลออ ชุตกิร ได้ให้คุณค่าของกจิกรรมการวาดรปูที่มต่ีอเดก็
ปฐมวยัดงันี้ 

1)  ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของเดก็ เดก็มคีวามสุขเพราะไดแ้สดงออกตามความพอใจ
อยา่งเตม็ที ่

2)  ช่วยใหเ้ดก็แสดงความคดิ  ความสนใจ  และความถนดัตามธรรมชาตขิองเดก็ 
3)  ฝึกทกัษะการใชม้อืของเดก็ใหช้ านาญ 
4)  เป็นการปลกูฝงัใหเ้ดก็มจีนิตนาการและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ (สมใจ ทพิยช์ยัเมธา; 

และ ลออ  ชุตกิร. 2525: 220) 
วริณุ ตัง้เจรญิ (2526: 11) กล่าวถงึการวาดภาพของเดก็ปฐมวยัว่าเป็นการแสดงออก

เพื่อแสดงพฤติกรรมที่ส าคัญคือ เพื่อให้สมัพนัธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อความสนุก
เพลดิเพลนิ  และเพื่อเรยีนรูส้รา้งสรรคแ์ละเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

จากความส าคญัของการวาดภาพดงักล่าว  สรุปไดว้่า  การวาดภาพของเดก็ปฐมวยั
นอกจากจะช่วยใหเ้ดก็รูส้กึสนุกสนาน  เพลดิเพลนิ  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ลว้  ยงัช่วยใหเ้กดิ
การพฒันาในด้านทกัษะการใช้มอื  และเกิดการเรยีนรู้สิง่แวดล้อม  รู้จกัคดิ  รูจ้กัแก้ปญัหา  รู้จกั
คน้ควา้และทดลอง  สรา้งสื่อทีต่นเขา้ใจจากจนิตนาการของตนเอง   
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2.6 การวาดภาพกบัการเจริญเติบโตของเดก็ 
วริุณ ตัง้เจรญิ (2526: 45)  กล่าวว่า  การวาดภาพเป็นการแสดงออกทีช่ี้ให้เหน็ถงึ

การเจรญิเตบิโตของเดก็  และกล่าวว่า  ปรากฏการ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงออกทางการ
วาดภาพจะเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงหรอืการเตบิโตของเดก็ทัง้ดา้นรา่งก่าย  การรบัรู ้ อารมณ์  
จติใจ 

โลเวนเฟลด ์(Lowenfeld. 1970: 23-27)  ไดก้ล่าวถงึการวาดภาพว่า  มสี่วนสะทอ้น
ใหเ้หน็พฒันาการหรอืการเจรญิเตบิโตในดน้ต่างต่าง ๆ ดงันี้ 

1) การเจรญิเตบิโต ทางดา้นอารมณ์ (Emotional Growth) เน้นให้เหน็ว่า การสรา้งสรรค์
ภาพนัน้มคีวามหมายและความส าคญัต่อเดก็  เพราะเดก็จะต้องใชค้วามสามารถในการปรบัตวักบั
สถานการณ์แปลกใหม่หรือประสบกับปญัหาการรับรู้ที่ต่อเน่ือง เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย
ประสบการณ์ที่กวา้งและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยในขณะทีส่รา้งสรรคภ์าพ  และคุณภาพเหล่านี้
จะแสดงให้เหน็ได้  เช่น  เดก็ที่วาดภาพ  ซ ้า ๆ เหมอืนกนัตลอดเวลาย่อมแสดงว่าเดก็มปีญัหาใน
การปรบัตวัและไม่มัน่ใจในการแสดงออกเช่นเดยีวกบักรณีผูใ้หญ่ให้เดก็ลอกแบบรูปเรขาคณิตเป็น
ประจ า  เด็กก็จะท าเช่นนัน้และท าได้ด ี แต่เด็กเหล่านี้จะสูญเสยีความมัน่ใจในการแสดงออกทาง
ศลิปะและการคดิ 

2) การเจรญิเตบิโตทางดา้นสตปิญัญา (Intellectual  Growth)  การทีเ่ดก็แสดงออก
ทางศลิปะในแต่ละวยั  หรอืแต่ละคนแตกต่างกนั  ยอ่มแสดงถงึความแตกต่างทางดา้นสตปิญัญาดว้ย  
ขอ้แตกต่างจะปรากฏในแง่ของรายละเอยีด  การแสดงรูปทรง  การออกแบบ  การระบายส ี หรอื
จนิตนาการ  ข้อแตกต่างนี้สามารถพิจารณาได้จากความแตกต่างของวัยบุคคล  หรือในแต่ละ
ช่วงเวลา  กระบวนการท างานทางศิลปะนัน้จะเริม่จากการวเิคราะห์ข้อมูล  ซึ่งเป็นประสบการณ์
บรูณาการ  ความคดิ  และจนิตนาการเขา้ดว้ยกนั  แลว้จงึสงัเคราะหเ์สน้  รปูทรง  ส ี

3) การเจรญิเตบิโตทางด้านร่างกาย (Physical  Growth)  การวาดภาพกบัความ
เจรญิเตบิโตดา้นร่างกายเป็นการแสดงออกทีใ่ชใ้หเ้หน็ความสามารถของการใชส้ายตาทีส่มัพนัธก์บั
การเคลื่อนไหวในส่วนที่ต้องใช้ทกัษะในการควบคุมทิศทางการลากเส้น  การ เจรญิเติบโตของ
รา่งกาย  จะท าใหม้กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบการวาดทีเ่รมิจากขัน้ขดีเขีย่ (Scribbling  Stage)   เป็น
เส้นยุ่งๆ  ไปสู่ความสามารถควบคุมเส้นให้เป็นระเบยีบขึน้เรื่อยๆ  การเคลื่อนไหวของเส้นจะเป็น
อย่างซ ้าๆ  อยู่ระยะหนึ่ง  แล้วจะสามารถลากใหเ้ป็นรปูทรงใหป้รากฏขึน้  และเมื่อเดก็เจรญิเตบิโต  
พฒันาการทางทกัษะการเคลื่อนไหวจะท าให้รูปแบบการวาดพฒันาจากเส้นทีว่าดเป็นรูปร่างง่ายๆ  
ไปสู่รปูรา่งทีเ่ลยีนแบบของจรงิมากขึน้ 

4) การเจรญิเตบิโตทางดา้นการรบัรู ้(Perceptual  Growth)  โลเวนเฟลด ์ กล่าวว่า
ประสบการณ์ในชวีติประจ าวนัที่เดก็รบัรูค้วามหมาย  และคุณภาพของสิง่ต่างๆ  จะแสดงใหเ้หน็ได้
จากประสบการณ์ที่ได้รบัจากการประสบการณ์สมัผสั  การรบัรูส้่วนใหญ่จะเป็นการรบัรูท้างสายตา  
โดยการรบัรูเ้กี่ยวกบัส ี รูปร่าง (Forn)  และบรเิวณว่าง (Space)   พฒันาการรบัรูท้างสายตาจะเริม่
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พฒันาแยกแยะสิง่ต่างๆ  จากการแยกแยะสคีวามสกปรกดว้ยการแยกแยะรปูร่างในระยะแรก  ต่อมา
เมื่อเดก็มพีฒันาการของการรบัรูทุ้กด้านมากขึน้  เดก็จะแสดการรบัรูบ้รเิวณว่าง ซึง่เดก็รูว้่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของสิง่แวดล้อม  ระยะพฒันาการเกี่ยวกบับรเิวณว่างม ีความส าคญัส าหรบัเดก็มาก  
เหมอืนกบัว่ามเีดก็เตบิโตขึน้  เดก็จะสามารถน าพฒันาการการใช้บรเิวณว่างได้เหมาะสมขึน้หรอื
สามารถถ่ายทอดความรู้สกึจากสิง่ที่ตนรบัรู้ออกมาในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของภาพให้มคีวามหมาย  
และมคีวามสมัพนัธ์กนัได้ ภาพที่วาดจงึประกอบด้วยการใช้บรเิวณว่าง  รูปร่าง  สสีนั  ความรูส้ ึก   
โลเวนเฟลด์ กล่าวว่า  เด็กที่มีการสงัเกตดี  จะรู้ว่าวตัถุต่าง ๆ ย่อมมคีวามต่างกันด้านรูปร่าง  
รูปทรง สี ความเรยีบและขรุขระ ความรู้สึกต่อแสงและความมืด การรบัรู้เหล่านัน้ล้วนมาจาก
ประสบการณ์ จากการม ีปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม ส าหรบัครทูีส่อนเดก็เลก็ ๆ ควรจดัใหเ้ดก็ไดร้บั
ประสบการณ์จากการเล่น ที่จะพัฒนาการรับรู้ทางสายตา และความรู้สึกประสาทสัมผัสจาก
สิง่แวดลอ้ม 

5) การเจรญิเตบิโตทางด้านสงัคม (Social Growth) การวาดภาพเป็นการถ่ายทอด
สารหรอืสาระ  ส่วนใหญ่เน้นเกี่ยวกบัความคดิค านึงส่วนตวั  สิง่แวดล้อม  สงัคมและในอีกแง่หนึ่ง
แสดงถงึการท างานรว่มกนั  เมือ่เดก็เริม่วาดลกัษณะไดใ้นระยะแรก จะวาดคนทีใ่กลช้ดิ เช่น พ่อ แม ่
ตวัเอง เพื่อน แต่เมื่อเดก็เตบิโตขึน้ สิง่ที่วาดจะมาจากประสบการณ์ทางสงัคมที่ใกล้ตวัออกไป ซึ่ง
แสดว่า  เดก็รบัรูโ้ลกภายนอกทีก่วา้งขึน้  ประสบการณ์เหล่านี้จะเกิดจากการสะสมความรู ้ มคีวาม
สนใจต่อสิง่ต่าง ๆ เช่น  เดก็วาดภาพคนดบัเพลงิ  บุคคลอาชพีต่าง ๆ ในสงัคม  เป็นตน้ 

6) การเจรญิเตบิโตทางดา้นสุนทรยีภาพ (Aesthetic Growth) พฒันาทางดา้นสุนทรยีภาพ
แสดงให้เห็นถึงประสาทสัมผัสที่ได้บูรณาการประสบการณ์ทัง้มวลซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิด  
ความรูส้กึ การรบัรู ้ผลจากการบรูณาการนี้ สามารถทีจ่ะพบไดจ้ากการจดัภาพทีป่ระสานกลมเกลยีว
เป็นเอกภาพ  และแสดงออกซึง่ความรูส้กึนึกคดิดว้ยภาวะของบรเิวณว่าง เสน้ ลกัษณะผวิ และสี 

7) การเจรญิเตบิโตทางดา้นการสรา้งสรรค ์(Creative Growth)โลเวนเฟลด ์กล่าวว่า 
พฒันาการทางความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็  เริม่พฒันาตัง้แต่เดก็ท าเครื่องหมายไดใ้น

ครัง้แรก แล้วเรยีกสิง่ทีเ่ขาสรา้งนัน้ว่า  “ผูช้าย”“บ้าน”  หรอื “ภูเขา”  รปูทีเ่ขาสรา้งขึน้มานี้ท าใหเ้กดิ
ความคดิสรา้งสรรค ์จากการคดิสรา้งสิง่ง่าย ๆ เหล่านี้จะน าไปสู่การสรา้งสิง่ยาก ๆ ซึง่จะผ่านขัน้ตอนที่
ซบัซ่อนยิง่ขนั  อย่างไรกต็ามพฒันาการทางดา้นการสรา้งสรรคต์้องอาศยัเสรภีาพทางความคดิและ
การกระท า เมื่อเดก็รูส้กึมอีสิระและความกล้าที่จะแสดงออก การแสดงออกในครัง้ต่อๆ ไป เดก็จะ
สร้างรูปร่างและใส่บางสิ่งลงในภาพของตนสิ่งที่แสดงออกมานัน้มาจากความคิด จินตนาการ 
ความรูส้กึอสิระและมัน่ใจทีส่รา้งสิง่ใหม ่ๆ รวมถงึการใชว้สัดุในการสรา้งสรรคด์ว้ย เดก็ทีถู่กขดัขวาง
หรอืยงันัง่ด้วยกฎเกณฑห์รอืขอ้บงัคบัที่ไม่มเีหตุผล มกัจะขาดความเชื่อมัน่ในความคดิของตนเอง  
การแสดงออกมกัเลยีนแบบผูอ้ื่น 
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จากเอกสารดงักล่าว สรุปไดว้่า การวาดภาพในวยัเดก็ เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็พฒันาการ
หรอืการเจรญิเตบิโตในดา้นอารมณ์ ดา้นสตปิญัญา ดา้นร่างกาย ดา้นการรบัรู ้ ดา้นสงัคม  ดา้นสุนทรยีภาพ 
และดา้นการสรา้งสรรค ์ซึง่จะพฒันาจากเรือ่งงา่ย ๆ ไปสู่ข ัน้ตอนทีย่ากและซบัซอ้นยิง่ขึน้ 

 
2.7 พฒันาการทางการวาดภาพของเดก็ปฐมวยั 

การวาดภาพของเด็กปฐมวยั  จะแตกต่างกนัตามระดบัอายุ การเจรญิเติบโตของ
ร่างกาย  ประสบการณ์ที่ได้รบั  ดงันัน้การจดักิจกรรมทางศิลปะให้กบัเด็กจงึควรจะเข้าใจระดบั
พฒันาการ  ความสามารถและการแสดงออกของเดก็  เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาทีถู่กต้อง
และตรงเป้าหมายยิง่ขึน้ 

ภรณ ี คุรรุตันะ (2523: 115-116)  ไดก้ล่าวถงึ  ระดบัความสามารถในกาวาดรปูดว้ย
สเีทยีนและลกัษณะภาพวาดขอเดก็ปฐมวยัไวด้งันี้ 

อายุ 1 – 2 ขวบ  จะสามารถลากเส้นยุ่ง ๆ โดยไม่มคีวามหมาย เดก็จะลากเสน้ตาม
ความพอใจของตนเอง 

อาย ุ3 – 4 ขวบ เดก็จะเริม่บอกชื่อภาพทีต่นวาดได ้
อายุ 4 – 5 ขวบ เดก็จะพบว่าตนสามารถวาดภาพของจรงิได้ภาพที่วาดจะเป็นสิง่ที่

เดก็คุน้เคย 
อายุ 5 – 6 จะเริม่ปรบัตวัโดยการสงัเกต จะพยายามวาดภาพตามความเป็นจรงิ แต่

จะยงัไมแ่สดงความถูกตอ้งในเรือ่งของส ีขนาด และคามเป็นจรงิ 
ลกัษณะภาพวาดของเดก็ 
1) มลีกัษณะโปรง่  อาจมองเหน็สิง่ทีอ่ยูห่ลงัก าแพงหรอืฝาได ้
2) ไมเ่ป็นไปตามธรรมชาตแิละไมไ่ดส้ดัส่วน  เช่น กระต่ายสงูกว่าบา้น 
3) ภาพจะเป็นไปตามความต้องการของเดก็ เช่น  หากมคีนสองคนยนืห่างกนั  ถ้า

ประสงคจ์ะใหค้นทัง้สองจบัมอืกนักจ็ะลากมอืยาวจนมอืชนกนั 
4) สบัสนในเรื่องฤดูกาล สถานที่และเวลา  เช่น  วาดภาพให้พระอาทติย ์พระจนัทร ์

และดาวขึน้พรอ้มกนั 
5) สไีมเ่ป็นไปตามความเป็นจรงิ 
6) เดก็ 5 -  6  ขวบ จะพยายามใชส้เีหมอืนจรงิมากขึน้ 
วชิยั  วงษ์ใหญ่  (2523: 58)  ได้แบ่งพฒันาการทางศลิปะเป็น  10  ระยะด้วยกนั  

โดยเริม่ตัง้แต่เดก็ วยัทารกเป็นตน้มา  คอื 
1) ระยะแห่งการแสวงหา (The Search) 8 สปัดาหถ์งึ2 ขวบ  ความ 
2) สามารถในการใช้มอืจะสามารถจบัวัตถุได ้ จบัเอาของเขา้ปาได้ เล่นกบันิ้วเท้า  

ขย ากระดาษเล่นกบัน ้าเวลาอาบ เวลาจบัแท่งไมส้ีเ่หลีย่มจะใชส้องมอืแลว้เอาเขา้ปาก ความสามารถ
ในการแสดองออกซึง่ความเขา้ใจ เช่น ยิม้กบัตวัเองในกระจก ตบขวดนม เปล่งเสยีงแหลมเอิก๊อ๊าก 
เป็นตน้ พฒันาการทางศลิปะไดเ้กดิขึน้แอบแฝงกบัพฤตกิรรมเหล่านี้ 
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3) ระยะของการขดีเขีย่ (Scribbles and Scribbing) พฒันาการเดก็ระยะนี้อยู่ในอายุ
ประมาณ 2 – 3 ขวบการขดีเขี่ยเป็นพฤติกรรมที่เด็กสามารถกระท าได้ทนัทีโดยปราศจากการ
กระตุน้ เมือ่เดก็โตขึน้การขดีเขีย่จะไปปรากฏเป็นส่วนประกอบของการเขยีนรปูต่อไป เช่น เป็นส่วน
ของผมเมื่อวาดคนใบของต้นไมค้วนัไป ก้อนเมฆ ระยะการขดีเขีย่เดก็จะใช้เป็นการตอบสนองการ
เคลื่อนไหวของมอืและแขนเตม็ความพอใจของเดก็เอง การขดีเขีย่ของเดก็ระยะนี้จะใชเ้สน้พื้นฐาน
เหล่านี้ในการขดีเขีย่ออกมา เส้นพื้นฐานต่าง ๆ คอื เส้นตรง (Vertical) เส้นนอน (Horizontal) เส้น
ทแยงมุม (Daigonal) วงกลม (Circiular) เส้นโค้ง (Curing) เส้นเป็นคลื่น (Waving) การขดีเขีย่นัน้
รวมถงึรปูแบบต่าง ๆ มอียูป่ระปรายอยูอ่ยา่งไมช่ดัเจน 

4) ระยะของการซ่อนเรน้รปูทรง (The Secrets of Shape) การพฒันาทางศลิปะระยะ
นี้จะอยู่ในอายุระหว่าง 2-3 ขวบ เด็กอายุ 2 ขวบ ไม่สามารถวาดรูปวงกลมได้สมบูรณ์ตามใจ
ปรารถนารปูแบบการเขยีนจะปรากฏออกมาแบบขดีเขีย่ มรีปูทรงเกดิขึน้ รปูทรงจะปรากฏใหเ้หน็ได้
เมื่ออายุ 3 ขวบ เดก็จะสามารถเขยีนรูปสีเ่หลี่ยม วงกลม และรูปร่างภายนอกของรปูทรงอื่นๆ และ
รปูทรงเหล่านี้จะปรากฏออกมากบัการขดีเขีย่ทัว่ไป 

5) ระยะของการออกแบบ (The Child and Design) พฒันาการระยะนี้อยู่ระหว่างอายุ
ประมาณ 3-5 ขวบ เดก็จะเริม่น าเอารปูทรงต่าง ๆ มาผสมผสานกนั เมื่อเดก็เอารูปทรงมาประกอบ
เข้าด้วยกนัเป็นการเริม่พฒันาการออกแบบ เด็กจะแสดงความสามารถในการใช้รูปทรงหลาย ๆ 
รปูทรงไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

6) ระยะของการพฒันา วงกลม ดวงอาทติย ์และรศัม ี(Mandalas Sun and Radials) 
พฒันาการทางศลิปะระยะนี้อยู่ในอายุประมาณ 3-5 ขวบ ความส าคญัของการแสดงออกอย่างแจ่ม
ชดัของการพฒันาในระยะน้ีค่อนขา้งจะเพอ้ฝนัจากค าพดูเดก็ การแสดงออกในการวาดรปูค่อนขา้งจะ
สมบูรณ์มคีวามสมดุล มคีวามงดงามในการออกแบบ เดก็สามารถเขยีนรูปดวงอาทติย ์มรีศัม ีและ
การพฒันาจากดวงอาทติยก์็จะไปสู่การวาดรปูหน้าคน และเสน้รศัมขีองดวงอาทติย ์เดก็จะน ามาใช้
เป็นเสน้ผมเมือ่วาดรปูหน้าคน 

7) ระยะของการวาดรปูคน(People) เดก็เริม่เขยีนรปูคนไดใ้นอายุประมาณ 4-6 ขวบ 
แต่หน้าตาจะใหญ่โตมาก แขนขาจะมขีนาดเลก็ จะมุ่งความสนใจเขยีนแต่หน้าตา แขนจะต่อออกมา
ทางศรีษะ และเริม่เขยีนขา ต่อมาจะเขยีนโดยลมืเขยีนแขน จะมแีต่ขาเพื่อใหเ้กดิความสมดุล 

8) ระยะของการวาดรูปที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องราว (Almost Pictures) อยู่ในอายุ
ประมาณ 4-6 ขวบ เดก็ส่วนมากจะเริม่พฒันาเขา้สู่ระยะของการออกแบบรปูทรง เดก็จะเขยีนรปูคน
ชดัเจนขึน้ และมองดูตามทีต่นเหน็เหมอืนผูใ้หญ่มากขึน้ เดก็เริม่เขยีนรปูสตัว ์มขีา 4 ขา อยู่บนขา้ง
เดยีวต่อ 

9)  ระยะของการวาดภาพมเีรื่องราว (Pictures) ระยะนี้แบ่งออกเป็นสองตอน คอื 
ระยะต้นการเขยีนรูปของเดก็จะวาดรปูคน สตัว์ บ้าน และต้นไม ้เป็นต้น ต่อมาคอืระยะหลงัเดก็จะ
วาดรปูต่างๆ มคีวามชดัเจนมากขึน้ และงา่ยต่อการเขา้ใจและการยอมรบัของผูใ้หญ่ 
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10) ระยะของการซ่อนเรน้สิง่ที่มคีุณค่า (Hidden Treasures) เดก็วยั  5-7 ขวบ จะ
เขยีนภาพทีเ่รยีกว่า X-ray Picture ลกัษณะภาพแสดงถงึส่วนละเอยีดภายใน เช่น สิง่ของภายใน
บา้นทีม่องเหน็ไดจ้ากภายนอก 

สรุปได้ว่า พฒันาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยั จะพฒันาเป็นล าดบัตามวยั 
ตามพฒันาการของการใช้กล้ามเนื้อย่อย ประสาทสมัพนัธ์ระหว่างตากบัมอื ตลอดจนการเรยีนรู้
สิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ตวั โดยเริม่จากการขดีเขยีนทีไ่ม่มคีวามหมายไปสู่การวาดภาพที่มคีวามหมาย
และสามารถใชส้ญัลกัษณ์แทนสิง่ทีต่นเขา้ใจไดต้ามล าดบัพฒันาการ 
 

2.8  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการวาดภาพของเดก็ปฐมวยั 
การวาดภาพของเดก็ปฐมวยัจะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบทางดา้นต่าง ๆ ดงันี้ (วริุณ ตัง้เจรญิ.  

2526: 19) 
1) ทางดา้นการใชก้ลา้มเนื้อย่อยประสาทสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา การวาดภาพของ

เด็กปฐมวยัเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการใช้ความสามารถของก้ามเนื้อย่อยและประสาทสมัพนัธ์
ระหว่างมอืกบัตาซึง่พบว่า พฒันาการของการใชก้ลา้มเนื้อยอ่ยและประสาทสมัพนัธจ์ะค่อย ๆ พฒันา
จากการใช้มอืและตาในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ าวนั เช่น การช่วยเหลอืตนเองในการแต่ง
กายการเล่นเกมส์ และการเล่นของเล่นต่าง ๆ พฒันาการทางการใช้กล้ามเนื้อย่อยและประสา
สมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตาจะอยู่ในระดบัใดขึน้อยู่กบัความอยากรูอ้ยากเหน็ และประสบการณ์เดมิที่
เดก็มโีอกาสในการปฏบิตักิจิกรรมมากน้อยเพยีงใด 

2) ทางดา้นการรบัรู ้เมือ่เดก็วาดภาพในช่วงแรกรปูทรงต่าง ๆ จะเป็นเพยีงสญัลกัษณ์
ที่สื่อสารเฉพาะตวั ซึ่งจะกระตุ้นการรบัรูใ้ห้เป็นรูปธรรมขึน้ เพาะในช่วงการเรยีนรูส้ ิง่แวดล้อมของ
เดก็ปฐมวยั รูปย่อมมองถงึรูปร่าง รูปทรง มวล ปรมิาณมวล ปรมิาตรและพื้นผวิของสิง่นัน้สมัพนัธ์
กบัการสรา้งศลิปะของเขา การรบัรูส้ ิง่แวดดอ้มจงึช่วยใหเ้ดก็รูจ้กัการสงัเกต การพนิิจพเิคราะห ์หรอื
การวเิคราะหส์่งต่าง ๆ และเขยีนออกมาเป็นภาพได ้ 

3) ทางด้านการคดิ ขณะที่เด็กวาดภาพ เขาจะจดัระบบความคดิอย่างรวมเรว็และ
ต่อเนื่องในอนัทีจ่ะควบคุมการแสดงออกใหเ้ป็นไปอย่างทีค่ดิค านึง เดก็ส่วนใหญ่เมื่อวาดภาพ สิง่ใด
สิง่หนึ่งจะแปลความรูปทรงต่าง ๆ ออกมามากมายหลายชนิดและเกือบจะไม่ซ ้ากนัในแต่ละครัง้ 
ภาพวาดของเดก็จงึเปรยีบเสมอืนการแสดงออกทางคามคดิของเดก็นัน่เอง 

4) ภาพวาดตามแบบที่ก าหนดไว้ ภาพนี้เด็กจะวาดภาพเยนแบบที่ก าหนดให้ทุก
ประการซึง่จากการศกึษาสงัเกตการณ์วาดภาพตามความสนใจและแบบอสิระของเดก็ปรากฏว่าภาพ
ทีเ่ดก็ชอบวาดมากทีสุ่ดเรยีงตามล าดบัคอื ภาพคน ภาพสตัว ์และภาพตน้ไม้ 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพของเด็กปฐมวยั ได้แก่การใช้
กล้ามเนื้อย่อยและประสาทสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตา การรบัรู ้การคดิ ตลอดจนรูปแบบของภาพที่
เดก็จะวาดเลยีนแบบ ซึ่งเหล่านี้ลว้นเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัที่จะช่วยส่งเสรมิให้เดก็ไดพ้ฒันาและ
เกดิการเรยีนรูใ้นขณะทีว่าดภาพ 
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2.9  พฤติกรรมการวาดภาพกบัภาพท่ีเดก็ปฐมวยัชอบวาด 
ในระยะเริ่มแรก ภาพวาดของเด็กมีความหมายเพียงเพื่อบอกว่าเป็นการใช้

องคป์ระกอบทางกลไกของรา่งกายความคุมสาระส าคญั และเป็นการจดัเรยีงของภาพวาดเท่านัน้ ซึง่
ความเจรญิของเดก็จะเริม่ดว้ยแบบงา่ย ๆ ไปสู่แบบทีซ่บัซอ้นขึน้โดยลกัษณะของสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมได้
เขา้ไปอยู่ในตวัเดก็ เมื่อเขาโตขึน้ความสามารถในการทีจ่ะวาดภาพใหเ้ป็นรปูเป็นร่างมมีากขึน้ อาจ
ขึน้อยู่กบัประสบการณ์การรบัรู้ในสิง่นัน้ ๆ ได้ดกีว่าก็ได้ นอกจากนี้พบวาเดก็จะไม่วาดภาพวตัถุ
ออกมาตรง ๆ อย่างทีต่าเหน็ แต่จะเลอืกเปลีย่นแปลงและเพิง่สิง่ทีค่ดิว่าอาจจะเกี่ยวขอ้งกบัวตัถุนัน้
ลงในภาพของเขา แนวโน้มเหล่านี้เกดิขึน้เสมอ แมว้ตัถุจะถูกลอกเลยีนแบบจากตวัอย่างหรอืวาดขึ้น
โดยอาศยัความจ ากต็าม (บุญไท เจรญิผล. 2533: 2; อ้างองิจาก Harris. 1963: 28) ไดท้ าการศกึ
และสังเกตการณ์วาดภาพของเด็ก พบว่าการวาดภาพของเด็กนัน้ เด็กได้ร ับอิทธิพลมาจา ก
สิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ตวั และไดแ้บ่งลกัษณะภาพทีเ่ดก็วาดออกเป็น 3 แบบ คอื 

1)  ภาพวาดตามความสนใจ  เดก็จะวาดภาพตามความสนใจของตนเอง 
2)  ภาพวาดอสิระ  เป็นการวาดภาพจากหวัขอ้ทีก่ าหนดให ้แต่เดก็จะคดิสิง่ทีจ่ะวาดเอง 
3)  ภาพของจรงิ  เดก็จะวาดภาพจากจรงิทีก่ าหนดให ้
สรุปไดว้่า   พฤตกิรรมการวาดภาพของเดก็ในระยะเริม่แรกนัน้จะมคีวามหมายเพยีง

เพื่อบอกว่าเป็นการใชอ้งคป์ระกอบทางกลไกของรา่งกายควบคุมสาระส าคญั  ภาพทีว่าดจะเป็นแบบ
งา่ย ๆ ไปสู่แบบทีซ่บัซอ้นยิง่ขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัประสบการณ์รบัรูแ้ลอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ตวั 
ซึง่ภาพทีเ่ดก็วาดอาจเป็นสิง่ทีเ่กดิจากความสนใจ จากหวัขอ้ทีก่ าหนดให ้หรอืจากของจรงิทีก่ าหนดให้ 
 
3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการปัน้ 

3.1 ความหมายของการปัน้ 
ชวลติ ดาบแกว้ (2533: 1) ไดใ้หค้วามหมายของการป ัน้ไวว้่า คอืการเอาวสัดุอ่อนทีม่ ี

ความเหนียวจบัตวักนัเป็นกอ้น เช่น ดนิเหนียว ดนิน ้ามนั ขีผ้ ึง้ ปนู มาป ัน้หรอืพอกใหเ้ป็นรปูทรงต่าง 
ๆ การป ัน้เป็นขบวนการเพิม่วสัดุใหม้รีปูร่างตามความต้องการ การป ัน้จะต้องป ัน้ดว้ยมอือย่างเดยีว
หรอืจะใชเ้ครือ่งมอืเขา้มาช่วยดว้ยกไ็ด ้
 

3.2 กิจกรรมการปัน้ 
จรลั ค าภารตัน์ (2541: 29 – 34) ได้กล่าวถงึกจิกรรมการป ัน้ว่าเป็นกจิกรรมหน่ึงที่

ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์และพฒันากล้ามเน้ือมอืให้ประสารกับสายตาได้อย่างด ีการสอนป ัน้
โดยทัว่ไปครผููส้อนมกัจะหวงัผลสมัฤทธิม์าก โดยตัง้ความหวงัว่าเดก็จะต้องป ัน้ไดด้ ีสวยงามเหมอืน
จริง ความจริงแล้วการป ัน้เป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงที่ต้องการใช้กระบวนการเพื่อพฒันาเด็กให้มี
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละพฒันากลา้มเนื้อมอืใหป้ระสารกบัสายตาเท่านัน้ ครผููส้อนไม่ควรไปยดึตดิกบั
ผลผลติ (Product) มากกว่ากระบวนการ (Process) เช่น ครสูอนใหเ้ดก็ป ัน้ของเล่น ครตู้องดูกระบวนการ
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ท างาน ตัง้แต่การเริม่ต้นทุบดนิ นวดดนิ การเริม่ต้นป ัน้ และผลสุดท้ายดูว่าผลงานชิ้นนัน้มคีวามแปลก
ใหม่หรอืไม่ ถ้าเดก็สามารถท าได้โดยไม่ซ ้ากบัใคร หรอื สามารถคดิค้นของเล่นขึน้มาใหม่ได้ การเรยีน
การสอนนัน้กจ็ะสมัฤทธิผ์ล 
งานป ัน้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื  

1) การป ัน้นูนต ่า (Bas Relief) เป็นการป ัน้รูปที่ตดิอยู่กบัผนังรูปที่ป ัน้นัน้ไม่สูงนัก 
เช่น เหรยีญบาท เหรยีญหา้บาท ฯลฯ 

2) การป ัน้นูนสูง (High Relief)คอืการป ัน้รปูต่างๆ ทีต่ดิอยู่กบัผนัง แต่มคีวามสูงกว่า
การป ัน้นูนต ่า ส่วนมากจะสูงกว่าผนังขึน้มาประมาณครึง่ตวั เช่น ภาพป ัน้รปูคนทีฐ่านของอนุสาวรยี์
ประชาธปิไตยฯ 

3) การป ัน้ลอยตวั (Round Relief) เป็นการป ัน้ทีส่ามาถมองเหน็ไดทุ้กดา้นของรปูป ัน้ 
เช่นพระพุทธรปู อนุสาวรยีพ์ระบรมรปูทรงมา้ ฯลฯ  

การจดักจิกรรมการป ัน้ควรเน้นว่าเมื่อเดก็ลงมอืปฏบิตังิาน เดก็เกดิความคดิสรา้งสรรค์
หรอืไม ่ผลงานทีอ่อกมาเป็นผลงานทีเ่กดิกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์หรอืเกดิจากการลอกเลยีนแบบ
หรอืเกดิจากการเหน็ซ ้า ๆ กนั กจิกรรมการป ัน้นอกจากจะเป็นกจิกรรมส่งเสรมิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
ฝึกทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมอืไดด้แีลว้ กจิกรรมงานป ัน้ยงัส่งเสรมิการท างานเป็นหมู่คณะไดด้อีกีดว้ย 
ถา้ครผููส้อนส่งเสรมิใหเ้ดก็ท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม 

ตวัอยา่งการจดักจิกรรมการป ัน้ 
1) การป ัน้เป็นเสน้ป ัน้ โดยใชผ้่ามอืกดดนิลงไปกบัพืน้แล้วคลงึใหเ้ป็นเสน้ยาว ๆ  ให้

ยาวที่สุดเท่าที่จะท าได้ ท าหลาย ๆ เส้น แล้วน าดนิที่ป ัน้เป็นเส้นมาขดขึน้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ตาม
ตอ้งการ  เช่น แจกนัรปูสตัว ์กระปกุออมสนิ  ฯลฯ 

2) การป ัน้เป็นแผ่น ๆ โดยน าดนิน ้ามนัหรอืดนิเหนียวมาทุบให้เป็นแผ่น ท าหลายๆ  
แผ่นใชม้ดีหรอืคตัเตอรต์ดัใหเ้ป็นแผ่นใหญ่เล็กตามต้องการ แลว้น ามาประกอบกนัเขา้ใหเ้ป็นรปูตาม
ตอ้งการ 

3) การป ัน้รปูทรงเรขาคณิต โดยนวดดนิใหเ้ป็นแผ่น ตดัดนิทีเ่ป็นแผ่นให้เป็นรูปทรง
ตามต้องการ เช่น สามเหลีย่ม สี่เหลีย่ม วงกลม แลว้น ามาจดัเป็นภาพองคป์ระกอบ (Composition) 
ถา้ตอ้งการใหเ้กดิเป็นภาพ 3 มติ ิใหท้ าเป็นพรีะมดิ สีเ่หลีย่มลกูบาศก ์ รปูทรงกระบอก 

4) การป ัน้ลวดลาย โดยออกแบบหรอืเขยีนลวดลายเป็นลายเส้นง่าย ๆ เช่น  เส้นตรง  
เส้นโค้ง  ลงบนแผ่นดนิเหนียว  แล้วป ัน้ลวดลายตามที่ออกแบบไว้  น าดนิที่ป ัน้เสรจ็แล้วมาเรยีน
ตดิต่อกนัในแผ่นไม ้ หรอืกระดาษแขง็ 

5) การป ัน้เป็นเรื่องราว คือการสร้างเรื่องราวขัน้มา โดยจ าลองจากเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้จากอดตีหรอืเหตุการณ์ปจัจบุนั ใหเ้ป็นเรือ่งราว เช่น การเล่นของเดก็ในโรงเรยีน เทคนิคการ
ป ัน้เป็นเรื่องราว เด็กจะใช้วิธีการป ัน้อย่างไรก็ได้  ไม่ควรบงัคบัเด็ก  ให้เด็กได้แสดงออกอย่าง
อสิรเสร ี การป ัน้เป็นเรือ่งราวน้ีส่วนมากนิยมใหท้ ากนัเป็นทมี 
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6) การป ัน้ตามจนิตนาการ เป็นการส่งเสรมิพฒันาการความคดิสรา้งสรรค์ได้ด ีเป็น
การสรา้งภาพนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  โดยการใช้งานป ัน้เป็นสื่อ เพื่อแสดงออกตามจนิตนาการ  
ครคูวรช่วยเรง่เรา้  ยัว่ยใุหเ้ดก็เกดิจนิตนาการเอง  ส่วนวธิกีารป ัน้ควรใหเ้ดก็ไดท้ าอยา่งอสิระ 

7) การป ัน้ด้วยกระดาษ  เศษกระดาษที่เหลอืใช้สามารถน ามาป ัน้เป็นงานศลิปะได ้ 
เช่น  กระดาษหนงัสอืพมิพ ์ วารสาร  กระดาษห่อของ ฯลฯ 

จากกิจกรรมการป ัน้ที่กล่าวมา จะเห็นว่ากิจกรรมการป ัน้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความคดิสรา้งสรรค์ให้กบัเด็กไม่ว่าจะเป็น  การป ัน้นูนต ่า  การป ัน้นูนสูง  หรอืการป ัน้ลอยตวั  ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการป ัน้นัน้  ครูควรช่วยยัว่ยุให้เด็กเกิน
จนิตนาการ  และใหเ้ดก็ป ัน้อยา่งอสิระ 
 

3.3  วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้ในการปัน้ 
วสัดุและอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ส าคญัมากในการจดักิจกรรมการป ัน้ ซึ่ง นิรมล ดรีณสาร  

สวสัดบิุตร  (2525: 211)  ไดก้ล่าวถงึวสัดุทีใ่ชใ้นการป ัน้ไวด้งัน้ี 
1) ดนิน ้ามนั  ใช้สะดวก  โดยเฉพาะส าหรบัเด็กเล็กเพราะไม่เป้ือนเลอะเทอะ และ

ใชไ้ดซ้ ้าแลว้ซ ้าอกี  เมือ่ใชแ้ลว้ควรเกบ็ใส่ถุงพลาสตกิ  อดัใส่กระป๋องจะไดไ้มแ่หง้แขง็ 
2) ดนิเหนียว (Clay or Mud) ดนิเหนียวเป็นของทีส่ะอาด เป็นดนิทีเ่กดิจากหนิทีอ่่อน

ตวัลงเพระได้รบัน ้าฝนตามธรรมชาต ิถงึแม้ว่าเดก็จะเล่นดนิเหนียวเปรอะเป้ือนเสื้อผ้าบ้าง แต่ก็ชกั
ลา้งออกไดโ้ดยงา่ย ไมม่กีลิน่เหมน็หรอืของเน่าเจอืปนอยู่ การหาดนิเหนียวมาใหเ้ดก็เล่นจงึเป็นสิง่ที่
ด ีเพราะไมต่อ้งลงทุนหรอืลงทุนกไ็มม่าก  และไมม่กีารบดูเน่าเสยีหาย เดก็จะชอบ 

ดนิเหนียวทีเ่อามาใหเ้ดก็เล่นนัน้ ควรจดัเกบ็โดยการใส่ถงัพลาสตกิไวแ้ละปิดฝา  เพื่อ
ไมใ่หด้นิเหนียวแขง็ตวั หรอืแหง้เรว็เกนิไป การป้องกนัไม่ใหด้นิเหนียวแขง็เรว็เกนิไปกอ็าจท าไดอ้กี
วธิโีดยการเตมิน ้า หรอืราดน ้าลงในถงัเลก็น้อย 2 – 3 วนัต่อหนึ่งครัง้กจ็ะเป็นการช่วยเกบ็ความชื้น
ของดนิเหนียวไว้ได้ แต่ถ้าเราน าดนิเหนียวไปให้เดก็เล่นทุกวนั ในการเก็บไว้ก็อาจป ัน้เป็นก้อน ๆ 
ขนาดเท่ากบัก าป ัน้ และใชน้ิ้วจิม้ใหเ้ป็นรู ้ ใส่น ้าใหเ้ต็มร ูและเอาดนิเหนียวอุดไว ้ กจ็ะเป็นการช่วย
รกัษาความชืน้ของดนิไดเ้ป็นอย่างด ี รุ่งขึน้กส็ามารถน ามาใชไ้ดอ้กี  บางคนใชผ้า้เปียกคลุมไว ้ แต่
การใชผ้า้เปียกคลุมตอ้งระวงัอยูข่อ้หนึ่งคอื ถ้าไม่หมัน่ซกัผา้ตากใหส้ะอาดบ่อย ๆ แลว้  ผา้ทีเ่ปียกนี้
จะส่งกลิน่เหมน็ ตวัดนิเหนียวเองไม่มกีลิน่ และในการเก็บดนิเหนียวต้องระวงัอย่าเกบ็รวมกบัแป้งป ัน้  
หรอืสิง่ของอื่น ๆ 

3) แป้งป ัน้ (Dough Play) แป้งป ัน้เป็นเครื่องเล่นทีใ่ห้ความพอใจแก่เดก็  ชวนใจให้
เดก็เล่นเพราะสามารถป ัน้หรอืนวดเล่นไดง้่าย  สสีนัสวยงาม  ไมเ่ป็นอนัตราย 

ส่วนผสมแป้งป ัน้ 
3.1)  แป้งขา้วเจา้  2  ส่วน 
3.2)  แป้งขา้วเหนียว  2  ส่วน 



34 
 

3.3)  เกลอืปน่  1  ส่วน 
3.4)  สสี าหรบัผสมท าขนม 
3.5)  น ้าสะอาด 
หมายเหตุ ใช้แป้งสาล ี3 ส่วน แทนแป้งขา้วเจา้และแป้งขา้วเหนียวดงักล่าว

แลว้กไ็ดว้ธิลีะลายสที าขนม  ใชน้ ้ารอ้นชงลงในสที าขนมใหล้ะลายเสยีก่อน 
วธิผีสมแป้งป ัน้ ตวงแป้งขา้วเจา้ และแป้งขา้วเหนียวตามส่วน ร่อนแป้งใส่ในชามอ่าง

ใส่เกลอืปน่ตามส่วน ใชม้อืคนแป้งและเกลอืป่นใหเ้ขา้กนั ค่อย ๆ เทสที าขนมทีช่งน ้ารอ้นละลายแลว้
ลงไปในชามอ่างใชม้อืทัง้สองนวดแป้ง และค่อยเตมิน ้ารอ้นลงบนแป้ง นวดจนแป้งเหนียว ให้ใช้น ้า
เยน็ธรรมดานวดแป้งหากใชน้ ้ารอ้นนวดแป้งสาลจีะไดแ้ป้งป ัน้ซึง่เหนียวหนืดมากเกนิไปหรอืการเตมิ
น ้าที่น้อยเกนิไปก็จะท าให้ได้แป้งป ัน้ที่เหนียวติดมอื เหนอะหนะ ควรผสมสอ่ีอน ๆ ชวนให้น่าเล่น
มากกว่าสเีขม้หรอืสจีดั และช่วยใหท้ราบไดว้่า  แป้งสกปรกควรเปลีย่นใหไ้ดด้ว้ย 

นอกจากน้ี  การผสมแป้งป ัน้ใหเ้ดก็นัน้ควรใชเ้ล่นไดห้ลาย ๆ ครัง้  วธิทีีจ่ะเกบ็แป้งป ัน้
ไวเ้ล่นไดน้านนัน้กค็อื 

- ใชป้ ัน้เป็นกอ้นโตประมาณเท่าผลมงัคุด 
- ใชผ้า้เน้ือนุ่ม ๆ เช่น  ผา้ขนหนูเก่า ๆ ชุบน ้าแลว้บดิใหพ้อหมาด ๆ ห่อแป้งที่

ป ัน้เป็นกอ้นไวแ้ลว้นัน้ใหม้ดิชดิ 
- น าแป้งทีห่่อผา้ไวแ้ลว้ใส่ถุงพลาสตกิ  ปิดปากถุงไม่ใหอ้ากาศเขา้  เกบ็ไวใ้น

ตูเ้ยน็ชัน้ล่างซึง่ใชเ้กบ็ผกั  หรอืทีผ่นงัดา้นในตูเ้ยน็  เพราะไมต่อ้งการใหแ้ป้งแขง็เกนิไปเมื่อจะใชเ้ล่น
ในโอกาสต่อไป  ถ้าไม่มตีู้เยน็ก็อาจวางหรอืแขวนถุงพลาสตกินัน้ไวน้อกหน้าต่างใหไ้ดร้บัความเยน็
จากธรรมชาตใินเวลากลางคนื 

- สามารถเก็บแป้งป ัน้ให้เดก็เล่นไว้ในตู้เยน็ถงึ 6 เดอืน  แต่โดยรวมมกัเก็บ
รกัษาไวใ้นตู้เยน็เพยีง 2 – 3 สปัดาห ์ เพราะเดก็จ านวนมากใชเ้ล่น  อาจสะสมเชือ้โรคไวใ้นแป้งนัน้  
และสขีองแป้งกแ็สดงความสกปรก 

ชวลติ  ดาบแกว้ และสุดาวด ีเหมทานนท ์(2525: 46) ไดก้ล่าวถงึวสัดุทีจ่ะน ามาใชใ้น
การป ัน้ดงัน้ี 

1) การป ัน้ดว้ยดนิเหนียว ใชด้นิเหนียวทีผ่สมแลว้ หรอืดนิเหนียวธรรมดาป ัน้ แต่ก่อน
จะป ัน้ตอ้งนวดดนิใหเ้หนียวดเีสยีก่อน 

2) การป ัน้ดว้ยดนิน ้ามนั  ทีม่ขีายอยู่ตามทอ้งตลาด  แต่ราคาแพงมาก  โรงเรยีนทีอ่ยู่
ตามชนบทไมค่วรจะใช ้

3) การป ัน้ดว้ยแป้ง (Powdered  Clay) การป ัน้ดว้ยแป้งน้ี  เดก็ชอบมากกว่าการป ัน้
ด้วยดนิเพราะแป้งมสีสีดใส อ่อน เมื่อแห้งแล้วรูปคงที่  ทัง้สามารถเคลอืบด้วยแลคเกอรเ์พิม่ความ
สวยงามได ้แป้งเมื่อแหง้แลว้สามารถต่อใหต้ดิกนัไดโ้ดยใชเ้ชื่อมดว้ยแป้งเหลว (Slip) ส่วนผสมของ
แป้งส าหบัป ัน้มดีงัน้ี แป้งท าขนม 4 ถว้ย เกลอื 1.5 ถ้วย สที าขนมผสมกบัน ้า 2 ถ้วย เอาแป้ง  เกลอื  น ้า  
ผสมและนวดใหเ้ขา้กนั ถ้าแป้งเหลวไปใหเ้ตมิเกลอืลงเลก็น้อย แลว้นวดจนเหนียวเกบ็ไวใ้นหม้อดนิ
ปิดฝา เมือ่เวลาป ัน้ค่อยน าออกมาใช ้
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4) การป ัน้ดว้ยขีเ้ลื่อย  ขีเ้ลื่อยกส็ามารถน ามาป ัน้เป็นรูปต่างๆได ้ แต่ก่อนจะป ัน้ต้อง
ผสมใหเ้หนียวเสยีก่อน ส่วนผสมของขีเ้ลื่อย ใชข้ีเ้ลื่อย 3 ส่วน ผสมกบัแป้งขา้วสาลทีีเ่ปียกเป็นแป้งเปียก
ไดแ้ลว้ 1 ส่วน ผสมใหเ้ขา้กนั ถา้ต้องการใหเ้ป็นส ีใชส้ยีอ้มผา้ยอ้มขีเ้ลื่อยเสยีก่อนทีจ่ะผสมกบัแป้ง 

5) การป ัน้กระดาษ  ไดแ้ก่การเอากระดามาป ัน้เป็นรปูต่างๆ  การป ัน้ดว้ยกระดาษท า
ไดห้ลายวธิ ี เช่นเอากระดาษทีน่ิ่มมาขย า และป ัน้เป็นรปูต่างๆ หรอืท ากระดาษใหเ้ป่ือยเสยีก่อนโดย
แช่น ้าไวใ้หเ้ป่ือย แลว้ผสมดว้ยแป้งเปียก  จงึจะน ามาป ัน้เป็นรปูต่างๆ  ตามความตอ้งการ 

ส าหรบัเศษวสัดุทีใ่ชใ้นกจิกรรมการป ัน้นัน้ เลศิ อานนัทนะ (2523: 119) แบ่งออกเป็น 
2 ชนิด  คอื 

1) เศษวสัดุทีม่ลีกัษณะแบน (2 มติ)ิ  ไดแ้ก่  ใบไมก้ระดาษ หนังสอืพมิพ ์กระดาษห่อ
ของ  ตัว๋รถเมล ์ ฟางขา้ว  หญา้แหง้ ฯลฯ 

2) เศษวสัดุทีม่ลีกัษณะเป็นก้อน (3 มติ)ิ  ไดแ้ก่ เปลอืกมะพรา้ว  ไมไ้ผ่ กะลา  กิง่ไม ้ 
รากไม ้ กอ้นหนิ  กรวด  ดนิ  กล่อง  เมลด็พชื ฯลฯ 

ในกิจกรรมการป ัน้  การน าเศษวัสดุมาใช้มีว ัตถุประสงค์เพื่อตกแต่ง  ต่อเติม  
ก่อให้เกดิการทดลอง  ค้นคว้าในการใช้ความคดิและจนิตนาการ  เพื่อสรา้งงานให้มคีวามสมบูรณ์
และประสบความส าเรจ็ 

สรปุไดว้่าในการป ัน้มวีสัดุทีส่ามารถน ามาป ัน้ไดห้ลายชนิด  ทีส่ าคญัไดแ้ก่  ดนิน ้ามนั  
ดนิเหนียว  แป้งป ัน้  ขีเ้ลื่อย  และกระดาษ  ซึง่หลงัจากน าวสัดุแต่ละชนิดมาใช ้ ผู้ใชต้้องเกบ็รกัษา
วสัดุชนิดนัน้ๆ  ให้ถูกวธิเีพื่อให้มอีายุการใชง้านนานขึน้  ซึ่งวสัดุแต่ละชนิดจะมวีธิกีารเก็บรกัษาที่
แตกต่างกนั  นอกจากนัน้การน าเศษวสัดุหรอือุปกรณ์มาใชใ้นงานป ัน้จะเป็นการส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดใ้ช้
ความคดิและจนิตนาการมากขึน้ดว้ย 

 
4.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรคก์บัการเรียนการสอนศิลปะ 

4.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
ความคดิสร้างสรรค์ เป็นคุณลกัษณะพเิศษที่มอียู่ในมนุษย์ทุกคน แต่จะมมีากหรอื

น้อยกข็ึน้อยูก่บัแต่ละบุคคล ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นสิง่ทีม่คีุณค่า และเป็นความต้องการสูงสุดในการ
จดัการศกึษา เพราะความคดิสรา้งสรรคใ์นตวับุคคลถ้าไดร้บัการพฒันาสิง่เสรมิใหสู้งขึน้ จะเป็นสิง่ที่
จะน าไปสู่การวางแผนเพื่อการปรบัปรุง พฒันา หรอื การเปลีย่นแปลงทีด่ไีดใ้นอนาคต และสามารถ
น าไปใชใ้นการแก้ปญัหาและประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ซึง่นักจติวทิา นักการศกึษา และ
นกัวจิยั ไดอ้ธบิายความหมายและสรปุแนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งสรรคไ์วด้งันี้ 

อาร ี พนัธม์ณี (2537: 9) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองที่
คดิในลกัษณะอเนกนัย (Divergent Thinking) อนัน าไปสู่การคน้พบสิง่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ดว้ยการคดิ
ดดัแปลงปรุงแต่งจากความคดิเดมิผสมผสานกนัเกดิสิง่ใหม่ ๆ ซึ่งรวมทัง้การประดษิฐ์คดิค้นพบสิง่
ต่าง ๆ ตลอดจนวกีารคดิทฤษฏหีลกัการไดส้ าเรจ็ ความคดิสรา้งสรรคจ์ะเกดิขึน้ไดน้ี้ มใิช่เพยีงแต่คดิ
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ในสิง่ที่เป็นไปได้สิง่ที่เป็นเหตุเป็นผลเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ หากแต่ความคดิจนิตนาการก็เป็นสิง่
ส าคญัยิง่ที่จะก่อให้เกดิความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่ไปกบัความพยายามมทีจีะสรา้งความคดิฝนั
หรอืจนิตนาการประยกุตจ์งึจะท าใหเ้กดิผลงานจากความคดิสรา้งสรรคข์ึน้ 

วชิยั  วงษ์ใหญ่ (2523: 4) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ ความสามารถของ
บุคคลในการแก้ปญัหาอย่างลีกซึ่งนอกเหนือไปจากล าดบัขัน้ของการคิดตามปกติ เป็นลกัษณะ
ภายในของบุคคลทีจ่ะคดิหลายแงห่ลายมุมผสมผสานกนั จนไดผ้ลผลติใหมท่ีถู่กตอ้งสมบรูณ์ 

ชชัวาล  ช่อไสว (ม.ป.ป.: 16) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรค ์เป็นกระบวนการทาง
สมองทีค่ดิไดห้ลายทศิทาง มลีกัษณะยดืหยุน่ได ้สามรถดดัแปลง เพิม่ สลดั ตดัทอน ปรงุแต่ง ใหเ้กดิ
สิง่ใหมข่ึน้ เป็นพฤตกิรรมทีท่ าใหม้นุษยไ์ดร้บัประโยชน์อยา่งใหญ่หลวง 

แอนเดอรส์นั (Anderson. 1970: 90 – 93) ไดใ้หค้วามหมายของความคดิสรา้งสรรค์
ว่า เป็นกระบวนการคดิ ซึง่แตกต่างจากการคดิอย่างมเีหตุผล (Critical Thinking) ตรงทีว่่า การคดิ
สรา้งสรรค์เกี่ยวขอ้งกบัการคดิใหม่ ๆ ซึ่งจะขดัแยง้กบัความคดิก่อน ๆ การคดิสร้างสรรค์เป็นการ
กระท าของการดงึประสบการณ์เก่า ๆ ออกมทัง้หมด และเป็นกระท าของการเลอืกที่จะสรา้งแบบ
แผนใหม่ ๆ ความคดิใหม่ ๆ ออกมา ค าว่าใหม่นี้ ถ้าเป็นเดก็เลก็ ๆ กระท า กห็มายถงึความคิดใหม่
ส าหรบัตวัเขา แต่ถา้เป็นผูใ้หญ่กห็มายถงึ เป็นความคดิใหม ่ๆ ทีต่่างจากลกัษณะเดมิในสงัคม 

