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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยกอน

และหลังไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระและเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทักษะทางการวาด

ภาพของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 
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สํานักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน (multi - stage random )และคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนทักษะทางการวาดภาพ15 

อันดับสุดทาย  มาเปนกลุมตัวอยางในการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง  โดยทํา

การทดลองสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละ  30  นาที  รวมระยะเวลาในการทดลอง  8  สัปดาห 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบทดสอบวัดทกัษะทางการวาดภาพ  ซึง่มีคาดัชนี
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แผนการวจิัยเปนการวิจัยเชงิทดลองแบบ One – Group  Pretest – Posttest  Design  สําหรับการ

วิเคราะหขอมลูโดยใช t – test สําหรับ  Dependent  Samples 
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 The  purposes  of  the  study  were  to  study  compare  drawing   skills of  

preschool  children  before  and  after  acquired  free  drawing  activities  and to  study   

changing  of drawing   skills of  preschool  children acquired  through free  drawing 

activities 

 Subjects  used  in  this  study  children  age   4-5  years  old  who  were  in  

Kindergarten  1  first  semester,  academic  year  2006  at  Prayamontaturajsripijit  

School,  Bangkok.  The  15 subjects were  selected by multi - stage random   .  The  

experiment  was  carried  by  researcher  for  30  minutes  every  days,  5  days  per  

week  for  8  consecutive  weeks. 

 The  research  instruments  were  Drawing   Skills Test  for  Preschool  Children  

which  has  the  IOC  at  0.67-1.00  and  Free  Drawing Activity Plan  developed  by  the  

researcher.  It  was  One – Group  Pretest – Posttest  Design.  The  statistic  of  t – test  

for  dependent  samples  was  used  to  analyzed  the  data. 

 The  result  shown  that 

 1. Drawing   skills of  preschool  children  after  acquired Through free  drawing  

activities   was  significantly  higher  at  .01  level. 

 2. Drawing   skills of  preschool  children  after  acquired Through free  drawing  

activities   was higher changed  at  100 % 

 

 

 

 

 

 



 

 



 บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลาววา ชวงเวลาที่สําคัญและจําเปนที่สุดของ

การพัฒนาสมอง คือชวงเวลา 5 ปแรกของชีวิต หรือชวงเด็กปฐมวัย เพราะถือวาเปนชวงอายุที่มีอัตรา

ของพัฒนาการสูงสุด เปนจังหวะทองของการวางรากฐานการพัฒนาความเจริญเติบโตในทุกดาน 

ฉะนั้นถาเด็กไดรับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกตองตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวของ เด็กก็

จะพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ ในทางตรงขามหากเด็กไมไดรับการเลี้ยงดูและพัฒนาอยางถูกตองใน

ชวงเวลานี้ เมื่อพนวัยนี้ไปแลว โอกาสทองเชนนี้ก็จะไมหวนกลับคืนมาอีก การจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัยจึงเปนการจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการจัดการศึกษาในระดับอ่ืน เพราะอยู

ในชวงพลังแหงการเรียนรู ซึ่งเปนรากฐานแหงการพัฒนาศักยภาพทั้งดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม 

และสติปญญา การจัดการศึกษาใหกับเด็กระดับนี้จึงควรสงเสริมใหเด็กมีชีวิตการเรียนรูเต็มที่ การเรียนรูควร

อยูที่ตัวเด็กเปนผูสรรคสรางความรูข้ึนดวยตนเอง เด็กลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 

2545 : 12) เปยเจต (Piaget) กลาววา สําหรับเด็กปฐมวัย ควรเนนใหเด็กไดมีโอกาสจัดกระทํา 

(Manipulation) กับวัตถุตาง ๆ เพราะเด็กในวัยนี้จะเรียนรูโดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรูและการ

เคลื่อนไหว (Sensory-Motor) กิจกรรมที่จัดใหเด็กปฐมวัยควรเนนใหเด็กไดพัฒนาประสาทสัมผัสให

มากที่สุด กิจกรรมควรกระตุนใหเด็กไดคิดและมีโอกาสจัดกระทํา (Manipulation) หรือลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัสและแตะตอง ไดเห็นสิ่งตางๆ หรือเรียนรูส่ิงตางๆโดย

ผานประสาทสัมผัสทั้งหา (เยาวพา เดชะคุปต.2542 : 67) จากประสบการณที่เด็กไดรับนี้ จะทําใหเด็ก

พัฒนาตนเองไดตามวัยและเกิดการเรียนรู จากการสังเกต การคิด และเกิดความเขาใจจากการกระทํา

กิจกรรมที่เรียน กิจกรรมการเรียนรูทีมีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญกับเด็กมาก(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 

2547 : คํานํา) การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนการจัดการศึกษาที่เนน การสงเสริมพัฒนาการ ซึ่งหัวใจ

ของการจัดการศึกษาปฐมวัยอยูที่ การมุงใหเด็กเขาถึงความเปนจริงของอารมณ การตระหนักถึงทักษะ

ทางสังคม การพัฒนาภาวะสรางสรรค การเรียนรู การรูจักตนเอง ความภาคภูมิใจ และความมั่นใจใน

ตนเอง (Gordon ; & Browne.1983 : 330 ; นิตยา วิยาภรณ ; อางอิงจาก วารสารการศึกษาปฐมวัย. 

14) 

การวาดภาพเปนกิจกรรมสรางสรรคอยางหนึ่งที่ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ฝกใหเด็ก

ไดแสดงออกทางความคิด ตามจินตนาการของตนเอง เปนการสงเสริมจินตนาการและความคิด

สรางสรรค และยังสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย การประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก การวาดภาพ
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เปนวิธีหนึ่งที่เด็กสามารถถายทอดความคิดความรู และความเขาใจที่มีตอส่ิงตางๆออกมา ขณะที่วาด

ภาพเด็กจะจัดระบบความคิดอยางตอเนื่องในอันที่จะควบคุมการแสดงออกใหเปนไปอยางที่คิดคํานึง 

ภาพวาดของเด็กจึงเปลี่ยนไปตามแงมุมความคิดตางๆ ซึ่งความคิดทั้งหมดยอมมีความหมายสําหรับ

เด็ก (วิรุณ ต้ังเจริญ. 2526 :19) ภาพวาดเปนสัญลักษณที่สามารถถายทอดและสื่อความหมายไดงาย 

เปนภาษาสากลที่ทั้งเด็กและผูใหญสามารถแปลความหมายและเขาใจไดอยางแจมชัด ในเด็กเล็ก ๆ 

ยังเขียนหนังสือเปนประโยคขอความยาวๆไมได แตก็สามารถวาดรูปออกมาเปนเครื่องหมายที่เขาใจได 

ดังนั้นจะเห็นไดวาเด็กปกติสวนมากชอบขีดเขียนในเกือบทุกสถานที่ เชนพื้นดิน พื้นทราย ฯลฯ เด็ก

พอใจที่จะเขียนรูปตางๆโดยธรรมชาติอยูแลว เพียงแตวาจะมีโอกาสแสดงออกในทางที่เหมาะสม

หรือไมเทานั้น (เลิศ อานันทนะ . 2523 : 91) การเขียนรูปของเด็กจะเปลี่ยนไปเร่ือยๆ ตามระดับวุฒิ

ภาวะของเด็ก เด็กๆชอบวาดรูป และการที่เด็กวาดรูปตางๆออกมานั้น เด็กจะตองมีความชางสังเกต 

จดจํา สนใจ มีจินตนาการและประสบการณเกี่ยวกับส่ิงเหลานั้น ภาพวาดของเด็กจึงเปนผลจากการ

บันทึกความคิดรวบยอดและความรูสึกความตองการในการแสดงออกทางศิลปะนี้ ตองการความสนใจ

และการสนับสนุนจากผูใหญ ดวยการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณในการทํางาน ศิลปะ แมแตการพูดคุยถึง

เร่ืองจากภาพหรือการกลาวคําชมเชยบาง จะชวยสรางกําลังใจ ความมั่นใจ และความภาคภูมิใจแก

เด็ก(สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล. 2545 : 11) ภาพที่เด็กวาดเปนเหมือนกระจกเงาที่สะทอนใหเหน็ตวัเดก็

ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม สภาพของเด็กเปนอยางไรก็จะแสดงออกมาอยางนั้นใน

ภาพที่เด็กวาดโดยไมมีปดบัง ทําใหทราบถึงพฤติกรรมและความตองการของเด็กแตละคน (บุญไท 

เจริญผล. 2533 : 64) 

การวาดภาพระบายสีเปนกิจกรรมซึ่งชวยในการทํางานประสานกันระหวางมือและตา เด็กจะ

รูจัก สี เสน รูปทรง พื้นผิว ขนาดที่จะตองพบในชีวิตประจําวัน การใหเด็กเลาเรื่องจากภาพที่เด็กวาดจะ

เปนการฝกพูดใชภาพในการสื่อสาร แสดงจินตนาการ และความคิดสรางสรรคลวดลายและเสน

สัญลักษณตางๆ ในภาพของเด็กประกอบดวย เสนพื้นฐานที่นําไปสูการเขียนตัวเลข ตัวหนังสือทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไมจําเปนตองทําแบบฝกหัดลีลามือ ขีดเสนตั้ง เสนนอน และอื่นๆเลย 

เพราะในการวาดภาพของเด็กจะประกอบดวยเสนเหลานี้อยู เพียงแตใหเด็กวาดภาพมากๆนอกจาก

เด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเบื่อหนายแลว ยังทําใหกลามเนื้อมือแข็งแรงสามารถควบคุมการใชมือ

และจับดินสอเขียนหนังสือไดในที่สุด (สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล. 2545 : 13) ครูควรใหเด็กคุนเคยกับ

การลากเสน เขาใจความหมายของเสน โดยความเขาใจจากภาพ เชนวงกลม เสนโคง ซึ่งการจูงใจครู

อาจใหเด็กฝกวาดรูปหนาคน หนากลมๆ ตากลมๆ จะทําใหเด็กเรียนรูการลากเสนตัวพยัญชนะ (นิตยา 

วิยาภรณ. 2547 : 16) การแสดงออกของเด็กวัยนี้ ไมวาจะเปนเรื่องความคิด อารมณ ความมั่นใจ จะ

แสดงออกผานมาทางเสนขีดเขี่ย ยิ่งขีดเขี่ยมากเทาไร โอกาสที่เด็กจะพัฒนาในการเรียนรูเกี่ยวกับการ
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ควบคุมเสนก็มากขึ้นเทานั้น หลังจากฝกไปไมนาน เด็กก็จะเริ่มควบคุมเสนใหเปนรูปรางงายๆ ได เชน 

วงกลม เสนตรง ส่ีเหลี่ยม การวาดเสนของเด็กเล็กขอใหเขาใจวา พื้นฐานสําคัญที่เราควรเฝาดูคือ 

ความสัมพันธระหวางมือกับตาและความสามารถในการควบคุมเสนตามตองการได เด็กเล็กบางคนที่

ไมเคยฝกการวาดเสนมากอนจึงไมสามารถจะประสานสัมพันธระหวางประสาทตากับมือไดดี ผล

ตอเนื่องจะกระทบมาถึงเด็ก เด็กจะกลายเปนคนที่ไมคอยเชื่อมั่นในตนเองและมักจะแสดงอาการ

ประหมาอายอยูเร่ือย (ชัยณรงค เจริญพาณิชกุล. 2533 : 52) เด็กในชั้นอนุบาล ชอบที่จะแสดงออก 

และสนใจในสิ่งใหมๆ ความสนใจนั้นมีระยะสั้น ดังนั้นในการจัดเวลาสําหรับกิจกรรมวาดภาพควรจดัให

เปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ใหเด็กไดแสดงออกโดยเสรีไมตองมีหลักเกณฑ มุงใหเกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลินเปนสําคัญ (ชวลิต ดาบแกว/สุดาวดี เหมทานนท. 2525 : 28 - 29) ครูตองให

ความเปนอิสระในการทํางานของเด็ก ใหเขาใชความคิดและจินตนาการใหมากที่สุด ไมควรวาดรูปใหดู

เปนตัวอยาง หรือเขียนรูปใหเด็กตอเติม ไมชวยเด็กวาดภาพหรือระบายสี การใหคําแนะนํา คําชมเชย 

กระตุนใหเด็กเกิดความรูสึกอยากทํางาน และเกิดความภูมิใจในผลงานของตน ชวยเตรียมวัสดุอุปกรณ

ในการวาดใหเหมาะสมในแตละกิจกรรม จัดหาสถานที่ที่เด็กจะวาดภาพไดโดยอิสระ แตไมใชวาดบน

ฝาผนัง เสา หรือบนพื้นหอง คําแนะนําและแรงเสริมจากครูจะเปนสวนหนึ่งที่เปนกําลังใจในการทํางาน

ของเด็กเสมอ เชน การแนะนําถึงสิ่งที่เด็กสนใจ พูดคุยถึงรายระเอียดเกี่ยวกับส่ิงนั้น เพื่อเด็กจะไดเกิด

ภาพพจนในการวาดงายขึ้น และควรแนะนําถึงสิ่งที่เด็กใกลชิด หรือมีความรูดีเกี่ยวกับส่ิงนั้น เชนบาน

ของฉัน พอ แม พี่นองของฉันฯลฯ อยาแปลกใจเมื่อเด็กวาดรูปเพียง 2-3 นาที แลวกระโดดไปมองออก

นอกหนาตาง นั่งลงบนพื้นเลนของเลน กลับมาวาดรูปตอสักครูก็ไปเปดหนังสือดู เพราะเด็กเล็กๆจะนั่ง

ทํางานไมไดนาน การกระทําซึ่งแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคสําคัญมากกวาผลงานที่สําเร็จ ครู

อาจจะแนะนําพูดคุยขณะที่เด็กทํางาน จะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับเด็ก เมื่อเด็กวาด

เสร็จครูตองเขียนชื่อและวันที่ของผลงานแตละคนใหเด็กดวย หากเด็กเขียนไดก็ใหเขียนเอง(สิริพรรณ 

ตันติรัตนไพศาล. 2545 : 58 - 59)  

 การจัดกิจกรรมการวาดภาพใหกับเด็กปฐมวัย มิไดมุงตัวผลงานการวาดเปนผลลัพธสําคัญ

ที่สุด ผลงานการวาดภาพเปนเพียงสะพานที่จะพาดพานไปสูลักษณะนิสัยที่ตองการ และลักษณะนิสัย

ที่ตองการก็มิไดเกิดจากตัวกิจกรรมวาดภาพอยางเดียว แตจะหลอหลอมขึ้นมาจากปจจัยที่พรอมดวย

จิตวิทยาหลายดาน ทั้งการเสนอกิจกรรมที่ถาทายความคิดอาน เสรีภาพ แรงกระตุน ความรัก การ

พูดคุย บรรยากาศที่ดี การเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น การใหกําลังใจ ฯลฯ การสนับสนุนหรือ

เสนอกิจกรรมวาดภาพใหเด็กสรางสรรคนั้น เราควรจะตองมีเปาหมายหรือความเชื่อเกี่ยวกับผลงาน

การวาดภาพของเด็กไวในใจ วา เขาจะตองเปนผูริเร่ิม เขาจะตองเปนผูนําทางความคิด เขาจะตองเปน

ผูมีจินตนาการกวางขวาง เขาจะตองเปนผูมีอิสระ เขาจะตองเปนผูกระตือรือรนในการรับรู (วิรุณ ต้ังเจริญ. 
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2526 : 36) ดังนั้นการจัดกิจกรรมวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัยมิไดมุงที่ผลงานการวาดาภาพเปนสิ่ง

สําคัญ แตกิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดแสดงออก เพื่อเปนการพัฒนาทักษะและ

ศักยภาพในดานตางๆ ในตัวเด็กรวมถึงลักษณะนิสัยที่ตองการ 

  จากเหตุผลดังกลาวขางตนนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา การจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระใหกับเด็ก

ปฐมวัย จะสามารถทําใหเด็กเกิดทักษะทางการวาดภาพที่มากขึ้นอยางไร ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปน

แนวทางสําหรับครู ผูบริหาร ผูปกครอง ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย นําไปพัฒนา

รูปแบบและการจัดกิจกรรมวาดภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางการวาดภาพใหกับเด็กปฐมวัยตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยักอนและหลงัไดรับการจัดกิจกรรม

วาดภาพอิสระ 

2.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทกัษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดั

กิจกรรมวาดภาพอิสระ  ซึ่งวเิคราะหจากองคประกอบดังตอไปนี้ ไดแก  

 1. การควบคุมกลามเนื้อมือ 

 2. ตําแหนงภาพ 

 3. การระบายสี 

 4. รายละเอียด 

 5. ความหลากหลาย 

6. ความหมายของภาพ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาด

ภาพอิสระ เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยในการสงเสริมและ

พัฒนาทักษะทางดานการวาดภาพ ตลอดจนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคใหมีความหลากหลาย

ยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวจิัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน

ชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี 5 หองเรียน จํานวน 160 คน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ เปนเดก็ปฐมวยั ชาย-หญิง อายุ 4-5 ป ที่กาํลังศกึษาอยูใน

ชั้นอนุบาลปที ่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานกังาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ที่มีคะแนนทักษะทางการวาดภาพต่าํ จาํนวน 15 คน  

  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

   2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะทางการวาดภาพ แบงออกเปน 6 องคประกอบดังนี ้

2.1 การควบคมุกลามเนื้อมอื 

  2.2 ตําแหนงภาพ 

  2.3 การระบายสี 

  2.4 รายละเอยีด 

  2.5 ความหลากหลาย 

 2.6 ความหมายของภาพ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุระหวาง 4-5 ป ที่ กําลังศึกษาอยูใน

ชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

  2. ทักษะทางการวาดภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชอุปกรณเครื่องเขียน เชน สี

ประเภทตางๆ ดินสอ พูกัน ขีดเขียนลงบนวัสดุรองรับทําใหเกิดเปนภาพตามความตองการอยางอิสระ 

โดยวิเคราะหดูจากองคประกอบดังนี้ ไดแก การควบคุมกลามเนื้อมือ ตําแหนงภาพ การระบายสี 

รายละเอียด ความหลากหลาย และความหมายของภาพที่แสดงออกมาเปน ภาพหรือสัญลักษณซึ่งวัด

โดยแบบทดสอบการวาดภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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  3. กิจกรรมวาดภาพอิสระ หมายถึง กิจกรรมที่จัดใหเด็กวาดภาพตามความคิดและ

จินตนาการของตนเองอยางอิสระ ดวยอุปกรณเครื่องเขียนไดแก สีประเภทตางๆ ดินสอ และพูกัน ขีด

เขียนลงบนวัสดุรองรับที่หลากหลาย เชน กระดาษตางๆ ผาดิบ ฟวเจอรบอรด เปนตน ทั้งนี้กจิกรรมวาด

ภาพอิสระจัดตามแผนการจัดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน  40  แผน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

การทาํกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 

 

 

 

 

 

