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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ปที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่  2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2549  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  
สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง  จํานวน  20 คน  ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง  โดยทําการทดลองสัปดาหละ 
5 วันๆ ละ  20 นาที รวมระยะเวลาในการทดลอง  8 สัปดาห 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบ 
การพิมพภาพ และแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย  
 ผูวิจัยใชแผนการทดลอง แบบ One – Group Pretest Posttest Design สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ t – test  for  Dependent  Samples 
    ผลการวิจัยพบวา  ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค
การวาดภาพประกอบการพิมพภาพสูงกวากอนทํา กิจกรรมศิลปะสรางสรรคการวาดภาพประกอบ         
การพิมพภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ พบวาเด็กปฐมวัยสวนใหญมีทักษะการ
เขียนทั้งโดยรวมและรายดานเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 95.00 ของนักเรียนทั้งหมด 
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 The purposes was to study level and compare writing skills of young children 
before and after in acquired through drawing with printing art activities. 
 Subjects were 4-5 years old who were in Kingdergarten 2 in first semester, academic 
year 2006 at Thedsabarn 4 School (Matchimmaphume), Trang. The purpositive Sampling was 
used to select 20 children. The experiment was carried by the researcher for 20 minutes 
everyday, 5 days per week for 8 consecutive week. 
 The research instruments were drawing with printing art activities lesson plan and        
the writing skills Test for young children.  It was One-Group Pretest-Posttest Design. The 
statistic of t-test for dependent sample was used to analyzed the data. 
 The result shown that the writing skills of young children acquired through drawing 
with printing art activities was significant difference at .01 level.  And most of the  children  
improved  their writing skill. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาในการใหคําแนะนําและ 
ความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากทานอาจารย ดร. พัฒนา ชัชพงศ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ  
ผูชวยศาสตราจารย จิราภรณ  บุญสง กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา 
ขอคิดและตรวจแกไข ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีมาโดยตลอดและขอขอบพระคุณ
กรรมรองศาสตราจารยดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ และรองศาสตราจารยดร.เยาวพา เดชะคุปต 
กรรมการสอบปริญญานิพนธที่กรุณาใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบรูณ
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 

  ขอกราบขอบพระคุณทาน  ผูชวยศาสตราจารยสิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล  อาจารยชุติมา  
สงแสง อาจารยบังอร  จําปา  อาจารยนภดล กองศิลป  อาจารยสถิรนันท  อยูคงแกว อาจารยสาลี่  เหมือน
มงคลกุล ที่กรุณาพิจารณาตรวจและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
และเก็บขอมูล 

  ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียน  คณะครูและนักเรียน สายชั้นอนุบาล โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครตรัง ที่ไดใหความรวมมือและอํานวย
ความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดียิ่ง  ในการทดสอบและเก็บขอมูลจนสําเร็จ  ลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยแผนการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนใหความรู 
แกผูวิจัย ขอขอบพระคุณ  พ่ี เพ่ือน และนอง  นิสิตปริญญาโทวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยทุกทาน   
ขอขอบคุณคุณแมนงลักษณ  ฤทธิ์เดช พ่ีๆ นองๆครอบครัว   รําไพรุจิพงศ ที่กรุณาใหความชวยเหลือ  
สนับสนุนและเปนกําลังใจ  และขอขอบคุณผูมีพระคุณอีกหลายทานที่มิไดกลาวนามในที่น้ี  ซ่ึงมีสวน
ชวยเหลือ ในการทําปริญญานิพนธ ฉบับน้ีจนสําเร็จสมบรูณยิ่งขึ้น 
 คุณคาและคุณประโยชนของปริญญานิพนธ ฉบับน้ี ขอมอบไวเปนเครื่องบูชาพระคุณของ      
คุณพอฮ้ัว  รําไพรุจิพงศ ผูใหกําเนิด คุณแมซวนอู  รําไพรุจิพงศ  ผูใหชีวิต ซ่ึงลวงลับไปแลว ที่ได
อบรมเลี้ยงดู และใหโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย  อีกทั้งพระคุณของครูอาจารยทุกทานทั้งในอดีต
และปจจุบันที่ไดประสิทธประสาทความรูใหแกผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 เด็กเปนทรัพยากรที่สําคัญของชาติเปนวัยพ้ืนฐานแหงชีวิต ที่ตองไดรับการอบรมเลี้ยงดู
เปนอยางดีตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ  6  ขวบ เด็กวัยน้ีจะเกิดการเรียนรูมากที่สุดในชีวิต (ขวัญชัย สุลัยศรี.  
2547: 6) เพราะเปนวัยที่รางกายและสมองกําลังเจริญเติบโต  ถาเด็กไดรับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกตอง
ตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเด็กก็จะพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ (เพ็ญทิพา  
อวมมณี. 2547: 1; อางอิงจาก นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. 2545 - 2549: 1) 
ดังนั้นการเตรียมความพรอมสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือที่จะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ - สังคมและสติปญญา  จึงมีความสําคัญดังที่นักจิตวิทยาการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญ
ในชวง 6 ปแรกของชีวิตวาเปนชวงที่พัฒนาการทั้ง 4 ดาน กําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว  จึงเปนระยะ
เหมาะสมที่สุดตอการวางรากฐานของการพัฒนาการทุกดานใหกับเด็กอยางม่ันคงและถูกตองเพราะ
เด็กในวัยวัยน้ีงายตอการปลูกฝง พฤติกรรม และการเรียนรูสิ่งตางๆ  (บังอร จําปา.  ม ป.ป.: 1) ดังที่ 
บลูม (เพ็ญทิพา อวมมณี.  2547: 1; อางอิงจาก Bloom. 1964: 88) กลาววา สติปญญาของเด็กจะ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเปน 50เปอรเซ็นต เม่ือ อายุ 4 ป และในระหวางอายุ 4 - 8 ป สติปญญาของเด็กจะพัฒนา
เปน 80 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ เพียเจต (Piaget) ไดกลาวกวา พัฒนาการทางสติปญญาที่เกิดขึ้นในชวง
ปฐมวัยน้ีจะเปนรากฐาน แกการพัฒนาทางสติปญญาในระดับตอไป จะเห็นไดวาเด็กวัยน้ี จึงควร
ไดรับการสงเสริม และกระตุนดวยกิจกรรมที่สามารถสรางเสริมสติปญญา พัฒนาความคิดและ
พัฒนาการดานหนึ่งของเด็กปฐมวัยที่ควรไดรับการสงเสริมคือ ทักษะทางภาษา 
 การสงเสริมทักษะทางภาษาแกเด็กปฐมวัยเปนสิ่งจําเปนเพราะภาษาเปนเครื่องมือในการ
แสดงออกของความคิด ความรูสึกสูกันและกัน  นอกจากนี้ บรูเนอร (Bruner. 1961: 55) กลาววา
ภาษาเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองอาศัยทักษะทั้ง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน 
เพ่ือใชในการรับสงขอมูล  ถาเด็กไดรับการสงเสริมทักษะทางภาษาครบทุกดานอยางเพียงพอจะทํา
ใหการเรียนรูประสบการณของเด็กเปนไปอยางม่ันคงยิ่งขึ้น ซ่ึงกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 143) 
กลาววาเด็กปฐมวัยเรียนรูภาษาจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขางและสิ่งตางๆ จากการ ไดเห็น  
ไดฟง การไดสัมผัส  การลองผิดลองถูกการเรา และการใหแรงเสริม เปนสิ่งที่ชวยใหเด็กมีพัฒนาการ
ทางภาษาจนกระทั้งสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารได ดังน้ันการที่เด็กจะสามารถสื่อ
ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจนั้นตองอาศัยภาษา การเขียนเปนหน่ึงใน 4 ทักษะที่มีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต เพราะการเขียนเปนการถายทอด ความเขาใจ ความคิด ความรูสึก
และความตองการ โดยผานการสื่อสารดวยระบบเคร่ืองหมายอันไดแกตัวอักษร (นฤมล เฉียบแหลม. 
2545: 1) เด็กจะใชการเขียนเพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ การเขียนเปนทักษะทางภาษาที่ยาก
สําหรับเด็ก เพราะการขีดเขียนตองใชกลามเน้ือมือที่แข็งแรงและเด็กในวัย 3 - 6 ขวบกลามเนื้อเล็ก
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อยูในระหวางพัฒนาดังน้ัน  เด็กควรไดรับการพัฒนา กลามเนื้อเล็กเพื่อเตรียมความพรอมในการขีด
เขียนโดยการใชวัสดุ อุปกรณ และกิจกรรมตางๆ ที่เด็กจะไดฝกการใชกลามเนื้อมือและฝกการสราง
ความสัมพันธระหวางมือและตา ซ่ึงเปนทักษะที่ จําเปนในการเขียน และกิจกรรมที่สงเสริม
ความสามารถดานการเขียนนั้นมีหลายรูปแบบและหลายวิธี เชน การปน ดินเหนียว การพิมพภาพ   
การเลนบล็อก การวาดภาพระบายสี 
 กิจกรรมการพิมพภาพเปนกิจการที่สําคัญกิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมของศิลป-
สรางสรรคที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กทุกเพศทุกวัย กิจกรรมการวาดภาพประกอบการ
พิมพภาพ หมายถึง กิจกรรมศิลปศึกษาที่เปดโอกาสใหเด็กไดทดลอง คนควา  สํารวจดวยตนเอง
อยาง  อิสระโดยที่เด็กใชแมพิมพที่มีอยูทั้งแมพิมพจากธรรมชาติหรือแมพิมพจากเศษวัสดุ  ประทับ
ลงบนแผนพิมพแลวนํามาพิมพลงบนกระดาษหรือวัสดุอ่ืนๆ โดยกดแมพิมพลงใหภาพติดกับวัสดุที่
รองรับแมพิมพน้ันๆ เด็กก็จะนําภาพที่พิมพเสร็จแลวมาวาดภาพประกอบเพิ่มเติมตามจินตนาการ
พรอมทั้งเลาเรื่องจากภาพซึ่งเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและอารมณจากการวาดภาพเด็ก
ไดรับการพัฒนาความสัมพันธระหวางมือ – ตา ในการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ  อีกทั้งเด็กยัง
ไดผอนคลายอารมณ ไดแสดงความคิดอยางอิสระ เกิดความสนุกสนาน อีกทั้งยังไดรับประสบการณ
ใหมๆหลายดานจากเทคนิคการพิมพภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับ สุรพล ขันธศุภ (2543: 4) ที่กลาววา 
การพิมพภาพเปนกิจกรรมที่เด็กรูสึกตื่นเตน สนุกสนาน ไดแสดงออกอยางอิสระ เด็กไดเรียนรู จาก
การสังเกต และทดลองดวยตนเองอีกทั้งเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนา  และสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็ก
ทุกดานไมวาจะเปนดานรางกาย  อารมณ - จิตใจ สังคมและสติปญญา 
 ในปจจุบันนี้ พอ แม ผูปกครอง ของเด็กปฐมวัยจะมีความภาคภูมิใจเม่ือเด็กสามารถอาน
ได  เขียนได พอ แมจะชื่นชมในโรงเรียนและครูที่สอนมากและจะไมพอใจถาลูกอยูชั้นอนุบาลแลว
อานเขียนไมได ดังน้ันทั้งครู และผูบริหารโรงเรียน ก็จะเรงรัดสอน ใหเด็ก อาน และเขียนได (นิตยา  
วิยาภรณ. 2547: 18) โดยที่เด็กยังไมเขาใจความหมาย และไมสามารถบังคับกลามเนื้อมือ และ
ความสัมพันธระหวางมือกับตาได ซ่ึงจะเกิดผลเสียกับเด็ก เด็กจะเกิดความเครียดทางอารมณ รูสึก
ผิดหวัง เม่ือเขียนไมไดผลที่ตามมาคือ  เด็กจะเกลียดการเขียน และไมอยากมาโรงเรียน อีกทั้งทาง
ครูและโรงเรียนไมไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมหรือเตรียมความพรอมใหกับเด็กในการพัฒนากลามเนื้อ
มือและตาประสานสัมพันธกันซ่ึงความพรอมในการเขียนของเด็กตองมาจากความพรอม ของเด็ก  
และการใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ไดลงมือสัมผัสกับอุปกรณ ไดลองผิด ลองถูก ไดคิด ตัดสินใจ 
และไดการฝกฝนการทํางานประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือ – ตา เพ่ือพัฒนาไปสูการใชมือใน
การเขียน และทํากิจกรรมทางการเรียนอ่ืนๆ ตอไป จากสภาพปญหาที่กลาวมาทําใหผูวิจัยตระหนัก
ถึงความสําคัญ และสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการพิมพภาพที่มีผลตอการ
พัฒนาดานการเขียนของเด็กปฐมวัย เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของและสนใจไดนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปใชเปน
แนวทางในกาจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
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ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ  
 2.  เพ่ือศึกษาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  การศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบถึงผลการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบ
การพิมพภาพที่มีตอทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย 
 2.  ผลการวิจัยครั้งนี้ เปนแนวทางและประโยชนที่จะชวยใหครู  พอ  แม ผูปกครองและผู
ที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยใชเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกกิจกรรมและวิธีการในการสงเสริม
พัฒนาการดานทักษะการเขียนใหกับเด็กตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2549  โรงเรียนเทศบาล 4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  
สังกัดเทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง   มีนักเรียนทั้งหมดจํานวน  20 คน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียน  ชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป
กําลังศึกษาชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
สังกัดเทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง เปนการเลือกแบบเจาะจง  จํานวน 1 หองเรียน  20  คน 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  การศึกษาครั้งนี้ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา 2549 ระยะเวลาใน
การทดลอง 8  สัปดาห สัปดาหละ 5 วันรวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก  กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
  2.  ตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะการเขียน  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียน ชาย – หญิง  อายุระหวาง 4 – 5 ปที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) สังกัด
เทศบาลนครตรัง   จังหวัดตรัง 
 2.  ทักษะการเขียน หมายถึง ความสามารถของเด็กในการใชกลามเนื้อมือและตาไดอยาง
สัมพันธกัน ในการลากเสนโดยแบงทักษะการเขียนเปน 3 ดานดังน้ี ดานที่ 1 ลีลามือเปน
ความสามารถในการบังคับกลามเนื้อมือในการลากเสนในชองตามทิศทางที่กําหนด ดานที่ 2 การตอ
ภาพใหสมบูรณ เปนการลากเสนตอจุดเพื่อใหเกิดภาพที่สมบูรณ ดานที่ 3 การลากเสนตามแบบ  
เปนการลากเสนตอจุดโดยสามารถสรางภาพตามแบบที่กําหนด ซ่ึงสามารถวัดและประเมินไดโดยใช
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3. กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ หมายถึงกิจกรรมศิลปศึกษาที่
เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษา คนควา ทดลอง สํารวจ กับสื่อวัสดุตางๆ ดวยตนเองอยางอิสระ โดยใช
ประสาทสัมผัสและเปนการใชกลามเนื้อมือในการจับแมพิมพกดพิมพและวาดภาพประกอบ ซ่ึงเด็ก
ไดมีโอกาส เลือกและลงมือปฏิบัติโดยใชสื่อ แมพิมพจากธรรมชาติ เชน ใบไม  หรือเศษวัสดุเหลือใช
อีกทั้งแมพิมพที่สรางขึ้นโดยนําแมพิมพที่มีอยูประทับลงบนแทนพิมพ แลวนํามาพิมพภาพลงบน
กระดาษ  โดยกดแมพิมพลงใหภาพติดกับวัสดุที่รองรับ ก็จะไดภาพเหมือนกับแมพิมพทุกประการ  
จากนั้นมีการวาดภาพประกอบตามลีลาการขีดเขียน ตามจินตนาการ เพ่ือมุงเนนใหเด็กไดรับประสบการณ 
และสงเสริมพัฒนาการใชกลามเนื้อมือและสายตาใหสัมพันธกันเพ่ือเตรียมความพรอมดานการเขียน 
และอุปกรณที่ใชในการวาดภาพ มีหลากหลาย เชน สีเทียน พูกัน แปรงทาสีขนาดเล็ก สีเมจิก น้ิวมือ
จุมสี เม่ือทําเสร็จเด็กจะมาเลาผลงานที่ตนเองไดทําจากนั้นครูบันทึกเรื่องที่เด็กเลา เขียนชื่อ วันที่ทํา 
และเก็บรวบรวมผลงานของเด็กเอาไว 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพจัดขึ้นในชวงของกิจกรรม
สรางสรรค  โดยจัดขึ้นตามแผนการจัดกิจกรรม ประกอบดวย  จุดประสงคของการจัดกิจกรรมวัสดุ – 
อุปกรณที่ใชในการทําและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ซึ่งจะดําเนินการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 
5 วัน วันละ 1 ครั้งๆ ละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง จํานวน 40 กิจกรรม โดยใน 1 วันมีกิจกรรม 1 
กิจกรรม จัดไว 3 โตะ  เพ่ือใหเพียงพอกับจํานวนเด็กและไดเลือกทําตามความสนใจ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
   ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังไดรับกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพมีทักษะ
การเขียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการ
วาดภาพประกอบการพิมพภาพ 

ทักษะการเขียน 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 
  1.  เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษาและการเขียน 
   1.1 ความหมายและความสําคัญของภาษา 
   1.2 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
   1.3 ความหมายของการเขียน 
   1.4 ความสําคัญของการเขียน 
   1.5 จุดมุงหมายของการเขียน 
   1.6 องคประกอบของการเขียน 
   1.7 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน 
   1.8 ลักษณะและพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัย 
   1.9 การสงเสริมพัฒนาการทางการเขียนของเด็กปฐมวัย 
   1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน 
  2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
   2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
   2.2 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
   2.3 การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
   2.4 องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
   2.5 กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
   2.6 สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
   2.7 บทบาทผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
   2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

 
1. เอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับภาษาและการเขียน 
 1.1 ความหมายและความสําคัญของภาษา 
  มนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั 
และใชภาษาเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวจนทําใหเกิดการพัฒนาการดานสังคมและ
สติปญญา ภาษาเปนสื่อกลางในการตอบโต ทําความเขาใจระหวางบุคคล อีกทั้งเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูสิ่งใหมๆ  ดังน้ันจึงมีนักการศึกษาไดใหความหมายของภาษาไวดังน้ี 
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  เพียเจท (Piaget) ไดใหความหมายของภาษา (บังอร จําปา. ม.ป.ป: 8; อางอิงจาก 
Gabin. 1952; citing  Piaget. n.d.) ไววาภาษาเปนสิ่งที่ชวยใหมนุษยสื่อความคิดใหผูอ่ืนทราบได  
ซ่ึงสอดคลองกับ คารโรลล (Carroll. 1964: 4) ไดย้ําวา ภาษายังเปนเครื่องมือสื่อความรูสึก ความคิด  
ความรูสึกสูกันและกัน 
  ศรีเรือน  แกวกังวาล (2519: 20) ไดกลาววาภาษาเปนสื่อกลางในการตอบสนองตกลง
บอกกลาวทําความเขาใจระหวางบุคคลเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ซ่ึงสอดคลองกับ ศรียา  
นิยมธรรม (2519: 21) ที่กลาววาภาษาเปนกิจกรรมชนิดหนึ่ง ซ่ึงเปนตัวใหเด็กไดมีพัฒนาการทาง
สังคม  ชวยใหเด็กเกิดความอบอุนม่ันคง ชวยใหเกิดการเรียนรู ชวยใหมีแนวคิด ความรูสึก  
ตลอดจนเจตคติตางๆ 
  หรรษา  นิลวิเชียร (2535: 201) ไดกลาววา ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยใชในการสื่อสาร
ระหวางกันดวยวิธีการหลายรูปแบบ ซ่ึงวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การพูดและการเขียน ซ่ึง
พัฒนาดังกลาวชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรูสิ่งตางๆ  ในสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น 
  สรุปวาภาษาคือเครื่องมือที่เด็กใชเพ่ือการสื่อสาร การแสดงออกทางสังคม  ความคิด 
ความรูสึกตลอดจนการทําความเขาในโดยเนนการใชภาษาเพื่อสื่อความหมาย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นประสบการณและความรูสึกใหผูอ่ืนเขาใจเปนสําคัญ 
    ความสําคัญของภาษา 
  คนทุกคนที่เกิดมาตองรูจักพูดจากการสื่อความหมายและใชภาษาของตนใหถูกตอง  
การสอนศิลปะภาษา  สําหรับ เด็กกอนวัยเรียนควรเปนการเตรียมความพรอมในการสื่อสารใหกับ
เด็กโดยเด็กจะเรียนรูพ้ืนฐานของภาษาไดอยางรวดเร็ว จากการจัดกิจกรรมทั้งทางตรงและทางออม 
  ดวงเดือน  ศาสตราภัทร (2529: 214-215) ไดใหความสําคัญของภาษาไว  3  ประการ
คือ 
  1.  เด็กใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น 
  2.  เด็กใชภาษาเปนคําพูดที่เกิดขึ้นภายในรูปแบบของการคิดและในระบบของ
สัญลักษณ 
  3.  ภาษาเปนการกระทําที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก  ดังน้ัน  เด็กจึงไมตองอาศัยการจัด
กระทํากับวัตถุจริงเพ่ือแกปญหา  เด็กสามารถจินตนาการถึงวัตถุ แมวัตถุน้ันจะอยูนอกสายตา หรือ
อยูในอดีต  เด็กสามารถทําการทดลองในสมองและทําไดเร็วกวาการจัดกระทํากับวัตถุน้ันจริง 
  ทิศนา  แขมมณี ; และคนอื่นๆ (2535: 107) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาไววา
เด็กจําเปนตองรูภาษาเพื่อใชในการคิด และสื่อความหมาย  การปรับตัว  รับความรูใหม เด็กสามารถ
ใชภาษาในการติดตอกับผูอ่ืน  ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
  ปยลักษณ  อัครรัตน (2547: 17)  ไดกลาววาภาษาเปนสิ่งสําคัญ  และจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับมนุษยเปนรากฐานของการเรียนรูตางๆ เด็กสามารถใชภาษาในการสื่อสารใชบอกถึง
ความรูสึกนึกคิดของตัวเขาเองใหผูอ่ืนไดรับรู พัฒนาการดานภาษาของเด็กเกิดขึ้นแบบรวดเร็ว มีการ 
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พัฒนาตามขั้นตอนซึ่งเริ่มตั้งแตเด็กสามารถพูดคําแรกออกมาได ภาษาของเด็กเกิดจากกระบวนการ 
ความคิด มีการเลือกและนําคํามาผสมผสานตามกฎกติกาของภาษาใหเกิดความหมายและสื่อสารกับ
ผูอ่ืนได 
  จากเอกสารที่กลาวมาพอสรุปไดวา ภาษามีความสําคัญตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
เปนอยางมาก เด็กจําเปนจะตองเรียนรูภาษาเพื่อใชในการสื่อความหมายและความรูสึกนึกคิดของ
ตนเองใหผูอ่ืนเขาใจตลอดจนใชใหเปนประโยชน ในการเรียนรู การดําเนินชีวิตในสังคม  และการ
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม  การเรียนรูเหลานี้  จะเกิดขึ้นไดเด็กก็จะตองมีความพรอมทางภาษา      
ในดานการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน ไปพรอมๆ กัน เพ่ือเด็กไดมีการพัฒนาการครบทุกดาน 
 