ทอรแ์รนซ(์Torrance. 1962: 16) กล่าวว่า ความคดิสรา้งสรรค ์เป็นความสามารถของ
บุคคลในการคดิสร้างสรรค์ผลติผล หรอืสิง่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่รู้จกัมาก่อนซึ่งสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้  
อาจจะเกดิจากการรวมความรูต่้าง ๆ ทีไ่ดร้บัจากรประสบการณ์ แลว้เชื่อมโยงกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ 
สิง่ทีเ่กดิขึน้แต่ไมจ่ าเป็นต้องเป็นสิง่ทีส่มบูรณ์อย่างแทจ้รงิ ซึง่อาจออกมาในรปูของผลงานทางศลิปะ 
วรรณคด ีวทิยาศาสตร ์หรอือาจเป็นเพยีงขบวนการเท่านัน้ 

วอลลาชและโคแกน(Wallach; & Kogan. 1969) ไดใ้หแ้นวคดิเกี่ยวกบัความคดิรเิริม่
สรา้งสรรคว์่า เป็นความสามารถทีจ่ะคดิแบบโยงสมัพนัธ์ (Association) คอื เมื่อระลกึถงึสิง่ใดได ้ก็
จะเชื่อมโยงใหร้ะลกึถงึสิง่อื่น ๆ ทีส่มัพนัธก์นัต่อไปเป็นลกูโซ่ 

จากความหมายและแนวคดิดงักล่าวอาจสรปุไดว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นความสามารถที่
อยูใ่นตวับุคคลแต่ละคนในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ทัง้การคดิและการกระท าโดยการคดิและการกระท าที่
เกิดขึ้นจะไม่เป็นการลอกเลยีนแบบผู้อื่น แต่จะเป็นการผสมผสานความรู้เดมิและประสบการณ์ที่
ไดร้บัเขา้ดว้ยกนั ความคดิสรา้งสรรคส์ามารถพฒันาใหสู้งขึน้ได ้โดยการจดัประสบการณ์ทีเ่หมะสม
กระตุน้ใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกอย่างอสิระไดส้งัเกตสิง่ทีส่นใจ ไดส้มัผสักบัสิง่ที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อแสดง
ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ ้าแบบใคร อาจอยู่ในรปูของกระบวนการคดิ พฤตกิรรมทีแ่สดงออก หรอืรูปแบบ
ของผลผลติทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสงัคม 
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4.2  องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์
กลิฟอรด์ (Guilford. 1996) นักจติวทิยาชาวอเมรกินัไดศ้กึษาคน้พบว่าองคป์ระกอบ

พืน้ฐานของความคดิสรา้งสรรคม์ ี4 ประการ คอื 
1) ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปรมิาณความคดิที่ไม่ซ ้ากนัในเรื่อง

เดยีวกนั แบ่งเป็น 
ความคดิคล่องแคล่วทางดา้นถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถใน

การใชถ่้อยค าในรปูแบบต่างๆ อยา่งคล่องแคล่ว 
ความคดิคล่องแคล่วทางด้นการโยงความสมัพนัธ์ (Associa-tional fluency) 

เป็นความสามารถคดิหาถอ้ยค าทีเ่หมอืน หรอืคลา้ยกนัไดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากไดใ้นเวลาทีก่ าหนด 
ความคดิคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นความสามารถ

ในการใชว้ลหีรอืประโยค และน าค ามาเรยีงกนัอยา่งรวดเรว็ เพื่อใหไ้ดป้ระโยคทีต่อ้งการ 
ความคล่องแคล่วในการคดิ (Ideational fluency) เป็นความสามารถทีจ่ะคดิสิง่

ทีต่อ้งการภายในเวลาทีก่ าหนด 
2) ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ความคดิที่แปลกใหม่ ไม่ซ ้าแบบใครเป็น

ความคดิที่แปลกแตกต่างไปจากความคดิธรรมดา ความคดิรเิริม่อาจจะมาจากความคดิทีม่อียู่ก่อน
แลว้ แลว้น ามาดดัแปลงเพื่อใหก้ลายเป็นสิง่ใหม่ 

3) ความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถงึ ความยดืหยุ่นทัง้ความคดิและการกระท า 
เป็นความสามารถในการปรบัสภาพของความคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ความคดิยดืหยุ่นเป็น
ปรมิาณของจ าพวกหรอืกลุ่มของประเภททีต่อบสนองต่อสิง่เรา้ และเช่นเดยีวกบัความคดิคล่องตวั 
คอื เน้นในเรือ่งของปรมิาณทีเ่ป็นประเภทนัน้เอง 

ความคดิยดืหยุ่น เป็นตวัเสรมิใหค้วามคดิคล่องแคล่วมคีวามแปลกทีแ่ตกต่างออกไป 
หลกีเลี่ยงการซ ้าซากจ าเจ เป็นการเพิม่คุณภาพของความคดิใหม้มีากขึน้ด้วยการจดัเป็นหมวดหมู ่
และมหีลกัเกณฑม์ากยิง่ขึน้ ประเภทของความคดิยดืหยุน่  

4) ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถงึ ความคดิในรายละเอยีดคดิเป็นขัน้ตอน 
สามารถอธบิายให้เหน็ภาพพจน์ได้อย่างชดัเจน ความคดิละเอยีดลออจดัเป็นรายละเอียดที่น ามา
ตกแต่ง และขยายความคดิครัง้แรกใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

ส าหรับพัฒนาการของความคิดละเอียดลออนั ้น จะพบว่าบุคคลที่มีความคิด
ละเอียดลออสูงจะมีการสังเกตสูงตามไปด้วย และเด็กหญิงมักมีความคิดละเอียดลออสูงกว่า
เดก็ผูช้ายในวยัเดยีวกนั นอกจากนี้ความคดิละเอยีดลออขึน้อยู่กบัอายุของแต่ละคนอกีดว้ยกล่าวคอื
ยิง่อายมุากมคีวามคดิละเยดลออมากขึน้ 

ต่อมาในปี 1971 กลิฟอรด์และฮอฟเนอร(์Guildford; & Hoepfner. 1971: 125 – 143) ได้
ศกึษาองค์ประกอบของความคดิสรา้งสรรค์เพิม่เตมิ และพบว่า ความคดิสรา้งสรรค์ต้องมอีงค์ประกอบ
อยา่งน้อย 8 องคป์ระกอบคอื 
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1) ความคดิรเิริม่ (Originality) 
2) ความคดิคล่องตวั (Fluency) 
3) ความคดิยดืหยุน่ (Flexibility) 
4) ความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) 
5) ความคดิไวต่อปญัหา (Sensitivity of Problem) 
6) ความสามารถในการใหน้ิยามใหม ่(Redefinition) 
7) ความซมึซาบ(Penetration)  
8) ความสามารถในการท านาย (Prediction) 

วนิยั  วงษ์ใหญ่ (2523: 7) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคม์ดีงันี้คอื 
1) ความคดิรเิริม่ (Originality) หมายถงึ ความคดิทีแ่ปลกแตกต่างไปจากบุคคลอื่น  
2) ความว่องไว (Fluency) คือความพรัง่พรู ปรมิาณการคิดพรัง่พรูออกมา

มากกว่าบุคคลอื่น ๆ  
3) ความคล่องตวั (Flexibility) ชนิดของความคดิทีป่รากฏออกมา จะแตกต่างกนั

ออกไปโดยไมซ่ ้ากนัเลย 
4) ความละเลียดลออประณีต (Elaboration) ความคิดที่แสดงออกมานัน้จะ

ละเอยีดลออสามารถทีจ่ะน ามาท าใหส้มบูรณ์และประณตีต่อไปไดอ้ย่างเตม็ที่ 
5) การสงัเคราะห ์(Synthesis) คอื การรวบรวมสิง่ทีค่ดิไดม้าท าใหม้คีวามหมาย

และน ามาพฒันาต่อไปใหส้มบรูณ์เป็นจรงิได ้
ประสาท  อศิรปรดีา (2532: 9) กล่าวว่า องคป์ระกอบทีจ่ะเกดิความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ 

จะประกอบไปด้วยความสามารถ (Ability) ทกัษะ (Skills) และแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะคดิ
สรา้งสรรค ์ทัง้สามองคป์ระกอบนี้จะอยูใ่นลกัษณะทีเ่อือ้ซึง่กนัและกนัจะไม่เกดิขึน้โดดเดีย่วหรอือย่าง
อสิระ ดงัทีแ่สดงไวใ้นภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  แผนภมูแิสดงองคป์ระกอบทีจ่ะก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นแต่ละบุคคล 

 

 

 

 

 

ทกัษะ 

 

 

 

 

 

แรงจูงใจ 

ความสามารถ 
 

พฤติกรรม 

การคิด 
สร้างสรรค ์
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จากที่ได้กล่าวมาแล้วพอสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย ความคิด
คล่องแคล่ว ความคดิรเิริม่ ความคดิยดืหยุน่ และความคดิละเอยีดลออ ซึง่องคป์ระกอบเหล่านี้จะช่วย
ใหค้นสามารถคดิไดห้ลายทศิทาง และเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการแก้ปญัหาอนัสลบัซบัซอ้นภายใน
สงัคมทีก่ าลงัเป็นอยูทุ่กวนัน้ี ในการวดัระดบัความคดิสรา้งสรรคจ์ะวดัจากองค์ประกอบ 4 ประการ ก็
ถอืว่าครอบคลุมทัง้หมดแลว้ (Torrance. 1972) 
 

4.3 กระบวนการคิดสร้างสรรค ์(Creative Process) 
กระบวนการคดิสร้างสรรค์ หมายถึง วธิีการคดิหรอืกระบวนการท างานของสมอง

อย่างเป็นขัน้ตอน และสามารถคดิแก้ปญัหาไดส้ าเรจ็ ทอรแ์รนซ ์(อาร ี พนัธม์ณี. 2537: 9 – 11; 
อา้งองิจาก Torrance. 1965) ไดใ้หค้ าอธบิายว่า เป็นกระบวนการของความรูส้กึไวต่อปญัหา หรอืสิง่
ที่บกพร่องขาดหายไป แล้วจงึรวบรวมความคดิตัง้เป็นสมมติฐานขึ้น ต่อจากนัน้ก็ท าการรวบรวม
ขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อทดสอบสมมตฐิานขึน้ และการรายงนาผลทีไ่ดเ้พื่อเป็นแนวคดิและแนวทางใหม ่

ความคดิสร้างสรรค์ จงึเป็นกระบวนการแก้ปญัหาทางวทิยาศาสตร์นัน่เองและทอร์
แรนซ์ เรยีกกระบวนกาน่า กระบวนการแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์ (Creative Problem Solving) 
แบ่งออกเป็นขึน้ ๆ ดงันี้ 

ขัน้ที่ 1 การพบความจรงิ (Fact – Finding) ในขัน้เริม่ตัง้แต่เกดิความรูส้กึกงัวลมี
ความสบัสน วุ่นวาย (Mess) เกดิขึน้ในจติใจแต่ไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นอะไร จากจุดนี้พยายามตัง้
สต ิและหาขอ้มลูพจิารณาว่าความยุง่ยาก วุ่นวาย สบัสน หรอืสิง่ทีท่ าใหก้งัวลใจนัน่คอือะไร 

ขัน้ที่ 2 การค้นพบปญัหา (Problem – Finding) ขัน้นี้เกดิต่อจากขัน้ที่ 1 เมื่อได้
พจิารณาโดยรอบคอบแลว้จงึเชา้ใจและสรุปว่า คามกงัวล ความสบัสนวุ่นวายในใจนัน้ คอืการเกดิมี
ปญัหาขึน้นัน่เอง 

ขัน้ที ่3 การตัง้สมมตฐิาน (Idea – Finding) ขัน้น้ีก็ต่อจากขัน้ที ่2 เมื่อรูว้่ามปีญัหา
เกดิขึน้กพ็ยายามคดิและตัง้สมมตฐิานเพื่อคาดหวงัค าตอบากการวเิคราะหข์อ้มลู 

ขัน้ที่ 4 การค้นพบค าตอบ (Solution – Finding) ในขัน้นี้จะมกีารรวบรวมขอ้มูล 
วเิคราะหข์อ้มลู และไดค้ าตอบในการแกป้ญัหา 

ขัน้ที ่5 ยอมรบัผลจากการคน้พบ (Acceptance – Finding) ขัน้นี้เป็นการยอมรบัค า
ตอนทีไ่ดจ้ากการพสิูจน์เรยีบรอ้ยแลว้่า จะแก้ปญัหาไดส้ าเรจ็ไดอ้ย่าไร และต่อจากจุดน่ีกรแก้ปญัหา
หรอืการค้นพบจะน าไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิดแนวคดิหรอืสิง่ใหม่เกิดแนวคดิหรอืสิง่ใหม่ต่อไปที่
เรยีกว่า New Challenge 

กลิฟอรด์(Guildford 1967) กล่าวว่า กระบวนการคดิสรา้งสรรคม์ลี าดบัขัน้ดงันี้ 
1) การรูแ้ละการเขา้ใจ (Cognition) หมายถงึ ความสามารถของสมองในการเขา้ใจสิง่

ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวมเรว็ 
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2) การจ า (Memory) คอื ความสามารถของสมองในการสะสมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้
เรยีนรูม้า และสามารถระลกึออกมาไดต้ามทีต่อ้งการ 

3) การคดิแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถงึ ความสามารถของสมองใน
การใหก้ารตอบสนองทีถู่กตอ้งและดทีีสุ่ดจากขอ้มลูทีก่ าหนดให้ 

4) การประเมนิค่า (Evaluation) หมายถงึ ความสามารถของสมองในการตดัสนิขอ้มลู
ทีก่ าหนดใหต้ามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

วชิยั  วงษ์ใหญ่ (2523: 35) กล่าวถงึขัน้ตอนการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์คอื 
1) การเปิดใจกวา้ง (Receptivity Openness) 
2) การใหเ้วลาฟกัความคดิ (Incubation) 
3) การมอีสิรเสรใีนการแสดงออก (Freedom to Made of Expression) 
4) บรรยากาศทีจ่ะเอือ้อ านวยต่อความคดิสรา้งสรรค์ 
วอลลาส (สมศกัดิ ์ ภู่วภิาดาวรรธน์. 2537: 17 – 18; อ้างองิจาก Wallas. 1962) ได้

แบ่งขัน้ต่าง ๆ ในกระบวนการคดิสรา้งสรรคด์งัต่อไปนี้ 
1) ขัน้การเตรยีมตวั (Preparation) เป็นขัน้ของการเตรยีมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหา 

ความรู ้ทกัษะ และทศันะที่เรามต่ีอโลกอย่างกวา้งขวาง นอกจากนี้ยงัรวมถงึความสามรถเชื่อมโยง
สมัพนัธ์ความคิดหรอืสิ่งของที่มคีวามแตกต่างกันอย่างมากเช้าด้วยกัน คามสามารถเชื่อมโยง
สมัพนัธ์นี้เสนอขึน้มาโดยเมดนิค (Medinck. 1962) ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผู้ที่มคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์

2) ขัน้ฟกัตวั (Incubation) เป็นขัน้ของการพยายามลมืเรื่องทีต่้องการคดิเสยีใหห้มด
สิ้น กล่าวคอื หลงัจากที่เราได้ผ่านขัน้การเตรยีมตวัแล้ว บางรัง้ต้องอาศยัระยะเวลาในการฟกัตวั 
เพื่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์เขา้มกัอา้งถงึระยะฟกัตวัเสมอ 

3) ขัน้การรูแ้จง้ (Iiiumination) เป็นขัน้ทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีบุ่คคลลมืเรื่องทีต่นต้องการ
คดิหาค าตอบระยะหนึ่ง จากนัน้จะเกดิการหยัง่เหน็ (Insinght) ขึน้เหมอืนกบัแสงสว่างที่พลนัฉาย
แวบขึน้มาในสมอง ทนัใดนัน้ค าตอนทีต่อ้งการหรอืโคลงบทสุดทา้ยกแ็จ่มชดัขึน้มาในความคดิโดยไม่
ตอ้งใชค้วามพยายามใด ๆ 

4) ขัน้การตรวจสอบ (Verification) เป็นขัน้สุดทา้ยของกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์คอื 
หลงัจากนึกไดแ้ลว้กจ็ะทบทวน ตรวจสอบผลงานทัง้หมดจนเป็นทีพ่อใจ 

สรุปได้ว่า กระบวนการหรอืล าดบัขัน้ของการคดิสร้างสรรค์ ประกอบด้วยขัน้ตอนที่
ส าคญั 4 ขัน้ตอนคอื 

1) ขัน้เตรยีม เป็นขัน้ทีเ่ร ิม่พบปญัหา เกดิความยุ่งยากในการแก้ปญัหานัน้ ๆ และเริม่
หาทางออกเพื่อแกป้ญัหา โดยรวบรวมขอ้มลูประสบการณ์ต่าง ๆ ทีเ่คยรบัมา 

2) ขัน้ฟกัตัว เป็นขัน้ที่ใช้ความคิดเพื่อแก้ปญัหา มีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มขึ้น
ประมวลความคดิต่าง ๆ เพื่อหลอมรวมเป็นความคดิใหม่ขึน้มา ช่วงนี้จะเกดิความคดิหลากหลาย
ทางเพื่อแกป้ญัหา และยงัไมม่แีนวคดิใดทีล่งตวัหรอืพอใจ 
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3) ขัน้เกิดความคิดเป็นขัน้ที่สามารถสรุปความคิดที่กระจ่างพร้อมที่จะสร้างสรรค์
ออกมาเป็นผลงานได ้เป็นขัน้ทีผู่ใ้ชค้วามคดิจะรูส้กึพอใจและมคีวามสุข 

4) ขัน้แสดงออกทางความคดิออกมาในรูปของผลงาน อาจมกีารทดลองและแก้ไข
หลายครัง้ เพื่อกลัน่กรองใหไ้ดค้ าตอบหรอืผลงานทีแ่น่นอนเป็นรปูแบบ 
 

4.4  ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค ์
อาร ีรงัสนินัท ์(2532: 506 – 510) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคไ์ว ้5 ทฤษฎ ี

ดงันี้ 
1) ทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคต์ามแนวความคดิของนกัจติวทิยาจติวเิคราะห์ 

แนวความคิดของทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาจิต
วเิคราะห ์ 

ฟรอยด์ (Freud) จติแพทย์ชาวออสเตรยีเป็นผู้น ากลุ่ม ฟรอยด์ให้ความเห็นว่า 
ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิจากความขดัแยง้ระหว่างแรงขบัทางเพศ ซึ่งถูกผลกัดนัออกมาโดยจติใจใต้
ส านึกกบัความรู้สกึผิดชอบชัว่ดีในสงัคมดงันัน้ เพื่อให้แรงขบัทางเพศได้แสดงออกมาในรูปหรอื
พฤติกรรมที่สงัคมยอมรบัได้ จงึเปลี่ยนเป็นความคดิสร้างสรรค์   ฟรอยด์ยงัให้ทศันะเพิม่เติมว่า 
ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นลกัษณะของความร่าเรงิแจ่มใส ผ่อนคลาย อสิระหรอืลกัษณะของความเป็น
เด็กซึ่งบรสิุทธิเ์ป็นธรรมชาติตามสภาพที่แท้จริง ไม่เสแสร้งหรอืปรุงแต่งและมีความคิดแจ่มใส  
บรสิุทธิ ์ สนุกสนาน  ไมม่คีวามคดิยดึตดิต่อสิง่ใด ไมเ่ครง่เครยีด 

2)  ทฤษฏโีครงสรา้งทางสตปิญัญา (Structure of Intellect Model) ทฤษฏทีีใ่ชเ้ป็น
แนวคดิในการศกึษาความคดิสรา้งสรรคค์รัง้นี้คอื ทฤษฏโีครงสรา้งทางสตปิญัญา (Structure of Intellect 
Model) ของกลิฟอรด์(Guiford. 1967: 60 – 64) ไดอ้ธบิายความสามารถทางสมองจองมนุษยอ์อกมา
เป็น 3 มติ ิไดแ้ก่ 

มิติท่ี 1 เนื้อหา (Content) หมายถงึ ขอ้มูลหรอืสิง่เรา้ที่เป็นสื่อในการคิดซึง่แบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้นคอื 

ดา้นที ่1 ภาพ (Figural) หมายถึง ขอ้มูลทีเ่ป็นรปูธรรม ทีจ่ะรบัรูแ้ละระลกึได ้เช่น 
ภาพต่าง ๆ  

ดา้นที่ 2 สญัลกัษณ์ (Symbol) หมายถึง ขอ้มูลที่อยู่ในรปูของเครื่องหมายต่าง ๆ 
เช่น ตวัอกัษร ตวัโน๊ต และสญัลกัษณ์ต่างๆ  

ดา้นที ่3 ภาษา (Semantic) หมายถึง ขอ้มูลทีอ่ยู่ในรูปถ้อยค าทีม่คีวามหมายต่าง ๆ 
แต่บางอยา่งไมอ่ยูใ่นรปูถอ้ยค ากม็ ีเช่น ภาษาใช้ 

ด้านที่ 4 พฤตกิรรม (Behavior) หมายถงึ ขอ้มูลที่เป็นการแสดงออกของกริยิา 
อาการของมนุษย ์รวมทัง้ทศันคต ิกรรบัรู ้ความคดิ เช่น การยิม้ การหวัเราะ การแสดงความคดิเหน็ 
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มิติท่ี 2 วธิคีดิ (Operation) เป็นมติทิีแ่สดงลกัษณะการท างานของสมองในลกัษณะ
ต่าง ๆ ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ คอื 

(1) การรูจ้กัและเขา้ใจ (Coginition) หมายถงึ ความสามารถทางสมองของบุคคลที่
รูจ้กัและมคีวามเขา้ใจสิง่ต่าง ๆ ไดท้นัททีนัใด เช่น เมื่อเหน็ของเล่นรปูร่างกลม ๆ ท าด้วยยางผวิเรยีบ 
กบ็อกไดว้่าเป็นลกูบอล 

(2) การจ า (Memory) หมายถงึ ความสามารถทางสมองของบุคคลทีจ่ะเกบ็สะสม
รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ไว ้แลว้สามารถระลกึออกมาในรปูเตมิไดต้ามทีีต่้องการ เช่น การจ าหมายเลข
ประจ าตวั การท่องสตูรคณู 

(3) การคดิแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นความสมารถทางสมองของ
บุคคลทีส่ามรถคดิไดห้ลายแง่หลายมุมหลายทศิทาง คดิหาค าตอบไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนจากสิง่เรา้
ทีก่ าหนดใหใ้นเวลาจ ากดั เช่น ใหบ้อกสิง่ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยค าว่า น ้า มาใหม้ากทีสุ่ด 

(4) คดิแบบเอกนัย (Convergent Thinking) เป็นความสามารถทางสมองของ
บุคคลทีส่ามารถสรุปขอ้มลูไดด้ทีี่สุดจากขอ้มลูทีก่ าหนดให ้และการสรุปเป็นค าตอบนัน้จะเน้นเพยีง
ค าตอนเดยีว เช่นการเลอืกค าตอบในการท าขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 

(5) การประเมนิค่า (Evaluation) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลทีส่ามารถหา
เกณฑท์ีส่มเหตุสมผลเกีย่วกบัความด ีความงาม ความเหมาะสม จากขอ้มลูทีก่ าหนดให ้

มิติท่ี 3 ผลของการคดิ (Product) เป็นมติทิีแ่สดงถงึผลที่ได้จากการท างานของ
สมอง เมื่อสมองไดร้บัขอ้มูลจากมติทิี่ 1 และใชค้วามสามารถในการตอบสอนงสิง่เรา้ซึ่งเป็นวธิกีาร
คดิตามมติทิี ่2 ผลทีอ่อกมาเป็นมติทิี ่3 ซึง่แบ่งออกเป็น 6 ดา้นคอื 

(1) หน่วย (Units) หมายถงึ ส่วนย่อย ๆ ทีถู่กแยกออกมา มคีุณสมบตัเิฉพาะของ
ตนเองทีแ่ตกต่างไปจากสิง่อื่น ๆ เช่น หมา แมว มน นก เป็นตน้ 

(2) จ านวน (Classes) หมายถึง กลุ่มของสิ่งมชีวีิตที่มคีุณสมบตัิบางประการ
รว่มกนั เช่น สุนขั ปลาวาฬ คน เป็นพวกเดยีวกนั เพราะต่างกเ็ลีย้งลกูดว้ยนมเหมอืนกนั 

(3) ความสมัพนัธ ์(Relations) หมายถงึ ผลของการเชื่อมโยงความคดิแบบต่าง ๆ 
ตัง้แต่ 2 หน่วยเข้าด้วยกนั โดยอาศยัลกัษณะบางประการเป็นเกณฑ์ อาจอยู่ในรูปของหน่วยกับ
หน่วย จ าพวกกับจ าพวก ระบบกับระบบ เช่น พระกับวดั นกกับววั เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
สิง่มชีวีติกบัทีอ่ยูอ่าศยั 

(4) ระบบ (Systems) หมายถงึ การเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องผลทีไ่ดห้ลาย ๆ คู่
เขา้ดว้ยกนัอยา่งมรีะบบ เช่น 2, 4, 6, 8 ซึง่เป็นระบบเลขคู่ 

(5) การแปลงรปู (Transformation) หมายถงึ การแปลงรปู ปรบัปรุง การใหน้ิยาม
ใหม ่การตคีวามหมาย การขยายความ หรอืการจดัองคป์ระกอบของขอ้มลูทีก่ าหนดใหเ้สยีใหม่ เพื่อ
น าไปใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่น เช่น การแปลงรปู 
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(6) การประยุกต์ (Implications) หมายถงึการคาดหวงัหรอืท านายเรื่องบางอย่าง
จากข้อมูลที่ก าหนดให้เกิดความต่างไปจากเดิม เช่น เมื่อเห็น  ก็คาดว่าเป็นสัญลกัษณ์ของ
สภากาชาด 

ทฤษฏโีครงสร้างทางสติปญัญาของกิลฟอร์ดน้ี นับว่าเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ความคดิสร้างสรรค ์เพราะกลิฟอรด์ไดอ้ธบิายว่า ความคดิสรา้งสรรค์เป็นลกัษณะการคดิแบบอเนก
นยั (Divergent Thinking) คอื ความคดิหลายทศิทางหลายแง่มุม คดิไดก้วา้งไกลซึง่เป็นลกัษณะการ
คดิที่จะน าไปสู่การประดษิฐส์ิง่ทีแ่ปลกใหม่ จากขอ้สรุปนี้ท าให้มกีารศกึษาเรื่องความคดิสรา้งสรรค์
อยา่งกวา้งขวางขึน้ในเวลาต่อมา 

3) ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์เชิงมานุษยนิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีแนวคิดว่า
ความคดิสรา้งสรรค์เป็นสิง่ที่มนุษยม์ตีดิตวัมาแต่ก าเนิด ผู้ที่สามารถน าความคดิสรา้งสรรค์ออกมา
ใช้ได้ คือผู้ที่มสีจัจการแห่งตน คอืรู้จกัตนเอง พอใจตนเอง และใช้ตนเอง และใช้ตนเองเต็มตาม
ศกัยภาพของตน มนุษยจ์ะสามรถแสดงความคดิสรา้งสรรคข์องตนออกมาไดอ้ย่างเตม็ทีน่ัน้ขึน้อยู่กบั
การสร้างสภาวะ หรอื บรรยากาศที่เอื้ออ านวย นึกจติวทิยาได้กล่าวถงึบรรยากาศที่ส าคญัในการ
สรา้งสรรคว์่า ประกอบดว้ยความปลอดภยัในเชงิจติวทิยาความมัน่คงของจติใจ ความปรารถนาทีจ่ะ
เล่นกบัความคดิและการเปิดกวา้งทีจ่ะรบัประสบการณ์ใหม่ 

4) ทฤษฏคีวามคดิสองลกัษณะ (Two Factors Theory)ผูต้ ัง้ทฤษฏคีนแรกคอื สเปียร์
แมน (Charles E Spearman) นักจติวทิยาชาวอเมรกินั ทฤษฏนีี้ก าลงัได้รบัความสนใจอย่าง
กวา้งขวาง เพราะเป็นผลการวจิยัใหม่ เกี่ยวกบัการท างานของสมองมนุษย ์มกีารเริม่ต้นศกึษาและ
ทอลองโดยกลุ่มนักจติวทิา ซึง่มแีนวความคดิเบือ้งต้นว่า เผ่าพนัธุข์องมนุษยอ์ยู่รอดสบืมาจนถงึคน
รุ่นปจัจุบนัไดก้เ็พราะมสีมองอนัเชี่ยวชาญ ความเชีย่วชาญของมนุษยเ์กดิขึน้เพราะมนุษยม์สีมองที่
แบ่งหน้าทีก่นเป็นสองส่วน สมองซกีซา้ยท าหน้าทีค่วบคุมเกี่ยวกบัดา้นความคดิในรปูแบบ ส่วนรวม
ที่เรยีกว่า “เกสตอลท์” ความคดิรเิริม่ความคดิสรา้งสรรค์ และจนิตนาการ ฯลฯ ท าให้ผู้เรยีนมสี่วน
รว่มในการท ากจิกรรมและไดเ้คลื่อนไหวร่างกายโดยอสิระปราศจากความเครยีด นอกจากจะช่วยให้
ใยประสาทเจรญิงอกงามซึ่งท าใหส้มองไดร้บัการพฒันาแล้วยงัช่วยให้การท างานของสมองสองซกี
ประสาทสมัพนัธก์นั ซึง่จะท าใหเ้กดิพลงัการคดิทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 

ความคิดสร้างสรรค์  เกิดจากการท างานของสมองซีกขวา  ซึ่งท าหน้าที่คิด
จนิตนาการความคดิแปลก ๆ ใหม่ ๆ ความซาบซึ้งในดนตร ีศลิปะ เป็นต้น ส่วนสมองซกีซ้ายเป็น
ส่วนทีค่ดิและมกีารท างานออกมาเป็นรปูธรรม เช่น การวเิคราะห ์การหาเหตุผล  เป็นต้น ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้ 

 
 
 
 



44 
 

  สมองซกีซา้ย     สมองซกีขวา 
  - สรรหาถอ้ยค า     - ไมม่ถีอ้ยค า 
  - วเิคราะห ์     - สงัเคราะห ์
  - ใชเ้หตุผล     - หยัง่รู ้
  - เชงิตรรกวทิยา     - ความคดิเชงิสรา้งสรรค ์
  - ความแบ่งแยก     - ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
  - มกีาลเวลา     - ไมม่กีาลเวลา 
  - โน้มเขา้หากฎเกณฑท์างคณติศาสตร ์  - โน้มเอยีงเขา้กากฎเกณฑ ์
  - วทิยาศาสตร ์และศลิปะ   - ของดนตร ี

ดังนั ้นหากสมองทัง้สองซีกได้มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมก็จะสามารถท า
คุณประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษยช์าตอิยา่งมหาศาล  ทฤษฎคีวามคดิสองลกัษณะจงึเป็นทฤษฎพีืน้ฐาน
อกีทฤษฎหีนึ่งในการจดัการและพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องบุคคล 

จากแนวคดิทฤษฏนีี้ การจดัการเรยีนการสอนควรเน้นให้มกีารพฒันาสมองไปพรอ้ม
กนัทัง้ 2 ส่วน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองอย่างเตม็ความสามารถและมปีระสทิธภิาพ ในการวจิยั
ครัง้นี้การใชก้จิกรรมวาดภาพระบายสจีากใบงานสรา้งสรรค์ จะสามารถเรา้และกระตุ้นใหผู้้เรยีนได้
พฒันาสมองซกีขวาจากการไดอ่้านเรื่องราว และได้เป็นภพที่แรกอยู่เ ป็นระยะในกจิกรรม จะท าให้
ผู้เรยีนเกิดจนิตนาการ และการได้ลงมอืวาดภาพตามความคดิจะเป็นการพฒันาสมองซกีขวาให้
พฒันาขึน้ได ้

5) ทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคโ์อตา (The Model AUTA) เป็นทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรคท์ี่
เดวิส (Davis)และซลัลแิวน (Sullivan)คิดขึ้นในปี ค.ศ. 1980 โดยอธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์
สามารถส่งเสรมิกระบวนการคดิสรา้งสรรคแ์ละจดัล าดบัขัน้ของการพฒันาซึง่ม ี4 ล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ที ่1 การตระหนักรู ้(Awareness) ถงึความส าคญัของความคดิสรา้งสรรคเ์ป็น
ขัน้ตอนแรกที่จะท าใหบุ้คคลเพิม่ความส านึกในเรื่องการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล 
เช่น การพฒันาปรชีาญาณ การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง ซึง่ส่งผลกระทบต่อความเจรญิก้าวหน้าและวธิี
แกป้ญัหาในปจัจบุนัและอนาคต 

ขัน้ที่ 2 ความเข้าใจ (Understanding) ความเข้าใจอย่างลกึซึ้งและแจ่มแจ้งใน
ธรรมชาตแิละความคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึการทีบุ่คคลจะสนใจ และใหค้วามส าคญักบัความคดิสรา้งสรรค์
ทีเ่พิม่ขึน้นัน้ ก็ต่อเมื่อไดร้บัรูค้วามรู ้เนื้อหา สาระทีเ่กี่ยวกบัความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่จะช่วยใหบุ้คคล
เขา้ใจและเหน็ความส าคญัยิง่ขึน้ สาระทีค่วรจดัใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูไ้ดแ้ก่เรือ่งต่อไปนี้ 

(1)  บุคลกิภาพของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์
(2)  ลกัษณะกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์
(3)  ความสามารถสรา้งสรรคด์า้นต่างๆ 
(4)  ทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรค ์
(5)  แบบสอบถาม  แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์
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(6)  เทคนิควธิกีารฝึกคดิสรา้งสรรค ์
(7)  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความคดิสรา้งสรรค ์
ขัน้ที่ 3 เทคนิควธิ ี(Techniques) เทคนิควธิการที่ส่งเสรมิและพฒันาความคดิ

สรา้งสรรค ์หมายถงึ เทคนิควธิกีาร กลยทุธในการฝึกกระบวนการความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสรมิให้
เกดิผลผลติสรา้งสรรคซ์ึง่รวมเทคนิคและวธิกีารต่อไปนี้ดว้ย  คอื 

(1)  การระดมพลงัสมอง  (Brainstorming) 
(2)  การคดิเชงิเทยีบเคยีง  (Metaphoric  Thinking) 
(3)  การฝึกจนิตนาการ  (Imagery  Training) 
การตระหนักในความจรงิของสิง่ต่าง ๆ (Actualization)  หมายถงึการเพิม่พูน

ศกัยภาพในการเป็นมนุษยข์องแต่ละบุคคลอย่างแท้จรงิ เป็นการพฒันาบุคคลไปสู่การรูจ้กัตนตรง
ตามสภาพทีเ่ป็นจรงิซึง่เป็นเป้าหมายสูงสุด กล่าวคอื บุคคลสามารถดงึศกัยภาพ ความสามารถและ
ปรชัญาของแต่ละบุคคลมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมอย่างเต็มทีซ่ึ่งการรูจ้กัตนเองตรง
ตามสภาพสภาพทีเ่ป็นจรงิ  จะประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงันี้ 

(1) เป็นผูเ้ปิดรบัประสบการณ์ต่าง ๆ มาปรบัเขา้กบัตนไดด้ ี
(2) สนใจศกึษาเกีย่วกบัความเป็นอยูข่องมนุษย ์
(3) มคีวามคดิรเิริม่ในการน าตนเอง  และรเิริม่ผลติสิง่ต่าง ๆ  ดว้ยตนเอง 
(4) มคีวามสามารถในการคดิยดืหยุ่นเพื่อปรบัปรุง  และเปลีย่นแปลงแนวทางใน

การด าเนินชวีติใหเ้หมาะสมได ้
จากแนวคดิทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัความคดิสร้างสรรค์ทัง้  5  ทฤษฎี  อาจสรุป

แนวคดิของทฤษฎไีดเ้ป็น  2  กลุ่ม  ดงันี้ 
กลุ่มทีม่คีวามเชื่อว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการทางจติ (Psychological  Process) 

กลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มทฤษฎคีวามคดิสรา้งสรรค์ตามแนวคิดจติวทิยาจติวิเิคราะหแ์ละกลุ่มแนวคดิดา้น
มนุษย์นิยม ทัง้สองกลุ่มนี้มองความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นลกัษณะภายในจติของแต่ละบุคคลซึ่ง
แตกต่างกันว่ามีวิธีการปรบัตัวในลักษณะใด มากน้อยแคไหนซึ่งขึ้นอยู่กับกลวิธานป้องกันตัว  
(Defense Mechanism) หรอืการพฒันาถงึศกัยภาพอนัสูงสุด (Self – Actualization) ของแต่ละบุคคล 

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมคีวามคิดสร้างสรรค์เป็นการะบวนการทางความคิด (Cognitive 
Process) กลุ่มนี้ได้แก่ แนวความคดิดา้นองค์ประกอบสมรรถภาพทางสมอง แนวคดิดา้นความคดิ
สองลักษณะและแนวคิดด้านพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของโอดา กลุ่มดังกล่าวน้าอง
ความคดิสรา้งสรรคว์่าเป็นกระบวนการทางการคดิทีส่ามารถส่งเสรมิหรอืพฒันาใหเ้พิม่ขึน้ไดโ้ดยแต่
ลาแนวความคดิก็มคีวามเชื่อเกี่ยวกบัองค์ประกอบที่ส่งเสรมิความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ที่
แตกต่างกนั กล่าวคอืแนวความคดิด้านองค์ประกอบของสมรรถภาพทางสมองก็เน้นองค์ประกอบ
ดา้นการคดิแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ส่วนแนวคดิดว้ยความคดิสองลกัษณะมองในดา้น
ลกัษณะทางกายภาพทางสมองและแนวความคดิสรา้งสรรคโ์อดา กเ็ป็นลกัษณะของการคดิแบบบอก
อเนกนัยเช่นเดยีวกนั แต่อย่างไรก็ตาม แนวคดินี้ก็มคีามเชื่อว่าสามารถทจีะเพิม่ประสทิธภิาพของ
ความคดิสรา้งสรรคไ์ดด้้วยกระบวนการฝึกเช่นเดยีวกนั แต่อย่างไรก็ตาม แนวคดินี้กม็คีวามเชื่อว่า
สามารถทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพของความคดิสรา้งสรรคไ์ดด้ว้ยกระบวนการฝึกเช่นเดยีวกนั 
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สรุป จากทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องกบัความคดิสร้างสรรค์ที่กล่าวมาทัง้หมด จะเห็นได้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน และเป็นลักษณะของความคิดอเนกนัย 
(Divergent Thnking) ตามทฤษฏขีองกลิฟอรด์ คอื เมื่อมสีิง่เรา้มากระตุ้น บุคคลจะตอบสนองสิง่เรา้
ต่าง ๆ ในลกัษณะหลายทศิทาง ท าใหไ้ดค้ าตอบหรอืผลผลติของความคดิหลายอย่างและแปลกใหม ่
ความคดิสรา้งสรรคส์ามารถทีจ่ะพฒันาให้สูงขึน้ได้โดยอาศยัการเรยีนรูแ้ละบรรยากาศทีเ่อื้ออ านวย 
ในการวิจยัครัง้นี้จะใช้กิจกรรมวาดภาพระบายสีจากใบงานสร้างสรรค์เป็นสิ่งเร้า และกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค์ในลกัษณะความคดิอเนกนัยขึน้ ซึง่กจิกรรเขยีนภาพระบายสจีากใบ
งานสร้างสรรค์จะมเีรื่องราวสัน้ ๆ ที่เร้าให้ผู้เรยีนเกิดจนิตนาการ และกระตุ้นด้วยรูปภาพเพื่อให้
ผูเ้รยีนต้องการแสดงออก ซึง่สอดคลอ้งกบัมติทิี ่1 เรื่อง เนื้อหาของกลิฟอรด์ จากนัน้ผูเ้รยีนจะไดใ้ช้
จนิตนาการและวธิกีารคดิว่าจะวาดภาพอะไร ซึง่สอดคลอ้งกบัมติทิี ่2 เรื่องวธิคีดิและจะไปสู่มติทิี ่3 
เรือ่งของการคดิ คอื การวาดภาพออกมาตามจนิตนาการ ซึง่วธิกีารต่าง ๆ ทีผู่เ้รยีนแสดงออกมาจะ
เชื่อมโยงได้กับทฤษฏคีวามคดิสองลกัษณะ ที่มุ่งเน้นให้จดักิจกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันา
สมองทัง้สองซีกไปพร้อมๆ กัน และกิจกรรมการวาดภาพระบายสีจากใบงานสร้างสรรค์ก็เป็น
กจิกรรมทีจ่ะสามารถพฒันาสมองซกีขวาได ้
 

4.5  พฒันาการของความคิดสร้างสรรค ์
พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์มกัจะแตกต่างจากพัฒนาการด้านสติปญัญา 

เน่ืองจากพฒันาการด้านสติปญัญาจะเจรญิงอกงามตามล าดบัอายุ วุฒภิาวะ และประสบการณ์ที่
เพิม่ขึน้ แต่พฒันาการดา้นความคดิสรา้งสรรค ์จะพฒันาสูงสุดในช่วงแรกของเดก็วยัเดก็ การศกึษา
พฒันาการความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ในวยัก่อนเรยีน อาร ีพนัธม์ณ ี(2543: 40) ไดร้วบรวมงานวจิยั 
เกีย่วกบัจนิตนาการหรอืความคดิค านึงของเดก็วยันี้ คอื  

รป๊ิอก (ศิรปิระภาพรรณ์. 2552:16; อ้างองิจาก Ribot. n.d.) จนิตนาการ ใช้แทน
ความคิดสร้างสรรค์ โดยอธิบายว่าพัฒนาการทางจินตนาการในวัยเด็กจะเจรญิและพฒันาการ
ทางดา้นเหตุผล เมื่อถงึวยัหนึ่งพฒันาการทางดา้นเหตุผลจะเจรญิขึน้อยู่ในระดบัเดยีวกบัพฒันาการ
ทางดา้นจนิตนาการ และหลงัจากนัน้เดก็จะมคีวามคดิเป็นเหตุมากขึน้แต่ในขณะเดยีวกนัจนิตนาการ
จะลดลงหรอืไมส่ามารถคดิอะไรทีใ่หมข่ึน้อกีในคน ทัว่ไปหลงัจากวยัหนุ่มสาวแลว้ 

ดวงเดอืน  ศาสตรภทัร ์(2522: 10) กล่าวถงึ ขอ้คน้พบของเพยีเจทว์่า พฒันาการทาง
สติปญัญาด าเนินโดยผ่านขบวนการฝาแฝด ซึ่งเป็นผลของการปรบัตวั ได้แก่ ขบวนการปรบัเข้า
โครงสรา้ง ขบวนการทัง้สองนี้ท างานร่วมในเวลาเดยีวกนั จะน าไปสู่การปรบัตวัก่อใหเ้กดิการเรยีนรู้
ชนิดหน่ึง หรอื โครงสรา้งทางสตปิญัญาอยา่งใหมเ่กดิขึน้ 

ทอรแ์รนซ ์(Torrance. 1964: 87-88) ไดอ้้างองิถงึงานวจิยัของลกิอนเกี่ยวกบัพฒันาการ
ทางความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็โดยสรปุไดด้งันี้ 
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แรกเกดิ – 2 ขวบ ในระยะแรกของชวีติเดก็เริ่มพฒันาการด้านจนิตนาการจะเหน็ได้
ว่า เดก็เริม่ถามชื่อของสิง่ของต่างๆ โดยพยายามท าเสยีงต่างๆหรอืจงัหวะเมื่อเริม่คดิท าอะไรไดเ้ดก็
จะตัง้ชื่อให ้เดก็เริม่คาดหวงัเกีย่วกบัเหตุการณ์ในชวีติประจ าวนั เดก็เริม่แสวงหาโอกาส หรอืท าสิง่ที่
แปลกไปกว่าเดมิ โดยมคีวามกระตือรือร้นที่จะคดิส ารวจ โยการชมิ ดม สมัผสั ด้วยความอยากรู้
อยากเหน็ เดก็จะเกดิการเรยีนรูว้่าสิง่ไหนท าได้ สิง่ไหนแตะต้องไม่ได้ ซึ่งขึน้อยู่กบัวธิกีารที่เดก็ได้
แสดงออกและลกัษณะเฉพาะของเดก็แต่ละคน ในช่วงระยะเวลาทีเ่ดก็ไดร้บัการกระตุ้นโดยการใหส้ิง่
เรา้ทีเ่ป็นสิง่ของต่างๆ ทัง้น้ีพ่อแม่ควรสนใจเล่นกบัเดก็ การทีพ่่อแม่รอ้งเพลงใหเ้ดก็ฟงั การเล่นและ
การตัง้ค าถาม ฯลฯ สามารถช่วยใหเ้ดก็พฒันาการทางดา้นจนิตนาการได้ 

ระยะ 2 ขวบ – 4 ขวบ เด็กเรยีนรู้สิง่ต่างๆจากประสบการณ์โดยตรงแล้วถ่ายทอด
ประสบการณ์ทีร่บัรูโ้ดยการแสดงออกและจนิตนาการ  เช่นเดก็ไมเ่ขา้ใจว่าท าไมไม่ใหเ้ดก็เล่นน ้ารอ้น 
เมื่อเด็กได้มีโอกาสสัมผัสจับต้องน ้ าร้อนก็รู้ว่า เป็นสิ่งที่เล่นไม่ได้ ในระยะนี้ เด็กจะตื่นเต้นกับ
ประสบการณ์ต่างๆ เดก็มชี่วงความสนใจสัน้ เริม่รูจ้กัเป็นตวัของตวัเอง และเกดิความเชื่อมัน่ แต่การ
เรยีนรู้ใหม่ๆ อาจท าให้เด็กเกิดความตกใจ หวาดกลวั ดงันัน้พ่อแม่ควรระมดัระวงัให้เด็กอยู่ใน
สิง่แวดล้อมที่ปลอดภยัเสมอ การใหเ้ดก็เล่นของเล่นกึ่งส าเรจ็รปูจะช่วยให้เดก็มโีอกาสคดิในขณะที่
เล่นเช่น  ไมบ้ลอ็ก อาจสรา้งเป็นบา้น รถไฟเป็นตน้  

ระยะ 4 ขวบ – 6 ขวบ  ให้วยันี้เป็นวยัที่เดก็มจีนิตนาการสูง เดก็เริม่สนุกสนานกบั
การวางแผน และการคาดคะเนในสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในการเล่นนัน้ เดก็เริม่เลยีนแบบบทบาทผูใ้หญ่ หรอื
ผู้ใกล้ชดิ มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็  เดก็จะพยายามค้นหาขอ้เทจ็จรงิว่าผดิหรอืถูก ในวยันี้เดก็เริม่
ตระหนกัถงึความรูส้กึของผูอ้ื่น และเริม่คดิถงึการกระท าของตนทีไ่ปกระทบผูอ้ื่น ความคดิสรา้งสรรค์
มพีฒันาการขึน้จากประสบการณ์ใหม่ๆในระยะนี้ไม่ควรจะประเมนิเดก็โดยใชม้าตรฐานของวยัเดก็ที่
สูงกว่า  เดก็ควรได้รบัการส่งเสรมิใหเ้ล่นเพื่อฝึกดานจนิตนาการ  พ่อแม่ควรอนุญาตใหเ้ดก็วยันี้ได้
แสดงออกในดา้นความคดิ โดยการจดัหาของเล่นต่างๆใหเ้ดก็เล่นเมือ่เล่นเสรจ็ แลว้ควรเน้นเรื่องการ
เกบ็ของเล่นเขา้ทีโ่ดยวธิกีารส่งเสรมิและชมเชย 

ลกิอน (อาร ีพนัธม์ณี. 2540: 50-53; อ้างองิจาก Ligon. 1957) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการ
พฒันาการทางจนิตนาการตามระดบัอายตุ่างๆของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิ – 16 ปีไวว้่า 

แรกเกิด – 2 ขวบ วยัในวยันี้เริม่มพีฒันาการทางจนิตนาการเริม่รู้จกัการถามชื่อ
สิง่ของ  พยายามท าเสยีงต่างๆ หรอืจงัหวะ โดยจะเริม่มุ่งหวงัท าสิง่แปลกๆขึน้ และเดก็จะมคีวาม
กระตอืรอืร้นที่จะส ารวจสิง่ต่างๆ มคีวามอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น  เด็กในวยันี้จะมกีารพฒันาการ
ทางด้านจนิตนาการจากการเล่นหรอืของเล่นอย่างง่ายๆ จงึท าให้เกดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิแล้วท าให้เด็กเกิดจนิตนาการขึ้น ดังนัน้การส่งเสริมและการสนับสนุนให้เด็กได้ส ารวจเป็น
สิง่จ าเป็นต่อการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ 
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อายุ 2-4 ขวบ เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง แล้วถ่ายทอดประสบการณ์
เหล่านัน้ออกมาทางการพูดและการเล่นจนิตนาการ เด็กในวยันี้จะตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่ของ
ธรรมชาต ิและมคีวามสนใจสัน้ มกัเปลีย่นกจิกรรมเรื่อยๆบางครัง้เดก็ในวยันี้มกัชอบท ากจิกรรมที่
เกนิความสามารถของตน และการให้เดก็มอีสิระในการส ารวจทดลองจะช่วยให้เดก็มปีระสบการณ์
ใหม่ๆ ใหก้บัเดก็ 

อายุ 4-6 ขวบ เดก็ในวยันี้จะมจีนิตนาการดแีละเดก็ในวยันี้จะมกีารเรยีนรูท้กัษะทีจ่ะ
กะแผนงานเป็นครัง้แรก  เดก็จะสนุกสนานกบัการกะแผนงานและคาดคะเนเกี่ยวกบัการเล่นและงาน 
เดก็จะเริม่มกีารเรยีนรูบ้ทบาทของผูใ้หญ่จากการเล่นบทบาทสมมุต ิ ความอยากรูอ้ยากเหน็จะท าให้
เดก็แสวงหา “ความจรงิ” และ “ความถูกต้อง” และเดก็ในวยันี้ถ้ามกีารเล่นตามล าพงัจะช่วยให้เดก็
พฒันาจนิตนาการ หรอื ความคดิสรา้งสรรคไ์ดด้ ี

อาย ุ6–8 ปี เป็นวยัทีเ่ริม่มกีารสรา้งสรรคจ์นิตนาการเขา้สู่ความเป็นจรงิมากขึน้ จะท า
ให้การจนิตนาการแบบฝนัเฟ่ืองลดลง และจะใช้การวาดภาพแทนความคดิค านึง  และเดก็ในวยัน้ี
สามารถทีจ่ะวางแผนโดยไม่ต้องการรบัความช่วยเหลอื  แต่พ่อแม่หรอืครูสามารถช่วยเดก็ได้ โดย
การตอบค าถามอยา่งตรงไปตรงมา 

อายุ 8-10 ปี เป็นวยัที่จะเพิม่ความสามารถในการใช้ทกัษะเพื่อสร้างสรรค์งาน และ
สามารถคน้พบวธิกีารต่างๆทีจ่ะสรา้งผลงานสรา้งสรรค ์เดก็วยันี้ชอบการเป็นตวัของตวัเอง ชอบท า
ตวัเด่นดงั  ดงันัน้พวกเขาควรไดร้บัการสนบัสนุนใหใ้ชจ้นิตนาการและทกัษะเพื่อช่วยเหลอืเพื่อนได้ 

อาย ุ10-12 ปี เดก็ในวยัน้ีชอบส ารวจสิง่ต่างๆและมคีวามสนใจในการอ่านและคดินาน
มากขึน้ ซึ่งในช่วงอายุนี้จะพยายามเพิม่ประสบการณ์ในทุกอย่าง และเด็กจะขาดความเชื่อมัน่ แต่
เดก็ในวยัน้ีจะมกีารเรยีนรูใ้นการท างานทีย่ากขึน้เรื่อยๆ และทา้ทายใหพ้วกเขาไดเ้รยีนรูถ้งึสิง่ทีย่าก
ต่างๆ 

โยคนิ ศนัสนยทุธ และคณะ (177: 195) ไดก้ล่าวถงึ พฒันาการทางจนิตนาการไวว้่า 
วัยทารก (แรกเกิด – 2ปี) เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการเร็วในทุกๆด้านจะมีการ

เปลีย่นแปลงทางดา้นสตปิญัญา ร่างกาย ภาษา สงัคม อารมณ์ อย่างเหน็ไดช้ดัเจน และเดก็ในวยัน้ี
จะเริม่มกีารพฒันาทางดา้นการคดิจนิตนาการทีจ่ะเลยีนแบบพฤตกิรรมของผูใ้หญ่ 

วยัเตาะแตะ (2-3 ปี) เด็กในวยันี้จะมพีฒันาความเป็นตนเอง และเรยีนรู้การเป็น
ตวัเอง และรูว้่าตนเป็นบุคคลหนึ่งทีต่่างกบับุคคลอื่นในสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป 

วยัอนุบาล ( 3-6 ปี ) เป็นวยัที่มกีารพฒันาการด้านการรบัรู้ ความมีเหตุผล ความ
จ าเป็นอยา่งด ีดงันัน้ความสามารถต่างๆจงึยงัอยู่ในขดีจ ากดั ซึง่ครคูวรเขา้ใจการพฒันาการในระยะ
นี้เพราะครมูชี่วยใหใ้นการพฒันาทางดา้นความคดิและจนิตนาการของเดก็ 