ทักษะทางการวาดภาพ ไดแก 

การควบคุมกลามเนื้อมือ 

ตําแหนงภาพ 

การระบายส ี

รายละเอียด 

ความหลากหลาย 

ความหมายของภาพ 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
  

สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ มีทกัษะทางการวาดภาพสงูขึ้น 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ จาํแนกตามหวัขอไดดังนี้ 

1. เอกสารที่เกีย่วของกับทักษะการวาดภาพของเด็กปฐมวัย  

 1.1 ความหมายของการวาดภาพ  

 1.2 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวาดภาพของเด็ก  

 1.3 การวาดภาพกับความเจริญเติบโตของเด็ก 

 1.4 พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

 1.5 พฤติกรรมการวาดภาพกบัภาพทีเ่ด็กปฐมวัยชอบวาด 

2. เอกสารที่เกีย่วของกับการจัดกิจกรรมวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.1 การจัดกิจกรรมวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัย 

 2.2 ความสาํคญัของการวาดภาพกับเด็กปฐมวัย 

  2.3 บทบาทของครูกับการจดักิจกรรมการวาดภาพสาํหรับเด็กปฐมวัย 

 2.4 การวัดประเมินผลทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

  3. งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการวาดภาพ 
   

เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 
 

1.1 ความหมายของการวาดภาพ 
  เคาเพลิช (Kaupelis. 1983 : 139) ไดสรุปความหมายของการวาดภาพไววา เปนกระบวนการของ

การวาดภาพที่แสดงออกดวยเสน หรือน้ําหนัก เพื่อใหเห็นเปนรูปทรงรูปแบบเหมือนจริง รูปแบบ

นามธรรม หรืออยางใดอยางหนึ่ง โดยมีความสัมพันธกันภายในรูปทรง สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวาด

ไดแก ดินสอ ปากกา พูกัน ฯลฯ  

   อารี สุทธิพันธ (2528 : 108) กลาวถึง การวาดภาพตามความหมายของการกระทํา 

หมายถึง การลาก ขูด ขีด เขียนดวยวัสดุหรือเครื่องเขียนตาง ๆ เชน ดินสอ ปากกา ชอลก ฯลฯ บน

ระนาบรองรับซึ่งเปนดิน โลหะ กระดาษ กระดาน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ซึ่งมีผิวหนาเรียบแบบโคง โดยทําให

เห็นรูปรางดวยเสน รูปรางที่เกิดจากเสนนี้อาจเกิดจากเสนตรง เสนโคง เสนหยัก ฯลฯ ทั้งนี้อาจมี

น้ําหนักออนแกของเสนเทากัน หรือมีน้ําหนักออนแกของเสนตางกันก็ได ที่สําคัญที่สุดก็คือ รูปรางที่เกิด

จากเสนนี้มีลักษณะ 2 มิติ คือกวางและยาว หากผูวาดตองการใหมีความรูสึกวามีลักษณะ 3 มิติ คือ 

กวาง ยาว และลึก ก็กระทําไดโดยลากเสนหลายๆเสนตามวิธีการแรเงา 
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 สมโภชน อุปอินทร (2532 : 7) กลาวถึงการวาดภาพวา เปนการถายทอดสิ่งที่มองเห็นหรือ

ประทับใจมาเปนสัญลักษณ ในธรรมชาติไมมีเสน เมื่อเรารูสึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรารับรูวาเปนสิ่งสามมิติ เรา

ทําไดเพียงแปลความหมายเชิงสามมิติ ในเงื่อนไขของเสนรอบนอก โดยระบบของแสงและเงาในคุณคา

ตางๆ เราสามารถที่จะถายทอดความรูสึกในรูปดังกลาวลงบนกระดาษได 

   สมพร รอดบุญ (2532 : ไมปรากฏเลขหนา) ไดกลาวถึงการวาดภาพวา มีความหมายซึ่ง

ครอบคลุมมากไปกวาจะกําหนดใหเปนเพียงแต “วาดเสน” เทานั้น ทั้งนี้เปนเพราะศิลปนที่สรางสรรค

ผลงานประเภททัศนศิลป ไดมีวิวัฒนาการทางดานความคิด รูปแบบ ตลอดจนเทคนิควิธีการที่รุดหนา

ไปไกล และมีหลากหลายเปนอิสระ จนดูไรกฎเกณฑหรือขอบเขตอันจํากัด อีกทั้งศิลปนแตละทานตาง

ก็มีความปรารถนาในการแสดงออกซึ่งเอกลักษณเฉพาะตนเปนสําคัญ 

 วิโรจน ชาทอง และทํานอง จันทิมา (2527) กลาวถึงการวาดภาพวา หมายถึงการเขียนรูป

ดวยอะไรก็ตามอาจเปนดินสอดํา ดินสอสี สีชอลก สีเทียน ตลอดจนสิ่งอื่นที่สามารถทําใหเกิดเปน 

รูปรางขึ้นมามีความหมายตอผูเขียนและผูดู 

 วิบูลย ล้ีสุวรรณ (2520 : 12-13) กลาววา การวาดภาพของเด็กจะเปนไปตามความรูสึกนกึ

คิดเทานั้น ซึ่งเด็กจะวาดภาพอะไรก็ไดเทาที่อยากจะวาด และเทาที่รูสึกวาควรจะเปน 

 ผดุง พรมมูล (วิรุณ ต้ังเจริญ. 2526 : 11 ; อางอิงจาก ผดุง พรมมูล. 2524) กลาววา การ

วาดภาพเปนการเรียนรูที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะการที่เด็กวาดภาพสิ่งตางๆได อยางนอยตองมีการสังเกต และ

ทําความเขาใจจึงจะสะทอนออกมาเปนภาพวาดได 

 วิรุณ ต้ังเจริญ (2526 : 39) กลาววา การแสดงออกทางการวาดภาพ เปนธรรมชาติอยาง

หนึ่งของเด็กในอันที่จะชวยสรางเสริมประสิทธิภาพหรือพลังในตัวเด็ก ซึ่งเปนผลไปสูการรับรู

สภาพแวดลอม เกิดความคิดคํานึง และแสดงออกมาดวยความสามารถ ทั้งการใชความรูสึกนึกคิด 

และความสามารถในการปฏิบัติงานดวยมือ 

 เลิศ อานันทนะ (2523 : 138) ไดใหความหมายของการวาดภาพวา เปนกิจกรรมที่

แสดงออกวาสติปญญา ที่สามารถถายทอดและสื่อความหมายไดงาย เปนภาษาสากลที่ทั้งเด็กและ

ผูใหญสามารถแปลความหมาย และเขาใจไดอยางแจมชัด ภาพวาดจึงมีความหมายตอเด็กๆมาก 

เพราะเด็กยอมพอใจเมื่อไดวาดภาพตางๆ 

 ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ (2546 : 9) กลาวไววา การวาดภาพเปนการถายทอดสิ่งที่มองเห็น

หรือประทับใจออกมา เปนเสน น้ําหนัก หรือสัญลักษณ บนระนาบรองรับ เพื่อใหเปนรูปรางรูปทรง 

รูปแบบเหมือนจริงหรือรูปแบบนามธรรม โดยใชวัสดุหรือเครื่องเขียนตางๆ เชนดินสอ ปากกา สีชอลก สี

เทียนหรือส่ิงอื่นๆที่สามารถทําใหเกิดรูปรางขึ้นมาได 
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 บุญไท เจริญผล (2533 : 13) กลาวถึงการวาดภาพไววา การวาดภาพเปนธรรมชาติอยาง

หนึ่งของเด็กที่จะนําเด็กไปสูการแสดงออกทางความคิด ความคิดทั้งหมดยอมมีความหมายสําหรับเด็ก 

และเปนวิถีทางการเรียนรูทางหนึ่ง ซึ่งไดจากการรับรู สังเกต และการทําความเขาใจ กับส่ิงแวดลอม

รอบๆตัว 

 สรุปไดวา การวาดภาพ เปนธรรมชาติอยางหนึ่งของเด็กที่ไดถายทอดสิ่งที่มองเห็นหรือ

ประทับใจออกมาเปนเสนหรือสัญลักษณโดยใชวัสดุเครื่องเขียนตางๆ เชนดินสอ ปากกา สีเทียน สี

ชอลก ขีดเขียนทําใหเกิดเปนรูปราง ซึ่งภาพที่เด็กวาด ทั้งเด็กและผูใหญสามารถแปลความหมายและ

เขาใจได  

 
1.2 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

 การวาดภาพของเด็กปฐมวัยจะตองอาศัยองคประกอบทางดานตางๆ ดังนี้(วิรุณ ต้ังเจริญ. 

2526 : 19) 

 1. ทางดานการใชกลามเนื้อยอยและประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา การวาดภาพของ

เด็กปฐมวัยเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยใชความสามารถของกลามเนื้อยอยและประสาทสัมพันธระหวาง

มือกับตา ซึ่งพบวา พัฒนาการของการใชกลามเนื้อยอยและประสาทสัมพันธจะคอยๆ พัฒนาจากการ

ใชมือและตาจากการใชมือและตาในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน การชวยเหลือตนเองใน

การแตงกาย การเลนเกม และการเลนของเลนตางๆ พัฒนาการทางการใชกลามเนื้อยอยและประสาท

สัมพันธระหวางมือกับตาจะอยูในระดับใดขึ้นอยูกับความอยากรูอยากเห็นและประสบการณเดิม ที่เด็ก

มีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมมากนอยเพียงใด 

 2. ทางดานการรับรู เมื่อเด็กวาดภาพในชวงแรกรูปทรงตาง ๆ จะเปนเพียงสัญลักษณที่

ส่ือสารเฉพาะตัว ซึ่งจะกระตุนการรับรูใหเปนรูปธรรมขึ้น เพราะในชวงการเรียนรูส่ิงแวดลอมของเด็ก

ปฐมวัย รูปทรงของสิ่งตาง ๆ จะมีสภาพเปนนามธรรมหรือการรับรูที่ยังไมกระจางชัด ซึ่งเมื่อเด็กมองดู

ส่ิงแวดลอมเขายอมมองถึงรูปราง รูปทรง มวล ปริมาตร และพื้นผิวของสิ่งนั้นสัมพันธกับการสราง

ศิลปะของเขา การรับรูส่ิงแวดลอมจึงชวยใหเด็กรูจักการสังเกต การพินิจพิเคราะห หรือการวิเคราะหส่ิง

ตางๆ และเขียนออกมาเปนภาพได 

 3. ทางดานการคิด ขณะที่เด็กวาดภาพ เขาจะจัดระบบความคิดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง

ในอันที่จะควบคุมการแสดงออกใหเปนไปอยางที่คิดคํานึง เด็กสวนใหญเมื่อวาดภาพ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งจะ

แปลความรูปทรงตางๆ ออกมามากมายหลายชนิดและเกือบจะไมซ้ํากันในแตละครั้ง ภาพวาดของเด็ก

จึงเปรียบเสมือนการแสดงออกทางความคิดของเด็กนั้นเอง 
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 4. ภาพวาดตามแบบที่กําหนดไว ภาพนี้เด็กจะวาดภาพเลียนแบบที่กําหนดใหทุกประการ 

ซึ่งจากการศึกษาและสังเกตการวาดภาพตามความสนใจ และแบบอิสระของเด็กปรากฏวา ภาพที่เด็ก

กชอบวาดมากที่สุดเรียงลําดับคือ ภาพคน ภาพสัตว และภาพตนไม 

 สรุปไดวา องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย ไดแก ดานการใช

กลามเนื้อยอยและประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา เปนผลมาจากประสบการณเดิมในการปฏิบัติ

กิจกรรม ดานการรับรู มาจากสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการสังเกต วิเคราะหส่ิงตางๆที่เด็กมองเห็น ดาน

ความคิดซึ่งเด็กจะแสดงออกมาทางภาพวาด 
 
1.3 การวาดภาพกบัความเจริญเติบโตของเด็ก 

 วิรุณ ต้ังเจริญ (2526 : 45) กลาววา การวาดภาพเปนการแสดงออกที่ชี้ใหเห็นถึงการ

เจริญเติบโตของเด็ก และกลาววา ปรากฏการณที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงออกทางการวาดภาพ

จะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการเติบโตของเด็กทั้งดานรางกาย การรับรู อารมณ จิตใจ 

 โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1970 : 23 - 27) ไดกลาวถึงการวาดภาพวา มีสวนสะทอนให

เห็นพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตในดานตางๆ ดังนี้ 

 1. การเจริญเติบโตทางดานอารมณ (Emotional Growth) เนนใหเห็นวา การสรางสรรค

ภาพนั้นมีความหมายและความสําคัญตอเด็ก เพราะเด็กจะตองใชความสามารถในการปรับตัวกับ

สถานการณแปลกใหมหรือประสบกับปญหาการรับรูที่ตอเนื่อง เปนกระบวนการที่ตองอาศัย

ประสบการณที่กวางและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยในขณะสรางสรรคภาพ และคุณภาพเหลานี้จะ

แสดงใหเห็นได เชน เด็กที่วาดภาพชาๆ เหมือนกันตลอดเวลายอมแสดงวาเด็กมีปญหาในการปรับตัว

และไมมั่นใจในการแสดงออก เชนเดียวกับกรณีผูใหญใหเด็กลอกแบบรูปเรขาคณิตเปนประจํา เด็กก็

จะทําเชนนั้นและทําไดดี แตเด็กเหลานี้จะสูญเสียความมั่นใจในการแสดงออกทางศิลปะและการคิด 

 2. การเจริญเติบโตทางสติปญญา (Intellectual Growth) การที่เด็กแสดงออกทางศิลปะ

ในแตละวัย หรือแตละคนแตกตางกัน ยอมแสดงถึงความแตกตางทางดานสติปญญาดวย ขอแตกตาง

จะปรากฏในแงของรายละเอียด การแสดงรูปทรง การออกแบบ การระบายสี หรือจินตนาการ ขอ

แตกตางนี้สามารถพิจารณาไดจากความแตกตางของวัยบุคคล หรือในแตละชวงเวลา กระบวนการ

ทํางานทางศิลปะนั้นจะเริ่มจากการวิเคราะหขอมูล ซึ่งเปนประสบการณบูรณาการ ความคิด และ

จินตนาการเขาดวยกัน แลวจึงสังเคราะหเสน รูปทรง สี 

 3. การเจริญเติบโตทางดานรางกาย (Physical Growth) การวาดภาพกับความเจริญเติบโต  ดาน

รางกาย เปนการแสดงออกที่ชี้ใหเห็นความสามารถของการใชสายตาที่สัมพันธกับการเคลื่อนไหวใน

สวนที่ตองใชทักษะในการควบคุมทิศทางการลากเสน การเจริญเติบโตของรางกาย จะทําใหมีการ
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบการวาดที่เร่ิมจากการขีดเขี่ย (Scribbling Stage) เปนเสนยุง ๆ ไปสูความสามารถ

ควบคุมเสนใหเปนระเบียบขึ้นเรื่อย ๆ การเคลื่อนไหวของเสนจะเปนอยางซ้ําๆ อยูระยะหนึ่ง แลวจะ

สามารถลากเสนใหเปนรูปทรงใหปรากฏขึ้น และเมื่อเด็กเจริญเติบโต พัฒนาการทางทักษะการ

เคลื่อนไหวจะทําใหรูปแบบการวาดพัฒนาจากเสนที่วาดเปนรูปรางงาย ๆ ไปสูรูปรางที่เลียนแบบของ

จริงมากขึ้น 

 4. การเจริญเติบโตทางดานการรับรู (Perceptuar Growth) โลเวนเฟลด กลาววาประสบการณใน

ชีวิตประจําวันที่เด็กรับรูความหมาย และคุณภาพของสิ่งตางๆจะแสดงใหเห็นไดจากประสบการณที่

ไดรับจากการใชประสาทสัมผัส การรับรูสวนใหญจะเปนการรับรูทางสายตา โดยการรับรูเกี่ยวกับสี 

รูปราง (Form) และบริเวณวาง (Space) พัฒนาการรับรูทางสายตาจะเริ่มพัฒนาแยกแยะสิ่งตางๆ จาก

การแยกแยะสีการแยกแยะรูปราง ในระยะแรก ตอมาเมื่อเด็กมีพัฒนาการของการรับรูทุกดานมากขึ้น 

เด็กจะแสดงการรับรูบริเวณวาง ซึ่งเด็กรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม ระยะพัฒนาการ

เกี่ยวกับบริเวณวางมีความสําคัญสําหรับเด็กมาก เหมือนกับวาเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเด็กจะสามารถนํา

พัฒนาการการใชบริเวณวางไดอยางเหมาะสมขึ้น หรือสามารถถายทอดความรูสึกจากสิ่งที่ตนรับรู

ออกมาในพื้นที่สวนตางๆ ของภาพใหมีความหมาย  และมีความสัมพันธกันได ภาพที่วาดจึง

ประกอบดวยการใชบริเวณวาง รูปราง สีสัน ความรูสึก โลเวนเฟลด กลาววา เด็กที่มีการสังเกตดี จะรู

วาวัตถุตาง ๆ ยอมมีความตางกันดานรูปราง รูปทรง สี ความเรียบรอยและขรุขระ ความรูสึกตอแสง

และความมืด การรับรูเหลานี้ลวนมาจากประสบการณ จากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม สําหรับครู

ที่สอนเด็กเล็ก ๆ ควรจัดใหเด็กไดรับประสบการณจากการเลน ที่จะพัฒนาการรับรูทางสายตา และ

ความรูสึกประสาทสัมผัสจากสิ่งแวดลอม 

  5. การเจริญเติบโตทางดานสังคม (Social Growth) การวาดภาพเปนการถายทอดสาร

หรือสาระ สวนใหญเนนเกี่ยวกับความคิดคํานึงสวนตัว ส่ิงแวดลอม สังคม และในอีกแงหนึ่งแสดงถึง

การทํางานรวมกัน เมื่อเด็กเริ่มวาดลักษณะไดในระยะแรก จะวาดคนที่ใกลชิด เชนพอ แม ตัวเอง เพื่อน 

แตเมื่อเด็กเติบโตขึ้น ส่ิงที่วาดจะมาจากประสบการณทางสังคมที่ไกลตัวออกไป ซึ่งแสดงวา เด็กรับรู

โลกภายนอกที่กวางขึ้น ประสบการณเหลานี้จะเกิดจากการสะสมความรู มีความสนใจตอส่ิงตางๆ เชน 

เด็กวาดภาพคนดับเพลิง บุคคลอาชีพตางๆในสังคม เปนตน 

  6. การเจริญเติบโตทางดานสุนทรียภาพ (Aesthetic Growth) พัฒนาการทางดานสุนทรียภาพ 

แสดงใหเห็นถึงประสาทสัมผัสที่ไดบูรณาการประสบการณทั้งมวลซึ่งเกี่ยวของกับ ความคิด ความรูสึก 

การรับรู ผลจากการบูรณาการนี้ สามารถที่จะพบไดจากการจัดภาพที่ประสานกลมเกลียวเปนเอกภาพ 

และแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดดวยภาวะของบริเวณวาง เสน ลักษณะผิว และสี 
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  7. การเจริญเติบโตทางดานการสรางสรรค (Creative Growth) โลเวนเฟลด กลาววา 

พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็ก เร่ิมพัฒนาตั้งแตทําเครื่องหมายไดในครั้งแรก แลวเรียกสิ่งที่

เขาสรางนั้นวา “ผูชาย” “บาน” หรือ “ภูเขา” รูปที่เขาสรางขึ้นมานี้ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค จากการ

คิดสรางสิ่งงายๆ เหลานี้จะนําไปสูการสรางสิ่งยากๆ ซึ่งจะผานขั้นตอนที่ซับซอนยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม

พัฒนาการทางดานการสรางสรรคตองอาศัยเสรีภาพทางความคิดและการกระทํา เมื่อเด็กรูสึกมีอิสระ

และความกลาที่จะแสดงออก การแสดงออกในครั้งตอๆไป เด็กจะสรางรูปรางและใสบางสิ่งลงในภาพ

ของตน ส่ิงที่แสดงออกมานั้นมาจากความคิด จินตนาการ ความรูสึกอิสระและมั่นใจที่สรางสิ่งใหม ๆ 

รวมถึงการใชวัสดุในการสรางสรรคดวย เด็กที่ถูกขัดขวางหรือยับยั้งดวยกฏเกณฑหรือขอบังคับที่ไมมี

เหตุผล มักจะขาดความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง การแสดงออกมักเลียนแบบผูอ่ืน 

  จากเอกสารดังกลาว  สรุปไดวาการวาดภาพเปนการแสดงออกที่ชี้ ใหเห็นถึงการ

เจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งจะสะทอนใหเห็นพัฒนาการและการเจริญเติบโตในดาน รางกาย อารมณ 

สังคม สติปญญา การรับรู สุนทรียภาพ และความคิดสรางสรรค  
 
1.4 พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

  การวาดภาพของเด็กปฐมวัย จะแตกตางกันตามระดับอายุ การเจริญเติบโตของรางกาย 

ประสบการณที่ไดรับ ดังนั้นการจัดกิจกรรมทางศิลปะใหกับเด็กจึงควรจะเขาใจระดับพัฒนาการ 

ความสามารถและการแสดงออกของเด็ก เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนาที่ถูกและตรงเปาหมาย

ยิ่งขึ้น  

  โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1957 : 33-39) ไดทําการศึกษาขั้นพัฒนาการดานศิลปะของ

เด็ก โดยแบงขั้นพัฒนาการไวดังนี้ 

 1. ข้ันขีดเขี่ย (The Scribbling Stage) อายุ 2-4 ป 

 2. ข้ันเริ่มเปนสัญลักษณหรือข้ันเขียนภาพใหมีความหมาย (Pre-Schematic Stage) อายุ 

4-7 ป 

 3. ข้ันใชสัญลักษณหรือข้ันเขียนภาพไดคลายของจริง (Schematic Stage) อายุ 7-9 ป 

 4. ข้ันเขียนภาพของจริง (Drawing Realistic) อายุ 9-11 ป 

 5. ข้ันเขียนภาพเหมือนของจริง (Pseudo Realistic) อายุ 11-12 ป 

 6. ข้ันความคิดสรางสรรค (Period of Decision) อายุ 12-16 ป 

  ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะขั้นพัฒนาการในระยะ 4-7 ป เปนขั้นเริ่มเปนสัญลักษณหรือขั้น

เขียนภาพใหมีความหมาย (Pre-Schematic Stage) เปนขั้นเริ่มตนของการแสดงออกที่มีความหมาย 

ภาพสิ่งของสิ่งเดียวกันเด็กอาจจะเขียนไดหลาย ๆ แบบ ในระยะนี้โลกที่เด็กเห็นหรือรู จึงแตกตางจาก
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โลกที่เด็กเขียนภาพ การพัฒนาความคิดเกี่ยวกับคนและสิ่งของยังไมเดนชัด ทําใหภาพที่เด็กวาด

บรรยายถึงสิ่งเหลานี้อยูในรูปแบบทางเรขาคณิต เชน ในการวาดรูปคนเด็กจะเขียนวงกลมแทนศีรษะ 

เสนตามแนวขวางแทนแขนและเสนตามแนวตั้งแทนขา แตยังไมมีรายละเอียดสวนตางๆ ของรางกาย 

 การใชสี ในขั้นนี้การใชสีของเด็กยังไมเปนไปตามธรรมชาติ สีที่เด็กใชเขียนภาพกับสีที่เด็ก

เห็นจริง ๆ จะไมเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะเด็กใชสีตามอารมณแลวแตวาสีไหนจะสะดุดตาเด็ก หรือเด็ก

ชอบสีไหนเปนพิเศษก็จะใชสีนั้น ซึ่งไมจําเปนตองสอดคลองกับความเปนจริง 

 บริเวณวาง หรือชองไฟ เด็กยังไมเขาใจวาจะเขียนรูปตรงไหน ขนาดเทาใดจึงเหมาะสม แต

จะวาดลงไปโดยไมคํานึงถึงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ตรงไหนมีบริเวณวางเด็กจะเขียนสิ่งตางๆ ลงไป  

ภรณี คุรุรัตนะ (2523 : 115-116) ไดกลาวถึง ระดับความสามารถในการวาดรูปของเด็กปฐมวัย ไวดังนี้ 

  อายุ 1-2 ขวบ จะสามารถลากเสนยุงๆ โดยไมมีความหมาย เด็กจะลากเสนตามความ

พอใจของตนเอง 

 อายุ 3-4 ขวบ เด็กจะเริ่มบอกชื่อภาพที่ตนวาดได 

 อายุ 4-5 ขวบ เด็กจะพบวาตนสามารถวาดภาพของจริงได ภาพที่วาดจะเปนสิ่งที่เด็ก

คุนเคย 

 อายุ 5-6 ขวบ จะเร่ิมปรับตัวโดยการสังเกต จะพยายามวาดภาพตามความเปนจริง แตจะ

ยังไมแสดงความถูกตองในเรื่องของสี ขนาด และความเปนจริง 

  วิชัย วงษใหญ (2523 : 58) ไดแบงพัฒนาการทางศิลปะเปน 10 ระยะดวยกัน โดยเริ่ม

ต้ังแตเด็กวัยทารกเปนตนมา คือ 

 1. ระยะแหงการแสวงหา (The Search) 8 สัปดาหถึง 2 ขวบ ความสามารถในการใชมือ 

จะสามารถจับวัตถุได จับเอาของเขาปากได เลนกับนิ้วเทา ขยํากระดาษเลนกับน้ําเวลาอาบน้ํา เวลา

จับแทงไมส่ีเหลี่ยมจะใชสองมือแลวเอาเขาปาก ความสามรถในการแสดงออกซึ่งความเขาใจ เชน ยิ้ม

กับตัวเองในกระจก ตบขวดนม เปลงเสียงแหลมเอิ๊กอาก เปนตน พัฒนาการทางศิลปะไดเกิดขึ้นแอบ

แฝงกับพฤติกรรมเหลานี้ 

  2. ระยะของการขีดเขี่ย (Scribbles and Scribbling) พัฒนาการเด็กระยะนี้อยูในอายุ

ประมาณ 2-3 ขวบ การขีดเขี่ยเปนพฤติกรรมที่เด็กกระทําไดทันทีโดยปราศจากการกระตุน เมื่อเด็กโต

ข้ึนการขีดเขี่ยจะไปปรากฏเปนสวนประกอบของการเขียนรูปตอไป เชน เปนสวนของผมเมื่อวาดคน ใบ

ของตนไม ควันไฟ กอนเมฆ ระยะการขีดเขี่ยเด็กจะใชเปนการตอบสนองการเคลื่อนไหวของมือและ

แขนตามความพอใจของเด็กเอง การขีดเขี่ยของเด็กระยะนี้จะใชเสนพื้นฐานเหลานี้ในการขีดเขี่ย

ออกมา เสนพื้นฐานตางๆ คือ เสนตรง (Vertical) เสนนอน (Horizontal) เสนทะแยงมุม (Daigonal) 

วงกลม (Circular) เสนโคง(Curving) เสนเปนคลื่น (Waving) การขีดเขี่ยนั้นรวมถึงรูปแบบตางๆ มีอยู

ประปรายอยูอยางไมชัดเจน  
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  3. ระยะของการซอนเรนรูปทรง (The Secrets of Shape)การพัฒนาทางศิลปะระยะนี้จะ

อยูในอายุระหวาง 2-3 ขวบ เด็กอายุ 2 ขวบไมสามารถวาดรูปวงกลมไดสมบูรณตามใจปรารถนา 

รูปแบบการเขียนจะปรากฏออกมาแบบขีดเขี่ย มีรูปทรงเกิดขึ้น รูปทรงจะปรากฏใหเห็นไดเมื่ออายุ 3 

ขวบ เด็กจะสามารถเขียนรูปส่ีเหลี่ยม วงกลม และรูปรางภายนอกของรูปทรงอื่นๆ และรูปทรงเหลานี้จะ

ปรากฏออกมากับการขีดเขี่ยทั่วไป 

  4. ระยะของการสรางเคาโครงทางศิลปะ (Art in Outline) พัฒนาการทางศิลปะข้ันนี้อยูใน

ระหวางอายุประมาณ 3-4 ขวบ เด็กจะเริ่มวาดรูปทรงตางๆ เชนวงรี วงกลม รูปสามเหลี่ยม 

ส่ีเหลี่ยมผืนผา ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส และรูปกากบาท ระยะนี้เปนระยะที่สําคัญที่เด็กจะสรางความพอใจ

สําหรับเด็กที่มีความเจริญเติบโตทางศิลปะ 

  5. ระยะของการออกแบบ (The Child and Design) พัฒนาการระยะนี้อยูระหวางอายุ

ประมาณ 3-5 ขวบ เด็กจะเริ่มเอารูปทรงตางๆ มาผสมผสานกัน เมื่อเด็กเอารูปทรงมาประกอบเขา

ดวยกันเปนการเริ่มพัฒนาการออกแบบ เด็กจะแสดงความสามารถในการใชรูปทรงหลายๆ รูปทรงได

อยางคลองแคลว 

 6. ระยะของการพัฒนา วงกลม ดวงอาทิตย และรัศมี (Mandalas Sun and Radials) 

พัฒนาการทางศิลปะระยะนี้อยูในอายุประมาณ 3-5 ขวบ ความสําคัญของการแสดงออกอยางแจมชัด

ของการพัฒนาในระยะนี้คอนขางจะเพอฝนจากคําพูดของเด็ก การแสดงออกในการวาดรูปคอนขางที่

จะสมบูรณมีความสมดุลย มีความงดงามในการออกแบบ เด็กสามารถเขียนรูปดวงอาทิตย มีรัศมี และ

การพัฒนาจากดวงอาทิตยก็จะไปสูการวาดรูปหนาคน และเสนรัศมีของดวงอาทิตย เด็กจะนํามาใช

เปนเสนผมเมื่อวาดรูปหนาคน 

 7. ระยะของการวาดรูปคน (People) เด็กเริ่มเขียนรูปคนไดอายุประมาณ 4-6 ขวบ แต

หนาตาจะใหญโตมาก แขนขาจะมีขนาดเล็ก จะมุงความสนใจเขียนแตหนาตา แขนจะตอออกมาทาง

ศีรษะ และเริ่มเขียนขา ตอมาจะเขียนคนโดยลืมเขียนแขน จะมีแตขาเพื่อใหเกิดความสมดุล 

 8. ระยะของการวาดรูปที่คอนขางจะเปนเรื่องราว (Almost Pictures) อยูในอายุประมาณ 

4-6 ขวบ เด็กสวนมากจะเริ่มพัฒนาเขาสูระยะของการออกแบบรูปทรง เด็กจะเขียนรูปคนชัดเจนขึ้น 

และมองดูตามที่ตนเห็นเหมือนผูใหญมากขึ้น เด็กเริ่มเขียนรูปสัตว มีขา 4 ขา อยูบนขางเดียวตอ 

 9. ระยะของการวาดภาพมีเร่ืองราว (Pictures) ระยะนี้แบงออกเปนสองตอน คือระยะตน

การเขียนรูปของเด็กจะวาดรูปคน สัตว บาน และตนไม เปนตน ตอมาคือระยะหลังเด็กจะวาดรูปตางๆ 

มีความชัดเจนมากขึ้น และงายตอการเขาใจและการยอมรับของผูใหญ 
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 10. ระยะของการซอนเรนสิ่งที่มีคุณคา (Hidden Treasures) เด็กวัย 5-7 ขวบ จะเขียน

ภาพที่เรียกวา X-ray Picture ลักษณะภาพแสดงถึงสวนละเอียดภายใน เชนสิ่งของภายในบาน ที่

มองเห็นไดจากภายนอก 

 สรุปไดวา พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย จะแตกตางกันตามระดับอายุของ

เด็กซึ่งเปนผลมาจากการเจริญเติบโตของรางกาย ประสบการณที่ไดรับ ซึ่งพัฒนาการทางการวาดภาพ

ในแตละวัยจะเปนไปตามขั้น ต้ังแตการขีดเขี่ยพัฒนาไปสูเร่ิมเปนรูปรางรูปทรงและพัฒนาไปจน

สามารถวาดภาพที่ส่ือความหมายไดชัดเจนเปนเรื่องราว 
 
1.5 พฤติกรรมการวาดภาพกับภาพที่เด็กปฐมวัยชอบวาด 

  ในระยะเริ่มแรก ภาพวาดของเด็กมีความหมายเพียงเพื่อบอกวา เปนการใชองคประกอบ

ทางกลไกของรางกายควบคุมสาระสําคัญ และเปนการจัดเรียงของภาพวาดเทานั้น ซึ่งความเจริญของ

เด็กจะเริ่มดวยแบบงายๆ ไปสูแบบที่ซับซอนขึ้นโดยลักษณะของสิ่งที่เปนรูปธรรมไดเขาไปอยูในตัวเด็ก 

เมื่อเขาโตขึ้นความสามารถในการที่จะวาดภาพใหเปนรูปเปนรางมีมากขึ้น อาจขึ้นอยูกับประสบการณ

การรับรูในสิ่งนั้นๆไดดีกวาก็ได นอกจากนี้พบวาเด็กจะไมวาดภาพวัตถุออกมาตรงๆ อยางที่ตาเห็น แต

จะเลือกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มส่ิงที่คิดวาอาจจะเกี่ยวของกับวัตถุนั้นลงในภาพของเขา แนวโนมเหลานี้

เกิดขึ้นเสมอ แมวัตถุจะถูกลอกเลียนแบบจากตัวอยางหรือวาดขึ้นโดยอาศัยความจําก็ตาม (บุญไท 

เจริญผล. 2533 : 25; อางอิงจาก Harris. 1963 : 173)  

 โฮโรวิทซ เลวิส; และลูกา (วราภรณ รักวิจัย. ม.ป.ป. : 65; อางอิงจาก Horovity, Lewis ; & 

Luca. 1967 : 28) ไดทําการศึกษาและสังเกตการวาดภาพของเด็ก พบวาในการวาดภาพของเด็กนั้น 

เด็กไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และไดแบงลักษณะภาพที่เด็กวาดออกเปน 4 แบบ คือ 

 1. ภาพวาดตามความสนใจ เด็กจะวาดภาพตามความคิดของตนเอง 

 2. ภาพวาดอิสระเปนการวาดภาพจากหัวขอที่กําหนดให แตเด็กจะคิดสิ่งที่จะวาดเอง 

 3. ภาพของจริง เด็กจะวาดภาพจากของจริงที่กําหนดให 

 4. ภาพวาดตามแบบที่กําหนดให ภาพนี้เด็กจะวาดภาพเลียนแบบที่กําหนดใหทุกประการ 

 ซึ่งจากการศึกษาและสังเกตการวาดภาพตามความสนใจ และแบบอิสระของเด็ก ปรากฏ

วาภาพที่เด็กชอบวาดมากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ ภาพคน ภาพสัตว และภาพตนไม 

 ลารค (Lark. 1967 : 7-8) กลาววาภาพคนที่อยูในความคิดของเด็กนั้น เปนเพียงเสนรอบนอกของ

รูปรางคน ระยะแรกเด็กมักเขียนภาพดานหนามีรายละเอียดนอย การวางสัดสวนและตําแหนงไมตรง

ตามความเปนจริง ดังจะเห็นไดวาลักษณะเปนวงกลมมีจุดหรือวงกลมเล็ก ๆ แทนตา เขียนเสนตรง เสน

เดี่ยวหรือเสนคู แทนจมูก เขียนเสนขวางยาว ๆ แทนปาก บางครั้งเขียนฟนเปนซี่เหมือนลูกกรง รูปราง
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ของลําตัวจะเปนวงรี คอเปนวงกลมเล็กๆ ในระยะตอมาจึงเขียนเปนรูปส่ีเหลี่ยมตอระหวางศีรษะและ

ลําตัว เขียนขาเสนเดี่ยวตอมาจึงเขียนเปนเสนคู เปนทอนยาวๆ ตอจากลําตัว หรือชี้ตํ่าลงขางลําตัว 

 อาเมส (Lark. 1967 : 32 ; citing  Amas. 1945 : 161-165) กลาวถึงพฤติกรรมการวาดภาพคน

ของเด็กวา มักไมมีคอและทรวงอก ระยะแรกเด็กจะเขียนแขนตอจากคาง หู หรือบริเวณคอ บางครั้ง

อาจตอจากเอวกอนที่จะเขียนตอจากไหล ไดถูกตองในระยะตอมา และมักไมคอยพบการเขียนมือ เมื่อ

เด็กเขียนมือจะมีรูปรางเปนกลุมกอนมีนิ้วกระจายออกสั้นๆ 3-7 แฉก หรือเปนเสนยาวรอบทิศทาง 

บางครั้งคลายเทานก  และอาเมส  กลาววา  ลักษณะการวาดภาพของเด็กยังแสดงถึงระดับ

ความสามารถทางสติปญญาของเด็กไดอีกดวย 

 เฮอรลอค (Hurlock. 1956 : 333-334) ไดสรุปการศึกษาของนักวิจัยทานอื่น ๆ เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการวาดภาพของเด็กไวดังนี้ 

 1. เมื่อเด็กมีอายุราว 6 ป เด็กจะเขียนภาพแสดงความแตกตางของเพศได เชนลักษณะ

ของผม เสื้อผา หนาตา 

 2. เด็กอายุระหวาง 5-11 ป วาดภาพเพศเดียวกันกับตนมากกวาเพศตรงกันขาม 

 3. เด็กอายุระหวาง 11-12 ป เด็กผูหญิงจะเริ่มวาดภาพคนซึ่งเปนเพศตรงขาม  

 4. เด็กชายวาดภาพคนนอยกวาเด็กหญิง แตจะวาดตัวคนที่มีสัดสวนถูกตองมากกวา

เด็กหญิง 

 5. การวาดภาพคน เด็กหญิงจะวาดเครื่องประดับเพิ่มเติมมากกวาเด็กชาย 

 6. เด็กหญิงวาดหนาคนแบบหนาตรงมากกวาเด็กชาย แตเด็กชายวาดหนาเต็มและหนา

ดานขางเทา ๆ กัน 

 สรุปไดวา พฤติกรรมการวาดภาพของเด็กปฐมวัยไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมรอบๆ 