 1.2 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
  พัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยจะเจริญกาวหนาและพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วถาไดรับ
การเสริมสรางประสบการณทางภาษาที่เต็มไปดวยกระบวนการแหงการเรียนรูที่ตอเน่ืองและ
เชื่อมโยงกัน การพัฒนาการทางภาษาก็เหมือนกับการพัฒนาดานอ่ืนๆ คือ มีความเจริญงอกงามที่
ตอเน่ืองกัน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยจะเปนไปอยางรวดเร็ว เด็กแตละคนจะมีแบบแผนของการพัฒนา
ภาษาไมแตกตางกันจะมีลําดับขั้นตอนของการเจริญงอกงามเหมือนกันแตอัตราและประสิทธิภาพ
ของพัฒนาการนั้นแตกตางกันไปซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความสามารถที่มีอยูเดิม   
ความถนัด  อัตราของการพัฒนา  ประสบการณเดิม และความ สนใจของเด็ก และมีผูใหความเห็น
ของพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยดังตอไปน้ี (รุงนภา  วุฒิ. 2543: 11)  
   ไวก็อตสกี (Morrow. 1993: 239; citting Vygotsky. 1978)  กลาววา เด็กพัฒนาภาษา
เพ่ือที่จะเขารวมกิจกรรมในสังคม ฉะน้ันเด็กจะตองเรียนรูที่จะเขาใจใช คือ การสื่อภาษาโดยใช
สัญลักษณ ซ่ึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก กระบวนการพัฒนาการสัญลักษณ  เด็กตองเรียนรูที่จะฟง  
พูด  เขียนและอาน ซ่ึงคือการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน เด็กเริ่มเรียนรูภาษาตั้งแตทารก 
เรียนรูที่จะฟง เพ่ือที่จะพูดหรือใชกิริยาทาทางหรือการใชสัญลักษณ หรือการวาดรูปจนกระทั้ง 
พัฒนามาเปนการเขียน 
  สําหรับเนสเซล (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 207-208; อางอิงจาก Necssel. 1989) ได
อางถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กวาประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  ขั้นที่  1  เด็กอายุ 10 เดือน-1 ป 6 เดือนจะควบคุมการออกเสียงคําที่จําไดสามารถ
เรียนรูคําศัพทในการ สื่อสารถึง  50 คํา  คําเหลานี้จะเกี่ยวของกับ สิ่งของ สัตว คน  หรือเร่ืองราวใน
สิ่งแวดลอม การที่เด็กออกเสียงคําหนึ่งหรือสองคํา อาจมีความหมายรวมถึงประโยคหรือวลีทั้งหมด 
  ขั้นที่ 2 เด็กอายุ  1 ป 6 เดือน-2 ป  การพูดจะเปนการออกเสียงคํา สองคํา  และวลี
สั้นๆ และมีเฉพาะคําสําคัญสําหรับสื่อความหมาย  เด็กเรียนรูคําศัพทมากขึ้นถึง  300 คํา  รวมทั้งคํา
กิริยาและคําปฏิเสธ เด็กจะสนุกสนานกับการพูดคนเดียว ในขณะที่ทดลองพูดคําและโครงสรางหลาย
รูปแบบ 
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  ขั้นที่ 3 เด็กอายุ 2-2 ป 6 เดือน จะเรียนรูคําศัพทเพ่ิมขึ้นถึง 450 คํา วลีจะยาวขึ้น  
พูดประโยคความเดียวสั้นๆ มีคําคุณศัพทรวมในประโยค 
  ขั้นที่ 4 เด็กอายุ 2 ป 6 เดือน-3 ป  คําศัพทจะเพ่ิมมากขึ้นถึง 1000 คํา ประโยคเริ่ม
ซับซอนขึ้น เด็กที่อยูในสิ่งแวดลอมที่สงเสริมพัฒนาการทางภาษาจะแสดงใหเห็นถึงความเจริญงอก
งามทางดานจํานวนคําศัพท  และรูปแบบของประโยคอยางชัดเจน 
  ขั้นที่ 5 เด็กอายุ 3-4 ป 6 เดือนสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ มีครอบครัว และ
ผูคนรอบขาง  จํานวนคําศัพทที่เด็กรูประมาณ 2,000 คํา เด็กใชโครงสรางของประโยคหลายรูปแบบ  
เด็กจะพัฒนาพื้นฐานการสื่อสารดวยวาจาอยางม่ันคง  และเริ่มตนเรียนรูภาษาเขียน 
  พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ (2537: 63-66) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางภาษาและการ
พูดของเด็กปฐมวัย  ไว  ดังน้ี  
   1. อายุแรกเกิดถึง 2 ขวบ  เด็กแรกเกิดมักแสดงอากัปกิริยาดวยวิธีอ่ืนๆที่ไมใชภาษา
พูด เชน  การรองไห  การทําทาทางตางๆ  เม่ือทารกเปลงเสียงออกมาเปนคําพูด คําสวนใหญจะ
เปนคํางายๆ  เบื้องตนเกี่ยวกับคํานามที่มุงถึงสิ่งของและบุคคลตางๆ  ในสิ่งแวดลอมและคํากิริยาที่
แสดงอาการของทาทาง เชน ยืน น่ัง นอน เด็กอายุ 18 เดือนสามารถพูดไดประมาณ 10 คํา และ
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ถึง 30 คํา เม่ืออายุประมาณ 2 ขวบ การเรียนรูคําศัพทมากนอยเพียงใดนั้นเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับสติปญญาของเด็กตลอดจนการสงเสริมและโอกาสที่จะไดเรียนรู  เด็กหลายคนในวัยน้ี
จะจดจําตลาด  และคําสบถ จากคนใกลชิด  แตไมเขาใจความหมายที่แทจริง  เด็กวัยน้ีมีความเจริญ
ทางภาษามาก  มักจะตั้งคําถามวา  อะไร  ทําไม 
   2. อายุ 3 ขวบ สามารถเขาใจภาษาพูดของผูใหญ  ภาษางายๆ เบื้องตน  ยังไมเขาใจ
ในสิ่งที่มองไมเห็น  ยังไมเขาใจความหมายจากคําสั่งหรือคําขอรองจากผูใหญ  เน่ืองจากพัฒนาการ
ทางภาษาในวัยน้ีเจริญเร็วมาก สามารถตั้งคําศัพทใหมๆ หรือเรียกชื่อใหม ในสิ่งที่ตนเองไมทราบ  
หรือไมเคยรูจักมากอน 
   3. อายุ  4 ขวบ  ใหความสนใจในภาษาพูดของผูใหญ  โดยเฉพาะคําแสลง หรือคํา
อุทาน  เด็กเริ่มมีคําถามที่มีเหตุผลมากขึ้น  การฟงนิทานเปนสิ่งที่เด็กชอบมาก  
   4. อายุ  5 ขวบ เริ่มมีพัฒนาการทางภาษามากขึ้น  สามารถเขาใจภาษาพูดขอความ
ยาวๆ ของผูใหญไดดีพยายามพูดยาวๆ  โดยเลียนแบบผูใหญในการสรางประโยค ชอบฟงนิทาน
เทพนิยาย  
   5. อายุ  6 ขวบ เด็กสวนใหญจะสนใจในการพูด เด็กจะชอบสนทนากับเพ่ือนๆ หรือ
ผูใหญ มากกวาการเลนสิ่งของ และมีความสุขเม่ือไดสนทนากับผูอ่ืน ชอบฟงเรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสนใจในการอานเทพนิยายที่มีภาพประกอบ  
      วิณี  ชิดเชิดวงศ (2537: 192) กลาววา พัฒนาการทางภาษาของเด็กในวัยน้ีมี
ความสําคัญมาก เด็กพรอมที่จะฝกทักษะทางภาษาทั้งในดานการรูคําศัพท การออกเสียงคําให
ชัดเจน การใชประโยคในการติดตอสื่อสาร การบอกวัตถุสิ่งของเปนตน แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับปจจัย
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หลายอยาง เชน อายุ เพศ โอกาสและสิ่งแวดลอมที่จะมีสวนชวยพัฒนาความสามารถทางภาษา
ใหกับเด็กไดเปนอยางดี 
  โลแกน; และโลแกน (Logan; & Logan) ไดแบงพัฒนาการทางภาษาออกเปน 7 ขั้น 
(เยาวพา  เดชะคุปต.  2542: 60-61; อางอิงจาก  Logan; & Logan. 1974) ดังน้ี 
  1.  ระยะเปะปะ (Random  Stage  หรือ Paralinguistic  Stage) อายุแรกเกิดถึง 6 
เดือนในระยะนี้เปนระยะที่เด็กจะเปลงเสียงตางๆ  ที่ยังไมมีความหมาย  การเปลงเสียงของเด็กเพื่อ
บอกความตองการของเขา และเม่ือไดรับการตอบสนองเขาจะรูสึกพอใจ  ตัวอยาง เชน  เด็กจะรอง
เม่ือถูกปลอยใหอยูคนเดียว  เม่ือรูสึก หิว  ฉี่  ฯลฯ หรือรูสึกเปนสุขที่ไดสงเสียงออกมา 
  เม่ือเด็กอายุได  6 เดือน  จะเริ่มออกเสียง ออ-แอ  และเริ่มเปลงเสียงตางๆ ซ่ึงไมมี
ผูใดเขาใจหรือแยกแยะไดนอกจากนักภาษาศาสตร  ในชวงนี้จะเปนชวงที่ดีของการสนับสนุนใหเด็ก
พัฒนาการทางการพูดและเด็กที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ จะมีโอกาสพัฒนาการทางภาษาไดดีกวา
เด็กที่ไมสบาย เจ็บปวยรองไหโยเย 
  2.  ระยะแยกแยะ (Jargon  Stage) อายุ 6 เดือนถึง 1 ป หลังจาก 6 เดือนขึ้นไปและ
เด็กจะรูสึกพอใจที่จะไดสงเสียงและถาเสียงใดที่เขาเปลงออกมากไดรับการตอบสนองในทางบวก   
เขาก็จะเปลงเสียงนั้นซ้ําอีก  ในบางครั้งเด็กจะเลียนเสียงสูงๆ ต่ําๆ ที่มีคนพูดคุยกับเขา 
  3.  ระยะเลียนแบบ (Limitation  Stage) อายุ 1-2 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะเริ่มเลียนเสียง
ตางๆ ที่เขาไดยิน เชน เสียงของพอแม ผูใหญที่ใกลชิด เสียงที่เปลงออกมาอยางไมมีความหมาย จะ
คอยๆ  หายไปและเด็กจะเริ่มรับฟงเสียงที่ไดรับการตอบสนองซึ่งนับวาพัฒนาการทางภาษาจะเริ่ม
อยางแทจริงที่ระยะนี้ 
  4.  ระยะขยาย (The  Stage of  Expansion) อายุ 2-4 ขวบในระยะนี้เด็กจะหัดพูด
โดยจะเริ่มจากการหัดเรียกชื่อ คน สัตวและสิ่งของที่อยูใกลตัว เขาจะเริ่มเขาใจถึงการใชสัญลักษณ
ในการสื่อความหมาย  ซ่ึงเปนการสื่อความหมายในโลกของผูใหญ การพูดของเด็กในระยะแรกๆ จะ
เปนการออกเสียงคํานามตางๆ เปนสวนใหญ เชน พอ แม พ่ี นอง นก แมว หมา ฯลฯ และ
คําคุณศัพทตางๆ ที่เขาเห็น  รูสึก และไดยิน   ซ่ึงในวัยตางๆ เขาจะสามารถพูดไดดังน้ี 
  อายุ 2 ขวบ  เด็กจะเริ่มพูดเปนคําโดยจะสามารถใชคํานามได 20 %  
  อายุ 3 ขวบ  เด็กจะเริ่มพูดเปนประโยคได 
  อายุ 4 ขวบ  เด็กจะเริ่มใชคําศัพทตางๆ และรูจักการใชคําเติมหนา และลงทายอยาง
ผูใหญใช 
  5.  ระยะโครงสราง (Structure  Stage) อายุ 4-5 ขวบ  ในระยะนี้เด็กจะเริ่มพัฒนา
ความสามารถในการรับรูและการสังเกต เด็กจะเริ่มเลนสนุกกับคํา และรูจักคิดคําและประโยคของ
ตนเอง  โดยอาศัยการผูกจากคําวลี  และประโยคที่เขาไดยินคนอ่ืนๆ  พูด เด็กจะเริ่มคิดกฎเกณฑใน
การประสมคํา และหาความหมายของคําและวลี โดยเด็กจะเริ่มรูสึกสนุกกับการเปลงเสียง โดยเขาจะ
เลนเปนเกมกับเพ่ือน ๆ หรือสมาชิกในครอบครัว 
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  6.  ระยะตอบสนอง (Responding  Stage) อายุ 5-6 ขวบ ในระยะนี้ความสามารถใน
การคิดและพัฒนาการทางภาษาของเด็กจะสูงขึ้น  เขาจะเริ่มพัฒนาภาษาไปสูภาษาที่เปนแบบแผน
มากขึ้น และใชภาษาเหลานั้นกับสิ่งตางๆ รอบตัว 
  การพัฒนาทางภาษาของเด็กในวัยน้ีจะเร่ิมตนเม่ือเขาเขาเรียนในชั้นอนุบาลโดยเด็กจะ
เริ่มใชไวยากรณอยางงายๆไดรูจักใชคําที่เกี่ยวของกับบานและโรงเรียนภาษาที่เด็กใชในการสื่อ
ความหมาย ในระยะนี้จะเกิดจากสิ่งที่เขามองเห็นและรับรู 
  7.  ระยะสรางสรรค (Cresative  Stage) อายุ 6 ปขึ้นไป ในระยะนี้ไดแกระยะที่เด็กจะ
เริ่มเขาโรงเรียน  เด็กจะเลนสนุกกับคํา และหาวิธีสื่อความหมายดวยตัวเลข  เด็กในระยะนี้จะพัฒนา 
วิเคราะห และสรางสรรค ทักษะในการสื่อความหมาย  โดยใชถอยคําสํานวน การเปรียบเทียบ และ
ภาษาพูดที่เปนนามธรรมมากขึ้น และเขาจะรูสึกสนุกกับการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการ
เขียน    
  สรุปไดวา พัฒนาการทางภาษาเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองตั้งแตแรกเกิดจากการ
ทดลองเลนกับเสียงของตังเองเปนความพยายามที่จะพัฒนาการใชคําพูด เพ่ือการสื่อสารออกมา
อยางมีความหมาย ตอมาจึงใชคําและประโยคที่มีความหมายสลับซับซอนมากขึ้นตามลําดับขั้น
พัฒนาการของอายุเด็กในแตละวัยซ่ึงอาจจะเหมือนหรือตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมและ
ประสบการณของเด็ก 
 
 1.3 ความหมายของการเขียน 
  การเขียนเปนทักษะหนึ่งของการใชภาษา  ที่ตองไดรับการฝกฝนจนชํานาญ เพ่ือที่จะ
ถายทอดความรู ความคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจดังน้ันจึงมีผูใหความหมายของการเรียนไวมากมาย
ดังน้ี 
  อะราพอฟ (Arapoft. 1967: 119-120) กลาววา การเขียนเปนกระบวนการทางความคิด
และไดย้ําวา ในขณะที่เขียนหนังสือจะตองตั้งจุดมุงหมายเอาไวและพยายามเรียงลําดับความสําคัญ
ใหเปนไปตามขั้นตอน 
  แมคคริมอน (Mccrimon. 1978: 3) การเขียนที่ดีจะตองสื่อสารความคิดความรูสึก
ตลอดจนเรื่องราวตางๆ  ได  และทําใหผูอ่ืนเขาใจตรงกับเจตนารมณของผูเขียน 
  จอหน; และแมรี่ (John; & Mary. 1995: 232) ไดใหความหมายการเขียนในเด็ก
ปฐมวัยวา หมายถึงรอยขีดๆ เขียนๆ ซ่ึงมีความหมายอาจจะเขียนเหมือนตัวอักษรจริงหรือไมก็ได  
การเขียนจะมีความกาวหนาเปนขั้นๆ กระบวนการที่ใชในการเขียนมีความหมาย ผูเขียนใชในการ
เขียนเปนสื่อในการเสนอความคิด 
  ทิศนา  แขมมณี; และคนอื่น ๆ (2535: 107) ไดกลาวถึง การเขียน เปนการฝกลีลา
การใชมือใหเด็กมีความพรอมในการเขียนสามารถบังคับกลามเนื้อมือไดตามตองการ 
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  ราศี  ทองสวัสดิ์ (2527: 182) กลาววา การเขียนของเด็กปฐมวัยควร หมายถึงการ
เขียนเสนยุงๆ หรือวาดภาพตางๆ  ตามวัยหากเด็กสามารถพัฒนาการเขียนเหลานี้ไดก็จะชวยให
เด็กเขียนภาพที่มีความหมายได 
  หรรษา นิลวิเชียร (2535: 232-233) ไดกลาวถึง การเขียนเด็กจะพัฒนาความสามารถใน
การเขียนจากขั้นงาย ๆ ไปสูขั้นที่ซับซอนขึ้นทั้งนี้เพ่ือแสดงออกถึงความประทับใจของตนเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูหรือเพ่ือสนองสิ่งบันเทิง เด็กตองการประสบการณ การทําเครื่องหมาย และการ
ทดลองเขียนคําเขียนประโยคเพื่อจะไดเกิดการคนพบวาเครื่องหมายเหลานั้นมีความหมาย 
  นอกจากนี้ นิตยา ประพฤติกิจ (2539: 161-177) กลาววา การเขียน (Writing) การ
เขียนของเด็กที่มีอายุนอยกวา  6 ป เปนการเขียนในลักษณะการจับปากกา  หรือดินสอแลวลากไป
ลากมาในกระดาษ  และเด็กสามารถบอกไดวา  สิ่งน้ันคืออะไร และสามารถเชื่อมโยงเปนเรื่องราวได 
  ราเคล ไคดา  (Rachel Keidar) ไดอธิบาย การเขียนหมายถึง การสื่อสารการแสดง
ความคิดความรูสึกออกมาอยางมีความหมาย  ดังนั้น  การเขียนและการอานจะดําเนินไปพรอมกัน
เน่ืองจากการเปนนักเขียนที่ดีไดน้ัน  ตองอาศัยการอานที่แตกฉานในเรื่องน้ันๆ  สวนการฝกฝนให
เด็กเขียนหนังสือใหไดน้ัน  ครูตองตระหนักวาการฝกเขียนที่ใหลอกเลียนแบบโดย  เด็กไมไดใช
ความคิด แตเปนการฝกกลามเนื้อมือ  หรือฝกเฉพาะความสวยงามของลายมือน้ันแตกตางกันโดย
สิ้นเชิงกับการเขียนที่มาจากความคิดซึ่งเกิดจากการฝกคิดและถายทอดความคิดออกมาเปนภาษา 
สัญลักษณ คือตัวอักษรอยางธรรมชาติจากการไดฟงมามากไดอานมามากจนสามารถถายทอดเอง
ได  และมาฝกฝนความถูกตองสวยงามภายหลัง 
  สรุปไดวา  การเขียนในเด็กปฐมวัย  หมายถึง การที่เด็กขีดเขียนถายทอดความคิด
ออกมาอยางมีความหมาย เด็กสามารถบอกไดวาเขาเขียนอะไร การเขียนของเด็กอาจจะไมสวยงาม
หรือถูกตองตามหลักการเขียน แตการเขียนของเด็กจะเปนไปตามพัฒนาการและความสามารถ
เฉพาะของแตละคน 
 
 1.4 ความสําคัญของการเขียน 
  สนิท   ตั้งทวี (2529: 118)  ไดสรุปความสําคัญของการเขียนไวดังน้ี 
   1.  เปนเครื่องแสดงออกทางความรู  ความคิดและความรูสึกของมนุษย 
   2.  เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดความเจริญของมนุษย 
   3.  เปนเครื่องมือสื่อสารในอดีต  ปจจุบันและอนาคต 
   4. เปนเครื่องมือใชสนองความปรารถนาของมนุษย เชน ความรัก ความเขาใจ   
เปนตน 
   5.  เปนเครื่องมือสําคัญทางวัฒนธรรมที่ถายทอดมรดกทางดานสติปญญา 
ของมนุษย 
   6.  เปนสื่อที่ชวยแพรกระจายความรู  ความคิดใหกวางไกล 
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   7.  เปนสื่อกลางที่ใหความรู  ความคิด  และความเพลิดเพลินแกคนทุกเพศทุกวัย 
   8.  เปนบันทึกทางสังคมที่ใหประโยชน  แกคนรุนปจจุบันและอนาคต 
   9.  เปนงานอาชีพที่สําคัญอยางหนึ่งในปจจุบัน 
  นภดล จันทรเพ็ญ (2531: 9)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขียนไววา 
   1.  การเขียนเปนการสื่อสารของมนุษย 
   2.  การเขียนเปนเครื่องมือถายทอดความรู 
   3.  การเขียนสามารถสรางความสามัคคีในมนุษยชาติ 
   4.  การเขียนเปนเครื่องระบายออกทางอารมณของมนุษย 
  กรรณิการ พวงเกษม (2532: 31) กลาววาการเขียนเปนวิธีการหนึ่งที่เด็กไดแสดงออก  
เปนพัฒนาการทางภาษาอีกดานหนึ่งที่มีความสําคัญ เชนเดียวกับการพูด การเขียนเปนเครื่องมือที่
จะพัฒนาความมีเหตุผลในเด็ก เปนการแสดงออกซึ่งสุนทรียะและความคิดสรางสรรคของเด็ก เปนทาง
ที่จะระบายอารมณ เปนการเพิ่มความเชื่อม่ัน ใหมีขึ้นในตนเอง ครูควรแนะนําใหเด็กรูจักเขียนโดยใช
ความคิดใชประสบการณ  ความพอใจ  ตลอดจนทักษะทางภาษาในระดับของเด็กเอง 
  นฤมล  เฉียบแหลม (2545: 22) กลาววาการเขียนมีความสําคัญคือ เปนวิธีการสื่อสาร
อยางหนึ่งที่ผูเขียนสงถึงผูรับ โดยที่การเขียนนั้นสามารถแสดงใหเห็นถึงความรูสึก อารมณสุนทรียะ 
ความตองการ ภูมิปญญาและประสบการณของผูเขียนการเขียนสามารถเก็บไวไดนานและถือเปน
เครื่องมือถายทอดวัฒนธรรมอยางหนึ่ง 
  สรุปไดวา การเขียนมีความสําคัญ คือ เปนการสื่อสารที่ผูเขียนสงถึงผูรับโดยที่การเขียน
น้ันสามารถแสดงใหเห็นถึงความรูสึก  ความตองการและประสบการณภูมิปญญาและประสบการณของ
ผูเขียน 
  
 1.5 จุดมุงหมายของการเขียน 
  การถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูเขียนนั้น  ผูเขียนยอมตองมี จุดมุงหมายไวในใจวา
จะเขียนอะไรเขียนอยางไร เขียนเพื่อใคร เขียนทําไม จึงจะทําใหผูอานเขาใจเปนอยางดี  ซ่ึงผกาศรี   
เย็นบุตร (2526: 95)  ไดกําหนดจุดมุงหมายในการเขียนแตละครั้งไวดังน้ี 
  1.  เพ่ืออธิบาย เปนการบอกเลาใหทราบตองการใหผูอานรับความรูความคิดประสบการณ  
เชน บทความ ตําราวิชาการ ฯลฯ 
  2.  เพ่ือพรรณนา เปนการบอกความรูสึกใหทราบ ตองการใหผูอานทราบ ความรูสึก
ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เชน รูสึกรัก โกรธ ฯลฯ เชน เรียงความ นวนิยาย เรื่องสั้น 
ฯลฯ 
  3.  เพ่ือเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนใจ เปลี่ยนความรูสึกของผูอานตามที่ผูเขียนตองการ 
เชน ชักชวนใหเห็นจริงหรือปฏิบัติตาม 
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      หรรษา  นิลวิเชียร (2535 : 232-234)  กลาวถึงการกําหนดจุดมุงหมายการเขียนใน
เด็กปฐมวัยไววา  เด็กจะพัฒนาความสามารถในการเขียนจากขั้นงายๆ ไปสูขั้นที่ซับซอนยิ่งขึ้น  
ทั้งนี้เพ่ือแสดงออกถึงความประทับใจของตน  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูสึก เพ่ือแสดงความตองการ  
หรือเพ่ือเสนอสิ่งบันเทิงเด็กตองการประสบการณ การทําเครื่องหมาย และการทดลองเขียนคํา  
เขียนประโยคเพื่อที่จะไดเกิดการคนพบวา  เครื่องหมาย  เหลานั้นมีความหมาย 
 สรุปไดวา  จุดมุงหมายของการเขียนเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูเขียนตองการ
สื่อสารให  ผูอาน  เขาใจ  สวนเด็กปฐมวัยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงออกถึงความประทับใจหรือเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น  เพ่ือแสดงความตองการหรือเพ่ือเสนอสิ่งบันเทิง 
 

1.6  องคประกอบของการเขียน 
   สนิท  ฉิมเล็ก (2540: 181-182); และวรรณี โสมประยูร (2537: 142) กลาวไว
สอดคลองกันวา  การเขียนมีองคประกอบสําคัญ  4  ประการคือ 
   1. ผูเขียนหรือผูสงสาร ผูเขียนเปนจุดกําเนิดที่ทําใหเกิดงานเขียนขึ้น ลักษณะตางๆ 
ของผูเขียนที่ชวยใหเกิดงานเขียนไดแก ความรู การแสดงความคิดเห็น ความสามารถในการใช
ภาษาลําดับความสําคัญ   ลักษณะทางการเขียนที่สงผลไปถึงลายมือของผูเขียน   และความมี
มารยาทในการเขียน 
   2.  ภาษา ภาษาที่ใชในการเขียนมี  3 ระดับ คือ ภาษาพูด  ภาษากึ่งแบบแผน และ
ภาษาที่มีแบบแผนสามารถสอนผูเขียนภาษาไดทั้ง 3 ระดับ แตความสําคัญอยูที่การเลือกใชภาษา
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะบุคคล จุดมุงหมายสถานที่ เวลาและสถานการณสิ่งแวดลอม 
   3.  เครื่องมือ เครื่องมือที่ทําใหเกิดสาร คือ เครื่องเขียน เชน ดินสอ ปากกา  กระดาษ 
หรืออ่ืนๆ ที่ใชแทนกันได  และตัวอักษรที่อาจจะเรียกอีกอยางหน่ึงวา ลายมือ ถาลายมือสะอาด
เรียบรอย  ถูกตองและชัดเจน  ถือวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
   4.  ผูอาน ผูอานเปนองคประกอบที่สําคัญ  ที่ผูเขียนตองคํานึงถึง เพราะเปาหมาย
สําคัญของการเขียน  คือ มุงใหผูอานเกิดการรับรูและเขาใจในสิ่งที่สื่อสารออกไป ดังน้ันผูเขียนจึง
จําเปนตองเลือกเน้ือหา ภาษาวิธีเขียน รูปแบบการเขียนใหเหมาะสม และสอดคลองกับผูอานจึงจะ
ทําใหการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ 
    นฤมล เฉียบแหลม (2545: 24) ไดกลาววา องคประกอบของการเขียนมี  4 ประการ
ที่ครูตองยึดหลักและคํานึงถึงเสมอ กอนที่จะวางแนวทางในการสอนเขียนและนอกเหนือจากนี้ยังมี
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอนเพื่อพัฒนาการเขียนใหกับเด็กอีกก็ คือปจจัยที่เกี่ยวกับดานรางกายของ
เด็ก เชน อวัยวะที่เกี่ยวของกับการเขียน ไดแก กลามเนื้อมือ ประสาทตา ความสัมพันธระหวางตา
กับความสนใจ ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด และสัญลักษณใหสัมพันธกับปจจัยที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก เชน สภาพครอบครัว โรงเรียน ซ่ึงประกอบไปดวยครูที่เปน
ตนแบบในการเขียนหรือเทคนิควิธีการสอนเขียน  เปนตน 
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               สรุปไดวา องคประกอบของการเขียน มี  4 ประการ คือ ผูเขียนหรือผูสงสาร ภาษา  
เครื่องมือ  ผูอาน ซ่ึงในการสอนเพื่อพัฒนาการเขียนครูตองยึดหลักและคํานึงถึงเสมอกอนที่จะวาง
แนวทางในการสอนเขียน สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอน เพ่ือพัฒนาการเขียนใหเด็ก คือ ดาน
รางกาย สติปญญา สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก และครูที่เปนตนแบบในการเขียนใหกับเด็ก 
 