วยัเรยีน (6-12 ปี) เป็นวยัทีม่พีฒันาการทางดา้นสตปิญัญาใหม้คีวามคดิทีก่วา้งขึน้ มี
เหตุผลมากขึน้ มคีวามคดิรวบยอดพืน้ฐาน เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการแก้ปญัหาต่างๆได ้ซึง่เดก็ใน
วยัน้ีจะมกีารเรยีนรูแ้ละคดิจากประสบการณ์จรงิ เพื่อน าใชใ้นการเรยีนรู ้การคดิ และการแก้ปญัหา
ต่อไปเมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ 
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จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลจะมีการพัฒนาไป
ตามล าดับชัน้ของเด็ก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้จะเกิดจากการที่เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์เดมิมาผสมผสานกบัประสบการณ์ใหม่ควบคู่ไปกบัระดบัอายุที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป 
เดก็สามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ดถ้้าไดร้บัการกระตุ้นใหเ้ดก็เกดิการคน้พบ สิง่ทีแ่ปลกใหม่ที่
ได้ค้นพบเห็นหรือได้สมัผสัและได้รบัการสนับสนุน โดยการจดัประสบการณ์ที่เหมาะสมให้ดีจะ
สามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ใหส้งูขึน้ต่อไป 

เดอฟรานเชสโก (ประเทนิ มหาขนัธ์. 2531: 214 – 219; อ้างองิจาก De Francesco. 
1958) กล่าวว่า พฒันาการทางการสรา้งสรรคข์องเดก็ ถูกแบ่งออกเป็นชัน้ของการพฒันาตามระดบั
อายุ โดยพจิารณาจากการแสดงออกทางศิลปะ พฒันาการทางการสรา้งสรรค์แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ 
ดงัต่อไปนี้ 

1)  ขัน้ใชม้อื (Manipulatie Stage) อายรุะหว่าง 2 – 4 ปี 
2)  ขัน้ก่อนสญัลกัษณ์ (Presymbolic Stage) วยัก่อนอนุบาล – ประถมศกึษาปีที ่1 
3)  ขัน้สญัลกัษณ์ (Symbolic Stage) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 และ 3 
4)  ขัน้เริม่ตน้ของจรงิ (Stage of Inceptive Realism) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 และ 5 
5)  ขัน้วเิคราะหข์องจรงิ (Stage of Analytical Realism) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
ขัน้สญัลกัษณ์ (Symbolic Stage) ชัน้ประถมศกึษาป่ีที ่2 และ 3  
พฒันาการขัน้นี้ เด็กจะสนใจเรื่องของมนุษย์ มนุษย์กังสิ่งของ เริม่ใช้ความรู้และ

ประสบการณ์มาท าความเขา้ใจกบัเรือ่งขนาด รปูรา่ง และความสมัพนัธต่์าง ๆ 
ลกัษณะส าคญัของการพฒันาขัน้สญัลกัษณ์ 
1) เรื่องสดัส่วน มคีวามส าคญัเฉพาะทางดา้นอารมณ์เท่านัน้ ไม่มคีวามส าคญัทางดา้น

การมองเหน็จากของจรงิ 
2) ความเปลีย่นแปลงของส่วนประกอบทีส่ าคญั เช่น การเน้นทีข่นาดการตดับางส่วน

ออกไป การเพิม่บางส่วน การเบีย่งเบนจากปกต ิเหล่านี้มคีวามหมายต่อเดก็มาก ครจูะตอ้งยอมรบั 
3) ภาพพบักลาง ภาพเอ็กซเรย ์และเรื่องอื่น ๆ ที่คล้ายกบัสิง่เหล่านี้จะเกดิขึน้เอง 

โดยการแสดงออกของเดก็ตามปกต ิไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารบงัคบั 
4) ทศันียภาพ (Perspective) ยงัไม่เกดิขึน้ในขัน้นี้ ครจูงึไม่ควรบงัคบัในสิง่ทีเ่ดก็ยงั

ไมม่พีฒันาการ 
5) สญัลกัษณ์ของส ีการพฒันาการใชส้ญัลกัษณ์ทางสเีป็นไปย่างชา้ ๆ ทัง้นี้ โดยการ

ใชส้ทีีม่คีวามสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มและวตัถุ 
6) การออกแบบเป็นไปโดยธรรมชาต ิต้องการกระตุ้นเพยีงเลก็น้อยควรปล่อยให้มี

การแสดงออกอยา่งอสิระ 
7) สื่อประเภทมติทิีม่คีุณค่าในการส่งเสรมิพฒันาการของเดก็หลายดา้นควรจดัไวใ้น

การสอนตามความเหมาะสม 
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พฒันาการด้านความคดิค้นสรา้งสรรค์ทางศลิปะของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
ซึง่มอีายุระหว่าง 8 – 10 ปี เดก็จะไดร้บัประสบการณ์จากโรงเรยีน ทางบา้น และสงัคมมากขึน้ เดก็
จะสามารถแสดงออกทางการสรา้งสรรค์สูงขึน้อย่างเหน็เด่นชดั มคีวามกระตอืรอืรน้ สนใจกจิกรรม
ต่าง ๆ รูจ้กัใชค้วามสามารถพเิศษของตน ชอบช่วยเหลอืเพื่อนชอบแสดงออก และมคีวามอดทนใน
การปฏบิตังิานไดน้าน 20 – 40 นาท ี(กรมวชิาการ. 2537: 36) ครจูงึควรจดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบั
พฒันาการและความสนใจของเดก็ 

 
4.6  ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์

จอหน์สนั (Johnson. 1979) ไดร้วบรวมลกัษณะของบุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคจ์าก
การศกึษาคน้ควา้ของนกัจติวทิยา สรปุไดว้่า 

1) มคีวามคล่องแคล่วในการคดิ สามารถทีจ่ะแสดงความคดิไดม้ากมายและรวดเรว็ 
2) มคีวามยดืหยุ่น มคีวามเขา้ใจและไวต่อปญัหา ช่างคดิช่างคน้ มคีวามรเิริม่ทีไ่ม่ซ ้า

แบบใคร 
3) มคีวามสนใจในปญัหาทีต่อ้งเผชญิ มคีวามมานะในการตดิตามปญัหา 
4) มกัใช้เวลาไปในการส ารวจและวเิคราะห์ ชอบท ากิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ใช้

จนิตนาการและใชก้ารส ารวจ 
5) มคีวามสงสยัและคดิไตรต่รองก่อนทีจ่ะตดัสนิใจท าอะไรลงไป 
6) มคีวามเป็นตวัของตวัเอง มอีสิระในการตดัสนิใจ ไมย่ดึตดิกบักฎเกณฑท์ีใ่ชก้นัอยู่ 
7) มคีวามนิยมในสิง่ใหม่และสิง่ทียุ่่งยากซบัซอ้น ไม่ยดึถอืของเดมิ คดิและเชื่อมโยง

ความคดิในทางทีแ่ปลกใหม ่มคีวามสามารถคดิเชื่อมโยงสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วั 
8) ลกัษณะอื่น ๆ ได้แก่ มสีตปิญัญาด ีมพีลงัที่จะท างนต่าง ๆ มคีวามมุ่งหวงัสูง มี

ความสนใจในเรื่องอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจาเปิดเผยและเป็นบุคคลที่
น่าสนใจ (ผุลด ี กุฏอนิทร ์2536: 72; อา้งองิจาก Johnson. 1997)  

อาร ี พนัธม์ณี (2537: 69) ไดส้รุปลกัษณะพฤตกิรรมของเดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์
ไวด้งันี้ 

1) อยากรู ้อยากเหน็ มคีวามใครรู่อ้ยูเ่ป็นนิจ 
2) ชอบเสาะแสวงหา ส ารวจ ศกึษา คน้ควา้ และทดลอง 
3) ชอบซกัถามและถามค าถามแปลก ๆ  
4) ช่างสงสยั เป็นเดก็ทีม่คีวามรูส้กึแปลกประหลาดใจในสิง่ทีพ่บเหน็เสมอ 
5) ช่างสงัเกต มาองเห็นลกัษณะที่แปลกผดิหรอืช่องว่างที่ขาดหายไปได้ง่ายและ

รวดเรว็ 
6) ชอบแสดงออกมากกว่าเกบ็กด ถ้าสงสยัสิง่ใดกจ็ะถามหรอืพยายามหาค าตอบโดย

ไมร่ัง้รอ 
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7) มอีารมณ์ขนั มองสิง่ต่าง ๆ ในแงม่มุทีแ่ปลกและสรา้งอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ 
8) มสีมาธใินสิง่ทีต่นสนใจ 
9) สนุกสนานในการใชค้วามคดิ 
10) สนใจสิง่ต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง 
11) มคีวามเป็นตวัของตวัเอง 
เด็กที่มคีวามคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นคนที่มีล ักษณะคิดได้อย่างรวดเร็วมีความ

รอบคอบ ละเอยีดลออและลกึซึง้ สามารถวเิคราะหแ์ละหาหนทางแก้ปญัหา รวมทัง้มคีวามอสิระและ
มปีฏภิาณไหวพรบิด ี

หน่วยศกึษานิเทศก์ (2530: 59 – 62) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคน์ัน้
มอีงค์ประกอบหลายประการ และแบ่งได้หลายประเภท ลกัษณะของบุคคลที่มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ประกอบดว้ย 

1) มคีวามฉลาด คอื มคีวามสามารถในการรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ผูท้ี่มคีวามคดิสรา้งสรรค์
ส่วนใหญ่จงึเป็นบุคคลทีช่อบใฝห่าความรูอ้ยูเ่สมอ 

2) มคีวามเป็นตวัของตวัเอง ขณะเดยีวกนัมกัจะเป็นบุคคลทีไ่ม่ยอมรบัสิง่ทีค่่อนขา้ง
จะเขม้งวด หรอืสิง่ที่จะต้องควบคุมมากเก็บไป ทัง้นี้เพราะไม่มโีอกาสที่จะแสดงความคดิเหน็ หรอื
แสดงความคดิรเิริม่ไดเ้ลย 

3) เป็นบุคคลที่มคีวามต้องการตามธรรมชาต ิพรอ้มที่จะปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลง
ลกัษณะต่าง ๆ ของตนอยู่เสมอ ขณะเดยีวกนัปรารถนาทีจ่ะใชโ้อกาสทีม่อียู่และต้องการใชค้วามคดิ
ความสามารถทีม่ ีนอกเหนือจากสิง่ทีต่นไดร้บัผดิชอบใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 

4) พยายามแก้ปญัหาต่าง ๆ อย่างสุดความสามารถ อย่างมเีหตุผลและมคีวามมัน่คง
ทางจติใจ สามารถทีจ่ะคลีค่ลายปญัหาต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยไมม่คีวามกงัวลใจใดๆ 

5) เป็นบุคคลทีม่คีวามสนุกสนานต่อการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ตลอดจนแนวความคดิ
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีชอบในการคน้ควา้และยอมรบัการทา้ทายสิง่ใหม ่ๆ  

6) ความคดิรเิริม่สรา้งสรา้งสรรคน์ัน้ จะต้องเป็นลกัษณะทีเ่ป็นความคดิแปลก ๆ ใหม่ ๆ 
หรอืเป็นการต่อตา้นความคดิเดมิทีม่อียู่ และเป็นบุคคลทีส่ามารถน าความคดิใหม่ ๆ นัน้ไปใชใ้นการ
สรา้งประสบการณ์หรอืสรา้งกจิกรรมใหม ่ๆ ขึน้มาได้ 

7) บุคคลที่จะมคีวามคดิรเิริม่ที่ดไีด้นัน้ จะต้องเริม่ต้นมาจากการมคีวามคดิรเิริม่
เกี่ยวกบัตนเองเสยีก่อน หลงัจากที่มคีวามคดิสรา้งสรรคเ์กี่ยวกบัตนเองไดแ้ลว้ จงึจะสามารถคดิสรา้งสรรค์
เพื่อสงัคมต่อไป 

8) มศีลิปะในการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรอืภาษาเขยีน ศลิปะในทีน่ี้ไม่ได้
หมายถงึความถูกตอ้งในการใชภ้าษา แต่หมายถงึการประหยดัถอ้ยค า การรูจ้กัควบคุมตนเองในการ
ใชภ้าษาพดูหรอืภาษาเขยีน รูจ้กัใชข้อ้ความกระทกัรดัแต่ครอบคลุมเนื้อหากระจ่างชดัและถูกตอ้ง 



52 
 

9) มอีารมณ์อ่อนไหว บุคคลประเภทนี้มกัจะมองสิง่ที่อยู่รอบตวัเขาด้วยท่าทฉีงน
สงสยัทุกสิง่ดูจะเป็นสะดุดตาสะดุดใจและสะดุดอารมณ์ ความรู้สกึของคนประเภทนี้เพื่อพยายาม
แสวงหาความคดิสรา้งสรรคต่์อสิง่เหล่านัน้ 

10) มคีวามส านึกต่อสงัคม บุคคลประเภทนี้จะท างานเพื่อสงัคม และมชีวีติอยู่ท่ามกลาง
สงัคมทีแ่วดลอ้มตวัเขา เป็นบุคคลทีม่องโลกในแงด่อียูเ่สมอ 

11) มแีรงจงูใจทีจ่ะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกบัความคดิสรา้งสรรคข์องเขา 
บางครัง้เราไม่อาจจะทราบด่าบุคคลใดมคีวามคดิสรา้งสรรค์ จนกว่าเราจะมาอบหมายใหเ้ขากระท า
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพราะความเจรญิกา้วหน้าส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการลองผดิลองถูก 

12) สามารถคดิและพลกิแพลงการแกป้ญัหาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงไปดว้ยด ีมคีวามมัน่ใจใน
ตนเอง มคีวามอดทนอยา่งทรหด และเป็นผูท้ีไ่มยอมลม้เลกิความตัง้ใจงา่ยๆ  

สรุปได้ว่า บุคคลที่มคีวามคดิสรา้งสรรค์จะมคีุณสมบตัทิี่คล้ายคลงึกนัหลายประการ 
ได้แก่ เป็นคนช่างสงัเกต มเีหตุผล ชอบแสงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ชอบคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า 
มคีวามคล่องในการคดิ มคีวามยดืหยุน่ในการคดิ มคีวามคดิรเิริม่ไม่ยดืมัน่สิง่ใดเกนิไป มคีวามอยาก
รูอ้ยากเหน็ กระตอืรอืรน้มคีวามสามารถรบัรูป้ญัหาไดเ้รว็ และมคีวามเป็นตวัของตวัเอง 
 

4.7  การสอนเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
อาร ี พนัธม์ณี (2537: 111 – 112) ไดเ้สนอแนะวธิกีารสอนเพื่อพฒันาและส่งเสรมิ

ความคดิสรา้งสรรคใ์หแ้ก่ผูเ้รยีนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
1) การแสดงออกทางความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ สามารถแสดงออกทางกจิกรรต่างๆ

ได ้เช่นการประดษิฐ ์ศลิปะ การวาดภาพ ดนตร ีเตน้ร า การเล่น ตลอดจนการแกป้ญัหาต่าง ๆ  
2) การสรา้งบรรยากาศความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีน จะไดร้บัการส่งเสรมิใหม้ขีึน้

ได้โดยการสรา้งบรรยากาศในห้องเรยีน ให้นักเรยีนรูส้กึเป็นอสิระไม่ถูกควบคุมจากระเบยีบวนิัยที่
เครง่ครดัเกนิไป และควรส่งเสรมิใหแ้ต่ละคนรูจ้กัแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 

3) การสอนความคดิสรา้งสรรค ์จะต้องสอนต่อเนื่องกนัไปเป็นส่วนส าคญัในทางตรง 
ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมต่าง ๆ ในทางอ้อม ไดแ้ก่ การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ตลอดจนความ
เขา้ใจเรือ่งพฒันาการความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ ระดบัความสามารถนาการแสดงออก 

4) สนบัสนุนและกระตุ้นการแสดงความคดิหลาย ๆ ดา้น ตลอดจนการแสดงออกทาง
อารมณ์ 

5) เน้นสถานการณ์ที่จะส่งเสรมิความสามารถอนัน าไปสู่ความคดิสรา้งสรรค์ เช่น 
ส่งเสรมิความคดิรเิริม่ ตลอดจนไมจ่ ากดัการแสดงออกของนกัเรยีนใหเ้ป็นไปในรปูแบบเดยีวกนั 

6) อย่าพยายามหล่อหลอม หรอืก าหนดแบบใหน้ักเรยีนคดิ และมบีุคลกิภาพเหมอืนกนั
ไปทุกคน แต่ควรสนับสนุนและส่งเสรมิการผลติที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ตลอดจนความคดิ และวธิกีาร
แปลก ๆ ใหม ่ๆ ดว้ย 



53 
 

7) อย่าเขม้งวดกวดขนั หรอืยดึมัน่อยู่กบัจารตีประเพณี ซึ่งยอมรบัการกระท าหรอื
ผลงานอยูเ่พยีงสองสามอยา่งเท่านัน้ สิง่ใดนอกเหนือไปจากระเบยีบเป็นสิง่ทีผ่ดิหมด 

8) อยา่สนบัสนุนหรอืใหร้างวลัเฉพาะงาน หรอืการกระท าทีไ่ดม้ผีูท้ดลองท าและเป็นที่
ยอมรบักนัแลว้ ผลงานแปลก ๆ ใหม ่ๆ กน่็าจะมโีอกาสไดร้บัรางวลัหรอืไดค้ าชมเชยดว้ย 

9) ครูจ าเป็นต้องพฒันาตนเองให้เป็นผู้มบีุคลกิภาพในทางสรา้งสรรค์ก่อนมเิช่นนัน้ 
แมว้่าครจูะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องความคดิสรา้งสรรค์ และทฤษฏเีกี่ยวกบัความคดิสรา้งสรรค์
เพยีงใด กไ็มอ่าจจะท าใหก้ระบวนการเรยีนการสอนประสบผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมายของการสอน 
และไมอ่าจสอนใหเ้ดก็เกดิความคดิสรา้งสรรคไ์ด้ 

ทอรแ์รนซ ์(อาร ีรงัสนิันท์. 2532; อ้างองิจาก Torrance. 1979) ไดเ้สนอหลกัในการ
ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคไ์วห้ายประการ ซึง่เน้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีนดงันี้ 

1) ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนถามและใหค้วามสนใจตัง้ค าถาม และไม่มุ่งเพยีงค าตอบค าตอบ
เดยีว 

2) ตัง้ใจฟงั เอาใจใส่ตัง้ความคดิแปลก ๆ ของนกัเรยีน 
3) กระตอืรอืรน้ตัง้ค าถามแปลก ๆ และตัง้ค าถามของเดก็อยา่งมชีวีติชวีา 
4) แสดงใหเ้หน็ว่าความคดิของนกัเรยีนนัน้มคีุณค่า และน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได้ 
5) กระตุน้และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนดว้ยตนเอง 
6) เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนคน้ควา้อยา่งต่อเนื่อง โดยไมต่อ้งใชว้ธิขีูด่ว้ยคะแนน 
7) พงึตะหนกัว่าการพฒันาความคดิสรา้งสรรคจ์ะตอ้งใชเ้วลาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
8) ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนได้ใชจ้นิตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชยเมื่อนักเรยีนมี

จนิตนาการทีแ่ปลกและมคีุณค่า 
อุษณยีโ์พธสิุข (2537: 13 – 19) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการจดัสภาพการ

เรยีนการสอน ทีส่่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคไ์ดด้งัต่อไปนี้คอื 
1) กระบวนการทางความคดิ 

- การสอนมกีารใชก้ารสอนเพิม่ทกัษะความคดิดา้นต่างๆ เช่นความคดิเอกนัย 
อเนกนยั ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสงัเคราะห ์และการประเมนิผล 

- สนับสนุนความคดิจนิตนาการ แง่มุมที่ตนนึกไม่ถงึ สิง่ทีเ่หนือความคาดหมาย 
ความคดิแปลกใหม ่ความหลากหลาย ความคดิยดืหยุน่ ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ฯลฯ 

- ใชก้ารผสมผสาน ปรบัเปลีย่น ทดแทน 
- ใหค้วามเชื่อมนัแก่นักเรยีนใหย้นืหยดัเชื่อมนัความคดิตนเองแมว้่าจะแปลก

แยกแตกต่างจากผูอ้ื่น 
- หลกีเลีย่งการโอนตดัสนิใจ หรอืด่วนสรปุปญัหา 
- สนับสนุนกิจกรรมที่ใช้ความคดิซบัซ้อน มกีระบวนการปรบัเปลี่ยนแก้ไข

ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง จดัระบบใหม ่
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2) ผลติผล ถงึแมว้่ากระบวนการเป็นสิง่ส าคญั แต่ผลผลติกเ็ป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้ราเหน็หลาย
สิง่หลายอยา่ง เช่น วธิคีดิ ประสทิธภิาพทางความคดิ 

- การน าเสนอความรู้ไปสู่การน าไปใช้ ดังนัน้จุดส าคัญในการสอนว่าจะ
พจิารณาเกณฑข์องผลผลติอย่างไรนัน้ ควรจะมกีารก าหนดใหน้ักเรยีนรูจ้กัการระบุจุดประสงค์ของ
การท างาน รูจ้กัประเมน้การท างานของตนเองอยา่งใชเ้หตุผล พยายามและสามารถปรบัใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ 

3) องคค์วามรูพ้ืน้ฐาน 
- เดก็ทุกคนต้องการสัง่สมความรูพ้ืน้ฐานใหแ้น่นพอ จงึจะสามารถสรา้งสรรค์

ได ้
- ให้โอกาสเด็กได้รบัความรู้ผ่านสื่อและทกัษะหลายด้าน โดยใช้ประสาท

สมัผสั 
- ความรูท้ีด่ตีอ้งมาจากประสบการณ์ทีห่ลากหลาย และมแีปล่งขอ้มลูทีต่่างกนั

ทัง้จากหนงัสอื ผูเ้ชีย่วชาญ การทดสอบดว้ยตนเอง 
- สิง่ส าคญัคอืใหเ้ดก็ไดส้รา้งความรูจ้ากตวัของเขาเอง 

4) สิง่ทีท่า้ทายนกัเรยีน 
- เดก็ทีส่รา้งสรรคช์อบงานยากและซบัซอ้นทีไ่ม่เคยท ามาก่อน 
- ถา้เขาสนใจทีจ่ะท านัน่แปลว่าจะเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้รยีนรูไ้ดง้่ายขึน้ 
- หางานทีส่รา้งสรรค ์และมมีาตรฐานใหเ้ดก็ไดพ้จิารณา 
- การสรา้งสรรคเ์ป็นสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเชื่อมัน่ว่าทุกอย่างเป็นไปได ้การ

หาโอกาสแกไ้ขสรา้งสรรคใ์หเ้กดิสิง่ใหมท่ีเ่หนือความคดิทัว่ไป 
5) บรรยากาศในชัน้เรยีน 

- ใหอ้สิรเสร ีความยตุธิรรม “ความภาพ” ในความคดิของนักเรยีนใหเ้ดก็มัน่ใจ
ว่าจะไมถู่กลงโทษ หากมคีวามคดิทีแ่ตกต่างจากคร ูหรอืคดิว่าครไูมถู่กตอ้ง ฯลฯ 

- ยอมให้เด็กล้มเหลว หรือผิดพลาด (โดยไม่เกิดอันตราย) แต่ต้องฝึกให้
เรยีนรูจ้ากขอ้ผดิพลาดทีผ่่านมา 

6) ตวันกัเรยีน 
- สนบัสนุนความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์ีส่อดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรยีน 
- พยายามถ่ายโยงความรู ้กบัจใิจ ใหไ้ปดว้ยกนั 
- สนบัสนุนใหน้กัเรยีนมคีวามเชื่อมัน่ตนเอง ความเคารพตนเองกระหายใครรู่้ 

7) การใชค้ าถาม 
- สนับสนุนให้นักเรยีนถามค าถามของเขาที่โดยทัว่ไปเดก็จะมปีญัหาเพราะ

นกัเรยีนมกัคดิว่าตนต้องมหีน้าที ่พยายามตอบครตูามทีค่รคูดิว่าถูกต้อง เขาไม่ค่อยไดม้โีอกาสถาม
ค าถามที่พวกเขาอยากจะถาม ท าใหเ้ดก็ถามอะไรมกัจะต้องาการค าตอบประเภทสัน้ ๆ ง่าย ๆ ซึ่ง
ไมไ่ดแ้สดงถงึภมูปิญัญาอนัลกึซึง้อะไรเลย 
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- ค าถามทีป่ลายเปิด 
“อะไรจะเกดิขึน้ถา้ ....................................... “ เช่น 
* “ถา้โลกนี้ไมม่นี ้าตา อะไรจะเกดิขึน้ ...................” 
* เราจะเรยีกสิง่นี้ว่าอะไรด ี?มนัมสี่วนประกอบดงันี้ คอื ถัว่ มนัส าประหลงั 

- ใชค้ าถามทีย่ ัว่ยแุละทา้ทายใหเ้ดก็อยากตอบ 
- ใชค้ าถามทีด่งึเอาความคดิระดบัสงูมาใช ้
- ใหเ้ดก็มเีวลาคดิหาค าตอบอยา่งพอเพยีง 

8) การประเมนิผล 
- หลกีเลีย่งการประเมนิทีซ่ ้า ๆ ซาก ๆ หรอืเป็นทางการอยูต่ลอด 
- สนับสนุนให้เด็กประเมนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และกระท าการประเมิน

รว่มกบัคร ู
9) การสอนและการจดัหลกัสตูร 

- ไม่ควรแยกส่วนวชิา “ความคดิสรา้งสรรค”์ อย่างโดย ๆ ควรจะน าไปผสมผสาน
กบัวชิาการต่าง ๆ  

- ความคดิสรา้งสรรคส์ามารถใชไ้ดก้บัทุกวชิา ไมใ่ช่แต่เฉพาะศลิปะเท่านัน้ 
- ควรน าวชิาการต่าง ๆ มาผสมผสานกนั ท าใหเ้ดก็สามารถถกัทอความคดิ

โดยการบรูณาการสิง่ต่าง ๆ จนเป็นนิสยั นัน่คอื แนวทางการใชว้ชิาการอย่างเตม็ศกัยภาพ 
- ลองใหเ้ดก็เรยีนรูใ้นสิง่ทีไ่ม่มคี าตอบทีด่ทีีสุ่ด ค าตอบทีต่ายตวัค าตอบที่

คลุมเครอืและเปลีย่นแปลงไดง้า่ย ๆ  
- สนบัสนุนใหค้รเูป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลอืเดก็ไม่ใช่ผูส้ ัง่การและสอน 

10) การจดัระบบในชัน้เรยีน 
- จดัหาเวลาใหเ้ดก็ไดค้น้ควา้ความรูด้ว้ยตนเองใหม้ากขึน้ 
- ปรบัระบบตารางเรยีนใหย้ดืหยุน่ เพื่อตอบสนองความต้องการและ

ความสามารถทีห่ลากหลาย 
- ลองหาทางจดักลุ่มการสอนหลาย ๆ แบบ เช่น จดัคู่ กลุ่มเลก็ กลุ่มใหญ่ 

และการสอนแบบเดีย่ว 
- จดัหอ้งเรยีนใหแ้ตกต่างกนัไปในแต่ละเวลา สถานที ่เช่น บางหอ้งบางเวลา 

ไมม่ทีีน่ัง่ นัง่ใกลก้นั ไกลกนั นัง่ขา้งนอก เรยีนทีส่นาม เป็นตน้ 
จากหลักการและวิธีการที่กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่า การสอนที่จะพัฒนาส่งเสริม

ความคดิสร้างสรรค์นัน้ ต้องเน้นความส าคญัของการจดักิจกรรที่ย ัว่ยุและกระตุ้นให้เกิดความคิด
สรา้งสรรค ์ตลอดจนการค านึงถงึบรรยากาศทีส่่งเสรมิใหน้ักเรยีนกลา้คดิกลา้แสดงออก การเอาใจใส่
ต่อความคดิเห็นของนักเรยีน ให้อสิระ ให้ความรกัความอบอุ่นก าลงัใจและความปลอดภยั โดยครู
เป็นผู้มีบทบาส าคัญ ที่จะท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนพฒันาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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4.8  อปุสรรคของความคิดสร้างสรรค ์
การทีบุ่คคลไมส่ามารถแสดงออกทางความคดิสรา้งสรรคไ์ดน้ัน้ เกดิจากอุปสรรคหรอื

สิง่ทีส่กดักัน้ความคดิสรา้งสรรคด์งัต่อไปนี้ 
วจิติร วรตุบางกูร (2535: 43) กล่าวถงึปจัจยัทีเ่ป็นอุปสรรคของความคดิสรา้งสรรคไ์ว้

ดงันี้ คอื 
1) ความเคยชนิ ความเคยชนิท าใหเ้กดิแบบพฤตกิรรมทีย่ากต่อการเปลีย่นแปลง สิง่

ทีต่่อตา้นกาเปลีย่นแปลงยอ่เป็นอุปสรรคต่างความคดิสรา้งสรรค ์และนิสยัการบัรู ้ตวัอย่าง เช่น เมอื
เป็นคลปิ (Clip) เราจะยอมรบัทนัทวี่ามไีว้ใหห้นีบกระดาษเท่านัน้ และไม่อาจเป็นประโยชน์อื่น ๆ 
ของนิ่งนี้ แต่ความจรงิแลว้ยงัสามารถใชป้ระโยชน์อย่างอื่นไดอ้กีมากมาย 

2) ความกลวั ความกลวัผดิพลาด กลวัถูกหวัเราะเยาะ กลวัเสยีหน้ากลวัถูกหาว่า
อยากเด่นดงักลวัไม่ส าเรจ็ ความกลวัเหบ่านี้ท าใหเ้กดิอดิอดัใจ ตื่นตระหนักคดิอะไรไม่ออก และไม่
อยากจะคดิ 

3) อคต ิอคตทิ าใหเ้รายดึมัน่อยู่กบัความเชื่อใดอย่างหนึ่ ง ไม่ยอมพจิารณาแนวทาง
อื่น ๆ อคตจิงึเป็นตวัจ ากดัความคดิของบุคคล ท าใหม้องไม่เหน็วธิอีื่น ๆ ทีด่กีว่า และไม่ยอมรบับาง
สิง่บางอย่างโดยไม่มเีหตุผล วธิทีดีทีี่สุด คอื ยอมรบัว่าเรามอีคตแิละพยายามเอาชนะอคตดิ้วยการ
เปิดใจใหก้วา้ง วเิคราะหส์ิง่ต่าง ๆ รอบ ๆ ตวัรบัฟงัความคดิเหน็จากคนอื่นบา้ง เมื่อมปีญัหาเกดิขึน้
ควรใหค้วามมัน่ใจกบั “อะไรผดิอะไรถูก” มากว่า “ใครผดิใครถูก” 

4) ความเฉื่อยชา คนเฉื่อยชาจะยอมรบัสิง่ทีม่อียู่และเป็นอยู่ ไม่สนใจวธิกีารใหม่ ๆ ที่
ดกีว่า ไม่สนใจละไม่พอใจต่อการเปลีย่นแปลงใด ๆ มกัจะเป็นคนถ่วงใหก้ลุ่มไม่ก้าวหน้า วธิเีอชนะ
ความเฉื่อยชา คอื เร่งปฏบิตักิาร เตือนตนเองให้กระตือรอืรน้ท างานให้ส าเรจ็ เพื่อให้ได้เวลาและ
ความปลอดโปรง่ใจพอทีจ่ะคดิอะไรใหม ่ๆ ได ้

อาร ีพนัธม์ณี (2537: 122 –128) กล่าวถงึอุปสรรคของความคดิสรา้งสรรคว์่า มดีงัต่อไปนี้
คอื 

5) การไม่ชอบซกัถาม หมายถงึ การที่ผูใ้หญ่ไม่ชอบและไม่สนับสนุนให้เดก็เป็นคน
ช่างซักถามหรือยบัยัง้การถามและรู้สึกร าคาญ และไม่พอใจต่อการที่เด็กซึกถามบ่อย ๆ และ
โดยเฉพาะเดก็บางคนชอบถามค าถามแปลก ๆ ซึง่การกกระท าดงักล่าวนอกจากจะไม่ส่งเสรมิใหเ้กดิ
ความคดิสรา้งสรรคแ์ล้วยงัขจดัความอยากรูอ้ยากเหน็ของเดก็ พรอ้ม ๆ กบัสรา้งความกลวัไม่กล้า
ซกึถามต่อไป 

6) การเสนออยา่งกนัหรอืการตามอยา่งกนั หมายถงึ การกระท าทีช่อบเอาอ่างกนั คดิ
ตามกัน คิดในสิ่งที่เคยม ีเลียนแบบของเดิม ไม่กล้าคิดและกระท าได้แตกต่างจากคนอ่านหรือ
ของเดมิ บางครบัอาจจะกลา้คดิแต่ไมก่ลา้แสดงออก เพาะระกลวัถูกหวัเราะเยาะ 
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7) การเน้นบทบาทและความแตกต่างทางเพศมากเกนิไป หมายถงึ การที่สงัคมได้
ก าหนดบทบาทของเพศหญงิและเพศชายอย่างเคร่งครดั ท าใหท้ัง้สองเพศไม่กลา้ล่วงล ้าในเสน้ทีข่ดี
ก าหนดไวท้ัง้ทีต่นมคีวามสามารถ 

8) วฒันธรรมที่เน้นความส าเรจ็และประณามความลม้เหลว หมายถงึการที่สงัคมมี
ค่านิยมต่อความส าเรจ็มากเกนิไป เมื่อท าสิง่ใดแล้วจะต้องประสบความส าเรจ็จงึท าให้เด็กไม่กล้า
ทดลองของใหม ่เพระกลวัความลม้เหวและผลทีไ่ดร้บัจากสงัคมคอืการดถููกดแูคลน 

9) บรรยากาศทีต่งึเครยีดและเสนอจรงิจงัมากเกนิไป หมายถงึ การคดิการกระท าทุก
อยา่งจะตอ้งอยยูใ่นระเบยีบแบบเป็น จะคลาดเคลื่อนไปไมไ่ด ้จะท าใหเ้ดก็รูส้กึอดึอดั หวาดกลวั และ
ไมก่ลา้คดิสรา้งสรรค ์

10) ความกลวั หมายถงึ ความไมก่ลา้คดิ ไมก่ลา้แสดง และไมก่ลา้กระท าสิง่ใหม่ เราะ
กลวัถูกหวัเราะเยาะ กลวัถูกต าหนิตเิตยีนว่าเชย บ๊อง ไมเ่ขา้ที่ 

11) ความเคยชนิ หมายถงึ การยอมรบัต่อการกระท าทีเ่ป็นรปูแบบจนเคยชนิกลุ่มคน
เหล่านี้จะไม่พอใจการเปลีย่นแปลงและมกัมคีวามคดิชดัแยง้ มองเหน็ความคดิใหม่เป็นเรื่องอดรอ้น
เพิม่ปญัหา จงึท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการหรบัปรงุเปลีย่นแปลงสิง่ใหม ่ๆ  

12) ความมอีคต ิหมายถงึ ความเชื่อและคดิตามทรรศนะของตนไม่ยอมรบัรูส้ ิง่ใหม ่
ท าให้เกิดทรรศนะที่คบัแคบ ไม่ยอมเชื่อถือแนวทางอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ และการตดัสนิใจก็จะเอา
ความคดิของตนเป็นเกณฑ ์

13) ความเฉื่อยชา หมายถงึ ความอดือาด เชื่องชา้ ในการคดิรเิริม่ทัง้ความคดิและ
การกระท า อนัเป็นอุปสรรคทีส่ าคญัยงิต่อการสรา้งสรรค์ 

14) ความเกียจคร้าน เป็นอุปสรรคส าหรบังานทุกชนิด ความเกียจรร้านรวมถึง
ลกัษณะทีท่ าใหเ้พยีงผ่านไปไมเ่อาจรงิเอาจงั ทานอยงไมเ่ตม็ที ่ไมเ่ตม็ความสามรถ ชอบหลกีเลีย่ง 

สรปุว่า อุปสรรคของความคดิสรา้งสรรค ์คอื สิง่ทีส่กดักัน้มใีหบุ้คคลใชค้วามคดิสรา้งสรรค์
ไดอ้ยา่งอสิระ ซึง่เกดิจากเงือ่นไข 3 ประการคอื 

1) เงื่อนไขภายในของบุคคลผู้ใช้ความคดิสรา้งสรรค์เอง เช่น มจีติใจคบัแคบไม่รบั
ความเหน็หรอืแนวคดิอื่น ๆ หรอืความเคยเออย่าวงผู้อื่น ไม่กระตอืรอืรน้ที่จะให้ใช้ความคดิสรา้งสรรค์ 
ไมม่สีมาธใินการใชค้วามคดิ 

2) เงื่อนไขทางสงัคมทีส่่งผลให้เกดิความวติกกงัวล เกรงว่าจะไม่ได้รบัการยอมรบั
หรอืขดักบัระเบยีบแบบแผนทสีงัคมก าหนด 

3) เงื่อนไขทางสิง่แวดล้อม เช่น อยู่ในภาพวะทไีม่อ านวยให้เกดิความคดิสรา้งสรรค์
อยูใ่นภาวะเรง่รบี ในเวลาทีจ่ ากดั หรอืภาวะทีข่าดสมาธใินการคดิ 
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4.9  การส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
แมคแคนเลนส์ และอวีานส ์(Mccandless; & Evans. 1978: 209-301) ไดเ้สนอแนะ

ว่าความคดิสรา้งสรรคส์ามารถพฒันาไดแ้ละสนับสนุนแนวคดิของพยีเจต์ (pipfage) ทีว่่าการพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค์เป็นเป้าหมายของการศกึษา ซึง่ต้องควรสนับสนุนให้เกดิขน้ในโรงเรยีน เพราะ
โรงเรยีนสามารถส่งเสรมิให้มกีารพฒันาบงัคบัให้เกิดขึ้นได้ แต่สามารถส่งเสรมิให้เกิดขึ้นได้ ซึ่ง
เปรยีบเหมอืนกบัชาวนาทีส่ามารถท าใหต้น้พชืงอกงามจากเมลด็ไดพ้อเหมาะทัง้ อากาศ น ้า และดนิ 
เมลด็พชืนัน้จงึงอกงามไดด้ว้ยการจดัการสภาพการณ์ 

ทอร์แรนซ์ (อาร ีรงัสนิันท์. 2526: 166-167; อ้างองิจาก Torrance. 1979)ได้สอน
เสนอหลกัในการส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคไ์วห้ลายประการโดยเน้นการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครแูละ
นกัเรยีนดงันี้ 

1) การส่งเสรมิใหเ้ดก็ถามและใหค้วามสนใจต่อค าถาม และค าถามทีแ่ปลกๆ ของเดก็
ครูไม่ควรมุ่งที่ค าตอบที่ถูกแต่เพยีงอย่างเดยีว เพราะในการแก้ปญัหาแมเ้ดก็จะใช้วธิกีารเดา เสี่ยง
บา้งกค็วรจะยอม แต่ควรจะกระตุน้ใหเ้ดก็ไดว้เิคราะหค์น้หาเพื่อพสิูจน์การเดา โดยใชก้ารสงัเกตและ
ประสบการณ์ของเดก็เอง 

2) ตัง้ใจฟงั และเอาใจใส่ต่อการคดิแปลกๆ ของเดก็ดว้ยใจเป็นกลาง เมื่อเดก็แสดง
ความคดิเหน็ในเรือ่งใด แมจ้ะเป็นความคดิทีย่งัไมเ่คยไดย้นิมาก่อน ผูใ้หญ่อย่าพึง่ตดัสนิ และลดิรอน
ความคดินัน้ แต่ควรรบัฟงัก่อน 

3) กระตอืรอืรน้ต่อค าถามที่แปลกๆ ของเดก็ ด้วยการตอบค าถามอย่างมชีวีติชวีา
หรอืชีแ้นะใหเ้ดก็หาค าตอบจากแหล่งต่างๆ ดว้ยตนเอง 

4) กระตุ้นแบบส่งเสรมิใหเ้ดก็เรยีนรู้ด้วยตนเอง ควรให้โอกาสและเตรยีมการใหเ้ดก็
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ครอูาจเปลีย่นบทบาทเป็นผูช้ีแ้นะ ลดการอธบิายและบรรยายลงบา้ง  แต่เพิม่การ
ใหเ้ดก็มสี่วนรว่มกจิกรรมดว้ยตนเองมากขึน้ 

5) เปิดโอกาสเด็กได้เรยีนรู ้ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยไม่ต้องใช้วธิขีู่ด้วย
คะแนน หรอื การสอนการตรวจสอบเป็นตน้  

6) พงึระลกึว่าการพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็จะตอ้งใชเ้วลาพฒันาอย่างต่อเนื่อง
ค่อยเป็นค่อยไป 

7) ส่งเสรมิใหเ้ดก็ใชจ้นิตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชยเมื่อเดก็มจีนิตนาการที่
แปลก 

เยาวพา เดชะคุปต ์(2527: 180 -182) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันา
ความคดิสรา้งสรรคว์่า จะต้องประกอบดว้ยการส่งเสรมิอสิรภาพในการท างาน การหดัใหเ้ดก็ไดรู้จ้กั
ชื่นชมและมทีศันคตทิีด่ต่ีอสิง่ต่างๆ ทีค่วรไดร้บัการพฒันา การจดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดก้ระท าตามทีเ่ดก็
พงึพอใจ การพกัผ่อนเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ความคบัขอ้งใจ และความก้าวรา้วลง การสรา้งวนิัยใน
การท างานทีด่ ีการให้โอกาสเดก็ได้มกีารส ารวจ ตรวจสอบ คน้คว้า และทดลองเพื่อค้นพบค าตอบ
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ดว้ยตนเอง ส่วนผูส้อนกต็อ้งค านึงถงึบทบาทในการส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์หเ้กดิแก่ตวัเดก็ โดย
ที่ผู้สอนต้องมีทัศนคติที่ดี สามารถเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และค านึงถึง
ความสามารถในการเรยีนรู้ที่แตกต่างกนัของเดก็แต่ละคนซึ่งสอดคล้องกบั พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา 
(2542: 161)ที่ไดก้ล่าวถงึวธิกีารพฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ว้ว่า ต้องใหเ้ดก็ฝึกคดิแปลกไปจากคน
คนการพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์หเ้จรญิงอกงามใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีน ผูส้อนทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของ
การพฒันาความคดิสรา้งสรรคจ์งึตอ้งมบีทบาทส าคญัอย่างมาก 

พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา (2542 : 162-163) ได้เสนอแนวทางแก่ผู้สอนในการพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค ์ดงันี้ 

1)  สอนใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัคดิ คดิเป็น คดิหลายๆ แง ่และสามารถคดิแกป้ญัหาไดส้ าเรจ็ 
2)  กระตุน้ใหเ้ดก็กลา้แสดงความรูส้กึนึกคดิออกมาในวถิทีางทีส่รา้งสรรค์ 
3)  ส่งเสรมิให้เด็กรู้จกัใช้จนิตนาการและความสามารถของตนเอง อนัที่จะน าไปสู่

ความคดิสรา้งสรรค ์
4)  เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู ้ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
5)  ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัถาม แลเสนใจต่อค าถามของเดก็ 
6)  น าวธิกีารสอนทีก่ระตุน้ความคดิสรา้งสรรคอ์ย่างต่อเนื่อง 
7)  สนบัสนุนใหเ้ดก็แสดงออกทางความคดิในเชงิสรา้งสรรค์ 
8)  สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูอ้ย่างอสิระ 
9)  จดัสภาพหอ้งเรยีนใหด้ใูหมอ่ยูเ่สมอ 
10) ไมค่วรก าหนดรปูแบบความคดิและบุคลกิของแดก็มากเกนิไป 
จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ว่า ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นคุณสมบตัดิา้นสตปิญัญาทีค่วรไดร้บั

การส่งเสรมิบุคลกิที่มคีวามคดิสรา้งสรรคจ์ะสามารถสรา้งสรรคต์นเองและสิง่แวดลอ้ม ให้เกดิความ
สมดุลสามารถพฒันาสิง่ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ การส่งเสรมิและการพฒันาความคดิ
สรา้งสรรคน์ัน้จ าเป็นที่จะต้องเรยีนรู ้และฝึกฝนโดยเน้นกระบวนการ เทคนิควธิเีป็นส าคญัมากกว่า
การเรยีนรูท้ี่ตวัเนื้อหาสาระ สามารถท าได้โดยการระดมพลงัสมอง การคดิให้ได้ปรมิาณมากและมี
คุณภาพในช่วงเวลาที่จ ากดั การฝึกจนิตนาการ หรอืการคดิฝนั คดิในสิ่งที่ยงัไม่เกิดขึ้น การฝึก
แก้ปญัหาใหเ้ป็นคนช่างสงัเกต ฝึกตนเองให้มคีวามคุน้เคยกบัสิง่ทีแ่ปลกอยู่เป็นประจ า ใหอ้สิรภาพ 
และเวลาในการคดิ คดิเชงิสมมตอิยู่เสมอ กระตุ้นใหเ้กดิความคดิอย่างคลุมเครอื ไม่ยดืตดิกบัความ
ถูกตอ้งและความผดิพลาด และต้องมทีศันคตทิีด่ต่ีอชวีติ 
 

4.10 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
กจิกรรมหรอืวธิกีารทีส่่งเสรมิและพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั เป็นสิง่ที่

ควรจดัใหเ้ดก็ไดฝึ้ก ซึง่ทอรแ์รนซ ์เชื่อว่าทุกคนสามารถไดร้บัการฝึกใหม้กีล่าวว่า กจิกรรมทีส่่งเสรมิ
ใหเ้ดก็เกดิความคดิสรา้งสรรคจ์ะเป็นกจิกรรมดา้นศลิปะ ค าพดูและการกระท า   
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กจิกรรมทางศลิปะ เป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์  และชวนฝึกประสาท
สมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา การรูจ้กัใชค้วามคดิของตนเองในการแสดงออกทางความคดิหลายๆ ดา้น  
เช่น ความสนุก การกระโดด โลดเต้น แสดงออกถงึอารมณ์และความรูส้กึเป็นการพฒันาความรูส้กึ
คดิจะน าไปสู่การคดิอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนี้ กิจกรรมศิลปะ ได้แก่ การวาดภาพ การละเลงสหีรอื
ภาพภาพดว้ยนิ้วมอื (Finger Painting) การฉีก ปะกระดาษ การพบักระดาษ การป ัน้ดนิน ้ามนั ป ัน้แป้ง 
ป ัน้ดนิเหนียว และการประดษิฐเ์ศษวสัดุ 

1) การวาดภาพ 
1.1) ให้อสิระในการเขยีนภาพ  ลากเสน้ตามความพอใจ  เสนอแนะเดก็ให้คดิถงึ

สิง่ทีเ่ราชอบ ทีเ่ราอยากท า หรอืเราอยากจะคดิอะไรสกัอยา่ง  ใหเ้วลาเดก็นัง่คดิ แลว้ลงมอืวาด  โดย
บอกให้ เดก็ลงมอืท า โดยให้วาดภาพตามใจชอบ วาดภาพตามจนิตนาการ วาดภาพจากประสบการณ์
วาดภาพจากสิง่แวดลอ้ม  หรอืวาดภาพจากเสยีงเพลง 

1.2) การวาดภาพต่อเตมิจากสิง่เรา้ทีก่ าหนดให ้หรอืวากภาพต่อเตมิจากส่วนทีไ่ม่
สมบรูณ์ใหภ้าพทีไ่ม่สมบูรณ์แก่เดก็ อาจจะใหร้ปูเฉพาะปาก หวั ฯลฯ  แลว้ใหเ้ดก็คดิ ใชจ้นิตนาการ
ต่อเตมิส่วนต่างๆ นัน้ให้เป็นรูปอะไรก็ได้ หรอื ให้สิง่เร้ากบัเดก็โดยเป็นรูปอะไรก็ได้ เช่น ให้ภาพ
วงกลม  สามเหลีย่ม  เสน้ตรง  แลว้ใหเ้ดก็ใชจ้นิตนาการตดิเตมิใหเ้ป็นรปูอะไรกไ็ด้ 

2)  การละเลงสดีว้ยมอื   
การใช้มอืละเลงสบีนกระดาษ  ใช้นิ้วมอืลากเป็นรอยเส้นต่างๆ  ซึ่งเป็นไปตาม

อารมณ์จนิตนาการ  จงัหวะ  การเคลื่อนไหว  ภาพทีเ่กดิขึน้จะเป็นรอยลากเสน้ดว้ยส่วนต่างๆ  ของ
มอือาจจะเป็นการสรา้งรปูแบบใหม่ๆ   ในขณะทีม่อืละเลงสลีงไป 

3)  การฉีกกระดาษ  
ปะกระดาษ  และการตดักระดาษ  ให้เกดิเป็นภพโดยให้เดก็หาภาพจากที่ต่างๆ

เช่นหนังสอืพมิพ์กระดาษเป็นกจิกรรมที่ใช้กระดาษต่างๆ  มาฉีก ตดั  แลว้น ามาตดิลงบนกระดาษ
ห่อของขวญัมาฉีกหรอืตดัน ามาตดิแลว้ ประกอบเป็นรปูใหมข่ึน้                                                                                                                                                                                                                   

4)  การพบักระดาษ 
เป็นกจิกรรมทีพ่บักระดาษเป็นรปูทรงต่างๆ  ตามความนึกคดิจนิตนาการและตดิ

ลงบนกระดาษ  และใหต่้อเตมิภาพใหส้มบรูณ์ 
5)  การป ัน้ 

การป ัน้ดว้ยแป้ง ดนิน ้ามนั ดนิเหนียว โดยใหเ้ดก็ป ัน้ตามจนิตนาการนัน้โดยการด ู
สงัเกตสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบๆ ตวั 

6)  การประดษิฐเ์ศษวสัดุ 
โดยการจดัหาอุปกรณ์จ าพวกกล่องขนาดต่างๆ กระดาษห่อของขวญั เศษผา้ ฯลฯ 

ใหเ้ดก็คดิประดษิฐอ์ะไรกไ็ดต้ามใจชอบ ตามจนิตนาการ และความตอ้งการของเดก็ 
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เดวสิ (Davis. 1994: 205-206) ไดร้วบรวมแนวคดิของนกัจติวทิยา และนักศกึษาทีจ่ะ
กล่าวถงึเทคนิคในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นมาตรฐาน เพื่อใชใ้นการฝึกฝนบุคคลทัว่ไปใหม้ี
ความคดิสรา้งสรรคส์งูขึน้เทคนิคเหล่านี้ไดแ้ก่ 

การระดมพลงัสมอง (Brainstorming)หลกัการส าคญัในการระดมพลงัสมอง คอืการให้
โอกาสคดิอย่างอิสระที่สุด โดยการเลื่อนการประเมนิความคดิออกไป ไม่มกีารวพิากษ์วจิารณ์ใน
ระหว่างทีม่กีารคดิ การวจิารณ์หรอืประเมนิผลใดๆ กต็ามจะเกดิขึน้ระหว่างการคดิจะเป็นสิง่ขดัขวาง
ความคดิสรา้งสรรคจ์ดุประสงคข์องการระดมพลงัสมองกเ็พื่อจะน าไปสู่การทีส่ามารถแกป้ญัหาได ้

อเลกซ ์ออสบอรน์ (Alex Osborn) เป็นผูค้ดิเทคนิคนี้ขึน้มา โดยการแบ่งขัน้ตอนการ
ระดม พลงัสมองเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 ตัดการวิจารณ์ออกไปช่วยท าให้เกิดการรับรู้โดยมีสถานการณ์ที่
สรา้งสรรค ์ซึง่จ าเป็นต่อการเกดิจนิตนาการ 

ขัน้ตอนที ่2 ใหอ้สิระจงึมคีวามคดิกวา้งไกลเท่าไรกย็ิง่ด ีเพราะเป็นไปไดท้ีว่่าความคดิ
ทีด่ไูรส้าระอาจน าไปสู่บางสิง่บางอย่างทีม่จีนิตนาการได้ 

ขัน้ตอนที ่3 ขัน้ปรมิาณ ขัน้น้ีจะสะทอ้นใหเ้หน็จุดมุ่งหมายของการระดมพลงัสมองยิ่ง
มากความคดิมากค าตอบ  

ขัน้ตอนที่ 4 การผสมผสานและการปรบัปรุงความคดิ นัน่คอื การขยายความคดิให้
กวา้งออกไป 

ในระหว่างการอภิปรายนักเรยีนจะได้พิจารณาความคิดของตนเองและของเพื่อน
ตามล าดบั 

เดวสิ (อาร ีรงัสนิันท์. 2535: 75; อ้างองิจาก Davis. 1986) ได้เสนอแนวการสอน
ความคดิสรา้งสรรค ์ดงันี้  

1) สอนใหเ้กดิจนิตนาการหรอืใชเ้ทคนิคการสอนแบบสรา้งสรรค ์การสอนเพื่อใหเ้ดก็ 
เกดิความคดิสรา้งสรรค ์มุง่กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความคดิแปลกใหม ่และคดิสิง่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 

2) สอนให้เดก็เรยีนรูจ้ากการสรา้งสรรค์โดยการกระท าแนวคดิเกี่ยวกบัการสอนให้
เดก็เรยีนรูก้ารสรา้งสรรคโ์ดยการกระท าสนับสนุนความคดิของดวิอี้ (Dewey) ทีเ่น้นการเรยีนรู ้โดย
การปฏบิตัจิรงิ (Learning by doing) 

วลิเลยีมส ์(ณฐัฐากรณ์ ถนอมตน. 2536: 41; อ้างองิจาก Wiliams. 1971. Jornalof 
Reseach and Development in Education)ไดศ้กึษาถงึการสอนความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่พบว่าการ
สอน เพือ่ให้เกิดความคดิสร้างสรรค์เป็นการสอนให้เด็กรู้จกัการคดิ การแสดงความรู้สกึและการ  
แสดงออกในวถิทีางของความคดิสรา้งสรรค์และการสอนเพื่อให้เกดิความคดิสรา้งสรรคจ์ะต้องสอน
อย่างต่อเนื่องกนัไปเป็นล าดบัในทางตรงส่วนทางอ้อมได้แก่ การจดักิจกรรมต่างๆ การปรบัปรุง
สภาพแวดลม้ต่างๆ ตลอดจนความเขา้ใจในเรื่องพฒันาการด้านความคดิสรา้งสรรค์ของเดก็ และมี
ความสามารถในการแสดงออก 
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กจิกรรมความคดิสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งพฒันาส่งเสรมิศิลปะเด็กปฐมวยั
เพื่อใหเ้ดก็ความคดิสรา้งสรรค ์มหีลากหลายวธิ ีซึง่ครสูามารถใชเ้ทคนิคต่างๆ ไดแ้ก่ การระดมสมอง 
การให้อสิระในการใช้ความคดิ การใช้ค าถามกบัเดก็ การฝึกต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง และฝึกเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ 

 
4.11 การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 

การจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั สามารถจดัได้ดงัต่อไปนี้ (เกศนิี  
นิสยัตรง. 2527:  5 - 6) 