ตัวเด็ก ภาพที่เด็กวาดจะเริ่มดวยแบบงายๆ ไปสูที่ซับซอนมากขึ้น ข้ึนอยูกับชวงวัยและประสบการณ

การรับรูของเด็ก ซึ่งภาพที่เด็กชอบวาดมากที่สุด คือภาพ คน ภาพสัตว และภาพตนไม  

 
เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
2.1 การจัดกจิกรรมวาดภาพสาํหรับเด็กปฐมวัย 

 การจัดกิจกรรมวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัย ภาพวาดหรืองานที่เด็กสรางสรรคข้ึนลวนแต

ชวยใหเด็ก เกิดการเรียนรูดวยความสนุกเพลิดเพลิน เนื่องจากสามารถสนองความตองการพื้นฐานของ

เด็กวัยนี้ไดตามพัฒนาการของเขา 
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 การปลูกฝงใหเด็กเกิดความสนใจในการวาดภาพนั้น ควรมุงใหเด็กเกิดความพึงพอใจ เกิด

ความเชื่อมั่นในตนเองและประสบความสําเร็จในงานนั้น ๆ ทั้งยังชวยปลูกฝงใหเด็กเกิดการเรียนรู ใน

เร่ืองของลักษณะนิสัยที่เหมาะสมไดหลายอยาง นอกเหนือจากการใหประสบการณทางการวาดภาพ 

การสอนควรหลีกเลี่ยงการใหเด็กเลียนแบบใหเหมือนของจริง เพราะการสอนดังกลาว หากเด็กยังไมมี

ทักษะและความพรอมเพียงพอก็อาจจะเกิดความลมเหลว จนทําใหขาดความเชื่อมั่นในตนเอง จึ่งไม

เปนการสอนที่ทําใหเกิดการเรียนรูแตอยางใด 

 สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2545 : 31-32) กลาววา การสอนการวาดภาพในระดับปฐมวัย

เปนการอบรมเบื้องตน มิไดมุงหมายใหเด็กวาดรูปเกง แตเพื่อปลูกฝงใหเด็กมีนิสัยอันดีงาม และมคีวาม

พรอมในการศึกษาในระดับตอไป ดังมีความมุงหมายดังนี้  

 1. เพื่อฝกและเตรียมความพรอมดานตางๆ ใหเด็กไดรูจักใชประสาทสัมผัสใหสัมพันธกัน

ไดอยางเหมาะสม 

 2. เพื่อสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค การรูจักสังเกต การมีไหวพริบสามารถแสดงออก

ตามความถนัด ความสามารถของแตละคน และชื่นชมตอส่ิงที่สวยงามตางๆ 

 3. เพื่อการพัฒนาทางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และบุคลิกภาพ 

 4. เพื่อปลูกฝงคานิยม เจตคติ และคุณสมบัติที่ดีของศิลปะ และวัฒนธรรม 

 5. เพื่อใหเด็กเริ่มตนรูจักการใชเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ในการทํางานศิลปะ รูจักการเก็บ

รักษา และการทําความสะอาดอยางถูกตอง 

 6. เพื่อฝกใหรูจักการทํางานเปนกลุม เปนคนมีระเบียบ ประณีต 

 7. เพื่อใหเด็กมีโอกาสแสดงออกอยางอิสระ สนุกสนานเพลิดเพลิน และใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

 8. เพื่อนําไปใชใหสัมพันธกับการจัดประสบการณดานอื่น ๆ 

 ประมวญ ดิคคินสัน (2536 : 116-117) ไดกลาววา การสอนวาดภาพสําหรับชั้นปฐมวัยมี

ดังตอไปนี้ 

 1. มิใชมุงสอนใหเด็กเปนศิลปน หากมุงที่จะใชการวาดภาพเปนเสนทางไปสูการศึกษา 

งานศิลปะของเด็กคือ ยานพาหะนะอันนําไปสูการเจริญเติบโตทางการศึกษา 

 2. การวาดภาพเปนทางหนึ่งซึ่งเด็กใชแสดงออก ใชในการสื่อความหมายและในการจารึก

ประสบการณของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่เขียนอะไรไมคอยออก อาจจะใชการวาดรูปหรือปน

แสดงออกไดดีกวาการเขียน 

 3. การวาดภาพชวยใหเด็กพัฒนาความตระหนักรู กับส่ิงแวดลอมไดแจมชัดขึ้น 

 4. การวาดภาพทําใหเรารูคุณคาของสุนทรียภาพ 
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 5. การวาดภาพชวยใหมีทักษะในการใชมือ 

 6. การวาดภาพเปนวัฒนธรรมของมนุษยมาแตดึกดําบรรพ 

 วิรุณ ต้ังเจริญ (2526 : 36) กลาววา การจัดกิจกรรมการวาดภาพใหกับเด็กปฐมวัย มิไดมุง

ตัวผลงานการวาดเปนผลลัพธสําคัญที่สุด ผลงานการวาดภาพเปนเพียงสะพานที่จะพาดพานไปสู

ลักษณะนิสัยที่ตองการ และลักษณะนิสัยที่ตองการก็มิไดเกิดจากตัวกิจกรรมวาดภาพอยางเดียว แตจะ

หลอหลอมขึ้นมาจากปจจัยที่พรอมดวยจิตวิทยาหลายดาน ทั้งการเสนอกิจกรรมที่ถาทายความคิดอาน 

เสรีภาพ แรงกระตุน ความรัก การพูดคุย บรรยากาศที่ดี การเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น การ

ใหกําลังใจ ฯลฯ การสนับสนุนหรือเสนอกิจกรรมวาดภาพใหเด็กสรางสรรคนั้น เราควรจะตองมี

เปาหมายหรือความเชื่อเกี่ยวกับผลงานการวาดภาพของเด็กไวในใจ 

 1. เขาจะตองเปนผูริเร่ิม 

 2. เขาจะตองเปนผูนําทางความคิด 

 3. เขาจะตองเปนผูมีจินตนาการกวางขวาง 

 4. เขาจะตองเปนผูมีอิสรภาพ 

 5. เขาจะตองเปนผูกระตือรือรนในการรับรู 

 สรุปวา การจัดกิจกรรมวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัยมิไดมุงที่ผลงานการวาดภาพเปนผล

สําคัญ แตกิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดแสดงออก เพื่อเปนการพัฒนาทักษะและ

ศักยภาพในดานตางๆ ในตัวเด็กรวมถึงลักษณะนิสัยที่ตองการ 
 

2.2 ความสําคัญของการวาดภาพกับเด็กปฐมวัย 
 การวาดภาพ เปนกิจกรรมศิลปะแบบหนึ่งที่มีคุณคาสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะนอกจากจะ

ชวยใหเด็กเพลิดเพลินแลว ในขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ  เด็กจะไดฝกการสังเกต จําแนกและ

เปรียบเทียบ ชวยใหเด็กไดเรียนรูในเรื่องตางๆ โดยผานประสบการณตรง ซึ่งปยะชาติ แสงอรุณ ได

กลาวไววา กิจกรรมวาดภาพเปนกิจกรรมทางศิลปะที่จัดใหแกเด็ก ในลักษณะเชิงของเลน เด็กจะมี

ความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรูสึกเหมือนไดเลนของเลน ขณะเดียวกันเด็กก็จะเกิดการ

พัฒนาในดานการเรียนรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทักษะและความสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับ

ความคิด เด็กจะแสดงออกถึงการรูจักคิด รูจักแกปญหา รูจักคนควาและทดลอง รูจักใชเหตุผล รูจัก

สรางสื่อที่ตนเขาใจจากจินตนาการของตนเอง นอกจากนี้ยังเปนกระบวนการสรางความสุนทรียให

เกิดขึ้นในจิตใจ และ ความรูสึกของเด็กอันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาสติปญญาและความ

เจริญเติบโตของเด็กตอไป (ปยะชาติ แสงอรุณ. 2526 : 49-52) 
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   สมใจ ทิพยชัยเมธา; และลออ ชุติกร ไดใหคุณคาของกิจกรรมการวาดรูปที่มีตอเด็ก

ปฐมวัยดังนี้ (สมใจ ทิพยชัย เมธา; และ ลออ ชุติกร. 2526 : 220) 

 1. ชวยผอนคลายอารมณของเด็ก เด็กมีความสุขเพราะไดแสดงออกตามความพอใจอยาง

เต็มที่ 

 2. ชวยใหเด็กแสดงความคิด ความสนใจ และความถนัดตามธรรมชาติของเด็ก 

 3. ฝกทักษะการใชมือของเดก็ใหชํานาญ 

 4. เปนการปลูกฝงใหเด็กมีจินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรค  

  วิรุณ ต้ังเจริญ (2526 : 11) กลาวถึงการวาดภาพของเด็กปฐมวัยวา เปนการแสดงออกเพื่อ

แสดงพฤติกรรมที่สําคัญคือ เพื่อใหสัมพันธกับการเคลื่อนไหวของรางกาย เพื่อความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน และเพื่อเรียนรูสรางสรรคและเรียนรูส่ิงแวดลอม 

 ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ (2546 : 10) กลาววา การวาดภาพของเด็กปฐมวัยนอกจากจะชวยให

เด็กรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคแลว ยังชวยใหเกิดการพัฒนาในดาน

ทักษะการใชมือ และเกิดการเรียนรูส่ิงแวดลอม รูจักคิด รูจักแกปญหา รูจักคนควาและทดลอง สรางสื่อ

ที่ตนเขาใจจากจินตนาการของตนเอง  

 จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2526 : 49-52) กลาวไววา การวาดภาพเปนกิจกรรมหนึ่งที่มี

คุณคาสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะนอกจากจะชวยใหเด็กเพลิดเพลินแลว ในขณะที่เด็กกําลังวาดเด็กจะ

ไดฝกการสังเกต จําแนกและเปรียบเทียบ ชวยใหเด็กไดเรียนรูในเรื่องตาง ๆ โดยผานประสบการณตรง 

 จากความสําคัญของการวาดภาพดังกลาว สรุปไดวา การวาดภาพเปนกิจกรรมศิลปะแบบ

หนึ่งที่มีคุณคาสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะชวยใหเด็กสนุกสนานเพลิดเพลินไดฝกสังเกต จําแนก และ

เปรียบเทียบ ขณะเดียวกันเด็กก็จะเกิดการพัฒนาในดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความสัมพันธ

ระหวางกลามเนื้อมือกับความคิด 
 
2.3 บทบาทของครูกับการจัดกิจกรรมวาดภาพสาํหรับเด็กปฐมวยั 

  บทบาทของครูกับการจัดกิจกรรมการวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับในโรงเรียนเด็ก

ปฐมวัยนั้น ครูคือบุคคลสําคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมวาดภาพ งานวาดภาพสําหรับเด็กจะสําเร็จลุลวง

ดวยดีนั้น ข้ึนอยูกับครูทั้งสิ้น มีวิธีการหลาย ๆ วิธี ที่ครูสามารถสรางบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม เพื่อ

กิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ ครูจะตองใหความอบอุน มีความเปนกันเองกับเด็ก พยายามพูดคุย ชักจูง 

เราความสนใจใหกําลังใจ ชมเชย ไมวิจารณหรือติผลงานของเด็ก สงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณ

ทางศิลปะทั้งทางตรงและทางออมโดยครอบคลุมหลาย ๆ ดาน 
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 ครูควรดูแลเด็กใหสรางสรรคงาน ดวยความพยายามของตนเอง กลาคิดและกลาตัดสินใจ

ไมใชวิธีเผด็จการสั่งงานใหเด็กทํา อยางสงเสริมใหเด็กลอกแบบหรือเอาแบบอยางเพื่อน เด็กจะ

กลายเปนคนที่ขาดความคิดเห็นสวนตัว ไมเชื่อมั่นในตนเอง ในทางตรงกันขามครูควรมุงสงเสริมสราง

ลักษณะเฉพาะตัว ใหเปนตัวของตัวเอง สรางความมั่นใจใหเด็กทุกคน เปดโอกาสใหเด็กไดพบ

ขอผิดพลาดดวยตัวของเขาเอง เพราะสิ่งที่ผิดพลาดเด็กจะจําไดแมนยํา และเปนบทเรียนในการทํางาน

ตอไป ในกรณีที่เด็กมีปญหาในการปฏิบัติงานศิลปะ ครูจะตองไมทอดทิ้งปญหา แตตองชวยคลี่คลาย

และแนะแนวทางแกปญหา พยายามดูแลการทํางานศิลปะของเด็กอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ และควร

เคารพตอการทํางานและผลงานของเด็ก สรางความภาคภูมิใจใหเกิดแกเด็ก ไมควรแกไขดัดแปลงงาน

ของเด็ก 

 ไมควรสอนกฎเกณฑ ทฤษฎี รายละเอียดและสัดสวนตาง ๆ ควรเปดโอกาสใหเด็กได

คนควาทดลองและทําจริงดวยตนเองมาก ๆ จะมีผลใหเด็กเรียนรูอยางลึกซึ้ง การสาธิตใหเด็กดูอาจจะ

ตองทําในบางโอกาสถาจําเปน ควรสาธิตวิธีใชเครื่องมือ ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ หรือเฉพาะ

วิธีการบางอยางที่ยุงยาก ไมจําเปนจะตองแสดงใหเด็กเห็นวาครูมีวิธีการปลีกยอยอยางไร เพราะเด็ก

บางคนจะยึดแนนอยูกับวิธีการของครูและควรคํานึงถึงระดับความยากงายในการสาธิตโดยพิจารณา

จากขีดความสามารถของเด็กในระดับอายุตาง ๆ การสาธิตของผูใหญอาจจะดูงายสําหรับผูใหญ แต

สําหรับเด็กแลวอาจจะดูยากมาก ใหเวลาในการทํากิจกรรมศิลปะอยางเพียงพอ และยืดหยุนไมเรงรีบ

จนเกินไป หรือยาวนานจนเด็กเบื่อ 

 จัดประสบการณอันกอใหเกิดผลงานและความเขาใจในทางศิลปะแกเด็ก การเลานิทาน 

ฟงเพลง สนทนา ดูภาพ ดูวีดีทัศน หรือการศึกษานอกสถานที่ เด็กจะสามารถเก็บรายละเอียดของสิ่ง

ตาง ๆ ไดจากประสบการณเหลานั้น จัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสมกับการสอน เมื่อหองเรียนพรอม

เด็กก็จะเริ่มบทบาทของเขาเองในการสรางสรรค โดยครูจะเปนเพียงผูสนับสนุน แตไมเขาไปแทรกแซง

การสรางสรรคนั้น จัดเตรียมวัสดุอุปกรณลวงหนาใหอยูในสภาพดี เหมาะสมและเพียงพอ และจําเปน

จะตองไดรับการตรวจสอบ ทดลองใช ดูแลรักษาอยางดี 

 ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง ควรจัดลําดับกอน-หลัง และตอเนื่องกันหรืออาจจะจัดให

สลับกันไป เพื่อใหเด็กไดมีประสบการณอยางกวาง ๆ และรักษาระดับเนื้อหาวิชาความรูใหเหมาะสม

กับวุฒิภาวะและความคิดสรางสรรค ฉะนั้นการนําไปใชจึงตองพิจารณาดูใหเขาใจความตองการอยาง

ถองแทเสียกอน การตั้งกฎระเบียบสําหรับงานศิลปะบางชนิดก็เปนสิ่งจําเปน เพราะงานบางอยางเด็ก

ควรจะสวมเสื้อคลุมหรือผากันเปอน กําหนดจํานวนเด็กใหเหมาะสม ตลอดจนถึงการเก็บรักษาและทํา

ความสะอาดอุปกรณตาง ๆ เด็กสามารถชวยทําไดทั้งยังเปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีใหเขาดวย 

หรือเด็กทํางานเสร็จครูควรเขียนชื่อและวันที่ทํากิจกรรมดวยถาเด็กเขียนยังไมไดแสดงผลงานของเด็ก

ทุกคน แลวเก็บรวบรวมไว เพื่อจะไดนํามาศึกษาถึงผลของพัฒนาการดานตาง ๆ 
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 ครูบางคนไมตระหนักถึงตัวงานของเด็ก ซึ่งตางรูปแบบจากงานของผูใหญ นอกจากนั้นยัง

ไมเต็มใจและลดการยอมรับการแสดงตามธรรมชาติของเด็ก อีกประการหนึ่งคือ ครูมักจะเขาใจผิดถึง

จุดประสงคในการสอนวาดภาพใหแกเด็ก แลวติดอยูกับความที่วาศิลปในชั้นเด็ก ๆ ควรจะเปนการฝก

ความเชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่ง ชอบสอนเทคนิคและยัดเยียดรูปแบบความคิดของครูใหแกเด็ก ซึ่ง

ไมตรงและไมสัมพันธกับความตองการ ความรูสึกและความเขาใจของเด็ก ทําใหเด็กมีพัฒนาการลดลง 

 ปจจัยที่กระทบและรบกวนความเปนธรรมชาติในการแสดงของเด็กที่สําคัญ คือความคิดที่

เปนรูปธรรมของผูใหญ ปจจัยนี้เมื่อครอบงําอยูนาน ๆ ทําใหเด็กเปลี่ยนการแสดงออกใหเปนไปตามที่

ผูใหญตองการ  

  เลิศ อานันทะ (2533 : 14 - 15) ไดกลาวถึงบทบาทของครูไวดังนี้ 

 1. สอนดวยความรัก 

 2. ยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียนแตละคนที่แตกตางกัน 

 3. ไมจําเปนตองรีบรอนแกไขผลงานของนักเรียน แตควรพูดจาใหเกิดความคิดดวยตนเอง 

 4. อยาแทรกแซงความคิดหรือตัดสินใจแกปญหาแทนนักเรียน ทางที่ดีควรสงเสริมใหกลา

คิด กลาทํา และกลาแสดงออกใหมากที่สุด 

  5. ใชคําพูดยั่วยุ และทาทายใหแสดงออกแทนการออกคําสั่ง 

  6. วางแผนการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณเอาไวลวงหนา เปดโอกาสใหนักเรียนได

แสดงออกอยางอิสระภายใตบรรยากาศของความรัก ความอบอุนและเปนกันเอง จะทําใหนักเรียนเกิด

ความรูสึกวาปลอดภัย ไดรับการคุมครองปกปองและสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกลา

แสดงออกในที่สุด 

 สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล (2546 : 35-36) กลาววา ขอควรคํานึงในการจัดกิจกรรมวาด

ภาพสําหรับเด็กปฐมวัย 

 1. หลีกเลี่ยงการใหแบบอยางหรือจุดเปนภาพ และสมุดภาพระบายสีแกเด็ก เพราะสิ่ง

เหลานั้นทําใหเด็กสูญเสียความคิดสรางสรรค เนื่องจากไมมีแรงกระตุนใหใชจินตนาการ แลวยังทําลาย