 1.7 ปจจัยที่เก่ียวของกับการเขียน   
  การเขียนเปนการถายทอดความคิด  ความรูสึก  และความเขาใจของตนเองออกมา
เพ่ือสื่อความหมายของตนใหผูอ่ืนเขาใจและเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนาความคิดสติปญญา ตลอด 
จนเจตคติดวยการเขียน จึงเปนทักษะการแสดงออกที่สําคัญ และสลับซับซอน วรรณี โสมประยูร  
(2537: 146-148) กลาววาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนมีหลายประการ ดังน้ี 
  1.  อวัยวะที่เกี่ยวของกับการเขียน 
   1.1   มือ การพัฒนากลามเน้ือมือมีสวนสําคัญในการเขียน เด็กบางคนไมสามารถ
บังคับกลามเนื้อมือใหเขียนได  บางคนมือพิการก็ทําใหเขียนไมถนัด หรือไมสามารถเขียนไดเลย  
การเขียนตองใชมือเปนประการสําคัญ  ดังน้ันจึงตองมีการฝกกลามเนื้อมือดวย 
   1.2  ตา การเขียนจําเปนตองใชสายตาในการดู ขณะเขียนสําหรับเด็กที่มีพัฒนา 
การทางอวัยวะตาไมเจริญไปตามปกติ จะมองภาพกลับกนักับสภาพจริง คือ  มองตัวอักษรกลับหัว 
   1.3  ความสัมพันธระหวางตากับกลามเน้ือ  การเขียนตองอาศัยการมองเพื่อ
รับเขาและใชมือเขียนสิ่งที่มองเห็นน้ัน  นอกจากนี้ตายังมองสิ่งที่เขียนวาเหมือนที่คิดไวหรือไม 
  2.  สมองหรือสติปญญา 
      การเขียนเปนการถายทอดความคิดความเขาใจและเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนา
ความคิดและสติปญญา  ดังนั้นสมองก็จะเปนปจจัยหนึ่งที่จําเปนตอการเขียนอยางยิ่ง เพราะถาสมอง
ไมคิดสิ่งใดแลวก็ไมมีความตองการที่จะเขียนแสดงสิ่งนั้นออกมาใหผูอ่ืนเขาใจ นอกจากนี้ สมองยัง
เกี่ยวของกับการเขียนในเรื่องตางๆ  อีกเชนกัน 
         2.1 ความสามารถในการรับรูและคําสั่ง ตอไปน้ี เชน การสังเกตสิ่งที่เขียนวามี
ลักษณะอยางไร การเห็นความสัมพันธของเรื่องที่เขียน การลําดับความคิดเพื่อบรรยายเรื่องและการ
จําลักษณะตัวอักษร  คําประโยค  และขอความ 
   2.2 ความสามารถในการแสดงออกที่ตางกันเนื่อง จากความสามารถในการรับ
และการถายทอดของแตละบุคคลแตกตางกัน คือบางคนเขียนไดเร็ว แตบางคนบังคับกลามเนื้อให
เขียนไดไมดี  
   2.3 ชวงความสนใจและความตั้งใจตางกัน เด็กที่มีชวงความสนใจสั้นมักเขียนได
นอยทําใหทักษะการเขียนไมดีเทาที่ควร และมีความตั้งใจเรียนนอยลง 
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   2.4 การเขียนมีความจําเปนตองโยงความคิดใหสัมพันธและตอเน่ืองกัน เพราะ
ความคิดที่สัมพันธและตอเน่ืองกันจะเปนสื่อใหเด็กเขียนเรื่องราวตางๆ ใหติดตอสัมพันธกันไดมาก
ขึ้น  
  3.  สิ่งแวดลอม 
       การเขียนตองอาศัยประสบการณพ้ืนฐานอื่นๆ ทั้งจากบาน โรงเรียน และสังคมซึ่ง
เปนปจจัยที่เกี่ยวของกันและมีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะการเขียนของเด็กดังน้ี 
   3.1 สิ่งแวดลอมทางบาน ไดแก ฐานะเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธใน
ครอบครัวภาษาพูดจํานวนพี่นองในครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดลอมที่กลาวมานี้นับเปน
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทางภาษาของเด็กมาก ทั้งนี้เพราะบานเปนสิ่งแวดลอมที่เด็ก
ประสบกอนและอยูใกลตัวที่สุด นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูภาษาอยางหนึ่งที่เด็กใชเปนอันดับแรก
คือ การเอาอยางและเลียนแบบ  เม่ือบานมีอิทธิพลตอการฟง การพูด และการอาน ดังน้ันบานจึง
เปนอันดับแรกที่มีอิทธิพลตอการเขียนเพราะ เด็กยอมเขียนตามที่ตนพูดหรือเขียนตามที่ไดฟงและ
อานมา  
   3.2 สิ่งแวดลอมทางโรงเรียน โรงเรียนทําหนาที่สรางเสริม ปรับปรุงแกไขพฤติกรรม
ตางๆ ดังน้ันทักษะทางภาษาของเด็ก ซ่ึงรวมทักษะการเขียนดวยยอมพัฒนาไปตามสภาพแวดลอม  
ซ่ึงไดแก ตัวครูและเพื่อนๆ ในดานตัวครูเปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอภาษาของเด็กมาก  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเขียนของเด็กมักเริ่มตนจากครู เชน วิธีเขียนของครู วิธีการเขียนของครูที่เปนตนแบบ
ของการเขียนของเด็ก เจตคติของครู และบรรยากาศการเรียนเขียน ครูไดจัดบรรยากาศใหเด็กมี
อิสระในการคิด ยอมชวยใหเด็กสามารถเขียนอยางสรางสรรคไดสมบูรณอยางเต็มที่ สวนเพื่อนน้ัน
ถือเปนสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัวเด็กมาก เพราะในการเขียนเด็กจะซักถามเพื่อนหรือลอกการเขียน
จากเพื่อน  เปนตน 
   3.3 สิ่งแวดลอมทางสังคมและชุมชน เด็กๆ ตองเกี่ยวของกับสังคมและชุมชน
ตลอดเวลา ดังน้ันสภาพแวดลอมทางชุมชนและสังคมยอมมีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาเด็กใน
ดานพฤติกรรม บุคลิกภาพ เจตคติ ทักษะทางภาษาและอื่นๆ สําหรับทางดานภาษาไทยเฉพาะการ
เขียนเด็กมักฟง และอานจากสื่อมวลชนดวย  เด็กจึงเขียนตามประสบการณที่พบจากโทรทัศน  
หนังสือพิมพและเอกสารตางๆ 
    จากเอกสารที่กลาวมาพอสรุปไดวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนประกอบดวย  อวัยวะ
ที่เกี่ยวของกับการเขียน เชน มือ ตา ซ่ึงตองมีความสัมพันธกันสมองหรือสติปญญาสมองเปนตัวคิด
วา จะเขียนอะไรสวนสิ่งแวดลอม ไดแก บาน โรงเรียน สังคมและชุมชนที่เด็กเกี่ยวของ เด็กมักจะฟง
และอานจากสื่อ ดังน้ันเด็กจึงเขียนตามประสบการณที่พบเห็น 
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 1.8  ลักษณะและพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัย 
  การเขียนเปนการถายทอดความคิด ความรูสึกและความเขาใจของตนเองออกมาเพื่อ
สื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจและเปนเคร่ืองมือสําหรับพัฒนาความคิดสติปญญา ตลอดจน เจตคติ
ดวยการเขียนจึงเปนทักษะ การแสดงออกที่สําคัญและสลับซับซอน 
       การเขียนของเด็กแตละวัยมีความแตกตางกัน เร่ิมจากการลากเสนที่ยังไมมีความหมายไป
จนถึงการลากเสนที่มีความหมายสรางสัญลักษณและสื่อความหมายได โลเวนเฟรต (สุภาพ      
กิตติสาร. 2530: 26; อางอิงจาก Lovenfred. n.d.) ไดกลาวถึงพัฒนาการในการเขียนของเด็กดังน้ี 
  1.  เด็กในชวง  2–4  ป จะมีพัฒนาการในการเขียนโดย หยิบจับ  ขีดเขียนอยาง
สะเปะสะปะเพราะยังไมสามารถบังคับมือได จนกระทั้งประสาทมือเร่ิมสัมพันธกับการควบคุมสายตา
ในงานที่ทําได จะเร่ิมเขียนลากเสนที่สะเปะสะปะไปสูเสนโคง มีการวนซ้ําเสนเดิม มีทั้งเสนในแนวด่ิง
และเสนแนวนอน และจะลากเปนวงกลม จากนั้นเริ่มเลาถึงการขีดเขียน เริ่มสนใจและสํารวจสิ่งตางๆ 
รอบตัว  สามารถแสดงออกมาในเสนที่ตนขีดเขียน 
  2.  เด็กวัย  4-7 ป จะมีพัฒนาการในการเขียนโดยการขีดเขียนนั้นเริ่มมีความหมาย
ชัดเจน ยิ่งขึ้นเปนการเริ่มตนสื่อสารดวยภาพ เด็กเริ่มสรางแบบในการวาดของตนแบบแผนหรือ
สัญลักษณ แรกที่เด็กทําขึ้น ไดแก คน เพราะเปนสิ่งที่ใกลตัวเด็กมากที่สุด 
  ทิศนา  แขมมณี; และคณะ (2536:  76-77) ไดแบงพฤติกรรมการเขียนตามธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัยออกเปน 7 ลักษณะดังน้ี 
  1.  วาดแทนเขียน  เด็กสื่อการคิดโดยใชการวาดแทนเขียน 
  2.  ขีดเขี่ยแทนเขียน เด็กพยายามที่จะเขียนหนังสือแบบผูใหญแตการเขียนของเด็ก
คือการขีดเขี่ยในระยะแรก  เด็กอาจขีดเขี่ยไปทั่วหนากระดาษอยางไมมีระบบตอมาเด็กจะรูจักขีด
เขี่ยจากซายไปขวา  สิ่งที่ขีดเขี่ยดูคลายตัวหนังสือมากกวาภาพ 
  3.  เขียนทําเครื่องหมายคลายตัวหนังสือ เด็กพยายามเขียนตัวหนังสือบางตัวคลาย
ตัวอักษรบางตัวก็ไมคลายตัวอักษรแตเปนรูปรางตัวอักษรที่เด็กคิดขึ้นเอง 
  4.  เขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวิธีที่คิดขึ้นเอง  เด็กอาจเขียนคําที่เขียนไดแลว เชน ชื่อ
ของตัวเองดวยการสลับที่ตัวอักษรหรืออาจเขียนตัวอักษรสลับ 
  5.  คัดตัวอักษร เด็กอาจคัดลอกตัวอักษรที่เนนอยูรอบตัว หรือบอกขอความที่
ตองการจะเขียนใหผูใหญชวยเขียนใหแลวจึงนําไปลอก บางครั้งอาจเปนการลอกหมดทุกตัว 
บางครั้งเปนการลอกเฉพาะคําที่ตองการไปผสมกับคําที่เขียนไดแลว 
  6.  เขียนโดยคิดสะกดขึ้นเอง เด็กจะคิดวิธีสะกดขึ้นเองเม่ือเขาไมทราบวิธีสะกดแบบ
ผูใหญ เชน เด็กเขียน คม แทนคําวา ดอกไม 
  7. เขียนสะกดคําใกลเคียงหรือเหมือนกับวิธีสะกดของผูใหญ เชน เขียนวา “ขอบคุณคะ”  
โดยผสมพยัญชนะและสระตามเสียงของคําที่เขาพูดหรือไดยิน 
  นิตยา  ประพฤติกิจ (2539: 178-179) ไดแบงพัฒนาการทางการเขียนของเด็กปฐมวัย
ไดดังน้ี 
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  เด็ก  2  ขวบ ลากเสนขยุกขยิก ลากเสนตามรูปวงกลมได จับดินสอหรือปากกาโดยใช
ทั้งมือจับและทั้งแขนขยับเขยื้อนจะขีดเขียนจนเต็มหนากระดาษ  พอใจกับรอยขีดเขียนตนเอง 
  เด็ก  3  ขวบ ชอบเขียนตัวอักษรตัวโต ๆ ทุกหนทุกแบบชอบวาดและระบายสีเด็ก 4 ขวบ
จดจําอักษรบางตัวได รวมทั้งจําชื่อตนเองได อาจเขียนชื่อตนเองได หรือเขียนไดเปนบางตัว ชอบ
วาดและระบายสี  การวาดรูปคน วาดแคเพียงเสนตรงแนวตั้งและรางแบบหยาบๆ แตวาดรูปกลม
และสี่เหลี่ยมได 
  เด็ก  5  ขวบ เขียนชื่อตนเองได การเขียนพยัญชนะตัวเลข  อาจเขียนไมเรียงลําดับ
และบางที่เขียนหัวกลับก็มี  สามารถเขียนตัวเลขได  แตตัวไมเทากัน  และมีขนาดพอดีๆ จับดินสอ
ปากกาหรือพูกันไดดีขึ้น ชอบวาดและระบายสีสามารถวาดภาพที่ยกขึ้นไดและภาพมีความสมบูรณ 
มากขึ้น ชอบเลียนแบบสามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมเขาดวยกัน ชอบถามถึงตัวสะกดของคํา 
  ราศี  ทองสวัสดิ์ (2537 : 29) กลาววา การสอนหนังสือในระดับปฐมวัยสวนใหญน้ันจะ
เปนในลักษณะที่ครูเร่ิมสอน อาน-เขียน เร็ว แตเด็กมิไดเรียนรูไปดวย การจะเรียนอานเขียนไดชา
หรือเร็วยอมเปนไปตามพัฒนาการของเด็ก 
  อิลลิส  (Ellis. 1994: 277) กระบวนการเขียนของเด็ก ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดวยกัน
คือ 
  1.  ขั้นกอนเร่ิมการเขียน (Prewriting)  ขั้นนี้เปนการเตรียมความพรอม  ในการเขียน
คิดเกี่ยวกับหัวขอที่จะเขียน  ครูสังเกตไดจากสิ่งที่เด็กมักชอบพูดถึง 
  2.  ขั้นราง (Drafting) ขั้นนี้มีความสําคัญมากคือ  การเปดโอกาสใหเด็กพูดเกี่ยวกับ
สิ่งที่เขาคิดออกแบบที่จะเขียนและรางงานเขียน 
  3.  ขั้นแกไข (Revising) เปนขั้นใหเวลาเด็กตัดสินใจแกไขงานของตน ครูอาจให
คําแนะนําโดยกระตุนใหเด็ดไดคิดหลายแงมุม 
  4.  ขั้นปรับปรุง (Editing) เปนขั้นสุดทายเด็กตองอานทบทวนตรวจตัวสะกด รูปแบบ
การเขียน เครื่องหมายตาง ๆ และอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหผูอานเขาใจงานเขียนยิ่งขึ้น 
  สรุปไดวา ลักษณะและการเขียนของเด็กปฐมวัยจะเริ่มจากการวาดรูปเพ่ือสื่อความคิด
โดยการขีดๆ เขียนๆ  การคิดแบบเขียนของตัวเอง การคัดลอกตัวอักษรจากแบบ จนกระทั่งสามารถ
เขียนและสะกดไดถูกตองตามแบบการเขียนจริง ซ่ึงจะเหมือนการเขียนของผูใหญ กระบวนการ
เขียนของเด็กจะแตกตางจากผูใหญ 
 
 1.9  การสงเสริมพัฒนาการทางการเขียนของเด็กปฐมวัย 
  ความสามารถทางการเขียนของเด็กเปนสิ่งที่ตองสงเสริมเพราะเด็กจะไดรับการพัฒนา
ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคมและสติปญญา  ซ่ึงสวนใหญจะเริ่มตนที่การวาดภาพ ถา
เด็กไดรับการพัฒนาดวยการใชความคิด โดยการขีดเขียนสัญลักษณตางๆ เปนประจําก็สามารถ
พัฒนามาเปนการเขียนตัวอักษรได 



 19 

  เกล็บ (Ratana  Siripanich. 1973: 25 ; citing Gelb. n.d.) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนของเด็กเริ่มเขียนไววา การเขียนตามความรูสึกของเด็กเปนงานยากและซับซอนกวาการ
อานมากเพราะการอานนั้นเด็กใชเพียงแตสังเกต  ความแตกตาง ของตัวอักษรกับทําความเขาใจ
ความหมายตัวอักษร และใชความสัมพันธระหวางสายตากับสมองเทานั้น แตการเขียนเด็กจะตอง
เพ่ิมการประสาสัมพันธระหวางสมอง สายตาและการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมือดวย 
   มอรโรว (Morrow. 1993: 245) กลาววา แนวทางสงเสริมพฤติกรรมการเขียนใหเด็ก
ปฐมวัยสามารถทําไดดังน้ี 
  1.  ควรจัดสิ่งแวดลอมใหมีอุปกรณที่หลากหลายสําหรับใหเด็กไดฝกเขียน 
  2.  ควรจัดกิจกรรมที่สนุกสนานใหเด็กไดเขารวมเพราะเด็กจะทําผลงานจากประสบ 
การณที่เขาพอใจ 
  3.  เด็กจะสังเกตการเขียนของผูใหญเสมอ ทั้งขณะทํางาน และในเวลาวางเพราะฉะนั้น 
ผูใหญควรทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก 
  4.  เด็กตองการโอกาสและวัสดุอุปกรณที่จะเขียนดวยตนเอง 
  5.  บางครั้งเด็กตองการความชวยเหลือในการตัดสินใจที่จะเขียนอยาปลอยใหเด็ก 
เขียนคนเดียว 
  6.  เด็กจะใหความหมายสิ่งที่เขาเขียน  เชนตัวหนังสือ  คํา  เปนตน 
  7.  ในการเขียนของเด็กโดยมากจะมีความหมายในการสื่อสารดังน้ันตองใหความสนใจ 
  8.  เด็กควรไดรับการสนับสนุนในระยะยาวทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม  อาจจะ 
โดยการใหเขียนบันทึก เขียนการด เขียนบัตรอวยพรในโอกาสตางๆ เขียนคํา เขียนสัญลักษณ  
เขียนประกาศ  เขียนเร่ืองราวและเขียนหนังสือ  เปนตน 
  9.  ควรอานเรื่องราวที่หลากหลายใหเด็กฟง เพราะอาจเปนการ จุดประกายความคิด 
ของเด็ก 
  10. ควรหาโอกาสที่เหมาะสมในการสอนเด็กเขียน 
  11. ควรเปดโอกาสใหเด็กไดเขียนคําจากตนแบบ 
  พูนสุข  บุณยสวัสดิ์ (2532: 53-54) กลาววา การเตรียมความพรอมทางดานการเขียน
ใหแกเด็กเรียน  เปนการเตรียมความพรอมทางพัฒนาการตางๆกอนเขียน ดังน้ี 
  1. การเตรียมความพรอมดานรางกาย  เปนการเตรียมความพรอมในการรับรูทางตา  
สามารถสังเกต  และจําแนกสิ่งที่เห็น การเคลื่อนสายตาจับภาพจากซายไปขวา 
   1.1 เตรียมความพรอมของกลามเนื้อแขน  มือ  น้ิวมือ ใหมีน้ิวที่แข็งแรงในการจับ
ดินสอใหม่ันคง 
    -  เตรียมความพรอมที่จะใชตาและมือใหสัมพันธกันอยางดี  สามารถจับดินสอ
ลากไปตามทิศทาง  และเปนรูปรางที่ตามองเห็นได 
   1.2 การเตรียมความพรอมทางสติปญญา 
    -  เตรียมความพรอมในการจํา คือ ใหสามารถจําภาพของตัวอักษร และการ
จําลีลาการเขียนอักษรแตละตัว 
    -  เตรียมความพรอมในการคิดและการเขาใจ 
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  6.  การฝกเรื่องตัวพยัญชนะ  ครูแจกซองใหเด็กแตละคนเพื่อประสมตัวอักษรตามชื่อ
ของตนเอง  หรือแจกตัวเลขใหเรียงก็ได   ถาโรงเรียนมีกระดานและตัวอักษรแมเหล็กก็สามารถใช
ตัวอักษรหรือตัวเลขเรียงบนกระดานได   นอกจากนี้ครูอาจใชตัวอักษรที่ทําดวยไมพลาสติกหรือ
กระดาษแข็ง  เพื่อใหนักเรียนลากเสนตามแบบ 
  7.  การเรียงชื่อสิ่งของ ครูจัดสิ่งของใหเรียงจากซายไปขวาหรือจากบนลงลางและ
เรียกเด็กใหชี้พรอมทั้งบอกชื่อสิ่งของนั้นตามลําดับที่วาง 
  8.  การวาดภาพ 
   8.1 ควรใหเด็กวาดภาพใหเสร็จอยางนอยสักสวนหนึ่งก็ยังดี 
   8.2 ใหเด็กลากเสนตามรอยปะ 
   8.3 ใหเด็กเขียนในอากาศหรือใชน้ิวจุมนํ้าแลวเขียนบนพื้นซีเมนต 
   8.4 ใหลากเสนตอภาพใหสมบูรณ 
   8.5 การโยงเสนจับคู เชนระหวางแมกับลูก (ของสัตวชนิดตางๆ) รองเทาแบบตางๆ 
  9.  การติดปายชื่อนอกจากเด็กมีปายชื่อติดเสื้อแลว ครูควรจัดทําปายชื่อนักเรียน
เพ่ือใหนักเรียนหยิบไปแขวนบนแผนกระดาษ  ซ่ึงครูเขียนชื่อศูนยการเรียนตางๆ ไว เด็กจะตอง
สนใจกอนวาจะเลือกศูนยใด แลวจึงนําปายชื่อตนไปแขวน หรือถามีปาย “อาสาสมัครในวันนี้” ก็ให
เด็กนําไปแขวนดวย 
  10. ศิลปะ เชน ใหเด็กละเลงสี แลวใชน้ิวเขียน (Finger Painting) ลงบนสีเรียบๆ น้ัน  
หรือเขียนบนทราย การปะเศษกระดาษรูปตาง ๆ เปนตัวอักษร การขยํากระดาษ การสานกระดาษ
หรือ ไหมพรมเสนโตๆ ก็ได 
  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา แนวทางสงเสริมพัฒนาการทางการเขียนของเด็กปฐมวัยทั้ง
ครูและผูปกครองตองรวมมือกันและควรจัดกิจกรรม  สภาพแวดลอมรอบตัวเด็กและมีอุปกรณที่       
สงเสริมการเขียนอยางหลากหลาย การจัดกิจกรรมควรใหเด็กไดมีสวนรวมอยางกระตือรือรน ใหเด็ก
ไดมีโอกาส สํารวจ คนควา ทดลอง เพ่ือพัฒนาใหเด็กมีคุณสมบัติของการเปนผูสงสาร ควรเปน
แบบอยางที่ดีใหกับเด็ก ควรพูดคุยซักถามถึงสิ่งที่เด็กเขียน ตอบคําถามเมื่อเด็กสงสัย และประการ
สําคัญควรเปนนักสังเกตที่ดีวา เด็กสนใจอะไร เพ่ือที่จะเชิญชวนใหเด็กเขียนเกี่ยวกับสิ่งน้ัน 
 
 1.10 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียน 
    งานวิจัยตางประเทศ 
    สรัม (Schum. 1995: A) ไดศึกษาธรรมชาติในการเขียนของเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ป  
จํานวน 14  คน ใชเวลาในการศึกษา 9  เดือน  ขณะอยูที่บานและโรงเรียนโดยใหเด็กเขียนภาพ
รวมกับครอบครัว  ครูและเพื่อนรวมชั้นซ่ึงแบงการเขียนออกเปน 2 แบบ คือการเขียนที่เปนทางการ  
เชน  การเขียนถึงครูประจําชั้น  เขียนเกี่ยวกับหนาที่ของตน  เปนตน  และการเขียนที่ไมเปน
ทางการ เชน การเขียนสรางสรรคกับเพ่ือนนอกเหนือหลักสูตร การเขียนสิ่งที่เด็กจินตนาการ เปนตน  



 22 

จากการศึกษาพบวา  การเขียนของเด็กทั้งที่บานและที่โรงเรียนจะสื่อความหมายแตกตางกัน  โดยการ
เขียนที่ไมเปนทางการเด็กจะมีความคิดสรางสรรคในการสื่อสารและสรางผลงานอยางประณีตได
ดีกวาการเขียนอยางไมเปนทางการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  บลัด (Blood. 1996: Abstract) ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กอายุ 3-5 ป 
จํานวน 67 โรงเรียน โดยการทดสอบพัฒนาการทางภาษาการรับรู การเขียนและมีการศึกษาระยะ
ยาว  มีผูปกครองของเด็กเขารวม 56 คน เขามามีสวนรวมในการเรียนของเด็ก จากการศึกษาพบวา
การเรียนรูภาษาของเด็กขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก และเจตคติของผูปกครองในกระบวนการเรียนรู 
เพ่ืออานออกเขียนไดและสงเสริมใหเด็กเขียนชื่อตนเองจะทําใหมีความสามารถในการเรียนรู การอาน
เขียนไดอยางมีความหมาย เพราะชื่อของเด็กถูกเรียกอยูเปนประจําทุกวัน และเปนคําที่สามารถนึก
ภาพได หากสามารถเขียนชื่อตนเองไดจะเปนแนวทางขยายความสามารถในการรับรูคําอ่ืนตอไป 
  หลุยส (Louise S. 1993: Abstract) ไดศึกษานิยามการวาดและการเขียนของเด็กวัย
กอนเรียนที่แสดงบนกระดาษ วัย 3 และ  4 ป จํานวน 40 คนสิ่งที่เด็กแตละคนเขียนหรือวาดบน
กระดาษ ทําการทดลองการแสดงการวาดภาพและการเขียน 80 ครั้ง และสังเกตวัสดุที่เด็กนํามาใช
และทาทางที่แสดงออกมาในการศึกษาครั้งน้ี เด็ก 40 คนมีความสามารถในการกําหนด การวาดและ
เขียน แตไมสามารถแยกทั้งสองประเภทออกจากกันได  หลักของการศึกษาครั้งน้ี คือการพัฒนาและ
ใชระบบรหัส สําหรับการวิเคราะหการแสดงการวาดและการเขียนของเด็กเล็กๆ  ระบบรหัส มี
ความสามารถเปนเครื่องมือสําหรับการใชและความรูของการวาดและการเขียนของเด็กเล็ก 
  เฮเลน มาลีรีน (Helene  Marilynn. 2003: Abstract)  ไดศึกษาองคประกอบทักษะการ
เขียนของเด็กปฐมวัยกับความสามารถในการพิมพเฉลี่ย และต่ํากวาการพิมพเฉลี่ยกับเด็กเกรด  1 
และเด็กเกรด 2 ซ่ึงไดแบงเปน 2 กลุมตามคะแนนจากแบบทดสอบลายมือ เด็กทั้ง สองกลุมไดรับ
มอบหมายใหทํางาน  4 อยางคือ  การเลียนแบบรูปแบบเรขาคณิต รูปแบบการจับคู ตัวอักษรกลับ
ดานและการสัมผัสลายนิ้วมือตามลําดับ สรุปไดวา  เด็กเกรด 1 และเด็กเกรด 2 กลุมคะแนนการ
พิมพเฉลี่ยมีความชํานาญในทักษะการพิมพในเรื่องการสัมผัส ลายนิ้วมือและจับคูรูปภาพ   รูปแบบ 
มากกวาเด็กที่อยูในกลุมต่ํากวา คะแนนการพิมพเฉลี่ย แสดงวาคําสั่งตรงของการพิมพตัวอักษร
พัฒนาปริมาณและคุณภาพของตัวอยางการเขียน 
 
   งานวิจัยในประเทศ 
  ประไพ  แสงดา  (2544: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานไม
จบเรื่องที่มีตอความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาเปน  
นักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง  4-5  ป จํานวน 15 คน  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการ
เขียนของเด็กปฐมวัยในแตละชวงระยะเวลาของการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานไมจบเร่ืองมีการ
เปลี่ยนแปลงขั้นความสามารถดานการเขียนสูงขึ้น 
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  รัญจวน  ประโมจนีย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทาน
ประกอบภาพที่มีตอความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาเปน  
นักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง  4-5  ป จํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยกอนการจัด
กิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพในแตละชวงสัปดาหมีความสามารถ
ดานการเขียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  นฤมล   เฉียบแหลม (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการดานการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
เปนนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5  ป จํานวน  10 คน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติมีพัฒนาการดานการเขียนสูงกวากอนการจัด
ประสบการณการเรียนรูภาษาแบบธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  อนงค วรพันธ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็ก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียน
ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบการ
ทําสมุดเลมเล็กรายบุคคล กิจกรรมการเลานิทานประกอบการทําสมุดเลมเล็ก และกิจกรรมการเลา
นิทานแบบปกติ มีพัฒนาการอานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมเลานิทานประกอบ การทําสมุดเลมเล็ก รายบุคคล  
รายกลุม และกิจกรรมการเลานิทานแบบปกติ  มีพัฒนาการทางภาษาดานการเขียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การสงเริมและพัฒนาการเขียนใหกับ
เด็กปฐมวัยสามารถสงเสริม และพัฒนาการเขียนไดดวยการจัดกิจกรรมที่เนนเปนเปนศูนยกลาง 
กิจกรรมการเขียนควรเปนการเขียนที่เปดโอกาสใหเด็กเขียน สื่อสารความคิดออกมาตามความ
ตองการของเด็ก ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติเอง และการใหการเสริมแรง กระตุนโดยถามใหเด็กไดคิด  
ถือเปนการสงเสริม การเขียนอยางแทจริง กิจกรรมหนึ่งที่คิดวาจะสงเสริมการเขียนใหแกเด็กไดเปน
อยางดี คือ กิจกรรมศิลปสรางสรรคเพราะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทําและทดลอง 
และส่ือความหมายทางการคิดใหผูอ่ืนเขาใจและเปนกิจกรรมีเปนการพัฒนากลามเน้ือมือและตาให
ประสานสัมพันธกันซึ่งการที่เด็กจะสามารถเขียนไดน้ันตองเพ่ิมการประสารสัมพันธระหวาง สมอง 
สายตา  และการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมือ 
 

2. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค     
          2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนสิ่งมีคุณคาตอเด็ก และเปนกิจกรรมหนึ่งที่ควรจัดใหกับ
เด็กเพื่อพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา ซ่ึงนักการศึกษาหลายทาน
ไดใหความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังน้ี 
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  แทนสเลย (Tansley. 1960: 167-172) กลาววา งานสรางสรรคในโรงเรียนเปนรูปแบบ
ที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณที่สมบูรณ  ในการพัฒนาความเจริญงอกงามทุกดาน เชน พัฒนาการ
ทางดานอารมณ  สติปญญา  ทําใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง 
  ปเตอรสัน (Perterson. 1958: 101) กลาววา เด็กทุกคนตองการที่จะแสดงออกทางดาน
ความคิดและความรูสึกตางๆ ศิลปะเปนแนวทางหนึ่งในการแสดงออกของเด็ก ซ่ึงเด็กตองการโอกาส
ที่จะแสดงออก อีกทั้งยังสามารถถายทอดความรู ความรูสึก และความเขาใจรวมทั้งบุคลิกภาพและ
ความเปนอิสระของเด็กออกมาได ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถายทอดมาจากประสบการณและจิตนาการของเด็ก
แตละคนนั้นเอง 
  วิรุณ  ตั้งเจริญ (2526: 28-29) ไดกลาวไววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่
เด็กปฐมวัยสามารถแสดงความคิดสรางสรรค ฝกประสาทสัมพันธ และสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ 
ไดแก รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้งชวยใหเด็กมีสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการกิน เลน ออก
กําลังกาย  และพักผอนอยางถูกตอง 
  วราภรณ  รักวิจัย (2527: 36) กลาววา กิจกรรมสรางสรรค หมายถึงกิจกรรมที่สงเสริม
ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก ชวยพัฒนากลามเน้ือมือและสายตาใหสัมพันธกันเพ่ือ
เตรียมพรอมดานการเรียนซึ้งสอดคลองกับ 
  เยาวพา เดชะคุปต (2528: 36-38) ที่กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรค หมายถึง  
กิจกรรมที่สงเสริมความสามารถดานการใชกลามเนื้อเล็ก  ชวยพัฒนากลามเน้ือมือและสามารถใช
สัมพันธกัน  เพ่ือเตรียมความพรอมดานการเขียน  และมีโอกาสพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอาน 
  เลิศ  อานันทนะ (2529: 44) ไดสรุปการสอนศิลปศึกษาแบบสรางสรรควาการสอน
ศิลปศึกษาตามแนวความคิดใหมที่สงเสริมการแสดงออกทางความคิดริเร่ิมและความคดิจินตนาการเพือ่
พัฒนาทางสมอง  รางกาย  สังคม  และสงเสริมความเจริญเติบโตทาง อารมณ  จิตใจ การสอนให
บรรลุถึงความมุงหมายของศิลปศึกษาครูจําเปนจะตองสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีการแสดงออก
อยางอิสระเสรี (Free Expression) ดวยการทดสอบคนควากับวัสดุนานาชนิดอยางกวางขวางที่สุด  
โดยไมมีการใชอํานาจบีบบังคับขูเข็ญใดๆ ทั้งสิ้น  มิฉะนั้นแลวความคิดริเริ่มสรางสรรคจะไมเกิดขึ้น 
  พรมารินทร  สุทธจิตตะ (2529: 24) ยังกลาวอีกวา  กิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิด
การเรียนรูไดดี  คือ กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ เพราะเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ  
ความสามารถ และสอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กเปนอยางดี  ทั้งยังชวยใหกลามเน้ือและตา
สัมพันธกัน  ชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณ และสงเสริมความคิดอิสระ ความคิด  จิตนาการ  
การรูจักการทํางานดวยตนเอง  ฝกการแสดงออกอยางสรางสรรคทั้งความคิดและการกระทํา ซ่ึง
สามารถถายทอดออกมาเปนผลงานศิลปะและยังนําไปสูการเรียนเขียนตอไป 
  คูมือหลักสูตรการปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (2546: 50) ไดใหความหมายของกิจกรรม
สรางสรรคไววา กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก   
ความคิดริเริ่มสรางสรรค และจิตนาการโดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีก ปะ การตัด
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ปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอ่ืนที่เด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะสมกับ
พัฒนาการ 
  ดนู  จีระเดชากุล (2546: 101) กลาววา  กิจกรรมศิลปสรางสรรค คือ สิ่งที่จะชวยเปน
แนวทางใหเด็กไดแสดงความสามารถ ความรูสึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปของกิจกรรมที่เด็กมี
จินตนาการ  กิจกรรมเหลานั้นอาจจะอยูในรูปของวัตถุสิ่งของหรือรูปภาพซึ่งเด็กจะใชศิลปะเปนสื่อ
อธิบายในสิ่งที่เขาไดกระทํา  ไดประดิษฐขึ้นเด็กไดรูจักคนควา ทดลองและสื่อความคิดของตนเองให  
ผูอ่ืนเขาใจ 
  สรุปไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาของเด็ก  ซ่ึงกิจกรรมมีลักษณะที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก
อยางเสรี ชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ สงเสริม
พัฒนาการทางภาษาชวยใหเด็กมีนิสัยรักและรูจักการทํางานพรอมกับผูอ่ืน มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
กลาคิด กลาแสดงออก มีเหตุผล รูจักการสังเกต  กลาตัดสินใจ  ตลอดจนสามารถคิดปญหาไดเปน
อยางดี 
 
 2.2 ความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  กิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยในการสงเสริม
พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก โดยเฉพาะการสงเสริมความรูสึกที่ดีตอตนเอง ซ่ึงชัชวาลย  ชอไสว 
(ม.ป.ป: 3-5) กลาววา วิชาศิลปะเปนวิชาที่เปดโอกาสใหเด็กสามารถสรางภาพไดตรงความตองการ
ของตนไดมากเพียงใด จะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและมีความสุข การชวยใหเด็กมีโอกาสเขาใจ
ตนเองและเพ่ือนๆ ที่เกี่ยวของกับตนวา ตนชอบอะไร เชื่ออยางไรหรือคิดอยางไร จะชวยใหเด็กได
คิดวา เพ่ือนๆ  คงมีความตองการเชนเดียวกับตน สรางความเขาใจรวมกันและนํามาใชกับชีวิตจริง
ได  (Art  is a way of understanding and  neighbor)  
  ภรณี  คุรุรัตนะ (2535: 67) อธิบายถึง กิจกรรมสรางสรรคศิลปะวา เปนกิจกรรมที่
เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเปนอยางยิ่ง กิจกรรม
สรางสรรคจึงไมเปนเพียงแตสงเสริมการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือ-ตา และการผอนคลาย
ความเครียดทางอารมณที่อาจมีเทานั้น แตยังเปนการสงเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝกการ
รูจักทํางานดวยตนเองและฝกการแสดงออกอยางสรางสรรค ทั้งทางความคิดและการกระทํา ซ่ึง
ถายทอดออกมาเปนผลงานทางศิลปะและยังนําไปสูการเรียน เขียน  อาน อยางสรางสรรคตอไป 
  วิรุณ ตั้งเจริญ (2524: 93) กลาววากิจกรรมศิลปะเด็กเปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กแสวงหา
ความสําเร็จในการทํางาน โดยยึดถือความตองการและการทําไดของเด็กเปนพ้ืนฐานของ     
กิจกรรม การสงเสริมใหเด็กรูจักเลือกสรรและสรางสรรคงานดวยวัสดุตางๆ เปนการเสนอความรูสึก
นึกคิดผานวัสดุเหลานั้น ซ่ึงสรางความประทับใจใหกับตนในขณะปฏิบัติงานและเกิดความภาคภูมิใจที่
สามารถสรางงานไดสําเร็จ 
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  เยาวพา  เดชะคุปต (2542: 107)  มีทัศนะที่สอดคลองกันวา ศิลปะเปนแนวทางหนึ่งที่
จะชวยใหเด็กไดแสดงความสามารถและความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพหรือสิ่งของที่
เด็กสามารถแลเห็นได  เด็กใชศิลปะเพ่ือเปนสื่ออธิบายสิ่งที่เขาทํา เห็น รูสึก และคิดออกมาเปน
ผลงาน การจัดประสบการณทางศิลปะใหแกเด็กชวยใหเด็กมีโอกาส คนควา ทดลองและสื่อสาร
ความคิด  ความรูสึกของตนใหผูอ่ืน และ โลกที่อยูรอบตัวเขาเขาใจได นอกจากนั้นยังไดมีโอกาส
พัฒนาความสามารถในการคิดและการใชจิตนาการ การสังเกตและเพิ่มพูนการรับรูที่มีตอตนเองและ
ผูอ่ืน และพัฒนาความเชื่อม่ันเกี่ยวกับตนเองในการเลือกใชวัสดุตางๆ สงเสริมใหเด็กไดพัฒนา
กลามเน้ือมือ ความสัมพันธระหวางมือกับตา เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง  สี และมีโอกาส
พัฒนาทักษะพื้นฐานดานการอาน พัฒนาทักษะทางสังคมจากการแบงปนอุปกรณที่ใช แบงหนาที่
รับผิดชอบในการดูแลทําความสะอาดอุปกรณเหลานั้น 
  พรมารินทร สุทธิจิตตะ (2529: 24) กลาววา กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ เปน 
กิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความสามารถและสอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กเปน
อยางดี ทั้งยังชวยใหกลามเนื้อมือและตาสัมพันธกัน ชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณ และ
สงเสริมความคิดอิสระความคิดจินตนาการ การรูจักการทํางานดวยตนเองฝกการแสดงออกอยาง
สรางสรรคทั้งความคิดและการกระทํา  ซ่ึงสามารถถายทอดออกมาเปนผลงานศิลปะและนําไปสูการ
เรียนเขียนอานตอไป 
  ราศี   ทองสวัสดิ์ (2529: 103-104) กลาววา กิจกรรมสรางสรรคหรือศิลปะสําหรับเด็ก
มิไดมีจุดมุงหมายใหเด็กทํางานเพื่อความสวยงามหรือทําใหเหมือนจริง แตตองการชวยพัฒนา
กลามเนื้อมือใหแข็งแรง การฝกประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเขียนที่ดี 
ตลอดจนชวยพัฒนาอารมณ  จิตใจใหเด็กมีความเพียร อดทน มีสมาธิในการทํางาน และรูจัก
รับผิดชอบ การทํางานเปนกลุมชวยใหเด็กเรียนรูการเขาสังคม การแบงปน ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
สงเสริมพัฒนาการดานปญญา ทําใหเด็กรูจักคิด  มีเหตุผลในการทํางาน  จึงควรใหกําลังใจในการ
ทํางานกับเด็กอยางสม่ําเสมอ ใหเด็กเกิดความมั่นใจ กลาคิด กลาแสดงออกอยางเต็มที่ 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531: 6-15) ไดสรุปถึงประโยชน
ของกิจกรรมศิลปสรางสรรคดังน้ี 
  1. เด็กไดแสดงออกอยางอิสระ  มีอิสรภาพในการทํางาน โดยครูวางวัสดุอุปกรณไว
ใหเด็กสามารถหยิบไดตามความพอใจ  และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดของตนกับเพ่ือนได 
  2.  เกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะทํางาน เด็ก  ๆไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับเพ่ือน เปนการเปดโอกาสใหเด็กแสดงออกทางความคิด และความสามารถทางสรางสรรคจะชวย
ใหเด็กตระหนกัถึงครูคาของความเปนมนษุย  สงเสริมใหเขามีกําลังใจ  เขาใจตนเองวามีความคดิที่ดี
และมีความสามารถหลายอยาง 
  นิรมล  ตีรณสาร สวัสดิบุตร (2525: 34) ไดเสนอแนวความคิดไววาศิลปศึกษาเปนวิชา
ที่จําเปนตองจัดไวในหลักสูตรเพราะเปนวิชาที่ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่สําคัญหลายประการ  
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และการเรียนรูเหลานั้นจะชวยพัฒนานักเรียนใหเติบโตขึ้นเปนผูที่สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางเปนสุขและเจริญกาวหนา 
  จงใจ ขจรศิลป (2535: 44) กลาววา ศิลปะมีความสําคัญในการสงเสริมความคิด
สรางสรรคใหแกเด็ก และนอกจากจะปลูกฝงความสามารถดานความคิดสรางสรรคแลวยังสงเสริม
ความเชื่อม่ันในตนเอง และสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาอีกดวย     
ซ่ึงการสงเสริมใหไดผลดีน้ัน  ครูจําเปนตองใหอิสระแกเด็กในการแสดงออกทางความคิด ริเร่ิมดวย
ตนเองอยางจริงจัง  การพัฒนานั้นจึงจะไดผล  
  จากความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรคสรุปไดวาเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กได
แสดงออกอยางอิสระ มีอิสรภาพในการทํางาน เกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะทํางาน  ผอน
คลายความเครียด ปลูกฝงความสามารถดานความคิดสรางสรรค สงเสริมความเชื่อม่ันในตนเอง 
อดทนมีสมาธิในการทํางานรูจักรับผิดชอบสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา เด็กไดเรียนรูการเขาสังคม จากการทํางานเปนกลุม รูจักการแบงปน ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
มีเหตุผลในการทํางานหลักในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย    
                               

  2.3 การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย    
  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย   เปนกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งใน
หลายๆ กิจกรรมที่ครูจัดใหกับเด็ก ครูตองคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ ซ่ึงการจัดกิจกรรมตองสอดคลอง
กับพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก การเลือกกิจกรรมควรเลือก  กิจกรรมที่ชวยฝกใหเด็กไดพัฒนาทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาไปพรอมๆ กัน ซ่ึง (จุรีรัตน บุญรินทร. 2547: 
31) ไดใหความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  1.  เนนที่กระบวนการขณะที่เด็กไดลงมือทํางานศิลปะ ไมใชเนนที่ผลงานเพราะศิลปะ
แสดงออกถึงประสบการณและความรูสึกของเด็ก  
  2.  คํานึงถึงอายุ  ความสามารถ  ความตองการ และความสนใจของเด็ก  
  3.  สงเสริมความคิดริเริ่มและความคิดที่อิสระ 
  4.  ใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรค  การทํางานอยางมีอิสระและยืดหยุน 
  5.  ยอมรับอัตราพัฒนาการและความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กแตละคน 
 

  เบญจา  แสงมะลิ  (2545: 63-67) กลาววา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค มีสิ่งที่ควร
คํานึงถึงขอเสนอแนะ ดังน้ี   
  1.  ความสนใจของแตละบุคคล ครูควรชวยเหลือใหเด็กไดประสบการณที่เปนผลสําเร็จ
ตามความตองการของเด็ก สรางเสริมเจตคติที่ดีตอการผิดพลาดและการรูจักรับผิดชอบในการดูแล
รักษาวัสดุพรอมทั้งสรางความรูสึกม่ันคง โดยปลอยใหเด็กมีอิสระในการคิด จิตนาการ เลือกและ
ตัดสินใจ  ครูมีหนาที่ชวยเหลือแนะนําเด็กเม่ือตองการใชคําถามกระตุนความคิดและใหความเห็น
พองในความพยายามที่แทจริงของเด็ก นอกจากนั้นครูควรมีความเปนกันเอง  จริงใจ  และมีความ
เขาใจในตัวเด็กดวย 
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  2.   การจัดสถานที่  เวลา  และวัสดุใหพอเพียงเหมาะสม เพ่ือใหเด็กไดเคลื่อนไหว
อยางอิสระเมื่อทํางานเปนกลุมเล็กๆ บนพ้ืน  บนโตะ  ภายในและภายนอกอาคารเรียนมอบความ
ไววางใจแกเด็กใหเด็กดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชและวัสดุดวยตนเอง เวลาที่ใหเด็กไมควรนอย
เกินไปจนเด็กตองรีบรอนในการกระทํา  กิจกรรม การสํารวจ การวางแผน  การเก็บทําความสะอาด
หลังจากการทํางานเสร็จวัสดุที่ใชตองเตรียมไวหลากหลายชนิดใหเด็กเลือกตามความพอใจ  และ
เหมาะสมกับอายุของเด็กเก็บรักษางาย และใหโอกาสเด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัส 
  3.  การแสดงออกเชิงสรางสรรค เด็กตองการประสบการณที่สมบูรณ เพ่ือชวยกระตุน
การแสดงออกสรางสรรค  ประสบการณน้ีเร่ิมจากการเลนของเด็กในชีวิตประจําวัน การพูด การ
สนทนา ความรูสึกในสิ่งที่เด็กเห็น  ชวยใหเด็กนึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น  ครูควรสนับสนุนการพูด
ของเด็ก  การแสดงออกทางการกระทํา  และการแสดงออกโดยการใชสื่อกลาง วัสดุเครื่องใชทาง
ศิลปะ การทัศนศึกษา  เปนสวนหนึ่งในการสรางเสริมการแสดงออกแบบสรางสรรค 
  4.  เจตคติของผูปกครองที่มีตอการแสดงออกสรางสรรคของเด็กครูตองทําหนาที่เปน
ผูปกครองเด็กเขาใจผลงานของเด็ก  และสามารถเสนอแนะผูปกครองในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมให
เด็กเม่ืออยูบาน 
  5. ครูใชวิธีการสรางสรรคสนับสนุนเด็กใหเลือกกิจกรรมศิลปะดวยวิธี  ซ่ึงเด็กจะ
แสดงออกหรือกระทําได  และรวบรวมความคิดหรือวัสดุ  วิธีน้ีไมไดหมายความวาเด็กจะกระทํา
กิจกรรมโดยปราศจากการแนะนํา แตหมายความวาเด็กจะตัดสินใจและเลือกดวยตนเอง  กิจกรรม
ศิลปะควรมีหลายชนิดใหเด็กไดมีโอกาสเลือกในแตละวัน 
  6.  ครูวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ  เปนอยางดี  เด็กมีอิสระในการคนหาสํารวจ
และทดลองและเมื่อเด็กรูสภาพแวดลอม เด็กก็จะถายทอดสิ่งที่ตนเองรูใหผูอ่ืนเขาใจ กลามเน้ือเล็ก   
การประสานสัมพันธระหวางมือและตาก็จะพัฒนาขึ้น มโนภาพเรื่องรูปทรง สี เจริญเติบโตขึ้น  การที่
เด็กไดเลนรวมกับเพ่ือน พูดสนทนา แลกเปลี่ยนสิ่งของ รับผิดชอบรวมกัน การรอคอย ตามลําดับ
ชวยเสริมสรางความพรอมทางอารมณ และสังคมแกเด็ก 
  7.  ครูตองรวบรวมหลักฐานเพื่อจุดหมายในการวัดผล 
 
  เลิศ   อานันทนะ (2535: 57) กลาววา ในการจัดกิจกรรมศิลปะที่ดี จะตองมีความ
ยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงได เปดโอกาสใหเด็กแสดงออกอยางเสรี ไมยึดติดกับผลงานสําเร็จรูปมีโอกาส
สํารวจ ทดลองคนควา ดวยวัสดุนานาชนิดอยางอิสระปราศจากการออกคําสั่งดังน้ันหลักในการจัด
กิจกรรมควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 
   1.  จัดเตรียมสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศใหนาสนใจ  สนุกสนาน 
  2.  กําหนดกิจกรรมใหมีการแสดงออกอยางเสรี  ในลักษณะที่เลือกไดตามความสนใจ  
หรือยืดหยุนไดและงาย 
  3.  จัดแบงพ้ืนที่ใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ  มีบรรยากาศที่ยั่วยุ และทา ทาย 
         4.  ครูผูสอนควรใชคําพูดที่ยั่วยุ และ ทาทายแทนการออกคําสั่งใหเด็กทําตาม 
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                 5.  สงเสริมใหเด็กเรียนรู  โดยการสํารวจ  ทดลอง  และคนควาดวยตนเอง 
  6.  ในบางกิจกรรมที่จําเปนตองแสดงการสาธิตใหเด็กๆ ดูเปนแนวทาง ควรเสนอแนะ
ใหพอเกิดความเขาใจและเปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติตามความคิดของตน 
  7. กอนลงมือปฏิบัติงานศิลปะ ควรแนะนําใหเด็กสวมเสื้อกันเปอน ซ่ึงอาจเปนเสื้อผา   
เกาๆ ของพอแม  และซักใหสะอาดภายหลังใชแลว 
  เกศินี  นิสัยเจริญ (2527: 5-6) ไดกลาวเสนอแนะไววาครูควรมีการเตรียมการทั้งตัวครู 
ผูเรียน และวัสดุอุปกรณดังน้ี 
      การเตรียมตัวผูสอนหรือครู ควรเปนผูมีความกระตือรือรน  รักการสอน การศึกษา
คนควาหาความชํานาญในกิจกรรม ควรรูวาจะสอนอะไรใหสอดคลองกับวัย และวุฒิภาวะของผูเรียน  
ควรใชเน้ือหาใด  และใชสื่อการสอนอยางไรจึงจะเหมาะสม 
     การเตรียมตัวผูเรียน เน่ืองจากเด็กแตละวัยมีพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ 
สังคม และสติปญญาไมเทาเทียมกัน แมแตเด็กในวัยเดียวกันก็มีวุฒิภาวะตางกัน การจัดกิจกรรมจึง
ตองคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กเปนสําคัญ โดยเฉพาะกิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ตองใชทักษะ
เกี่ยวกับมือ  และสายตาที่สัมพันธกัน  จึงควรศึกษาพัฒนาการเด็กที่อยูในหองเรียนควบคูกันไปดวย 
   การเตรียมสื่อการเรียนการสอน (วัสดุอุปกรณ) สื่อการเรียนการสอนมีอยูทั่วไปทุกหน
แหง และมีหลายชนิด  ครูตองพิจารณาเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของเด็กและที่
สําคัญที่สุดคือ สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมสรางสรรคควรเปนสื่อที่หางาย และมีราคาถูก 
     พีระพงษ กุลพิศาล (2538: 37-38) กลาววา การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 5-6 ขวบ 
ควรมีลักษณะที่แยกออกมาเดนชัดมีกระบวนการและจุดมุงหมายที่ชัดเจน กิจกรรมกอใหเกิดการ
ทํางานที่ประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี นอกจากนี้ควรเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการตรงจาก
นอกหองเรียน หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีผลงานเหมือนกันทั้งหอง  มีอิสระในการทํางานตามความพอใจ
ของเด็ก โดยไมกําหนดพื้นที่อยางเขมงวด และใหเด็กไดทํางานเปนกลุมบาง ครูจะตองแสดงความ
รัก  ความหวงใย และพยายามใชคําพูดที่กระตุนจินตนาการของเด็ก 
     คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช (2546: 50) กลาววา การจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคควรจัดใหกับเด็กทุกวัน โดยอาจจัดวันละ 3-5 กิจกรรม ใหเด็กเลือกทําอยางนอย          
1-2 กิจกรรมตามความสนใจ จึงไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมดังตอไปน้ี 
      1.  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  ควรพยายามหาวัสดุในทองถิ่น มาใชกอนเปนอันดับ
แรก 
      2.  กอนใหเด็กทํากิจกรรมตองอธิบายวิธีใชวัสดุที่ถูกตองใหเด็กทราบพรอมทั้ง สาธิต
ใหเด็กดูจนเขาใจ 
      3.  ใหเด็กทํากิจกรรมสรางสรรคประเภทใด ประเภทหนึ่ง รวมกันในกลุมยอย  เพ่ือ
ฝกใหเด็กรูจักการวางแผน และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
    4.  แสดงความสนใจในงานของเด็กทุกคน  ไมควรมองผลงานเด็กดวยความขบขัน 
และควรนําผลงานของเด็กทุกคน หมุนเวียนจัดแสดงที่ปายนิเทศ 
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   5.  หากพบวาเด็กคนใดสนใจทํากิจกรรมอยางเดียวตลอดเวลา  ควรกระตุนเราและ 
จูงใจใหเด็กเปลี่ยนทํากิจกรรมอื่นบาง เพราะกิจกรรมสรางสรรคแตละประเภทพัฒนาเด็ก แตละดาน
แตกตางกัน  และเม่ือเด็กทําตามที่แนะนําไดควรใหแรงเสริมทุกครั้ง 
   6.  เก็บผลงานชิ้นที่แสดงความกาวหนา ของเด็กเปนรายบุคคล เพ่ือเปนขอสังเกต
พัฒนาการเด็ก 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547: 189) กลาววา   กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนพบ และไดทดลองกับสื่ออุปกรณทางศิลปสรางสรรค  ซ่ึงชวยใหเกิด
การพัฒนาการคิดรวบยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรจากการสังเกตและประเมินภาพ 
การจัดกิจกรรมศิลปะควรแนะนําหรือบอกเด็กเพียงเล็กนอยเทานั้น แตใหเด็กคนพบกระบวนการทาง
ศิลปะดวยตนเองโดยใหเด็กไดคนควาอยางกวางขวางจากอุปกรณที่หลากหลาย (Schirrmacher. 1988: 
190-191) ใหโอกาสแกเด็กในการทํางานตามความพอใจและเปนอิสระ ครูตองเปนผูกระตุนจินตนาการ
ของเด็ก พรอมกับการสนับสนุนใหเด็กแสดงออกดานความคิดสรางสรรค โดยหลีกเลี่ยงใหเด็ก         
ลอกเลียน หรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ เพราะเทากับเปนการกักความคิดเด็ก 
  จากเอกสารดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา หลักในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  
สําหรับเด็กปฐมวัย เปนสิ่งสําคัญ เปรียบเสมือนหัวใจของการจัดกิจกรรมที่ครูและผูที่เกี่ยวของจะ
นําไปใชกับเด็ก การจัดจึงตองคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ และจัดใหเหมาะสม สอดคลองกับวัยความ
สนใจ  ควรเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการคิด  การแสดงออก ไดทดลอง คนควา ไดลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเองผานการเลน และมีปฏิสัมพันธกับสื่อวัสดุที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก 
 