1) กจิกรรมวาดภาพระบายส ี เป็นกจิกรรมการสรา้งภาพทางจติกรรม การวาดภาพ
หรอืภาพ 2 มติ ิทีเ่ดก็เขยีนลงไปดว้ยความรูส้กึในตวัเองใหเ้ป็นสญัลกัษณ์แบบสวยงามจงัหวะและ
สสีนัต่างๆ แทนการใชค้ าพดู เช่น การวาดภาพดว้ยพู่กนั การวาดภาพดว้ยพู่กนั การวาดรปูระบายสี
ดว้ยสเีทยีน ดนิสอส ี การเล่นสแีบบต่างๆ 

2) กจิกรรมฉีกปะและตดิกระดาษ  เป็นกจิกรรมที่ใชต่้างๆมาฉีก ตดั และน ามาตดิบน
กระดาษให้เป็นภาพ  กระดาษที่ใช้ไม่ควรแขง็  หรอืเหนียวเกินไป ซึ่งกระดาษทีน ามาใช้ ได้แก่  
กระดาษหนงัสอืพมิพ ์  กระดาษวารสาร   กระดาษห่อขวญั  กระดาษสมีนั 

3) การป ัน้  การป ัน้เป็นกจิกรรมที่เดก็ชอบมาก วสัดุที่ใช้ป ัน้ ไดแ้ก่ ดนิเหนียว ดนิ
น ้ามนั แป้ง การป ัน้ท าไดห้ลายวธิ ีเช่น คลงึใหเ้ป็นเสน้ ป ัน้เป็นแผ่น ป ัน้เป็นก้อนกลม หรอืสีเ่หลีย่ม  
ป ัน้ตามเรือ่งราว หรอืนิทานทีค่รเูล่า หรอืจนิตนาการ ใหท้ดลองป ัน้แป้ง หรอืท าขนมง่ายๆ เช่น ขนม
บวัลอย ขนมกรอบเคม็ ให้ป ัน้ตามใจชอบเป็นรูปสตัว์ต่างๆ คนหรอืสิง่ของเครื่องใช้ การป ัน้ควรใช้
วสัดุทีม่ผีวิมนั เช่น พลาสตกิ  โลหะ  โฟเมกา  เพื่อป้องกนัไมไ่ดโ้ต๊ะเป้ือน 

4) การพมิพ ์การพมิพท์ าไดห้ลายวธิ ีไดแ้ก่ พมิพภ์าพดว้ยนิ้วมอื  พมิพภ์าพจากเศษ
วสัดุธรรมชาตต่ิางๆ เช่น ก้านกล้วย ก้านบวั ใบไม ้ดอกไม ้พมิพ์ภาพจากวสัดุเหลอื ใช้ต่างๆ เช่น  
ฝาจุกขวด  ลูกกุญแจ  เศษเชอืก หรอืดา้ย พมิพ์จากแม่พมิพท์ี่คร ู หรอืนักเรยีนท าขึน้จากมะละกอ   
มนัเทศ พมิพภ์าพจากตรายาง การพมิพภ์าพดว้ยการขยุม้กระดาษ 

5) งานพบักระดาษ เป็นการประดษิฐก์ระดาษใหม้ลีกัษณะเป็นภาพสามมติทิีต่้อง
อาศยัการท างานประสานสมัพนัธร์ะหว่างกลา้มเนื้อตา มอื และน้ิวมอื พบักระดาษใหเ้ป็นภาพลกัษณ์
ตามล าดบัขัน้ตอนจากง่ายไปหายาก โดยครูใช้การอธบิายประกอบแผนภูมปิระกอบการล าดบัขัน้ตอน 
การพบัปฏบิตั ิใหน้กัเรยีนทดลองดว้ยตนเอง ล าดบัขัน้ตอนการพบัไมค่วรยากเกนิความสามารถของ
เดก็  ภายหลงัพบัแลว้ใหน้กัเรยีนแต่งเตมิระบายสใีหส้วยงาม 

6) งานประดษิฐ์เศษวสัดุเน้นของเล่นและของใช้  เป็นการรวบรวมเศษวสัดุอื่นๆใน
การประกอบหรอืตกแต่งเพิม่เตมิเพื่อให้งาสมบูรณ์ เช่น กาว กรรไกร เศษไหมพรม แท่งไอศกรมี  
หลอดกาแฟ ฯลฯ รวมทัง้งานกระดาษการเสน้ทีใ่ชก้าวประกอบเป็นรปูต่างๆ 

วริณุตัง้เจรญิ  (2526: 29 – 31) ไดก้ล่าวถงึ เนื้อหาศลิปะชัน้อนุบาลปีที ่2 ไวด้งันี้ 



63 
 

1) การปพูืน้ฐานใหเ้ดก็มองเหน็ความสวยงามทางศลิปะไดแ้ก่ ฝึกใหเ้ดก็สงัเกต  และ
สมัผสัสิง่ต่างๆ รอบตวัทีม่รีปูร่างเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั  ใหเ้ดก็ช่วยกนัจดัแจกนัจดัมุมหอ้งหรอื
น าสิง่ประดษิฐส์ าเรจ็รปูมาตกแต่งหอ้งเรยีน เป็นตน้  

2) การวาดภาพระบายส ีไดแ้ก่ การวาดภาพโดยเสร ีการป้ายสดีว้ยพู่กนั การระบาย
สีเทียน  ในวิธีต่างๆหรอืระบายสีตามรูปทรง เรื่องราวที่ก าหนด และพาเด็กออกไปศึกษานอก
สถานทีแ่ลว้กลบัมาเขยีนภาพ เป็นตน้ 

3) การทดลองเกีย่วกบัส ีไดแ้ก่ การละเลงส ีหยดส ีทาส ีเปา่ส ีผสมส ีโรยส ีและกลิง้ส ี 
เป็นตน้ 

4) การพมิพภ์าพได้แก่ พมิพภ์าพดว้ยวสัดุ แม่พมิพ์ตรายาง หรอืส่วนต่างๆของช่วง
แขนและการพมิพภ์าพลายนูน  โดยใชด้นิสอหรอืดนิสอส ี เป็นตน้ 

5) การป ัน้ได้แก่ การป ัน้ด้วยแป้ง ดนิเหนียว ดนิน ้ามนั ให้เป็นรูปทรง ป ัน้เป็นเรื่องราว  
ป ัน้เป็นขนม  ป ัน้ตามใจชอบ  และการล่นก่อนทราย  

6) การพบั  ฉีก  ตดั  ปะ  ได้แก่  การฉีกหรอืตดัและปะเป็นเรื่องราวต่างๆ  การพบั  
หรอืมว้นกระดาษเป็นรปูทรงต่างๆ  แลว้น ามาประดษิฐส์ิง่ต่างๆ และการพบัผา้เชค็หน้า  ใบตอง  ใบ
มะพรา้ว  ตามใจชอบ  เป็นตน้ 

7) การประดษิฐ ์ ไดแ้ก่  การประดษิฐภ์าพเครื่องหอ้ยแขวน  ประดษิฐข์องเล่นของใช ้
การรอ้ยวสัดุต่างๆ  การเยบ็หรอืสาน  เป็นตน้ 

8) การเขยีนภาพผนัง  โดยใช้กระดาษต่อกนัเป็นแผ่นใหญ่และให้เดก็ช่วยกนัเขยีน
ภาพตามความมุง่หมาย 

9) งานต่อประกอบ  โดยตดักระดาษ  ฉีกกระดาษ  พบักระดาษ  หรอืหาวสัดุต่างๆ
มาต่อประกอบ 

ชยัณรงค์   เจรญิพานิชยกุ์ล (2533: 7) กล่าวถงึ  กจิกรรมที่เหมาะส าหรบัเดก็วยั
อนุบาล ได้แก่ กิจกรรมวาดเส้น (Drawing) กิจกรรมระบายสี (Painting) กิจกรรมพิมพ์ (Print   
Making) กจิกรรมประตมิากรรม (Sculpture) และกจิกรรมประดษิฐต์กแต่ง (Crafts) 

พรีะพงษ์ กุลพศิาล (2533: 34 – 35) กล่าวว่า กจิกรรมศลิปะ เป็นกจิกรรมทางความรูส้กึ
ทีอ่าศยัวสัดุและกลวธิต่ีางๆมาสรา้งเป็นผลงานอกมา  กจิกรรมศลิปะส าหรบัเดก็ม ี ดงันี้ 

1)  กจิกรรมศลิปะสองมติ ิมุง่ใหเ้ดก็สรา้งสรรคภ์าพบนวสัดุทีแ่บน เช่น กระจกกรดาษ 
ซึง่ใชว้ธิกีารวาดเสน้ระบายส ี พมิพ ์กดหรอืประทบัโดยใชม้อื วสัดุ และสต่ีางๆ ภาพทีป่รากฏออกมา
มเีฉพาะมติขิองความกวา้งยาว 

2)  กจิกรรมศลิปะสามมติ ิ เป็นกจิกรรมทีมุ่่งให้เดก็สรา้งภาพเป็นลอยตวันูนหรอืเว้า
ในพืน้วสัดุต่างๆ เช่น การป ัน้ทราย ป ัน้แป้ง ดนิน ้ามนั โดยมขีัน้ตอนทีไ่ม่ซบัซอ้น ท าใหร้วดเรว็ง่าย
และปลอดภยั  วสัดุทีใ่ชไ้ดแ้ก่ กล่องกระดาษ เมลด็พชื ลกูปดั เศษไม ้โดยใชก้าวตดิ  เป็นตน้ 
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3) กจิกรรมศลิปะผสมผสานสองมติ ิ สามมติ ิ เป็นกจิกรรมที่น าเอาวสัดุและวธิกีาร
กจิกรรมศลิปะสองมติแิละสามมติริวมเขา้ดว้ยกนั เช่น สโีปสเตอรร์ะบายรปูป ัน้ดนิเหนียว หรอื แป้งป ัน้
ทีแ่หง้แลว้ หรอืการตกแต่งกล่องกระดาษดว้ยการระบายส ี หรอืผนึกกระดาษ  เป็นตน้ 

การท ากจิกรรมศลิปะทัง้ 3 ประเภทนี้  ควรท าร่วมกนัเป็นกลุ่มประมาณ  3 – 5 คน 
ขึน้อยูก่บัขนาดของผลงานทีใ่หเ้ดก็ปฏบิตั ิ

สรุปได้ว่า  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับเด็กได้แก่  กิจกรรมการเล่นส ี 
กจิกรรมวาดเสน้ระบายส ี การพมิพภ์าพ  การป ัน้  งานกระดาษและประดษิฐเ์ศษวสัดุ  เป็นต้น  โดย
เน้นความหมากหลายของกจิกรรมเป็นส าคญั  
 

4.12 แนวการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
ฮลิเดอแบรนด ์(Hilderbrand. 1975: 228 – 229) กล่าวถงึแนวการจดักจิกรรมทางดา้น

ศลิปะไวด้งันี้ 
1) เน้นกระบวนการท างานของเดก็มากกว่าค านึงถงึผลงานทีเ่ดก็ท า 
2) สนับสนุนการแสดงออกทางดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ โดยหลกีเลีย่ง  การใหเ้ดก็

ลอกเลยีนแบบหรอืวาดภาพระบายสจีากภาพในสมุดภาพ เพราะท าใหเ้ดก็ไมไ่ดใ้ชค้วามคดิอสิระ 
3) ชื่นชมผลงานและความกา้วหน้าของเดก็ 
4) วางแผนและเตรยีมกจิกรรมต่างๆส าหรบัเดก็ใหพ้รอ้ม 
5) จดัเตรยีมวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ดก็สามารถหยบิไดง้า่ย  และสะดวกในการใช้ 
6) หลกีเลีย่งค าถามทีว่่า “ ก าลงัท าอะไรอยู ่”  หรอื  “เดาว่าสิง่ทีเ่ดก็ท า คอื อะไร ” 
7) ฝึกฝนและแนะน าให้เด็กได้ลองฝึกปฏบิตัดิ้วยตนเอง รูจ้กัการแสดงออกและมี

ทศันะคตทิีด่ต่ีอศลิปะ โดยค านึงถงึความเหมาะสมตามวุฒภิาวะของเดก็ 
8) ใหค้วามรูใ้นดา้นศลิปะ  เช่น   เรือ่งส ี ขนาด  และรปูรา่งของภาพ 
เลศิ อานันทนะ (2535: 56 - 57) กล่าวว่า ในการจดักจิกรรมศลิปะที่ดจีะต้องมคีวาม

ยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงออกอย่างเสร ีไม่ยดึตดิกบัผลงานส าเรจ็รูป   
มโีอกาสส ารวจ ทดลอง ค้นควา้ ดว้ยวสัดุนานาชนิดอย่างอสิระปราศจากการออกค าสัง่ ดงันัน้ แนว
การจดักจิกรรมควรมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1) การจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มและสรา้งบรรยากาศใหน่้าสนใจ  สนุกสนาน 
2) ก าหนดกจิกรรมใหม้กีารแสดงออกอย่างเสร ีในลกัษณะทีเ่ลอืกไดต้ามความสนใจ

หรอืยดืหยุน่ไดแ้ละงา่ย 
3) จดัแบ่งพืน้ทีใ่หเ้ดก็แสดงออกอยา่งอสิระ  มบีรรยากาศทีย่ ัว่ยแุละทา้ทาย 
4) ครผููส้อนควรใชค้ าพดูทีย่ ัว่ย ุและทา้ทายการออกค าสัง่ให้เดก็ท าตาม 
5) ส่งเสรมิใหเ้ดก็เรยีนรู ้ โดยส ารวจ  ทดลอง  และคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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6) ในบางกจิกรรมทีจ่ าเป็นตอ้งแสดงการสาธติใหเ้ดก็ๆดูเป็นแนวทาง  ควรเสนอแนะ
ใหพ้อเกดิความเขา้ใจ  และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ลงมอืปฏบิตัติามความคดิของตน 

7) ก่อนลงมอืปฏบิตังิานศิลปะ  ควรแนะน าให้เด็กสวมเสื้อกนัเป้ือน  ซึ่งอาจเป็น
เสือ้ผา้เก่าๆของพ่อแม ่และซกัใหส้ะอาดภายหลงัทีใ่ชแ้ลว้ 

พรีะพงษ์ กุลพศิาล (2538: 37 - 38) กล่าวว่า การจดักจิกรรมศลิปะส าหรบัเดก็อายุ 5 – 
6 ขวบ ควรมลีกัษณะที่แยกออกมาเด่นชดั มกีระบวนและจุดมุ่งหมายที่ชดัเจน กจิกรรมก่อให้เกิด
การท างานที่ประสบผลส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี้ควรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชป้ระสบการณ์ตรง
จากนอกห้องเรยีน หลกีเลี่ยงกจิกรรมที่มผีลงานเหมอืนกบัทัง้ห้องมอีิสระในการท างานตามความ
พอใจของเดก็ โดยไม่ก าหนดพื้นที่อย่างเขม้งวดและให้เด็กได้ท างานเป็นกลุ่มบ้าง ครูจะต้องแสดง
ความรกั ความห่วงใย  และพยายามใหค้ าพดูทีก่ระตุน้จนิตนาการของเดก็ 

สรุปได้ว่า การจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์ส าหรบัปฐมวยั มลีกัษณะที่เน้นกระบวนการ
ท างาน โดยเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดก้ระท าดว้ยตนเองอยา่งเสร ีในกจิกรรมทีม่คีวามเหมาะสมกบัวยัและ
ความสนใจ มคีวามทา้ทาย ยดืหยุน่ได ้ มบีรรยากาศทีย่ ัว่ยุ สนุกสนานม ีความพรอ้มในดา้นอุปกรณ์ 
สภาพแวดลอ้ม และมกีจิกรรมศลิปะทีห่ลากหลาย เป็นตน้ 
 
5. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์
 เยลเลน และเออรบ์นั (กนิษฐา ชูขนัธ.์ 2541: 45; อ้างองิจาก Jellen; & Urban. 1986: 141) 
ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคไ์วใ้นขอ้สอบทพีซี ี– พที(ี TCT – PT ) 

1. ความคดิคล่องแคล่ว 
2. ความคดิยดืหยุน่ 
3. ความคดิรเิริม่ถามทีต่นเองมอียู่ 
4. ความคดิละเอยีดลออ 
5. การกระท าทีแ่สดงถงึการเสีย่งอนัตราย เช่น การแยกขอบเขต 
6. การผสมใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เช่น การจดัรวมสิง่ต่าง ๆ ใหม้คีวาม 

ต่อเนื่อง 
7. อารมณ์ขนั 

 แบบทดสอบ TCT – DP หรอืแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์จากผลติการวาดภาพนี้
เกดิขึน้จากความพยายามสรา้งแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่ปิดกวา้งใหว้ดัผลไดใ้กลเ้คยีงและ
ครอบคลุมกบความหมายทีถู่กต้องของความคดิสรา้งสรรคข์องคนมากทีสุ่ด จากการศกึษาวเิคราะห์
และเปรยีบเทยีบไดแ้สดงว่า แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคท์ีม่อียู่อื่นๆ ทัง้หมดนัน้ อาจกล่าวไดว้่า 
ไม่มแีบบทดสอบแบบใดวดัระดบัความคดิสรา้งสรรค์ไดต้รง ครอบคลุมหรอืใกลเ้คยีง เนื่องจากเป็น
แบบทดสอบทีว่ดัดา้นความรู ้ ความจ าเป็นส่วนใหญ่ และอกีเหตุผลหนึ่งคอืรปูแบบองคป์ระกอบของ
แบบทดสอบ สามารถแสดงความคดิสรา้งสรรคอ์อกมาในวงจ ากดันัน้ๆ ตามไปดว้ย เช่น การยดึตดิ
อยูก่บัวงกลม การยดึตดิกบัการวาดภาพคน เป็นตน้ 
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 เยลเลน และเออรบ์นั (กนิษฐา ชูขนัธ.์ 2541:  45; อ้างองิจาก Jellen; & Urban. 1986: 
140) ไดใ้หค้วามหมายและค าจ ากดัความทีช่ดัเจนของแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์TCT – DP 
ทีท่่านสรา้งขึน้ไวด้งันี้ 
 แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ TCT – DP เป็นแบบทดสอบปลายเปิด ออกมาเป็น
ผลงานจากความคดิแบบอเนกนัย  ซึ่งเป็นกระบวนการคดิที่ส าคญัที่ส่งผลให้เกดิความยุตธิรรมใน
การทดสอบเดก็ต่างวฒันธรรม ซึง่เหน็ตวัอย่างไดช้ดัจากเดก้ทีม่คีวามสามารถพเิศษ จากการส ารวจ
แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคท์ีถู่กตอ้งมใีชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไป อาจกล่าวไดว้่าขาดแคลนแบบทดสอบ
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึง ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทุกด้าน ขาดแคลน
แบบทดสอบที่ประเมนิค่าได้ง่าย และประหยดัเศรษฐกจิ TCT – DP โดยล าพงัก็ไม่สามารถเป็น
แบบทดสอบที่ส าคญัหรอืดทีี่สุดได้  เพราะใช้ทดสอบผ่านความคดิสร้างสรรค์ผลของการวาดภาพ
เพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ 
 นักวจิยั TCT – DP ทัง้สองพบว่ามคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะขยายเพิม่เตมิเกณฑก์าร
ประเมนิใหค้ะแนน  เพื่อให้ครอบคลุมความหมายทีต่้องการ  ทัง้การคดิแบบเอกนัยและการคดิแบบ
อเนกนยัโดยเน้นหนกัไปดา้นกระบวนการคดิแบบอเนกนัย 
 ในการสรา้งแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์TCT – DP นัน้ เยเลน และเอออรบ์นั 
(Jellen ; & Urban) ไดศ้กึษาองคป์ระกอบของความคดิสรา้งสรรคท์ัง้หมดเท่าทีส่ามารถพบไดจ้าก
บทความทางการศกึษาดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ และการทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์ทัง้หมดทีม่ ี
ปรากฏอยู ่ องคป์ระกอบทีท่ าใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคเ์หล่านี้คอื 

1. ความคดิละเอยีดลออ 
2. ความคดิยดืหยุน่ 
3. ความคดิรเิริม่ 
4. ความคดิคล่องแคล่ว 

 นกัการวจิยัทัง้สองของ TCT – DP ไดพ้บว่าจ าเป็นตอ้งเพิม่เตมิองคป์ระกอบนี้เขา้ไปดว้ย 
1. ความกลา้เสีย่ง 
2. การสรา้งเรือ่งราว 
3. อารมณ์ขนั 

 ในฐานะทีเ่ป็นความสามารถดา้นความรูค้วามจ า – ดา้นอารมณ์ จติใจทีส่ามารถปลดปล่อย
ให้จติใจเป็นอสิระจากรูปแบบ  หรอืความจรงิแท้ทัง้หลายทัง้มวล เยลเลน และเออรบ์นั(Jellen; & 
Urban. 1986: 141) 
 นักวจิยัทัง้สองได้ศกึษาการคดิเชงิสรา้งสรรคจ์ากผลการวาดภาพ และก าหนดหลกัเกณฑ์
ขึน้มา 11 เกณฑ ์คอื การต่อเตมิ , ความสมบูรณ์ , ภาพทีส่รา้งขึน้ใหม่ , การต่อเนื่องดว้ยเสน้ , การต่อเนื่องที่
เกดิเป็นเรือ่งราว , การขา้มเสน้กัน้เขต โดยการใชช้ิน้ส่วนทีก่ าหนด 5 ชิน้นอกกรอบใหญ่ , การแสดง
มติขิองภาพ , อารมณ์ขนั , การคดิแปลกใหม่ ไม่คดิตามแบบแผน , และความเรว็ของการวาดภาพ 
โดยทัง้ 11 หลกัเกณฑท์ีส่ามารถเชื่อมโยง น าสู่ 6 องคป์ระกอบของการคดิสรา้งสรรคข์อง TCT – DP 
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ได ้(ความคดิละเอยีดลออ , ความยดืหยุน่ , ความคดิรเิริม่ ความคล่องแคล่ว , ความกลา้เสีย่ง , และ
การสรา้งเรือ่งราว) หลกัเกณฑก์ารประเมนิค่าความคดิสรา้งสรรค ์11 เกณฑ ์รวมกนั หากน ามาเกี่ยว
โยงร่วมกันทัง้หมด จะสะท้อนให้เห็นภาพรวมความคิดรวบยอดของความคิดสร้างสรรค์ได้ด ี
หมายถงึ หากพจิารณาแต่ละเกณฑ์เดี่ยวๆ ของการให้คะแนนจะไม่สามารถ แสดงระดบัความคดิ
สรา้งสรรค์ออกมาได้ ต้องใชค้ะแนนรวมเกณฑ ์ทัง้ 11 เกณฑบ์วกกนัจงึจะประเมนิค่าผลงานของ
ความคดิสรา้งสรรคอ์อกมาได ้

 นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาแลว้นี้ เยเลน และเออรบ์นั (Jellen; & Urban. 1986) ไดเ้น้นให้
เหน็ว่า สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดของแบบทดสอบ TCT – DP ทีส่รา้งมากค็อืการพจิารณา การคดิทีเ่หนือไป
กว่าการคดิแบบปกตธิรรมดาทีเ่หน็ไดโ้ดยทัว่ไป เช่น จะเหน็ไดจ้าก การไมว่าดชิน้ส่วนครึง่วงกลมไป
เป็นรูปหน้า รูปพระอาทิตย์ แต่น าไปสร้างภาพที่ไม่ปรากฏอยู่ด้านอื่น หรอืน าไปเป็นส่วนหนึ่งที่
ส าคญัทีส่รา้งเป็นเรือ่งราวของภาพรวมได ้นักวจิยัทัง้สองจงึเพิม่เตมิ ตวัแปรย่อยอกี 4 ตวัแปร เขา้ไป
ในเกณฑก์ารใหค้ะแนน  โดยยดึถอืว่าเป็นการคดิทีแ่ปลกใหมท่ีไ่มค่ดิตามแบบบแผนเดมิๆ คอื  

1. การวาง พบั หมนุ หรอืพลกิกระดาษแบบทดสอบ 
2. การวาดภาพทีเ่ป็นนามธรรม หรอืไมเ่ป็นความจรงิแท้ 
3. ภาพรวมของรปูทรง เครือ่งหมาย ตวัอกัษร ตวัเลข และ / หรอืสญัลกัษณ์ต่างๆ 
4. การต่อเตมิชิน้ส่วนของแบบทดสอบ 6 ชิน้ส่วน ไมใ่ชภ้าพทีว่าดกนัแพรห่ลาย  

โดยทัว่ไป 
 เยเลน และเออรบ์นั ช่วยให้เกดิความยุติธรรมต่อผู้ทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ที่มีความ
แตกต่างกนัในดา้นต่างๆ โดยการใหค้วามใส่ใจและมกีารประเมนิค่าทีต่ดัความล าเอยีงต่างๆ ออกไป 
คอื ด้านวฒันธรรมและเพศออกไป นักวจิยัทัง้สองยงักล่าวว่า เครื่องมอืทดสอบนี้มคีวามเที่ยงตรง 
ถูกตอ้งและเชื่อถอืได ้และยงัเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชไ้ดอ้ยา่งประหยดัค่าใชจ้า่ยอกีดว้ย 
 แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์TCT – DP เป็นส่วนช่วยใหน้ักจติวทิยา ครผููส้อนสามารถ
น าผลจากการวาดภาพมาวนิิจฉัยใช้ประโยชน์ ในฐานะบทบาทของผู้แนะแนว นักจติบ าบดัและผู้
ช่วยเหลือ บุคคลผู้ถูกทดสอบได้ และนักวิจยัทัง้สองยงัเชื่อว่าสามารถน าเกณฑ์การประเมนิค้า
ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการวาดภาพนี้มาปรบัประยุกต์เพื่อให้วดัความคิดสร้างสรรค์ที่มาจาก
ผลงานด้านอื่นๆ ของคน เช่น จากการกระท า ดนตร ีการเต้นระบ าร าฟ้อน งานเขยีน และดา้นการ
แสดงละคร ไดอ้ยา่งแน่นอน 

 เยลเลนและเออรบ์นั (Jellen; & Urban. 1986: 141) ไดศ้กึษาถงึองคป์ระกอบของความคดิ
สรา้งสรรคด์งันี้ 

1. ความคดิรเิริม่ (Originality) เป็นความคดิแปลกใหมแ่ตกต่างไปจากเดมิ ไมซ่ ้า 
กบัลบุคคลอื่นอาจจะเป็นการน าความรูม้าดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กดิสิง่ใหม่ขึน้ 

2. ความคดิคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถงึ ปรมิาณความคดิไมซ่ ้ากนัในเรือ่ง 
เดยีวกนั  แบ่งเป็น 4 ชนิดคอื  
 



68 
 

2.1 ความคดิคล่องตวัในดา้นถอ้ยค า 
2.2 ความคดิคล่องตวัในดา้นการโยงความสมัพนัธ ์
2.3 ความคดิคล่องตวัทางการแสดงออก 
2.4 ความคลองแคล่วรวดเรว็ในการคดิ 

3.  ความคดิยดืหยุน่ ( F lexibility) หมายถงึ แบบ หรอืประเภทของการคดิแบ่ง 
ออกเป็น 2 ชนิด คอื 

3.1 ความคดิยดืหยุน่ทีเ่กดิขึน้ในทนัททีนัใด 
3.2 ความคดิยดืหยุน่ในการดดัแปลงความรู ้หรอืประสบการณ์ใหเ้กดิ 

ประโยชน์หลายๆ ดา้น 
  4. ความคดิละเอยีดลออ ( Elaboration ) หมายถึง ความคดิในรายละเอยีดเป็น
ขัน้ตอนสามารถอธบิายให้เห็นภาพชดัเจน หรอืเป็นแผนงานที่สมบูรณ์ขึน้  จดัเป็นรายละเอียดที่
น ามาตกแต่งขยายความคดิรเิริม่ใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้  
  5. ความไวต่อปญัหา ( Sensitivity to problem) 
  6. ความสามารถในการใหน้ิยามใหม ่( Redifinition ) 
  7. ความซบึซาบ ( Prenetration ) 
  8. ความสามารถในการท านาย ( Prediction ) 
  9. การมอีารมณ์ขนั 
  10. ความมุง่มัน่ 
    

5.1 คู่มือการใช้แบบทดสอบ 
แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคจ์ากผลการวาดภาพ TCT-DP 

1. การใชแ้บบทดสอบ 
1.1 ผูถู้กทดสอบจะไดแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์TCT – DP และดนิสอด า 

ซึง่ไมม่ยีางลบ เพื่อไมใ่หผู้ต้อบเปลีย่นภาพทีว่าดแลว้ 
1.2 ผูท้ดสอบอ่านค าสัง่ชา้ ๆ และชดัเจนดงันี้ 
“ภาพวาดทีว่าดอยูข่า้งหน้าเดก็ ๆ ขณะน้ีเป็นภาพทีไ่มส่มบรูณ์ ผูว้าดเริม่ลงมอื 

วาดแต่ถูก ขดัจงัหวะเสยีก่อน ขอใหเ้ดก็ ๆ วาดต่อใหส้มบรูณ์ จะวาดเป็นภาพอะไรกไ็ดต้ามทีเ่ดก็ ๆ
ต้องการไม่มกีารวาดภาพใด ๆ ทีถ่อืว่าผดิ ภาพทุกภาพที่เป็นสิง่ทีถู่กต้องทัง้สิน้ เมื่อวาดภาพเสรจ็
แลว้ขอใหน้ ามาส่งคุณคร”ู 

1.3 ในช่วงเวลาของการทดสอบหากมคี าถามกอ็าจตอบไดใ้นลกัษณะดงันี้ คอื 
“เดก็ ๆ อยากจะวาดอะไรกไ็ดต้ามทีอ่ยากจะวาดทุกรปูเป็นสิง่ทีถู่กต้องทัง้สิน้ท าอย่างไรกไ็ดไ้ม่มสีิง่
ใดผดิ” 



69 
 

“หากผู้ทดสอบยงัมคี าถามเช่น ถามถึงชิ้นส่วนที่ปรากฏอยู่ในกรอบ ก็ให้ตอบใน
ท านองเดมิ ห้ามอธบิายเนื้อหาหรอืวธิกีารใด ๆ เพิม่เตมิ นอกจากนี้ควรหลกีเลี่ยงการพาดพงิถึง
เวลาทีค่วรใชใ้นการวาดภาพ ครคูวรพดูท านองทีว่่า เริม่วาดไดเ้ลยไมต่อ้งกงัวลเรือ่งเวลา” 

   1.4 ผู้ทดสอบต้องจดบนัทกึเวลาท าแบบทดสอบของผูท้ี่ท าเสรจ็ก่อน 12 นาท ีโดย
จดอาย ุเพศ ชื่อ ของผูท้ดสอบในช่องว่างมมุขวาบนของแบบทดสอบ 

1.5 ผู้ทดสอบบอกให้ผู้ทดสอบตัง้ชื่อเรื่อง ควรพูดเบา ๆ โดยไม่รบกวนผู้ถูก
ทดสอบคนอื่นทีย่งัท าไม่เสรจ็แลว้เขยีนชื่อเรื่องไว้ทีมุ่มขวา เพราะจะใช้เป็นขอ้มูลส าคญัในการแปร
ผลการวาดภาพ 

1.6 หลงัการทดสอบเวลาผ่านไป 15 นาท ีให้เก็บแบบทดสอบคนื ให้เขยีน อาย ุ
เพศและชื่อภาพ ไวท้ีม่มุขวาบนของการทดสอบ 

2. เกณฑก์ารประเมนิผลเพื่อใหค้ะแนนแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์TCT – DP 
2.1 การต่อเตมิ (Cn: continuations) ชิน้ส่วนทีไ่ดร้บัการต่อเตมิ (ครึง่วงกลม จดุ 

มมุฉาก เสน้โคง้ เสน้ประ และสีเ่หลีย่มจตุัรสัเลก็ปลายเปิดนอกกรอบสีเ่หลีย่มใหญ่) จะไดค้ะแนนการ
ต่อเตมิชิน้ส่วนละ 1 คะแนน คะแนนสงูสุด คอื 6 คะแนน 

  2.2 ความสมบรูณ์ (Cm: Completions) หากมกีารต่อเตมิจากเดมิในขอ้ 1 ให ้
เต็มหรอืให้สมบูรณ์มากขึน้จะได้คะแนนชิ้นส่วนละ 1 คะแนน ถ้าต่อเตมิภาพโดยใช้รูปที่ก าหนด 2 
รปูมารวมเป็นรปูเดีย่ว ให ้1 คะแนน คะแนนสงูสุดขอ้นี้คอื 6 คะแนน 
                    2.3 ภาพทีส่รา้งขึน้ใหม ่(Ne: New Elements) ภาพหรอืสญัญาลกัษณ์ทีว่าด 
ขึน้ใหม่นอกเหนือจากขอ้ 1 และ 2 จะได้คะแนนเพิม่ขึ้นอีกภาพละ 1 คะแนน แต่ภาพที่วาดซ ้า ๆ 
ภาพเหมอืนกนั คะแนนสงูสุดของขอ้นี้คอื 6 คะแนน 

    2.4 การต่อเนื่องดว้ยเสน้ (CI: Connection Made with Lines) แต่ละภาพหรสื่วน
ของภาพ (ทัง้ภาพทีส่รา้งขึน้ใหม่ในขอ้ 3) หากมเีสน้ลากโยงเขา้ดว้ยกนัทัง้ภายในและนอกกรอบจะ
ไดค้ะแนนการโยงเสน้เสน้ละ 1 คะแนน คะแนนสงูสุดในขอ้นี้คอื 6 คะแนน 

    2.5 การต่อเนื่องทีท่ าใหเ้กดิเรื่องราว (Cth: Connections made that Contributeto 
a Theme) ภาพใดหรอืส่วนใดของภาพทีท่ าใหเ้กดิเป็นเรื่องราวหรอืเป็นภาพรวมจะไดอ้กี 1 คะแนน 
ต่อ 1 ชิน้ การเชื่อมโยงน้ีอาจเป็นการเชื่อมโยงดว้ยเสน้จากขอ้ 1 หรอืไม่ใชเ้สน้กไ็ดค้วามส าคญัอยู่ที่
การต่อเติมนัน้ท าให้ภาพที่สมบูรณ์ตามความหมายที่ผู้ถูกทดสอบตัง้ไว้ คะแนนสูงสุดข้อนี้คอื 6 
คะแนน 

     2.6 การเขยีนเสน้ขัน้เขต โดยใช้ชิน้ส่วนทีก่ าหนดใหน้อกกรอบใหญ่ (Bfd:Boundary 
Breaking Breaking Being Fragment – Independent) การต่อเตมิหรอืโยงเสน้ปิดรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั
ปลายเปิดซึง่อยูน่อกกรอบสีเ่หลีย่มใหญ่จะได ้6 คะแนน 

    2.7 การข้ามเส้นขัน้เขตอย่างอิสระโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนที่ก าหนดให้นอกกรอบใหญ่ 
(Bfi:Boundary Breaking being Fragment-Independent) การต่อเตมิโยงเสน้ออกไปนอกกรอบหรอื
การวาดภาพนอกกรอบสีเ่หลีย่มใหญ่จะได ้6 คะแนนเตม็ 
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   2.8 การแสดงความลกึ ใกล ้– ไกล หรอืมติขิองภาพ (Pe: Perspective) ภาพทีว่าด
ให้เห็นส่วนลกึ มรีะยะใกล้ไกลหรอืวาดภาพในลกัษณะสามมติิให้คะแนนภาพละ 1 คะแนนหากมี
ภาพปรากฏเป็นเรือ่งราวทัง้ภาพแสดงความเป็นสามมติคิวามลกึหรอืใกลไ้กล ใหค้ะแนน 6 คะแนนเตม็ 

  2.9 อารมณ์ขนั (Hu: Human) ภาพทีแ่สดงใหเ้หน็หรอืก่อใหเ้กดิอารมณ์ขนัจะไดช้ิ้น
ละ 1 คะแนน หรอืดูภาพรวมถ้าได้อารมณ์ขนัมาก ก็จะให้คะแนนมากขึ้นเป็นล าดบั ภาพที่แสดง
อารมณ์ขนันี้ ประเมนิจากผูท้ดสอบในหลาย ๆ ทาง เช่น 

2.9.1 ผูว้าดสามารถลอ้เลยีนตวัเองจากภาพวาด 
2.9.2 ผูว้าดผนวกชื่อทีแ่สดงอารมณ์ขนัเขา้ไป หรอืวาดเพิม่เขา้ไป 
2.9.3 ผู้วาดผนวกลายเส้นหรอืภาษาเข้าไปเหมอืนว่าวาดภาพการ์ตูน คะแนน

สงูสุดในขอ้นี้คอื 6 คะแนน 
  2.10 การคดิแปลกใหม่ ไม่ติดตามแผน (Uc: Unconventionality) ภาพที่แสดง

ความคดิทีแ่ปลกใหมแ่ตกต่างไปจากความคดิปกตธิรรมดาทัว่ไปมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
2.10.1 การวางหรอืใหก้ระดาษแตกต่างไปจากผูท้ดสอบวางกระดาษให ้เช่นเดก็มี

การพบั การหมนุ หรอืพลกิกระดาษไปขา้งหลงัแลว้วาดภาพจะไดค้ะแนน 3 คะแนน 
2.10.2 ภาพที่เป็นนามธรรมหรือไม่เป็นภาพของจริง เช่น การใช้ชื่อที่เป็น

นามธรรมหรอืสตัวป์ระหลาดให ้3 คะแนน 
2.10.3 ภาพรวมของรปูทรง เครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ ตวัอกัษรหรอืตวัเลขหรอืการ

ใชช้ื่อหรอืภาพทีเ่หมอืนการต์ูนให ้3 คะแนน 
2.10.4 ภาพทีต่่อเตมิไมใ่ช่ภาพทีว่าดกนัแพร่หลายทัว่ ๆ ไปให ้3 คะแนน แต่หาก

มกีารต่อเตมิภาพในลกัษณะต่าง ๆ ดงันี้ 
1) รปูครึง่วงกลมต่อเป็นรปูพระอาทติย ์หน้าคน หรอืวงกลม 
2) รปูแบบฉากต่อเป็นบา้น กล่อง หรอืสีเ่หลีย่ม 
3) รปูเสน้โคง้ ต่อเป็นรปูง ูตน้ไม ้หรอืดอกไม ้
4) รปูเสน้ประ ต่อเป็นถนน ตรอก หรอืทางเดนิ 
5) รปูจดุ ท าเป็นตานก หรอืสายฝนรปูท านองนี้ตอ้งหกัออก 1 คะแนนจาก 3 

คะแนนเตม็ในขอ้ d. แต่ไมม่คีะแนนตดิลบ คะแนนสงูสุดในขอ้นี้เท่ากบั 12 คะแนน 
   2.11 ความเรว็ (Sp: Speed) ภาพทีใ่ชเ้วลาน้อยกว่า 12 นาท ีจะไดค้ะแนนเพิม่ดงันี้ 

1 ใชเ้วลาต ่ากว่า  2 นาท ีให ้ 6 คะแนน 
2 ใชเ้วลาต ่ากว่า  2 – 4 นาท ีให ้ 5 คะแนน 
3 ใชเ้วลาต ่ากว่า  4 – 6 นาท ีให ้ 4 คะแนน 
4 ใชเ้วลาต ่ากว่า  6 – 8 นาท ีให ้ 3 คะแนน 
5 ใชเ้วลาต ่ากว่า  8 – 10 นาท ีให ้ 2 คะแนน 
6 ใชเ้วลาต ่ากว่า10 – 12 นาท ีให ้ 1 คะแนน 
7 ใชเ้วลามากกว่า 12 นาท ีให ้ 0 คะแนน 



71 
 

การใหค้ะแนนทัง้หมดจะใหต้ามเกณฑท์ัง้ 11 เกณฑ ์ดงักล่าว คะแนนรวมสูงสุด
คอื 72 คะแนน ซึง่จะถอืคะแนนรวมจากทุกเกณฑ ์เป็นคะแนนความคดิสรา้งสรรคข์องแต่ละคน โดย
ไมแ่ยกคะแนนเกณฑย์อ่ยๆ 
 
6. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ 

6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
สุวฒันา ใบเจรญิ (2540: 27) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ สภาวะจติทีป่ราศจาก

ความเครียด ทัง้นี้ เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนัน้ได้ร ับการ
ตอบสนองทัง้หมดหรอืบางส่วน ความเครยีดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทาง
กลบักนัถา้ความตอ้งการนัน้ไมไ่ดร้บัการตอบสนอง ความเครยีดและความไมพ่งึพอใจ กจ็ะเกดิขึน้ 

วอลแมน (Wolman. 1973: 384) กล่าวว่า ความพงึพอใจหมายถงึความรูส้กึ (Feeling)   
มคีวามสุขเมื่อคนเราได้รบัผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรอื
แรงจงูใจ (Motivation) 

ดูบรนิ (Dubrin. 1992: 228 - 230) ไดก้ล่าวถงึความพงึพอใจไวด้งันี้ ความพงึพอใจ
ถูกพจิารณาว่าเป็นความคาดหวงัต ่าสุด ถ้าความโดดเด่นกว่าความคาดหวงัขัน้ต ่า นัน่เราเรยีกว่า
ความยนิด ี(Delight)ซึง่สามารถแบ่งระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ออกเป็น 4 ระดบั คอื 

ระดบัที ่1ความพงึพอใจขัน้พืน้ฐาน (Basic Needs Satisfied) ลูกคา้ไดร้บัการดูแล
และปฏบิตัขิ ัน้พืน้ฐาน (common Treatment) 

ระดบัที ่2ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัความคาดหมาย (Expectation Satisfied)ลูกคา้ไดร้บั
การดแูลและปฏบิตัอิยา่งเป็นมติร (Friendly Services) 

ระดบัที ่3ความพงึพอใจพเิศษ (Extra Satisfaction) ลูกคา้ไดร้บัการปฏบิตัแิละดูแล
เป็นอยา่งด ีอยา่งซาบซึง้ (True Appreciation) 

ระดบัที่ 4ความปิตยินิด ี(Customer Delight) ลูกค้าได้รบัการดูแลและปฏบิตัเิป็น
อย่างด ีเหนือความคาดหวงั (World Class Experience)จากความหมาย ดงักล่าว พอสรุปได้ว่า
ความพงึพอใจหมายถงึความรูส้กึ ความนิยมชมชอบความประทบัใจเมื่อมสีิง่ใดมาตอบสนองความ
ตอ้งการไดต้ามระดบัความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้มากหรอืน้อย 
 

6.2  ความส าคญัของความพึงพอใจ 
ความพงึพอใจเป็นปจัจยัส าคญัประการหน่ึงทีช่่วยใหง้านประสบผลส าเรจ็ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการให้บรกิาร ซึ่งนอกจากผู้บรหิารจะด าเนินการให้ผู้มาใช้บรกิารเกิด
ความพงึพอใจด้วยเพราะความเจรญิก้าวหน้าของงานบรกิาร มปีจัจยัที่ส าคญัประการหน่ึงทีเ่ป็นตวั
บ่งชีก้ค็อืจ านวนผูม้าใชบ้รกิารดงันัน้ผูบ้รหิารทีช่าญฉลาดจงึควรอย่างยิง่ทีจ่ะศกึษาใหล้กึซึง้ถงึปจัจยั
และองค์ประกอบต่างๆ ที่จะท าให้เกดิความพงึพอใจทัง้ผู้ปฏบิตังิานและผู้มาใช้บรกิาร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบรหิารองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุด (สุวฒันา ใบเจรญิ. 2540: 33) 
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6.3  ทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
การที่บุคคลจะเกิดความพงึพอใจในการเรยีนจะต้องอาศัยปจัจยัหลายอย่างนัน้ มา

กระตุ้นให้เกิดความรกัหรอืมทีศันคติที่ดต่ีอการเรยีนนัน้ บุคคลจะเกิดความพงึพอใจนัน้จะต้องมี
ความจงูใจใหเ้กดิขึน้ 

ทฤษฎีความต้องการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว์(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
2539: 17) ความต้องการของผูบ้รโิภคเป็นหวัใจหลกัของการตลาด ผูป้ระกอบการจะจดัสนิคา้หรอื
บรกิารใดๆก็ตาม จะต้องค านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลกั เพราะธุรกิจจ าต้องได้รบัการ
สนับสนุนจากลูกค้าตลอดเวลาอย่างสม ่าเสมอ และมากขึ้นไปเรื่อยๆ จงึจะท าให้ธุรกิจอยู่รอดและ
เจรญิเติบโตได้ ดงันัน้การที่จะจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บรกิารจงึจ าเป็นต้องเขา้ใจถงึความต้องการของ
ลูกค้าต้องเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าเพื่อกระตุ้นมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น Maslow 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 2539: 149-150; อ้างองิจาก Maslow. 1968) ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า ความ
ต้องการของคนจะเป็นจุดเริม่ต้นของกระบวนการจูงใจ และความต้องการแบ่งออกเป็นระดบัต่างๆ 
กนัโดย Maslow ไดต้ัง้ขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัความตอ้งการของคนไวว้่า 

- เมื่อคนมคีวามต้องการอยู่สม ่าเสมอไม่มทีีส่ ิน้สุดเมื่อความต้องการใดนัน้ไดร้บัการ
ตอบสนองแลว้ กจ็ะเกดิความตอ้งการอยา่งอื่นต่อไปเรือ่ยๆ ไมจ่บสิน้ 

- ความต้องการที่ไม่ได้รบัการตอบสนอง จะยงัเป็นสิง่จูงใจให้เกิดพฤติกรรมส่วน
ความต้องการที่ได้ร ับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไปความต้องการของคน จะ
เรยีงล าดบัความส าคญั เมื่อความต้องการขัน้ใดได้รบัการตอบสนองแลว้จะเกดิความต้องการในขัน้
สงูขึน้ไปเรือ่ยๆMaslow ไดจ้ดัล าดบัความต้องการของคนไว ้5 ขัน้ตามล าดบัดงันี้ (สุรตันา ใบเจรญิ. 
2540: 28) 

1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ ขัน้
พืน้ฐานทีม่นุษยต์้องการเพื่อทีจ่ะด ารงชวีติอยู่ได ้เช่น น ้า อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษา
โรคความตอ้งการพกัผ่อน ความตอ้งการทางเพศ ฯลฯความต้องการทางดา้นร่างกายจะมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายยงัไม่ได้รบัการตอบสนองความต้องการ
ทางดา้นรา่งกายอยา่งเพยีงพอแลว้กจ็ะเริม่มคีวามตอ้งการขัน้ต่อไป 

2) ความต้องการความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Security Needs) เป็น
ความต้องการความมัน่คงในชวีติในหน้าที่การงาน เช่น การมงีานท าและมรีายได้สม ่าเสมอมสีวสัดกิาร
ส่วนความตอ้งการความปลอดภยันัน้เป็นความต้องการทีป่ราศจากการประสบอุบตัเิหตุการเจบ็ป่วย 
เป็นความตอ้งการทีจ่ะมชีวีติอยูโ่ดยมัน่คงสะดวกสบาย 

3) ความต้องการทางสงัคมและความรกั (Social and Love Needs) เมื่อมนุษยไ์ดร้บั
การสนองความต้องการในสองขัน้ต้นจนเป็นที่พอใจแล้ว ความต้องการทางสงัคมจะเป็นสิง่จูงใจที่
ส าคญัต่อพฤติกรรมของคนมคีวามต้องการดงันี้ คือ ความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรบัของคนอื่น 
ต้องการทีจ่ะมโีอกาสเขา้ร่วมเป็นสมาชกิขององคก์รต่างๆ เป็นทีร่กัและเป็นทีย่อมรบัของบุคคลหรอื
สงัคมนัน้ ๆ 
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4) ความต้องการการยอมรบัและยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการการ
ได้รบัความนับถือ อยากมชีื่อเสยีง ท าให้เกดิความภูมิใจในตวัเอง การได้รบัการตอบสนองความ
ต้องการในขัน้นี้จะน าไปสู่ความเชื่อมัน่ในตนเองรูส้กึว่ามคีุณค่า รวมทัง้ต้องการที่จะมฐีานะโดดเด่น
เป็นทีย่อมรบัของบุคคลอื่น อยากใหบุ้คคลอื่นเคารพยกยอ่ง ซึง่มผีลท าใหพ้ฤตกิรรม เปลีย่นแปลงไป 

5) ความต้องการความส าเรจ็ในชวีติ (Self - Actualization) เป็นความปรารถนาทีจ่ะ
ใชศ้กัยภาพสูงสุดทีต่นมอียู่ ท าในสิง่ทีค่ดิว่าสามารถทีจ่ะเป็นหรอืจะท าได ้เช่น ความปรารถนาทีจ่ะ
เป็นเจา้ของกจิการทีม่ชีื่อเสยีง เป็นพนักงานตวัอย่าง เป็นความต้องการทีจ่ะใหต้นไดร้บัความส าเรจ็
และสมหวงัในสิง่ทีต่นคดิหรอืทีต่้องการทุกอยา่ง 
 

6.4 วิธีการสร้างความพึงพอใจในการเรียน 
มกีารศกึษาในดา้นความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลระหว่างสภาพจติใจกบัผลการเรยีนจุด

ที่น่าสนใจ คือ การสร้างความพอใจในการเรยีนตัง้แต่เริม่ต้นให้แก่เด็กทุกคน ซึ่งในเรื่องนี้มผีู้ให้
แนวคดิไวห้ลายท่าน ดงันี้ 

สกนิเนอร์ มคีวามเหน็ว่าการปรบัพฤตกิรรมของคนไม่อาจท าได้โดยเทคโนโลยทีาง
กายภาพและชวีภาพเท่านัน้แต่ต้องอาศยัเทคโนโลยขีองพฤติกรรม หมายถึง เสรภีาพและความ
ภาคภมู ิจุดหมายปลายทางทีแ่ทจ้รงิของการศกึษาคอื การท าใหค้นมคีวามเป็นตวัของตวัเอง เป็นผู้
ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อการกระท า ของตนเสรภีาพและความภาคภูม ิซึง่เป็นครรลองของการน าไปสู่
ความเป็นคน ดงักล่าวนัน้ 

เสรภีาพ มคีวามหมายตรงขา้มกบัการควบคุมแต่เสรภีาพในความหมาย สกนิเนอร์
ไมไ่ดห้มายถงึ ความเป็นอสิระจากการควบคุมหรอืความเป็นอสิระจากสิง่แวดลอ้มแต่หมายถงึ ความ
เป็นอสิระจากการควบคุมบางชนิดที่มลีกัษณะแขง็กรา้ว นัน่ไม่ได้หมายถงึ การท างานหรอืหนีจาก
สิง่แวดลอ้มแต่เป็นการวเิคราะหแ์ละเปลีย่นหรอืปรบัปรุงรปูแบบใหม่ไดแ้ก่สิง่แวดลอ้มนัน้ โดยท าให้
อ านาจการควบคุมอ่อนตวัลงจนบุคคลเกดิความรูส้กึว่าตนมไิด ้ถูกควบคุมหรอืต้องแสดงพฤตกิรรม
ใดๆทีเ่นื่องมาจากการความกดดนัภายนอกบางอย่างบุคคลควรไดร้บัการยกย่องยอมรบัในผลส าเรจ็
ของการกระท า การเป็นที่ยกย่องยอมรบั เป็นความภาคภูมคิวามภาคภูมเิป็นคุณค่าของมนุษย ์แต่
การกระท าที่ควรไดร้บัการยกย่อม ยอมรบัมากเท่าไร จะต้องเป็นการกระท าทีป่ราศจากการบงัคบั
หรอืสิง่ควบคุมใดๆมากเท่านัน้นัน่กค็อื สดัส่วนปรมิาณของการยกย่องยอมรบัทีใ่หก้บั การกระท าจะ
เป็นส่วนกลบักบัความเด่นหรอืความส าคญัของสาเหตุทีจ่งูใจใหเ้ขากระท า 

สกนิเนอร ์ไดอ้้างค ากล่าวของ จาครุสโซ (Jean – Jacques Rousseau) ทีแ่สดง
ความคดิในแนวเดยีวกนัจากหนังสอื “เอมลี” (Emile) โดยไดใ้หข้อ้คดิแก่ครวู่าจงท าใหเ้ดก็เกดิความ
เชื่อว่าเขาอยู่ในความควบคุมของตวัเขาเอง แมว้่าผู้ควบคุมทีแ่ท้จรงิคอื คร ูไม่มวีธิกีารใดดไีปกว่า
การให้เขาได้แสดงด้วยความรู้สกึว่าเขามอีิสรเสรภีาพด้วยวธินีี้คนจะมกี าลงัใจด้วยตวัเองครูควร
ปล่อยให้เดก็ได้ท าเฉพาะในสิง่ทีเ่ขาอยากท าแต่เขาควรจะอยากท าเฉพาะสิง่ที่ครูต้องการใหเ้ขาท า
เท่านัน้ 
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แนวคดิของสกนิเนอร ์สรุปได้ว่า เสรภีาพน าไปสู่ความภาคภูมแิละความภาคภูมนิัน้
น าบุคคลไปสู่ความเป็นตวัของตวัเอง เป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบต่อการคดิตดัสนิใจการกระท าและผลที่
เกดิขึน้จากการกระท าของตนเองและนัน่คอืเป้าหมายปลายทางทีแ่ทจ้รงิของการศกึษา ในสิง่ทีส่กนิ
เนอร ์ตอ้งการเน้น คอื การปรบัแกพ้ฤตกิรรมของคนต้องแก้ดว้ยเทคโนโลยขีองพฤตกิรรมเท่านัน้จงึ
จะส าเรจ็ส่วนการจะใช้เทคโนโลยขีองพฤตกิรรมนี้กบัใครอย่างไร ด้วยวธิไีหนถอืเป็นเรื่องของการ
ตดัสนิใจใชศ้าสตร ์ซึง่ตอ้งอาศยัภมูปิญัญาของผูใ้ชเ้ท่านัน้ 
 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัในประเทศ 
เพยีงจติ  โรจน์ศุภรตัน์ (2531: 213) ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรค์ระหว่าง