ความมั่นใจในตัวเด็กอีกดวย เมื่อเด็กตองวาดหรือระบายสีเองก็จะเกิดความรูสึกวา เขาไมสามารถวาด

ได เชน ถาเด็กเคยระบายสีมาจากภาพที่วาดไวแลว หากจะใหเขาวาดเอง เขาก็จะนึกถึงแตภาพมาที่

เขาเคยระบายสี แตวาดไมเหมือนแบบ ในที่สุดเขาก็จะบอกวาเขาวาดภาพมาไมได แตถาเขาไมเคย

เห็นแบบอยางมากอน เขาก็จะมีอิสระในการแสดงความคิดสรางสรรค วาดภาพมาออกมาได ถึงแมวา

ผูใหญอาจจะมองวาไมเหมือนมามากนักก็ตาม ก็ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และไมเปน

คนยึดมั่นอยูกับแบบอยาง จะทําอะไรก็ตองมีแบบอยาง คิดเองไมได เพราะแบบและสมุดภาพระบายสี

ทําใหเด็กไมตองคิดเอง 
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 2. ตองชวยพัฒนาความเปนตัวของตัวเองใหแกเด็ก โดยทําใหเด็กรูวาครูมีความจริงใจกับ

เขา ทําใหเขารูวาเขาควรจะภูมิใจในตัวเขาที่เขาทําไดดวยตัวของเขาเอง พูดกับเด็กบอย ๆ วา “หนูทํา

ได” จะทําใหเด็กเกิดความพยายามและไมกลัวที่จะแสดงออก 

 3. เขาใจผลงานของเด็กทําใหเด็กรูวาครูเห็นคุณคาในงานที่เขาทํา อยาบังคับหรือคาดคั้น

เอาความหมายจากภาพวาดของเขา ครูอาจจะพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับรูปทรง และสีก็ได แตเมื่อไรก็

ตามที่เขาเกิดความรูสึกอยากที่จะเลาเรื่องเกี่ยวกับภาพวาดของเขา ก็ควรจะยินดีรับฟงเรื่องของเขาโดย

ไมขัดของ ครูอาจจําแสดงความสนใจ ความพอใจ รับรองงานวาดของเขาโดยการเขียนชื่อให หากเด็ก

เขียนไมได และติดงานของเขาบนบอรด อยางไรก็ตาม ครูจะตองไมเลือกผลงานที่ตนเห็นวาดีติดบอรด

เทานั้น หากจะแสดงผลงานของเด็กตองแสดงใหหมดทุกคน และผลงานเหลานั้นควรอยูในระดับ

สายตาเด็ก 

 4. ครูจะตองไมแกไข หรือทําผลงานใหเด็กเสียเอง ครูเปนเพียงผูสังเกตการณ และชวยเมื่อ

เด็กตองการความชวยเหลือ โดยเฉพาะการใชอุปกรณตาง ๆใหคําแนะนํา สาธิตใหดู เมื่อเด็กใชเปนครั้ง

แรก 

 5. ไมควรวิจารณงานของเด็ก หากเปนการประเมินผลจะมวีธิกีารประเมนิโดยเฉพาะ เดก็ ๆ  ควรมี

อิสระที่จะแสดงความรูสึกนึกคิดของเขาโดยปราศจากความกลัว บทบาทของครูคือ จัดหาวัสดุอุปกรณ 

เวลา และสถานที่ใหเขา และทําใหเขาเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานดวยตนเอง 

 6. การทําใหผูปกครองเห็นคุณคาของงานเด็ก จะชวยทําใหเด็กเกิดความตองการ

สรางสรรคงานตาง ๆ เพราะเด็กไมเพียงแตสนุกสนานกับกระบวนการสรางสรรคเทานั้น เขายงัภมูใิจกบั

งานของเขามาก ผูปกครองจะมีสวนทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจไดอยางมาก เพราะผูปกครองสวน

ใหญไมเคยทราบวา กิจกรรมการวาดภาพชวยในพัฒนาการของเด็ก ๆ อยางมาก ผูปกครองบางคนจึง

ไมใหความสําคัญ กลับเห็นเปนเรื่องไรสาระ 

 7. ควรขยายประสบการณทางศิลปะของเด็ก ดวยการพาไปทัศนศึกษาแหลงที่แสดงผล

งานศิลปะ หรือขอยืมภาพวาด หรือสไลด เกี่ยวกับศิลปะนํามาใหเด็กดูในหองเรียนบางถาทําได 

 สรุป บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญอยางมาก 

ครูตองเขาใจผลงานของเด็ก ทําใหเด็กรูวาครูเห็นคุณคาในงานที่เด็กทํา ตองยอมรับในความสามารถ

ของเด็กแตละคนที่แตกตางกัน ควรใหเด็กสรางสรรคงานดวยความพยายามของเด็กเอง และไมควรไป

แทรกแซงความคิดหรือตัดสินใจแกปญหาแทนเด็ก ตองสงเสริมใหกลาคิดกลาทําและกลาแสดงออก  
 
 
 
 



 

 

23 

2.4 การวัดประเมินผลทางการวาดภาพ 
 การประเมินผลเปนเพียงการสรุปผลการเรียนของเด็กแตละคนวาไดผลเพียงใด มี

ขอบกพรองหรือไม เพื่อครูจะไดนําไปแกไขหรือจัดบทเรียนคราวตอไปใหเหมาะสมกับความสามารถ

และพัฒนาการของเด็ก การประเมินผลที่ดียอมมุงหมายที่จะสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาการ และงอกงาม

ตามลักษณะแหงความแตกตางระหวางบุคคล และควรเปนการสงเสริมจิตใจเด็ก ไมใชทําลายความ

เชื่อมั่นของเด็กหรือทําใหเกิดความขลาดกลัวจนไมกลาแสดงออกในครั้งตอไป 

  การประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัยจะตางกับการประเมินผลอื่น ๆ คือ จะตอง

หลีกเลี่ยงการใชมาตรฐานทางศิลปะของผูใหญเปนเครื่องตัดสินชี้ขาดผลงานของเด็ก รวมทั้งไมบังคับ

ไมนําผลงานศิลปะของเด็กแตละคนมาเปรียบเทียบฝมือกันดวย (เลิศ อานันทะ. 2535 : 22) ริทสัน ; 

และสมิท (Ritson ; & Smith 1980 : 51) ใหความเห็นวาเปนการประเมินการรับรูและความเขาใจของ

ตัวเด็ก ดังนั้น การประเมินผลทางศิลปะจึงควรเปนการมุงวัดระดับความเจริญงอกงาม ความคิด

สรางสรรคของพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก 

 ความผิดพลาดในการประเมินผลงานสรางสรรคของเด็ก คือ การประเมินเพียงแตดู

ผลผลิต เชน สี รูปราง การออกแบบ คุณภาพ อ่ืน ๆ การตัดสินเพียงผลผลิตที่เด็กทําออกมานับวาผิด

มาก เพราะความเจริญเติบโตไมสามารถที่จะวัดไดโดยรสนิยมของความงามตามมาตรฐานที่ผูใหญคิด

วาเปนสิ่งสําคัญ ที่จริงแลวกระบวนการสรางสรรค ซึ่งเปนกระบวนการทางการคิด ความรูสึก การรับรู

ในความจริง การสนองตอบตอส่ิงแวดลอมนั้นตางหากที่เปนสิ่งสําคัญกวา เด็กที่มีความสามารถทาง

ศิลปะของครูบางคน จะหมายถึงเด็กที่วาดรูปไดสวยงามละเอียดลออลอกเลียนจากแบบไดดี ซึ่งที่จริง

แลวศิลปะไมจําเปนตองสวยงาม และทําตามแบบไดถูกตอง เพราะศิลปะไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด

เหมือนการเรียนดานอื่น ๆ จึงเปนการยากสําหรับครูที่จะวางมาตรฐานทางศิลปะโดยใชความตองการ

หรือรสนิยมของครูเปนหลัก เนื่องจากมาตรฐานของครูไมเปนเกณฑในการแสดงออกของเด็กเล็ก ๆ 

 การประเมินผลทางศิลปะ แยกการจัดออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนผลงาน และสวนที่

เปนพฤติกรรม 

 การประเมินผลดานผลงาน 

 การประเมินผลดานผลงานจากการสังเกตและจดบันทึกหรือทําตารางบันทึกดวยวิธีการ

ตางๆ ดังนี้  

 1. สังเกตจากความสําเร็จของงานมีมากนอยเพียงใด 

  2. การพัฒนาการทางการทํางานดีข้ึนหรือไม เชน ทักษะการใชมือ การใชเครื่องมือ 

ขอบกพรองที่เคยมีในผลงานครั้งกอน ๆ หมดไปแลวหรือยัง 
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  3. มีทักษะในการวาดหรือระบายสี ภาพวาดมีลายเสนมั่นคง ราบรื่น ตอเนื่องหรือไม 

ตลอดจนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพียงใด 

 การประเมินดานผลงานนี้ จะไมนําผลงานของเด็กแตละคนมาเปรียบเทียบกัน แตจะนํา

ผลงานของเด็กคนเดียวที่ทําแตละครั้งมาเปรียบเทียบกับผลงานในครั้งกอน ๆ วามีพัฒนาการดีข้ึน

หรือไม ครูจึงจําเปนตองมีชื่อ วัน เดือน ป และ พ.ศ. ที่ทํางานแตละครั้งในผลงานของเด็กดวย 

 การประเมินผลดานพฤติกรรม 

 การประเมินดานพฤติกรรม ประเมินไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมดานตาง ๆ ของเด็ก

อยางสม่ําเสมอ ดังนี้  

 1. พัฒนาการทางกาย มีความสามารถปฏิบัติงานใชเครื่องมืออุปกรณไดคลองแคลว มั่ง

คง มีชวงความสนใจสั้นยาวเพียงใด ปฏิบัติงานที่ๆไดรับมอบหมายไดสําเร็จหรือไม 

 2. ดานอารมณ มีการแสดงออกในดานความพึงพอใจในงานที่ตนทํา ความรูสึกสนุก

เพลิดเพลินในการทํางาน ความมั่นใจในการทํางาน 

 3. พัฒนาการทางสังคม มีความสามารถทํางานรวมกันในกลุมเพื่อน ปรับตัวใหเขากับหมู

คณะได มีความรับผิดชอบตองาน รูจักเก็บทําความสะอาดรักษาเครื่องมือเครื่องใชหลังปฏิบัติงาน 

 4. พัฒนาการทางการสรางสรรค มีความคิดแปลกใหม ไมลอกเลียนแบบผูอ่ืน แกปญหา

และมีความเชื่อมั่นในความคิดของตน 

 สรุป การวัดประเมินผลทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย เปนการประเมินที่มุงสงเสริมให

เด็กไดพัฒนาการ เปนการมุงวัดระดับความเจริญงอกงาม ความคิดสรางสรรคของพัฒนาการดาน

ตางๆของเด็ก แยกออกเปนสองสวน คือ สวนที่เปนผลงาน และสวนที่เปนพฤติกรรม สวนที่เปนผลงาน

สังเกตไดจากความสําเร็จของงาน พัฒนาการทางการทํางาน ทักษะการใชมือ ความมั่นคงของลายเสน 

ตลอดจนความคิดริเร่ิมสรางสรรค การประเมินดานพฤติกรรมประเมินไดจากพฤติกรรมดานตางๆ 

ไดแก พัฒนาการทางกาย พัฒนาการทางอารมณ พัฒนาการทางสังคม และพัฒนาการทางการคิด

สรางสรรค 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวาดภาพ 
 

  งานวิจัยในตางประเทศ 
   กูดอีนัฟ (พิจิตร ทองชั้น. 2511 : 14 ; อางอิงจาก Goodenough. 1929) ไดศึกษาการวาด

ภาพคนของเด็ก โดยสรางแบบสอบวาดภาพ The Goodenough Draw-a-Man Test ข้ึนความมุงหมาย

เพื่อหารองรอยทางสติปญญามากกวาคุณคาทางดานศิลปะ โดยเอาภาพประมาณ 4,000 ภาพ ที่

เด็กชายวัยตางๆ กัน ชวยกันวาดภาพออกมาแลวแบงใหเห็นถึงพัฒนาการการวาดภาพของเด็กออกได

เปน 8 ข้ัน และจากการใชแบบสอบวาดภาพฉบับนี้กับแบบทดสอบของ สแตนฟอรด-บิเนต ในกลุม

ตัวอยางเด็ก 334 คน อายุต้ังแต 3-11 ป พบวา มีคาสหสัมพันธกันสูงถึง .74 และไธเบาท (Tiebout. 

1933) ไดศึกษาถึงความสามารถทางดานศิลปะกับความสามารถดานกลไกประสาท (Psychomotor) 

และทางดานความจํา จากการศึกษาพบวา คารายเฉลี่ยของคะแนนจากกลุมเด็กที่มีความถนัดทาง

ศิลปะจะมากกวากลุมเด็กที่ไมถนัดทางศิลปะในดานกลไกประสาทและดานความจําอยางมีนัยสําคัญ 

นอกจากนี้ยังมีผูนําแบบทดสอบวัดวัดสติปญญาอื่นๆ มาสัมพันธกับแบบทดสอบทางศิลปะ เชน ผล

การใชแบบทดสอบวัดสติปญญา ของ คัลแมน-แอนเดอรสัน (The Kuhlman-Anderson. I.Q. Test) 

กับแบบทดสอบทางศิลปะของ ไธเบาท (Tiebout Aritistic Drawing Test) พบวาไดคาสหสัมพันธ

ระหวาง.35 -.40 ในกลุมเด็กชั้น 1,2 และ3 

 กีเชล (ลัดดา ล้ีตระกูล. 2531 : 35 - 36 ; อางอิงจาก Gesell. 1940 : 148 – 152)ไดศึกษา

พัฒนาการการวาดภาพของเด็กอายุ 3 – 5 ขวบวา 

 อายุ 3 ขวบ ภาพที่เขียนยังดูไมออกวาเปนรูปอะไร แตเร่ิมใชรูปทรง 

 อายุ 4 ขวบ ภาพที่เขียนใชรูปทรงตางๆกัน 

 อาย 5 ขวบ เขียนภาพงายๆ ได แตยังแสดงใหเห็นการใชรูปทรงตางๆอยู  

 จากการศึกษารายละเอียดการเขียนภาพคน กีเชล ไดสรุปเปนรอยละของการเขียนภาพตาม

อายุตาง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

ตาราง 1 ตารางแสดงรายละเอียดของภาพเขียนกับอายุ 

 

รายละเอียดของภาพที่เขียน 3 ขวบ 4 ขวบ 5 ขวบ 6 ขวบ 

ศีรษะ 

ตา 

ขา 

ปาก 

ลําตัว 

เทา 

จมูก 

แขน 

มือ 

ผม 

นิ้ว 

ห ู

คอ 

หมวก 

เสื้อผา 

กระดุม 

24 

12 

12 

12 

6 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

79 

52 

45 

32 

35 

32 

23 

12 

10 

6 

3 

3 

0 

3 

3 

0 

95 

88 

86 

82 

67 

63 

79 

54 

16 

32 

25 

11 

9 

16 

4 

18 

100 

83 

100 

83 

89 

95 

83 

78 

56 

28 

33 

32 

56 

50 

44 

22 

 

 นอกจากนี้เทเลอร ; และบาซาราห (ลัดดา ล้ีตระกูล. 2531 : 36-37 ; อางอิงจาก ; Taylor ; & 

Bacharach. 1981 : 373-375) ไดทําการศึกษากฎแหงพัฒนาการในการวาดภาพของเด็ก โดยศึกษา

เด็ก 3 ระดับอายุ คือ อายุ 3-4 ขวบ อายุ 4-5 ขวบ และอายุ 5-6 ขวบ ที่กําลังอยูในสถานรับเลี้ยงเด็ก

กลางวัน จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 99 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ บัตรภาพคนจํานวน 5 แผน 

แตละแผนมีความแตกตางกันในดานรูปแบบของภาพคน คือ แบบที่ 1 เปนภาพคนที่มีความสมบูรณ 

คือ มีศีรษะ ลําตัวแขนและขา แบบที่ 2 เปนภาพคนที่มีแขนตอจากศีรษะ แบบที่ 3 เปนภาพคนที่มีแขน

และขาตอจากศีรษะ ไมมีลําตัว โดยเด็กแตละคนจะไดเลือกวาดภาพใดภาพหนึ่งเปนภาพที่เหมือนคน

มากที่สุด แบบที่เด็กเลือกจะถูกบันทึกไว หลังจากนั้นผูวิจัยจะเก็บภาพแบบที่ 2 และ 3 ออกเหลือไว

เพียงแบบที่ 1 จากนั้นจะใหเด็กวาดภาพคนที่สมบูรณตามแบบที่ 1 ปรากฏวา ภาพที่เด็กทั้งหมดวาด

แบงไดเปน 3 แบบคือ แบบที่ 1 วาดภาพแบบนามธรรม เปนภาพลักษณะขีดเขี่ย แบบที่ 2 วาดภาพที่มี
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ลักษณะคลายลูกออด คือ มีแขนขาตอจากศีรษะ แบบที่ 3 วาดภาพคนไดสมบูรณ ขอมูลที่ไดชี้ใหเห็น

ความเกี่ยวของกัน 3 ประการคือ ประการแรก อายุของเด็กกับแบบของภาพที่เด็กวาด ประการที่สอง

อายุของเด็กกับการเลือกภาพ และประการที่สาม การเลือกภาพกับแบบของภาพที่เด็กวาด 

 ผลของการศึกษาพบวา เด็กที่มีอายุนอยจะวาดภาพแบบนามธรรมมากกวาเด็กที่มีอายุ

มากกวาโดยพบวา เด็กระดับอายุ 3, 4, 5 ขวบ วาดภาพแบบนามธรรมคิดเปนรอยละ 45, 12 และ 00 

ตามลําดับ สําหรับการวาดภาพคนที่สมบูรณนั้นคิดเปนรอยละ 12, 42 และ 88 ตามลําดับ ขอสังเกตที่

พบในการวิจัยนี้คือ เด็กที่วาดภาพแบบนามธรรมและเด็กที่วาดภาพคนไดสมบูรณนั้นสวนใหญเลือก

ภาพแบบที่ 1 วาเปนภาพที่เหมือนคนมากที่สุด แตเด็กที่วาดภาพคลายลูกออดเลือกภาพคนแบบที่ 2 

คือแบบเดียวกับที่ตนวาดมากที่สุด ขอสังเกตนี้เทเลอร และบาซาราห ตางเห็นวาเปนสิ่งสําคัญที่นามี

การศึกษาตอไป วา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบคนที่เด็กเลือกนั้นนาจะมีผลมาจากการคนพบบางสิ่ง

บางอยางที่เกี่ยวของกับวัตถุหรือส่ิงที่วาด ซึ่งมีอิทธิพลตอความรูความสนใจของเด็กในชวงระยะตางๆ 

กัน ดังนั้นสิ่งที่เด็กบรรยายเปนภาพวาดจึงนาจะเปนประโยชนที่จะคนพบวาเด็กเปลี่ยนแปลงความรู

หรือความทรงจําในทิศทางใด ใหเล็งเห็นวาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมนั้นอาจมีผลใหการวาดภาพ