 2.4 องคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 21) ที่อธิบายถึงองคประกอบ
สําคัญในการจัดกิจกรรมวา การจัดกิจกรรมเปนหัวใจสําคัญ กอใหเกิดทักษะการเรียนรู เปน
ประสบการณการเรียนรูโดยการปฏิบัติ มีองคประกอบดังน้ี 
   1.  วัสดุอุปกรณ (Materials)  
   2.  การไดจับตอง  สัมผัสกระทํากับสื่อวสัดุเครื่องเลน (Manipulation) 
   3.  การใหเด็กเลือกทํากิจกรรมสิ่งตางๆ  ดวยตนเอง (Choices) 
  4.  การที่ใหเด็กมีโอกาสที่จะบอกเลารายงานถึงสิ่งที่เขาตองการทําและกระทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกับเพ่ือนๆ และครู (Words) 
  5.  การใหเด็กไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากครู (Support)  ครูตองใชเทคนิค
กระบวนการอันหลากหลาย  เพ่ือสนับสนุนใหเด็กทํากิจกรรม  มี ความพยายามทํากิจกรรม เราให
เสี่ยงทดลองทํากิจกรรมที่ทาทายความสามารถเด็ก       
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   วิรุณ ตั้งเจริญ (2536: 244-245) กลาววา การเรียนการสอนศิลปะสําหรับเด็กจําเปนตอง
ประกอบดวยปจจัยหลายอยางที่สรางเสริมใหเกิดคุณคาขึ้น ปจจัยแรก ความพรอม ในตัวผูเรียนซึ่ง
ความพรอมรวมถึงความพรอมทางวุฒิภาวะ ความพรอมทางดานประสบการณ ความพรอมดานวัสดุ
อุปกรณ  ความพรอมตางๆ น้ี จะชวยเก้ือกูลหนุนใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงการสอนศิลปะจะตองพิจารณาถึงกิจกรรมศิลปะ สื่อการสอน กระบวนการสอน ในการปฎิบัติ
กิจกรรมศิลปะที่เปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกัน  ปรึกษาหารือชวยเหลือกันยังเปนการสงเสริมการ
อยู รวมกัน ในการจัดกิจกรรมศิลปะตองมีบริเวณปฏิบัติงานที่สะดวกสําหรับการทํางานรวมกัน และ
บรรยากาศที่มีเสรีภาพ 
    เพ็ญทิพา  อวมมณี  (2547: 38) ไดกลาวถึงองคประกอบในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัยน้ันประกอบดวย ประการแรกความพรอมในตัวผูเรียน ซ่ึงควรพิจารณาถึงวุฒิ
ภาวะของผูเรียน ประการที่สอง วัสดุ อุปกรณ  ซ่ึงชวงๆ ของพัฒนาการของ ผูเรียนจะเปน
ตัวกําหนดวัสดุ  อุปกรณ  ที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน รวมถึงสิ่งแวดลอมภายใน
ชั้นเรียนและประสบการณดานการศึกษา ประการที่สาม กิจกรรมทางศิลปะ ซ่ึงควรคํานึงถึงการที่ให
เด็กไดมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ไดลงมือกระทํากับสื่อ วัสดุ และไดมีโอกาสทํางาน
รวมกับเพ่ือนและครู มีโอกาสพูดเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ  นอกจากนั้น อีกประการที่
สําคัญ คือการที่เด็กไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือจากครู โดยสนับสนุนใหเด็กไดทํากิจกรรม ใหเด็ก
แสดงออกถึงความตองการของตนเอง  และไดรับการพัฒนาศักยภาพของแตละคน ดังน้ันการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กไดดีนั้น จําเปนตองให
ความสําคัญกับองคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ซ่ึงเปรียบ เสมือนกุญแจ
สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการจัดกิจกรรมใหเกิดการพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตพรอมกับมี
พัฒนาการที่ดีในทุกดาน เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการเรียนรูในวัยตอไปซ่ึงกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ที่เหมาะสมกับเด็กและเพิ่มพูนประสบการณแกเด็กนั้นสามารถจัดไดอยางหลากหลาย และมีความ
แปลกใหมมากมาย 
  สรุปไดวาองคประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน
ประกอบดวย 
  1.  ตัวผูเรียนซึ่งรวมไปถึงความพรอมทางวุฒิภาวะของเด็กดวย 
  2.  วัสดุ อุปกรณ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน 
  3. กิจกรรมทางศิลปะ สื่อการสอน กระบวนการสอน และในการปฏิบัติกิจกรรมควร
เปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกันปรึกษาหารือชวยเหลือกัน 
  4.  ครูควรใหการสนับสนุนไดแสดงออกถึงความตองการของตนเอง 
  องคประกอบที่กลาวมาแลวขางตนเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตพรอมกับมีพัฒนาการที่ดีในทุกดาน เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่จะ
เรียนรูในวัยตอไป      
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 2.5 กิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  การจัดกิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมใหกับเด็กควรคํานึงถึงตัวเด็ก และการเปดโอกาส
ใหเด็กไดมีอิสระในการทดลองคนควา และสามารถถายทอดสื่อสารสิ่งที่ทดลองกับผูอ่ืน นอกจากนี้
ยังไดมีโอกาสพัฒนากลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก และการสรางความสัมพันธระหวางมือกับตา 
เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับสี รูปทรง  ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานตอการเตรียมความพรอมในการอานและ
ยังไดมีโอกาสพัฒนาการทางสังคม การแลกเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ หมุนเวียนกันรับผิดชอบในการใช
และเก็บอุปกรณตางๆ มีผูใหแนวคิดดังน้ี 
  แฮมมอนด (Hammond. 1967: 275-282) ไดสรุปกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ควรจัด
ใหกับเด็กเอาไวดังน้ี 
  1.  การปน 
  2.  การประดิษฐ 
  3.  การฉีก -ตัด-ปะ 
  4.  การระบายสี 
  5.  การวาดภาพดวยนิ้วมือ 
  6.  การเลนบล็อก 
  7.  การวาดภาพดวยทราย 
  8.  การวาดภาพดวยฟองสบู 
  ชัยณรงค  เจริญพานิชกุล (2532: 7) กลาววากิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
แบงออกเปน 5 สาขาใหญๆคือ 
  1.  กิจกรรมวาดเสน (Drawing) 
  2.  กิจกรรมระบายสี (Painting) 
  3.  กิจกรรมภาพพิมพ (Print  making)  
  4.  กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) 
  5.  กิจกรรมการประดิษฐตกแตง (Crafts) 
  วิรุณ  ตั้งเจริญ (2526: 29-31) กลาววา กิจกรรมที่จัดใหกับเด็ก การวาดภาพระบายสี  
ไดแก การวาดภาพโดยเสรี การปายสีดวยพูกัน การระบายสีเทียนในวิธีการตางๆ หรือระบายสีตาม
รูปทรง  เรื่องราวที่กําหนด  และพาเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่แลวกับมาเขียนภาพเปนตน การ
ทดลองเกี่ยวกับสีไดแก การละเลงสี หยดสี ทาสี เปาสี ผสมสี โรยสีและกลิ้งสีเปนตน 
  การพิมพภาพไดแก พิมพภาพดวยวัสดุ แมพิมพตรายาง หรือสวนตางๆ ของชวงแขน 
และการพิมพภาพลายนูน โดยใชดินสอหรือดินสอสี เปนตน 
  การปนไดแก การปนดวยแปง ดินเหนียว ดินน้ํามัน ใหเปนรูปทรงปนเปนเรื่องราวปน
เปนขนม ปนตามใจชอบ และการเลนกอทราย 
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  การพับ ฉีก ตัด ปะ ไดแก การฉีกหรือตัดปะเปนเรื่องราวตางๆ การพับหรือมวน
กระดาษเปนรูปทรงตางๆ แลวนํามาประดิษฐ สิ่งตางๆ และการพับผาเช็ดหนา ใบตอง ใบมะพราว 
ตามใจชอบ เปนตน 
  การประดิษฐไดแก  การประดิษฐภาพเครื่องหอยแขวน ประดิษฐของเลนของใช  การ
รอยวัสดุตางๆ การเย็บหรือการสาน เปนตน 
  การเขียนภาพผนัง โดยใชกระดาษตอกันเปนแผนใหญ และใหเด็กชวยกันเขียนภาพ
ตามความมุงหมาย 
    ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล (2533: 51) ไดแบงกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
เปน 5 สาขาใหญๆ คือ 
  1.  กิจกรรมวาดเสน (Drawing) การวาดเสนเปนภาพที่เกิดจากการขีดเขียนวัสดุบาง
ชนิดลงบนกระดาษ  โดยแสดงลักษณะเปนเสน 
  2.  กิจกรรมระบายสี (Painting) เปนการสงเสริมพัฒนาการทางกลามเนื้อน้ิวมือกับ
สายตา มีสีชนิดตางๆ พูกันเปนอุปกรณ 
  3.  กิจกรรมภาพพิมพ (Print making) กรรมวิธีทางภาพพิมพมีหลายวิธี แตที่เหมาะสม
สําหรับเด็กๆ  คือ การพิมพจากแมพิมพนูน ใชสีทาดานหลังของวัสดุแลวนํามาประทับลงบนกระดาษ  
จะไดภาพพิมพเกิดขึ้น 
  4.  กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) ที่เหมาะสมกับเด็กเล็กๆ ก็คงจะเปนงานดิน
เทานั้น  นอกน้ันก็มีบางแตไมเดนชัด เชน ประติมากรรมประกอบกลองกระดาษ ประติมากรรม
ประกอบเศษไม 
  5.  กิจกรรมประดิษฐตกแตง (Crafts) หมายถึง กิจกรรมที่ครอบคลุมกวางขวางมาก 
เชน การทําภาพประติด  ทําหนากาก หุน การถักทอไหมพรมดวยนิ้วมืออยางงายๆ เปนงานที่เนน
ใหเด็กเรียนรูการทํางานที่มีกระบวนการ  หรือมีขั้นตอนดวย 
 
  จะเห็นไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคที่จัดใหกับเด็กไดน้ันมีหลายกิจกรรมซึ่งกิจกรรม ที่
จัดใหกับเด็กลวนเปนกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระตามความพอใจความคิดและ
จินตนาการ รูจักการคิดแกปญหา  นอกจากนั้นยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาเด็กทุกดานไปตาม
วัยอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคนซึ่งกิจกรรมการพิมพภาพเปนกิจกรรมหนึ่งที่เด็กไดมีโอกาส
ใชความคิด การสื่อความหมาย และสรางสรรคผลงานทางศิลปะในรูปแบบที่ตองการ อันจะนําไปสู
ประสบการณพ้ืนฐานดานภาษาและการเรียนรูเรื่องตางๆ ของเด็กตอไป 
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  กิจกรรมพิมพภาพ 
  วิรุณ   ตั้งเจริญ (2543: 171) มีทัศนะวาการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพ หมายถึง การ
ถายทอดความรูสึกนึกคิดและอารมณดวยวัสดุอุปกรณผานเทคนิคตางๆ ลงบนแผนพิมพ แมพิมพเปน
ตัวบันทึกการแสดงออกโดยตรงและถายทอดตอไปยังกระดาษหรือพ้ืนรองรับอ่ืนๆอีกทอดหนึ่ง 
  สุรพล  ขันธศุภ (2543: 4) ไดใหความหมายวาการพิมพภาพหมายถึงเครื่องมือหรือ
รองรอยที่ทําใหเกิดขึ้นโดยวิธีการพิมพ (ประทับรอย) เสน รูปคน สัตว และรูปลักษณะทาทางตางๆ  
ตองกระทําบนวัสดุอันหนึ่งกอน แลวจึงกดไปติดบนวัสดุอีกอันหนึ่ง 
  การพิมพเปนกิจกรรมอีกชนิดหนึ่งที่เด็กไดสรางงานแทนการวาดนับเปนพ้ืนฐานการ
ออกแบบเบื้องตนสําหรับเด็ก การทํางานพิมพจะทําใหเด็กรูสึกตื่นเตน สนุกสนานไดแสดงออกอยาง
อิสระ  ทําใหเกิดจินตนาการและความคิดสรางสรรคในรูปแบบที่แตกตางกันเด็กไดเรียนรูจากการ
สังเกตและทดลองดวยตนเอง   ภาพพิมพที่พบเห็นกันอยูทั่วๆไปแบงรูปลักษณะการพิมพออกได
เปน  2  ลักษณะ  คือ 
  1.  การพิมพที่เกิดจากการนําเอาธรรมชาติ  และวัสดุเหลือใชมาพิมพเปนรูปแบบ
ตางๆ เชน รูปแบบที่เกิดจากใบพืช จากสวนอ่ืนๆ ของพืช และไดจากเศษวัสดุเหลือใช 
  2.  ภาพพิมพที่เกิดจากแมพิมพที่ประดิษฐสรางสรรคขึ้น เปนรูปแบบงานศิลปะ
สมัยใหม  โดยใชเทคนิคการพิมพใหเปนรูปแบบตางๆ เชน จากแมพิมพปูน ไม โฟม ยาง หิน หวี 
ฯลฯ  
  องคประกอบที่ใชในการพิมพ มี 3 อยางคือ 
  1.  แมพิมพ  แบงออกเปน  2  ชนิดคือ 
       1.1 แมพิมพที่สรางขึ้นใหม  เชน  แกะสลักจากวัสดุเน้ือออน  แมพิมพที่ทําจาก
โฟม  ฯลฯ  
       1.2 แมพิมพที่ใชรูปแบบเดิมของวัสดุ แลวนํามาประกอบเปนรูปใหม เชน พิมพ
เปนรูปดอกไม  ใยไม ฯลฯ  
  2.  สีที่ใชในการพิมพ  โดยทั่วไปเปนสีที่ผสมกับนํ้าได เชน สีนํ้า สีฝุนผสมกาวสี
โปสเตอร  หมึกพิมพ โดยเฉพาะที่ขายเปนกระปอง  ฯลฯ 
  3.  พ้ืนที่สําหรับรองรับการพิมพ  โดยทั่วไปใชจําพวกกระดาษ  ดินเหนียว  แผนหิน 
กระจกฯลฯ    
 
  วธีิการพิมพ 
  1.  ออกแบบลวดลายแมพิมพ 
  2.  ตัดวัสดุออนเปนแทงสี่เหลี่ยม  กวาง  ยาว  หนาดานละประมาณ 1-2 น้ิว ดาน
หนาที่จะพิมพตองตัดใหเรียบรอยเปนพิเศษ  แลวใชมีดตัดใหเปนเสนเฉียง  เสนตรง  เสนโคง  
จํานวน  3  หรือ 4  เสน สวนที่ไมตองการใหสีติดก็ใหตัดหรือแกะลึกลงไป 
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  3.  นําสีที่ขนพอสมควรเทลงบนกระดาษแข็งหรือกระจกใชไมปาดสีใหเรียบ นําแมพิมพ
กดลงบนสีพิมพ แลวนําไปกดลงบนกระดาษพิมพเปนลายซ้ําๆ กัน  หรือเปนลายกลับไป  กลับมา  
ตามความตองการ 
  4.  ทดลองเปลี่ยนสีหรือสลับสีใหเปนสีตางๆ จะเปนสีกลมกลืนหรือสีตัดก็ได  
  จากที่กลาวมาพอจะสรุปไดวากิจกรรมการพิมพภาพ เปนการสรางสรรคงานศิลปะชิ้น
หน่ึงที่ทําขึ้นมาโดยวิธีการพิมพประทับใหติดบนกระดาษจากแมพิมพธรรมชาติหรือแมพิมพที่สราง
ขึ้นโดยเด็กหรือเจาของผลงานซึ่งกิจกรรมที่กลาวมานี้เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนา และสงเสริม
พัฒนาการใหกับเด็กทุกดานไมวาจะเปนดานรางกาย  อารมณ-จิตใจ  สังคม และสติปญญา เปน
กิจกรรมที่ทําใหเด็กรูจักคิดจินตนาการ  รูจักการทํางานดวยตนเอง  เม่ือผลงานที่ทําออกมาสําเร็จ
เด็กก็จะรูสึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
 2.6  สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  ฮิลเดเบรนด (เพ็ญทิพา  อวมมณี. 2547: 42; อางอิงจาก Hildebrand. n.d.) มีทัศนะ
วาการใหสื่อศิลปะอยางตอเน่ืองแกเด็ก  มีความสมเหตุสมผลเพียงพอเพ่ือใหเด็กเกิดความคิด
สรางสรรคและเพ่ือชวยเด็กคนหาสิ่งที่ยอมใหเด็กแสดงออกถึงความรูสึก  อารมณ  และความคิดของ
เขาเปนพิเศษ อยางไรก็ตามก็ยังมีเหตุผลอ่ืนอีก ทักษะตางๆที่พัฒนาขึ้นผานการใชสื่อศิลปะเปนได
ทั้งทักษะการเขียน และการอานเบื้องตน บางครั้งก็เรียกวา เร่ิมอานออก เขียนได (Emerging 
literacy) 
  เบญจา แสงมะลิ  (2546 : 119-131) กลาววาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับ
เด็กปฐมวัยน้ันมีหลายประเภท แตละประเภทมีวิธีการจัดที่แตกตางกันออกไปการนําสื่อมาใชใน
กิจกรรมประเภทตางๆ จึงมีหลายลักษณะที่แตกตางกันออกไปและสื่อที่จะนํามาใชสําหรับจัด    
กิจกรรมทางศิลปะใหแกเด็กปฐมวัยไดแก   
  1.  วัสดุที่ซ้ือมาดวยราคาถูก อาทิเชน กระดาษบรูฟ กระดาษสี สีฝุน ดินสอสี สีเทียน  
ผาสําลี แปง กาวแผน กระดาษแข็ง ชอลก  ลวดกํามะหยี่หรือลวดชนิดตางๆ 
  2.  วัสดุเหลือใช อาทิเชน กลองกระดาษ ถวยไอศกรีม จุกไมกอก ฝาน้ําอัดลม ถุงกระดาษ   
กระดาษหนังสือพิมพ  ขวดพลาสติก เศษผา หลอดกาแฟ หลอดดาย กระดาษหอของขวัญ บัตรเชิญ   
เกล็ดปลา   ลวดผูกถุงขนม   ฯลฯ 
  3.  วัสดุทองถิ่น  อาทิ เชน  ใบไม  กะลา เปลือกมะพราว กานกลวย กานมะพราว  
ใบตอง  ใบมะพราว  ดอกกรรณิการ  ดอกอัญชัน  ฟาง  เปลือกหอย   ดิน หิน  ทราย ฯลฯ 
  นอกจากนั้น ไดกลาวถึงสื่อที่จะนํามาใชในกิจกรรมประดิษฐเศษวัสดุ ไดแก กลอง
กระดาษตางๆ  หลอดดาย เศษผาตางๆ เศษไหมพรม ลวดชนิดตางๆ  ฟาง  อับยา  ขวดพลาสติก    
กระปองนม  กิ่งไมแหง หรืออาจเปนเศษวัสดุที่หางายในทองถิ่น 
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  สัญญลักษณ  สุวรรณรัศมี (2533: 23) กลาวในแนวทางเดียวกันวา สื่อที่ใชในการจัด
กิจกรรมศิลปสรางสรรคน้ัน มีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรูของเด็กซึ่งเด็กจะเรียนรูจากสื่อ โดยอาศัย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ดังน้ันในการจัดหาสื่อที่เหมาะสม  จึงเปนหนาที่
ของผูสอนที่จะตองใหความสนใจเปนพิเศษคือ 
  1.  สื่อที่จะนํามาใหเด็กเกิดการเรียนรูตองเปนสื่อที่หางาย  และอยูรอบๆตัวเด็ก 
  2.  สื่อน้ันตองมีความปลอดภัย  เพราะเด็กเรียนรูจากสื่อดวยการสัมผัส 
  3.  สื่อตองมีราคาไมแพง หางาย  และประหยัดเวลา  อาจเปนสื่อที่หางายไดจาก
ภายในทองถิ่น 
  4.  สื่อที่นํามาใชตองตรงกับเปาหมาย  ที่จะใหเด็กเกิดการเรียนรู และสรางเสริมให
เด็กมีความพรอมในการพัฒนาการทั้งสี่ดานไปพรอมๆ กัน ไดแก รางกาย อารมณ สังคม และ  
สติปญญา 
  5.  สื่อน้ันตองสะดวกตอการนํามาใชสอย สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปะของเด็ก 
  6. สื่อที่นํามาใชตองสอดคลองกับวัย และความสามารถของเด็ก 
  ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2532: 5) กลาววา สื่อ วัสดุอุปกรณ ที่ใชประกอบกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคของเด็กวัยกอนเรียนมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรจัดวางไวอยางมีระเบียบนาใช เรา
มักพบเสมอวาเด็กเล็กๆ ไมรูจะเร่ิมตนทํางานศิลปะอยางไรดี  แตเม่ือเด็กเห็นอุปกรณหลายอยางวาง
ไวบนโตะก็เกิดความคิดที่จะอยากวาดหรืออยากทํากิจกรรมศิลปะทันทีซ่ึง สอดคลองกับ พีระพงษ  กลุ
พิศาล (2545: 191) ที่กลาววา  สื่อ วัสดุทางศิลปะเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยกระตุนการ
ทํางานศิลปะแกเด็กเปนอยางมาก นอกเหนือไปจากประสบการณทางการมอง  และการสังเกต ซ่ึง
ถาเราจัดเตรียมสื่อ  วัสดุหลายๆ ชนิดใหเด็กเด็กจะวาดภาพหรือทํางานศิลปะไดดีขึ้น เพราะสื่อ วัสดุ
เปนสิ่งทาทายใหเด็กชอบงานศิลปะนั้นเอง 
  สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล (2545: 51) ไดกลาววา การทํางานศิลปะกับเด็กๆนั้น  
วัสดุอุปกรณที่ใชไมใชหามาเพื่อการทํางานใหผลงานดีเยี่ยม  แบบผูที่ทํางาน แตเด็กๆ จะมองดูวัสดุ
ที่มีอยู  แลวนํามาผนวกเขากับประสบการณของเขา ในการตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณประกอบการ
ทํางานศิลปะ ซ่ึงผูใหญเองก็อาจจะคาดคิดไมถึงฉะนั้นครูควรจัดหาวัสดุหลากหลายไวแนะนําใหแก
เด็ก เม่ือถึงเวลาอันสมควรที่เขาสามารถทําได  วัสดุอุปกรณทุกชนิดมีสวนสนับสนุนงานทางศิลปะ
ครูควรรูวาเด็กทุกคนตองพัฒนาเทคนิคดวยตนเองโดยอาศัยการใหโอกาส มองเห็นคุณคา มีความรู
ดีและยืดหยุน ควรกําหนดกระบวนการในการใชวัสดุอุปกรณดวย บางครั้งวัสดุอุปกรณหลายรูปแบบ
ก็สามารถนํามาใชในหองเรียนพรอมๆ กันเพ่ือใหโอกาสเด็กในการพัฒนาความสามารถในการ
แสดงออก  ความเปนระเบียบ 
  สื่อ อุปกรณสําหรับการทํางานทางศิลปะของเด็กปฐมวัยมีดังน้ี 
  1.  พูกัน 
  2.  พูกันหรือแปรงทาสี ขนาดยาว 9 น้ิว ถึง  10 น้ิว เหมาะสําหรับเด็กเล็กๆ 
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  3.  กระดานขาหยั่งระบายสี  เปนอุปกรณที่ใชในการระบายสี สําหรับใหเด็กไดยืน 
วาดรูป ระบายสี เด็กจะสามารถเคลื่อนไหวแขนอยางอิสระและสามารถถอยหลังมาดูภาพที่เขาวาด
ไดทั้งยังอยูในระดับสายตาของเด็กดวย 
  4.  ภาชนะใสสี ภาชนะที่ใสสีนํ้าก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน ควรใชถวยพลาสติก  กระปอง
เล็กๆ หรือกลองใสนมที่ไมใชแลว  ทําเครื่องหมายสีบนภาชนะใหเด็กเห็น 
  5. กรรไกร  กรรไกรเปนอุปกรณที่เด็กชอบมากชนิดหนึ่ง  กรรไกรที่จะนํามาใหเด็ก
ใชจะตองเปนกรรไกรปลายมน  มีขนาดพอเหมาะกับมือเด็ก  ไมทื่อ งางออกไมยาก  หรือหลวมจน
กระทั้งใชตัดกระดาษไมออก 
  6.  ลูกกลิ้ง  เปนอุปกรณใชกลิ้งหมึกหรือสี  ใชในการพิมพมีลักษณะเปนแทงกลมหุม
ดวยยาง  มีดามถือ  มีหลายขนาด ใชกลิ้งทาสี หรือกลิ้งบนสีแลวกลิ้งทับบนวัสดุเพ่ือใชในการพิมพ 
  7.  แผนฉลุรูปทรง  เปนอุปกรณสําหรับรูป  มีขายตามรานเครื่องเขียน   ที่ทําขึ้นจาก
แผนพลาสติก  เจาะเปนรูปวงกลม  สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมหรือรูปอ่ืนๆ ชวยในการสรางภาพ 
  8.  แผนกระดานรองเขียน  ทําจากไมอัดหรือกระดาษอัด  มีตัวหนีบกระดาษเพื่อใช
รองในการวาดรูป  มีหลายขนาด  ควรใชขนาดที่เหมาะสําหรับเด็ก มีนํ้าหนักเบา  เพ่ือนําติดตัวไป
วาดรูปนอกสถานที่ 
  9.  เสื้อคลุมกันเปอน   ใชผาหรือผาพลาสติกเปนเสื้อคลุมใหเด็กใส ขณะทํากิจกรรมที่
เปรอะเปอนงาย ใหมีขนาดที่เด็กสวมใสสบายสะดวกในการใสและถอดออก 
  สรุปวาสื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กมีความสําคัญยิ่งตอการ
เรียนรูของเด็ก ซ่ึงเด็กจะเรียนรูจากสื่อดังน้ันสื่อที่จะจัดใหกับเด็กตองเปนสื่อที่หางาย และอยูรอบตัว
เด็ก มีความปลอดภัยราคาไมแพงตรงกับเปาหมายสอดคลองกับวัย และความสามารถของเด็ก สื่อ
อุปกรณที่จัดในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็ก สี พูกัน กระดาษ  ภาชนะใสสี กรรไกร  
ลูกกลิ้ง  เสื้อคลุมกันเปอน   
 
 2.7 บทบาทผูที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็ก 
  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กนั้น ครูตองจัดกิจกรรมที่สนองความตองการให
เด็กไดแสดงออกตามความรูสึกและความตองการของตนเอง  เม่ือเด็กทํากิจกรรมไดสําเร็จลุลวง  จะ
ชวยเพิ่มพูนความมั่นใจและเกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของตน ตระหนักถึงคุณคาของตนได  
บทบาทของครูจึงมีความสําคัญในการชวยใหเด็กได  รับการพัฒนาคุณสมบัติที่พึงประสงคซ่ึง     
  ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล  (2531) กลาววา ตามปกติการจัดกิจกรรมการสอน ศิลป
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยจะไมแยกตัวกิจกรรมอยางเดนชัดแตจะใหเด็กเลือกทําเองตามความ
พอใจเฉพาะตนหรือกลุม จึงจําเปนตองมีครูเปนพ่ีเลี้ยงหลายๆ คนคอยชวยดูแล กิจกรรมสรางสรรค
เปนกิจกรรมเดียวที่สามารถทําใหเด็กๆมีประสบการณในการทํางานสําเร็จไดเปนอยางดี  ดังน้ันการ
จัดกิจกรรมการสอนศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยจึงควรคํานึงถึงสิ่งดังตอไปน้ี 
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  1. วางแผนลวงหนาตลอดเทอมวาแตละสัปดาหจะใหเด็กทํากิจกรรมอะไรตามลําดับ
ความอยากงายของกลวิธีการทํางานและความรูโดยกําหนดจุดประสงคและวิธีประเมินผลไวดวยยิ่งดี 
  2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  สภาพหองเรียนและวิธีการสอนใหสอดคลองกับแผนที่วาง
ไว 
  3. ระหวางที่เด็กทํากิจกรรมควรระลึกเสมอวา 
   3.1 กิจกรรมที่จัดใหน้ันเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอม
นอกหองเรียนเพียงพอหรือไม 
   3.2 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใหเด็กตองทําแลวมีผลงานเหมือนกันทั้งหอง โปรดจําไว
เสมอวาการทํางานศิลปสรางสรรคคือการแสดงออกทางการรับรูเฉพาะตน และอยางสอนหลักหรือ
ทฤษฎีทางศิลปะใดๆ ทั้งสิ้น 
   3.3 พฤติกรรมการทํางานศิลปะของเด็กเล็กๆ แตละคนไมเหมือนกัน บางคนชอบ
น่ังทํางานที่โตะ บางคนชอบนอนกับพ้ืน ควรใหอิสระอยางเต็มที่ ถาเด็กทํางานดวยความสุข
หองเรียนจะเงียบ 
   3.4 ใหโอกาสเด็กทํางานเปนกลุมบางเพื่อฝกประสบการณทางสังคมใหแกเขา 
     เลิศ  อานันทนะ  (2535: 14) ใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของครู และผูปกครองในการ
จัดกิจกรรมศิลปศึกษา ควรคํานึงถึงแนวความคิดดังตอไปน้ี 
  1.  สอนดวยความรัก 
  2.  ยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียนแตละคนที่แตกตางกัน 
  3.  หลีกเหลี่ยงการวิพากษวิจารณในเชิงลอเลียน เสียดสี หรือ ตําหนิ  ติเตียนโดยตรง 
  4.  ไมจําเปนตองรีบรอนแกไขผลงานศิลปะของนักเรียน  แตควรพูดจาใหเกิด
ความคิดดวยตัวเอง 
  5.  อยาแทรกแซงความคิดหรือตัดสินใจแกปญหาแทนนักเรียน  ทางที่ดี ควรสงเสริม
ใหกลาคิด  กลาทํา  และกลาแสดงออกใหมากที่สุด 
  6.  ใชคําพูดยั่วยุและทาทายใหเด็กแสดงออกแทนการออกคําสั่ง 
  7. วางแผนการจัดเตรียมสื่ออุปกรณเอาไวลวงหนา เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก
อยางอิสระ 
  หรรษา   นิลวิเชียร (2535: 186-189) กลาวถึงบทบาทของครูในการจัด กิจกรรมศิลป
สรางสรรคดังน้ี 
  1.  ใหการแนะแนวใหขอเสนอแนะใหกําลังใจ ใหขอมูลยอนกลับ และการยอมรับ 
  2. เลือกและวางแผนการจัดประสบการณ และสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตาม
ความสามารถของแตละคน 
  3.  สงเสริม  ยอมรับ  และใหกําลังใจในความพยายามของเด็ก โดยใชคําพูด คําชมเชย 
ที่ใหกําลังใจ และเสริมสรางความรูสึกวาตัวเองมีคาเชน 
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   - ครูชอบความคิดของเธอ หรือเปนความคิดที่ดี 
   - เธอทําไดถาพยายามตอไป  หรือเธอทําไดดี 
   - เธอมีความพยายามดีมาก  หรือ เธอตั้งใจทํางานนั้นจริงๆ 
   - ครูชอบที่เธอทํางานจนสําเร็จ 
   - อะไรที่ทําใหเธอมีความคิดที่วิเศษเชนน้ี 
  4.  หลีกเลี่ยงการถามถึงสิ่งที่เด็กวาด หรือผลิตวาเปนอะไร หรือภาพอะไร  ซ่ึงเปน
การทําลายความมั่นใจของเด็ก  เพราะเด็กอาจจะทําในสิ่งที่สามารถพูดถึงหรือตั้งชื่อได  ซ่ึงการให
เด็กพูดถึงผลงานอาจทําใหเด็กละอาย  เน่ืองจากเด็กไมสามารถพูดหรือบรรยายถึงผลงานของตนได 
แตครูควรถามวา เด็กทําผลงานอยางไรเปนการเนนกระบวนการ เด็กจะมีความพอใจในการทํางาน
มากกวาตัวผลงาน 
  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ครูมีบทบาทสําคัญในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและจัดเตรียมสื่ออุปกรณ  เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรม
อยางอิสระ  คอยชวยเหลือแนะนําเม่ือเด็กตองการ   ใหกําลังใจสนับสนุน  และชมเชย  ไมตําหนิ
ผลงานเด็ก  กระตุนใหเด็กรูจักคิดแกปญหาเม่ือเกิดปญหาขึ้น  ตลอดจนบันทึกผลงานและประเมิน
ความกาวหนาของเด็ก 
 