เดก็ปฐมวยัที่ท ากจิกรรมวาดรูปเป็นกลุ่มกบัเป็นรายบุคคล  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้เดก็เล็ก  
อายุ 5 – 6 ปี  โรงเรยีนบ้านดอน (ศรเีสรมิกสกิร)  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัน่าน  จ านวน 1 หอ้งเรยีน 
30 คน  ผลการศกึษาพบว่าเดก็ปฐมวยัที่ท ากจิกรรมวาดรูปเป็นกลุ่ม  กบัเดก็ปฐมวัยทีท่ ากจิกรรม
วาดรูปเป็นรายบุคคลมคีวามคดิสรา้งสรรค์  ทัง้ในด้านความคดิคล่องแคล่ว  ความคดิรเิริม่  และ
ความคดิละเอยีดลออแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01  และความคดิสรา้งสรรคข์อง
เด็กปฐมวยัท ากิจกรรมวาดรูปเป็นกลุ่มกบัเป็นรายบุคคลภายหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

ลดัดา  ลีต้ระกูล (2531: 89) ไดศ้กึษาขัน้พฒันาการและความสามารถทางการวาดภาพคน
ของเดก็ปฐมวยัทีม่อีาย ุ4 – 6 ขวบ ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์และอายุทีต่่างกนั  กลุ่มตวัอย่างเป็น
เดก็อาย ุ4 – 6 ขวบ จ านวน 194 คน โรงเรยีนสาธติอนุบาลลอออุทศิ วทิยาลยัครสูาวนดุสติ ซึง่เดก็
ไดร้บัการจดัประสบการณ์แบบเตรยีมความพรอ้ม จ านวน 123 คน ผลการศกึษาพบว่า เดก็อายุ 4 – 
6 ขวบ ส่วนมากมพีฒันาการทางการวาดภาพคนอยูใ่นขัน้ที ่5 มากทีสุ่ด คอืรอ้ยละ 36.08 โดยพบว่า 
กลุ่มอายุ 4 – 5 ขวบ มพีฒันาการทางการวาดภาพคนอยู่ในขัน้ที่ 2 มากที่สุด คอืร้อยละ  28.28  
และกลุ่มอายุ 5 – 6 ขวบ มขีัน้พฒันาการทางการวาดภาพคนอยู่ในขัน้ที่ 5 มากที่สุด คอืร้อยละ  
69.00  เดก็อายุ 4 – 6 ขวบ ที่ได้รบัการจดัประสบการณ์แบบเตรยีมความพร้อมมคีวามสามารถ
ทางการวาดภาพคนมากกว่าเดก็ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์เน้นอ่าน – เขยีน โดยพบว่า กลุ่มอายุ 4 – 
5 ขวบ มคีวามสามารถทางการวาดภาพคนไม่แตกต่างกนั  แต่ในกลุ่มอายุ 5 – 6 ขวบ ทีไ่ดร้บัการ
จดัประสบการณ์แบบเตรยีมความพรอ้มมคีวามสามารถทางการวาดภาพคนมากกว่าเดก็ทีไ่ดร้บัการ
จดัประสบการณ์เน้นอ่าน - เขยีน และเดก็อาย ุ5 – 6 ขวบ มคีวามสามารถทางการวาดภาพมากกว่า
เดก็อาย ุ4 – ขวบ 
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สดใส  ชะนะกุล (2538: 66 – 75) ไดศ้กึษาวจิยัการจดักจิกรรมวาดภาพนอกชัน้เรยีน
ทีม่ผีลต่อความคดิสรา้งสรรคแ์ละการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของเดก็ปฐมวยั โดยศกึษาเดก็นักเรยีนชัน้
อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2537 โรงเรยีนสาธติอนุบาลลอออุทศิ มหาวทิยาลยัราชภฎั
สวนดุสติ ผลการศกึษาพบว่า เดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมวาดภาพนอกชัน้เรยีนมคีวามคดิ
สร้างสรรค์สูงกว่าเด็กปฐมที่ได้รบัการจดักิจกรรมวาดภาพในชัน้เรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  โดยกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ 20.93 และกลุ่มควบคุมมคี่าคะแนนเฉลีย่ 16.53  และเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมวาดภาพนอกชัน้เรยีน มกีารรบัรูก้ารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มสูงกว่าเดก็ที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมวาดภาพในชัน้เรยีนปกตอิย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05  ซึง่กลุ่มทดลองมคีะแนน
เฉลีย่ 25.73  ส่วนกลุ่มควบคุมมคี่าคะแนนเฉลีย่  21.8 

จงลกัษณ์  ช่างปลืม้  (2541: 136)  ไดศ้กึษาความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสามารถใน
การวาดภาพของนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รบัการจดักิจกรรมการวาดภาพประกอบการป ัน้
นิทาน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชายและหญงิ อายุ 5 – 6 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ชัน้อนุบาลปีที ่2  ภาค
เรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2540 ของโรงเรยีนอนุบาลสุพรรณบุร ีสงักัดก านักงานการประถมศึกษา
แห่งชาต ิจ านวน  42  คน  ผลการศกึษาพบว่า 

1)  หลงัจากได้รบัการจดักิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงันิทาน นักเรยีนชัน้
อนุบาลปีที ่ 2  มพีฒันาการดา้นความคดิสรา้งสรรคจ์ากการทอสอบหลงัการทดลองครัง้ที ่18 สูงกว่า
ครัง้ที ่12 และครัง้ที ่6 และครัง้ที ่12 สงูกว่าครัง้ที ่6 ดว้ย อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

2)  หลงัจากได้รบัการจดักิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงันิทาน  นักเรยีนชัน้
อนุบาลปีที่  2  มคีวามสามารถในการวาดภาพจากการทดสอบหลงัการทดลองครัง้ที่  18  สูงกว่า
ครัง้ที ่ 12  และครัง้ที ่ 6  อยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

จติทนาวรรณ เดือนฉาย (2541: 127) ได้ศึกษาเปรยีบเทยีบทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัที่มคีะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในระดบัต ่า ที่ได้รบัการจดั
กจิกรรมศลิปะวาดภาพนอกห้องเรยีน กบัเดก็ปฐมวยัที่มคีะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใ์น
ระดับต ่ า ที่ได้รบัการศึกษาจดักิจกรรมศิลปะวาดภาพในห้องเรยีนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2541 ของโรงเรยีนพมิายสามคัคี 1 จงัหวดันครราชสีมา  
จ านวน 30 คน ผลการทดลองพบว่า 

1) เด็กปฐมวยัที่มคีะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในระดบัต ่า ที่ได้รบัการจดั
กจิกรรมศลิปะวาดภาพนอกห้องเรยีน มทีกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรส์ูงขึน้อย่างมนีัยส าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 

2) เด็กปฐมวยัที่มคีะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในระดบัต ่า ที่ได้รบัการจดั
กจิกรรมศลิปะวาดภาพในห้องเรยีนแบบปกต ิมทีกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรส์ูงขึน้อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
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3) เดก็ปฐมวยัที่มคีะแนนทกัษะพื้นซานทางคณิตศาสตรใ์นระดบัต ่า  ที่ไดร้บัการจดั
กจิกรรมศลิปะวาดภาพนอกหอ้งเรยีน  กบัเดก็ปฐมวยัที่มคีะแนนทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใ์น
ระดับต ่ า  ที่ได้รบัการจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพในห้องเรียนแบบปกติ  มีทักษะพื้นฐานทาง
คณติศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

จากงานวจิยัดงักล่าว จะเหน็ไดว้่า ความสามารถในการวาดภาพของเดก็ปฐมวยัจะมี
พฒันาการมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ที่ได้รบั นอกจากนี้การท ากิจกรรมการวาดภาพ ยงั
สามารถส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์และท าใหม้ทีกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรส์งูขึน้อกีดว้ย 

วนิดา  ศลิปะกจิโกศล (2540: 108) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความเชื่อมัน่ในตนเองของ
เดก็ปฐมวยัที่ท ากจิกรรมการป ัน้แบบชี้แนะ กึ่งชี้แนะ และแบบอสิระ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนอายุ
ระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรยีนอนุบาลปราจนีบุร ีภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2539 
จ านวน 3 หอ้งเรยีนผลการทดลองพบว่า 

1) เดก็ปฐมวยัที่ได้ท ากจิกรรมการป ัน้แบบชี้แนะ มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองก่อนและ
หลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

2) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดท้ ากจิกรรมการป ัน้แบบกึ่งชีแ้นะ มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองก่อนและ
หลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .000 

3) เด็กปฐมวยัที่ได้ท ากจิกรรมการป ัน้แบบอิสระ มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองก่อนและ
หลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

4) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดท้ ากจิกรรมการป ัน้แบบชีแ้นะและแบบกึ่งชีแ้นะ  มคีวามเชื่อมัน่ใน
ตนเองก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .002 

5) เด็กปฐมวยัที่ได้ท ากิจกรรมการป ัน้แบบชี้แนะ และแบบอิสระ มคีวามเชื่อมัน่ใน
ตนเองหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .003 

6) เด็กปฐมวยัที่ได้ท ากิจกรรมการป ัน้แบบชี้แนะ และแบบอิสระ มคีวามเชื่อมัน่ใน
ตนเองหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

จากงานวจิยัดงักล่าว  จะเหน็ไดว้่าการท ากจิกรรมการป ัน้  ไม่ว่าจะเป็นการป ัน้แบบ
ชีแ้นะ  การป ัน้แบบกึ่งชีแ้นะ  และการป ัน้แบบอสิระ  ท าใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองก่อน
และหลงัการทดลองแตกต่างกนั 

วารุณี  นวลจนัทร ์(2539: 78-78) ไดศ้กึษาวจิยัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคแ์บบ
ต่อเตมิผลงานทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นเดก็อายุระหว่าง 5-6 ปี
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2539 โรงเรยีนชุมชนบ้านโนนสว่าง อ าเภอกุดขา้วปุ้น จงัหวดัอุบลราชธานี
จ านวน60คน ผลการศกึษาพบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมสรา้งสรรคแ์บบต่อเตมิผลงานมี
ความคดิสรา้งสรรค์สูงกว่าเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมสรา้งสรรค์แบบปกตอิย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติริะดบั .01 โดยกลุ่มทดลองมคี่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง 17.20 และหลงัการทดลองมี
ค่าคะแนนเฉลีย่ 26.20 ส่วนกลุ่มควบคุมมคี่าคะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลอง 17.13 หลงัการทดลองมี
ค่าคะแนนเฉลีย่ 20.46 
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กนิษฐา ชูขนัธ์ (2541: 52-54) ไดศ้กึษาวจิยัผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ตามแนวทาง
การสอนภาษาธรรมชาต ิโดยใช้แกนน าในหน่วยหารสอนทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 
ของนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 3 มอีายุระหว่าง5-6 ปี ซึง่ก าลงัเรยีนอยู่ภาคเรยีนที่2 ปีการศกึษา 2540 
โรงเรยีนอนุบาลหนูน้อย สงักดัส านกังานการศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จ านวน 27 คน ผลการ
ศกึษาวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทางการสอนภาษาธรรมชาต ิ

โดยใชแ้กนน าในหน่วยการสอบภาณราธรรมชาต ิโดยใชแ้กนน าหน่วยการสอนสูงขึน้
กว่าการทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติริะดบั .05 ซึง่ค่าเฉลีย่คะแนนก่อนการทดลองเท่ากบั 25.25 
หลงัการทดลองค่าคะแนนเฉลีย่ค่าเท่ากบั 37.14 

จงลกัษณ์ ช่างปลื้ม (2541:  9498)  ได้ศกึษาวจิยัความคดิสรา้งสรรค์และความสามารถ
ในการวาดภาพของนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 จากการจดักิจกรรมวาดภาพประกอบการฟงันิทาน 
โดยกลุ่มเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุร ีภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษาพบว่า หลงัจากที่ได้รบัการจดักจิกรรม
วาดภาพจากประกอบการฟงันิทาน มพีฒันาการดา้นความคดิสรา้งสรรค ์และมคีวามสามารถในการ
วาดภาพจากการทดสอบหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ละมุล ชชัวาล (2543: 7073) ได้ศึกษาวจิยัผลงานของกานจดักิจกรรมการละเล่น
พืน้บ้านของไทยประกอบค าถามปลายเปิดที่มต่ีอความคดิสรา้งสรรคข์องเด็กปฐมวยั ของนักเรยีน
ชัน้อนุบาล 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2543 โรงเรยีนบา้นโนนป่าชาง สงักดัส านักงานประถมศกึษา
อ าเภอผาขาวจงัหวดัเลย จ านวน 30 คน พบว่าเดก็ปฐมวยัที่ไดร้บัการกจิกรรมการเล่นพืน้บา้นของ
ไทยประกอบค าถามปลายเปิดกบัเด็กปฐมวยัที่ได้นับการจดักิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย
ประกอบเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกกรมการละเล่นพื้นบา้นของไทยประกอบค าถามปลายเปิดที่
สงูกว่าเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการละเล่นพืน้บา้นของไทยประกอบค าถามอสิระ 

นงนุช ชาญวทิติกุล (2545: 56-60) ได้ศกึษาผลของการฝึกคดิแบบซเีนติคส์ที่มต่ีอ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรยีนวฒันาวิทยาลยั เขตวฒันา 
กรงุเทพมหานครพบว่าหลงัจาการทีไ่ดร้บัการฝึกซเีนตคิสน์ักเรยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01ส่วนนกัเรยีนทีไ่ม่ไดร้บัการฝึกคดิแบบซเีนตคิส ์อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 

การส่งเสรมิและการพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ท าได้หลากหลายรูปแบบ ครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยสามารถน าเอาไปใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ของตนเองไมว่่าจะเป็นการฝึกคดิแบบต่างๆ การจดักจิกรรมการวาดภาพนอกหอ้งเรยีน 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติมผลงานกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงันิทาน                 
และกจิกรรมการละเล่นพืน้ชา้นของไทยประกอบค าถามปลายเปิด เป็นตน้ 

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งพบว่า ความคดิสรา้งสรรค์เป็นวธิกีาร
คดิและท างานดว้ยสมองอย่างเป็นขัน้ตอน เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นต้องสรา้งให้เกดิขึน้ในตวัเดก็ดว้ยการ
ฝึกหดัทกัษะต่างๆ หลายวธิหีลายขัน้ตอน และต้องอาศยัระยะเวลาในการฝึกฝน (พงษ์พนัธ ์พงษ์โสภา.  
2542: 162-163) เน่ืองจากลกัษณะการด าเนินชวีติของบุคคลในยุคปจัจุบนัต้องอาศยัความคดิ
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สรา้งสรรค์ในการแก้ปญัหา และผลติผลงานอย่างสรา้งสรรค์ การเล่นจงึนับเป็นกจิกรรมการเรยีนรู้
อย่างหนึ่งของเดก็ที่สามารถส่งเสรมิให้เดก็ฝึกการคดิอย่างรเิริม่สรา้งสรรค์ได้ด ีเพราะเดก็ปฐมวยั
เป็นวยัแห่งการเล่น เด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการเล่น การส ารวจเพื่อท าความเข้าใจและ
คน้พบตนเองกบัสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวั โดยเริม่จากการใชป้ระสาทสมัผสัดา้นต่างๆ การลองผดิลองถูก 
การเลยีนแบบ การแกป้ญัหาอนัจะน าไปสู่ความคดิการพฒันาดา้นสตปิญัญาและความคดิสรา้งสรรค ์
(สุชา จนัทน์เอม. 2543: 80-82) รูปแบบการจดักจิกรรมการเล่นโดยใช้วสัดุปลายเปิดเป็นวสัดุที่ไม่
ส าเรจ็รูป เปิดโอกาสให้เด็กได้ด ีมรีูปแบบการใช้ที่หลากหลายตวัวสัดุไม่บ่งบอกถึงจุดมุ่งหมายที่
ตายตวัและสามารถน ามาสรา้งหรอืท าใหเ้กดิผลผลติอย่างใดอย่างหนึ่งได(้กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2545: 
47) น าพาไปสู่การพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็วยัไดเ้ป็นอย่างดกีระบวนการพฒันาทางสตปิญัญา
และความคดิสรา้งสรรค์ของเดก็เกดิจากการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสิง่แวดล้อมและประสบการณ์ที่
หลากหลาย จากขอ้มูลทัง้หมดที่ได้ศกึษาค้นคว้ามา ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกบัการจดั
กจิกรรมการเล่นโดยใช้วสัดุปลายเปิดนี้มาจดักจิกรรมกบัเดก็ในช่วงหลงัเลกิเรยีนในแต่ละวันด้วย
ความเชื่อว่าการเล่นโดยใช้วสัดุปลายเปิดนี้จะเป็นอกีการหนึ่งที่สามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
ของเดก็ปฐมวยัใหส้งูขึน้ได ้

จนิดา  กจิพูนวงศ์ (2537: 89 – 91) ไดศ้กึษาเรื่องผลการฝึกความคดิอเนกนัยทีม่ต่ีอ
ความคดิสรา้งสรรค ์จดัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 พบว่า 

1) นักเรยีนทีไ่ดร้บัการฝึกความคดิอเนกนัยและผลผลติทมีเีนื้อหาต่างกนัมคีวามคดิ
สร้างสรรค์ด้านความคดิคล่อง ความคดิสร้างสรรค์ด้านความคิดยดืหยุ่นความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคดิรเิริม่ และความคดิสรา้งสรรคร์วมทุกดา้นแตกต่างกนัอย่ามนียัส าคญัทาสติทิีร่ะดบั 05 

2) เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ ตามเป็นการจดั
ประสบการณ์ระดบัก่อนประถมศึกษาชัน้เด็กเล็ก ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร มคีวามคดิสรา้งสรรค์สูงขึน้กว่าก่อนการทดองอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 

3) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหว และจงัหวะทีเ่น้นเทคนิคในการ
สื่อความหมาย กบัเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะตามเป็นการจดั
ประสบอารมณ์ระดบัก่นอประถมศกึษาชัน้เดก็เล็ก ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แห่งชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ต่ต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสติทิีร่ะดบั .01 
โดยเดก็ปฐมวยัทไีดร้บัการจดักจิกรรมการเคลื่อนไหว และจงัหวะทีเ่น้นเทคนิคความหมายมคีะแนน
เฉลี่ยของความสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กปฐมวนัที่รบัการจดักิจกรรมการเคลื่อนไวและจงัหวะตาม
แผนการประสบการณ์รบัก่อนประถมศกึษาขัน้เดก็เลก็ เของส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แห่งชาตกิระทรวงศกึษาธกิาร 
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กฟิล ีวรรณจยิ ี(2535: 102) ไดศ้กึษาเรื่อง การเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
ผลสมัฤทธิท์างการเขยีนแบบสรา้งสรรค ์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีเ่รยีนโดยการใชแ้บบ
ฝึกการเขยีนแบบสรา้งสรรค์ กบัการใช้แบบฝึกแบบปกต ิพลว่านักเรยีนที่เรยีนโดยใช้แบบฝึกการ
เขยีนบทรอ้ยกรองและสรา้งสรรค ์มคีวามคดิสรา้งสรรคท์างการเขยีนบทรอ้ยกรอง สูงกว่านักเรยีนที่
เรยีนโดยการใช้แบบฝึกการเขยีนบทร้อยกรองแบบแกต้อย่ามนีัยส าคญัทางสถิติที่ดบั .01 และมี
ผลสมัฤทธิท์างการเขยีนบทรอ้ยกรองสงูกว่าอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่บั .05 

สุมาล ี ส าเกาเงนิ (2534: 56- 58) ไดศ้กึษาเรื่องการเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรค์
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ดอ่้านหนงัสอืสารคดแีละหนงัสอืบนัเทงิคดพีบว่า 

1) นักเรยีนกลุ่มทดลองทีอ่่านหนังสอืสารคด ีมคีวามคดิสรา้งสรรคภ์ายหลงัการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองในแต่ละด้าน คดิ ดา้นความคดิรเิริม่ ดา้นความคดิคล่องแคล่ว ดา้นความคดิ
ละเอยีดลออ และความคดิสรา้งสรรค์รวม 3 ดา้นนัน่ คอื นักเรยีนทีไ่ดอ่้านหนังสอืสารคดมีคีวามคดิ
สรา้งสรรคส์งูขึน้ 

2) นักเรยีนกลุ่มทดลองทีอ่่านหนังสอืบนัเทงิคด ีมคีวามคดิสรา้งสรรคภ์าพหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองในแต่ละด้าน คอื ด้านความคดิรเิริม่ ด้านความคดิคล่องแคล่ว ด้าน
ความคดิละเอยีดลออ และความคดิสรา้งสรรคร์วม 3 ดา้น นัน่คอืนักเรยีนทีไ่ดอ่้านหนังสอืบนัเทงิคดี
มคีวามคดิสรา้งสรรคส์งูขึน้ 

3) การเปลีย่นแปลงของความคดิสรา้งสรรค ์ภายหลงัการทดลองของนักเรยีนที่ อ่าน
หนังสอืสารคด ีและนักเรยีนที่อ่านหนังสอืบนัเทงิคด ีไม่แตกต่างกนั นัน่คอืการอ่านหนังสอืสรคด ี
หรอืหนงัสอืบนัเทงิคดที าใหเ้กดิคดิสรา้งสรรคส์งูขัน้เหมอืน ๆ กนั 

ดลิก  ดลิกานนท ์(2534: 69) ไดท้ดลองใชแ้บบฝึกทกัษะการคดิทีส่รา้งขึน้กบัตวัอย่าง
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 300 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองใช้แบบฝึก 149 คน และ
กลุ่มควบคุม 151 คน ผลการทดลองสรุปได้ว่า และฝึกทกัษะการคดิที่สรา้งขึน้นี้ สามารถส่งเสรมิ
ความสามารถในการคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนใหสู้งขึน้ และนักเรยีนทีไ่ดใ้ชแ้บบฝึก จะมคีวามสามารถ
ในการคดิสรา้งสรรคส์งูกว่านกัเรยีนทีไ่มไ่ดใ้ชแ้บบฝึกอยา่งมนียัส าคญั 

กรรณการ ์สุสม (2533: 68) ไดศ้กึษาเรือ่ง การศกึษาความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสามารถ
การสงัเกตของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการสรรคส์รา้ง พบว่า 

1) เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการเล่นสรรค์สร้าง และเด็กปฐมวยัทไีด้รบัการเล่นปกติ มี
ความคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2) เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการเล่นสรรค์สร้าง และเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการเล่นปกติ มี
ความสามารถในการสงัเกตแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ประสาท อศิรปรดีา (2532: 50) ไดศ้กึษาการพฒันาความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยกระบวนการฝึก 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีก่ าลงัเรยีนอยูโ่รงเรยีนในเขตและนอกเขตเทศบาล
จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 157 คน ผลการวจิยัพบว่า หลงัจากนักเรยีนไดร้บั
การฝึกความคดิสรา้งสรรคต์ามโครงการแลว้ คะแนนความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนกลุ่มทดลอง ทัง้
ดา้นความคล่องในการคดิจ านวนทศิทางการคดิ และความคดิรเิริม่สูงกว่าคะแนนความคดิสรา้งสรรค์
ของกลุ่มควบคุมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีด่บั .001 
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อาร ี รงัสนิันท ์(2521: 57 – 58) ไดท้ าการศกึษาความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีน
ระดบัชัน้อนุบาล ประถมศกึษาปีที ่1, 2, 3 และ 4 เพื่อส ารวจและเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะส าคญั        
3 ประการของความคดิคล่องตวั ความคดิรเิริม่และความคดิตกแต่งซึง่ใชแ้บบทดสอบการคดิสรา้งสรรค์
โดยอาศยัรูปภาพแบบ ก. ของทอร์แรนซ์ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มนักเรยีนจาก
ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ 
จ านวน 3,123 คน ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 มคีวามคดิคล่องตวั ความคดิรเิริม่ 
และความคดิตกแต่งสูงสุด กลุ่มทีม่คีวามคดิคล่องตวัต ่าสุด คอื กลุ่มนักเรยีนชัน้ อนุบาล ส่วนนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษามคีวามคดิตกแต่งต ่าสุด 

วริตัน์  คุม้ค า (2535: 84) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรยีนวชิาศิลปศกึษาด้วยกลวธิรีะดมสมอง พบว่า ความคดิสร้างสรรค์ทัง้      
3 ด้าน คอื ความคดิคล่องแคล่ว ความคดิรเิริม่ ความคดิละเอียดลออ และผลรวมของความคดิ
สรา้งสรรคท์ัง้ 3 ดา้นก่อนและหลงัการเรยีน แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จงใจ ขจรศลิป์ (2532: 80) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาลกัษณะการจดักจิกรรมศลิปะ
สรา้งสรรคแ์ละการเล่นตามมุม ทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรคแ์ละความเชื่อมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั 
พบว่า 

1) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคแ์ละการเบนตามมุมแตกต่างกนั 
มคีวามคดิสรา้งสรรค์แตกต่างกนั กล่าวคอื เดก็ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคแ์ละการเล่น
ตามมุมแบบรเิริม่ ความคดิและเอยีดลออและความคิดคล่องตวั สูงกว่าเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดั
กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคแ์ละการเล่นตามมุมแบบครชูีแ้นะ 

2) เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคแ์ละการเล่นตามมุมแตกต่างกนั 
มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองแตกต่างกนั กล่าวคอื เดก็ที่ไดรบัการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์และการ
เล่นตามมุมแบบรเิริม่อย่างอสิระ มรีะดบัคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความเชื่อมัน่ในตนเองสูงกว่า
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมสรา้งสรรคแ์ละตามแบบครชูีแ้นะ 

โอภาส  บุญครองสุข (2536: 90 – 1) ศกึษาเรื่อง การเปรยีบเทยีบคะแนะความคดิ
สรา้งสรรคร์ะหว่างนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนวชิาศลิปศกึษาโดยการท ากจิกรรมเป็นกลุ่ม
กบัการท ากจิกรรมเป็นรายบุคคลพบว่า 

1) การเปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์รวมองค์ประกอบครบทัง้ 4 ด้านคอื ด้าน
ความคดิคล่อง ความคดิยดืหยุ่น ความคดิรเิริม่และความคดิละเอยีดลออ พบว่านักเรยีนกลุ่มทีเ่รยีน
วชิาศลิปศกึษาโดยการท ากจิกรรมเป็นกลุ่ม มคีวามคดิสรา้งสรรค์โดยส่วนรวมสูงกว่านักเรยีนกลุ่ม
ท ากจิกรรมเป็นรายบุคคล อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2) การเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคร์ะหว่านักเรยีน ทีเ่รยีนวชิาศลิปศกึษาโดยท า
กจิกรรมเป็นกลุ่ม กบันักเรยีนที่ท ากจิกรรมเป็นรายบุคคล โดยแยกตามองค์ประกอบของความคดิ
สรา้งสรรคเ์ป็นดา้น ๆ ดงันี้ 



81 
 

ความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคดิคล่อง (Fluency) พบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนวชิาศลิปศกึษา
โดยท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม และนักเรยีนที่เรยีนวชิาศิลปศึกษาโดยการท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล มี
ความคดิคล่องไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ความคดิสรา้งสรรคด์า้นความคดิยดืหยุ่น (Flexibility) พบว่า นักเรยีนกลุ่มทีเ่รยีนวชิา
ศลิปศกึษาโดยท ากจิกรรมเป็นกลุ่ม และนักเรยีนทีเ่รยีนวชิาศลิปศกึษาโดยท ากจิกรรมเป็นกลุ่ม และ
นกัเรยีนทีเ่รยีนวชิาศลิปศกึษาโดยท ากจิกรรเป็นรายบุคคล มคีวามคดิยดืหยุ่นไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ความคดิสรา้งสรรค์ด้นความคดิรเิริม่ (Originality) พบว่า นักเรยีนกลุ่มที่เรยีนวชิา
ศลิปศกึษาโดยท ากจิกรรมเป็นกลุ่ม มคีวามคดิรเิริม่สูงกว่านักเรยีนกลุ่มทีท่ ากจิกรรมเป็นรายบุคคล 
อยา่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 

ความคดิสรา้งสรรค์ดา้นความคดิละเอยีดลออ (Elaboration) พบว่า นักเรยีนกลุ่มที่
เรยีนวชิาศลิปศกึษาโดยการท ากจิกรรมเป็นกลุ่ม มคีวามคดิสรา้งสรรคด์า้นความคดิละเอยีดลออสุงก
ว่านกัเรยีนกลุ่มทีท่ ากจิกรรมเป็นรายบุคคล อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

เพยีงจติ  โรจน์ศุภรตัน์ (2531: 82 – 83) ศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรค์
ระหว่างเดก็ปฐมวยัทีท่ ากจิกรรมวาดรปูเป็นกลุ่ม กบัเป็นรายบุคคล พบว่า 

1) เดก็ปฐมวยัทีท่ ากจิกรรมวาดรปูเป็นกลุ่ม มคีวามคดิสรา้งสรรคส์ูงกว่าเดก็ปฐมวยัที่
ท ากจิกรรมวาดรปูเป็นรายบุคคล 

เด็กปฐมวัยที่ท ากิจกรรมวาดรูปเป็นกลุ่ม มคีวามคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด
คล่องแคล่วสงูกว่าเดก็ปฐมวยัท ากจิกรรมวาดรปูเป็นรายบุคคล 

เด็กปฐมวัยที่ท ากิจกรรมวาดรูปเป็นกลุ่ม มคีวามคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด
ละเอยีดลออสงูกว่าเดก็ปฐมวยัทีท่ ากจิกรรมวาดรปูเป็นรายบุคคล 

เด็กปฐมวัยทีท ากิจกรรมวาดรูปเป็นกลุ่ม มคีวามคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด
ละเอยีดลออสงูกว่าเดก็ปฐมวยัทีท่ ากจิกรรมวาดรปูเป็นรายบุคคล 

2) เดก็ปฐมวยัทีท่ ากจิกรรมวาดรปูเป็นกลุ่ม มคีวามคดิสรา้งสรรคห์ลงัการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง 

3) เดก็ปฐมวยัทีท่ ากจิกรรมวาดรปูเป็นกลุ่ม มคีวามคดิสรา้งสรรคห์ลงัการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง 

เคลล ี (Kelley. 1983: 32 – A) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลของการฝึกตามการสรา้ง
เสรมิประสบการณ์ทางศิลปะเพื่อพฒันาความคิดสรา้งสรรค์ทางศิลปะ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 ผลการวจิยัปรากฏว่า จากแบบทดสอบวดัความคดิสรา้งสรรค์ด้านรูปภาพของ
ทอรแ์รนซ(์Torrance Figural tests of Creative thinking) ทีใ่ชว้ดัก่อนฝึกและหลงั เดก็ทีเ่ขา้ร่วมใน
แผนฝึกเสรมิสรา้งประสบการณ์ทางศลิปะเพื่อพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ทางศลิปะ กบัเดก็ทไีม่ได้
เขา้รว่มตามแผน มคี่าเฉลีย่ของความคดิรเิริม่และความคดิละเอยีดลออแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่ค่าเฉลีย่ของความคดิคล่องแคล่วและความคดิยดืหยุน่ไมแ่ตกต่างกนั 
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ฟินิค (Penick. 1976: 307 – 314) ท าการวจิยัเรื่อง ผลการสอน 2 แบบต่อความคดิ
สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนเกรด 5 การสอน 2 แบบ คอื การสอนโดยใหน้ักเรยีนเป็นผูท้ ากจิกรรมต่าง ๆ 
ด้ายตนเอง และการสอนโดยให้ครูเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมแก่นักเรยีนปรากฏว่ากลุ่มที่สอนโดย
นักเรยีนเป็นผู้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง และการสอนโดยให้ครูเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมแก่
นกัเรยีน มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

จากผลการวจิยัพอสรุปได้ว่า ความคดิสรา้งสรรค์สามารถพฒันาใหสู้งขึน้ไดโ้ดยการ
จดักจิกรรม หรอืสรา้งสิง่เรา้อย่างเหมาะสมกบัวุฒภิาวะ ความสนใจ ความแตกต่างระว่าบุคคลของ
ผูเ้รยีน และกจิกรรมเขยีนภาพระบายสจีากในงานสรา้งสรรค ์ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ไดแ้สดงออกอย่างอสิระตามความคดิและจนิตนาการนับเป็นสิง่ทีจ่ะน าไปพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
ของผูเ้รยีนได ้
 

วิจยัในต่างประเทศ 
ความคดิสรา้งสรรค์เป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะให้เกดิผลผลติขององค์ความรู ้(Knowledge 

Production) นกัการศกึษาหลายคน จงึไดพ้ยายามศกึษาปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค ์
เบล (Bell. 1984: 2752) ได้ศกึษาการเล่าเรื่องของเดก็อายุ 6-7 ปี โดยการจบัคู่

ระหว่างสตปิญัญากบัความคดิสรา้งสรรค์ ผลการศกึษาพบว่า การเรยีนเรยีงเรื่องราวที่เล่าและการ
จนิตนาการเรือ่งราวมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัสตปิญัญาและความคดิสรา้งสรรค ์

ไคลแอต;และชอร ์(Cliatt; & Shaw.1986: 86-88) ไดท้ าการศกึษาถงึรปูแบบทีเ่หมาะสม
ในการฝึกครูเพื่อสนับสนุนให้เดก็เกดิความสามารถในการคดิอเนกนัยได้ โดยครูที่ท าการสอนเด็ก
จะตอ้งไดร้บัการฝึกจากผูเ้ชีย่วชาญก่อน กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั เป็นเดก็อนุบาลซึง่ถูกแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมครจูะต้องวางแผนท าการสอนเดก็เป็นเวลา 3 ชัว่โมงต่อ 1 สปัดาห์ และครู
ต้องพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรบัเทคนิคต่างๆ ที่น ามาใช้ในการสอนเดก็ เด็กในกลุ่มทดลองมคีรูผู้สอน
จ านวน 19 คน และกลุ่มควบคุมมคีรผููส้อนจ านวน18 สปัดาหใ์นการท าการสอน ผลการศกึษาพบว่า
เด็กในกลุ่มทดลองถูกถามค าถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคดิแบบอเนกนัยมากกว่า250ค าถามเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมซึง่ม ี25 ค าถาม ซึง่มผีลท าใหเ้ดก็ทีอ่ยู่ในกลุ่มทดลองมคีวามสามารถใน
การคิดแบบอเนกนัยมากกว่ากลุ่มควบคุม และเมื่อท าการทดสอบภายหลงัถึงความรู้ในการถาม
ค าถามของครพูบว่า ผูท้ีไ่ดร้บัการฝึกจากผูเ้ชีย่วชาญจะมคีวามรูใ้นการ๔มค าถาม และมคี าถามเพื่อ
กระตุ้นให้เด็กคิดอเนกนัยมากกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสรุปได้ว่า รูปแบบที่ประกอบด้วยการพฒันา
ความรูโ้อกาสในการประยกุตแ์ละน าความรูม้าใชแ้ละการประเมนิผลของงานทีท่ ามผีลไปเพิม่จ านวน
ของค าถามทีส่่งเสรมิความคดิอเนกนยัได ้

ซมิป์สนั (Simpson. 1999: 106) ได้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนความคดิสรา้งสรรค ์ความฉลาด แรงจงูใจ และเพศของเดก็ปญัญาเลศิ งานวจิยัครัง้น้ีใชร้ปูแบบ
ของเรนซูลี่  (Renzulli) อธบิายลกัษณะความเป็นเลศิทางสติปญัญาเกี่ยวกบัความฉลาดระดบัสูง
ความสามารถทางดา้นความคดิสรา้งสรรคแ์ละการปฏบิตังิานขัน้สงู กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนปญัญา
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เลศิ เหรด5 การวเิคราะหข์อ้มูลใชค้่าสหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ผลการศกึษาพบว่า ความฉลาด และ
แรงจูงใจเป็นปจัจยัต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่จ าเป็นต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน และเพศไมเ่ป็นปจัจยัส าคญัต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของเดก็ปญัญาเลศิ 

กู๊ดอนีัฟ (พติร ทองชัน้. 2511: 14; อ้างองิจาก Goodenough. 1929) ไดศ้กึษาการ
วาดภาพคนของเดก็  โดยสรา้งแบบทดสอบวาดภาพ  The Goodenouhg  Draw – a – Man  Teat  ขึน้  
ความมุ่งหมายเพื่อหาร่องรอยทางสตปิญัญามากกว่าคุณค่าทางด้านศลิปะ  โดยเอาภาพประมาณ 
4,000 ภาพ ทีเ่ดก็ชายวยัต่าง ๆ กนั ช่วยกนัวาดภาพออกมาแลว้แบ่งใหเ้หน็ถงึพฒันาการการวาดภาพ
ของเดก็ออกได้เป็น 8  ขัน้ และจากการใชแ้บบสอบวาดภาพฉบบันี้กบัแบบทดสอบของ สแตนฟอรด์ – 
บเินต ์ในกลุ่มตวัอยา่งเดก็ 334 คน อายตุัง้แต่ 3 – 11 ปี พบว่า  มคี่าสหพนัธก์นัสงูถงึ . 74 

โรไมน์ (อุมาพร สกลรกัษ์. 2540: 30; อ้างองิจาก Romine. 1974: 139 –143) ไดศ้กึษา
บรรยากาศที่เกี่ยวกบัการสอนที่จะช่วยให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ได้ดีขึ้นโดยส ารวจความคดิเห็นจาก
อาจารยค์ณะต่างๆ และนกัศกึษามหาวทิยาลยัโคโรลาโด สหรฐัอเมรกิา พบว่า บรรยากาศทีจ่ะท าให้
การสอนมปีระสทิธภิาพคอื 

1) บุคลกิภาพของคร ูเป็นผูก้ระฉบักระเฉง มอีารมณ์ขนั มคีวามกระตอืรอืรน้ สนใจใน
วชิาทีต่นสอน 

2) ดา้นการจดัและเตรยีมการสอน มกีารเตรยีมการสอนเป็นอย่างด ีชีแ้จง ใหน้ักเรยีน
เขา้ใจในวชิาทีต่นสอน 

3) ดา้นการสอน ใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการเรยีน มใิช่เป็นแต่เพยีงผูฟ้งั 
4) ดา้นเน้ือหา ครตูอ้งพดูชดัเจน ใชค้ าถามกระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิ 
5) ด้านการประเมนิผล การให้ข้อมูลย้อนกลบัการเสรมิแรงทางการเรยีนต้องมกีาร

ทดสอบหรอืรายงานเมือ่ประเมนิผลแลว้ตอ้งแจง้ใหผู้เ้รยีนทราบและใหรู้ส้าเหตุทีเ่ป็นเช่นนัน้ 
6) ดา้นช่วยเหลอืนกัเรยีนเพิม่เตมิมกีารจดัเวลาเพื่อสอนนกัเรยีนเป็นกลุ่มพเิศษ 
จากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจในการเรยีนการสอนสรุปไดว้่า 

การจดัการเรยีนการสอนจะมปีระสทิธภิาพหรอืไม่เพยีงใด องค์ประกอบหลกัทีส่ าคญักค็อื นักเรยีน
ซึง่นกัเรยีนควรตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัหลกัสูตรเนื้อหารายวชิา และมคีวามพรอ้มทัง้ดา้น
ร่างกาย สติปญัญา อารมณ์ สงัคม สามารถที่จะเรยีนรูเ้น้ือหา ในรายวชิาต่างๆได้ นอกจากน้ีแล้ว
ครผููส้อนจะต้องมคีวามรูด้า้นเนื้อหาของหลกัสูตร ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นผูส้อน ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการเรยีน ดา้นสื่อและอุปกรณ์การสอน และดา้นการวดัผลและประเมนิผลกถ็อืเป็นปจัจยัส าคญัอกี
ปจัจยัหน่ึงที่จะมสี่วนให้การจดัการศึกษาสมัฤทธิผ์ลได้ดงันัน้ผู้วิจยั จงึเห็นว่าการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอนของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่ 2 
และชัน้ปีที่ 3 โรงเรยีนพาณิชยการเพชรบุรจีงัหวดัเพชรบุรใีน 6 ด้านคอื ด้านเนื้อหาของหลกัสูตร 
ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นผูส้อนด้านสภาพแวดลอ้มในการเรยีน ดา้นสื่อและอุปกรณ์การสอนและ
ดา้นการวดัผลและประเมนิผลจะเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการสอน ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ดยีิง่ขึน้ 
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บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
 

ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

1.  การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 

3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4.  การจดักระทาํและการวจิยัขอ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นเดก็นกัเรยีนชาย –  หญงิ อายรุะหวา่ง 3 – 5 ปี ซึง่

กาํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี จงัหวดันครนายก 

 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้น้ีเป็นเดก็นกัเรยีนชาย–หญงิอายรุะหวา่ง 3–5 ปี ซึง่กาํลงั

ศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่ 2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี  จงัหวดันครนายก ซึง่ไดม้าจาก

การสุม่อยา่งงา่ย ( Simple Random Sampling ) จากประชากร 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

1.  แผนการจดักจิกรรมศลิปศกึษา 

2.  แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์ 

3.  แบบสาํรวจความพงึพอใจในการจดักจิกรรมศลิปศกึษา 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

การจดักจิกรรมศลิปศกึษา  ผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งดงัน้ี 

1.  ศึกษาหลกัสตูรก่อนประถมศึกษา  พทุธศกัราช 2540เพื่อศกึษาหลกัการและ

จดุมุง่หมายในการจดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ประถมศกึษา 

1.1 ศกึษาแผนการจดัประสบการณ์  ชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 ของหน่วยศกึษานิเทศน์  

สาํนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร เพือ่ศกึษาวตัถุประสงค ์ วธิกีารจดักจิกรรม  และขอบขา่ยเน้ือหา

ในการจดักจิกรรมศลิปศกึษา  ซึง่เป็นเน้ือหาหน่ึงตอ้งจดัใหก้บันกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 ใน

กจิกรรมสรา้งสรรค ์ 
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1.2 ศกึษาทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่ เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมศลิปศกึษา เพื่อกําหนด

รายละเอยีดเกีย่วกบัการจดักจิกรรม และวสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆ  ทีเ่หมาะกบัเดก็ในระดบัชัน้อนุบาล

ศกึษาปีที ่2 

1.3 ศกึษาทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง กบัศลิปศกึษา  เพือ่นําไปใชใ้นการ

กาํหนดกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 อนัไดแ้ก่ การจดักจิกรรมประสบการณ์ การ

สอนการฝึกฝน  การทาํกจิกรรมศลิปะ การวาดภาพ การเล่ านิทาน การเลน่เกมปรศินาคาํทาย  การ

ตัง้คาํถามใหเ้ดก็ตอบหลายๆทาง  การใหเ้ดก็เลน่ของเลน่อยา่งอสิระ  เป็นตน้ 

1.4 การจดักจิกรรมศลิปศกึษา ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมศลิปศกึษา ทัง้หา้ 8 กจิกรรม  

การสรา้งแผนการจดักจิกรรมศลิปศกึษา ผูว้จิยัไดแ้บ่งลาํดบัขัน้ตอนการแผนการจดักจิกรรมการเพือ่

เป็นแนวทางในการวจิยั  เป็นลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

1.4.1 การศกึษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ในการศกึษาครัง้น้ีจะจดั

ออกเป็น  2  กลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่มของศลิปะ  ศกึษาคู่มอืการจดักจิกรรมสรา้งสรรคศ์ลิปะเด็ กของ

สญัลกัษณ์สวุรรณรศัม ี(2533) ศลิปศกึษาของ วริณุ ตัง้เจรญิ (2539) และกจิกรรมศลิปะสาํหรบัเดก็

ก่อนวยัเรยีนของสตัยา สายเชือ้ (2541) ส่วนในกลุ่มที ่2 จะเป็นเรือ่งของการ จดักจิกรรมสาํหรบัเดก็

ก่อนวยัเรยีนรวมทัง้สือ่การสอนในระดบัปฐ มวยัศกึษาของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธ รรมธริาช สาขาวชิา

ศกึษาศาสตร ์(2537) ซึง่การศกึษาครัง้น้ีไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการเดก็ในเรือ่งของศลิปะในขัน้

ของการขดีเขีย่ (อาย ุ2-4 ปี) ขัน้ก่อนแผนแบบ (อาย ุ4-7  ปี) ความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการกลา้มเน้ือ

มดัเลก็ของเดก็อาย ุ 3-5  ปี ว่าเดก็ในช่วงแต่ละอายจุะมี พฒันาการกลา้มเน้ือมดัเลก็ของเดก็ 3-5 ปี 

วา่เดก็ในช่วงแต่ละอายจุะมพีฒันาการกลา้มเน้ือมดัเลก็ทาํอะไรไดบ้า้ง เพือ่นํามาปรบัใชก้บัการจดั

กจิกรรมศลิปศกึษาสาํหรบัเดก็อาย ุ5 ปี การพฒันากลา้มเน้ือมดัเลก็จะเป็นแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป สิง่

ทีค่วรคาํนึงสาํหรบัครปูฐมวยัในการจดักิ จกรรมกค็อื ควรทีจ่ะสง่เสรมิเดก็เพือ่จะนําไปสูพ่ฒันาการ

ทางการเขยีนต่อไป และไมค่วรเรง่รดัเดก็เมือ่ยงัไมม่คีวามพรอ้ม รวมทัง้ควรใหก้ําลงัใจเดก็ทุกคน 

เพื่อเป็นแรงเสรมิใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูท้ีด่ ีและไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการจกักจิกรรมการเรยีนการ

สอนศลิปะเดก็ก่อนวยั เรยีนเกีย่วกบัลาํดบัขัน้ตอนการสอน และวธิกีารสอนกจิกรรมศลิปะเดก็ การ

เลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัเดก็ก่อนวยัเรยีน สือ่ วสัด ุอุปกรณ์ การจดักจิกรรมศลิปะ สิง่ทีส่าํคญัอกี

ประการหน่ึง ซึง่มคีวามสาํคญัในการจดักจิกรรมศลิปะ ควรคาํนึงถงึวยัพฒันาการความตอ้งการและ

ธรรมชาตขิองเดก็มคีวามเหมาะสมกบัเน้ือหาและกจิกรรมการเรยีนการสอน และทีส่าํคญัจะตอ้งสรา้ง

เสรมิใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้เปิดโอกาสใหเ้ดก็เลอืกทาํกจิกรรมดว้ยตนเองใหม้ากทีสุ่ดการเตรยีมสื่อที่

ดเีป็นเสมอืนสิง่เรา้ใหเ้ดก็อยากสมัผสั ทดลอง ครผููส้อนมบีทบาทเป็นผูค้อยดแูลอยูห่่างๆและค อยให้

คาํแนะนําเมือ่เดก็เกดิปญัหาและเป็นผูจ้ดัเตรยีมวสัดุและอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอกบัจาํนวน 

 

 

 

 



86 

1.4.2 สรา้งแผนการทาํกจิกรรมศลิปศกึษา  ซึง่มกีรอบรายละเอยีด ดงัน้ี 
1.ชือ่กจิกรรม 
2. จดุมุง่หมายของกจิกรรมศลิปศึกษา  มจีดุมุง่หมายเ น้นความคดิสรา้งสรรค์

ของเดก็ป ฐมวยั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการคดิรเิริม่ ความคดิคล่องตวั ความคดิยดืหยุน่ และความคดิ
ละเอยีดลออ 

3. ขัน้ตอนในการดาํเนินกจิกรรม ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรมดาํเนินการดงัน้ี 
ขัน้นํา เป็นการนําเขา้สูก่จิกรรมดว้ยการสนทนา กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความ

สนใจการเรยีนรูล้กัษณะของสตัวต่์างๆ ทีเ่ดก็รูจ้กัและไมรู้จ้กั เพื่อเปรยีบเทยีบ การเปลีย่นแปลง ของ
ขนาด ส ีพืน้ผวิ รปูทรง ฯลฯ โดยการใชป้ระสาทสมัผสั 

ขัน้ดาํเนินกจิกรรม เดก็ลงมอืปฏบิตัศิลิปะดว้ยตนเอง โดยการใชด้นิน้ํามนั
ในการสรา้งสรรคผ์ลงานตกแต่งต่อเตมิดว้ยสิง่ต่างๆทีค่รเูตรยีมให ้และครเูป็นผูก้ระตุ้ นใหเ้ดก็เกดิ
ความคดิสรา้งสรรค ์โดยการใชค้าํถามกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความคดิสรา้งสรรคต์ามจนิตนาการใน
ระหวา่งการทาํกจิกรรม 

ขัน้สรปุ เดก็และครรูว่มกนัสรปุถงึการทาํกจิกรรมกจิกรรมศลิปศกึษา และ
จดบนัทกึรายละเอยีดผลงาน 

4. สือ่กจิกรรม สือ่ทีใ่ชใ้นกจิกรรม ศลิปศกึษา ควรมคีวามหลากหลายราคาถกู 
หาไดง้า่ยในทอ้งถิน่ รวมทัง้คาํนึงถงึการนํามาใชส้รา้งสรรคผ์ลงานไดต้ามคณุลกัษณะของกจิกรรม
เพือ่กระตุน้ใหเ้ดก็ไดค้ดิสรา้งสรรคจ์นิตนาการดว้ยตนเอง 

5. การประเมนิผล โดยการสงัเกตการณ์ทาํกจิกรรมของเดก็ ผลงานของเดก็
สงัเกตพฤตกิรรมของเดก็จากคาํพดูและการบรรยายผลงาน 

1.5  แนวการจดักจิกรรมศลิปศึกษาใชก้บันกัเรยีนอนุบาลศกึษาปีที ่ 2จาํนวน  8  ครัง้  
เป็นเวลา  8  สปัดาห ์ๆ ละ 1 วนั ๆ ละ  60  นาท ี ในวนัพฤหสับด ี เวลา  8.30 – 9.30 น.   