เปลี่ยนแปลงไป และในขณะเดียวกันก็อาจใชความสามารถในการวาดภาพเปนเครื่องมือศึกษา

เกี่ยวกับส่ิงตางๆ ที่เกิดกับตัวเด็กได นอกเหนือจากการศึกษาภาพวาดในแงของพัฒนาการเทานั้น 

 สรุป จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศที่ไดมีศึกษาพัฒนาการทางการวาดภาพของเดก็ทีม่ี

ระดับอายุตางกัน เด็กจะมีพัฒนาการทางการวาดภาพที่แตกตางกันไปตามระดับ และอิทธิพลของ

ส่ิงแวดลอมนั้นอาจมีผลใหการวาดภาพของเด็กเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันเด็กอาจใชความสามารถ

ในการวาดภาพเปนเครื่องมือศึกษาเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ที่เกิดกับตัวเด็ก  

 
งานวจิัยในประเทศ 

 เพียงจิต โรจนศุภรัตน (2531 : 213) ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคระหวางเด็ก

ปฐมวัยที่ทํากิจกรรมวาดรูปเปนกลุมกับเปนรายบุคคล กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นเด็กเล็ก อายุ 5-6 ป 

โรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร) อําเภอเมือง จังหวัดนาน จํานวนหนึ่งหองเรียน 30 คน ผลการศึกษา

พบวาเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมวาดรูปเปนกลุม กับเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมวาดรูปเปนรายบุคคลมี

ความคิดสรางสรรค ทั้งในดานความคิดคลองแคลว ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดละออแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยทํากิจกรรมวาดรูปเปน

กลุมกับเปนรายบุคคลภายหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 ลัดดา ล้ีตระกูล (2531 : 89) ไดศึกษาข้ันพัฒนาการและความสามารถทางการวาดภาพคน

ของเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 4-5 ขวบ ที่ไดรับการจัดประสบการณและอายุที่ตางกัน กลุมตัวอยางเปนเด็ก



 

 

28 

อายุ 4-6 ขวบ จํานวน 194 คน โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ วิทยาลัยครูสวนดุสิต ซึ่งเด็กไดรับ

ประสบการณแบบเตรียมความพรอม จํานวน 123 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กอายุ 4-6 ขวบสวนมากมี

พัฒนาการทางการวาดรูปคนอยูในขั้นที่ 5 มากที่สุด คือรอยละ 36.08 โดยพบวา กลุมอายุ 4-5 ขวบ มี

พัฒนาการทางการวาดรูปคนอยูในขั้นที่ 2 มากที่สุด คือรอยละ 28.28 และกลุมอายุ 5-6 ขวบ มีข้ัน

พัฒนาการทางการวาดภาพอยูในขั้นที่ 5 มากที่สุด คือรอยละ 69.00 เด็กอายุ 4-6 ขวบที่ไดรับการจัด

ประสบการณแบบเตรียมความพรอมมีความสามารถทางการวาดภาพคนมากกวาเด็กที่ไดรับการจัด

ประสบการณเนนอาน-เขียน โดยพบวา กลุมเด็กอายุ 4-5 ขวบ มีความสามารถทางการวาดภาพคนไม

แตกตางกัน แตในกลุมอายุ 5-6 ป ที่ไดรับประสบการณแบบเตรียมความพรอมมีความสามารถทางการ

วาดภาพคนมากกวาเด็กที่ไดรับประสบการณเนน เขียน-อาน และเด็กอายุ 5-6 ขวบ มีความสามารถ

ทางการวาดภาพคนมากกวาเด็กอายุ 4-5 ขวบ 

 สดใส ชะนะกุล (2538 : 66-75) ไดศึกษาวิจัยการวาดภาพนอกชั้นเรียนที่มีผลตอความคิด

สรางสรรคและการอนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัย โดยศึกษาเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2537 โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ผลการศึกษาผล

วา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณวาดภาพนอกชั้นเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณในชั้นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยกลุมทดลองมี

คะแนนเฉลี่ย 20.93 และกลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉลี่ย 16.53 และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

วาดภาพนอกชั้นเรียน มีการรับรูการอนุรักษส่ิงแวดลอมสูงกวาเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพใน

ชั้นเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 ซึ่งกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 25.73 สวนกลุมควบคุมมีคา

คะแนนเฉลี่ย 21.8 

 จงลักษณ ชางปลื้ม (2541 : 136) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคและความสามารถในการวาด

ภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงนิทาน กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนชายและหญิง อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2540 ของโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 42 

คน ผลการศึกษาพบวา 

 1. หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงนิทาน นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 

มีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคจากการทดสอบหลังการทดลองครั้งที่ 18 สูงกวาครั้งที่ 12 และ

คร้ังที่ 6 และครั้งที่ 12 สูงกวาครั้งที่ 6 ดวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 2. หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการฟงนิทาน นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 

มีความสามารถในการวาดภาพจากการทดสอบหลังการทดลองครั้งที่ 18 สูงกวาครั้งที่ 12 และครั้งที่ 6 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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  อัชชา แสงอัสนีย (2514 : 61-62) ไดศึกษาขั้นพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนตนที่เรียนศิลปะตามแนวเกาและแนวใหม กลุมตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

1 ถึงประถมศึกษาปที่ 4 ชั้นละ 1 หองเรียน จากโรงเรียนสมถวิล ราชดําริ ซึ่งเปนตัวแทนโรงเรียนที่สอน

ศิลปะตามแนวเกาและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนตัวแทนโรงเรียนที่สอนศิลปะ

ตามแนวใหม วิเคราะหผลการทดสอบเพื่อแบงขั้นพัฒนาการทางศิลปะตามหลักเกณฑของ วิคเตอร  

โลเวนเฟลด ผลการวิจัยปรากฏวา 

 1. นักเรียนที่เรียนศิลปะแนวใหมมีข้ันพัฒนาการทางศิลปะเปนไปตามหลักเกณฑของ วิคเตอร 

โลเวนเฟลด มากกวานักเรียนที่เรียนศิลปะแนวเกา 

 2. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 2 ที่เรียนศิลปะแนวใหม วาดภาพคนมากลักษณะกวา

นักเรียนที่เรียนศิลปะแนวเกา 1 ลักษณะ 

 3. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 2 ที่เรียนศิลปะแนวใหมใชชองไฟและสีมากลักษณะกวา

นักเรียนที่เรียนศิลปะแนวเกา 1 ลักษณะ 

 4. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 3 ที่เรียนศิลปะแนวใหมและแนวเกาวาดภาพคน 3 

ลักษณะเทากัน 

 5. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 3 ที่เรียนศิลปะแนวใหมใชชองไฟมากลักษณะกวา

นักเรียนที่เรียนศิลปะแนวเกา 2 ลักษณะ 

 6. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 3 ที่เรียนศิลปะแนวใหมและแนวเกาใชสี 4 ลักษณะ

เทากัน 

 7. นักเรียนที่อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 4 วิเคราะหเฉพาะนักเรียนที่เรียนศิลปะตามแนวใหม

ไดผลคือ วาดภาพคน 4 ลักษณะ ใชชองไฟ 5 ลักษณะและใชสี 2 ลักษณะ  

 8. นักเรียนที่เรียนศิลปะตามแนวเกา วาดภาพคนหนาตรงมากที่สุดทุกขั้นพัฒนาการ แต

นักเรียนที่เรียนศิลปะตามแนวใหม วาดภาพคนหนาตรงมากที่สุดในขั้นพัฒนาการทางศิลปะข้ันที่ 2 

และขั้นที่ 3 สวนขั้นที่ 4 วาดภาพคนหนาตรงและหนาดานขางปนกันมากที่สุด 

 ในป 2522 นนทศุกรีย คาทันเจริญ (2522 : 76-78) ไดศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวปญญาของ

เด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใชแบบทดสอบวาดภาพ กูดอีนัฟ-แฮรริส กลุมตัวอยางที่ใชเปนเดก็อนบุาล

ที่มีอายุต้ังแต 4-6 ป จํานวน 328 คน โรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ กรุงเทพมหานคร 4 แหง ผลการศึกษา ปรากฏวานักเรียนที่มีอายุตางกันมีวุฒิภาวะทางเชาว

ปญญาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ทุกมาตรา โดยที่วุฒิภาวะทางเชาวปญญาเพิ่มข้ึน

ตามระดับอายุ ตั้งแตอายุ 4 ป จนถึง 6 ป นักเรียนชายมีวุฒิภาวะทางเชาวปญญาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ.01 ทุกมาตรา ยกเวนมาตราผูชาย โดยนักเรียนหญิงมีวุฒิภาวะทางเชาวปญญาสูง
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กวานักเรียนชายในมาตราผูหญิงและมาตราตัวเอง และวุฒิภาวะทางเชาวปญญามีความสําคัญ

ทางบวกกับความพรอมในการเรียนอาน 

 บุญไท เจริญผล (2533 : 60-61) ไดศึกษาถึงความสัมพันธของการวาดภาพกับวุฒิภาวะทาง

สติปญญาที่แสดงออกโดยการวาดภาพทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป 

จํานวน 120 คน โดยใชแบบทดสอบวาดภาพคน กูดอีนัฟ-แฮรริส กับแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร ดานการสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบ ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบวา ความสามารถ

ทางสติปญญามีความสัมพันธทางบวกกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยจําแนกตามตัวแปรอายุ 

และเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541 : 127) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัยที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับตํ่า ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะวาด

ภาพนอกหองเรียน กับเด็กปฐมวัยที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับตํ่า ที่ไดรับการจัด

กิจกรรมศิลปะวาดภาพในหองเรียนแบบปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ปการศึกษา 

2541 ของโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน ผลการทดลองพบวา  

1. เด็กปฐมวัยที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับตํ่า ที่ไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปะวาดภาพนอกหองเรียน มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  

 2. เด็กปฐมวัยที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับตํ่า ที่ไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปะวาดภาพในหองเรียนแบบปกติ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.01 

 3. เด็กปฐมวัยที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับตํ่า ที่ไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปะวาดภาพนอกหองเรียน กับเด็กปฐมวัยที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับตํ่า ที่

ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพในหองเรียนแบบปกติ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตสาสตรแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 ภัทรา สุคนธทรัพย (2505 : 67-69) ไดศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยในชั้น

ประถมศึกษาตอนตนของโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ที่มีอายุ 5-11 ป 

จํานวน 160 คน เปนกลุมตัวอยาง ทดสอบเด็กในดานการวาดภาพและการปนเพื่อศึกษาพัฒนาการ

ทางศิลปะของเด็กตามเกณฑของ วิคเตอร โลเวนเฟลด (Victor Lowenfold) ผลการศึกษาพบวา 

เด็กจะมีพัฒนาการทางศิลปะอยูในขั้นตางๆ ตามระดับอายุดังนี้ 

  1. 5-6 ขวบ จนถึง 7 ขวบ อยูในขั้นพัฒนาการขั้นที่ 2 หรือข้ันตนของการเขียนภาพใหมี

ความหมาย 



 

 

31 

 7-8 ขวบ จนถึง 10 ขวบ อยูในขั้นที่ 3 หรือข้ันเขียนรูปไดคลายของจริง 

  9 -11 ขวบ อยูในขั้นที่ 4 หรือ เร่ิมตนของการเขียนภาพอยางของจริง 

 11 ขวบ เปนวัยที่มีแนวโนมอยูในระดับตนของขั้นพัฒนาการขั้นที่ 5 หรือข้ันการใชเหตุผล 

สําหรับข้ันพัฒนาการขั้นที่ 1 เด็กทุกคนในกลุมตัวอยางมีพัฒนาการพนขั้นนี้หมดทุกคน 

 2. เด็กที่อยูในขั้นพัฒนาการทางศิลปะขั้นเดียวกัน เขียนภาพแสดงลักษณะรูปคน การใช

ชองไฟ การใชสีและการออกแบบแตกตางกันไปตามลําดับวัย เด็กอายุมากจะเขียนภาพมีลักษณะใกล

ลักษณะของภาพในขั้นพัฒนาการขั้นตอไปมากขึ้น 

3. เด็กสวนมากมีพัฒนาการทางการเขียนภาพอยูในขั้นเดียวกันกับการปน 

  4. เด็กหญิงทุกวัยชอบวาดภาพบานและคน แตวัย 9-10 ขวบ วาดภาพทิวทัศนเพิ่มข้ึน 10-11 

ขวบ วาดฉากนวนิยายหรือเร่ืองราว และภาพสัตวเพิ่มข้ึน สวนเด็กผูชายทุกวัยชอบวาดฉากรบ แตบาง

วัยมีการวาดจากสิ่งอื่นๆ รองลงไปจากฉากรบ คือ 5 ขวบ วาดฉากนวนิยายหรือเร่ืองราว 9 ขวบ วาด

ฉากการตอสู 10 ขวบ วาดทิวทัศนและบาน 11 ขวบ วาดฉากทองทะเล 

  5. เด็กหญิงสวนมากของกลุมตัวอยางวาดภาพบานและคนมากที่สุด และปนภาชนะที่ใชใน

บานมากที่สุด แตเด็กชายสวนมากวาดฉากรบมากที่สุด 

 จิ้มล้ิม โกวิทางกรู (2530 : 79) ไดทําการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทัศนคติ และพัฒนาการดาน

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ที่เรียนโดยใชแบบฝกการเขียนอยางสรางสรรคและ

แบบฝกการเขียนอยางเอกนัย พบวา การฝกคิดอยางเอกนัยสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคสูงขึ้น

ได และในขั้นกิจกรรม ผูวิจัยใหเด็กวาดรูปซึ่งเปนกิจกรรมศิลปะแบบหนึ่ง เด็กจะไดถายทอดความคิด

และจินตนาการออกมาเปนรูปภาพอยางเสรีทําใหเด็กมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึน 

 สมศรี แสงธนู (2545 : 66) ไดศึกษาความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดโดยเฉลี่ย

รวมและแยกเปนรายดาน ไดแก ความสามรถทางภาษาดานการฟง ความสามารถทางภาษาดานการ

พูด ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพบนทรายเปยกแบบครูใหการเสริมแรงกอนการจัด

กิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป จํานวน 12 คน 

กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนวัดพลมานีย สังกัด

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 

 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปยกแบบครูใหการเสริมแรงในแต

ละชวงสัปดาหมีความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาหพบวาคะแนน

ความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มข้ึน

ตลอดชวงเวลา 8 สัปดาห 
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 2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปยกแบบครูใหการเสริมแรงมี

ความแตกตาง และความเปลี่ยนแปลงของความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดแยกเปนราย

ดาน ไดแก ความสามารถทางภาษาดานการฟง ความสามารถทางภาษาดานการพูด พบวา คะแนน

ความสามารถทางภาษาทั้ง 2 ดาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สอดคลองกับการวิเคราะหแบบ

คะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 

 เอื้ออารี ทองพิทักษ (2546 : 55) ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติม กลุมตัวอยางเปนนักเรียน ชาย หญิง ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ ใน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา  

 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติม มีทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพนัธสูงขึน้

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติม มีทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ เมื่อ

จําแนกตามรายดาน กอนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมพบวา ทักษะพื้นฐานทางมิติ

สัมพันธดานความสัมพันธของความยาวและระยะทาง ตําแหนงที่ต้ัง และการจัดลําดับ สูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สวนดานความสัมพันธของทิศทางการจัดลําดับ สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05 

 ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ (2546 : 59) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาในการ

วาดภาพกับการปนที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2545 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคตํ่า จํานวน 30 คน ผลการศึกษาคนควาพบวา 

 1. นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 มีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนหลังจากไดรับการฝกโดยใช

กิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาในการวาดภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 2. นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 มีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนหลังจากไดรับการฝกโดยใช

กิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาในการปน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

 3. นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาในการ

วาดภาพ กับนักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาในการปนมีความคิด

สรางสรรคไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สรุป จากงานวิจัยในประเทศที่ไดศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและความสามารถทางการวาดภาพ

ของเด็กในแตละชวงวัยนั้น มีผลมาจากประสบการณและสิ่งแวดลอมที่เด็กไดรับ และการจัดกิจกรรม

การวาดภาพของเด็กในลักษณะตางๆ ก็มีผลตอการรับรูและความสามารถทางดานอื่นๆ ของเด็ก 

  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 ผูวิจัยไดดําเนนิการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี ้

  1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้น

อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขต

บางบอน กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมี 5 หองเรียน จํานวน 160 คน  

 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 

1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร  จํานวน 15 คน  โดยมีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน (Multi - stage random sampling) มีข้ันตอนดังนี้ 

 1.จับสลากนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 มา 1 หองเรียน จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 5 หองเรียน 

 2.ทําการทดสอบวัดทักษะทางดานการวาดภาพของเด็กปฐมวัยในหองที่จับสลากไดในขอ 1 

ดวยแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น และคัดเลือกนักเรียนที่มี

คะแนนทักษะทางการวาดภาพต่ําจาก  15  อันดับสุดทายมาจํานวน 15 คน  

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี้มเีครื่องมือที่ใช ไดแก 

1. แผนการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ จํานวน 40 แผน 

  2. แบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยั 
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การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพอิสระ ดําเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2. สรางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพอิสระ จํานวน 40 แผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 ชื่อกิจกรรม 

 2.2 จุดมุงหมายของกิจกรรม 

 2.3 วัสดุ-อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 

 2.4 ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม  

 3. นําแผนการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ซึ่งผูเชี่ยวชาญมีดังนี้ 

   ผูชวยศาสตราจารยสิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล  อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย   

    มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต               

    อาจารยสุจนิต  วัฒนะรัตน  อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม) 

     อาจารยรว ีศรีพุทธิรัตน    อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทศิอุทิศ 

              มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  

  4. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระใหเหมาะสมตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑการตัดสิน 2 ใน 3 ทานของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นตรงกัน ผลการพิจารณา

และขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันคือ ใหจัดลําดับกิจกรรมจากงายไปยากตามชนิด

ของสี และขอเสนอแนะคือในการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระถานักเรียนคนใดยังทํากิจกรรมไมเสร็จตาม

กําหนดเวลาหรือตองการทํากิจกรรมซ้ําอีกควรมีการยืดหยุนเวลาและเตรียมอุปกรณเผื่อเอาไว 

  5. นําแผนการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ ไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 

หองอนุบาล  1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน ผลปรากฎวาแผนการจัดกิจกรรม

วาดภาพอิสระดวยสีน้ําและสีผสมกาวผูวิจัยจัดเตรียมสีใหนักเรียนเลือกใชไมพอตามสนใจและความ

ตองการผูวิจัย  จึงตองเพิ่มจํานวนสีเพื่อใหสอดคลองตามความสนใจและตองการของนักเรียน 

  6. นําแผนการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับกลุมตัวอยางใน 

การทดลอง 
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 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย ดําเนินการ

ดังนี้ 

 1. ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางการวาดภาพของ โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1975) และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย  