 2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  ซ่ึงไดมีผูทําการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังน้ี   
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  แสตปป (Stapp. 1964: 52-58) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและ
สติปญญาของนักเรียนที่เรียนศิลปะและไมเรียนศิลปะพบวา  ความคิดสรางสรรคและสติปญญาไมมี
ความสัมพันธกันแตนักเรียนที่เรียนศิลปะไดคะแนนความคิดสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมไดเรียน
ศิลปะ 
  วิลเลี่ยม (William. 1917: 352-358) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค 
ดานความคิดริเริ่มกับ คะแนนของหมวดวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และ
ดนตรี ผลปรากฏวา ความสัมพันธระหวางความคิดริเร่ิมกับคะแนนรวมหมวดศิลปศึกษาและวิชา
ดนตรีมีความสัมพันธกันในระดับสูง 
  เคลลี่ (Kelley. 1986: 32-a) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการฝกตามแบบแผนเสริมสราง
ประสบการณทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางศิลปะเปนเวลา 10 สัปดาหในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ผลปรากฏวา   ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเด็กที่เขารวมตามแผนกับเด็กที่
ไมไดเขารวมตามแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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   งานวิจัยในประเทศ 
  สมใจ  ตั้งนิกร (2531: 46) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กของ
เด็กปฐมวัยในโครงการอนุบาลชนบทที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่แตกตางกัน  ผล
การศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคหมุนเวียนที่ไมไดจัดตามแบบการ
จัดประสบการณ แตใชวัสดุแทนจากธรรมชาติที่มีอยูโดยทั่วไปในทองถิ่นสามารถสงเสริมพัฒนาการ
ดานกลามเนื้อเล็กไดดีกวากลุมเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคหมุนเวียนที่จัดตาม
แผนการจัดประสบการณ 
  กรวิภา  สรรพกิจจํานง (2531: 45) ไดศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบชี้แนะและแบบอิสระพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การฝกกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบอิสระ  มีความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กสูงกวาเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการฝกกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบชี้นํา 
  จงใจ  ขจรศิลป (2532: 80) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคและความเชื่อม่ันในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค และการเลนตามมุมที่แตกตางกัน พบวาเด็กที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคและการเลนตามมุมแบบริเร่ิมอยางอิสระมีความคิดสรางสรรค และ
มีความเชื่อม่ันสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมแบบครูชี้แนะ 
  อารี  เกษมรัติ (2533: 209) ไดศึกษาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน  และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักทะนุถนอม  
เม่ือทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม และทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ปการศึกษา 2532 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี จํานวน  60 คน   
ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางงายเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง 2 กลุม และกลุมควบคุม 2 กลุม 
กลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุม กลุมควบคุมไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรค
ปกติ  เปนเวลา 8 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ อบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด
กวดขันเม่ือทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวาเม่ือทํากิจกรรม         
ศิลปสรางสรรคตามปกติ 2) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบทะนุถนอมเม่ือทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคเปนกลุมมีความเชื่อม่ันในตนเองสูงกวาเม่ือทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ 
  สุทธิพรรณ  ธีระพงษ (2534: 74) ไดศึกษาพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัย ที่ทํา
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวมและแบบครูไมมีสวนรวม พบวา 1) การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสิลปสรางสรรคเปนกลุม  
พบวา กอนและหลังการทดลองกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวม  
และแบบครูไมมีสวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือแตกตางกันกับกอนการทดลอง 2) การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวน
รวมและแบบครูไมมีสวนรวม  มีพฤติกรรมการรวมมือสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคเปนกลุมแบบครูไมมีสวนรวม 
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  ชไมมน  ศรีสุรักษ  (2540: 80) ไดศึกษาความสัมพันธทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม  แบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน พบวา 1) เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนกลุมแบบวางแผน  ปฏิบัติ ทบทวนกอนและหลังทดลองมี
ความสัมพันธทางสังคมแตกตางกันโดยหลังทดลองเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธทางสังคมสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 01  2) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ จัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคเปนกลุม   แบบปกติกอนและหลังทดลองมีความสัมพันธทางสังคมแตกตางกันโดยหลัง
ทดลองเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธทางสังคมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 3) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผนปฏิบัติ ทบทวน และแบบ
ปกติ มีความสัมพันธทางสังคมแตกตางกันโดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุม
แบบวางแผน  ปฏิบัติ  ทบทวนมีความสัมพันธทางสังคมสูงกวาเด็กปฐมวัย  ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
  ชนกพร   ธีระกุล (2541: 51) ไดศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการ  ผลปรากฏวา เด็กที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนนกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบเนน
กระบวนการมีทักษะกระบวนการทาง  วิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคแบบปกติสวน  พนิดา ชาตยาภา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสื่อ
ความหมายของเด็กปฐมวัยโดยการสรางเรื่องราวในกิจกรรมศิลปสรางสรรคตามแนวการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา  เด็กมีการเปลี่ยนแปลงการสื่อความหมายตามระยะเวลาดังนี้   
สัปดาหที่ 1 เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมายทุกดาน ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
โดยมีการพัฒนาดานการพูดมากเปนอันดับแรก ในสัปดาหที่ 2-4 เด็กมีการพัฒนา การสื่อ
ความหมายเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 1 ทุกดาน โดยมีการพัฒนาการดานการพูดและการฟงมากเปน
อันดับแรกสัปดาหที่  5-7 เด็กมีการพัฒนาการสื่อความหมายเพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 2-4 ทุกดาน โดย
มีการพัฒนาดานการพูดและการฟงมากเปนอันดับแรก สัปดาหที่ 8 เด็กมีการพัฒนา การสื่อ
ความหมายเพิ่มขึ้นจาก สัปดาหที่ 5-7 ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยมีพัฒนาที่
ใกลเคียงกันทุกดาน    
  วราภรณ  นาคะศิริ (2546: 47) ไดศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสี   ผลการศึกษาพบวา  การคิดเชิงมีเหตุผลของ
เด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสีอยางมี
นัยสําคัญทาวสถิติที่ระดับ  .01 
  เพ็ญทิพา  อวมมณี (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถดานมิติสัมพันธที่ใหลวด
กํามะหยี่สีในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค ผลการศึกษาพบวา ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็ก
ปฐมวัยหลังทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สีในการทํา  กิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือจําแนกรายดานปรากฏวาดานการรับรูลักษณะของวัตถุ เม่ือมีการเคลื่อนยายหรือ
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เปลี่ยนมุมมองน้ันอยู ในระดับสูง สวนดานการจําแนกลักษณะของวัตถุที่อยูคงที่ ดานหา
ความสัมพันธของวัตถุสองสิ่งหรือมากกวา ดานการจัดหมวดหมูวัตถุสองถึงสามมิติ และดานการ
จินตนาการเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ เม่ือนํามาประกอบเขาดวยกันน้ันอยูในระดับ ปานกลาง สวน
ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยหลังทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สีในการทํากิจกรรม
ศิลปสรางสรรคสูงกวากอนทํากิจกรรมที่ใชลวดกํามะหยี่สีในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 
  สรุปไดวาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคจะเห็นไดวา
กิจกรรมศิลปสรางสรรคสามารถพัฒนาเด็กใหมีความพรอมในทุกดาน ไมวาจะเปนดาน รางกาย  
อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยเฉพาะการพัฒนาดานภาษาดวย ดังน้ันการจัด กิจกรรม
ศิลปสรางสรรคจึงมีความสําคัญและความจําเปนสําหรับการสงเสริมความพรอมทางภาษาใหกับเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 4.  แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
 5.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป กําลังศึกษา
ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2549  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  สังกัด
เทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง  จํานวน 20 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน ชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป  กําลังศึกษา
อยูในระดับชั้นอนุบาล  2 ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)  
สังกัดเทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง  เปนการเลอืกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 20 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย 
 

 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพมีลําดับ

ขั้นตอน  ดังน้ี 
 1.   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

 1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศิลปสรางสรรคของ  ชนกพร  ธีรกุล (2541)   
พนิดา  ชาตยาภา (2544)  วราภรณ  นาคะศิริ  (2546) เพ็ญทิพา  อวมมณี (2547)  

 1.2 กิจกรรมสําหรับเด็กกอนวัยเรียนของเยาวพา  เดชะคุปต  (2542)  
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 1.3 ศิลปศึกษาของวิรุณ  ตั้งเจริญ และ สุรพล   ขันธศุภ (2543) 
 1.4 กิจกรรมศิลปะ  สําหรับเด็กกอนวัยเรียนของ สัตยา  สายเชื้อ (2541) 
 1.5 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยของสิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล  (2545) 
 1.6 คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  ของกรมวิชาการ 
 1.7 ศึกษามาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพ่ือการประเมินภายนอกระดับการศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน  (2549 - 2553) 
 2.  สรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี 

 2.1 ชื่อกิจกรรม 
 2.2 จุดประสงคของการทํากิจกรรม 
 2.3 วัสดุ -  อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 
 2.4 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 

 3.  นําแผนการจัดกิจกรรมการพิมพภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 
3  ทานเพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยใชเกณฑการตัดสิน  2  ใน  3  ทาน
ของ  ผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นตรงกัน  ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
   1. ผูชวยศาสตราจารยสิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล  อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   2. อาจารยชุติมา สงแสง        อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาลตรัง  
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          จังหวัดตรัง เขต 1 
   3. อาจารยบังอร จําปา          อาจารยประจําโรงเรียนวัดควนวิเศษ  
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          จังหวัดตรัง เขต 1 
  ผลการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ทาน มีความคิดเห็นตรงกันใหปรับจุดประสงคใน
ขอ 3 ใหสอดคลองยิ่งขึ้น  และปรับเปลี่ยนสื่อพรอมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรมในบางกิจกรรมเพื่อ
ความเหมาะสม สวนในการดําเนินกิจกรรมใหเขียนขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติมใหละเอียด 

 4.  นําแผนการจัดกิจกรรมการพิมพภาพมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนํา 
ของผูเชี่ยวชาญ 

 5.  นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพที่ปรับปรุง 
แกไข ตามขอ 4  จํานวน 3 กิจกรรมซึ่งมีทั้งหมด 40 กิจกรรมไปทดลองใช (Try out) กับเด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง  เพ่ือปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดไว คือกิจกรรมละ  20 นาที 

 6.  นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพที่ปรับปรุง 
เหมาะสม แลวไปจัดทําเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 
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 การสรางแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย  มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถทางภาษา  เพ่ือเปน

แนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดทักษะดานการเขียน  ดังน้ี 
  1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับความสามารถดานการเขียนของ นฤมล  เฉียบแหลม  
(2545) อนงค  วรพันธ (2546)  บังอร   จําปา (ม.ป.ป.) 
  1.2 แบบฝกทักษะการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัยของ พูนสุข  บุณยสวัสดิ์ (2532) วัฒนา    
ปุญญฤทธิ์ (ม.ป.ป.),  สถิรนันท อยูคงแกว (2541)  
 2.  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจัย มาสรางเปนแบบทดสอบวัด
ความสามารถทักษะดานการเขียนซึ่งเปนแบบทดสอบปฏิบัติ  ซ่ึงมีทั้งหมด  3  ชุด ดังน้ี 

 2.1 ลีลามือ  เปนแบบใหลากเสนจากจุดเริ่มตนไปหาจุดหมาย  โดยเสนที่ลากตองอยู
ในระหวางเสนขนานจนถึงจุดหมาย    มี 10 ขอ 

 2.2 ลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบูรณ  มี 10 ขอ 
 2.3 ลากเสนตอจุดใหเปนรูปตามแบบที่กําหนด มี  10 ขอ 

  แบบทดสอบทักษะทางการเขียนของเด็กปฐมวัยมีจํานวนทั้งหมด  30  ขอ 
  เกณฑการใหคะแนน 
   0 หมายถึง ไมใหความรวมมือหรือไมทํา 
   1 หมายถึง ปฏิบัติตามแบบทดสอบแตยังไมสมบรูณ 
   2 หมายถึง ปฏิบัติตามแบบทดสอบไดสมบรณู 

 3.  สรางคู มือการดําเนินการสอบวัดทักษะดานการเขียน  โดยใหสอดคลองกับ
แบบทดสอบแตละชุด 

  4. นําแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยและคูมือดําเนินการทดสอบที่สราง
ขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคลองกับจุดประสงคซ่ึงมี
ผูเชี่ยวชาญดังน้ี 
       1. อาจารย  นพดล กองศิลป อาจารยประจําโรงเรียนสาธิต มศว. 
          ประสานมิตร ( ฝายประถม ) 
      2.  อาจารย  สถิรนันท      อยูคงแกว อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
      3.  อาจารย สาลี เหมือนมงคลกุล  อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาลตรัง  
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง เขต 1 
 ผลการพิจารณา จากผูเชียวชาญทั้ง 3 ทาน ลงความเห็นและเสนอแนะใหปรับภาพในบาง
ขอใหชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น และหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลอง โดยนํา
แบบทดสอบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยไปใหผูเชียวชาญ ทั้ง 3 ทานพิจารณาลงความเห็นและ
ใหคะแนนแลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค        
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(IOC)โดยใชเกณฑ ตั้งแต .5ขึ้นไปจึงถือวาใชได (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ) ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ี
ไดคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) 
ซ่ึงอยูระหวาง  .6 - 1 
 5. นําแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช  (Try out) กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  
2549 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน  
 6. นําคะแนนที่ไดมาหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient)
ของครอนบรัค (Cronbach) (ลวน  สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538) ไดคาความเชื่อม่ัน ดังนี้   
คาความเชื่อม่ันดานที่ 1 ลีลามือเทากับ 0.79  คาความเชื่อม่ันดานที่ 2  การลากเสนจุดใหเปนภาพที่
สมบรูณ เทากับ 0.81 คาความเชื่อม่ันดานที่ 3 การลากเสนตอจุดโดยสรางภาพไดตามแบบที่
กําหนด เทากับ 0 .84  และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0 .94 
 7.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงเหมาะสม
แลวไปจัดทําเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 
 
 แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design (ลวน สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ. 2538: 249)  ตามตาราง 1  ดังน้ี 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
  

กลุม Pretest Treatment  Posttest 
ER T1 X T2 

                                            
 ความหมายของสัญลักษณ 
 ER   แทน  กลุมตัวอยางในการทดลอง 

 T1   แทน   การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest ) โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะ 
      การเขียนของเด็กปฐมวัย 

 X        แทน   การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 T2   แทน   การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะ 
      การเขียนของเด็กปฐมวัย 
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 การดําเนินการทดลองมีข้ันตอนดังน้ี 
 1.  สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางกอนการทดลองเปนเวลา  1  สัปดาห 
 2.  ทําการทดสอบเด็กกอนการทดลอง (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของ

เด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 
 3.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมศิลป 

สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพซึ่งทําการทดลองในชวงกิจกรรมสรางสรรคใชเวลาใน
การทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ครั้งๆ ละ  20  นาที  ชวงระหวางเวลา 10.00 น. - 
10.20 น.  รวมทั้งสิ้น  40  ครั้ง  จํานวน  40  กิจกรรม  โดยใน 1 วัน  มีกิจกรรม 1 กิจกรรมแตจัด
ไว 3 โตะโดยใหเด็กทํากิจกรรมโตะละ 6-7และเพื่อใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก 

 4.  เม่ือดําเนินการทดสอบครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง 
 5.  นําคะแนนที่ไดจากการทดลองไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
 
ตาราง  2  ตารางการดําเนินกิจกรรม 
 

สัปดาหที่ วัน รายชื่อกิจกรรม 

 
จันทร 

 
หัวหอมจอมซน 

อังคาร เปลือกแตงโมสรางภาพ 
พุธ             กานมะละกอหลากสี 

พฤหัสบด ี             ภาพสวยดวยใบไม 

 
1 

เวลา 
10.00 - 
10.20 น 

ศุกร             รากบัวพาเพลิน 
จันทร             มะละกอเริงรา 

อังคาร             บวมเหลี่ยมเติมฝน 
พุธ             กางปลาสีสวย 

พฤหัสบด ี             แครอทเปลี่ยนราง 

2 
เวลา 

10.00 - 
10.20 น 

ศุกร             จุกผักสลักลาย 
จันทร             กานกลวยลายสวย 
อังคาร เขาวงกตจากขดเชือก 
พุธ   ภาพสวยดวยลายนิ้วมือ 

พฤหัสบด ี              สวยดวยมือเรา 

3 
เวลา 

10.00 - 
10.20 

ศุกร              ดอกกระหล่ําเริงรา 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 

สัปดาหที่ วัน รายชื่อกิจกรรม 

จันทร    คัดตอลบัคสรางภาพ 

อังคาร                รูปทรงมหัศจรรย 
               พุธ                กระดุมแสนสนุก 

  พฤหัสบดี                มะระสีสวย 

4 
เวลา 

10.00 - 
10.20 

ศุกร                สกอตไบทใสสเก็ต 
จันทร                สวนสวยดวยกิง่ใม 

 
อังคาร สนุกกับการพมิพ 
พุธ    บล็อกเกอรี่แปลงราง 

พฤหัสบด ี                 กุญแจแสนสวย 

5 
เวลา 

10.00 - 
10.20 น 

ศุกร    เปลือกมังคุดสุดสวย 
จันทร เบญจมาศพาฝน 
อังคาร หลอดดายลายสวย 
พุธ ตรายางสรางภาพ 

พฤหัสบด ี    ลวดกํามะหยี่แสนกล 

6 
เวลา 

10.00 - 
10.20 

ศุกร                 ฝาขวดหรรษา 
จันทร เสนสายลายใยบวบ 
อังคาร เปลือกสมแสนสวย 
พุธ ชอนสอมพาเพลิน 

พฤหัสบด ี กระดาษพิมพภาพ 

7 
เวลา 

10.00 - 
10.20 

ศุกร ภาพสวยดวยยางลบ 
จันทร ภาพสวยดวยผลมะเฟอง 
อังคาร ลอรถแสนสนกุ 
พุธ สนุกกับเปลือกเงาะ 

พฤหัสบด ี ไมหนีบผาหรรษา 

8 
เวลา 

10.00 - 
10.20 

ศุกร เสนหจากดอกบัว 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติดังน้ี 
 1.  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.1  หาคาเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร  (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.        
2538: 73) 
                     

 
 

         เม่ือ      X          แทน คาเฉลี่ย 

                    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          N        แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง   
 

1.2 หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)  โดยคํานวณจากสูตร  
(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538: 79) 
 

    S =     
( )

)1(
xx 22

−
− ∑∑

NN
N

        

 
  เม่ือ     S          แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน   
            N         แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง   
           ∑x     แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
           ∑x 2   แทน   ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 
 
 2.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content  Validity)  โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538: 79) 
 

IOC  = 
N

R∑  

 
 เม่ือ      IOC        แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
       ตามความคิดเห็นของผูเชียวชาญ 

   ∑R          แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N           แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

N
X

        ∑=X
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  2.2 หาคาความเชื่อม่ันของเกณฑการใหคะแนน ความสามารถทางดานการเขียนของ
เด็กปฐมวัย  โดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบรัค (Cronbach)(ลวน สายยศ 
; และอังคณา สายยศ. 2538: 200) 

 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

s
s
2

t

i

2

1
1n

nα  

 
         เม่ือ   α     แทน   คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

           n  แทน   จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
     2

is     แทน    คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 
    2

ts  แทน   คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
 

 3.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  3.1  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนทดลองและหลังทดลองโดยใช  t-test  

 แบบ  Dependent  Samples โดยคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 104) 
 

 

 
    เม่ือ    t        แทน    คาสถิติที่ใชพิจารณาใน   t – distribution 
           D        แทน   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
            N        แทน    จํานวนคูของคะแนน  

              ∑D      แทน   ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวาง
กอนและหลังการทดลอง 

              ∑D 2    แทน   ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนน
ระหวางกอนและหลังการทดลอง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 

n แทน จํานวนนักเรียน 

X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
S แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

D  แทน คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนกอนทดลองและหลังทดลอง 
SD แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนนกอนทดลองและ

หลังทดลอง 
t แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน t - distribution 
p แทน คาความนาจะเปนของคาสถิติที่ใชทดสอบ 
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.การเปรียบเทียบทักษะการเขียนกอนและหลังการทดลอง  
   การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพใหกับเด็กนักเรียน
จํานวน  20 คน  เม่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม  ปรากฎผลดัง  
ตาราง  3 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหทักษะการเขียนโดยรวมและรายดาน  ของเด็กปฐมวัยที่ไดทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 

 

ทักษะ 
การเขียน 

คะแนน X  S D  SD t p 

 
กอนทดลอง 

 
17.65 

 
2.21 

 
ดานลีลามือ 

หลังทดลอง 18.95 1.10 

 
1.30 

 
2.13 

 
2.729* 

 
.013 

กอนทดลอง 16.15 2.43 ดานตอ จุด
ใหเปนภาพ
ที่สมบูรณ 

หลังทดลอง 18.45 1.00 2.30 2.52 4.089**  .001 

กอนทดลอง   9.20 5.00 ดานตอ จุด
ใหเปนภาพ
ตามแบบ 

หลังทดลอง 14.35 4.23 5.15 4.36 5.287** .000 

กอนทดลอง 43.00 6.59 
โดยรวม หลังทดลอง 51.75 4.79 8.75 4.89 8.007** .000 

 
จากตาราง 3 พบวา  ทักษะการเขียนโดยรวมของเด็กปฐมวัยกอนทํากิจกรรมศิลป

สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพแตกตางจากหลังทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยพบวา  หลังทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพนักเรียนมีทักษะการเขียนโดยรวมสูงขึ้น เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบเปนรายดานผลปรากฏดังน้ี 

ทักษะการเขียนดาน ลีลามือ  ของเด็กปฐมวัยหลังทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวน การลากเสนตอจุดใหเปนภาพใหสมบูรณ และ ดานการ
ลากเสนตอจุดโดยสรางภาพตามแบบที่กําหนดของเด็กปฐมวัยหลังทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการ
วาดภาพประกอบการพิมพภาพสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการ
พิมพภาพ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง  3  พบวากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพทําใหเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะการเขียน ดานการลากเสนตอจุดโดยสรางภาพไดตามแบบที่กําหนดเพิ่มขึ้นมากเปน
อันดับแรก รองลงมาคือดาน  การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบรูณ และดาน ลีลามือ  ตามลําดับ 
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 2.  ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพ 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยจากการทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพมีผลการศึกษาดังน้ี 
   2.1 การเปลี่ยนแปลงของทักษะการเขียนโดยรวมของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 การเปลี่ยนแปลงของทักษะการเขียนโดยรวม ของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค

การวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนรายบุคคล 
 

ทักษะการเขียน ทักษะการเขียน 

คนที ่ กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

การ 
เปลี่ยนแปลง 

คนที ่ กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

การ
เปลี่ยนแปลง 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
50 
44 
40 
43 
38 
43 
44 
40 
38 
37 

 
57 
48 
57 
47 
53 
52 
52 
55 
50 
49 

  
7 
 4 
17 
 4 
15 
 9 
 8 
15 
12 
12 

 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
36 
42 
45 
52 
51 
54 
44 
38 
53 
28 

 
44 
57 
51 
54 
57 
56 
55 
49 
53 
39 

 
 8 
15 
 6 
 2 
 6 
 2 
11 
11 
 0 
11 

 
จากตาราง 4 พบวา เด็กปฐมวัยจํานวน  20  คน ทีทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด

ภาพประกอบการพิมพภาพ  พบวา  หลังทํากิจกรรมเด็กมีทักษะการเขียนโดยรวม เพ่ิมขึ้นจํานวน  
19  คน  ซ่ึงคิดเปนรอยละ  95  มีเพียง 1  คน ที่มีทักษะการเขียนไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แสดง
วาการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพทําใหเด็กปฐมวัยสวนใหญมี
ทักษะการเขียนเพ่ิมขึ้น 
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 2.2 การเปลี่ยนแปลงทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพ ดาน ลีลามือของเด็กปฐมวัยเปนรายบุคคล  ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงของทักษะการเขียนดาน ลีลามือ ของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลป

สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนรายบุคคล 
 

ทักษะการเขียนดานลีลามือ ทักษะการเขียนดานลีลามือ 

คนที ่ กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

การ 
เปลี่ยนแปลง 

คนที ่ กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

การ
เปลี่ยนแปลง 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
14 
20 
18 
18 
17 
20 
15 
15 
19 
17 