1.6. นําแผนการจดักจิกรรมศลิปศกึษาเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่านตรวจเพื่อหา
ความสอดคลอ้งของจดุประสงคเ์น้ือหาการดาํเนินกจิกรรมสือ่การเรยีนและการประเมนิผล  โดยใช้
เกณฑค์่าดชันีความสอดคลอ้งที ่0.5 ขึน้ไปซึง่ครัง้น้ีไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง IOC  

1)  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนสคุนธ ์ คงประดษิฐ์ 
โรงเรยีนนายกวฒันากร  วดัอุดมธานี 

2)  อาจารยส์บืสาย  พกุกะเวส   ครชูาํนาญการพเิศษระดบั  8  
โรงเรยีนสายน้ําผึง้   ในพระอุปถมัภ ์ฯ 

3)  อาจารยป์ระมวล  พว่งหงส ์ ครชูาํนาญการพเิศษระดบั 7 
โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ  หอวงั  นนทบุรี 

1.7. นําแผนการจดักจิกรรมศลิปศกึษาทีแ่กไ้ขปรบัปรงุ  จาํนวน  8 กจิกรรมไปใช้
ทดลอง (try out) กบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที่  2ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา  2553โรงเรยีนวดัทวี
พลูรงัสรรคม์ .6  ถ.รงัสติ-นครนายก ตาํบลทรายมลู  อาํเภอองครกัษ ์ จงัหวดันครนายก ทีไ่มใ่ช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน  20 คนเพือ่ หาขอ้บกพรอ่งของแผนการจดักจิกรรม แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขให้
สมบรูณ์ 
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1.8. นําแผนการจดักจิกรรมศลิปศกึษาทีป่รบัปรงุใหเ้หมาะสม แลว้จดัทาํเป็นแบบฉบบั

จรงิเพื่อนําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการทดลองต่อไป 

 

2. แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ 

แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคจ์ากการวาดภาพ TCT-DP(Test of Creative Thinking-

Drawing Production) ของ เยลเลน และเออรบ์นั (Jellen; & Urban. 1986: 138-155) 

ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง เยลเลนและ

เออรบ์นั (Jellen; & Urban) ซึง่มลีาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 

2.1 ศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีหลกัการ เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบบทดสอบ

ความคดิสรา้งสรรคข์อง เยลเลน และเออรบ์นั (Jellen; & Urban) ซึง่เป็นแบบทดสอบทีม่กีารหาคา่

ความเชื่อมัน่โดย เยลเลนและเออรบ์นั  

2.2 ศกึษาลกัษณะของแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง เยลเลน ; และเออรบ์นั     

(Jellen; & Urban) ซึง่แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบทีใ่ชก้ระดาษและดนิสอในการทดสอบเป็น

รายบุคคล ซึง่กาํหนดรปูแบบดงัน้ี คอื 

1) ถา้สิง่ทีก่าํหนดเป็นสิง่เรา้ทีจ่ดัเตรยีมไวใ้นรปูของชิน้สว่นเลก็ๆ มขีนาดและ

รปูรา่งแตกต่างกนั เช่น รปูครึง่วงกลม รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัปลายเปิด รปูจดุ รปูรอยเสน้ประ รปูเส้ นโคง้

ตวั S ซึง่ประกอบอยูด่า้นในและดา้นนอกกรอบสีเ่หลีย่มใหญ่ 

2) ผูถ้กูทดสอบสามารถตอบสนองสิง่เรา้อยา่งอสิระตามจนิตนาการ โดยการวาด

ภาพขึน้มาในขอบเขตช่วงเวลาทีก่ําหนดใหแ้ละมเีกณฑส์าํหรบัยดึถอืเป็นหลกัในการประเมนิคุณค่า

คามคดิสรา้งสรรคจ์ากผลการวาดภาพทัง้หมด 

2.3 การใชแ้บบทดสอบ 

1) ผูถ้กูทดสอบจะไดร้บัแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง เยลเลนและเออรบ์นั

(Jellen & Urban) และดนิสอ ซึง่ไมม่ยีางลบ เพือ่มใิหผู้ต้อบเปลีย่นภาพทีว่าดแลว้ผูท้ดสอบอ่าน

คาํสัง่ชา้ๆ และชดัเจน 

2) เมือ่ผูถ้กูสอบเขา้ใจแลว้ใหล้งมอืวาดภาพ และถา้หากมคีาํถามในช่วงที่ กําลงัทาํ

แบบทดสอบ ผูท้ดสอบอาจจะตอบคาํถามได ้เช่น “หนูจะวาดรปูอะไร ” ใหค้รตูอบไดว้า่ “เดก็ๆ อยาก

วาดภาพอะไรกไ็ดต้ามทีอ่ยากจะวาดรปูทีว่าดเป็นสิง่ทีถ่กูตอ้งทัง้สิน้ ทาํอยา่งไรกไ็ดไ้มม่สีิง่ใดผดิ” 

ในการทดสอบกาํหนดเวลา 15 นาท ีหลงัจากนัน้ผูท้ดสอบจะเกบ็ขอ้สอบทัง้หมด 

เขยีนชื่อ อาย ุเพศ และชื่อเรือ่งหรอืชื่อภาพทีผู่ถู้กทดสอบเป็นผูต้ ัง้ไวท้ีม่มุขวาของแบบทดสอบ 

ผูท้ดสอบจดบนัทกึเวลาการทาํแบบทดสอบของผูท้ีท่าํเสรจ็ก่อน 12 นาทไีวท้ีม่มุ

ขวาของแบบทดสอบ  
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2.4 การศกึษาการใหค้ะแนนแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง เยลเลนเออรบ์นั 

 (Jellen&Urban.1986) โดยมเีกณฑ ์คอื 

1) การต่อเตมิ (Cn) 

2) ความสมบรูณ์ (Cm) 

3) ภาพทีส่รา้งขึน้ใหม ่(Ne) 

4) การต่อเน่ืองดว้ยเสนั(Ci) 

5) การต่อเน่ืองทาํใหเ้กดิเป็นเรือ่งราว(Cth) 

6) การขา้มเสน้กัน้เขตโดยการใชส้ิน้สว่นทีก่าํหนดใหน้อกกรอบใหญ่(Bfd) 

7) การขา้มเสน้กัน้เขตอยา่งอสิระโดยไมใ่หส้ว่นทีก่าํหนดใหน้อกกรอบใหญ่(Bfi) 

8) การแสดงความลกึ ใกล ้– ไกล หรอืมติขิองภาพ (Pe) 

9) อารมณ์ขนั(Hu) 

   10) การคดิแปลกใหม ่ไมค่ดิตามแบบแผน การวางภาพ (Uca) 

10.1) การคดิแปลกใหม ่ภาพทีเ่ป็นนามธรรมหรอืไมเ่ป็นของจรงิ (Ucb) 

10.2) การคดิแปลกใหม ่ภาพทีเ่ป็นสญัลกัษณ์หรอืการใชค้าํพดู(Ucc) 

10.3) การคดิแปลกใหม ่ภาพทีต่่อเตมิไมใ่ช่ภาพทีว่าดกนัแพรห่ลายทัว่ไป(Ucd) 

11) ความเรว็(SP) 

แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง  เยลเลน และ เออรบ์นั (Jellen; & Urdan) 11 

เกณฑ ์โดยการจดัเป็นกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม คอื 

กลุม่ที ่1 ความคดิรเิริ่ม ขอ้ 10, 11, 12 และ 13 คะแนนเตม็ 12 คะแนน 

กลุม่ที ่2 ความคดิคล่องตวั ขอ้ 14 คะแนนเตม็ 6 คะแนน 

กลุม่ที ่3 ความคดิยดืหยุน่ ขอ้ 6, 7, 8 และ 9 คะแนนเตม็ 24 คะแนน 

กลุม่ที ่4 ความคดิละเอยีดลออ ขอ้ 1, 2, 3, 4 และ 5 คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

2.5 ศกึษาเกีย่วกบัการใชแ้บบทดสอบ แ ละเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบทดสอบ

ความคดิสรา้งสรรคจ์ากการวาดภาพของ เยลเลน และเออรบ์นั (Jellen; Urban. 1986: 138-155)

โดยผูว้จิยัไดไ้ปขอคาํแนะนําฝึกฝนและเรยีนรูใ้นการตรวจใหค้ะแนน จากผูเ้ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ซึง่

ประกอบดว้ย 

1) ผูช่้วยศาสตราจารยจ์กัรพงษ์   แพทยห์ลกัฟ้า  สาขาทศันศลิปศกึษา คณะ

ศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2) อาจารยส์ชุาต ิทองสมิา  สาขาทศันศลิปศกึษา  คณะศลิปกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3) อาจารยต์รวีทิย ์ พจิติรพลากาศ  สาขาทศันศลิปศกึษา  คณะศลิปกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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2.6 นําแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง  เยลเลน ; และเออรบ์นั (Jellen & Urban) 

ไปทดลองใชก้บั เดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที่  2 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา  2553 โรงเรยีนวดัทวพีลู

รงัสรรค ์ม .6  ถ.รงัสติ-นครนายก ตาํบลทรายมลู อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายกทีไ่มใ่ช่กลุม่

ตวัอยา่ง จาํนวน 20 คน มาตรวจใหค้ะแนน เพือ่หาคณุภาพคา่ความเชือ่มัน่ของคะแนน เน่ืองจาก

แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง เยลเลน และเออรบ์นั (Jellen; & Urban) ซึง่มวีธิกีารตรวจให้

คะแนนตามเกณฑท์ีก่าํหนด 11 เกณฑ ์และจดัเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ความคดิรเิริม่ ความคดิคล่องตวั  

ความคดิยดืหยุน่ความคดิละเอยีดลออ ซึง่บางเกณฑค์่อนขา้งเป็นอตันยั  (Subjective) 

2.7 นําแบบทดสอบทีด่าํเนินการทดสอบแลว้มาตรวจ วเิคราะหเ์ป็นรายดา้นตามเกณฑ์

การใหค้ะแนน  กาํหนดไวใ้นแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง เยลเลน และเออรบ์นั (Jellen; & 

Urban) จาํนวน 14 เกณฑ ์โดยนํามาแบ่งเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นความคดิรเิริม่ ดา้นความคดิคล่องตวั 

ดา้นความคดิยดืหยุน่ และดา้นความคดิละเอยีดลออ โดยผูว้จิยัและผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 3  ท่าน 

2.8 นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการตรวจของผูต้รวจทัง้ 3 ท่าน  ซึง่ตรวจใหค้ะแนนอยา่งอสิระ

กนัมาประมาณความเชือ่มัน่ของคะแนน IOCดงัน้ี 

+1  หมายถงึเมือ่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่สอดคลอ้ง 

 0  หมายถงึเมือ่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าไมแ่น่ใจ 

-1  หมายถงึเมือ่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่ไมส่อดคลอ้ง 

แลว้นําคะแนนทีไ่ดห้าคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่จดุประสงคก์บัพฤตกิรรม  IOC 

เท่ากบั .50 ขึน้ไปจงึถอืวา่ใชไ้ด้  (พวงรตัน์ทวรีตัน์ . 2543: 117) ซึง่ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ไดค้า่

ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจดุประสงคก์บัพฤตกิรรม IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 

2.9 นําแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง  เยลเลน ; และเออรบ์นั (Jellen; & Urban)  

ไปทดลองใชก้บัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 อาย ุ3-5 ปี จงัหวดันครนายก ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 

3. แบบสาํรวจความพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ของกิจกรรมศิลปศึกษา 
3.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 

3.2 สรา้งแบบสาํรวจแบบสาํรวจความพงึพอใจต่อ กระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของ

กจิกรรมศลิปศกึษาโดยใชแ้นวคดิวธิกีารสอนของเจอโรม บรเูนอรโ์ดยใหค้รอบคลมุเน้ือหาทีเ่กีย่วกบั

รปูแบบและลกัษณะของ การจดัการเรยี นการสอนตาม กระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของ กจิกรร ม

ศลิปศกึษ าการประเมนิผ ล และประโยชน์ทีผู่เ้รยีนไดร้บั ลกัษณะของการสาํรวจ เป็นแบบธรรมดา 

สว่นการประเมนิคา่ 5 ระดบั จาํนวน  29ขอ้ 

       เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

       ถา้เลอืกตอบ พงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด  ใหด้าว   5    ดวง 

    พงึพอใจระดบัมาก  ใหด้าว   4    ดวง 

    พงึพอใจระดบัปานกลาง  ใหด้าว   3    ดวง 

    พงึพอใจระดบัน้อย  ใหด้าว   2    ดวง 

    พงึพอใจระดบัน้อยทีสุ่ด  ใหด้าว   1    ดวง 
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 เกณฑก์ารประเมนิผล 

    4.50 – 5.00 หมายความวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัมากทีส่ดุ 

    3.50 – 4.49 หมายความวา่ มคีวามพงึพอใจมาก 

    2.50 – 3.49 หมายความวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง 

    1.50 – 2.49 หมายความวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัน้อย 

    1.00 – 1.49 หมายความวา่ มคีวามพงึพอใจระดบัน้อยทีสุ่ด 

3.3 นําแบบแบบสาํรวจทีผู่ว้จิยัสรา้งขึ้นเสนออาจารยท์ีป่รกึษา   เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและเสนอแนะเพิม่เตมิ โดยใชผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

1) อาจารยล์ะอองดาว   เบยีดนอก หวัหน้าฝา่ยปฐมวยัโรงเรยีนนายกวฒันากร  

วดัอุดมธานี 

2) ผูช่้วยศาสตราจารยจ์กัรพงษ ์ แพทยห์ลกัฟ้า   สาขาทศันศลิปศกึษา   คณะ

ศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3) อาจารยต์รวีทิย ์พจิติรพลากาศ   สาขาทศันศลิปศกึษา  คณะศลิปกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3.4  นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการตรวจของผูต้รวจทัง้ 3 ท่าน ซึง่ตรวจใหค้ะแนนอยา่งอสิระ

กนัมาประมาณความเชือ่มัน่ของคะแนน IOCดงัน้ี 

+1  หมายถงึเมือ่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่สอดคลอ้ง 

  0  หมายถงึเมือ่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่าไมแ่น่ใจ 

- 1  หมายถงึเมือ่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่ไมส่อดคลอ้ง 

แลว้นําคะแนนทีไ่ดห้าคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่จดุประสงคก์บัพฤตกิรรม  IOC 

เท่ากบั .50 ขึน้ไปจงึถอืวา่ใชไ้ด ้(พวงรตัน์   ทวรีตัน์. 2543: 117) ซึง่ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีไดค้า่

ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งจดุประสงคก์บัพฤตกิรรม IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 

3.5 นําแบบสาํรวจความพงึพอใจต่อ กระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของกจิกรรมศลิปศกึษา

ไปใช้ทดลอง (try out) กบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที่  2 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา  2553 โรงเรยีน

วดัทวพีลูรงัสรรค ์ม.6  ถ.รงัสติ-นครนายก ตาํบลทรายมลู อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก ทีไ่มใ่ช่

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 16 คนเพือ่ปรบัปรงุใหเ้หมาะสม 

 

แบบแผนการทดลอง 

การวจิยัครัง้น้ี   ผูว้จิยัดาํเนินการทดสอบโดยอาศยัการวจิยัแบบทดลองกลุม่เดยีว วดัผล

ก่อนและหลงัการทดลอง แบบ The  One – Group  Pretest – Posttest  Design  ( Jack R. 

Fraenkel.2000 : 288 )ใหเ้หมาะสมกบังานวจิยั  ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง The  One – Group  Pretest – Posttest  Design  

 

กลุ่มทดลอง O Xpretest OTreatment posttest 

 

เมือ่ Opretest

 X

  แทน  การทดสอบความคดิสรา้งสรรคก่์อนทดลอง 

Treatment

O

 แทน  การจดักจิกรรมศลิปศกึษา 

posttest

 

  แทน  การทดสอบความคดิสรา้งสรรคห์ลงัทดลอง 

การดาํเนินการทดลอง 

ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองแบบ  The  One – Group  Pretest – Posttest  Design  โดยแบ่ง

ระยะการทดลองดงัน้ี 

ระยะที ่1 ระยะก่อนทดลอง ผูว้จิยัใหก้ลุ่มทดลอง ทาํแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์โดย

อาศยัแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคจ์าการวาดภาพ TCT-DP(Test of Creative Thinking-Drawing 

Production) ของ เยลเลน ; และเออรบ์นั (Jellen; & Urban. 1986: 138-155) และเกบ็ไวเ้ป็นคะแนน

ก่อนการทดลอง ( Pretest ) 

ระยะที ่2 ทดลอง ผูว้จิยัทาํการทดลองโดยใชก้จิกรรมศิ ลปศกึษา จาํนวน 8 ครัง้ เป็นเวลา  

8  สปัดาห ์ๆ ละ 1 วนั ๆ ละ 60 นาท ีในวนัพฤหสับด ี เวลา  8.30 – 9.30 น.  

ระยะที ่3 ระยะหลงัการทดลอง  ผูว้จิยัใหก้ลุ่มทดลอง ทาํแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค์

โดยอาศยัแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคจ์าการวาดภาพ TCT-DP(Test of Creative Thinking-

Drawing Production) ของ เยลเลน และเออรบ์นั (Jellen; & Urban. 1986: 138-155) ซึง่เป็นแบบทดสอบ

ชุดเดยีวกนักบัทีใ่หน้กัเรยีนทาํก่อนการทดลอง และเก็ บคะแนนไวเ้ป็นคะแนนหลงัการทดลอง            

(Posttest) 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

1. เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2  ก่อนและหลงัไดร้บั

การฝึกโดยใชก้จิกรรมศลิปศกึษา 

2. วเิคราะหข์อ้มู ลการสมัภาษณ์ ความพงึพอใจในการจั ดการ กจิกรรมศลิปศกึษา ของ

นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2  

3. วดัความพงึพอใจต่อ กระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของกจิกรรมศลิปศกึษาของนกัเรยีนชัน้

อนุบาลศกึษาปีที ่2 โดยใหค้รอบคลุมเน้ือหาทีเ่กีย่วกบัรปูแบบและลกัษณะของกจิกรรมศลิปศกึษา

การประเมนิผล และประโยชน์ทีผู่เ้รยีนไดร้บั  
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคก่์อนและหลงัการทดลองใช ้ t – test  แบบ Dependent 

Sample 

1.  สถิติพืน้ฐาน  ไดแ้ก่ 

1.1  คา่เฉลีย่ ( X )โดยใชส้ตูร  (บุญชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2548: 16) 

 

 
เมือ่ X

 

 ∑𝑋𝑋แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

แทน คะแนนเฉลีย่ 

 N แทน จาํนวนนกัเรยีน 

 

1.2  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.) และคา่ความ

แปรปรวน ใชส้ตูร (บุญชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2521: 55) 

 

 
 

    เมือ่ S.D. แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 

 N แทน จาํนวนนกัเรยีน 

 (∑𝑋𝑋)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลงัสอง 

 ∑𝑋𝑋2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

 

2.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทาํการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของ คะแนนเฉลีย่ก่อน

และหลงัการทาํการทดลอง โดยใช้  t – test  แบบ Dependent Sample( บุญชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์ .

2521: 99) 
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                                              t =  
𝐷𝐷
𝑆𝑆�⃐�𝑝��

 

 

  เมือ่    t แทน     ค่าแจกแจงแบบท ี( t – Distribution ) 

   D แทน     ค่าความต่างของคะแนน 

   N แทน     จาํนวนคู่คะแนน 

     D แทน    คา่เฉลีย่ของคะแนนผลต่าง 

   Sp⃐�� แทน   สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความแตกต่างคะแนน 

 

3.  การแปรผลระดบัคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์ของเยลเลน และ 

 เออรบ์นั (Jenlen & Urban) ใชเ้กณฑด์งัตาราง 1 

 

คะแนนรายดา้น 
     ความคดิ 

สรา้งสรรคร์วม 

72 คะแนน 

แปลผล 
ความคดิรเิริ่ม 

สรา้งสรรค์ 

12 คะแนน 

ความคดิ 

คล่องแคล่ว 

6 คะแนน 

ความคดิ 

ยดืหยุน่ 

24 คะแนน 

ความคดิ 

ละเอยีดลออ 

30 คะแนน 

9.5 12.0 4.9 – 6.0 19.3 -24.0 24.1 – 30.0 57.7 -72.0 ระดบัสงูสุด 

7.3 – 9.6 3.7 – 4.8 14.5 -19.2 18.1 – 24.0 43.3 – 57.6 ระดบัสงู 

4.9 – 7.2 2.5 – 3.6 9.7 – 14.4 12.1 – 18.0 28.9 – 43.2 ระดบัปานกลาง 

2.5 – 4.8 1.3 – 2.4 4.9 – 9.6 6.1 -12.0 14.5 – 28.8 ระดบัตํ่า 

0 -2.4 0 -1.2 0 -4.8 0 – 6.0 0 – 14.4 ระดบัตํ่ามาก 

 

4.  สถิติวิเคราะหค์ณุภาพของเคร่ืองมือ ( แบบสาํรวจ) 

หาคา่ความเทีย่งตรงเชงิพนิิจรายขอ้ใชส้ตูร IOCใชค้่าตัง้แต่ .50 ใชส้ตูร (บุญชดิ ภญิโญ

อนนัตพงษ์. 2548: 1) 

                          
 

เมือ่ IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งของคาํถามรายขอ้ 

  แทน ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

 N แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
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5. หาคา่สถติริอ้ยละ ซึง่คาํนวณจากสตูร  ดงัน้ีคอื 

 

  คา่รอ้ยละ=
จาํนวนคาํตอบของขอ้มลูตามประเดน็ทีศ่กึษา

จาํนวนประชากรทีศ่กึษา
× 100 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่ใหเ้ขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของการ

วเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

N แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�𝑥 แทน ค่าเฉลีย่คะแนน 

S แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

𝐷𝐷�  แทน ความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ 

𝑆𝑆𝐷𝐷
_  แทน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ 

T แทน คา่สถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณา  t - – Distribution  

P แทน คา่ระดบันยัสาํคญัของสถติ ิ

 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลตามลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  การศกึษาระดบัความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมและรายดา้น 

ตอนท่ี 2  การเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนก่อนและหลงัการไดร้บัการเขา้

รว่มกจิกรรมศลิปศกึษา 

ตอนท่ี 3การเพื่อความพงึพอใจต่อกระบวนการจดัการเรยีนรู้ของกจิกรรมศลิปศกึษา   

ของนกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี  จงัหวดันครนายก    

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัขัน้ ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 การศกึษาระดบัความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมและรายดา้น 

การวเิคราะห์ตอนน้ีผูว้จิยันําคะแนนความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมและรา ยดา้นของนกัเรยีน

ในกลุม่ตวัอยา่งทัง้ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปศกึษามาคาํนวณ หาคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  คา่สถติพิืน้ฐานของคะแนนก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปศกึษาของแบบทดสอบ   

     ความคดิสรา้งสรรค์ 

 

    แบบทดสอบ                                               ก่อนการทดลอง           หลงัการทดลอง 

ความคดิสรา้งสรรค์            �̅�𝑥             S.D.                �̅�𝑥             S.D. 

 

1.   15 30 11.40 3.96 ความคดิละเอยีดลออ  23.13 2.26 

2.        15 24 4.33 1.11 14.60 1.40 

3.            15 18 2.80 0.67 7.53 1.59 

4. 

ความคดิยดืหยุน่ความคดิรเิริม่ความคดิคล่อง

แคล่ว   15 6 3.87 1.06 4.46 0.99 

  

รวม   72         22.40 5.60 49.72 12.43 

 

ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 2 พบวา่ ระดบัคะแนนแบบ ทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง

นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปศกึษา มคีะแนนความคดิสรา้งสรรค์

โดยรวมเฉลีย่เท่ากบั  22.4 ซึง่อยูใ่นระดบัตํ่า  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คะแนนความคดิ

ละเอยีดลออเฉลีย่เท่ากบั 11.4 อยูใ่นระดบัตํ่า คะแนนความคดิยดืหยุน่ เฉลีย่เท่ากบั 4.33 อยูใ่น

ระดบัตํ่ามาก คะแนนความคดิรเิริม่ เฉลีย่เท่ากบั 2.80 อยูใ่นระดบัตํ่า และคะแนนความคดิคล่องแคล่ว 

เฉลีย่เท่ากบั 3.87อยูใ่นระดบัสงู 

คะแนนแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 หลงัทีไ่ดร้บั

การจดักจิกรรมศลิปศกึษา มคีะแนนความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 49.72 ซึง่อยูใ่นระดบัสงู 

เมือ่พจิารณาเป็น รายดา้น พบวา่ คะแนนความคดิละเอยีดลออ เฉลีย่เท่ากบั  23.13 อยูใ่นระดบัสงู 

คะแนนความยดืหยุน่ เฉลีย่เท่ากบั 14.60 อยูใ่นระดบัสงู คะแนนความคดิรเิริม่เฉลีย่เท่ากบั 7.53 อยู่

ในระดบัสงู และคะแนนความคดิคลอ่งแคล่ว เฉลีย่เท่ากบั 4.46 อยูใ่นระดบัสงูตามลาํดบั 

 

ตอนท่ี 2  การเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนก่อนและหลงัการไดร้บัการเขา้

รว่มกจิกรรมศลิปศกึษา 

การวเิคราะหข์อ้มลูตอนน้ี ผูว้จิยัไดนํ้าคะแนนค วามคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมของ นกัเรยีนชัน้

อนุบาลศกึษาปีที่  2 ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปศกึษา มาวเิคราะหห์าคา่ความแตกต่างของ

คะแนนเฉลีย่และความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของคะแนนความแตกต่างก่อนและหลงัทาํการทดลอง

โดยใช ้t – test  แบบ Dependent Sample ทดสอบปรากฏดงัแสดงในตาราง 4 

 

 

N 

 

คะแนน 
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ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนก่อนและหลงัการไดร้บัการเขา้รว่ม  

 กจิกรรมศลิปศกึษา 
 

   ก่อนการทดลอง  หลงัการทดลอง    ความแตกต่าง 

 ตวัแปรทีศ่กึษา              (N = 15)             (N = 15 )        ก่อนและหลงั      df       t       p 

ความคดิสรา้งสรรค์         �̅�𝑥          S               �̅�𝑥             S           𝐷𝐷�          𝑆𝑆𝐷𝐷
_    

     

     รวม             22.4      5.6       49.72     12.43    25.65    1.91    14   1.76    1.47 

 

 
ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 3 พบวา่ หลงัจดักจิกรรมศลิปศกึษาของ นกัเรยีนชัน้อนุบาล

ศกึษาปีที่ 2 มคีะแนนความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมเฉลีย่ สงูกวา่ก่อนจดักจิกรรมเท่ากบั  25.65 (𝐷𝐷� = 

25.65) ซึง่มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั P<.01แสดงวา่ กจิกรรมศิ ลปศกึษาส่งเสรมิให้ นกัเรยีนชัน้
อนุบาลศกึษาปีที ่2 มคีวามคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมสงูขึน้อยา่งชดัเจน  

 

ตอนท่ี 3 การเพื่อศกึษา สาํรวจความพงึพอใจต่อกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรร ม

ศลิปศกึษาของนกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี จงัหวดันครนายก 

การวเิคราะห์ ตอนน้ี ผูว้จิยันําคะแนนแบบสาํรวจ ความพงึพอใจของนกัเรยีนในกลุ่ม
ตวัอยา่ง ทัง้หมดมาคาํนวณรอ้ยละ ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง  4 ผลความพงึพอใจต่อกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษาของนกัเรยีน  
 ชัน้อนุบาล ศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี  จงัหวดันครนายก 

 

รายการ รอ้ยละ ระดบัความพงึพอใจ 

1.ขัน้นํา 3.61 มรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมาก 

2.ขัน้ดาํเนินกจิกรรม 3.80 มรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมาก   

3.ขัน้สรปุ   4.77 มรีะดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

4.ประเมนิผล 3.89 มรีะดบัความพงึพอใจในมาก   

 
จากผลการวเิคราะหต์าราง 4 พบว่า โดยรวมค่าเฉลีย่ของ นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 

มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนตามขัน้ตอนของกจิกรรมศลิปศกึษา ผลสรปุคอื นกัเรยีน
ชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่2 ผลการศกึษาพบวา่โดยรวมคา่เฉลีย่ของนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  
เมือ่พจิารณาตามลาํดบัขัน้ตอนพบวา่  ขัน้ที ่ 1 ขัน้นํา คา่เฉลีย่ 3.61 มรีะดบัความพงึพอใจในระดบั
มาก ขัน้ที ่2  ขัน้ดาํเนินกจิกรรม คา่เฉลีย่ 3.80  มรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมาก  ขัน้ที ่3 ขัน้สรปุ 
ค่าเฉลีย่ 4.77 มรีะดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุตามลาํดบัขัน้ที ่ 4 ประเมนิผล คา่เฉลีย่ 3.89 มรีะดบั
ความพงึพอใจในมาก   
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จากการจดัการเรยีนการสอน ตามกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษา 

นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี การจดัการเรยีน การสอนตาม

กระบวนการการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษาทีส่ง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูจ้งึรูต้อ้ง

ตอบสนองต่อพฒันาการของเดก็แต่ละคนตามธรรมชาตแิละศกัยภาพ โดยทัว่ๆไปการเรยีนรูข้องเดก็

เกดิขึน้จากความสนใจและโอกาสในการปฏบิตัจิรงิในวถิชีวีติประจาํวนัการจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็แต่

ละวนัจงึตอ้งวางแผนใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูผ้่านกจิกรรมทีห่ลากหลายสาํ หรบัการจดักจิกรรมศลิปศกึษา

ใหแ้ก่เดก็ปฐมวยัเป็นการสนบัสนุนใหเ้ดก็แสดงออกทางอารมณ์ความรูส้ ึ กความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์

และจนิตนาการมไิดมุ้ง่เน้นในเรือ่งของผลงานทีส่วยงามดว้ยกจิกรรมสรา้งสรรคศ์ลิปะเป็นหวัใจ

สาํคญัของการเรยีนในวยัน้ีซึง่เป็นช่วงวยัทีส่มองสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัจนิตนาการและความคดิ

สรา้งสรรคก์าํลงัพฒันาอยา่งรวดเรว็ กจิกรรมศลิปศกึษา ส่งผลต่อพฒัน าการทางสมองของเดก็คอื

นกัเรยีน ไดแ้สดงออกอยา่งอสิระการแสดงออกของนกัเรยีน ช่วยกระตุน้ใหเ้ซลลส์มองทาํงานเดก็

สามารถคดิวางแผนออกแบบและสรา้งจนิตนาการทีห่ลากหลายเดก็มสีนุทรยีภาพต่อสิง่แวดลอ้มรูจ้กั

การสงัเกต มทีศันคตทิีด่แีละนกัเรยีน เกดิความสนุกสนานมคีวามพงึพอใจทีไ่ด้ แลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ในกลุ่มเพื่อนการจดักจิกรรมศลิปศกึษามคีณุคา่ต่อการพฒันาความพรอ้มโดยรวมของเดก็ทัง้

4ดา้นคอืดา้นรา่งกายพฒันากลา้มเน้ือเลก็พฒันากลา้มเน้ือใหญ่และพฒันาประสาทสมัพนัธด์า้น

อารมณ์ทาํใหร้า่เรงิแจม่ใสรูส้กึอสิระและภาคภมูใิจ 

ทุกคนมคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการจดัการเรยีนการสอน  ซึง่นกัเรยีนชัน้อนุบาลศกึษาปี

ที ่2มหีลายคนไดใ้หส้มัภาษณ์และแสดงความคดิเหน็ในต่อกระบวนการจดัการเรยีนการสอนนกัเรยีน

ชัน้อนุบาลศกึษาปีที ่ 2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี นกัเรยีนคนที ่1 มคีวามพงึพอใจ  ใน

ดา้นขัน้นํา  ขัน้ดาํเนินการ ขัน้สรปุ และประเมนิผล ครแูละนกัเรยีนมปีฏสิมัพนัธก์นัตลอดเวลาใน

ระหวา่งการเรยีน ครผููส้อนจะใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความคิ ดอยูต่ลอดเวลาและเปิดโอกาส

ใหน้กัเรยีนไดซ้กัถามและสือ่ทีค่รนํูามาใชใ้นการเรยีนการสอนกระตุน้ใหพ้วกเราไดค้ดิและสอดคลอ้ง

กบัคาํถามของครผูู้ สอนจงึทาํใหเ้ขา้ใจในเน้ือหาทีเ่รยีนเป็นอยา่งดสีง่ผลทาํใหน้กัเรยีนมคีวามพงึ

พอใจมาก  และครผููส้อนยงัไดส้รา้งความมัน่ใจในดา้นความรูใ้ห้ นกัเรยีนจงึทาํใหน้กัเรยีนการ

แสดงออกซึง่การสรา้งงานศลิปะอยา่งมัน่ใจบร รยากาศในหอ้งเรยีนเป็นกนัเองสง่ผ ลทาํใหน้กัเรยีน

เรยีนอยา่งมคีวามสขุจงึสง่ผลทาํใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจมาก  นกัเรยีนคนที ่ 2 มคีวามพงึพอใจ 

ในดา้นขัน้นํา  ขัน้ดาํเนินการ  ขัน้สรปุ และประเมนิผล ครผููส้อนอธบิายและเปิดโอกาสใหน้กัเรยีน

ซกัถาม  ครผููส้อนมลีาํดบัขัน้ตอนในการสอนไดอ้ยา่งชดัเจนทาํใหน้กัเรยีน เกดิความเขา้ใจในเน้ือหา

การเรยีน  ครผููส้อนพยายามกระตุน้โดยการใชค้าํถามและมกีจิกรรมและ  ภาพประกอบเพือ่นําใหเ้รา

ไปสู่จดุมุ่งหมาย  หลงัจากนัน้ครู ใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมศลิปศกึษา หลงัจากที่ครูสอนจงึส่งผลทาํ

ใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจมาก และนกัเรยีนยงัไดม้กีารแลกเปลี่ ยนความคดิเหน็และชืน่ชมผลงาน

ศลิปะทีน่กัเรยีนและผลงานของเพื่อนนกัเรยีนเพื่อ นกัเรยีน จะไดนํ้าความคดิเหน็ทีเ่พื่อนนกัเรยีน

แสดงคดิเหน็ไปแต่งเตมิใหส้มบรูณ์ และนกัเรยีนยงัไดร้บั ความรูใ้นเน้ือหาและนําความรูท้ีไ่ดไ้ป

สรา้งสรรคผ์ลงานอยา่งมคีวามมัน่ใจ มคีวามชืน่ชมในวชิ าศลิปะและสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช้
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สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสมจงึสง่ผลทาํใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจมาก นกัเรยีนคน   

ที ่3 มคีวามพงึพอใจ ดา้นขัน้นํา ขัน้ดาํเนินการ ขัน้สรปุ และประเมนิผล ครผููส้อนไดอ้ธบิายขัน้ตอน

ในการสอนใหน้กัเรยีนเขา้ใจตามลาํดบัทีค่รผูู้ สอนเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามในเวลาทีย่งัไมเ่ขา้ ใจ 

นกัเรยีนมคีวามพอใจในการเรยีนการสอนมคีวามเขา้ใจในเน้ือหาอยา่งชดัเจน จงึส่งผลทาํใหน้กัเรยีน

มคีวามพงึพอใจมาก และนกัเรยีนยงัมคีวามมัน่ใจในการสรา้งผลงาน บรรยากาศในการเรยีนรู้      

การสอนนกัเรยีนเกดิความสนุกสนานและไดร้บัความรูใ้นเรือ่งทีเ่รยีนเป็นอยา่งดมีคีวามพอใจ ชืน่ชม

ผลงานของตนเองและผลงานของเพือ่นนกัเรยีนจงึทาํใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจมาก 

ความพงึพอใจต่อกระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของกจิกรรมศลิปศกึษา ซึง่นกัเรยีนหลายคน

ไดใ้หส้มัภาษณ์และแสดงความคดิเหน็ในการเรยีนการสอนโดยใชแ้ผนการจดักจิกรรมศลิปศกึษา 

ดงัต่อไปน้ี 

นกัเรยีนคนที ่ 1 มคีวามพงึพอใจ ในดา้นขัน้นํา ขัน้ดาํเนินการ ขัน้สรปุ และประเมนิผล

ครผููส้อนไดม้กีารนําเขา้สูข่ ัน้ตอนในการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องกจิกรร มศลิปศกึษาใหน้กัเรยีนฟงั

อยา่งเขา้ใจและสนุกสนาน โดยครผููส้อนใชว้ธิกีารนําเขา้สูก่จิกรรมโดยการใชก้จิกรรมต่างๆ เช่น การ

เลา่นิทาน การฟงัเพลง การเตน้ หรอืการใชภ้าพประกอบใหน้กัเรยีนดู  และครยูงัมกีารใชค้าํถามใน

การกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจในกจิกรรมศลิปศกึษาเช่นครนํูานิทานมาเลา่ประกอบท่าทางให้

นกัเรยีนดูแลว้ใหน้กัเรยีนรวมกนัทายท่าทางทีค่รผููส้อนทาํ  ซึง่ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความคดิรวบยอด

ดว้ยตนเอง และยงัเป็นการสรา้งบรรยากาศในการจดัการเรยีนการสอนใหส้นุกสนาน เพราะนกัเรยีน

จะตอ้งกระตอืรอืรน้อยูต่ลอดเวลาจงึทาํใหน้กัเรยีนมคีวาม พงึพอใจมาก และยงัเป็นการสรา้งให้

นกัเรยีนรูส้กึมอีสิระในการแสดงออกทางดา้นผลงานศลิปะไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์นกัเรยีนมคีวามชืน่ชม

ในงานศลิปะเป็นอยา่งด ีทาํใหน้กัเรยีน ชอบวชิาศลิปะสามารถนําความรูท้ีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชใ้น

ชวีติประจาํวนัได ้จงึทาํใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจมาก นกัเรยีนคนที ่2 มคีวามพงึพอใจ  ในดา้นขัน้นํา  

ขัน้ดาํเนินการ ขัน้สรปุ และประเมนิผลทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจในเน้ือหา ตามกระบวน การจดัการเรยีน

การสอนของครผููส้อนโดยทีค่รผููส้อนอธบิายและมกีารนํานิทานมาเลา่ใหฟ้งั การฟงัเพลง และ

ภาพประกอบนิทานใหน้กัเรยีนด ูทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจในเน้ือหาทีเ่รยีนเป็นอยา่งด ี  

ครผููส้อนยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามและแลกเปลีย่นความคดิซึง่กนัและกนั นกัเรยีน

สามารถนําความรูจ้ากกจิกรรมศลิปศกึษาทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ จงึสง่ผลทาํให้

นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจมาก  การสอนตามกระบวน การเรยีนการสอนทาํให้ นกัเรยีนเกดิความ

สนุกสนานเพราะการเรยีนการสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นศนูยก์ลางและนกัเรยีนมสีว่นรวมในการเรยีน

การสอน เพือ่นําความรูท้ีไ่ดร้บัจากกจิกรรมศลิปศกึษาไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัและยงัเป็นการ

ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีองานศลิปะ จงึทาํใหน้กัเรยีนมคีว ามพงึพอใจมาก นกัเรยีนคนที ่3 

มคีวามพงึพอใจ ในดา้นขัน้นํา ขัน้ดาํเนินการ ขัน้สรปุ และประเมนิผล ครใูหค้วามสาํคญักบัการสอน

เป็นขัน้ตอนในการการสอนทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจในเน้ือหาในการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอยา่งด ี โดยที่

ครผููส้อนคอ่ยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนุกสนานและอยากเรยีนดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ

ประกอบการสอนใหไ้มน่่าเบือ่ เช่นการเลา่นิทาน การฟงัเพลง  การเตน้  หรอืการใชภ้าพประกอบให้
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นกัเรยีนด ูครผููส้อนยงัมกีารใชค้าํถามซกัถามนกัเรยีนอยูต่ลอดเวลาเพื่อใหน้กัเรยีนไดช่้ วยกนัคดิ

ตามสิง่ทีค่รผููส้อนถาม เพราะการทีค่รผููส้อนใชก้ารซกัถามเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิการ

กระตอืรอืรน้และเกดิความสนใจอยูต่ลอดเวลา ทาํใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจมาก สว่นทางดา้นการ

ประเมนิผลทาํใหน้กัเรยีนการแสดงออก ทางดา้นความคดิเหน็และแลกเปลีย่นความคดิซึง่กั นและกนั  

ขัน้ตอนการประเมนิยงัเป็นขัน้ทีป่ลกูฝงัใหน้กัเรยีนรูจ้กัการเรยีนรูก้ารชืน่ชมผลงงานศลิปะของตนเอง

และเพือ่นนกัเรยีน  เพือ่ใหเ้กดิความภาคภมูใิจในตนเองและยงัมทีศันคตทิีด่ต่ีอผลงานศลิปะ         

มคีวามมัน่ใจในการสรา้งสรรคง์านศลิปะ  จงึทาํใหน้กัเรยีนมคีวามพึ งพอใจมาก (สมัภาษณ์นกัเรยีน

เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2555) 

จากการสาํรวจ นกัเรยีน 15 คน ทีแ่สดงความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีไ่ดเ้รยีนดว้ยการ

จดัการเรยีนการสอนตามกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษานกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ

ต่อกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษา ทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูแ้ละยงัเป็นการสรา้ง

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนกบัเพือ่น และคร ูการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการยงัเป็นการเปิด

โอกาสใหน้กัเรยีนไดซ้กัถามในสิง่ทีน่กัเรยีนไมรู่ห้รอืยงัรู ้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหก้บันกัเรยีน ส่วน

ทางดา้นอุปกรณ์หรอืสือ่กา รสอนมสีว่นช่วยในการกระตุน้ให้ นกัเรยีนเกดิความสนใจ และยงัเป็นการ

กระตุน้ใหน้กัเรยีนกระตอืรอืรน้ ในการอยากเรยีนรูใ้นสิง่ทีค่รผููส้อนสอน  ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเป็น

กนัเองและสนุกสนาน และนกัเรยีน รว่มปฏบิตักิจิกรรมทีค่รผูู้ สอนมอบหมายไดอ้ยา่งมอีสิระในการ

แสดงออกในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ศลิปะ สว่นทางดา้นการประเมนิผลเป็นกระบวนการทีน่กัเรยีนจะ

ไดเ้รยีนรูก้ารอยูใ่นสงัคมรว่มกบัผูอ้ื่น รูจ้กัการแสดงความคดิเหน็ การรบัฟงัความคดิเหน็ และการชืน่

ชมผลงานของผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ ซึง่ข ัน้น้ียงัเ ป็นการปลกูฝงัใหน้กัเรยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีองานศลิปะ

หรอืผูม้อีาชพีทางศลิปะ  ซึง่นกัเรยีนในแต่ละคนมคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัไปในแต่ละกระบวนการ

ของครผููส้อนส่งผลทาํใหน้กัเรยีนมคีวามพงึพอใจมาก  

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้การจดัการเรยีนการสอนตามกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกร รม

ศลิปศกึษา นกัเรยีนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจมากในขัน้นํา เพราะขัน้นําเป็นขัน้ทีน่กัเรยีนไดร้บัความ

สนุกสนาน การกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิการกระตอืรอืรน้และเกดิความสนใจอยูต่ลอดเวลากบัสิง่ที่

ครผููส้อนนํามาประกอบการสอน สว่นขัน้ดาํเนินการ เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนมคีวามพึ งพอใจรองลงมาจาก

ขัน้นําเพราะขัน้ดาํเนินเป็นขัน้ทีน่กัเรยีนเริม่เรยีนรูส้ ิ่ งต่างๆจากทีค่รผููส้อนอธบิาย  สว่นขัน้ทีน่กัเรยีน

มคีวามพงึพอใจรองจากขัน้ดาํเนินการคอืขัน้สรปุเพราะเป็นขัน้ทีน่กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตังิานจาก

ประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากครผููส้อนอยา่งอสิระ สว่นขัน้สดุทา้ยคอืขัน้ประเมนิผลนกัเรยีนมคีวามพงึ

พอใจรองจากขัน้สรปุเพราะขัน้วดัผลประเมนิผลเป็นขัน้ทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรูข้อ้เสนอแนะจากผูอ้ื่นเพือ่

นําไปแกไ้ขในส่วนทีต่นเองผดิพลาด และยงัเป็นการเรยีน รู้การชื่นชมผลงานและแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ จากผูอ้ื่น ดงันัน้กระบวนการ จดักจิกรรม ศลิปศกึษา เพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูแ้ละ

พฒันาการทางดา้นความคดิของนกัเรยีนอยา่งเตม็ศกัยภาพ ซึง่การจดัการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการจะ

ทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัผลประโยชน์อยา่งเตม็ทีเ่พราะกระบวนการต่างๆลว้นมคีวามสาํคญัแตกต่างกนั

ไปตามวตัถุประสงคใ์นตวักระบวนการนัน้เอง 
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บทท่ี 5 

สรปุ   อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัแบบทดลองกลุม่เดยีว มุง่ศกึษาความคดิสรา้งสรรคแ์ละความพงึ

พอใจของเดก็ปฐมวยัชัน้อนุบาล 2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม

ศลิปศกึษา  เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั และพฒันารปูแบบการจดั

ประสบการณ์  กจิกรรมสรา้งสรรคเ์พือ่เป็นแนวทางใหค้รผููส้อนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูไ้ด้

นําไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ในการทาํ การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาผลการจดักจิกรรมศลิปศกึษาวา่สามารถสง่เสรมิ

ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัไดม้ากน้อยเพยีงใด จงึกําหนดจดุมุง่หมายเฉพาะ คอื เพื่อศกึษา

เปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องนกัเรยีน ก่อนและหลงัการได้ รบัการเขา้รว่มกจิกรรมศลิปศกึษา  

และศกึษา ความพึ งพอใจ ต่อกระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของ กจิกรร มศลิปศกึษา ตวัแปรทีศ่กึษา

ประกอบดว้ย ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมศลิปศกึษา  และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคดิ

สรา้งสรรค ์ และ ความพงึพอใจ ต่อการจดัการเรยีนการสอน  จงึตัง้สมมตฐิานในการวจิยัวา่ ความคดิ

สรา้งสรรคข์องเดก็อนุบาลที ่2 หลงัการทาํกจิกรรมสงูกวา่ก่อนการทาํกจิกรรมศลิปศกึษา 

ประชากรทีใ่ช้ ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นเดก็นกัเรยีนชาย – หญงิ อายรุะหวา่ง 3– 5 ปีซึง่

กาํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลที ่ 2 โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี  ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 

2554  โรงเรยีนนายกวฒันากร วดัอุดมธานีจงัหวดันครนายก ซึง่ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple 

Random Sampling) จากประชากร เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ คอื แบบทดสอบความคดิ

สรา้งสรรคจ์ากการวาดภาพ TCT-DP (Test of Creative Thinking-Drawing Production) ของ เยล

เลน และเออรบ์นั (Jellen; & Urban. 1986: 138-155) แบบสาํรวจความพงึพอใจต่อ กระบวนการ

จดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษาและแผนการจดักจิกรรมศลิปศกึษา 

 

วิธีดาํเนินการทดลอง 

ศกึษาเกีย่วกบัการใช้ แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคจ์ากการวาดภาพ TCT-DP(Test of 

Creative Thinking-Drawing Production) ของ เยลเลน และเออรบ์นั (Jellen; & Urban. 1986: 138-

155) พรอ้มทัง้เกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยทัง้น้ีไดร้บัคาํแนะนําในการตรวจการใหค้ะแนนความคดิ

สรา้งสรรคจ์ากผูเ้ชีย่วชาญ นําผลการตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคจ์ าก

ผูเ้ชีย่วชาญมาหาคา่ความสอดคลอ้งของเกณฑก์ารใหค้ะแนนของผูป้ระเมนิทัง้ 3 ท่าน แลว้นํา

แผนการจดักจิกรรมศลิปศกึษาไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนพรอ้มทัง้นําผลมา

ปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ  และพบผูบ้รหิารโรงเรยีน  หวัหน้าสายชัน้ครผููส้อนชัน้อนุบาลที ่ 2  เพือ่

ชีแ้จงพรอ้มอธบิายจดุประสงคแ์ละรปูแบบวจิยั และขอความรว่มมอืในการปฏบิตักิารทดลอง เริม่
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ทดสอบก่อนการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้ แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคจ์ากการวาดภาพ 

TCT-DP(Test of Creative Thinking-Drawing Production) ของเยลเลนและเออรบ์นั (Jellen; & 

Urban. 1986: 138-155) และแบบสาํรวจความพงึพอใจต่อ กระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของกจิกรรม

ศลิปศกึษาผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองดว้ยตนเอง เกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน  (Base Line Data) จากการจดั

กจิกรรมศลิปศกึษา ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 เป็นเวลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 วนั ครัง้ละ

ประมาณ 60 นาท ีรวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ เมือ่สิน้สุดการทดลอง ผูว้จิยัไดท้ดสอบความคดิสรา้งสรรค ์และ

แบบสาํรวจความพงึพอใจต่อกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษาของกลุ่มตวัอยา่งหลงั

การทดลอง ดว้ยแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง เยลเลนและเออรบ์นั (Jellen; & Urban. 1986: 

138-155) และแบบสาํรวจ ความพงึพอใจต่อ กระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของกจิกรรมศลิปศกึษา  แลว้

ทาํการตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑเ์พือ่นําคะแนนไปวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติ ิ

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูไดด้าํเนินการตามลาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

1. หาคา่สถติพิืน้ฐานของคะแนนแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคก่์อนและหลงัการจดั

กจิกรรมศลิปศกึษา  โดยนําขอ้มลูไปหาคะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน  มาตรฐานขอ งเดก็อนุบาลที ่

2  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 

2. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนความคดิสรา้งสรรคโ์ดยก่อนและหลงัการจดักจิกรรม

ศลิปศกึษา 

3. คะแนนแบบสาํรวจความพงึพอใจต่อ กระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของกจิกรรมศลิปศกึษา 

นําขอ้มลูไปหาระดบัความพงึพอใจ โดยการหาคา่รอ้ยละ 

 

สรปุผลการวิจยั 

1. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปศกึษา มคีะแนนความคดิสรา้งสรรคก่์อนไดร้บั

การจดักจิกรรมศลิปศกึษา มคีะแนนความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 22.4 ซึง่อยูใ่นระดบัตํ่า 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ คะแน นความคดิละเอยีดลออเฉลีย่เท่ากบั 11.4 อยูใ่นระดบัตํ่า 

คะแนนความคดิยดืหยุน่ เฉลีย่เท่ากบั 4.33 อยูใ่นระดบัตํ่า คะแนนความคดิรเิริม่เฉลีย่เท่ากบั 2.80

อยูใ่นระดบัปานกล าง และคะแนนความคดิคล่องตวั เฉลีย่เท่ากบั 3.87 อยูใ่นระดบัตํ่า และหลงัจาก

ไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปศกึษา มคีะแนนแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 

49.72 ซึง่อยูใ่นระดบัสงู  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ คะแนนความคดิละเอยีดลออ เฉลีย่เท่ากบั 

23.13 อยูใ่นระดบัสงู คะแนนความคดิยดืหยุน่ เฉลีย่เท่ากบั 14.60 อยูใ่นระดบัสงู   คะแนนความคดิ

รเิริม่เฉลีย่เท่ากบั 7.53 อยูใ่นระดบัสงู และคะแนนความคดิคลอ่งตวั เฉลีย่เท่ากบั 4.46 อยูใ่น

ระดบัสงู ตามลาํดบั 
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2. การศกึษาความพงึพอใจต่อ การจดัการเรยีนการสอนตามขัน้ตอนของกจิกรร ม

ศลิปศกึษา ผลการศกึษาพบว่า โดยรวมคา่เฉลีย่ของนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบั มาก  เมือ่

พจิารณาตามลาํดบัขัน้ตอนพบวา่ ขัน้ที ่1 ขัน้นํา คา่เฉลีย่ 3.61มรีะดบัความพงึพอใจ ในระดบัมาก  

ขัน้ที ่2 ขัน้ดาํเนินกจิกรรม คา่เฉลีย่ 3.80 มรีะดบัความพงึพอใจ ในมาก ขัน้ที ่3 ขัน้สรปุ ค่าเฉลีย่ 

4.77 มรีะดบัความพงึพอใจมาก ทีส่ดุตามลาํดบัและขัน้ที ่4 ประเมนิผล คา่เฉลีย่ 3.89 มรีะดบัความ

พงึพอใจในมาก   

โดยสรปุแลว้ ความพงึพอใจต่อกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษา  ทาํให้

นกัเรยีนไดร้บัการ พฒันาความพรอ้มดา้นรา่งกายอารมณ์จิ ตใจสงัคมและสตปิญัญาแลว้กจิกรรม

ศลิปศกึษายงัสอดคลอ้งกบัแบบแผนการเรยีนของสมอง  (Brain Base Learning : BBL) โดยเดก็ได้

ฝึกปฏบิตัจิรงิเรยีนรูผ้่านการสงัเกตและมอีสิรภาพทางความคดิกจิกรรมทีเ่ดก็ไดแ้สดงออกทาํใหเ้กดิ

จดุเชือ่มต่อของใยประสาททีส่ามารถพฒันาไปสูแ่บบแผนการเรยีนรูข้องสมองซึง่คณุคา่ของศลิปะมี

สว่นสง่เสรมิพฒันาการเดก็ 4ดา้นไดแ้ก่ สง่เสรมิพฒันาการดา้นรา่งกายสง่เสริ มพฒันาการดา้น

อารมณ์และจติใจสง่เสรมิพฒันาการดา้นสงัคมสง่เสรมิพฒันาการดา้นสตปิญัญา 

 

อภิปรายผล 
การวจิยัครัง้น้ีจดุมุง่หมาย เพือ่ศกึษาคะแนนความคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวบรวมและรายดา้น

ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปศกึษา แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 และความพงึพอใจต่อ กระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของกจิกรร มศลิปศกึษา  ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานของการวจิยัครัง้น้ี  แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมศลิปศกึษา สามารถสง่เสรมิความคดิ

สรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัใหเ้พิม่ขึน้ไดโ้ดยอภปิรายไวด้งัน้ี 

1.เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปศกึษา มคีะแนนความคดิสรา้งสรรคเ์พิม่ขึน้หลงั

การทดลอง  อาจเน่ืองจากการจดักจิกรรมศลิปศกึษา  คอื การจดักจิกรรมทางศลิปะที่ มหีลายหลาก 

กจิกรรมทีนํ่ามาเป็นเน้นใหเ้ดก็ไดป้ฏบิตัจิรงิและสภาพแวดลอ้มของเดก็ เพือ่พฒันาผลงานศลิปะเป็น

หลกั จากกจิกรรมต่าง ๆ มทีัง้กจิกรรมวาดภาพระบายส ีการป ัน้ การเปา่ส ีการทาํภาพพมิพ์  การต่อ

เตมิ ฯลฯ โดยกจิกรรมเหล่าน้ีไดร้บักา รออกแบบใหส้่งเสรมิใหเ้ดก็ ไดแ้สดงออกตามระดบั

ความสามารถของ เดก็แต่ละคนเพือ่พฒันาทัง้สขุภาพกาย สขุภาพจติ ใจ และพฒันาการทางดา้น

สมอง  ทาํใหเ้ ดก็ได้ รูจ้กัรบัผดิชอบ  มรีะเบยีบวนิยั การแสดงออกทางศลิปะจงึช่วยพฒันา

ประสทิธภิาพในดา้นต่าง ๆ เพราะ เดก็ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งสนุกสนาน จากการ ไดล้งมอืปฏบิตัิ จรงิและ

พฒันางานศลิปะอยา่งอสิระ  และยงัเป็นการฝึกใหเ้ดก็  ๆ รูจ้กัคดิรปูรา่งรปูทรงขึน้ตามความคดิรเิริ่ม  

และจนิตนาการของเดก็มาประยกุตใ์ช่ไมซ่ํา้แบบใคร เป็นกจิกรรมทีฝึ่กใหเ้ดก็คดิอยา่งสรา้งสรรคแ์ละ

เกดิความรูด้ว้ยตนเอง  
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กจิกรรมศลิปศกึษา เป็นกจิกรรมการสรา้งงานศลิปะเป็นกจิกรรมทีเ่ห มาะสาํหรบัการฝึก

ประสาทสมัผสัใ ห้เชื่อมโยงกบักระบวนการคดิ  ประสบการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถงึอารมณ์และ

ความรูส้กึตามความเป็นจรงิ  การทาํงานศลิปะทาํใหเ้ดก็ไดส้รา้งจนิตนาการตามความหวงั ดงันัน้

ศลิปะนบัวา่เป็นกจิกรรมทีส่ามารถใหเ้ดก็ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคดิและจนิตนาการของตนเองได ้ 

ซึง่กจิกรรมศลิปะทีน่กัเรยีนไดท้าํ ในแต่ละชิ้นงานจะถกูถ่ายทอดออกมาทางความคดิและจนิตนาการ

ของเดก็อยา่งเตม็ทีจ่ากการไดท้าํกจิกรรม เช่น เดก็ๆไดเ้รยีนรูก้ารผสมสเีองจากสน้ํีา ดนิน้ํามนั เป็นตน้     

เพราะการทีเ่ดก็ไดล้งมอืทาํเองจะทาํใหเ้ดก็เกดิความเพลดิเพลนิในกจิกรรมทีท่าํ นอกจากน้ีใน

กจิกรรมศลิปศกึษายงัสง่เสรมิใ หเ้ดก็รู้ จกัการตกแต่งเตมิภาพ จากการทีเ่ดก็ไดห้ยบิสิง่ของต่างๆที่

ตนเองชอบมาปะตดิ หรอืต่อเตมิผลงานของตนเอง ใหเ้ป็นเรือ่งราว กท็าํใหเ้ดก็เกดิความภาคภมูใิจ

และสนุกสนานจากกจิกรรมศลิปศกึษา 

ความคดิสรา้ งสรรค์สามารถเกดิขึน้ไดจ้ากการทีใ่หเ้ดก็ได้ คดิอยา่งอสิระ ปราศจากการถกู

บงัคบัจะทาํใหเ้ดก็สามารถแสดง ศกัยภาพดา้นความคดิสรา้งสรรค์ ออกไดอ้ยา่งเตม็ที ่เพราะ การที่

เดก็ได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม ศลิปะต่างๆ ดว้ยตนเอง  จะทาํใหเ้ดก็เกดิความภาคภมูใิจใน ผลงานของ

ตนเองทีเ่กดิจากการต่อเตมิหรอืวาดขึน้ในแต่ละสว่นจงึทาํให้ เดก็เกดิความคดิรเิริม่ในการสรา้งสรรค์

ผลงานศลิปะ  ซึง่ยงัทาํ ใหผ้ลงานของเดก็มรีายละเอยีดมากขึน้ รวมทัง้เดก็สามารถบอกขัน้ตอนการ

สรา้งสรรคผ์ลงานของตนเองไดแ้ละเป็นการทบทวนการทาํงานดว้ยการเลา่ถงึผลงานของเดก็ พรอ้ม

ทัง้ยงัเป็นการแสดงออกทางความรูส้กึของตนเอง เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิความคดิ สรา้งสรรค ์