 2. สรางแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพ โดยแบบทดสอบเปนการวิเคราะห

องคประกอบตางๆจากภาพที่เด็กวาด ซึ่งประกอบดวย 

 2.1 การควบคุมกลามเนื้อมือ 

 2.2 ตําแหนงภาพ 

 2.3 การระบายสี 

 2.4 รายละเอียด 

 2.5 ความหลากหลาย 

 2.6 ความหมายของภาพ 

 ในแตละองคประกอบมีเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 3 ระดับโดยใหคะแนน 1 2 และ 3 

คะแนน 

 3.สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพ ใหสอดคลองกับแบบทดสอบ

ที่สรางขึ้นในขอ 2 

 4. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งผูเชี่ยวชาญมีดังนี้      

  ผูชวยศาสตราจารยสิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล  อาจารยประจาํภาควิชาการศึกษาปฐมวัย   

    มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 

  อาจารยสุจนิต  วัฒนะรัตน  อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม) 

   อาจารยรวี  ศรีพุทธิรัตน    อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทศิ 

              มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  

  5. ปรับปรุงแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  โดยผลการ

พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน ลงความเห็นและเสนอแนะใหปรับปรุงเกณฑการใหคะแนนในแตละ

องคประกอบใหมีภาพประกอบคําอธิบายการใหคะแนนเพื่อความชัดเจน  และหาคาความเที่ยงตรง

ของแบบทดสอบเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  ในการ

วิจัยครั้งนี้  มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรูทุกองคประกอบอยู

ระหวาง  0.67 – 1.00 
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 6. นําแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try 

Out) กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 หองอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนพระ

ยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน 

เพื่อทดลองใชเครื่องมือ ผลปรากฏวา ในคําสั่งใหนักเรียนวาดภาพบาน 1 หลังนักเรียนเกิดขอสงสัย วา

วาดภาพอยางอื่นดวยไดหรือไม ผูวิจัยจึงจําเปนตองสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาพที่จะใหวาดกอน

การทดสอบ และใชคําสั่งที่ชัดเจน ซ้ํา 2-3 คร้ัง 

7. นําผลการทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพของนักเรียนในขอ 6 ไปใหผูเชี่ยวชาญ 1  ทาน

ตรวจใหคะแนน คือ 

 อาจารยสุจนิต  วฒันะรัตน อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม) 

 

เพื่อหาคาความเชื่อมั่นในการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบทักษะทางการวาดภาพ  โดยการหา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูวิจัย โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

( Pearson   Product-Moment   Correlation  Coefficient ) 

 

ตาราง 2   ความสัมพันธของการใหคะแนนทักษะทางการวาดภาพของผูเชี่ยวชาญกับผูวิจัย 

 

ทักษะทางการวาดภาพ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) P 

 การควบคุมกลามเนื้อมือ 

 ตําแหนงภาพ 

 การระบายส ี

 รายละเอยีด 

 ความหลากหลาย 

 ความหมายของภาพ 

.659** 

.638** 

.591* 

.747** 

.663** 

1.000** 

.008 

.010 

.020 

.001 

.007 

.000 

รวม 4.298 0.046 

 

 จากตาราง   2  แสดงใหเห็นวาการใหคะแนนทักษะทางการวาดภาพของผูเชียวชาญกับผูวิจัย

มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ในองคประกอบการคบคุมกลามเนื้อ

มือ  ตําแหนงภาพ  รายละเอียด  ความหลากหลาย  ความหมายของภาพ  และมีความสัมพันธกัน
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ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05  ในองคประกอบการระบายสี แสดงใหเห็นวาผูวิจัย

สามารถใหคะแนนทักษะทางการวาดภาพสอดคลองกับผูเชี่ยวชาญ   

 8. ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

   

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.2538 : 

249) ตามตารางดังนี้ 

 

ตาราง 3  แบบแผนการทดลอง 

 

 

T1                          X                          T2 

 

 

 ความหมายของสัญลักษณ 

T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดทกัษะทางการวาดภาพ 

T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพ 

X แทน การจดักิจกรรมวาดภาพอิสระ 
 

การดําเนินการทดลองมีข้ันตอนดังนี ้

 1. ใชคะแนนทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยในขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางเปน

คะแนนกอนการทดลอง (Pretest) 

2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

จํานวน 40 แผน ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 30 นาที ชวงระยะเวลา 

10.00 – 10.30 น. รวมทั้งสิ้น 40 คร้ัง 
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ตาราง 4 ตัวอยางกําหนดการจัดกิจกรรมในการทดลอง 
 

สัปดาหที ่ วัน  ชื่อกิจกรรม 

จันทร วาดภาพอิสระดวยสีเทยีน (กระดาษ A4) 

อังคาร วาดภาพอิสระดวยสีไม (กระดาษ A4) 

พุธ วาดภาพอิสระดวยสีชอลก (กระดาษ A4) 

พฤหัสบดี วาดภาพอิสระดวยสีน้าํ (กระดาษ A4) 

1 

ศุกร วาดภาพอิสระดวยสีเมจกิ (กระดาษ A4) 

2 จันทร วาดภาพอิสระดวยสีเทยีน (กระดาษ 100 ปอนด) 

อังคาร วาดภาพอิสระดวยสีไม (กระดาษ 100 ปอนด) 

พุธ วาดภาพอิสระดวยสีชอลก (กระดาษ 100 ปอนด) 

พฤหัสบดี วาดภาพอิสระดวยสีน้าํ (กระดาษ 100 ปอนด) 

 

ศุกร วาดภาพอิสระดวยสีเมจกิ (กระดาษ 100 ปอนด) 

  

 3. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุมตัวอยาง  

โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง 

  4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทียบทักษะทางการวาดภาพกอนและหลังการทดลองโดยใช t-test สําหรับ Dependent 

Samples (ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 2538 : 100-105) 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 1. สถิติพื้นฐาน  (ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 2538 : 59-73) 

 1.1 รอยละ 

 1.2 คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
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  X    = 
N

X∑  
 

      เมื่อ           X      แทน     คะแนนเฉลี่ย 

       ∑ X   แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N       แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

 1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ ;

และอังคณา สายยศ. 2538 : 79) ดังนี ้

 

  S = 
)1(

)( 22

−
− ∑∑

NN
XXN

 

 

   เมื่อ        S  แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

     N แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยาง 

          ∑ X   แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                              ∑ 2X   แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละตัวยกกําลังสอง 
  

2. สถิติที่ใชหาคาความเชื่อมั่นในการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบทักษะทางการวาดภาพ  โดย

การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญกับผูวิจัย โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรสัน ( Pearson   Product-Moment   Correlation  Coefficient ) 

    

 
( )[ ] ( )[ ]2222 ∑∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
r  

 

เมื่อ      r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

     N แทน จํานวนนักเรียนทัง้หมด 

  ΣX แทน ผลรวมของคะแนน  X  

  ΣY แทน ผลรวมของคะแนน  Y 

 ΣXY แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนน X  กับคะแนน Y 

ΣX2  แทน ผลรวมของกาํลังสองของคะแนน  X 

ΣY2  แทน ผลรวมของกาํลังสองของคะแนน  Y 
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3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของทักษะทางการวาดภาพ

กอนและหลังการทดลอง โดยใช t – test สําหรับ Dependent Samples (ลวน สายยศ ; และอังคณา 

สายยศ.2538 : 104) 

 

  
( )
1

2

−

−
=

∑∑
∑

N
DDN

D
t  

 

เมื่อ   t แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t-distribution 

  D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

  N แทน จํานวนคน 

∑D  แทน ผลรวมทัง้หมดของผลตางของคะแนนระหวางกอนและหลังการทดลอง 

       2∑D   แทน ผลรวมของกาํลังสองของผลตางของคะแนนระหวางกอนและหลงัการทดลอง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครัง้นี ้ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ในการ

วิเคราะหขอมูลดังนี ้

N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 x  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

 S แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t-distribution  

 D  แทน คาเฉลี่ยของความแตกตางของคะแนน     

 SD แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกตางของคะแนน 

 p  แทน ความนาจะเปนของคาสถิติที่ใชในการทดลอง 

 * แทน ความมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05 

** แทน ความมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01 

 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้  ผูวิจยัไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับข้ันตอนดังนี ้

ตอนที่ 1 เปรียบเทียบทักษะทางการวาดภาพกอนและหลังการจัดกจิกรรมวาดภาพอสิระ 

ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของทักษะทางการวาดภาพของนักเรียนที่ไดรับการจัดกจิกรรมวาด

ภาพอิสระ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบทกัษะทางการวาดภาพกอนและหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 การวิเคราะหในขั้นตอนนี้ ผูวจิัยไดนําคะแนนทกัษะทางการวาดภาพของนักเรียนกลุมตัวอยาง  

ที่ไดจากการทดสอบทั้งกอนและหลังการจดักิจกรรมวาดภาพอิสระ มาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผล

จากการจัดกิจกรรม  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4 ดังนี ้
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ตาราง 5  เปรียบเทียบทกัษะทางการวาดภาพกอนและหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 

กอน หลัง ทักษะทางการวาดภาพ N 

X  S X  S 

 

D  

 

SD 

 

t 

 

p  
การควบคุมกลามเนื้อมือ 15 2.07 0.59 2.73 0.46 0.67 0.62 4.18** .001 

ตําแหนงภาพ 15 1.67 0.49 2.07 0.59 0.40 0.63 2.45* .028 

การระบายส ี 15 1.33 0.49 2.07 0.46 0.73 0.46 6.21** .000 

รายละเอียด 15 1.60 0.63 2.13 0.74 0.53 0.64 3.23** .006 

ความหลากหลาย 

ความหมายของภาพ 

15 

15 

1.13 

1.60 

0.35 

0.51 

1.53 

2.40 

0.64 

0.51 

0.40 

0.80 

0.51 

0.68 

3.06** 

4.58** 

.009 

.000 
 

รวม 
 

 

15 
 

9.40 
 

1.80 
 

12.93 
 

2.19 
 

3.53 
 

1.25 
 

10.98** 
 

.000 

 

 ผลการวิเคราะหตาราง 5 ปรากฏวาหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ ทักษะทางการวาด

ภาพของเด็กปฐมวัยโดยรวมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวา  ทกัษะทางการวาด

ภาพองคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือ การระบายสี รายละเอียด ความหลากหลาย และ

ความหมายของภาพสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนทักษะทางการวาดภาพ

องคประกอบตําแหนงภาพสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา กิจกรรมวาดภาพอิสระ

สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางการวาดภาพโดยรวมและแตละองคประกอบสูงขึ้น 

 

 ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของทักษะทางการวาดภาพของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม

วาดภาพอิสระ 

 การวิเคราะหในขั้นตอนนี้ ผูวจิัยไดนําทักษะทางการวาดภาพในแตละองคประกอบของ

นักเรียนกลุมตัวอยาง  ที่ไดจากการทดสอบทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ มาวิเคราะห

ความเปลีย่นแปลงของทกัษะทางการวาดภาพ  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 6 -13 ดังนี ้
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ตาราง  6  การเปลี่ยนแปลงทักษะทางการวาดภาพโดยรวมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับ 

     การจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 

ทักษะทางการวาดภาพ  

คนที ่ กอนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง 

1 8 12 4 

2 10 13 3 

3 8 12 4 

4 7 10 3 

5 9 15 6 

6 9 13 4 

7 10 15 5 

8 6 8 2 

9 10 12 2 

10 10 14 4 

11 12 17 5 

12 11 13 2 

13 13 15 2 

14 9 13 4 

15 9 12 3 

   

 ผลการวิเคราะหตาราง  6  ปรากฏวาหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระทักษะทางการวาด

ภาพโดยรวมของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นจํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  100.00  แสดงวา กิจกรรมวาด

ภาพอิสระสงเสริมใหเด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะทางการวาดภาพโดยรวมสูงขึ้น 
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ตาราง 7 การเปลี่ยนแปลงของทักษะทางการวาดภาพองคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือ 

      ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 

ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือ  

คนที ่ กอนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง 

1 3 3 0 

2 2 2 0 

3 2 3 1 

4 1 3 2 

5 2 3 1 

6 2 3 1 

7 2 3 1 

8 1 2 1 

9 2 2 0 

10 2 3 1 

11 2 3 1 

12 3 3 0 

13 3 3 0 

14 2 3 1 

15 2 2 0 

 

 ผลการวิเคราะหตาราง 7 ปรากฏวาหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ ทักษะทางการวาด

ภาพองคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือสูงขึ้นจํานวน  9  คนคิดเปนรอยละ 60.00 ทักษะทางการ

วาดภาพองคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือไมเปลี่ยนแปลงจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 40.00 ใน

จํานวนเด็กปฐมวัย 6 คนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือนั้นพบวา มีเด็ก

ปฐมวัยจํานวน 3 คนที่มีความสามารถในองคประกอบนี้สูงอยูแลวกอนการทดลอง จึงไมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของทักษะทางการวาดภาพกับเด็กปฐมวัยทั้ง 3 คนนี้  ไมปรากฏวาทักษะทางการวาด

ภาพองคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือลดลง  
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ตาราง 8 การเปลี่ยนแปลงของทักษะทางการวาดภาพองคประกอบตาํแหนงภาพของเด็กปฐมวัย 

     ที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 

ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบตําแหนงภาพ  

คนที ่ กอนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง 

1 1 2 1 

2 2 2 0 

3 1 2 1 

4 1 1 0 

5 2 3 1 

6 1 3 2 

7 2 3 1 

8 1 1 0 

9 2 2 0 

10 2 2 0 

11 2 2 0 

12 2 2 0 

13 2 2 0 

14 2 2 0 

15 2 2 0 

 

 ผลการวิเคราะหตาราง 8 ปรากฏวาหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระทักษะทางการวาด

ภาพองคประกอบตําแหนงภาพสูงขึ้นจํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ  33.33  ทักษะทางการวาดภาพ

องคประกอบตําแหนงภาพไมเปลี่ยนแปลงจํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  66.66  ไมปรากฏวาทักษะ

ทางการวาดภาพองคประกอบตําแหนงภาพลดลง 
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ตาราง 9 การเปลี่ยนแปลงของทักษะทางการวาดภาพองคประกอบการระบายสีของเด็กปฐมวยั 

      ที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 

ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบการระบายส ี 

คนที ่ กอนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง 

1 1 2 1 

2 1 2 1 

3 1 2 1 

4 1 2 1 

5 1 2 1 

6 1 2 1 

7 1 2 1 

8 1 1 0 

9 2 2 0 

10 2 2 0 

11 2 3 1 

12 2 2 0 

13 1 2 1 

14 2 3 1 

15 1 2 1 

 

 ผลการวิเคราะหตาราง 9 ปรากฏวาหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระทักษะทางการวาด

ภาพองคประกอบการระบายสีสูงขึ้นจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 73.33 ทักษะทางการวาดภาพ

องคประกอบการระบายสีไมเปลี่ยนแปลงจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.66 ไมปรากฏวาทักษะ

ทางการวาดภาพองคประกอบการระบายสีลดลง 
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ตาราง 10 การเปลี่ยนแปลงของทักษะทางการวาดภาพองคประกอบรายละเอียดของเด็กปฐมวยั 

     ที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 

ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบรายละเอียด  

คนที ่ กอนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง 

1 1 2 1 

2 2 3 1 

3 1 1 0 

4 1 1 0 

5 1 3 2 

6 2 2 0 

7 2 3 1 

8 1 1 0 

9 2 2 0 

10 2 2 0 

11 2 3 1 

12 2 2 0 

13 3 3 0 

14 1 2 1 

15 1 2 1 

 

 ผลการวิเคราะหตาราง 10 ปรากฏวาหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ ทักษะทางการวาด

ภาพองคประกอบรายละเอียดสูงขึ้นจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 46.66 ทักษะทางการวาดภาพ

องคประกอบรายละเอียดไมเปลี่ยนแปลงจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ  53.33  ในจํานวนเด็กปฐมวัย   

8 คน ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือนั้นพบวา มีเด็กปฐมวัยจํานวน          

1 คน ที่มีความสามารถในองคประกอบนี้สูงอยูแลวกอนการทดลอง จึงไมเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ทักษะทางการวาดภาพกับเด็กปฐมวัย 1 คนนี้  ไมปรากฏวาทักษะทางการวาดภาพองคประกอบ

รายละเอียดลดลง 
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ตาราง 11 การเปลี่ยนแปลงของทักษะทางการวาดภาพองคประกอบความหลากหลายของเด็กปฐมวัย 

      ที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 

ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบความหลากหลาย  

คนที ่ กอนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง 

1 1 1 0 

2 1 2 1 

3 1 1 0 

4 1 1 0 

5 1 1 0 

6 1 1 0 

7 1 2 1 

8 1 1 0 

9 1 1 0 

10 1 2 1 

11 2 3 1 

12 1 2 1 

13 2 2 0 

14 1 1 0 

15 1 2 1 

 

 ผลการวิเคราะหตาราง 11 ปรากฏวาหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ ทักษะทางการวาด

ภาพองคประกอบความหลากหลายสูงขึ้นจํานวน  6  คน คิดเปนรอยละ 40.00 ทักษะทางการวาดภาพ

องคประกอบความหลากหลายไมเปลี่ยนแปลงจํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 60.00 ไมปรากฏวาทักษะ

ทางการวาดภาพองคประกอบความหลากหลายลดลง 
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ตาราง 12 การเปลี่ยนแปลงของทักษะทางการวาดภาพองคประกอบความหมายของภาพ 

     ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 

ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบความหมายของภาพ  

คนที ่ กอนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง 

1 1 2 1 

2 2 2 0 

3 2 3 1 

4 2 2 0 

5 2 3 1 

6 2 2 0 

7 2 2 0 

8 1 2 1 

9 1 3 2 

10 1 3 2 

11 2 3 1 

12 1 2 1 

13 2 3 1 

14 1 2 1 

15 2 2 0 

 

 ผลการวิเคราะหตาราง 12 ปรากฏวาหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ ทักษะทางการวาด

ภาพองคประกอบความหมายของภาพสูงขึ้นจํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 66.66 ทักษะทางการวาด

ภาพองคประกอบความหมายของภาพไมเปลี่ยนแปลงจํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 33.33 ไมปรากฏ

วาทักษะทางการวาดภาพองคประกอบความหมายของภาพลดลง 
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ตาราง 13 ตัวอยางการเปลีย่นแปลงของทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ 

     จัดกิจกรรมวาดภาพอิสระรายบุคคล 

 

คนที ่ องคประกอบ กอนจัดกิจกรรม หลังจัดกจิกรรม การเปลี่ยนแปลง 

1 การควบคุมกลามเนื้อมือ 3 3 0 

 ตําแหนงภาพ 1 2 1 

 การระบายส ี 1 2 1 

 รายละเอียด 1 2 1 

 ความหลากหลาย 1 1 0 

 ความหมายของภาพ 1 2 1 

รวม 8 12 4 

2 การควบคุมกลามเนื้อมือ 

ตําแหนงภาพ 

การระบายส ี

รายละเอียด 

ความหลากหลาย 

ความหมายของภาพ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

รวม 6 8 2 

 