 
20 
20 
19 
17 
20 
20 
19 
18 
20 
17 

 
 6 
 0 
 1 
-1 
 3 
 0 
 4 
 3 
 1 
 0 

 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
17 
17 
19 
20 
19 
20 
18 
19 
19 
12 

 
17 
19 
20 
20 
19 
19 
20 
18 
19 
18 

  
0 
 2 
 1 
 0 
 0 
-1 
 2 
-1 
 0 
 6 

 
เด็กปฐมวัยจํานวน  20  คน ทีทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพ

ภาพ  พบวา  หลังทํากิจกรรมเด็กมีทักษะการเขียนดานลีลามือเพ่ิมขึ้นจํานวน  10  คน  คิดเปนรอย
ละ  50  ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  35  และมีทักษะการเขียนดานลีลามือ 
ลดลง  จํานวน 3  คน  คิดเปนรอยละ  15  จาก  ตาราง 5 พบวา การทํากิจกรรมการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพ ทําใหเด็กมีทักษะการเขียนดานลีลามือ สวนใหญเพ่ิมขึ้นมีเพียง 7 คนที่
ไมมีการเปลี่ยนแปลงสาเหตุอาจมาจาก เด็กมีความคลองอยูแลวเลยทําใหคะแนนดานนี้ไม
เปลี่ยนแปลง สวน 3 คนที่คะแนนลดลงเพียง 1คะแนนเทานั้น 
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 2.3   การเปลี่ยนแปลงทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพ ดาน การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบรูณเปนรายบุคคล ดังแสดงใน
ตาราง  6 

 
ตาราง  6 แสดงการเปลี่ยนแปลงของทักษะการเขียนดาน  การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบูรณ

ของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนรายบุคคล 
 

ทักษะการเขียนดานการลากเสนตอจุดใหเปน
ภาพที่สมบูรณ 

ทักษะการเขียนดานการลากเสนตอจุดใหเปน
ภาพที่สมบูรณ 

คนที ่ กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

การ 
เปลี่ยนแปลง 

คนที ่ กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

การ
เปลี่ยนแปลง 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
17 
17 
19 
12 
15 
18 
16 
15 
14 
12 

 
18 
17 
19 
17 
18 
19 
19 
18 
20 
18 

 
1 
0 
0 
5 
3 
1 
3 
3 
6 
6 

 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
18 
17 
15 
20 
19 
18 
18 
12 
17 
14 

 
19 
20 
19 
16 
19 
19 
19 
18 
19 
18 

 
1 
3 
4 
-4 
0 
1 
1 
6 
2 
4 

 
เด็กปฐมวัยจํานวน  20  คน ทีทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพ

ภาพ  พบวา  หลังทํากิจกรรมเด็กมีทักษะการเขียนดาน การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบรูณ 
เพ่ิมขึ้นจํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  80  ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  
15  และ ลดลง  จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 5  จากตาราง 6 พบวาการทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพทําใหเด็กปฐมวัยสวนใหญมีทักษะการเขียนดาน การ
ลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบรูณเพ่ิมขึ้น มีเพียง 3 คนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง และมีเพียง 2 คนที่
คะแนนลดลง 
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 2.4 การเปลี่ยนแปลงทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพ ดาน การลากเสนตอจุดโดยสรางภาพตามแบบที่กําหนดไดเปน
รายบุคคล ดังแสดงในตาราง 7 

 
ตาราง 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงของทักษะการเขียนดาน การลากเสนตอจุดโดยสรางภาพตามแบบที่

กําหนดของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปน
รายบุคคล 

 

ทักษะการเขียนดานการลากเสนตอจุดใหเปน
ภาพตามแบบที่กําหนด 

ทักษะการเขียนดานการลากเสนตอจุดใหเปน
ภาพตามแบบที่กําหนด 

คนที ่ กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

การ 
เปลี่ยนแปลง 

คนที ่ กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

การ
เปลี่ยนแปลง 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
19 
7 
3 
13 
6 
5 
13 
10 
5 
8 

 
19 
11 
19 
13 
15 
13 
14 
19 
10 
14 

 
 0 
 4 
16 
 0 
 9 
 8 
 1 
 9 
 5 
 6 

 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
1 
8 
11 
12 
13 
16 
8 
7 
17 
2 

 
8 
18 
12 
18 
19 
18 
16 
13 
15 
3 

 
 7 
10 
 1 
 6 
 6 
 2 
 8 
 6 
-2 
 1 

 
เด็กปฐมวัยจํานวน  20  คน ทีทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพ

ภาพ  พบวา  หลังทํากิจกรรมเด็กมีทักษะการเขียนดาน  การลากเสนตอจุดโดยสรางภาพตามแบบ
ที่กําหนด เพ่ิมขึ้นจํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  85  ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวน  2  คน  คิด
เปนรอยละ  10  และ ลดลง  จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 5    จากตาราง 7 พบวาการทํากิจกรรม
ศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพทําใหเด็กปฐมวัยสวนใหญมีทักษะการเขียนดาน
ที่ 3 การลากเสนตอจุดโดยสรางภาพตามแบบที่กําหนดเพ่ิมขึ้น มีเพียง 2 คนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
และมีเพียง 1 คนที่คะแนนลดลง 

3.  การเปรียบเทียบทักษะการเขียนกอนและหลังกาทดลองการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค
การวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนรายบุคคล 
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ตาราง 8  ตัวอยางการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนรายบุคคล 

 

คน
ที่ 

ทักษะการเขียน 
คะแนนกอน 
การทดลอง 

คะแนนหลัง
การทดลอง 

คะแนนที่
เปลี่ยนแปลง 

 
16 

 
ลีลามือ 
การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบรูณ 
การลากเสนตอจุดใหเปนภาพตามแบบที่กําหนด 

 
20 
18 
16 

 
19 
19 
18 

 
-1 
1 
2 

 รวม 54 56 2 
17 ลีลามือ 

การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบรูณ 
การลากเสนตอจุดใหเปนภาพตามแบบที่กําหนด 

18 
17 
8 

20 
18 
16 

2 
1 
8 

 รวม 43 54 11 

 
 ผลการวิเคราะห  ตามตาราง 8  ปรากฏวา  หลังทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพเด็กปฐมวัยมีทักษะการเขียนเปนรายบุคคลในที่น้ีเลือกนําเสนอเพียง 2 
คนซึ่งมีทักษะการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนดังน้ี ดังน้ี 
 นักเรียนคนที่ 16 มีทักษะการเขียนโดยรวม เพ่ิมขึ้นจากความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีทักษะการเขียนดานการลากเสนตอจุดโดยสรางภาพตามแบบที่
กําหนด เพ่ิมขึ้นมากเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกดาน การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบรูณ  
สวนดานลีลามือมีทักษะการเขียนลดลง 
 นักเรียนคนที่  17 มีทักษะการเขียนโดยรวมสูงขึ้นจากความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือ
พิจารณา เปนรายดาน พบวา มีทักษะการเขียนดานการลากเสนตอจุดโดยสรางภาพตามแบบที่
กําหนด เพ่ิมขึ้นมากเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกดาน ลีลามือ และ ดานการลากเสนตอจุดใหเปน
ภาพที่สมบรูณ  
 ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยทั้ง 2 คน จากตาราง 8 พบวากอนการทดลองนักเรียนมี
ทักษะการเขียนดานลีลามือมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือทักษะการเขียนดานการลากเสนตอจุด
ใหเปนภาพที่สมบรูณและดาน การลากเสนตอจุดใหเปนภาพตามแบบตามลําดับ หลังการทดลอง
พบวาการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพสามารถพัฒนาทักษะการ
เขียนดานที่ 3 การลากเสนตอจุดใหเปนภาพตามแบบไดมากขึ้นเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานที่
2 การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบรูณ และดานที่ 1 ลีลามือตามลําดับ 
  



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนและเปน
แนวทางสําหรับครู  ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยไดเห็นถึง
ความสําคัญของกิจกรรม การวาดภาพประกอบการพิมพภาพ และสามารถนําไปประยุกตใชใน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความแข็งแรงของกลามเน้ือมือเพ่ือพัฒนาการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซ่ึงลําดับขั้นตอนของการวิจัยและผลของการวิจัยโดยสรุปดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังทํากิจกรรมศิลป
สรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 2.  เพ่ือศึกษาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการ
วาดภาพประกอบการพิมพภาพ กอนและหลังการทดลอง 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังไดรับกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพมีทักษะ
การเขียนสูงขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง  4 - 5 ป
กําลังศึกษาอยู ในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  โรงเรียนเทศบาล 4      
(วัดมัชฌิมภูมิ) สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครตรัง   จังหวัดตรัง  จํานวน  20 คน 
 กลุมตัวอยาง   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน ชาย – หญิง อายุระหวาง  4 - 5 ป  
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2549  โรงเรียนเทศบาล 4 
(วัดมัชฌิมภูมิ) สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาล นครตรัง  จังหวัดตรัง เปนการเลือกแบบเจาะจง  
จํานวน  1 หองเรียน  จํานวน  20  คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ จํานวน 40 
กิจกรรม ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น และมีการทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จํานวน  15  คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยเปนแบบทดสอบเชิงรูปภาพ  ซ่ึง
แบงเปน  3  ดาน ซ่ึงผูวิจัย สรางขึ้นและผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนไดผานการ
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 5      
(วัดควนขัน) จํานวน  15  คนที่ไมใชกลุมตัวอยางและนําผลการทดลองมาหาคาความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบ ทั้ง 3 ฉบับเทากับ .94  ซ่ึงแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนที่ไดคุณภาพนี้ประกอบดวย  
  ดานที่ 1    ลีลามือ   จํานวน  10 ขอ 
  ดานที่ 2    ลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบรูณ  จํานวน  10  ขอ 
  ดานที่ 3    ลากเสนตอจุดใหเปนรูปตามแบบที่กําหนด  จํานวน  10   ขอ 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 1.  กอนดําเนินการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบ (Pretest) กลุมตัวอยางทั้งหมด โดยใช
แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนด 
 2.  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพใชระยะเวลาในการทดลอง  8  สัปดาห โดยจัด
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ครั้งๆ ละ  20 นาที ชวงเวลา 10.00 - 10.20 น. รวมทั้งสิ้น  40 ครั้ง 
 3.  หลังเสร็จสิ้นการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบ หลังการทดลอง (Posttest) กับกลุม
ตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช
กอนการทดลองแลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยมาทําการวิเคราะห
ขอมูล เพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ
ทดลองมาหาคาสถิติพ้ืนฐานโดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน      
(Standard deviation)  
 2.  เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและ
หลังการทดลองโดยวิธีการทางสถิติ  t – test สําหรับ Dependent  Samples 
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สรุปผลการวิจัย 
  1.  การทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ มีทักษะการเขียน
โดยรวมของดานการลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบูรณ และดานการลากเสนตอจุดใหเปนภาพตาม
แบบที่กําหนดสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 สวนดานลีลามือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.   เด็กปฐมวัยหลังไดรับการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพ
ภาพ มีทักษะการเขียนโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ  95 ของจํานวนเด็กทั้งหมด เม่ือแยกเปนรายดานเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะการเขียนดานที่1 ลีลามือ เพ่ิมขึ้นรอยละ  50  ดานที่ 2 การลากเสนตอจุดใหเปนภาพ
ที่สมบูรณ เพ่ิมขึ้นรอยละ 80 และดานที่ 3 การลากเสนตอจุดโดยสรางภาพตามแบบที่กําหนด 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 85   สวนเด็กปฐมวัยที่มีทักษะการเขียนดานที่ 1 ลีลามือลดลง รอยละ 15 สวนดานที่ 
2การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบูรณ และ ดานที่ 3การลากเสนตอจุดใหเปนภาพตามแบบที่
กําหนด มีจํานวนเด็กปฐมวัยที่มีทักษะการเขียน ลดลงรอยละ  5 เทานั้น 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ  ผลการวิจัยทําให
ทราบวา 
 1. ทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  . 01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาด
ภาพประกอบการพิมพภาพ สงผลใหเด็กมีทักษะการเขียนสูงขึ้นทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
  1.1 กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ  เปนการเปดโอกาส
ใหเด็กเกิดการเรียนรู จากการลงมือกระทําและปฏิบัติจริงกับสื่อ วัสดุ  อุปกรณ โดยผานการใช
ประสาทสัมผัส จากการมอง  การฟง การดมกลิ่น สัมผัส ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 
ที่เปนวัยของการสํารวจ คนควา  มีความยากรูยากเห็นและสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว  การไดลงมือ
กระทํา  การจับตองสัมผัส ทําใหเด็กเขาใจ และรวบรวมประสบการณ ทั้งหมดเขาดวยกัน  ซ่ึงปนป
ระสบการณสําคัญ สําหรับการเรียนรูของเด็ก สอดคลองกับแนวคิดของ ดิวอ้ี (Dewey) ที่กลาววา 
การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการกระทํา (Learning by doing) และสอดคลองกับ เพียเจต และเฮลเดอร  
(วรวรรณ   เหมชะญาติ. 2536 : 31 -33 ; อางอิงจาก Piaget  ; & lnhlder)ที่กลาววา เด็กเขาใจสิ่ง
ตางๆ และความสัมพันธ ระหวางตนเองกับวัตถุ ดวยโดยการลงมือกระทํา กับวัตถุโดยตรงเปน
สําคัญ  และกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนกิจกรรมที่เด็กไดลงมือ
กระทํากับสื่อ วัสดุ อุปกรณ โดยตรง เชน กอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพิมพภาพ มีการสนทนา
กับ เกี่ยวกับ สื่อ ถึงรูปรางลักษณะ สี  ขนาดจํานวน และการนําไปใช ซ่ึงเด็กไดสังเกต  รูจักการ
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เปรียบเทียบความเหมือน ความตาง  ของแมพิมพ แตละชนิดและเม่ือพิมพภาพก็จะไดภาพเหมือน
แบบพิมพทุกประการหลังจากนั้นเด็กก็จะนําภาพพิมพไปวาดภาพตอเติมตามความคิดและ
จินตนาการเด็กไดเรียนรูขั้นตอน และวิธีการพิมพภาพ  เด็กเรียนรู และทดลอง ไดอยางหลากหลาย
ซ่ึงในขณะที่เด็กพิมพและวาดภาพเด็กไดพัฒนากลามเนื้อมือและการทํางานที่ประสานสัมพันธกัน
ระหวางมือกับตา ซ่ึงสอดคลองกับเพียเจต ที่กลาววา  เด็กเรียนรูจากการกระทํากับสื่อวัสดุดวย
ตนเอง และใชทุกสวนของรางกายในการทํากิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับ พัฒนา   ชชัพงศ (2541 : 122
)กลาวาการพัฒนากลามเนื้อมือใหแข็งแรง เด็กก็พรอมที่จะลากเสนลีลามือ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของ
การเขียน และสอดคลองกับ เต็มสิริ    เนาวรัตน (2544 : คํานํา ) ที่กลาววาการเรียนรูผานการลงมือ
ปฏิบัติ กิจกรรมตางๆทําใหเกิดการเรียนรูโดยงายและสอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก การเรียนใน
ระดับปฐมวัยเปนการเรียนเพื่อเสริมสรางความสามารถของเด็กโดยเฉพาะ ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อมือ และน้ิวมือในการทํากิจกรรมตางๆโดยสัมพันธกับการใชสาย ตา ซ่ึง
สอดคลองกับ วิรุณ ตั้งเจริญ (2526  : 49-52) กลาวถึง การวาดภาพของเด็กเปนการสะทอนใหเห็น
พัฒนาการ หรือความเจริญเติบโตของรางกาย เปนการแสดงออกที่ชี้ใหเห็นความสามารถของการใช
ตาที่สัมพันธกับการเคลื่อนไหวในสวนที่ตองใชทักษะในการควบคุมทิศทางและยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อภิสิรี จรัญชานเพท (2529 : 100-101) ที่บอกถึงการใชศิลปะชวยสงเสริมการเขียน
ของเด็กปฐมวัย กิจกรรมศิลปะเด็กไดแสดงความรูสึก นึกคิด ชวยผอนคลายความคับของใจทาง
อารมณ โดยผานการวาดภาพ และสงเสริมพัฒนาการทางดานภาษา ยิ่งไปกวานั้นความสําเร็จ ใน
การสรางสรรคงานจะชวยใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
  1.2 กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ เปนกิจกรรมที่สงเสริมให
เด็กไดทดลองคนควา  สํารวจกับสื่อวัสดุ ตางๆดวยตนเอง อยางอิสระ อีกทั้งเปนกิจกรรมที่สงเสริม 
ใหเด็กไดฝกการทํางานประสานสัมพันธระหวางมือกับตา ซ่ึงสอดคลองกับพูนสุข บุณยสวัสดิ์ (2532 
: 53-54) ที่กลาววา การเตรียมความพรอมทางดานการเขียนใหแกเด็กนักเรียน เปนการเตรียมความ
พรอมในการรับรูทางตา สามารถ สังเกตและจําแนก สิ่งที่เห็น การเคลื่อนสายตา จับภาพจากซายไป
ขวา เชน  การพิมพภาพกานกลวย เด็กก็จะมีการสังเกตและวางแผนวาจะพิมพเปนอยางไร เด็กเกิด
การเรียนรูในการพิมพภาพกานกลวยเปนรูปดอกไม จะมีการพิมพภาพแบบหมุนวน เรียงกันไป ซ่ึง
เปนการฝกการทํางานประสานสัมพันธระหวางมือกับตา ไดเคลื่อนสายตา จากซายไปขวา จากขวา
มาซาย เม่ือทําเสร็จเรียบรอยแลวและภาพแหงแลวก็จะมีการวาดภาพตอเติมตามจินตนาการ  การ
วาดภาพเด็กไดรับการพัฒนา ความสัมพันธระหวางมือกับตา ไดรับประสบการณใหมๆหลายๆดาน 
ซ่ึงสอดคลองกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2539 : 9) ที่กลาววาการฝกฝนความคลองแคลวของการ
ใชกลามเนื้อมือมีความสัมพันธอยางมากกับการเขียนของเด็ก สอดคลองกับงานวิจัยของ คอฟแมน  
ชาลมา และคอฟแมน (Kaufman Zalma ; & Kaufman. 1978 : 885-888) พบวา การพัฒนาความสามารถ
ในการใชน้ิวมือดวยการวาดภาพระบายสี  ฉีก ตัดปะ การประดิษฐเศษวัสดุ และการปนน้ันจะนําไปสู
ความสามารถในการเขียนไดดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรวิภา สรรพกิจจํานง (2532 : 45) 
ที่พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝกกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบอิสระ มีความสามารถในการใช
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กลามเน้ือเล็กสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝกกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบชี้นํา และยังสอดคลอง
กับการสอนโดยยึดเด็กเปนศูนยกลางเนนถึงความสนใจ ความตองการของเด็กโดยมีครูเปนผูจัดเตรียม
และสนับสนุนการเรียนทางออม โดยเด็กเลือกและเริ่มกิจกรรมตามพอใจของตนเองและกิจกรรม 
ศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูอยางอิสระ 
ไดเลือก และเริ่มกิจกรรมตามความพอใจของตนเองไดพิมพภาพ และวาดภาพตามความคิดและ
จินตนาการ เกิดความสนุกสนาน มีอิสระในการทํางาน ซ่ึงสงผลใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการเขียน
สูงขึ้น 
  1.3 กิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมซ้ํา บอยๆ ซ่ึงการทําบอยๆ ซํ้าๆ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ดังที่ ดิวอ้ี 
(พัฒนา  ชัชพงศ.2540 : 15 ; อางอิงจาก Dewey. n.d.) กลาววา  เด็กเกิดการเรียนรูโดยการประทํา 
การจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย ตามความสนใจ ใหเด็กไดเรียนรู ลงมือกระทําดวยตนเอง ซํ้าแลว 
ซํ้าเลายอมทําใหเกิดการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ของธอรนไดด 
(Thorndike.) ที่เชื่อวาการกระทําซ้ําๆจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี (อารี  พันธมณี. ม.ป.ป : 124) 
และกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ เปนกิจกรรมที่เด็กไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง ไดปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน  เชนกิจกรรมการพิมพภาพดวยนิ้วมือ เด็กก็จะนํานิ้ว
ของตนเองไปจุมสีแลวนํามาพิมพลงบนกระดาษ ตามความพอใจ จากนั้นก็จะมีการนําสีเทียนมาวาด
ภาพตอเติมตามความคิดและจินตนาการ ซ่ึงการวาดภาพเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิด และ
อารมณ ไดรับการพัฒนาความสัมพันธระหวางมือกับตา สอดคลองกับ พรมารินทร  สุทธิจิตตะ 
(2529 : 24) กลาววา กิจกรรมที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ เพราะ
เปนกิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจ ความสามารถอีกทั้งยังสอดคลองกับหลักการพัฒนาการของเด็ก 
ทั้งยังชวยใหกลามเน้ือมือและตาสัมพันธกัน ซ่ึงจะนําไปสูการเรียน เขียนอาน สอดคลองกับ ราศี  
ทองสวัสดิ์ (2529 : 103 -104) ที่กลาววา กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะสําหรับเด็ก มิไดมี
จุดมุงหมายใหเด็กทํางานเพื่อความสวยงาม  แตตองการชวยพัฒนากลามเนื้อมือใหแข็งแรง  การฝก
ประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เพ่ือเพ่ือเปนพ้ืนฐานการเขียนที่ดี  
 ซ่ึงจะเห็นไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ  เปนการเปด
โอกาสใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง ไดสํารวจดวยตนเองอยางอิสระ  ไดถายทอดความรูสึก 
นึกคิด และอารมณจากการวาดภาพ เด็กไดรับการพัฒนาความสัมพันธระหวางมือกับตา ในการวาด
ภาพ ไดแสดงความคิด อยางอิสระ เกิดความสนุกสนาน  ไดรับประสบการณใหมๆหลายดาน ซ่ึง
สอดคลองกับ  เกล็บ (Ratana  Siripanich. 1973: 25 ; citing  Gelb. n.d) ที่ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนของเด็กเริ่มเขียนไววา การเขียนตามความรูสึกของเด็กเปนงานยากและซับซอนกวาการ
อานมากเพราะการอานนั้นเด็กใชเพียงแตสังเกต  ความแตกตาง  ของตัวอักษรกับทําความเขาใจ
ความหมายตัวอักษร และใชความสัมพันธระหวางสายตากับสมองเทานั้น แตการเขียนเด็กจะตอง
เพ่ิมการประสานสัมพันธระหวางสมอง  สายตาและการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือมือดวย  และ
สอดคลองกับคํากลาวของ  ชัยณรงค  เจริญพานิชกุล (เพ่ิมศรี  ชูวิเชียร . 2549: 71; อางอิงจาก        
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ชัยณรงค   เจริญพานิชกุล. 2532: 7-15 ) ที่กลาวไววา กิจกรรมการพิมพภาพเด็กอนุบาล สวนใหญ
จะชอบมาก มีกิจกรรมหลายขั้นตอนนาสนุกสนาน ซ่ึงเขากับวัยของเด็กที่ยากรูยากเห็น กิจกรรม
เหลานี้ยังสอดคลองกับแนวการสงเสริมพฤติกรรมการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัยของมอรโรว (Morrw. 
1993: 245) ที่กลาววา แนวทางสงเสริมพฤติกรรมการเขียนสําหรับเด็กสามารถทําได โดยจัด
กิจกรรมที่สนุกสนานใหเด็กไดเขารวม  เพราะเด็กจะทําผลงานจากประสบการณที่เขาพอใจ  ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ของ แสตปป (Stapp. 1964: 52 - 58) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความคิดสรางสรรคและสติปญญาของนักเรียนที่เรียนศิลปะและไมเรียนศิลปะพบวา ความคิด
สรางสรรคและสติปญญาไมมีความสัมพันธกันแตนักเรียนที่เรียนศิลปะไดคะแนนความคิดสรางสรรค
สูงกวาพวกที่ไมไดเรียนศิลปะ 
 2.เด็กปฐมวัยหลังไดรับการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ
มีทักษะการเขียนโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ  95 ของจํานวนเด็กทั้งหมด เม่ือพิจารณาเปนรายดานเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะการเขียนดานที่ 1 ลีลามือเพ่ิมขึ้นรอยละ 50 ดานที่ 2 การลากเสนตอจุดใหเปนภาพ
ที่สมบูรณ เพ่ิมขึ้นรอยละ  80 และดานที่ 3 การลากเสนตอจุดโดยสรางภาพไดตามแบบที่กําหนด 
เพ่ิมขึ้นรอยละ  85 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
เปนกิจกรรมที่เหมาะกับความสนใจของเด็ก และสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเปนอยางดีอีกทั้ง
ยังสงเสริม การประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือและตา และชวยผอนคลายความเครียดทาง
อารมณ สงเสริมความคิดอิสระ  ความคิดจินตนาการ  ฝกการรูจักทํางานดวยตนเอง มีอิสระในการ
ทํางาน  ซ่ึงถายทอดออกมาเปนผลงานทางศิลปะ และยังนําไปสูการเรียน เขียนอานอยางสรางสรรค 
(ภรณี  คุรุรัตนะ. 2535 : 67) ซ่ึงสอดคลองกับ สุรพล  ขันธศุก (2543 : 4)ที่กลาววา การพิมพภาพ
เปนกิจกรรมอีกชนิดหนึ่งที่เด็กไดสรางงาน แทนการวาดนับเปนพ้ืนฐานออกแบบเบื้องตนสําหรับ
เด็ก การพิมพภาพจะทําใหเด็กรูสึกตื่นเตนสนุกสนาน ไดแสดงออกอยางอิสระ ทําใหเกิดจินตนาการ
และความคิดสรางสรรคในรูปแบบที่แตกตางกัน เด็กไดเรียนรูจากการสังเกตและทดลองดวยตนเอง 
สอดคลองกับ ดิวอ้ี (Dewey) และนักการศึกษากลุมมนุษยวิทยาไดเนนวาการจัดประสบการณหรือ
กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ควรจัดสิ่งแวดลอมใหเปนธรรมชาติที่สุด โดยใหเด็กมีโอกาสเรียนรูจาก
การเลน  การลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง กลาวคือ ไดสังเกตคนควา ทดลองกระทําสิ่งตางๆ
ดวยตนเอง (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542 : 79) นอกจากนี้  นิตยา ประพฤติกิจ (2539 : 174 - 175) 
ยังกลาวสนับสนุนการสงเสริมการเขียนของเด็กปฐมวัยวา กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการเขียนคง
เปนกิจกรรมที่เปนการเคลื่อนไหว ของรางกาย โดยเฉพาะ การใชกลามเนื้อเล็ก เชนการตอภาพ  
การปน  การรอย  การวาดภาพระบายสี ฯลฯ  
 ดังน้ันจะเห็นไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเปนกิจกรรม
ที่เด็กไดเคลื่อนไหวของรางกายโดยเฉพาะการใชกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับ สื่อแมพิมพในการ
พิมพภาพไดใชกลามเนื้อเล็กในการวาดภาพระบายสี ตอเติมภาพตามความคิดและจินตนาการเด็ก
ไดเรียนรูจากการกระทํา ไดปฏิบัติ จริง ไดกระทําอยางอิสระ และทําซ้ําๆ บอยๆ สงผลใหเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะการเขียนสูงขึ้น 
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ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย 
 1. ทักษะการเขียนเปนสวนหนึ่งของทักษะทางภาษา ที่ประกอบดวยการฟง การพูด การ
อาน และการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพไมเพียงแตพัฒนาทักษะ
ดานการเขียนเทานั้น แตยังพัฒนาทักษะดานการฟง การอาน การพูดและการเขียนควบคูกันไปดวย
 2. ในขณะเด็กทํากิจกรรมศิลปสรางสรรควาดภาพประกอบการพิมพภาพอยางอิสระดวย
ตนเองเด็กเกิดการเรียนรู เทคนิค และวิธีการพิมพ เพ่ือใหไดภาพตามความตองการ เชน การพิมพ
ภาพโดยการหมุนขอมือและการพิมพภาพในลักษณะเรียงตอกันเปนวงกลมและมีการนําสื่อที่ใชใน
การพิมพ หรือ สื่อแมพิมพมาแบงครึ่ง เม่ือนํามาพิมพก็จะไดภาพเพียงครึ่งเดียว 
 3. จากการที่เด็กทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพเด็กมี
พฤติกรรมกลาแสดงออกมากขึ้น มีการสนทนา โตตอบกันเองภายในโตะเดียวกันและระหวางโตะ ซ่ึง
ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน จากการพูดคุยกัน รูจักการแบงปน เอ้ือเฟอ  ซ่ึงกันและกัน 
 4. การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพทําใหเด็กเกิดความ
สนุกสนาน ตื่นเตน และมีความสุขในการเขารวมกิจกรรม ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก เด็กไดพิมพและวาดภาพ
จากสื่อวัสดุที่หลากหลาย เชน ใบไม, เปลือกผลไม , ผัก และเศษวัสดุ ฯลฯ และจากการสังเกตเด็ก
ชอบสื่อแมพิมพที่มาจากธรรมชาติ  
  