กจิกรรมศลิปศกึษายงัเป็นการ ส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิความคดิสรา้งสรรค์ ทีเ่น้นความสมัพนัธร์ะหวา่งครู

และเดก็ โดยใชว้ธิีการสง่เสรมิใหเ้ดก็ถาม  กลา้แสดงออกและใหค้วามสนใจต่อคาํถาม ตัง้ใจฟงัและ

เอาใจใส่ต่อการคดิแปลกๆของเดก็ดว้ยใจเป็นกลาง เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู ้กระตุน้แบบส่งเสรมิ

ใหเ้ดก็เรยีนรูด้ว้ยตนเองคน้ควา้อยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ หรอืชีแ้นะใหเ้ดก็หาคาํตอบจากแหล่งต่างๆ

ดว้ยตนเอง พงึระลกึวา่การพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์นเดก็จะตอ้งใชเ้วลาพฒันาอยา่งต่อเน่ืองคอ่ย

เป็นค่อยไป ส่งเสรมิใหเ้ดก็ใชจ้นิตนาการของตนเอง และยกยอ่งชมเชยเมือ่เดก็มจีนิตนาการทีแ่ปลก

และมคีุณค่า สิง่เหล่าน้ีเป็นวธิกีระตุน้และส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิการตอบสนองทีด่ ีเป็นวธิกีารเสรมิแรงวธิี

หน่ึงทีส่ง่ผลต่อการการเรยีนรูข้องเดก็ใหพ้ฒันาสงูขึน้ 

2.เมือ่วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทีแ่ตกต่างของคะแนนความคดิสรา้งสรรคก่์อนและหลงัการ

จดักจิกรรมศลิปศกึษา จาํแนกรายดา้นพบวา่ 

2.1 ดา้นความคดิรเิริม่  ระดบัคะแนนทางดา้นความคดิรเิริม่ของเดก็ก่อนเขา้รว่ม

กจิกรรมศลิปศกึษาอยูใ่นเกณฑต์ํ่า แต่หลงัจากทีเ่ดก็ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมศลิปศกึษาทาํใหเ้ดก็มี

ความคดิรเิริ่มในระดบัสงู เพราะ เดก็ไดล้งมอืทาํกจิกรรม พบัสมีหศัจรรย์  และกจิกรรม ไมไ้อศกรมี

หรรษา เพราะทัง้ 2 กจิกรรมเป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหเ้ดก็เกดิ ความคดิรเิริม่ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน

อยา่งอสิระ  เช่น กจิกรรมพบัสมีหศัจรรยเ์ป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไดเ้ลน่สนุกสนานกบัสน้ํีาในการนําสมีา

หยดลงในกระดาษแลว้พั บสใีนจงัหวะทีห่ยดสแีลว้นํามาเป็นช่วงทีท่าํใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึสนุก 



105 
 

เพราะเป็นจงัหวะทีเ่ดก็ลุน้วา่สทีีห่ยดลงไปจะออกมาเป็นภาพอะไร กจิกรรมน้ีเป็นกจิกรรมทีท่าํให้

เดก็เกดิความสนุกสนาน ผลงานของเดก็ ทีป่รากฏออกมาจงึ มหีลากหลาย แปลกใหม ่ซึง่เกดิจาก

ความคดิจนิตนาการของเ ดก็แต่ละคน ทีแ่ตกต่างกนัไป สว่นอกีกจิกรรมคอืกจิกรรม ไมไ้อศกรมี

หรรษา กเ็ป็นกจิกรรมทีนํ่าช่วยในการพฒันาการทางดา้นความคดิรเิริม่จากการทีเ่ดก็นําไมไ้อศกรมี

มปีระกอบกนัเป็นภาพตามจนิตนาการของเดก็เองตามนิทานทีเ่ดก็ไดฟ้งั  กจิกรรมน้ี เดก็จะตอ้งใช้

จนิตนาการและความคดิสรา้ งสรรคอ์ยา่งมากในการทาํผลงาน เพราะเดก็จะตอ้งคดิภาพตวัละครของ

ตนเองในนิทานเรือ่ง “จิง้จอกผูโ้ชคด”ี เดก็จะไดร้บัความสนุกสนานในตอนทีค่รเูลา่นิทานใหฟ้งัเพราะ

เดก็ๆจะไดแ้สดงความคดิเหน็ของตนเอง และตอนทีเ่ดก็ๆนําผลงานมาโชวใ์หเ้พื่อนๆด ู สรปุทัง้ 2 

กจิกรรมสามารถช่วยใหเ้ด็ กเกดิความคดิรเิริม่ ซึง่ดไูดจ้ากผลงานของเดก็ที่ สะทอ้นความคดิและ

ความรูส้กึของเดก็  การกลา้แสดง ออกอยา่งภาคภมูใิจ ซึง่ เป็นจดุเริม่ตน้การกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิ

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่แปลกใหมข่องเดก็ทีเ่กดิจากจนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค์ เป็นอยา่ง

มาก 

2.2 ดา้นคดิคล่องแคล่ว  ระดบัคะแนนทางดา้นความคดิคลอ่ง แคล่วของเดก็ก่อนเขา้

รว่มกจิกรรมศลิปศกึษาอยูใ่นเกณฑต์ํ่า แต่หลงัจากทีเ่ดก็ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมศลิปศกึษาทาํใหเ้ดก็มี

ความคดิคล่อง แคล่วตวัในระดบัสงู เพราะเดก็ไดล้งมอืทาํกจิกรรม การพมิพภ์าพจาก จนิตนาการ  

และกจิกรรมการต่อเตมิภาพตามจนิตนาการ ทัง้ 2 กจิกรรมเป็นกจิกรรม เน้นพฒันาทีท่าํใหเ้ดก็เกดิ

ความคดิคลอ่งแคลว่ เพราะกจิกรรม การพมิพภ์าพจาก จนิตนาการ  เดก็จะไดร้อ้งเพลงและเตน้

ประกอบจะทาํใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนาน หลงัจากทีเ่ดก็ไดส้นุกกบัการรอ้งเพลงและเตน้ ครกูจ็ะ

หยบิภาพทีเ่กีย่วเพลงทีเ่ดก็ไดร้อ้งและเตน้ใหเ้ดก็ดแูลว้ช่วยกนับอก โดยครจูะนบั 1 - 3 ใหเ้ดก็ตอบ 

เดก็ๆช่วยใหก้นัคดิแลว้ตอบอยา่งคล่องแคล่วจงึทาํใหเ้ดก็เ กดิความสนุกสนานและยงัเพลดิเพลนิกบั

การพมิพภ์าพดว้ยน้ิวมอื อยา่งอสิระ  สว่นกจิกรรมกจิกรรม การต่อเตมิภาพตาม จนิตนาการ เป็นอกี

กจิกรรมหน่ึงทีช่่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาทางดา้นความคดิคลอ่งแคลว่จากการทีค่รหูยบิรปูวงกลมใหเ้ดก็ดู

แลว้ถามนกัเรยีนว่าสิง่ทีเ่หน็นึกถงึอะไร แลว้ให้ เดก็ตอบ ซึง่สว่นน้ีจะเป็นสว่นทีช่่วยใหเ้ดก็กระตุน้ให้

เดก็เกดิความคลอ่งแคลว่ในการแสดงความคดิจะเป็นสว่นทีท่าํใหเ้ดก็เกดิความภาคภมูใิจทีส่ามารถ

ตอบได ้โดยกจิกรรมต่อเตมิภาพตามจนิตนาการ เดก็จะไดเ้ลน่สนุกสนานกบัการแต่งเตมิรปูแปด

เหลีย่ มตามจนิตนาการของตนเองอยา่ง อสิร ะ และการไมจ่าํกดัในเรือ่งเวลาจงึส่งผลใหค้ะแนน

ความคดิสรา้งสรรคด์า้นคดิคลอ่งแคลว่  มคีวามคดิสรา้งสรรคน้์อยกวา่ดา้นอื่นๆ ซึง่เป็นจดุหน่ึงที่

ผูว้จิยัไดค้น้พบเพือ่เป็นแนวทางในการสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคแ์ก่เดก็ปฐมวยัในโอกาสต่อไป 

2.3  ดา้นคดิยดืหยุน่  ระดบัคะแนนทา งดา้นความคดิยดืหยุน่ของเดก็ก่อนเขา้รว่ม

กจิกรรมศลิปศกึษาอยูใ่นเกณฑต์ํ่า แต่หลงัจากทีเ่ดก็ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมศลิปศกึษาทาํใหเ้ดก็มี

ความคดิยดืหยุน่ ตวัในระดบัสงู กจิกรรม การวาดภาพจากการฟงันิทาน  และกจิกรรม การป ัน้ตาม

จนิตนาการ ทัง้ 2 กจิกรรมเป็นกจิกรรมเน้นพฒันาทีท่าํใหเ้ดก็เกดิความคดิยดืหยุน่ กจิกรรมการวาด

ภาพจากการฟงันิทานสามารถกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความคดิ ยดืหยุน่ในการคดิวาดภาพเต่าในนิทานขึน้
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ตามจนิตนาการของตนเอง เดก็ยงัเพลดิเพลนิกบัการระบายสเีต่าของตนเอง สว่น กจิกรรมการป ัน้

ตามจนิตนาการจะเป็นกจิกรร มทีช่่วยใหเ้ดก็เกดิความคดิยดืหยุน่ไดด้กีว่าเพราะกจิกรรมน้ีเดก็

สามารถเลอืกใชว้สัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีต่นเองตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งอสิระ เดก็ๆกจ็ะมคีวามสนุกสนานใน

การหาเครือ่งมอืมาใชใ้นการป ัน้ดนิน้ํามนัใหเ้กดิเป็นรปูรา่งต่างๆตามตอ้งการ และยงัเป็นการฝึกให้

เดก็ไดม้โีอกา สวางแผนก่อนทาํ เลอืกใชอุ้ปกรณ์อยา่งอสิระตามความคดิจนิตนา การและความพงึ

พอใจในป ัน้ผลงานตนเอง แลว้แสดงออกมาในรปู ผลงาน เป็นการสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัทางดา้น

ความประณตี การสงัเกต จะเหน็ไดว้่าช่วงสปัดาหแ์รกของการวจิยั  เดก็จะไมต่กแต่งต่อเตมิ

รายละเอยีดมานกั การเลา่ผลง านจะเป็นคาํ หรอืประโยคสัน้ๆ แต่ในช่วงสปัดาหห์ลงัๆของการ

ทดลอง เดก็จะใชเ้วลาในการทาํกจิกรรมนานขึน้ มกีารคดิวางแผนก่อนทาํ ผลงานมรีายละเอยีดมาก

ขึน้ การใชว้สัดใุนการต่อเตมิหลากหลาย การเลา่และบรรยายผลงานกเ็ป็นเรือ่งราว เดก็การมสีมาธ ิ 

มคีวามตัง้ใจ มคีวามพยายามทีจ่ะทาํกจิกรรมใหส้าํเรจ็  เมือ่งานสาํเรจ็เดก็ไดร้บัการชมเชยของเพื่อน

และคร ูเดก็จะเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง ซึง่เป็นแรงผลกัดนัใหเ้ดก็กระตอืรอืรน้ทีจ่ะทาํงานชิน้

ต่อไป 

2.4 ดา้นคดิละเอยีดลออ  ระดบัคะแนนทางดา้นความคดิละเอยีดลออของเดก็ก่อนเขา้

รว่มกจิกรรมศลิปศกึษาอยูใ่นเกณฑต์ํ่า แต่หลงัจากทีเ่ดก็ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมศลิปศกึษาทาํใหเ้ดก็มี

ความคดิละเอยีดลออในระดบัสงู กจิกรรม เชอืกหรรษา และกจิกรรมเปา่สมีหศัจรรย์  ทัง้ 2 กจิกรรม

เป็นกจิกรรมทีช่่วยฝึกใหเ้ดก็มี ความละเอยีดลออมาก เพราะกจิกรรมเชอืกหรรษาเป็นกจิกรรมฝึก

เดก็ในการใชก้าวตดิเชอืกตามเสน้รปูผเีสือ้ เดก็จะใหค้วามสนใจในสว่นน้ีมาก เพราะเดก็จะมสีมาชกิ

ในการตดิเชอืกตามลายเสน้รปูผเีสือ้ จงึทาํใหส้ว่นน้ีเดก็จะไดร้บัการฝึกทางดา้นความคดิละเอยีดลออ

ในลายละเอยีดของภาพ  ส่ วนทางดา้นกจิกรรมเปา่สมีหศัจรรยก์ช่็วยในการฝึกดา้นความคดิ

ละเอยีดลออ เพราะเดก็จะตอ้งใชค้วามคดิในเปา่สใีหม้าทบักนัในลกัษณะทีเ่ดก็จนิตนาการ และ

ตกแต่งใหภ้าพของตนเองใหส้วยงามมากทีสุ่ด ซึง่ข ัน้น้ีก่อใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนานเพราะไดผ้สมสี

เองและลงมอืทาํเอง  อยา่งสนุกส นานไดล้งมอืปฏบิตัฝึิกฝนและพฒันางานศลิปะอยา่งอสิระดว้ย

ตนเอง 

3. การศกึษาความพงึพอใจต่อ กระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของกจิกรรมศลิปศกึษา  ผล

การศกึษาพบวา่การจดัการเรยีนการสอนตาม กระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของกจิกรรมศลิปศกึษาของ

เดก็ปฐมวยัมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก จากผลการวจิยัดงักลา่วพอสรปุไดด้งัน้ี การจดัการสอนตาม

ขัน้ตอนสามารถช่วยใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้มแี รงจงูใจทีด่ใีนการทาํกจิกรรมศลิปศกึษา 

เน่ืองจากมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย เช่น กจิกรรม พบัสมีหศัจรรย์  กจิกรรมเชอืกหรรษา เป็นตน้  ซึง่

สงัเกต ไดจ้ากทีเ่ดก็สนุกสนานเพลิ นเพลดิ และตัง้ใจทาํกจิกรรมต่างๆทีค่รนํูามา เดก็ๆใหค้วาม

รว่มมอื เป็นอยา่งดเีพราะเดก็ๆจะตัง้ตารอวนัน้ีครจูะนํากจิกรรมอะไรมาใหท้าํ ซึง่เป็นการสรา้ง

แรงจงูใจใหก้บัเดก็ๆ 
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จากการ นํากจิกรรมมาใหเ้ดก็ๆ ปฏบิตัิจะพบวา่เดก็ๆจะมคีวามพงึพอใจในสว่นขัน้เพราะ

เป็นตนเอง สว่นต่อไปทีเ่ดก็ชืน่ชอบรองมาคอื สว่นประเมนิ เพราะเป็นขัน้ทีเ่ดก็ๆจะไดร้บัคาํชม   

รางวลั  และคาํแนะนํา จากครแูละเพือ่นๆ สว่นทีต่่อไปเดก็มคีวามความพงึพอใจคอื ขัน้ดาํเนินการ 

เพราะเป็นขัน้ทีเ่ดก็ๆจะไดเ้ลน่สนุกสนานกบัอุปกรณ์ศลิปะต่างๆ เช่น  การผสมส ี การป ัน้ดนิน้ํามนั   

การปะตดิ เป็นตน้ สว่นความพงึพอใจขัน้สดุทางคอื ขัน้นํา เพราะเป็น ขัน้ทีเ่ดก็ๆไดรู้ว้า่วนัน้ีจะไดท้าํ

กจิกรรมอะไร จงึทาํใหเ้ดก็ไมค่อ่ยใสใ่นขัน้ตอนน้ีสกัเท่าไร 

ดงันัน้ การจดัการสอน ตามกระบวนการจดัการเรยีนรู้ ของกจิกรร มศลิปศกึษา กจิกรร ม

ศลิปศกึษา มสีว่น ช่วยกระตุน้ใหเ้ดก็ปฐมวยั ดว้ยกจิกรรมศลิปศกึษาใหเ้กดิพฒันาการทางดา้น

ความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยกจิกรรมต่างๆ ใหก้บัเดก็ปฐมวยั และยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มและ การ

รบัรู้ใหก้บัเดก็ ตามขัน้ตอนการเรยีนทีก่าํหนดใหไ้วใ้นแต่ละกจิกรรม ซึง่แต่ละขัน้ตอนมกีจิกรรม ทา้

ทายความคดิ คาํถ ามต่างๆช่วยพฒันาทกัษะความคดิ อารมณ์ ความรูส้กึ เปิดโอกาสใหแ้สดง

ความสามารถดว้ยตนเองอยา่งอสิระและสอดค ลอ้งกบัความเป็นจรงิตามขัน้ตอน จึ งเกดิการเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง จะไดร้บัการพฒันากระบวนการคดิและทกัษะไปพรอ้มๆกนัจงึมคีวามพงึพอใจต่อ

กระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษา 

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. การทาํกจิกรรมศลิปศกึษา ควรเตรยีมสือ่ วสัด ุอุปกรณ์ใหพ้รอ้มปรมิาณทีเ่พยีงพอ

สาํหรบัทุกคน และมปีลอดภยักบัเดก็ 

2. ขณะทีเ่ดก็ทาํกจิกรรมครมูหีน้าทีอ่าํนวยความสะดวกในการจดักจิกรรมใหพ้รอ้ม

ตลอดเวลาทีเ่ดก็ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม ควรสง่เสรมิและกระตุน้ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  การสนบัสนุน

โดยการใหก้ําลงัใจ ยกยอ่งชมเชย เมือ่เดก็มจีนิตนาการผลงานทีแ่ปลกใหมแ่ละมคีุณค่า ควรสงัเกต

พฤตกิรรมการทาํกจิกรรม การสนทนาพดูคยุ การเลา่ผลงาน และควรจดบนัทกึพฤตกิรรมคาํสนทนา 

คาํพดูคยุ ในระหวา่งทีเ่ดก็ทาํกจิกรรม เพือ่ตดิตามผลการพฒันาหรอืปรบัปรงุแกไ้ข 

3. ในการจดักจิกรรมศลิปะสรา้งสรรคใ์หก้บัเดก็ไมค่วรยดึตดิกบักจิกรรมเดยีว ควรขยาย

ผลงานเพิม่เตมิ  เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกทางผลงานไดอ้ยา่งหลากหลายเตม็ที ่

4. วธิกีารสอนเป็นขัน้ตอน มกีารพฒันาการทางดา้นกระบวนการคดิและทกัษะ  โดย

พฒันาสมองทัง้สองซกีไปพร้ อมๆ กนัเพิม่พนูศกัยภาพของเดก็ปฐมวยั ดา้นการกลา้พดู กลา้แสดง

ความคดิเหน็และกลา้ทาํ สง่ผลใหผู้เ้รยีนเรยีนอยา่งมคีวามสขุและสนุกสนาน 

 

 

 

 

 

[พิมพ์คาํอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุป

ของจดุท่ีนา่สนใจ คณุสามารถจดัตําแหนง่

กลอ่งข้อความได้ทกุที่ในเอกสาร ให้ใช้

แท็บ 'เคร่ืองมอืกลอ่งข้อความ' เพ่ือ

เปลีย่นแปลงการจดัรูปแบบของกลอ่ง

ข้อความของคําอ้างอิงท่ีดงึมา] 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาและวจิยัผลของการศกึษากจิกรรมศลิปศกึษา ในระยะยาวเพือ่ตดิตาม

ผลการทดลองทีส่่งผลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 

2. ควรมกีารศกึษาและวจิยัผลของการศกึษากจิกรรมศลิปศกึษา ทัง้เป็นกลุม่ รายบุคคลที่

มผีลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง 

3. ควรมกีารศกึษาผลของการจดัการศกึษากจิกรรมศลิปศกึษาและความพงึพอใจต่อ

กระบวนการจดัการเรยีนรูข้องกจิกรรมศลิปศกึษาทีส่ง่ผลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัอยา่ง

ต่อเน่ือง 
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1. รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญทางด้านแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค ์( TCT - DP ) 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์กัรพงษ์   แพทยห์ลกัฟ้า   

หวัหน้าศลิปศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 2.  อาจารยต์รวีทิย ์  พจิติรพลากาศ      

สาขาศลิปศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 3.  อาจารยส์ุชาต ิ    ทองสมิา   

สาขาศลิปศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 2. รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญทางด้านแบบสาํรวจความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้

ของนักเรียนชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนายกวฒันากร   

วดัอดุมธานี   ด้วยกิจกรรมศิลปศึกษา 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์กัรพงษ์   แพทยห์ลกัฟ้า   

หวัหน้าศลิปศกึษา     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 2. อาจารยต์รวีทิย ์  พจิติรพลากาศ      

สาขาศลิปศกึษา   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 3. อาจารยส์ุชาต ิ    ทองสมิา   

สาขาศลิปศกึษา   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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หนังสือเชญิผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือสาํหรับการทาํวจิัย 
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คู่มือการใช้แบบทดสอบ 

แบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคจ์ากผลการวาดภาพ TCT-DP 

1. การใชแ้บบทดสอบ 

1.1 ผูถ้กูทดสอบจะไดแ้บบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์ TCT – DP และดนิสอดาํซึง่ไม่

มยีางลบ เพือ่ไมใ่หผู้ต้อบเปลีย่นภาพทีว่าดแลว้ 

1.2 ผูท้ดสอบอ่านคาํสัง่ชา้ ๆ และชดัเจนดงัน้ี 

“ภาพวาดทีว่าดอยูข่า้งหน้าเดก็ ๆ ขณะน้ีเป็นภาพทีไ่มส่มบรูณ์ ผูว้าดเริม่ลงมอืวาดแต่

ถูก ขดัจงัหวะเสยีก่อน ขอใหเ้ดก็ ๆ วาดต่อใหส้มบรูณ์ จะวาดเป็นภาพอะไรกไ็ดต้ามทีเ่ดก็ ๆ

ตอ้งการไมม่กีารวาดภาพใด ๆ ทีถ่อืวา่ผดิ ภาพทุกภาพที่ เป็นสิง่ทีถู่กตอ้งทัง้สิน้ เมือ่วาดภาพเสรจ็

แลว้ขอใหนํ้ามาส่งคุณคร”ู 

1.3 ในช่วงเวลาของการทดสอบหากมคีาํถามกอ็าจตอบไดใ้นลกัษณะดงัน้ี คอื “เดก็ ๆ 

อยากจะวาดอะไรกไ็ดต้ามทีอ่ยากจะวาดทุกรปูเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งทัง้สิน้ทาํอยา่งไรกไ็ดไ้มม่สีิง่ใดผดิ” 

“หากผูท้ดสอบยงัมคีาํถามเช่น ถามถงึชิน้สว่นทีป่รากฏอยูใ่นกรอบ กใ็หต้อบในทาํนอง

เดมิ หา้มอธบิายเน้ือหาหรอืวธิกีารใด ๆ เพิม่เตมิ นอกจากน้ีควรหลกีเลีย่งการพาดพงิถงึเวลาทีค่วร

ใชใ้นการวาดภาพ ครคูวรพดูทาํนองทีว่า่ เริม่วาดไดเ้ลยไมต่อ้งกงัวลเรือ่งเวลา” 

1.4 ผูท้ดสอบตอ้งจดบนัทกึเวลาทาํแบบทดสอ บของผูท้ีท่าํเสรจ็ก่อน 12 นาท ีโดยจด

อาย ุเพศ ชือ่ ของผูท้ดสอบในช่องวา่งมมุขวาบนของแบบทดสอบ 

1.5 ผูท้ดสอบบอกใหผู้ท้ดสอบตัง้ชื่อเรือ่ง ควรพดูเบา ๆ โดยไมร่บกวนผูถู้กทดสอบ

คนอื่นทีย่งัทาํไมเ่สรจ็แลว้เขยีนชือ่เรือ่งไวท้ีม่มุขวา เพราะจะใชเ้ป็นขอ้มลูสาํคญัในการแปรผลกา ร

วาดภาพ 

1.6 หลงัการทดสอบเวลาผา่นไป 15 นาท ีใหเ้กบ็แบบทดสอบคนื ใหเ้ขยีน อาย ุเพศ

และชือ่ภาพ ไวท้ีม่มุขวาบนของการทดสอบ 

2. เกณฑก์ารประเมนิผลเพือ่ใหค้ะแนนแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรค ์TCT – DP 

2.1 การต่อเตมิ (Cn : continuations) ชิน้สว่นทีไ่ดร้บัการต่อเตมิ (ครึง่วงกลม จดุมมุ

ฉาก เสน้โคง้ เสน้ประ และสีเ่หลีย่มจตุัรสัเลก็ปลายเปิดนอกกรอบสีเ่หลีย่มใหญ่) จะไดค้ะแนนการต่อ

เตมิชิน้สว่นละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุ คอื 6 คะแนน 

2.2 ความสมบรูณ์ (Cm : Completions) หากมกีารต่อเตมิจากเดมิในขอ้ 1 ใหเ้ตม็หรอื

ใหส้มบรูณ์มากขึน้จะไดค้ะแนนชิน้ส่วนละ 1 คะแนน ถา้ต่อเตมิภาพโดยใชร้ปูทีก่าํหนด 2 รปูมารวม

เป็นรปูเดีย่ว ให ้1 คะแนน คะแนนสงูสดุขอ้น้ีคอื 6 คะแนน 

2.3 ภาพทีส่รา้งขึน้ใหม ่ (Ne : New Elements) ภาพหรอืสญัญาลกัษณ์ทีว่าดขึน้ใหม่

นอกเหนือจากขอ้ 1 และ 2 จะไดค้ะแนนเพิม่ขึน้อกีภาพละ 1 คะแนน แต่ภาพทีว่ าดซํา้ ๆ ภาพ

เหมอืนกนั คะแนนสงูสดุของขอ้น้ีคอื 6 คะแนน 
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2.4 การต่อเน่ืองดว้ยเสน้ (CI : Connection Made with Lines) แต่ละภาพหรสืว่นของ

ภาพ (ทัง้ภาพทีส่รา้งขึน้ใหมใ่นขอ้ 3) หากมเีสน้ลากโยงเขา้ดว้ยกนัทัง้ภายในและนอกกรอบจะได้

คะแนนการโยงเสน้เสน้ละ 1 คะแนน คะแนนสงูสุดในขอ้น้ีคอื 6 คะแนน 

2.5 การต่อเน่ืองทีท่าํใหเ้กดิเรือ่งราว (Cth : Connections made that Contributeto a 

Theme) ภาพใดหรอืสว่นใดของภาพทีท่าํใหเ้กดิเป็นเรือ่งราวหรอืเป็นภาพรวมจะไดอ้กี 1 คะแนน 

ต่อ 1 ชิน้ การเชือ่มโยงน้ีอาจเป็นการเชือ่มโยงดว้ยเสน้จากขอ้ 1 หรอืไม่ใชเ้สน้กไ็ดค้วามสาํคญัอยูท่ี่

การต่อเตมินัน้ทาํใหภ้าพทีส่มบรูณ์ตามความหมายทีผู่ถ้กูทดสอบตัง้ไว ้คะแนนสงูสดุขอ้น้ีคอื 6 

คะแนน 

2.6 การเขยีนเสน้ขัน้เขต โดยใชช้ิน้สว่นทีก่าํหนดใหน้อกกรอบใหญ่ (Bfd :Boundary 

Breaking Breaking Being Fragment – Independent) การต่อเติมหรอืโยงเสน้ปิดรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั

ปลายเปิดซึง่อยูน่อกกรอบสีเ่หลีย่มใหญ่จะได ้6 คะแนน 

2.7 การขา้มเสน้ขัน้เขตอยา่งอสิระโดยไมใ่ชช้ิน้สว่นทีก่าํหนดใหน้อกกรอบใหญ่ 

(Bfi:Boundary Breaking being Fragment-Independent) การต่อเตมิโยงเสน้ออกไปนอกกรอบหรอื

การวาดภาพนอกกรอบสีเ่หลีย่มใหญ่จะได ้6 คะแนนเตม็ 

2.8 การแสดงความลกึ ใกล ้ – ไกล หรอืมติขิองภาพ (Pe : Perspective) ภาพทีว่าด

ใหเ้หน็สว่นลกึ มรีะยะใกลไ้กลหรอืวาดภาพในลกัษณะสามมติใิหค้ะแนนภาพละ 1 คะแนนหากมี

ภาพปรากฏเป็นเรือ่งราวทัง้ภาพแสดงความเป็นสามมติคิวามลกึหรอืใกลไ้กล ใหค้ ะแนน 6 คะแนน

เตม็ 

2.9 อารมณ์ขนั (Hu : Human) ภาพทีแ่สดงใหเ้หน็หรอืก่อใหเ้กดิอารมณ์ขนัจะไดช้ิน้ละ 

1 คะแนน หรอืดภูาพรวมถา้ไดอ้ารมณ์ขนัมาก กจ็ะใหค้ะแนนมากขึน้เป็นลาํดบั ภาพทีแ่สดงอารมณ์

ขนัน้ี ประเมนิจากผูท้ดสอบในหลาย ๆ ทาง เช่น 

2.9.1 ผูว้าดสามารถลอ้เลยีนตวัเองจากภาพวาด 

2.9.2 ผูว้าดผนวกชื่อทีแ่สดงอารมณ์ขนัเขา้ไป หรอืวาดเพิม่เขา้ไป 

2.9.3ผูว้าดผนวกลายเสน้หรอืภาษาเขา้ไปเหมอืนวา่วาดภาพการต์นู คะแนน

สงูสุดในขอ้น้ีคอื 6 คะแนน 

2.10 การคดิแปลกใหม ่ไมต่ดิตามแผน (Uc : Unconventionality) ภาพทีแ่สดง

ความคดิทีแ่ปลกใหมแ่ตกต่างไปจากความคดิปกตธิรรมดาทัว่ไปมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

2.10.1 การวางหรอืใหก้ระดาษแตกต่างไปจากผูท้ดสอบวางกระดาษให ้เช่นเดก็มี

การพบั การหมนุ หรอืพลกิกระดาษไปขา้งหลงัแลว้วาดภาพจะไดค้ะแนน 3 คะแนน 

2.10 .2 ภาพทีเ่ป็นนามธรรมหรอืไม่ เป็นภาพของจรงิ เช่น การใชช้ือ่ทีเ่ป็น

นามธรรมหรอืสตัวป์ระหลาดให ้3 คะแนน 

2.10.3 ภาพรวมของรปูทรง เครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ ตวัอกัษรหรอืตวัเลขหรอืการ

ใชช้ือ่หรอืภาพทีเ่หมอืนการต์นูให ้3 คะแนน 
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2.10.4 ภาพทีต่่อเตมิไมใ่ช่ภาพทีว่าดกนัแพรห่ลายทัว่ ๆ ไปให ้ 3 คะแนน แต่หาก

มกีารต่อเตมิภาพในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) รปูครึง่วงกลมต่อเป็นรปูพระอาทติย ์หน้าคน หรอืวงกลม 

2) รปูแบบฉากต่อเป็นบา้น กล่อง หรอืสีเ่หลีย่ม 

3) รปูเสน้โคง้ ต่อเป็นรปูง ูตน้ไม ้หรอืดอกไม ้

4) รปูเสน้ประ ต่อเป็นถนน ตรอก หรอืทางเดนิ 

5) รปูจดุ ทาํเป็นตานก หรอืสายฝนรปูทาํนองน้ีตอ้งหกัออก 1 คะแนนจาก 3 

คะแนนเตม็ในขอ้ d. แต่ไมม่คีะแนนตดิลบ คะแนนสงูสดุในขอ้น้ีเท่ากบั 12 คะแนน 

2.11 ความเรว็ (Sp : Speed) ภาพทีใ่ชเ้วลาน้อยกวา่ 12 นาท ีจะไดค้ะแนนเพิม่ดงัน้ี 

1 ใชเ้วลาตํ่ากว่า  2 นาท ีให ้ 6 คะแนน 

2 ใชเ้วลาตํ่ากว่า  2 – 4 นาท ีให ้ 5 คะแนน 

3 ใชเ้วลาตํ่ากว่า  4 – 6 นาท ีให ้ 4 คะแนน 

4 ใชเ้วลาตํ่ากว่า  6 – 8 นาท ีให ้ 3 คะแนน 

5 ใชเ้วลาตํ่ากว่า  8 – 10 นาท ีให ้ 2 คะแนน 

6 ใชเ้วลาตํ่ากว่า10 – 12 นาท ีให ้ 1 คะแนน 

7 ใชเ้วลามากกวา่ 12 นาท ีให ้ 0 คะแนน 

การใหค้ะแนนทัง้หมดจะใหต้ามเกณฑท์ัง้ 11 เกณฑ ์ดงักลา่ว คะแนนรวมสงูสดุ

คอื 72 คะแนน ซึง่จะถอืคะแนนรวมจากทุกเกณฑ ์เป็นคะแนนความคดิสรา้งสรรคข์องแต่ละคน โดย

ไมแ่ยกคะแนนเกณฑย์อ่ยๆ 
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คู่มือการดาํเนินการจดัการเรียนรู้แบบนักวิจยั 

ความเป็นมา 

การจดัการเรยีนรูแ้บบนกัวจิยั เป็นรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้โดยรองศาสตราจารยด์ร .สริมิา 

ภญิโญอนนัตพงษ ์ซึง่ไดด้าํเนินการวจิยัพฒันารปูแบบขึน้มา จากการพฒันาโครงการเดก็นกัวจิยั

สาํหรบัเดก็ปฐมวยั ของ เป็นการมุง่ทีส่ง่เสรมิพฒันาครผููส้อนใหใ้ช ้วธิกีารสอนโดยเน้นเดก็เป็น

ศนูย์กลาง ซึง่เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีส่นองตอบต่อพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตพิ .ศ. 

2542 โดยมุง่เน้นใหค้รผููส้อนส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีวามรูค้วามสามารถสงูสุด เป็นคนด ีและมคีวามสุข 

ตามธรรมชาตแิละศกัยภาพของผูเ้รยีนโดยยดึหลกัการวา่ทุกคนมคีวามสาํคญัในการเรยีนรูแ้ละ

พฒันา ตนเองได ้และถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัเป็นศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรูแ้ละพฒันาเน้น

ความสาํคญัทัง้ความรู ้คณุธรรม และกระบวนการเรยีนรู ้อยา่งสมดลุกนั การจดัเน้ือหาสาระและ

กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน ไดฝึ้กทกัษะ กระบวนการคดิ การ

จดัการ การเผชญิ สถานการณ์ ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหท้าํได ้คดิเป็น ทาํเป็น 

สง่เสรมิใหเ้ดก็มทีกัษะดงัน้ี ความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะการแกป้ญัหา กระบวนการเรยีนรูม้นุษย์

สมัพนัธ ์การสือ่ความหมาย ความมวีนิยั ทกัษะการสงัเกต และผูนํ้า รปูแบบขัน้ตอนการจดัการ

เรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัม ี3 ขัน้ตอน ดงัน้ี  

ขัน้ที ่1) ขัน้ทบทวนความรูแ้ละเลอืกหวัขอ้เน้ือหาทีส่นใจ  

ขัน้ที ่2) เดก็คน้ควา้วจิยัหาความรู ้ 

ขัน้ที ่3) การประเมนิผลในการทาํวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัตอ้งการศกึษาความคดิสรา้งสรรคข์อง

เดก็ปฐมวยั จงึไดนํ้ารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัมาใชเ้พือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั 

 

หลกัการและเหตผุล 

การเรยีนรู ้การทาํงาน การใชช้วีติ จงึมแีนวทางทีห่ลากหลาย และแนวทางทีแ่ปลกใหม่

ความคดิสรา้งสรรคจ์งึเป็นสิง่สาํคญัทีส่ดุสาํหรบัเดก็ปฐมวยัเพือ่การเรยีนรูท้ีด่ ีและมปีระสทิธภิาพ

โดยการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการ คดิควบคู่ไปกบัการลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง เดก็จะมี

พฒันาการทางดา้นจนิตนาการ และความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้หากไดร้บัประสบการณ์ การกระตุน้ให้

เดก็ไดฝึ้กคดิ ฝึกจนิตนาการจากแหลง่การเรยีนรูผ้า่นประสาทสมัผสัทัง้หา้ ตามความตอ้งการตาม

ธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องเดก็ สว่นครมูบีทบาทสาํคญัในการสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในเรือ่ง

ของการจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้ม และแหล่งขอ้มลูการเรยีนรู ้เตรยีมสื่ออุปกรณ์ทีห่ลากหลายใช้

คาํถามกระตุน้เดก็ไดค้ดิอยา่งสรา้งสรรคใ์นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ใหก้าํลงัใจ ยอมรบัในความคดิและ

การแสดงออกของเดก็ ในการกระทาํดงักล่ าวจะทาํใหเ้ดก็รูส้กึอบอุ่น กลา้คดิกลา้ทาํ มคีวามเชือ่มัน่

ในการทาํงานและความสามารถของตนเอง คดิในสิง่แปลกใหมห่ลากหลาย ยอมรบัความสามารถ

ของผูอ้ื่น สง่ผลทาํใหเ้ดก็คดิอยา่งสรา้งสรรคแ์ละในทางทีด่ ี
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จดุมุ่งหมาย 

เพื่อส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความคดิรเิริม่ความ

คล่องตวั ความคดิยดืหยุน่ และความละเอยีดลออหลกัการของการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัการ

จดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยันัน้ สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2545) มหีลกัการทีส่าํคญัสามารถสรปุ

ไดด้งัน้ีเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่สง่เสรมิพฒั นาใหผู้ส้อนใชว้ธิกีารสอนโดยเน้นเดก็เป็น

ศนูยก์ลาง เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีส่นองต่อพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ. 2542

โดยมุง่เน้นใหค้รผููส้อนสง่เสรมิใหเ้ดก็มคีวามรูค้วามสามารถตามธรรมชาต ิและศกัยภาพของผูเ้รยีน

โดยยดึหลกัวา่ทุกคนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ ละพฒันาตนเองได ้และถอืวา่ผูเ้รยีนมี

ความสาํคญัเป็นศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรู ้จดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ

และความถนดัของผูเ้รยีน ไดฝึ้กทกัษะเน้นกระบวนการคดิ ใหผู้เ้รยีนจากประสบการณ์จรงิ ฝึก

ปฏบิตัใิหท้าํได ้คดิเป็น ทาํเป็น จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึ้ นไดทุ้กสถานที ่พฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ

จดัการประเมนิผูเ้รยีนควบคูก่นัไปกบักระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม ดงันัน้การ

จดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั จงึมุง่เน้นศกัยภาพของผูเ้รยีนบนพืน้ฐานแบบไทยแนวการจดัการ

เรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัประกอบดว้ย 

1. เวลาในการจดัการเรยีนรูส้ามารถยดืหยุน่ไดต้ามความสนใจและความตอ้งการของเดก็ 

2. มวีสัดอุุปกรณ์ สือ่การเรยีนรูห้ลากหลาย 

3. ใหโ้อกาสในการเรยีนรูข้องเดก็ควรไดศ้กึษาคน้ควา้จากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ และคน้ควา้

จากแหล่งความรูห้ลากหลาย 

4. บรรยากาศเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องเดก็ 

บทบาทคร ู

1. ครตูอ้งมหีลกัการและแนวคดิในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเน้นเดก็เป็นสาํคญั

โดยใหเ้ดก็ปฏบิตั ิคดิเป็น ทาํเป็น และแกป้ญัหา 

2. ในการสอน ครตูอ้งเตรยีมการสอนลว่งหน้า ในดา้น การศกึษาแหลง่เรยีนรูใ้หก้บัเดก็

ความรูเ้น้ือหาในเรือ่งทีเ่ดก็จะศกึษา รวมทัง้บรบิทต่าง ๆ ทีจ่ะ เอือ้ครใูนการสอนในเรือ่งทีเ่ดก็อยาก

เรยีนรู ้

3. ในการจดักจิกรรม ครตูอ้งเตรยีมกจิกรรมทีห่ลากหลาย การสอนไมค่วรวางกฎเกณฑ์

หรอืระเบยีบแบบแผน ควรสรา้งบรรยากาศเป็นไปอยา่งธรรมชาต ิใหม้ากทีส่ดุ สรา้งความอบอุ่นใจ

หลกีเลีย่งการใชค้าํสัง่โดยไมจ่าํเป็น 

4. ในการสอนควรใชว้ธิี การสอนแบบบรูณาการ ใหเ้ดก็ไดล้งมอืศกึษา คน้ควา้แสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเอง 

5. สงัเกตความกา้วหน้า บนัทกึขอ้มลูการเรยีนรูข้องเดก็ 
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6. ขณะสอน ครสู่งเสรมิใหเ้ดก็แสดงความสนใจในเรือ่งทีอ่ยากรูอ้ยากเหน็ ใชค้าํถาม

กระตุน้ใหเ้ดก็แสดงความคดิเหน็ ใหโ้อกาสเดก็ในการดาํเนินการศึ กษาคน้หาความรูจ้ากแหลง่การ

เรยีนรูต่้าง ๆ ภายใตก้ารดแูลช่วยเหลอืแนะนําของคร ู

7. สรา้งบรรยากาศทุกขณะและทุกกจิกรรม ใหเ้ดก็เรยีนอยา่งมคีวามสขุ เดก็สามารถบอก

เหตุผลของการเรยีนรูแ้ละสิง่ทีไ่ดร้บัทีส่าํคญั เดก็ ๆจะรูส้กึว่าสนุก ไมเ่บื่อและไดค้วามรู ้ช่วยใน

การศกึษาในแหลง่เรยีนรูต่้าง ๆ ทัง้น้ีการสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครแูละเดก็เป็นสิง่สาํคญั 

8. จดัการเรยีนการสอน ตามแผนการสอนทีว่างไว ้ตามขัน้ตอนอยา่งต่อเน่ืองบทบาทเดก็ 

1. รว่มกนัแสดงความคดิเหน็เสนอหวัขอ้เรือ่งทีส่นใจทีจ่ะเรยีนรู ้ และทบทวนความรู้

รว่มกนัวางแผนกบัครใูนการออกไปศกึษาแหลง่เรยีนรูต่้างๆ 

2. ศกึษาคน้ควา้จากแหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย คน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเอง ทัง้

จากแหล่งเรยีนรูท้ีค่รจูดัเตรยีมไวใ้ห ้และหาคาํตอบจากแหล่งเรยีนรูท้ีบ่า้น 

3. รวบรวมคาํตอบทีศ่กึษาคน้ควา้จากแหลง่เรยีนรูต่้างๆ นํามาพดูสนทนา

แลกเปลีย่นกบัครแูละเพื่อน ๆ 

4. คดิกจิกรรมทีต่นเองชอบ และถนดัตามหวัขอ้ทีศ่กึษาเรยีนรู ้จากนัน้ลงมอืปฏบิตัิ

ทาํกจิกรรมทีต่นเองไดเ้ลอืกไว ้

5. รวบรวมความคดิรวบยอดทีไ่ดศ้กึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเองมาจากแหลง่เรี ยนรู้

หลากหลายบนัทกึเป็นภาพวาดออกมาจากความรูท้ีไ่ดเ้รยีนรูใ้นแต่ละหวัเรือ่งออกมาแลกเปลีย่นกบั

เพื่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั 

 

แผนการดาํเนินการจดัการเรียนรูแ้บบเดก็นักวิจยั 

1. ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิ ั ยใน 3 

ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1) ขัน้ทบทวนความรูแ้ละเลอืกหวัขอ้เน้ือหาทีส่นใจ 

2) ขัน้เดก็คน้ควา้หาความรู ้

3) ขัน้การประเมนิผล 

2. จดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยัจาํนวน 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 วนั ไดแ้ก่  วนัพฤหสับด ี

วนัละ 45 – 60 นาท ีโดยมขีัน้ตอนในการจดักจิกรรมดงัน้ี 

3. การดาํเนินกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั 

ขัน้นํา 

ครเูตรยีมเดก็ใหส้งบและสรา้งความคุน้เคยกบัเดก็ก่อนทาํกจิกรรมดว้ยการสนทนาปรศินา

คาํทาย คาํคลอ้งจอง รอ้งเพลงหรอือื่น ๆ เพือ่กระตุน้ความสนใจของเดก็ก่อนทาํกจิกรรมแบบเดก็

นกัวจิยั 
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ขัน้จดัการเรียนรู้ 

เดก็และครรูว่มกนัวางแผนกนัโดยเลอืกหวัเรือ่งทีจ่ะเรยีนตามความสนใจและความตอ้งการ

ของเดก็ โดยมคีรคูอยช่วยเหลอื แนะนํา และใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัศิกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ครใูห้

การสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ขณะปฏบิตักิจิกรรม ครใูหก้ารยอมรบัความคดิเหน็ 

การแสดงออกของเดก็ ชื่ นชมและใหข้อ้มลูไปในทางบวกตลอดจนจดบนัทกึขอ้มลูสาระการรูต่้าง ๆ 

ของเดก็ทุกครัง้และสมํ่าเสมอ 

ขัน้สรปุ 

เดก็และครรูว่มกนัสรปุทบทวนเกีย่วกบัเรือ่งทีไ่ดศ้กึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเองของเดก็ และครู

เพิม่เตมิความรูใ้หอ้กีเพื่อความเขา้ใจของเดก็ ครใูชค้าํถามทีส่่งเสรมิความคดิส รา้งสรรค ์กระตุน้ให้

เดก็พดูในสิง่ทีจ่นิตนาการจากความคดิ   
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แผนการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 

 

จดุมุ่งหมาย 

1. เพื่อส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 

2. เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัการศกึษาหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ 

 

เน้ือหา 

การจดัการจดักจิกรรมศลิปศกึษาฝึกประสาทสมัผสัทัง้หา้คอืการจดักจิกรรมใหเ้ดก็มี

ประสบการณ์ตรง ในการปฏสิมัพนัธก์บับุคคล วตัถุ สิง่ของและสิง่แวดลอ้มรอบตวัทีเ่ดก็ตอ้งการ

เรยีนรู ้โดยเดก็จะมสีว่นรว่มในการวางแผนการเรยีนรู ้และศกึษาอยา่งลกึซึง้ตามวธิกีารของเดก็เอง 

โดยมคีรคูอยช่วยเหลอืใหก้ารแนะนํา ส่งเสรมิสนบัสนุน การเรยีนรูข้องเดก็ ชื่นชมและใหข้อ้มลู

ยอ้นกลบัทางบวกในการทาํงานของเดก็ 

 

กระบวนการจดักิจกรรม 

กระบวนการจดักจิกรรมศลิปศกึษาฝึกประสาทสมัผสัทัง้หา้ประกอบดว้ยขัน้ตอนการสอน

และการดาํเนินกจิกรรมแต่ละขัน้ ซึง่ม ี3 ขัน้ ดงัน้ี 

ขัน้ตอนการเรยีนรู้ 

 

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 

 

1. ขัน้ทบทวนเลอืกหวัเรือ่ง 

 

1. ครสูรา้งสถานการณ์ กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความสนใจในเรือ่งทีจ่ะเรยีนรู้

เพือ่นําไปสูก่ารหาหวัเรือ่งทีจ่ะเรยีนรูโ้ดยการใชค้าํถาม อะไร ทาํไม 

อยา่งไรเพื่อใหเ้ดก็ไดค้ดิและและแสดงความคดิเหน็ออกมา 

2. เดก็และครรูว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัเรือ่งทีก่ลุ่มตอ้งการเรยีนรู ้

3. ครสูงัเกตและจดบนัทกึในหวัเรือ่งทีเ่ดก็ตอ้งการศกึษาเรยีนรู ้

5. ครเูลอืกหวัขอ้ทีเ่ดก็ตอ้งการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด 

6. ครนํูาหวัขอ้ทีเ่ดก็ตอ้งกา รเรยีนรูเ้ชื่อมโยงใหเ้ขา้กบัจดุประสงค ์

เน้ือหาในหลกัสตูร 

7. ครวูางแผนกจิกรรมสนบัสนุนการเรยีนรูข้องเดก็ 
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ขัน้ตอนการเรยีนรู้ กระบวนการจดัการเรยีนรู้ 

2. ขัน้ศกึษาคน้ควา้วจิยั 1. ครกูําหนดแหล่งเรยีนรูต้ามหวัเรือ่งทีจ่ะเรยีนรู ้

2. ครพูาเดก็ศกึษาสถานทีจ่รงิ และใหเ้ดก็เลอืกทีจ่ะ 

ศกึษาตามความตอ้งการตามธรรมชาตขิองเดก็ 

3.ครใูชค้าํถาม และพดูกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความสนใจทีจ่ะเรยีนรู ้

4.เดก็และครรูว่มกนัเลอืกเรือ่งทีส่นใจโดยครใูชค้าํถามกระตุน้ใหเ้ดก็พดู

หวัขอ้ทีส่งสยัจากแหล่งเรยีนรูท้ีไ่ดไ้ปศกึษามา 

5.ครทูาํแผนผงัความคดิของ เดก็ตามหวัขอ้ทีเ่ดก็สงสยั ครพูดูคุย

ประเดน็ในหวัขอ้กบัเดก็เพือ่ช่วยกนัหาคาํตอบโดยครใูชค้าํถาม กระตุน้

ใหค้ดิเพือ่ใหเ้กดิคาํตอบอยา่งสรา้งสรรค ์

6.ครเูตรยีมแหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นสื่อการเรยีน ใบความรู ้ใบงาน และวสัดุ

อุปกรณ์ต่าง ๆ มขีอ้มลูความรูท้ีผู่เ้รยีนสามารถเลอืกทีจ่ะศกึษา 

7.ครสูง่ขา่วสารใหผู้ป้กครองไดท้ราบถงึเรือ่งทีเ่ดก็กาํลงัเรยีนรูแ้ละขอ

ความรว่มมอืในการใหข้อ้มลูกบัเดก็ 

8.เดก็และครรูว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัเรือ่งทีศ่กึษาจากพ่อแมห่รอืจาก

แหล่งทีอ่ื่นทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูม้าเพิม่เตมิและสรปุครกูระตุน้ใหเ้ดก็มคีวาม

ภาคภมูใิจในเ รือ่งทีต่นเองศกึษาไปใชป้ระโยชน์ ใหเ้ดก็มคีวาม

ภาคภมูใิจในความสามารถของตน แลว้กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความอยาก

เรยีนรูต่้อไป 

3. ขัน้การประเมนิผล สงัเกตพฤตกิรรมของเดก็ ทกัษะการเรยีนรูต่้าง ๆ และผลงานทีแ่สดงถงึ

การเรยีนรูข้องเดก็ การประเมนิตามสภาพจรงิ 
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กิจกรรมท่ี 1 

แผนการการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 
เร่ือง  พบัสมีหศัจรรย ์

จดุประสงค ์

1.เพื่อส่งเสรมิและพฒันาเดก็ในดา้นความคดิรเิริม่ 

2.เดก็สามารถใชพู้ก่นัจุม่กบัสน้ํีาแลว้หยดลงบนกระดาษทีพ่บัครึง่ทางดา้นใดดา้นหน่ึงได้  

3.เดก็สามารถพบักระดาษดา้นทีไ่มไ่ดห้ยดสมีาปิดแลว้ใชม้อืรดีกระดาษ  

4.เดก็สามารถบอกหรอืเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัผลงานทีต่นเองทาํได้ 

5.เดก็สามารถทาํกจิกรรมไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
สาระการเรียนรู้ 

1.พฒันากลา้มเน้ือมอื 

2.พฒันาประสาทสมัพนัธ์ระหวา่งตากบัมอื 

3.พฒันาภาษาในการอธบิายผลงานของตนเอง 

4.พฒันาความคดิสรา้งสรรค์และจนิตนาการ 

5.ผอ่นคลายอารมณ์เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิขณะทาํกจิกรรมและพงึพอใจใน

ผลงานของตนเอง 

ประสบการณ์สาํคญั 

1. การลงมอืปฏบิตัแิละศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ  

2. การสงัเกต 

3. การรูว้สัดสุิง่ต่าง ๆ ดว้ยการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง 

4. การเลน่และทาํงานรว่มกบัเพือ่น 

5. การวางแผนตดัสนิใจเลอืกและลงมอืปฏบิตัิ 

6. การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์า่นสือ่วสัดตุ่าง ๆ 

7. การรบัรูแ้ละแสดงความรูส้กึ ผ่านสื่อวสัดุ และผลงาน 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการสนทนาพดูคยุ 

2. สงัเกตจากการรว่มกจิกรรม 

3. ผลงาน 
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ขัน้ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ขัน้นํา(5 นาท)ี 

 

1. ครนํูานกัเรยีนเขา้สูก่จิกรรมดว้ยการทีใ่หน้กัเรยีนดภูาพทีไ่ดจ้าก

พบัมาใหน้กัเรยีนด ู แลว้ใหน้กัเรยีนทายวา่ภาพทีเ่หน็เป็นรปูใดและมี

สอีะไรบา้ง 

2. ครพูดูว่า 

“วธิกีารพบัสสีามารถใชส้ไีดห้ลาย และรปูทีเ่กดิขึน้จะเกดิขึน้กบั

วธิกีารลบูของน้ําหนกัมอืของแต่ละคน ” 

3. ครอูธบิายวธิกีาร ดงัน้ี 

3.1 ครเูทสน้ํีาลงในภาชนะทีเ่ตรยีมไว ้
3.2 ครนํูาแผน่กระดาษมาพบัครึง่แลว้กางออก 
3.3 ใช้พูก่นัจุม่สน้ํีา หยดลงบนกระดาษทีพ่บัทางดา้นใด ดา้นหน่ึง

จะหยดกีส่กีไ็ดจ้ะหยดโดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจใหเ้ป็นรปูอะไรกไ็ด ้

3.4หยบิขอบกระดาษ มาพบัเหมอืนเดมิ ใชม้อืลบูกระดาษทีพ่บั

เสรจ็แลว้กางออกจะไดภ้าพตามตอ้งการ 
3.5หลงัจากทีก่ระดาษทีพ่บัไปตากแหง้แลว้  ใหม้าวาดลงให้

กระดาษทีพ่บัสทีีแ่หง้แลว้ตามจนิตนาการทีไ่ดจ้ากการมองเหน็จาก

รปูรา่งของสทีีถ่กูพบั 

3.6 นกัเรยีนมเีวลาในการอธบิายรปูภาพของตนเองประมาณ  25 

นาทเีมือ่หมดเวลาใหน้กัเรยีนช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์ต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย 