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยโดยมุงเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปดโอกาสใหเด็กไดกระทําโดย
อิสระเสรี ตามความสนใจของตนเองเปนการสรางปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในขณะทํากิจกรรมซึ่งใน
ระหวางทํากิจกรรมครูควรปฏิบัติดังน้ี 
 1.  ครูควรใหเด็กไดมีสวนรวมในการนําสื่อแมพิมพ ที่สามารถหามาไดเพ่ือใชในการพิมพ
เด็กจะไดเกิดความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 2.  สื่อแมพิมพที่ใชในการพิมพภาพ บางชนิดมีลักษณะออนนุม และชํ้าไดงาย เชน บวบ, 
มะเฟอง, มะระ ฯลฯ จึงควรมีจํานวนมากเพียงพอ เพ่ือใชในการปรับเปลี่ยนใหกับเด็ก 
 3.  หลังจากการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ ควรให
เด็กไดฝกเขียน คํา สั้นๆ งายๆ ประกอบภาพที่เหมาะสมกับเด็ก ก็จะเปนการพัฒนาทักษะการเขียน
ใหกับเด็กมากยิ่งขึ้น   
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการศึกษาและวิจัยการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพ
ภาพที่มีผลตอตัวแปรตามอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย  เชน ความสามารถดาน มิติสัมพันธ  ความคิด
สรางสรรค  ความเชื่อม่ันในตนเอง  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ  การรอคอย  การแบงปน  และระเบียบ
วินัย 
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 2.  ควรมีการศึกษาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมศิลปสรางสรรคการ
วาดภาพประกอบการพิมพภาพในสังกัดอ่ืน ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  กรมพัฒนาชุมชน  เปนตน 
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ภาคผนวก  ก 
คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการพิมพภาพ 
ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการพิมพภาพ 

-  หลอดดายมวนลาย 
-  ภาพพิมพแกะสลักเปลือกแตงโม 
-  กานกลวยลายสวย 
-  ภาพสวยดวยใบไม 
-  ภาพสวยดวยลายนิว้มือ 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการพิมพภาพ 
 
1. คําชี้แจง 
 กิจกรรมการพิมพภาพเปนกิจกรรมศิลปสรางสรรคประเภทหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ มีความ
เหมาะสมกับความสามารถของเด็กซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งน้ีมีอุปกรณในการพิมพซ่ึงเปนแมพิมพ
ที่มาจากธรรมชาติ เชนใบไม  เปลือกผลไม ฯลฯ ตลอดจนถึงแมพิมพที่มาจากเศษวัสดุ และสี  แทง
พิมพ โดยเด็กสามารถเลือกทํากิจกรรมไดตามความสามารถและความสนใจของเด็กโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเด็กไดใชมือ น้ิวมือ และการประสานสัมพันธกันระหวางมือกับตาในการ
พิมพภาพ ตามความตองการซึ่งเปนการสงเสริม   ทักษะการเขียน  โดยผูวิจัยไดจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณที่ใชในการพิมพใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมอยางเสรีเหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจ
ของเด็ก  จํานวนทั้งสิ้น   40  กิจกรรม 
 ลักษณะของกิจกรรมจะใชแมพิมพที่มาจากธรรมชาติหรือแมพิมพที่สรางขึ้นหรือแมพิมพ
จากเศษวัสดุ, สี  แทงพิมพ ซ่ึงใชประกอบการพิมพ  ซ่ึงลักษณะของชิ้นงานจะเปนภาพพิมพ  2  มิติ 
และการจัดกิจกรรมมีจํานวน  3  โตะ เพ่ือใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก โดยใหเด็กปฐมวัยทํากิจกรรม
โตะละ 6-7 คน และเพ่ือใหเด็กเลือกทําตามความสามารถ และความสนใจของเด็ก 
 
2. จุดประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
 2. เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเอง และการกลาแสดงออก 
 3. เพ่ือสงเสริมความสามารถของกลามเนือ้เล็ก  และการประสานสัมพันธกันระหวางมือ 

กับตา 
 
3. เน้ือหา 
 กิจกรรมการพิมพภาพ  40  กิจกรรม 
 
4.การดําเนินกิจกรรม 

4.1  สรางขอตกลงในการทาํกิจกรรมการพิมพภาพดังน้ี 
  4.1.1  แมพิมพ  1  ชิ้นจุมสีได 1 สี 
  4.1.2  ไมนําแมพิมพไปจุมสีหลายสีในเวลาเดียวกัน 
  4.1.3  ไมนําแมพิมพและสีมาเลน  และปาใสกัน 
  4.1.4  ตกลงสัญญาณกอนหมดเวลาดวยการเคาะจังหวะ 
  4.1.5  เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวควรเกบ็อุปกรณและลางมือใหสะอาด 
 4.2  ครูแนะนํากิจกรรม  วัสดุ   อุปกรณ อธิบายวธิีทํา  วิธีใชวัสดุอุปกรณ 
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  4.3 เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ  ครูคอยแนะนาํชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 
 4.4 เด็กเลาถงึชิ้นงานของตนเองจากการทํากิจกรรมการพิมพภาพ 
 

5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 
 5.2 สังเกตการจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 
 5.3 สังเกตการใชกลามเนื้อมือ  และการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 
ชื่อกิจกรรม  หลอดดายมวนลาย 
จุดประสงค   

 1.  เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
 2.  เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองและการกลาแสดงออก 

3.  เพ่ือสงเสริมความสามารถของกลามเนือ้มือ และการประสานสัมพันธกันระหวางมือกับ
ตา 

 4.  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางภาษา  จากการสนทนาถึงผลงานที่ทาํ 
 5.  เพ่ือสงเสริมการรูจักรูปทรงตางๆ ตามจินตนาการ 
อุปกรณที่ใชประกอบการพิมพ 
 1.  ผากันเปอน 

 2.  พลาสติกปูโตะ 
 3.  กระดาษ A 4สําหรับการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 4.  สีนํ้า + สีโปสเตอร มี  สี เขียว  แดง  เหลือง   
 5.  ถาด + ฟองน้ําบางๆ 
 6.  จาน สี  พูกัน  กระปอง 
 7.  ผาเช็ดมือ ชื้นๆ   2  ผืน 
 8.  หลอดดาย 
 9. สีเมจิกใชสําหรับวาดภาพ 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. นักเรียนและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกบัสื่อ  ถึงลักษณะของ  สี  รูปราง  ขนาด จํานวน 
และการใช 

 2. ใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการและความสนใจ 
 3. ระหวางทํากิจกรรมครูคอยกระตุนและรับฟงการคดิของเด็ก 
 4. เม่ือพิมพภาพเสร็จแลวนํามาวาดภาพตกแตงรายละเอียดของภาพใหสวยงาม 
 5. นักเรียนนําชิ้นงานที่เสร็จแลวมาเลาใหครูฟงและครูจดบันทึกตามคาํบอกของเด็ก 
 6. นําไปแขวนใหแหงกอนเก็บเขาแฟมสะสมผลงานนักเรียนเขียนชือ่ของตนเอง 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 
ชื่อกิจกรรม  ภาพพิมพแกะสลักเปลือกแตงโม 
จุดประสงค   

 1.  เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
 2.  เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองและการกลาแสดงออก 
 3.  เพ่ือสงเสริมความสามารถของกลามเนือ้มือ และการประสานสัมพันธกันระหวางมือกับ
ตา 
 4.  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางภาษา  จากการสนทนาถึงผลงานที่ทาํ 

 5.  เพ่ือสงเสริมการรูจักรูปทรงตางๆ ตามจินตนาการ 
 
อุปกรณที่ใชประกอบการพิมพ 
 1.   ผากันเปอน 

 2.   พลาสติกปูโตะ 
 3.   กระดาษ A 4สําหรับพิมพภาพ 
 4.   สีนํ้า + สีโปสเตอร มี  สี สม  เหลือง  นํ้าเงิน   
 5.   ถาด + ฟองน้ําบางๆ  + 3  ชุด 
 6.  จาน สี  พูกัน  กระปอง 
 7.  ผาเช็ดมือ ชื้นๆ   2  ผืน 
 8.  เปลือกแตงโมที่แกะสลักเปนรูปแบบตางๆ   
 9. สีเทียนใชสําหรับวาดภาพ 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. นักเรียนและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกบัสื่อ  ถึงลักษณะของ  สี  รูปราง  ขนาด จํานวน 

และการใช 
 2. ใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการและความสนใจ 
 3. ระหวางทํากิจกรรมครูคอยกระตุนและรับฟงการคดิของเด็ก 
 4. เม่ือพิมพภาพเสร็จแลวนํามาวาดภาพตกแตงรายละเอียดของภาพใหสวยงาม 
 5. นักเรียนนําชิ้นงานที่เสร็จแลวมาเลาใหครูฟงและครูจดบันทึกตามคาํบอกของเด็ก 
 6. นําไปแขวนใหแหงกอนเก็บเขาแฟมสะสมผลงานนักเรยีนเขียนชือ่ของตนเอง 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 
ชื่อกิจกรรม  กานกลวยอวดลาย 
จุดประสงค   

 1.  เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
 2.  เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองและการกลาแสดงออก 
 3.  เพ่ือสงเสริมความสามารถของกลามเนือ้มือ และการประสานสัมพันธกันระหวางมือกับ
ตา 
 4.  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางภาษา  จากการสนทนาถึงผลงานที่ทาํ 

 5.  เพ่ือสงเสริมการรูจักรูปทรงตางๆ ตามจินตนาการ 
 
อุปกรณที่ใชประกอบการพิมพ 
 1.   ผากนัเปอน 

 2.   พลาสติกปูโตะ 
 3.   กระดาษ A 4สําหรับพิมพภาพ 
 4.   สีนํ้า + สีโปสเตอร มี  สี เขียว  แดง  เหลือง   
 5.   ถาด + ฟองน้ําบางๆ 
 6.   จาน สี  พูกัน  กระปอง 
 7.  ผาเช็ดมือ ชื้นๆ   2  ผืน 
 8. กานกลวยที่ตัดเปนรูปแบบตางๆ 
 9. พูกันใชสําหรับวาดภาพ 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. นักเรียนและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกบัสื่อ  ถึงลักษณะของ  สี  รูปราง  ขนาด จํานวน 

และการใช 
 2. ใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการและความสนใจ 
 3. ระหวางทํากิจกรรมครูคอยกระตุนและรับฟงการคดิของเด็ก 
 4. เม่ือพิมพภาพเสร็จแลวนํามาตกแตงรายละเอียดของภาพใหสวยงาม 
 5. นักเรียนนําชิ้นงานที่เสร็จแลวมาเลาใหครูฟงและครูจดบันทึกตามคาํบอกของเด็ก 
 6. นําไปแขวนใหแหงกอนเก็บเขาแฟมสะสมผลงานนักเรียนเขียนชือ่ของตนเอง 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 
ชื่อกิจกรรม  ภาพสวยดวยใบไม 
จุดประสงค   

 1.  เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
 2.  เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองและการกลาแสดงออก 
 3.  เพ่ือสงเสริมความสามารถของกลามเนือ้มือ และการประสานสัมพันธกันระหวางมือกับ
ตา 
 4.  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางภาษา  จากการสนทนาถึงผลงานที่ทาํ 

 5.  เพ่ือสงเสริมการรูจักรูปทรงตางๆ ตามจินตนาการ 
 
อุปกรณที่ใชประกอบการพิมพ 
 1.   ผากนัเปอน 

 2.   พลาสติกปูโตะ 
 3.   กระดาษ A 4สําหรับพิมพภาพ 
 4    สีนํ้า + สีโปสเตอร มี  สี เขียวออน , แก  , แดง , สม  
 5.   ถาด + ฟองน้ําบางๆ 
 6.   จาน สี  พูกัน  กระปอง 
 7.  ผาเช็ดมือ ชื้นๆ   2  ผืน 
 8.  ใบไมชนิดและขนาดแตกตางกัน 
 9. สีไมใชสําหรับการวาดภาพ 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. นักเรียนและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกบัสื่อ  ถึงลักษณะของ  สี  รูปราง  ขนาด จํานวน 
และการใช 

 2. ใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการและความสนใจ 
 3. ระหวางทํากิจกรรมครูคอยกระตุนและรับฟงการคดิของเด็ก 
 4. เม่ือพิมพภาพเสร็จแลวนมาตกแตงรายละเอียดของภาพใหสวยงาม 
 5. นักเรียนนําชิ้นงานที่เสร็จแลวมาเลาใหครูฟงและครูจดบันทึกตามคาํบอกของเด็ก 
 6. นําไปแขวนใหแหงกอนเก็บเขาแฟมสะสมผลงานนักเรียนเขียนชือ่ของตนเอง 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 
ชื่อกิจกรรม  ภาพสวยดวยลายนิ้วมือ 
จุดประสงค   

 1.  เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
 2.  เพ่ือสงเสริมความเชื่อม่ันในตนเองและการกลาแสดงออก 
 3.  เพ่ือสงเสริมความสามารถของกลามเนือ้มือ และการประสานสัมพันธกันระหวางมือกับ
ตา 
 4.  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางภาษา  จากการสนทนาถึงผลงานที่ทาํ 

 5.  เพ่ือสงเสริมการรูจักรูปทรงตางๆ ตามจินตนาการ 
 
อุปกรณที่ใชประกอบการพิมพ 
 1.   ผากันเปอน 

 2.   พลาสติกปูโตะ 
 3.   กระดาษ A 4สําหรับพิมพภาพ 
 4    สีนํ้า + สีโปสเตอร มี  สี เขียว ,  แดง , เหลือง ,สม  
 5.   ถาด + ฟองน้ําบางๆ 
 6.   จาน สี  พูกัน  กระปอง 
 7.  ผาเช็ดมือ ชื้นๆ   2  ผืน 
 8.  น้ิวมือของเด็กนักเรียน 
 9. สีไมใชสําหรับการวาดภาพ 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. นักเรียนและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกบัสื่อ  ถึงลักษณะของ  สี  รูปราง  ขนาด จํานวน 
และการใช 

 2. ใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการและความสนใจ 
 3. ระหวางทํากิจกรรมครูคอยกระตุนและรับฟงการคดิของเด็ก 
 4. เม่ือพิมพภาพเสร็จแลวนมาวาดภาพตกแตงรายละเอียดของภาพใหสวยงาม 
 5. นักเรียนนําชิ้นงานที่เสร็จแลวมาเลาใหครูฟงและครูจดบันทึกตามคาํบอกของเด็ก 
 6. นําไปแขวนใหแหงกอนเก็บเขาแฟมสะสมผลงานนักเรียนเขียนชือ่ของตนเอง 
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ภาคผนวก  ข 
คูมือดําเนินการทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย  (อายุ  4 - 5 ป) 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะการเขยีนของเด็กปฐมวัย  (อายุ  4 - 5  ป) 
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คูมือดําเนินการทดสอบวัดทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย  (อายุ  4 - 5 ป) 
 
 
1. คําชี้แจง 
 1.1  แบบทดสอบฉบับน้ี เปนแบบทดสอบเชิงรูปภาพ ซ่ึงใชวัดทักษะการเขียนของเด็ก
ปฐมวัย   ชั้นอนุบาลปที่ 2 (อายุ  4 – 5 ป ) 

 1.2  แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบทดสอบการปฏิบตัิ ซ่ึงมีทั้งหมด  3  ชุด ทั้งหมด  30  ขอ
 1.3  การดําเนินการทดสอบ มีผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดสอบดวยตนเอง  โดยการอธิบาย 
วิธีการทํา แบบทดสอบและดําเนินการทดสอบที่ละขอ  ซ่ึงการทดสอบจะดําเนินการทดสอบวันละ   
2  ชุด  โดยเรียงลําดับจากชุดที่ 1 - 3  รวมระยะเวลา   2 วัน  เม่ือทําการทดสอบครบ  3  ชุดจึงนํา
แบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 
 
2. คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 
 2.1  ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบประกอบดวยแบบทดสอบ จํานวน  3  ชุดดังน้ี 
  ชุดที่  1 แบบทดสอบลีลามือ     จํานวน     10   ขอ 
  ชุดที่  2 แบบทดสอบลากเสนตอจุดจากภาพใหสมบูรณ    จํานวน     10   ขอ 
  ชุดที่  3 แบบทดสอบลากเสนตอจุดใหเปนรูปตามแบบ  จํานวน     10   ขอ 
    
             2.2  เกณฑการใหคะแนน  
  1.แบบทดสอบชุดที่1 ลากเสนจากจุดเริ่มไปถึงจุดหมายโดยไมออกนอกเสน ให 2 
คะแนน  ลากออกนอกเสนบางบางสวนให  1 คะแนน ลากออกนอกเสนทั้งหมด หรือไมทําให 0 
  2.แบบทดสอบชุดที่ 2 ลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่สมบูรณ ให 2  คะแนน  ลากเสนตอ
จุดเปนภาพไดไมสมบูรณ ให 1 คะแนน ไมทําหรือไมใหความรวมมือ ให  0 คะแนน 
  3.แบบทดสอบชุดที่ 3 ลากเสนตอจุดใหเปนรูปตามแบบ ไดให 2 คะแนนลากเสนตอ
จุดไดเหมือนบางเปนบางสวนให 1 คะแนน ไมทําหรือไมใหความรวมมือให  0 คะแนน  

 2.3 การเตรียมตัวสอบ 
  2.3.1 ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษาคูมือแบบทดสอบและทําความเขาใจกระบวนการ 
ในการทดสอบทั้งหมด   เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการใชแบบทดสอบ  ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการ 
ทดสอบเปนไปอยางราบรื่น  และกอนการทดสอบผูดําเนินการทดสอบตองเขียนชื่อสกุล ของผูเขารับการ
ทดสอบใหเรียบรอย  กอนลงมือทดสอบผูดําเนินการทดสอบตองอธิบายขั้นตอน และทําตัวอยางใหผูเขา
รับการทดสอบดูไปพรอมๆ กัน 
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  2.3.2 อุปกรณที่ใชในการทดสอบมีดังน้ี 
   1. คูมือดําเนินการทดสอบ 
   2. ดินสอดําสําหรับดําเนินการสอบ 
   3. นาฬิกาจับเวลา  1  เรือน 
  2.3.3 ขอปฏิบัติกอนสอบ 
   1. ผูดําเนินการทดสอบสรางความคุนเคยกับผูเขารบัการทดสอบ  โดย 
การทักทายพดูคุยเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี 
   2. กอนทําการทดสอบควรใหเด็กทําธุระสวนตวั  เชน  ด่ืมนํ้า  เขาหองน้ําให
เรียบรอย 

  2.4  ขอปฏิบัติในการทดสอบ  ผูดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
2.4.1 ผูดําเนินการทดสอบอานคําสั่งใหผูเขารับการทดสอบฟงชาๆ และชัดเจน 

  2  ครั้ง 
2.4.2 ใหผูเขารับการทดสอบใชเวลาทําแบบทดสอบตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว 
 

3. การดําเนินการ 
 ครูพูด :  “สวัสดีคะ เด็กๆ  วันนี้ครมีูอะไรมาใหนักเรียนลองทําดู“  (ครูยกแบบทดสอบให
เด็กดู)“  
 ครูพูด   :  “กอนที่จะลงมือทํา  ครูขอตกลงกับเด็กๆ วา เม่ือไดรับแบบทดสอบทีค่รูแจก
แลวอยางเปดดูกอนที่ครูจะบอก  และเม่ือครูบอกใหทาํอะไร   ขอใหตั้งใจแลวทําตามที่ครูบอก 
ครุแจกดินสอดําใหเด็กคนละ  1  แทง   (ครูแจกแบบทดสอบตรงตามชื่อของเด็ก)  
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะการเขยีน 
 
ชุดที่  1 แบบทดสอบวดัทักษะการเขยีนของเด็กปฐมวัย 

 แบบทดสอบวดัทักษะการเขยีนของเด็กปฐมวัย  (  อายุ  4 -  5 ป ) 
ชุดที่ 1   ลีลามือ 
 
  ชื่อ – สกุล............................................................................................... 
  ชั้นอนุบาลปที ่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ( วดัมัชฌิมภูมิ ) จังหวัดตรัง 
  วันที่ทําการทดสอบ........................................................ 
  ผูดําเนินการทดสอบ....................................................... 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะการเขียน 
 

ชุดที่  2 แบบทดสอบวดัทักษะการเขยีนของเด็กปฐมวัย 

 แบบทดสอบวดัทักษะการเขยีนของเด็กปฐมวัย  (  อายุ  4 -  5 ป ) 
ชุดที่ 2   ลากเสนตอจุดจากภาพ 
 
  ชื่อ – สกุล............................................................................................... 
  ชั้นอนุบาลปที ่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ( วดัมัชฌิมภูมิ ) จังหวัดตรัง 
  วันที่ทําการทดสอบ........................................................ 
  ผูดําเนินการทดสอบ....................................................... 
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 92 

 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดทักษะการเขยีน 

 
ชุดที่  3  แบบทดสอบวัดทกัษะการเขียนของเด็กปฐมวยั 

 แบบทดสอบวดัทักษะการเขยีนของเด็กปฐมวัย  (  อายุ  4 -  5 ป ) 
ชุดที่ 3  ลากเสนตอจุดเหมือนแบบที่กําหนด 
 
  ชื่อ – สกุล............................................................................................... 
  ชั้นอนุบาลปที ่2 โรงเรียนเทศบาล 4 ( วัดมัชฌิมภูมิ ) จังหวัดตรัง 
  วันที่ทําการทดสอบ........................................................ 
  ผูดําเนินการทดสอบ....................................................... 
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ภาคผนวก  ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ผูเชี่ยวชาญผูตรวจพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมการพิมพภาพที่ผูวิจัยสราง  มีดังน้ี 
  1.1 อาจารยสิริพรรณ  ตันติรัตนไหศาล  อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  1.2 อาจารยชุติมา สงแสง    อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาลตรัง  
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง เขต 1 
  1.3 อาจารยบังอร จําปา      อาจารยประจําโรงเรียนวัดควนวิเศษ   
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง เขต 1 
2. ผูเชี่ยวชาญผูตรวจสอบหาความเหมาะสมของแบบทดสอบวัดทักษะดานการเขียนของเด็กปฐมวยัและ
คูมือดําเนินการทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีดังน้ี 
   2.1 อาจารยนพดล กองศิลป อาจารยประจําโรงเรียนสาธิต มศว. 
        ประสานมิตร ( ฝายประถม ) 
   2.2  อาจารยสถิรนันท   อยูคงแกว อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
   2.3  อาจารยสาลี  เหมือนมงคลกุล อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาลตรัง  
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง เขต 1 
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ภาคผนวก ง 
คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงค 
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ตาราง  9  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกบัจุดประสงค 
 

ดาน 
ขอที่ ลีลามือ การลากเสนตอจุดใหเปนภาพที่

สมบูรณ 
การลากเสนตอจุดใหเปนภาพตามแบบที่

กําหนด 
1 1 0.6 1 
2 1 1 1 
3 1 1 1 
4 0.6 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 
7 0.6 1 1 
8 0.6 1 1 
9 0.6 1 0.6 
10 1 1 0.6 

 
 
หมายเหตุ คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคซ่ึงไดมาจากการหาคา IOC  
  จากเกณฑการใหคะแนนจากผูเชียวชาญทั้ง 3 ทานคือ 
  ผูเชียวชาญคนที่ 1. คือ อาจารยนพดล กองศิลป 
  ผูเชียวชาญคนที่ 2 . คือ อาจารยสถิรนันท อยูคงแกว 
  ผูเชียวชาญคนที่ 3. คือ อาจารยสาลี่ เหมือนมงคลกุล 
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ภาคผนวก  จ 
ตัวอยางภาพกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 

และตวัอยางภาพขณะเด็กปฎิบัติกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบ 
การพิมพภาพ 
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ตัวอยางภาพขณะเด็กปฏิบตัิกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 
 

 
 

พิมพภาพจากหลอดดาย 
 

 
 

เด็กวาดภาพตอเติมภาพพมิพหลอดดายโดยใชพูกัน 
 
 
 



 101 

ตัวอยางภาพขณะเด็กปฏิบตัิกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 

 
 
 
 

 
 

เด็กวาดภาพตอเติมภาพพมิพโดยใชสีเทยีน 
 
ภาพประกอบ 2  ตัวอยางภาพขณะเด็กปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการวาดภาพประกอบ 
      การพิมพภาพ 

ตัวอยางผลงานศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
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วาดภาพตอเติมภาพพิมพลายนิ้วมือ 
 

 
 
 

วาดภาพตอเติมโดยใชสีชอลก 
 

ภาพประกอบ  3  ตัวอยางผลงานกิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพประกอบการพิมพภาพ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล   นางสาวพรพรรณ  รําไพรุจิพงศ 
วันเดือนปเกิด   7  สิงหาคม  2509 
สถานที่เกิด   จังหวัดตรัง 
สถานที่อยูปจจุบัน  35/5-7  ถนนวิเศษกุล  ซอย 11   ตําบลทับเทีย่ง  อําเภอเมือง 

จังหวัดตรัง  92000 
ตําแหนงหนาที่ทํางานปจจุบัน ครู อันดับ คศ.1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนเทศบาล  4  (วัดมัชฌิมภูมิ)  สังกัดสาํนักการศึกษา 

เทศบาลนครตรัง  อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000 
 
ประวตัิการศึกษา 
 2530  อนุปริญญาศลิปศาสตร (การออกแบบประยุกตศิลป) 
   จาก  มหาวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2536  ปริญญาตรีครศุาสตรบัณฑติ (อุตสาหกรรมศิลป) 
   จาก  วิทยาลยัครูภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
 2542  ปริญญาตรีครศุาสตรบัณฑติ (การศึกษาปฐมวัย) 
   จาก  สถาบันราชภัฏครูภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
 2550  การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวยั) 
   จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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