2.ขัน้ดาํเนินกิจกรรม 

(25นาท)ี 

1. ครแูจกใบงานและอุปกรณ์ 

2. ครคูอยกระตุน้ใหน้กัเรยีน  โดยใชนํ้ารปูภาพต่างๆมาใหน้กัเรยีนด ู

3. เมือ่หมดเวลาครบูอกใหน้กัเรยีนเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 

3.ขัน้สรปุ(10 นาท)ี 

 

1. ครแูจกกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4  และสใีหน้กัเรยีนทุกคน 

2. ครบูอกใหน้กัเรยีนแต่ละคนใหจ้นิตนาการดว้ยวธิกีารพบัส ีและ

ลากเสน้จากสิง่ทีน่กัเรยีนเคยเหน็ 

3. ครแูสดงความชืน่ชมในภาพของนกัเรยีนและเขยีนชือ่ภาพของ

นกัเรยีนแต่ละคน 
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ส่ือ 

1. ตวัอยา่งภาพทีเ่กดิจากวธิกีารพบัส ี

2. สน้ํีา หรอืสโีปสเตอร ์
3. ภาชนะใส่ส ี

4. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 

5. ดนิสอ 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเล่าเรือ่งของนกัเรยีนแต่ละคน 

2. ภาพวาดและชือ่ภาพของนกัเรยีนแต่ละคน 
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กิจกรรมท่ี 2 

แผนการการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 
เร่ือง  ไมไ้อศกรมีหรรษา 

จดุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาเดก็ในดา้นความคดิรเิริม่ 

2. เดก็สามารถใชก้าวทาไมไ้อศกรมีแลว้นํามาเรยีงประกอบกนัเป็นภาพต่างๆตามคดิของ

ตนเองได ้

3. เดก็สามารถใชด้นิสอสรีะบายตกแต่งใหส้วยงามตามความคดิของตนเองได ้

4. เดก็สามารถบอกหรอืเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัผลงานทีต่นเองทาํได ้

5. เดก็สามารถทาํกจิกรรมไดอ้ยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิ 

สาระการเรียนรู้ 

1.พฒันากลา้มเน้ือมอื 

2.พฒันาประสาทสมัพนัธร์ะหวา่งตากบัมอื 

3.พฒันาภาษาในการอธบิายผลงานของตนเอง 

4.พฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการ 

5.ผอ่นคลายอารมณ์เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิขณะทาํกจิกรรมและพงึพอใจใน

ผลงานของตนเอง 

ประสบการณ์สาํคญั 

1. การลงมอืปฏบิตัแิละศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ 

2. การสงัเกต 

3. การรูว้สัดุสิง่ต่าง ๆ ดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4. การเลน่และทาํงานรว่มกบัเพือ่น 

5. การวางแผนตดัสนิใจเลอืกและลงมอืปฏบิตั ิ

6. การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์า่นสือ่วสัดตุ่าง ๆ 

7. การรบัรูแ้ละแสดงความรูส้กึ ผ่านสื่อวสัดุ และผลงาน 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการสนทนาพดูคยุ 

2. สงัเกตจากการรว่มกจิกรรม 

3. ผลงาน 
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ขัน้ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ขัน้นํา(5 นาท)ี 

 

1. ครนํูานกัเรยีนเขา้สูก่จิกรรมดว้ยการนําไมไ้อศกรมีมาใหน้กัเรยีนด ู 

แลว้ใหน้กัเรยีนทายวา่ไมไ้อศกรมีสามารถทาํอยา่งไรไดบ้า้ง 

2. ครพูดูว่า 

“ไมไ้อศกรมีทีน่กัเรยีนนํามาสามารถนํามาสรา้งภาพไดต้าม

จนิตนาการ เช่น ทาํไมไ้อศกรมีมาเรยีงต่อกนัเป็นรัว้บา้น กไ็ด ้” 

3.ครอูธบิายวธิกีาร ดงัน้ี 

3.1 ครเูลา่นิทานเรือ่ง “จิง้จอกผูโ้ชคด ี “ ระหวา่งเลา่นิทานครใูห้

นกัเรยีนจนิตนาการไปดว้ย  หลงัจากทีเ่ลา่เสรจ็ครใูหน้กัเรยีนสรา้ง

ภาพจากการนําไมไ้อศกรมีมาต่อกนัเป็นภาพ โดยครสูาธติดงัน้ี 

3.2ครใูชก้าวทาทีไ่มไ้อศกรมีแลว้นํามาเรยีงต่อกนัเป็นรปู หรื อ

ลวดลายต่างๆลงบนกระดาษทีเ่ตรยีมไวต้ามจนิตนาการของเดก็แต่

ละคน 

3.3. ใชส้ไีมห้รอืสเีทยีนระบายตกแต่งใหส้วยงาม 

3.4นกัเรยีนมเีวลาในการอธบิายรปูภาพของตนเองประมาณ  25 

นาทเีมือ่หมดเวลาใหน้กัเรยีนช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์ต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย 

2.ขัน้ดาํเนินกิจกรรม 

(25นาท)ี 

1. ครแูจกใบงานและอุปกรณ์ 

2. ครคูอยกระตุน้ใหน้กัเรยีน  โดยใชนํ้ารปูภาพใหนิ้ทานต่างๆมาให้

นกัเรยีนด ู

3. เมือ่หมดเวลาครบูอกใหน้กัเรยีนเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 

3.ขัน้สรปุ(10 นาท)ี 

 

1. ครแูจกกระดาษถ่ายเอกสารขนาด  A4 ดนิสอและสเีทยีนให้

นกัเรยีนทุกคน 

2. ครบูอกใหน้กัเรยีนแต่ละคนวาดภาพเกีย่วกบัจิง้จอกผูโ้ชคดตีวั

พรอ้มตัง้ชือ่ภาพทีว่าด 

3. ครแูสดงความชืน่ชมในการวาดภาพของนกัเรยีนและเขยีนชือ่ภาพ

ของนกัเรยีนแต่ละคน 
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ส่ือ 

1. หนงัสอืนิทานเรือ่ง  หมสีามตวั 

2. ตวัละคร ไดแ้ก่หมขีาว   สงิโต   หมาจิง้จอก เป็นตน้ 

3. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 

4. ดนิสอ 

5. สเีทยีน 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเล่าเรือ่งของนกัเรยีนแต่ละคน 

2. ภาพวาดและชือ่ภาพของนกัเรยีนแต่ละคน 
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กิจกรรมท่ี 3 

แผนการการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 
เร่ือง การพมิพภ์าพจากจนิตนาการ 

จดุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาเดก็ในดา้นความคดิคลอ่งแคล่ว 

2. เพื่อใหเ้ดก็ศกึษาคน้ควา้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากแหล่งเรยีนรู ้

สาระการเรียนรู้ 

เพือ่ส่งเสรมิ และพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักิ จกรรมการพมิพ์

ภาพจากสิง่ทีม่องเหน็ 

ประสบการณ์สาํคญั 

1. การลงมอืปฏบิตัแิละศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ 

2. การสงัเกต 

3. การรูว้สัดสุิง่ต่าง ๆ ดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4. การเลน่และทาํงานรว่มกบัเพือ่น 

5. การวางแผนตดัสนิใจเลอืกและลงมอืปฏบิตั ิ

6. การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์า่นสือ่วสัดตุ่าง ๆ 

7. การรบัรูแ้ละแสดงความรูส้กึ ผ่านสื่อวสัดุ ของเล่นและผลงาน 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการสนทนาพดูคยุ 

2. สงัเกตจากการรว่มกจิกรรม 

3. ผลงาน 
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ขัน้ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ขัน้นํา(5 นาท)ี 

 

1. ครนํูานกัเรยีนเขา้สูก่จิกรรมดว้ยการรอ้งเพลง  “ชมูอืขึน้แลว้หมนุ ” 

และใหน้กัเรยีนทาํท่าทางประกอบเพลงตามจนิตนาการ 

2. ครถูอืกลอ่งใชล้กูผลไมแ้ละพดูว่า 

“วนัน้ีครมูกีลอ่งหน่ึงใบทีจ่ะใหน้กัเรยีนจบัโดยใชก้ารรอ้งเพลง

ประกอบท่าทางระหวา่งเตน้ท่าทางต่างๆ 

3.ครใูหน้กัเรยีนจบัสิง่ของในของแลว้ใหบ้อกว่าสิง่ทีจ่บัคอือะไร” 

4. ครอูธบิายวธิกีารเลน่ ดงัน้ี 

4.1 ครแูนะนําวางในกล่องมสีิง่ของต่างๆไดแ้ก่ 

- วงกลมลกูเลก็  5 ตวั 5 สคีอืสเีขยีวสชีมพสูแีดงสน้ํีาเงนิและสี

มว่ง  ผลไมต่้างๆ เป็นตน้ 

4.2 เมือ่นกัเรยีนจบัแลว้ใหน้กัเรยีนช่วยกนัหาแลว้ตกลงกนัว่าสิง่

ทีจ่บัคอือะไร 

4.3 นกัเรยีนช่วยกนัพมิพต์ามสิ่งทีม่องเหน็ได ้

4.5 นกัเรยีนมเีวลาในการเลา่เรือ่งจากภาพ ประมาณ  25 นาที

เมือ่หมดเวลาใหน้กัเรยีนช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์ต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย 

2.ขัน้ดาํเนินกิจกรรม 

(25 นาท)ี 

 

1. ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น  6 กลุ่มๆละ 5 คนและแจกหนงัสอืภาพ

กลุ่มละ 1 เล่ม 

2. ครคูอยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเลา่เรือ่งโดยใชต้วัละครดาํเนินเรือ่ง

ประกอบฉากของหนงัสอืภาพ 

3. เมือ่หมดเวลาครบูอกใหน้กัเรยีนเกบ็หนงัสอืภาพและตวัละครให้

เรยีบรอ้ย 

4. ครเูกบ็หนงัสอืภาพ 

3.ขัน้สรปุ(10 นาท)ี 

 

1. ครแูจกกระดาษถ่ายเอกสารขนาด  A4 ดนิสอและสน้ํีาใหน้กัเรยีน

ทุกคน 

2. ครบูอกใหน้กัเรยีนแต่ละจนิตนาการเกีย่วกบัสตัวท์ีน่กัเรยีนเคย

เหน็ 

3. ครแูสดงความชืน่ชมในการพมิพภ์าพของนกัเรยีนและเขยีนชือ่

ภาพของนกัเรยีนแต่ละคน 
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ส่ือ 

1. กล่อง 

2.ของเล่นไดแ้ก่ผลไมต่้างๆ ลกูบอล เป็นตน้ 

3. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 

4. ดนิสอ 

5. สน้ํีา 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเล่าเรือ่งของนกัเรยีนแต่ละกลุ่ม 

2. ภาพวาดและชือ่ภาพของนกัเรยีนแต่ละคน 
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กิจกรรมท่ี 4 

แผนการการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 
เร่ือง การต่อเตมิภาพตามจนิตนาการ 

จดุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาเดก็ในดา้นความคดิคลอ่งแคล่ว 

2. เพื่อใหเ้ดก็ศกึษาคน้ควา้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากแหล่งเรยีนรู ้

สาระการเรียนรู้ 

เพื่อส่งเสรมิและพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักิ จกรรมการต่อเตมิ

ภาพจากสิง่ทีส่มัผสั 

ประสบการณ์สาํคญั 

1. การลงมอืปฏบิตัแิละศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ 

2. การสงัเกต 

3. การรูว้สัดสุิง่ต่าง ๆ ดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4. การเลน่และทาํงานรว่มกบัเพือ่น 

5. การวางแผนตดัสนิใจเลอืกและลงมอืปฏบิตั ิ

6. การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์า่นสือ่วสัดตุ่าง ๆ 

7. การรบัรูแ้ละแสดงความรูส้กึ ผ่านสื่อวสัดุ และผลงาน 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการสนทนาพดูคยุ 

2. สงัเกตจากการรว่มกจิกรรม 

3. ผลงาน 
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ขัน้ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ขัน้นํา(5 นาท)ี 

 

1. ครนํูานกัเรยีนเขา้สูก่จิกรรมดว้ยการทีใ่หน้กัเรยีนดภูาพเรขาคณติ

ทีค่รมูาใหด้แูลว้ถามนกัเรยีนว่าเมือ่มองดวูงกลม นกัเรยีนนึกถงึอะไร 

เป็นตน้ 

2. ครพูดูว่า 

“ถา้เรานําวงกลมและสีเ่หลีย่มมาต่อกนันกัเรยีนจะนึกถงึอะไรบา้ง” 

3. ครอูธบิายวธิกีาร ดงัน้ี 

3.1 ครแูนะนํารปูทรงต่างๆ มลีกัษณะรปูรา่งไมเ่หมอืนสามารถ

นํามาประกอบเป็นรปูต่างๆไดแ้ก่ 

- นําวงกลมใหญ่ 1 วง วงกลมเลก็  2  วง และนํารปูสีเ่หลีย่ม 4  

กนั มา ประกอบกนัแลว้กจ็ะทาํใหเ้กดิเป็นรปูสตัวต์ามที่

จนิตนาการไวไ้ด ้

3.2  ครนํูากระดาษทีม่รีปูรา่งเรขาคณติใหก้บันกัเรยีน พรอ้ม

กระดาษทีต่ดัเป็นรปูรา่งต่างๆ มาแจกใหน้กัเรยีนแต่ละคนใหน้กัเรยีน

นํามาประกอบเป็นรปูรา่งต่างๆตามจนิตนาการ  แลว้นําไปตดิลง

กระดาษ 

3.3 หลงัจากตดิรปูทรงต่างๆลงในกระดาษแลว้ ครใูหน้กัเรยีนนํา

สเีมจกิมาแต่งเตมิลวดลายลงใหก้ระดาษใหส้วยงาม 

3.4 นกัเรยีนมเีวลาในการอธบิายรปูภาพของตนเองประมาณ  25 

นาทเีมือ่หมดเวลาใหน้กัเรยีนช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์ต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย 

2.ขัน้ดาํเนินกิจกรรม 

(25 นาท)ี 

1. ครแูจกใบงานและอุปกรณ์ 

2. ครคูอยกระตุน้ใหน้กัเรยีน  โดยใชนํ้ารปูภาพต่างๆมาใหน้กัเรยีนดู

แลว้ใหน้กัเรยีนวาดรปูทรงลงในภาพ 

3. เมือ่หมดเวลาครบูอกใหน้กัเรยีนเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 

3.ขัน้สรปุ(10 นาท)ี 

 

1. ครแูจกกระดาษถ่ายเอกสารขนาด  A4  และสเีมจกิใหน้กัเรยีนทุก

คน 

2. ครบูอกใหน้กัเรยีนแต่ละคนใหจ้นิตนาการวา่รปูทรงทีใ่หว้าดเป็น

รปูใดทีน่กัเรยีนเคยเหน็ 

3. ครแูสดงความชืน่ชมในภาพของนกัเรยีนและเขยีนชือ่ภาพของ

นกัเรยีนแต่ละคน 
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ส่ือ 

1. ภาพรปูทรงเรขาคณติ 

2. รปูภาพสตัวต่์างๆ 

3. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 

4. ดนิสอ 

5. สเีมจกิ 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเล่าเรือ่งของนกัเรยีนแต่ละคน 

2. ภาพวาดและชือ่ภาพของนกัเรยีนแต่ละคน 
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กิจกรรมท่ี 5 

แผนการการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 
 

เร่ือง การวาดภาพจากการฟงันิทาน 

จดุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาเดก็ในดา้นความคดิยดืหยุน่ 

2. เพื่อใหเ้ดก็ศกึษาคน้ควา้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากแหล่งเรยีนรู ้

สาระการเรียนรู้ 

เพือ่ ส่งเสรมิ และพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักจิกรรมการเลา่

นิทานจากหนงัสอืภาพ 

ประสบการณ์สาํคญั 

1. การลงมอืปฏบิตัแิละศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ 

2. การสงัเกต 

3. การสาํรวจศกึษาลกัษณะรปูรา่งของตวัละครต่างๆ 

4. การรูจ้ดัสิง่มชีวีติต่าง ๆ ดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

5. การเลน่และทาํงานรว่มกบัเพือ่น 

6. การวางแผนตดัสนิใจเลอืกและลงมอืปฏบิตั ิ

7. การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์า่นสือ่วสัดตุ่าง ๆ 

8. การรบัรูแ้ละแสดงความรูส้กึ ผา่นสื่อวสัดุ ของเล่นและผลงาน 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการสนทนาพดูคยุ 

2. สงัเกตจากการรว่มกจิกรรม 

3. ผลงาน 
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ขัน้ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ขัน้นํา(5 นาท)ี 

 

1. ครนํูานกัเรยีนเขา้สูก่จิกรรมดว้ยการรอ้งเพลง  “เต่า” และให้

นกัเรยีนทาํท่าทางประกอบเพลงตามจนิตนาการ 

2. ครถูอืหนงัสอืภาพและพดูว่า 

“วนัน้ีครมูหีนงัสอืภาพแบบใหมท่ีน่กัเรยีนสามารถนําตวัละครซึง่เป็น

ตุ๊กตากระดาษมาเลา่เป็นเรือ่งราวรว่มกบัเพือ่นๆโดยใชภ้าพประกอบ

ของหนงัสอืภาพเป็นฉากในการเลา่เรือ่งและตวัละครน้ีสามารถลอด

ผา่นจากหนาหน่ึงไปยงัอกีหนาหน่ึงได ้

3. ครบูอกนกัเรียนวา่ “วนัน้ีเราจะมาเลา่เรือ่งเต่าทะเลดว้ยหนงัสอื

ภาพเลม่น้ี” 

4. ครอูธบิายวธิใีชห้นงัสอืภาพเรือ่งเต่าทะเลดงัน้ี 

4.1 ครแูนะนําตวัละครม ี6 ตวัไดแ้ก่ 

- ลกูเต่าทะเลตวัเลก็  5 ตวั 5 สคีอืสเีขยีวสชีมพสูแีดงสน้ํีาเงนิ

และสมีว่งลกูเต่าทะเลจะกนิหญา้ทะเลเป็นอาหาร 

- ปทูะเลอาศยัอยูต่ามหาดทรายคอยจบัลกูเต่าทะเลทีเ่พิง่เกดิ

ใหมก่นิเป็นอาหาร 

4.2 เมือ่นกัเรยีนเปิดไปทีห่น้าแรกของหนงัสอืภาพจะมลีกูเต่า

ทะเลอยู่ 5 ตวัและปทูะเล  1 ตวัซ่อนอยูใ่หน้กัเรยีนช่วยกนัหาแลว้ตก

ลงกนัวา่ใครจะเอาตวัไหน 

4.3 นกัเรยีนช่วยกนัเลา่เรือ่งผา่นตวัละครขอ งตนโดยใช้

ภาพประกอบของหนงัสอืภาพเป็นฉากของเรือ่ง 

4.4 เมือ่นกัเรยีนตอ้งการจะเปิดหน้าต่อไปนกัเรยีนจะตอ้งหา

ช่องทางลอดผ่านใหเ้จอก่อนแลว้จงึใชต้วัละครสอดลอดผ่านช่องจาก

หน้าเดมิไปยงัหน้าใหม ่

4.5 นกัเรยีนมเีวลาในการเลา่เรือ่งเต่าทะเลประมาณ  25 นาทเีมือ่

หมดเวลาใหน้กัเรยีนช่วยกนัเกบ็หนงัสอืภาพและตวัละครใหเ้รยีบรอ้ย 

2.ขัน้ดาํเนินกิจกรรม 

(25 นาท)ี 

 

1. ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น  6 กลุ่มๆละ 5 คนและแจกหนงัสอืภาพ

กลุ่มละ 1 เล่ม 

2. ครคูอยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเลา่เรือ่งโดยใชต้วัละครดาํเนินเรือ่ง

ประกอบฉากของหนงัสอืภาพ 

3. เมือ่หมดเวลาครบูอกใหน้กัเรยีนเกบ็หนงัสอืภาพและตวัละครให้

เรยีบรอ้ย 

4. ครเูกบ็หนงัสอืภาพ 
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ขัน้ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.ขัน้สรปุ(10 นาท)ี 

 

1. ครแูจกกระดาษถ่ายเอกสารขนาด  A4 ดนิสอและสเีทยีนให้

นกัเรยีนทุกคน 

2. ครบูอกใหน้กัเรยีนแต่ละคนวาดภาพเกีย่วกบัทะเลพรอ้มตัง้ชื่อ

ภาพทีว่าด 

3. ครแูสดงความชืน่ชมในการวาดภาพของนกัเรยีนและเขยีนชือ่ภาพ

ของนกัเรยีนแต่ละคน 

 

ส่ือ 

1. หนงัสอืภาพเรือ่งเต่าทะเล 

2. ตวัละครม ี6 ตวัไดแ้ก่ลกูเต่าทะเลตวัเลก็ 5 ตวั 5 สคีอืสเีขยีวสชีมพสูแีดงสน้ํีาเงนิ 

สมีว่งและปทูะเล 

3. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 

4. ดนิสอ 

5. สเีทยีน 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเล่าเรือ่งของนกัเรยีนแต่ละกลุ่ม 

2. ภาพวาดและชือ่ภาพของนกัเรยีนแต่ละคน 
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กิจกรรมท่ี 6 

แผนการการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 
เร่ือง การป ัน้ตามจนิตนาการ 

จดุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาเดก็ในดา้นความคดิยดืหยุน่ 

2. เพื่อใหเ้ดก็ศกึษาคน้ควา้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากแหล่งเรยีนรู ้

สาระการเรียนรู้ 

เพือ่สง่เสรมิและพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักจิกรรมการดมกลิน่ 

ประสบการณ์สาํคญั 

1. การลงมอืปฏบิตัแิละศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ 

2. การสงัเกต 

3. การรูก้ลิน่สิง่ต่าง ๆ ดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4. การเลน่และทาํงานรว่มกบัเพือ่น 

5. การวางแผนตดัสนิใจเลอืกและลงมอืปฏบิตั ิ

6. การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์า่นสือ่วสัดตุ่าง ๆ 

7. การรบัรูแ้ละแสดงความรูส้กึ ผ่านสื่อวสัดุ ของเล่นและผลงาน 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการสนทนาพดูคยุ 

2. สงัเกตจากการรว่มกจิกรรม 

3. ผลงาน 
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ขัน้ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ขัน้นํา(5 นาท)ี 

 

1. ครนํูานกัเรยีนเขา้สูก่จิกรรมดว้ยการนําภาพสิง่ต่างๆมาใหน้กัเรยีน

ทาย เช่น  รปูดอกไม ้  น้ําปลา   เป็นตน้  

2. ครถูอืรปูภาพต่างๆและพดูวา่ 

“วนัน้ีครนํูาภาพมาใหน้กัเรยีนดแูลว้ใหน้กัเรยีนบอกกบัครแูต่และ

ภาพมกีลิน่หอมหรอืเหมน็” 

3. ครบูอกนกัเรยีนว่า  “ดอกไมแ้ต่ละชนิดทีน่กัเรยีนดมแลว้นกัเรยีน

นึกถงึอะไรบา้ง’” 

4. ครอูธบิายกลิน่ดอกไมห้รอืก ลิน่อาหารลว้นมรีปูรา่งตามสิง่ที่

นกัเรยีนรูจ้กัดงัน้ี 

4.1 ครแูนะนําวา่กลิน่ต่างๆไดแ้ก่ 

- กลิน่ดอกไมจ้ะมลีกัษณะกลิน่หอม เช่น ดอกมะล ิ ดอก

กุหลาบ  

- อาหารทะเล  จะมกีลิน่ทีค่าวไปตามลกัษณะของสิง่มชีวีติแต่

ละชนิด 

4.2 เมือ่นกัเรยีนไดด้มกลิน่ต่างทีอ่ยูภ่ายในกลอ่งแต่ละทีซ่่อนอยู่

ใหน้กัเรยีนช่วยกนัหาแลว้ตกลงกนัวา่กลิน่ทีด่มเป็นกลิน่ใด 

4.3 นกัเรยีนช่วยกนัถ่ายทอดสิง่ทีไ่ดด้มมาในลกัษณะการป ัน้ตาม

กลิน่ทีไ่ดด้ม 

4.4 นกัเรยีนมเีวลาในการอธบิายประมาณ  25 นาทเีมือ่หมดเวลา

ใหน้กัเรยีนช่วยกนัเกบ็ดนิน้ํามนัใหเ้รยีบรอ้ย 

2.ขัน้ดาํเนินกิจกรรม 

(25 นาท)ี 

 

 

1. ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น  6 กลุ่มๆละ 5 คนแบ่งกระป๋องใหก้ลุ่มละ 

2 กระป๋อง  

2. ครคูอยกระตุน้ใหน้กัเรยีนสิง่ดม  โดยใชภ้าพประกอบต่างๆให้

นกัเรยีนดภูาพ 

3. เมือ่หมดเวลาครบูอกใหน้กัเรยีนเกบ็ดนิน้ํามนัและกระป๋องกลิน่ให้

เรยีบรอ้ย 

4. ครเูกบ็ดนิน้ํามนัและกระป๋องกลิน่ 

3.ขัน้สรปุ(10 นาท)ี 

 

1. ครแูจกดนิน้ํามนัและกระป๋องกลิน่ใหน้กัเรยีนทุกคน 

2. ครบูอกใหน้กัเรยีนแต่ละคนป ัน้สิง่ทีไ่ดด้มออกมาพรอ้ม ตัง้ชื่อ 

3. ครแูสดงความชืน่ชมในการป ัน้ของนกัเรยีนและเขยีนชือ่ 
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ส่ือ 

1. ภาพอาหารต่างๆ  ดอกไม ้เป็นตน้ 

2.  ดนิน้ํามนัไรส้ารเคม ี

3. กระป๋องกลิน่ต่างๆ 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเล่าเรือ่งของนกัเรยีนแต่ละกลุ่ม 

2. ภาพวาดและชือ่ภาพของนกัเรยีนแต่ละคน 
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กิจกรรมท่ี 7 

แผนการการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 
เร่ือง เชอืกหรรษา 

จดุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาเดก็ในดา้นความคดิละเอยีดลออ 

2. เดก็สามารถใชพู้ก่นัจุ่มกาวทาเชอืกตดิบนกระดาษได้ 

3. เดก็สามารถบอกหรอืเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัผลงานทีต่นเองทาํได้ 

4. เดก็สามารถทาํกจิกรรมไดอ้ยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิ  

สาระการเรียนรู้ 

1. พฒันากลา้มเน้ือมอื 

2. พฒันาประสาทสมัพนัธร์ะหวา่งตากบัมอื 

3. พฒันาภาษาในการอธบิายผลงานของตนเอง 

4. พฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการ 

5. ผอ่นคลายอารมณ์เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิขณะทาํกจิกรรมและพงึพอใจใน

ผลงานของตนเอง 

ประสบการณ์สาํคญั 

1. การลงมอืปฏบิตัแิละศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ  

2. การสงัเกต 

3. การรูว้สัดสุิง่ต่าง ๆ ดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4. การเลน่และทาํงานรว่มกบัเพือ่น 

5. การวางแผนตดัสนิใจเลอืกและลงมอืปฏบิตั ิ

6. การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์า่นสือ่วสัดตุ่าง ๆ 

7. การรบัรูแ้ละแสดงความรูส้กึ ผ่านสื่อวสัดุ และผลงาน 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการสนทนาพดูคยุ 

2. สงัเกตจากการรว่มกจิกรรม 

3. ผลงาน 
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ขัน้ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ขัน้นํา(5 นาท)ี 

 

1. ครนํูานกัเรยีนเขา้สูก่จิกรรมดว้ย การทีใ่หน้กัเรยีนดูภาพแมลงทีค่รู

นํามา แลว้ถามนกัเรยีนวา่เมือ่นกัเรยีนมองดเูหน็อะไรบา้ง 

2. ครพูดูว่า 

“เชอืกทีน่กัเรยีนรูจ้กัสามารถนํามาสามารถ เป็นรปูภาพ   เช่น  ลาย

เสือ้ผา้   เครือ่งประดบั  เป็นตน้” 

3. ครอูธบิายวธิกีาร ดงัน้ี 

3.1 ครแูนะนําการนําเชอืกตดิกาวบนกระดาษพอสมควร 

3.2 ครนํูาใชพู้ก่นัจุม่กาวแลว้ทาตามลายเสน้ทีร่า่งบนกระดาษ 

3.3 ครตูดิเชอืกใหม้รีะยะหา่งกนัพอประมาณ 

3.4 เมือ่ตดิเชอืกเสรจ็ไดต้ามทีต่อ้งการแลว้นําไปตากใหแ้หง้ 
3.5หลงัจากตดิเชอืกเสรจ็ ครนํูากล่องใส่วตัถุมา ใหน้กัเรยีนสมัผสั

โดยไมใ่หม้อง 

3.6หลงัจากทีส่มัผสัแลว้ใหม้าระบายสตีามช่องทีน่กัเรยีนตดิเชอืก

ไว ้

3.7 นกัเรยีนมเีวลาในการอธบิายรปูภาพของตนเองประมาณ  25 

นาทเีมือ่หมดเวลาใหน้กัเรยีนช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์ต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย 

2.ขัน้ดาํเนินกิจกรรม 

(25นาท)ี 

1. ครแูจกใบงานและอุปกรณ์ 

2. ครคูอยกระตุน้ใหน้กัเรยีน  โดยใชนํ้ารปูภาพต่างๆมาใหน้กัเรยีนด ู

3. เมือ่หมดเวลาครบูอกใหน้กัเรยีนเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 

 

3.ขัน้สรปุ(10 นาท)ี 

 

1. ครแูจกกระดาษถ่ายเอกสารขนาด  A4  และสเีมจกิใหน้กัเรยีนทุก

คน 

2. ครบูอกใหน้กัเรยีนแต่ละคนใหจ้นิตนาการดว้ยวธิกีารจดุดว้ย

ปากกาเมจกิจากสิง่ทีน่กัเรยีนเคยเหน็ 

3. ครแูสดงความชืน่ชมในภาพของนกัเรยีนและเขยีนชือ่ภาพของ

นกัเรยีนแต่ละคน 
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ส่ือ 

1. ตวัอยา่งภาพแมลง และอุปกรณ์ทีม่รีปูรา่งเป็นเชอืก 

2. สไีม ้
3. พูก่นั 
4. ภาชนะใส่กาว 

5. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 

6. ดนิสอ 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเล่าเรือ่งของนกัเรยีนแต่ละคน 

2. ภาพวาดและชือ่ภาพของนกัเรยีนแต่ละคน 
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กิจกรรมท่ี 8 

แผนการการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 
เร่ือง เปา่สมีหศัจรรย ์

จดุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิและพฒันาเดก็ในดา้นความคดิละเอยีดลออ 

2.เดก็สามารถใชห้ลอดเปา่สลีงบนกระดาษอยา่งอสิระใหท้ัว่แผน่ได้ 

3.เดก็สามารถบอกหรอืเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัผลงานทีต่นเองทาํได้ 

4.เดก็สามารถทาํกจิกรรมไดอ้ยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิ  

สาระการเรียนรู้ 

1.พฒันากลา้มเน้ือน้ิวมอื 

2.พฒันาประสาทสมัพนัธ์ระหวา่งตากบัมอื 

3.พฒันาภาษาในการอธบิายผลงานของตนเอง 

4.พฒันาความคดิสรา้งสรรค์และจนิตนาการ 

5.ผอ่นคลายอารมณ์เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิขณะทาํกจิกรรมและพงึพอใจใน

ผลงานของตนเอง 

ประสบการณ์สาํคญั 

1. การลงมอืปฏบิตัแิละศกึษาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ 

2. การสงัเกต 

3. การรูว้สัดสุิง่ต่าง ๆ ดว้ยการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4. การเล่นและทาํงานรว่มกบัเพือ่น 

5. การวางแผนตดัสนิใจเลอืกและลงมอืปฏบิตั ิ

6. การแสดงความคดิสรา้งสรรคผ์า่นสือ่วสัดตุ่าง ๆ 

7. การรบัรูแ้ละแสดงความรูส้กึ ผ่านสื่อวสัดุ และผลงาน 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการสนทนาพดูคยุ 

2. สงัเกตจากการรว่มกจิกรรม 

3. ผลงาน 
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ขัน้ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ขัน้นํา(5 นาท)ี 

 

1. ครนํูานกัเรยีนเขา้สูก่จิกรรมดว้ยการทีใ่หน้กัเรยีนดภูาพทีไ่ดจ้าก

ลบู มาใหน้กัเรยีนด ู แลว้ใหน้กัเรยีนทายวา่ภาพทีเ่หน็ใชว้ธิใีดในการ

ระบายส ีและมสีอีะไรบา้ง 

2. ครพูดูว่า 

“วธิกีารระบายสมีหีลายวธิกีาร พมิพ์กเ็ป็นวธิหีน่ึงทีส่ามารถนํามาวาด

ภาพไดเ้หมอืนกนั และลกัษณะเสน้ทีล่ากมลีกัษณะคลา้ยพู่กนั” 

3. ครอูธบิายวธิกีาร ดงัน้ี 

3.1 ครแูนะนําใชส้ผีสมน้ําในภาชนะใหเ้หลวพอสมควร 

3.2 ครนํูาใช้หลอดจุ่มสแีล้วเปา่สลีงบนกระดาษตามจนิตนาการ

ของตนเอง 

3.3 นํากระดาษไปผึง่ใหแ้หง้ 

3.5หลงัจากนํากระดาษที่เปา่สเีสรจ็ ครใูหน้กัเรยีนนําผา้ปิดตาแลว้

จบัสิง่ของทีเ่ตรยีมไว ้ โดยไมใ่หม้อง    

3.6หลงัจากทีจ่บัแลว้ใหม้าวาดลงใหก้ระดาษที่ เปา่สทีีแ่หง้แลว้ตาม

จนิตนาการทีไ่ดจ้ากการสมัผสั 

3.7 นกัเรยีนมเีวลาในการอธบิายรปูภาพของตนเองประมาณ  25 

นาทเีมือ่หมดเวลาใหน้กัเรยีนช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์ต่างๆใหเ้รยีบรอ้ย 

2.ขัน้ดาํเนินกิจกรรม 

(25นาท)ี 

1. ครแูจกใบงานและอุปกรณ์ 

2. ครคูอยกระตุน้ใหน้กัเรยีน  โดยใชนํ้ารปูภาพต่างๆมาใหน้กัเรยีนด ู

3. เมือ่หมดเวลาครบูอกใหน้กัเรยีนเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ย 

3.ขัน้สรปุ(10 นาท)ี 

 

1. ครแูจกกระดาษถ่ายเอกสารขนาด  A4  และสเีมจกิใหน้กัเรยีนทุก

คน 

2. ครบูอกใหน้กัเรยีนแต่ละคนใหจ้นิตนาการ ดว้ยวธิกีารพมิพ์สจีาก

สิง่ทีน่กัเรยีนเคยเหน็ 

3. ครแูสดงความชืน่ชมในภาพของนกัเรยีนแ ละเขยีนชือ่ภาพของ

นกัเรยีนแต่ละคน 
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ส่ือ 

1. ตวัอยา่งภาพทีเ่กดิจากวธิกีารพมิพส์ ี

2. สน้ํีา หรอืสโีปสเตอร ์
3. พูก่นัหรอืหลอดกาแฟ 
4. ภาชนะใส่ส ี

5. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 

6. ดนิสอ 

การประเมินผล 

1. สงัเกตจากการเล่าเรือ่งของนกัเรยีนแต่ละคน 

2. ภาพวาดและชือ่ภาพของนกัเรยีนแต่ละคน 
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แบบสาํรวจความพึงพอใจในท่ีมีต่อกระบวนการจดัการเรียนรูด้้วยกิจกรรมศิลปศึกษา  

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคล 

1. เพศ  ชาย  หญงิ 

2. อาย.ุ.....................ปี......................ขวบ 

3. นกัเรยีนชัน้............................................................................................. 

นกัเรยีนโรงเรยีน....................................................................................  

คาํช้ีแจง โปรดพจิารณาข้อความแต่ละขอ้และทาํเครือ่งหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของ 

นกัเรยีนมากทีส่ดุระดบัความพงึพอใจ 5 = มากทีส่ดุ 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อย

ทีส่ดุ 

 

รายการ 1 2 3 4 5 

ขัน้ที ่1 ( ขัน้นํา ) 

1.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนรอ้งเพลงและ

เตน้ตามจงัหวะ แลว้เล่านิทานประกอบตุ๊กตากระดาษ  ก่อน

ปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะใหด้าววธิกีารสอนแบบฟงัเพลง

และเตน้ตามจงัหวะ กีด่วง 

     

2.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดภูาพสิง่ของ

ต่างๆแลว้ชว่ยกนัตอบคาํถาม ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีน

จะใหด้าววธิกีารสอนแบบใหน้กัเรยีนดภูาพสิง่ของต่างๆแลว้

ช่วยกนัตอบคาํถาม กีด่วง 

     

3.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนฟงัเพลงและ

เตน้ตามจงัหวะ ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะใหด้าว

วธิกีารสอนแบบฟงัเพลงและเตน้ตามจงัหวะ กีด่วง 

     

4.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดภูาพ

เรขาคณิตแลว้ช่วยกนัตอบคาํถาม ก่อนปฏบิตัไิหม และ

นกัเรยีนจะใหด้าววธิกีารสอนแบบใหน้กัเรยีนดภูาพ

เรขาคณิตแลว้ช่วยกนัตอบคาํถาม กีด่วง 

     

5.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดภูาพแมลง

แลว้ช่วยกนัตอบคาํถาม ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะให้

ดาววธิกีารสอนแบบใหน้กัเรยีนดภูาพแมลงแลว้ชว่ยกนัตอบ

คาํถาม กีด่วง 

     

6.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดภูาพทีเ่ป็น

รอยลบูลกัษณะต่างๆ แลว้ใหน้กัเรยีนช่วยกนัตอบคาํถาม 

ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะใหด้าววธิกีารสอนแบบให้

นกัเรยีนดภูาพทีเ่ป็นรอยลบูลกัษณะต่างๆ กีด่วง 
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7.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดภูาพทีเ่ป็น

รอยการพบัสลีกัษณะต่างๆ แลว้ใหน้กัเรยีนช่วยกนัตอบ

คาํถาม ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะใหด้าววธิกีารสอน

แบบใหน้กัเรยีนดภูาพทีเ่ป็นรอยการพบัสลีกัษณะต่างๆ กี่

ดวง 

     

8.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดไูมไ้อศกรมี 

แลว้ใหน้กัเรยีนช่วยกนัทายว่าไมไ้อศกรมีทาํอะไรไดบ้า้ง  

ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะใหด้าววธิกีารสอนแบบให้

นกัเรยีนช่วยกนัทายว่าไมไ้อศกรมีทาํอะไรไดบ้า้ง กีด่วง 

     

ขัน้ที ่2 ( ขัน้ดาํเนินการ ) 

1.นกัเรยีนชอบไหมทีคุ่ณครใูหส้รา้งผลงานดว้ยตนเอง และ 

ร่วมทาํกบัเพือ่นๆ 
     

2.นกัเรยีนสนุกกบักจิกรรมทีคุ่ณครนํูามาใหเ้ดก็ๆชว่ยกนัทาํ

ไหม แลว้เดก็ๆจะใหด้าวกจิกรรมทีคุ่ณครนํูามากีด่วง 
     

3. ภาพทีน่กัเรยีนวาดขึน้เป็นภาพเกีย่วกบัอะไรบา้ง  และมี

อะไรอยูใ่นภาพบา้ง 
     

4.ผลงานทีน่กัเรยีนป ัน้เป็นภาพเกีย่วกบัอะไรบา้ง  และมี

อะไรอยูใ่นภาพบา้ง 
     

5.ภาพทีน่กัเรยีนพบัสเีป็นรปูภาพอะไร  แลว้มสีอีะไรบา้ง      

6.นกัเรยีนสรา้งภาพจากการต่อเตมิรปูทรงเรขาคณิตเป็น

ภาพเกีย่วกบัอะไรบา้ง  และมอีะไรอยู่ในภาพบา้ง 
     

7.นกัเรยีนสรา้งภาพจากการเชอืกเป็นรปูภาพแมลงอะไรบา้ง  

แลว้มอีะไรอยูใ่นภาพบา้ง 
     

8.นกัเรยีนนําไมไ้อศกรมีมาสรา้งเป็นภาพเกีย่วกบัอะไรบา้ง  

และมอีะไรอยูใ่นภาพบา้ง 
     

9.นกัเรยีนสรา้งภาพจากการลบูสเีป็นรปูภาพเกีย่วอะไรบา้ง  

แลว้มอีะไรอยูใ่นภาพบา้ง 
     

10 .นกัเรยีนสรา้งภาพจากการพมิพส์เีป็นรปูภาพเกีย่ว

อะไรบา้ง  แลว้มอีะไรอยูใ่นภาพบา้ง 
     

11 .ทัง้ 8 กจิกรรมทีคุ่ณครนํูามาใหเ้ดก็ๆทาํ  เดก็ๆชอบ

กจิกรรมไหนมากทีส่ดุ 
     

12.ครใูหน้กัเรยีนและเพือ่นๆ ชว่ยกนัทาํความสะอาดและ

เกบ็อุปกรณ์เขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 
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ขัน้ที ่3 ( ขัน้สรุป ) 

1.นกัเรยีนแต่ละอธบิายผลงานของตนเองวา่เป็นภาพ

เกีย่วกบัอะไร แลว้นกัเรยีนตัง้ชือ่วา่อะไร 
     

2.นกัเรยีนแต่ละกลุ่มอธบิายผลงานของตนเองวา่เป็นภาพ

เกีย่วกบัอะไร แลว้นกัเรยีนตัง้ชือ่วา่อะไร 
     

3.นกัเรยีนอธบิายขัน้ตอนการสรา้งผลงานของนกัเรยีนแต่ละ

คน วา่นกัเรยีนสรา้งอยา่งไรและใชอุ้ปกรณ์ใดบา้ง 
     

4.นกัเรยีนอธบิายขัน้ตอนการสรา้งผลงานของนกัเรยีนแต่ละ

กลุ่มวา่นกัเรยีนสรา้งอยา่งไร และใชอุ้ปกรณ์ใดบา้ง 
     

5.ผลงานของเพือ่นๆ  นกัเรยีนเหน็อะไรบา้งและนกัเรยีนจะ

ตัง้ชือ่ผลงานของเพือ่นวา่อยา่งไร 
     

ขัน้ที ่4 ( ประเมนิผล ) 

1.ผลงานของเพือ่นๆ นกัเรยีนคดิวา่จะใหด้าวกีด่วง      

2.นกัเรยีนรูส้กึอยา่งไรกบัผลงานของตนเองทีท่าํเสรจ็แลว้ จะ

ใหด้าวกบัผลงานตวัเองกีด่วง 
     

3.นกัเรยีนอยากนําผลงานไปตดิโชวผ์ูป้กครองทีบ่อรด์  ไหม

ค่ะ 
     

4.นกัเรยีนชอบไหมค่ะทีคุ่ณครนํูาภาพของนกัเรยีนมาโชวใ์ห้

เพือ่นๆดแูละใหด้าวกบัผลงานทีน่กัเรยีนสรา้งขึน้ 
     

 

ข้อเสนอแนะ 

………….………………………………………………………………………………………

………….……….………………………………………………………………………………………

…….…………….………………………………………………………………………………………

……….………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…… 
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ตารางคะแนน แบบสาํรวจความพึงพอใจของนักเรียนในกลุ่มตวัอย่าง  

ทัง้หมดมาคาํนวณ 

รายการ 𝒙𝒙� S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดบัความพึง

พอใจ 

ขัน้ท่ี 1 ( ขัน้นํา ) 
    

 

1.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนรอ้งเพลงและเตน้ตามจงัหวะ 

แลว้เล่านิทานประกอบตุ๊กตากระดาษ  ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะให้

ดาววธิกีารสอนแบบฟงัเพลงและเตน้ตามจงัหวะ กีด่วง 

6.38 2.96 3.40 ปานกลาง 

2.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดภูาพสิง่ของต่างๆแลว้ชว่ยกนั

ตอบคาํถาม ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะใหด้าววธิกีารสอนแบบให้

นกัเรยีนดภูาพสิง่ของต่างๆแลว้ช่วยกนัตอบคาํถาม กีด่วง 

7.13 2.85 3.80                   มาก 

3.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนฟงัเพลงและเตน้ตามจงัหวะ 

ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะใหด้าววธิกีารสอนแบบฟงัเพลงและเตน้ตาม

จงัหวะ กีด่วง 

6.63 2.93 3.53 มาก 

4.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดภูาพเรขาคณิตแลว้ชว่ยกนั

ตอบคาํถาม ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะใหด้าววธิกีารสอนแบบให้

นกัเรยีนดภูาพเรขาคณิตแลว้ช่วยกนัตอบคาํถาม กีด่วง 

6.5 2.90 3.46 ปานกลาง 

5.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดภูาพแมลงแลว้ชว่ยกนัตอบ

คาํถาม ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะใหด้าววธิกีารสอนแบบใหน้กัเรยีนดู

ภาพแมลงแลว้ช่วยกนัตอบคาํถาม กีด่วง 

7.38 2.78 3.93 มาก 

6.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดภูาพทีเ่ป็นรอยลบูลกัษณะ

ต่างๆ แลว้ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัตอบคาํถาม ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะให้

ดาววธิกีารสอนแบบใหน้กัเรยีนดภูาพทีเ่ป็นรอยลบูลกัษณะต่างๆ กีด่วง 

6.00 2.99 3.20 ปานกลาง 

7.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดภูาพทีเ่ป็นรอยการพบัสี

ลกัษณะต่างๆ แลว้ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัตอบคาํถาม ก่อนปฏบิตัไิหม และ

นกัเรยีนจะใหด้าววธิกีารสอนแบบใหน้กัเรยีนดภูาพทีเ่ป็นรอยการพบัสี

ลกัษณะต่างๆ กีด่วง 

7.63 2.82 4.06 มากทีส่ดุ 

8.นกัเรยีนชอบวธิกีารสอนทีคุ่ณครใูหน้กัเรยีนดไูมไ้อศกรมี แลว้ใหน้กัเรยีน

ช่วยกนัทายว่าไมไ้อศกรมีทาํอะไรไดบ้า้ง  ก่อนปฏบิตัไิหม และนกัเรยีนจะให้

ดาววธิกีารสอนแบบใหน้กัเรยีนชว่ยกนัทายวา่ไมไ้อศกรมีทาํอะไรไดบ้า้ง กีด่วง 

6.63 2.84 3.53 มาก 

ขัน้ท่ี 2 ( ขัน้ดาํเนินการ )     

1.นกัเรยีนชอบไหมทีคุ่ณครใูหส้รา้งผลงานดว้ยตนเอง และ ร่วมทาํกบัเพือ่นๆ 7.00 2.83 3.73 มาก 
2.นกัเรยีนสนุกกบักจิกรรมทีคุ่ณครนํูามาใหเ้ดก็ๆชว่ยกนัทาํไหม แลว้เดก็ๆ

จะใหด้าวกจิกรรมทีคุ่ณครนํูามากีด่วง 
7.25 2.81 3.87 มาก 

3. ภาพทีน่กัเรยีนวาดขึน้เป็นภาพเกีย่วกบัอะไรบา้ง  และมอีะไรอยูใ่นภาพบา้ง 6.88 2.91 3.67 มาก 

4.ผลงานทีน่กัเรยีนป ัน้เป็นภาพเกีย่วกบัอะไรบา้ง  และมอีะไรอยูใ่นภาพบา้ง 9.38 2.42 5.00 มากทีส่ดุ 
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5.ภาพทีน่กัเรยีนพบัสเีป็นรปูภาพอะไร  แลว้มสีอีะไรบา้ง 6.75 2.91 3.60 มาก 

6.นกัเรยีนสรา้งภาพจากการต่อเตมิรปูทรงเรขาคณิตเป็นภาพเกีย่วกบั

อะไรบา้ง  และมอีะไรอยู่ในภาพบา้ง 
6.50 2.94 3.46 ปานกลาง 

7.นกัเรยีนสรา้งภาพจากการเชอืกเป็นรปูภาพแมลงอะไรบา้ง  แลว้มอีะไรอยู่

ในภาพบา้ง 
6.75 2.89 3.60 มาก 

8.นกัเรยีนนําไมไ้อศกรมีมาสรา้งเป็นภาพเกีย่วกบัอะไรบา้ง  และมอีะไรอยู่

ในภาพบา้ง 
6.75 2.91 3.60 มาก 

9.นกัเรยีนสรา้งภาพจากการลบูสเีป็นรปูภาพเกีย่วอะไรบา้ง  แลว้มอีะไรอยู่

ในภาพบา้ง 
7.38 2.80 3.93 มาก 

10.นกัเรยีนสรา้งภาพจากการพมิพส์เีป็นรปูภาพเกีย่วอะไรบา้ง  แลว้มอีะไร

อยูใ่นภาพบา้ง 
7.00 2.85 3.73 มาก 

11.ทัง้ 8 กจิกรรมทีคุ่ณครนํูามาใหเ้ดก็ๆทาํ  เดก็ๆชอบกจิกรรมไหนมาก

ทีส่ดุ 
7.25 2.81 3.87 มาก 

12.ครใูหน้กัเรยีนและเพือ่นๆ ชว่ยกนัทาํความสะอาดและเกบ็อุปกรณ์เขา้ที่

ใหเ้รยีบรอ้ย 
6.75 2.89 3.60 มาก 

ขัน้ท่ี 3 ( ขัน้สรปุ )     

1.นกัเรยีนแต่ละอธบิายผลงานของตนเองวา่เป็นภาพเกีย่วกบัอะไร แลว้

นกัเรยีนตัง้ชือ่วา่อะไร 
7.63 2.75 4.06 มากทีส่ดุ 

2.นกัเรยีนแต่ละกลุ่มอธบิายผลงานของตนเองวา่เป็นภาพเกีย่วกบัอะไร แลว้

นกัเรยีนตัง้ชือ่วา่อะไร 
7.13 2.83 3.80 มาก 

3.นกัเรยีนอธบิายขัน้ตอนการสรา้งผลงานของนกัเรยีนแต่ละคน วา่นกัเรยีน

สรา้งอยา่งไรและใชอุ้ปกรณ์ใดบา้ง 
7.38 2.74 4.20 มากทีส่ดุ 

4.นกัเรยีนอธบิายขัน้ตอนการสรา้งผลงานของนกัเรยีนแต่ละกลุ่มวา่นกัเรยีน

สรา้งอยา่งไร และใชอุ้ปกรณ์ใดบา้ง 
6.88 2.96 3.40 มาก 

5.ผลงานของเพือ่นๆ  นกัเรยีนเหน็อะไรบา้งและนกัเรยีนจะตัง้ชือ่ผลงานของ

เพือ่นวา่อยา่งไร 
6.75 2.91 3.60 มาก 

ขัน้ท่ี 4 ( ประเมินผล )     

1.ผลงานของเพือ่นๆ นกัเรยีนคดิวา่จะใหด้าวกีด่วง 7.25 2.76 3.87 มาก 

2.นกัเรยีนรูส้กึอยา่งไรกบัผลงานของตนเองทีท่าํเสรจ็แลว้ จะใหด้าวกบั

ผลงานตวัเองกีด่วง 
7.50 2.75 4.00 มากทีส่ดุ 

3.นกัเรยีนอยากนําผลงานไปตดิโชวผ์ูป้กครองทีบ่อรด์  ไหมค่ะ 7.25 2.83 3.87 มาก 
4.นกัเรยีนชอบไหมค่ะทีคุ่ณครนํูาภาพของนกัเรยีนมาโชวใ์หเ้พือ่นๆดแูละให้

ดาวกบัผลงานทีน่กัเรยีนสรา้งขึน้ 
7.13 2.83 3.80 มาก 
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      บรรยากาศการจดักิจกรรมศิลปศึกษา 
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บรรยากาศการนักเรียนร่วมทาํกิจกรรมศิลปศึกษา 
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ผลงานของนักเรียนชัน้อนุบาลท่ี 2 

 ท่ีร่วมกิจกรรมศิลปศึกษาทัง้ 8 กิจกรรม 

โรงเรียนนายกวฒันากร วดัอดุมธานี 

กิจกรรมท่ี 1  เรื่อง  พบัสมีหศัจรรย ์
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ผลงานของนักเรียนชัน้อนุบาลท่ี 2 

 ท่ีร่วมกิจกรรมศิลปศึกษาทัง้ 8 กิจกรรม 

โรงเรียนนายกวฒันากร วดัอดุมธานี 
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ผลงานของนักเรียนชัน้อนุบาลท่ี 2 

 ท่ีร่วมกิจกรรมศิลปศึกษาทัง้ 8 กิจกรรม 

โรงเรียนนายกวฒันากร วดัอดุมธานี 

กิจกรรมท่ี 3 เรื่อง  การพมิพภ์าพจากจนิตนาการ 
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ผลงานของนักเรียนชัน้อนุบาลท่ี 2  

ท่ีร่วมกิจกรรมศิลปศึกษาทัง้ 8 กิจกรรม 

โรงเรียนนายกวฒันากร วดัอดุมธานี 

กิจกรรมท่ี 4 เรื่อง  การต่อเตมิภาพตามจนิตนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพท่ี    16                        ภาพท่ี    17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพท่ี    18                        ภาพท่ี    19 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี    20 



170 
 

ผลงานของนักเรียนชัน้อนุบาลท่ี 2  

ท่ีร่วมกิจกรรมศิลปศึกษาทัง้ 8 กิจกรรม 

โรงเรียนนายกวฒันากร วดัอดุมธานี 

กิจกรรมท่ี 5 เรื่อง  การวาดภาพจากการฟงันิทาน 
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ผลงานของนักเรียนชัน้อนุบาลท่ี 2 

 ท่ีร่วมกิจกรรมศิลปศึกษาทัง้ 8 กิจกรรม 

โรงเรียนนายกวฒันากร วดัอดุมธานี 

กิจกรรมท่ี 6 เรื่อง  การป ัน้ตามจนิตนาการ 
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ผลงานของนักเรียนชัน้อนุบาลท่ี 2 

 ท่ีร่วมกิจกรรมศิลปศึกษาทัง้ 8 กิจกรรม 

โรงเรียนนายกวฒันากร วดัอดุมธานี 

กิจกรรมท่ี 7  เรื่อง  เชอืกหรรษา 
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ผลงานของนักเรียนชัน้อนุบาลท่ี 2 

 ท่ีร่วมกิจกรรมศิลปศึกษาทัง้ 8 กิจกรรม 

โรงเรียนนายกวฒันากร วดัอดุมธานี 
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