 ผลการวิเคราะหตาราง 13 ปรากฏวาทักษะทางการวาดภาพหลังไดรับการจัดกิจกรรมวาด

ภาพอิสระของเด็กปฐมวัยคนที่ 1 สูงขึ้นคือทักษะทางการวาดภาพองคประกอบตําแหนงภาพ  การ

ระบายสี  รายละเอียดและความหมายของภาพ  สวนทักษะทางการวาดภาพองคประกอบการควบคุม

กลามเนื้อมือและความหลากหลายไมมีการเปลี่ยนแปลง คนที่ 2 สูงขึ้นคือทักษะทางการวาดภาพ

องคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือและความหมายของภาพ  สวนทักษะทางการวาดภาพ

องคประกอบตําแหนงภาพ  การระบายสี  รายละเอียดและความหลากหลายไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

  

 



บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

  การวิจัยครั้งนี้ เปนการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระเพื่อพัฒนาทักษะทางการวาดภาพ สําหรับ

เด็กปฐมวัย สรุปสาระสําคัญของการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยักอนและหลงัไดรับการจัดกิจกรรม

วาดภาพอิสระ 

2.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทกัษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยัในการทํากิจกรรม

วาดภาพอิสระ  ซึ่งวิเคราะหจากองคประกอบดังตอไปนี้ ไดแก   

 1. การควบคุมกลามเนื้อมือ 

 2. ตําแหนงภาพ 

 3. การระบายสี 

 4. รายละเอียด 

 5. ความหลากหลาย 

6. ความหมายของภาพ 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ มีทกัษะทางการวาดภาพสงูขึ้น 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาด

ภาพอิสระ เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยในการสงเสริมและ

พัฒนาทักษะทางดานการวาดภาพ ตลอดจนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคใหมีความหลากหลาย

ยิ่งขึ้น 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง  อายุ 4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้น

อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขต

บางบอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี 5 หองเรียน จํานวน 160 คน   

 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยอายุ  4-5 ป ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่

1 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร สํานักงานเขตบางบอน  

กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน โดยมีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(Multi - stage random sampling) มีข้ันตอนดังนี้ 

 1.จับสลากเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1 มา 1 หองเรียน จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 5 

หองเรียน 

 2.ทําการทดสอบวัดทักษะทางดานการวาดภาพของเด็กปฐมวัยในหองที่จับฉลากไดในขอ 1

ดวยแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น และคัดเลือกเด็กปฐมวัยที่

มีคะแนนทักษะทางการวาดภาพต่ําจาก 15 อันดับสุดทาย มาจํานวน 15 คน  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1.แผนการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ จํานวน  40  แผน 

  2.แบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยั 

 

การดําเนินการทดลอง 
 การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยดําเนนิการทดลองดังนี ้

 1. ใชคะแนนทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยในขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางเปน

คะแนนกอนการทดลอง (Pretest) 

 2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

จํานวน 40 แผน ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 30 นาที ชวงระยะเวลา 

10.00-10.30 น. รวมทั้งสิ้น 40 คร้ัง 

  3. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุมตัวอยาง 

โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง 

  4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวธิีการทางสถิติ 
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การวิเคราะหขอมูล 
   1.  ใชคาสถิติ  t-test  แบบ Dependent  sampling  เปรียบเทียบทักษะทางการวาดภาพ ของ

เด็กปฐมวยักอน และหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 2.  ใชสถิติรอยละอธิบายการเปลี่ยนแปลงของทกัษะทางการวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. หลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ ทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยโดยรวมสูงขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และพบวา  ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบการควบคุม

กลามเนื้อมือ ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบการระบายสี ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบ

รายละเอียด ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบความหลากหลาย และทักษะทางการวาดภาพ

องคประกอบความหมายของภาพสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน ทักษะทางการวาด

ภาพองคประกอบตําแหนงภาพสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา กิจกรรมวาดภาพ

อิสระสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทางการวาดภาพโดยรวมและแตละดานสูงขึ้น 

 2. ทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยหลังการไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ มีการ

เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นคิดเปนรอยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมด โดยนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทักษะ

ทางการวาดภาพสูงขึ้นในองคประกอบการระบายสีมากเปนอันดับแรก (รอยละ73.33) รองลงมาคือ

องคประกอบความหมายของภาพ (รอยละ 66.66) องคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือ (รอยละ

60.00) องคประกอบรายละเอียด (รอยละ46.66) องคประกอบความหลากหลาย (รอยละ40.00) และ

องคประกอบตําแหนงภาพ (รอยละ 33.33) ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ เพื่อสงเสริมใหเด็กมีทักษะ

ทางการวาดภาพสูงขึ้นโดยอภิปรายผลดังนี้ 

 1. จากการเปรียบเทียบทักษะทางการวาดภาพ กอนและหลังการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

พบวา ทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมโดยรวมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  และพบวา  ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบการควบคุมกลามเนื้อมือ ทักษะ

ทางการวาดภาพองคประกอบการระบายสี ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบรายละเอียด ทักษะ

ทางการวาดภาพองคประกอบความหลากหลาย และทักษะทางการวาดภาพองคประกอบความหมาย

ของภาพสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01 สวน ทักษะทางการวาดภาพองคประกอบตําแหนง
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ภาพสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  แสดงวา กิจกรรมวาดภาพอิสระสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี

ทักษะทางการวาดภาพโดยรวมและแตละดานสูงขึ้น   ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก 

 1.1 การวาดภาพเปนกิจกรรมที่ฝกใหเด็กไดแสดงออกทางความคิด ตามจินตนาการของ

ตนเอง เปนการสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค และยังสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย การ

ประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก การวาดภาพเปนวิธีหนึ่งที่เด็กสามารถถายทอดความคิดความรู 

และความเขาใจที่มีตอส่ิงตางๆออกมา ขณะที่วาดภาพเด็กจะจัดระบบความคิดอยางตอเนื่องในอันที่

จะควบคุมการแสดงออกใหเปนไปอยางที่คิดคํานึง ภาพวาดของเด็กจึงเปลี่ยนไปตามแงมุมความคิด

ตางๆ (วิรุณ ต้ังเจริญ. 2526 :19) สอดคลองกับ( ปยะชาติ  แสงอรุณ. 2526 : 49-52) ที่กลาวไววา การ

วาดภาพเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของเด็กที่นําไปสูการแสดงออกทางความคิด  และเปนวิถีทางการ

เรียนรูทางหนึ่ง ซึ่งไดจากการรับรู  สังเกต และการทําความเขาใจ กับส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว  การวาด

ภาพ เปนกิจกรรมที่มีคุณคาสําหรับเด็กปฐมวัย นอกจากจะชวยใหเด็กเพลิดเพลินแลว ในขณะที่เด็ก

กําลังวาดภาพ  เด็กจะไดฝกการสังเกต  จําแนกและเปรียบเทียบ ชวยใหเด็กไดเรียนรูในเรื่องตาง ๆ  

โดยผานประสบการณตรง เกิดการพัฒนาในดานการเรียนรู  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ทักษะและ

ความสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับความคิด  เด็กจะแสดงออกถึงการรูจักคิด  รูจักแกปญหา รูจัก

คนควาและทดลอง รูจักใชเหตุผล รูจักสรางสื่อที่ตนเขาใจจากจินตนาการของตนเอง นอกจากนี้ยังเปน

กระบวนการสรางความสุนทรียใหเกิดขึ้นในจิตใจ และ ความรูสึกของเด็กอันเปนพื้นฐานทีสํ่าคญัในการ

พัฒนาสติปญญาและความเจริญเติบโตของเด็กสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ (2546 : 

10) ที่กลาววา การวาดภาพของเด็กปฐมวัยนอกจากจะชวยใหเด็กรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคแลว  ยังชวยใหเกิดการพัฒนาในดานทักษะการใชมือ  และเกิดการเรียนรู

ส่ิงแวดลอม รูจักคิด  รูจักแกปญหา  รูจักคนควาและทดลอง สรางสื่อที่ตนเขาใจจากจินตนาการของ

ตนเอง  

 1.2 ประสบการณและการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1970 : 23-

27) กลาววา  การที่เด็กแสดงออกทางศิลปะในแตละวัย หรือแตละคนแตกตางกัน ยอมแสดงถึงความ

แตกตางทางดานสติปญญาดวย ขอแตกตางจะปรากฏในแงของรายละเอียด การแสดงรูปทรง การ

ออกแบบ การระบายสี หรือจินตนาการ ขอแตกตางนี้สามารถพิจารณาไดจากความแตกตางของวัย

บุคคล หรือในแตละชวงเวลา กระบวนการทํางานทางศิลปะนั้นจะเริ่มจากการวิเคราะหขอมูล ซึ่งเปน

ประสบการณบูรณาการ ความคิด และจินตนาการเขาดวยกัน แลวจึงสังเคราะหเสน  รูปทรง สี ซึ่ง โลเวน

เฟลด กลาววา  เด็กที่มีการสังเกตดี จะรูวาวัตถุตาง ๆ ยอมมีความตางกันดานรูปราง รูปทรง สี ความ

เรียบรอยและขรุขระ ความรูสึกตอแสงและความมืด การรับรูเหลานี้ลวนมาจากประสบการณ จากการ

มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม สําหรับครูที่สอนเด็กเล็ก ๆ ควรจัดใหเด็กไดรับประสบการณจากการเลน ที่
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จะพัฒนาการรับรูทางสายตา และความรูสึกประสาทสัมผัสจากสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับ(สิริพรรณ 

ตันติรัตนไพศาล.2545 : 11) กลาววา การเขียนรูปของเด็กจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามระดับวุฒิภาวะของ

เด็ก เด็กๆชอบวาดรูป และการที่เด็กวาดรูปตางๆออกมานั้น เด็กจะตองมีความชางสังเกต จดจํา สนใจ 

มีจินตนาการและประสบการณเกี่ยวกับส่ิงเหลานั้น ภาพวาดของเด็กจึงเปนผลจากการบันทึกความคิด

รวบยอดและความรูสึกความตองการในการแสดงออกทางศิลปะ เชนเดียวกับ วิรุณ ต้ังเจริญ (2526 : 

45) ที่กลาววา การวาดภาพเปนการแสดงออกที่ชี้ใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของเด็ก และกลาววา 

ปรากฏการณที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงออกทางการวาดภาพจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

หรือการเติบโตของเด็กทั้งดานรางกาย การรับรู อารมณ จิตใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ เอื้ออารี ทอง

พิทักษ (2546 : 55) ที่ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ

วาดภาพตอเติ่ม กลุมตัวอยางเปนนักเรียน ชาย หญิง ชั้นอนุบาลปที่ 3 พบวา เด็กปฐมวยัทีไ่ดรับการจดั

กิจกรรมการวาดภาพตอเติม มีทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

.01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ (2546 : 59) ที่ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมฝก

ประสาทสัมผัสทั้งหาในการวาดภาพกับการปนที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา

ปที่ 2 พบวา นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่  2 มีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนหลังจากไดรับการฝกโดยใช

กิจกรรมฝกประสาทสัมผัสทั้งหาในการวาดภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ 

วิชัย  วงษใหญ (2523 : 58) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางศิลปะวา ระยะของการออกแบบ (The Child 

and Design) พัฒนาการระยะนี้อยูระหวางอายุประมาณ 3-5 ขวบ เด็กจะเริ่มเอารูปทรงตางๆ มา

ผสมผสานกัน เมื่อเด็กเอารูปทรงมาประกอบเขาดวยกันเปนการเริ่มพัฒนาการออกแบบ เด็กจะแสดง

ความสามารถในการใชรูปทรงหลายๆ รูปทรงไดอยางคลองแคลว  ระยะของการวาดรูปที่คอนขางจะ

เปนเรื่องราว (Almost Pictures) อยูในอายุประมาณ 4-6 ขวบ เด็กสวนมากจะเริ่มพัฒนาเขาสูระยะ

ของการออกแบบรูปทรง เด็กจะเขียนรูปคนชัดเจนขึ้น และมองดูตามที่ตนเห็นเหมือนผูใหญมากขึ้น 

เด็กเริ่มเขียนรูปสัตว มีขา 4 ขา อยูบนขางเดียวตอ ระยะของการวาดภาพมีเร่ืองราว (Pictures) ระยะนี้

แบงออกเปนสองตอน คือระยะตนการเขียนรูปของเด็กจะวาดรูปคน สัตว บาน และตนไม เปนตน 

ตอมาคือระยะหลังเด็กจะวาดรูปตางๆ มีความชัดเจนมากขึ้น และงายตอการเขาใจและการยอมรบัของ

ผูใหญ  และระยะของการซอนเรนสิ่งที่มีคุณคา (Hidden Treasures) เด็กวัย 5-7 ขวบ จะเขียนภาพที่

เรียกวา X-ray Picture ลักษณะภาพแสดงถึงสวนละเอียดภายใน เชนสิ่งของภายในบาน ที่มองเห็นได

จากภายนอก 

 1.3 การทํางานประสานกันระหวางมือและตา การวาดภาพระบายสีเปนกิจกรรมซึ่ง

ชวยในการทํางานประสานกันระหวางมือและตา เด็กจะรูจัก สี เสน รูปทรง พื้นผิว ขนาดที่จะตองพบใน

ชีวิตประจําวัน การใหเด็กเลาเรื่องจากภาพที่เด็กวาดจะเปนการฝกพูดใชภาพในการสื่อสาร แสดง
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จินตนาการ และความคิดสรางสรรคลวดลายและเสนสัญลักษณตางๆในภาพของเด็กประกอบดวย 

เสนพื้นฐาน เสนตั้ง เสนนอน และอ่ืนๆ เพราะในการวาดภาพของเด็กนอกจากเด็กจะสนุกสนาน

เพลิดเพลิน ไมเบื่อหนายแลว ยังทําใหกลามเนื้อมือแข็งแรงสามารถควบคุมการใชมือและจับดินสอ

เขียนหนังสือไดในที่สุด (สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล. 2545 : 13) เชนเดี่ยวกับ (วิรุณ ต้ังเจริญ. 2526 : 

19)  ไดกลาวไววา  พัฒนาการของการใชกลามเนื้อยอยและประสาทสัมพันธจะคอยๆ พัฒนาจากการ

ใชมือและตาจากการใชมือและตาในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน การชวยเหลือตนเองใน

การแตงกาย การเลนเกม และการเลนของเลนตางๆ พัฒนาการทางการใชกลามเนื้อยอยและประสาท

สัมพันธระหวางมือกับตาจะอยูในระดับใดขึ้นอยูกับความอยากรูอยากเห็นและประสบการณเดิม ที่เด็ก

มีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมมากนอยเพียงใดสอดคลองกับ โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1970 : 23 - 

27) ที่ไดกลาวถึงการวาดภาพวา การเจริญเติบโตทางดานรางกาย (Physical Growth) การวาดภาพกบัความ

เจริญเติบโต  ดานรางกาย เปนการแสดงออกที่ชี้ใหเห็นความสามารถของการใชสายตาที่สัมพันธกับ

การเคลื่อนไหวในสวนที่ตองใชทักษะในการควบคุมทิศทางการลากเสน การเจริญเติบโตของรางกาย 

จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการวาดที่เร่ิมจากการขีดเขี่ย (Scribbling Stage) เปนเสนยุง ๆ ไปสู

ความสามารถควบคุมเสนใหเปนระเบียบขึ้นเรื่อย ๆ การเคลื่อนไหวของเสนจะเปนอยางซ้ําๆ อยูระยะ

หนึ่ง แลวจะสามารถลากเสนใหเปนรูปทรงใหปรากฏขึ้น และเมื่อเด็กเจริญเติบโต พัฒนาการทาง

ทักษะการเคลื่อนไหวจะทําใหรูปแบบการวาดพัฒนาจากเสนที่วาดเปนรูปรางงาย ๆ ไปสูรูปรางที่

เลียนแบบของจริงมากขึ้น 

นอกจากนี้ ส่ืออุปกรณตางๆที่ผูวิจัยจัดใหกับนักเรียนถือวาเปนสิ่งแวดลอมอยางหนึ่งที่มี

สวนชวยใหเด็กไดเกิดความสนใจในการวาดภาพอิสระจากสิ่งเราตาง ๆ เชน สีชนิดตางๆ ที่มีความ

แตกตางกันทางคุณสมบัติเชน สีเทียน  สีชอลก  สีน้ํา  สีเมจิก  สีไม สีผสมกาว และวัสดุที่ใชในการ

รองรับที่มีพื้นผิวที่แตกตางกัน เชน กระดาษชนิดที่แตกตางกัน   ผาดิบ กระดาษทราย  โฟม  ฟวเจอ

เบอรด เปนตน และที่สําคัญคือ การสงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมศิลปะการวาดภาพอิสระ  แลวใหเด็ก

ไดเรียนรูจากผลงานที่ตนเองทํา  วิธีการนี้เปนการชวยสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาทักษะ การรับรูการ

สังเกต การใชจินตนาการ และมโนภาพ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญ ตอการพัฒนาทักษะ

ทางการวาดภาพใหสูงขึ้น การเสริมแรงในขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ ผูวิจัยจะคอยใหกําลังใจดวยการ

กลาว  ชื่นชมผลงานของเด็ก ๆ และเอาใจใสตลอดการทํางาน สอดคลอง กับกฏการเรียนรูของธอรนไดค 

(Thordike) ที่กลาววา ถาเด็กมีความพรอมที่จะเรียนรู เด็กจะเกิดความพอใจ และเมื่อผลงานที่ออกมา

นาพอใจ เด็กก็ตองการที่จะทํางานนั้นซ้ํา ๆ อีก เมื่อมีโอกาสกระทําซ้ําบอย ๆ และมีการปรับปรุงอยู

เสมอ ผลงานจะดีข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศรี  แสงธนู (2545 : 66) ที่ไดศึกษา ความสามารถ

ทางภาษาดานการพูด ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพบนทรายเปยกแบบครูใหการ
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เสริมแรงกอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาหซึ่งพบวา เด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปยกแบบครูใหการเสริมแรงในแตละชวงสัปดาหมี

ความสามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .001 และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาหพบวาคะแนนความสามารถทาง

ภาษาดานการฟงและการพูดโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มข้ึนตลอดชวงเวลา 8  

สัปดาห 

2. การเปลี่ยนแปลงทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพ

อิสระหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลอง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวทั้งนี้เนื่องจากเหตุผล

ดังนี้ 

การควบคุมกลามเนื้อมือ ขณะที่เด็กทํากิจกรรมวาดภาพอิสระ ตองอาศัยใชความสามารถของ

กลามเนื้อยอยและประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา  ซึ่งพบวา การควบคุมกลามเนื้อมือในการวาด

ภาพจะคอย ๆ พัฒนาดีข้ึนเมื่อเด็กไดทํากิจกรรมวาดภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา  นอกจากนี้การใช

มือและตาในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  เชน  การชวยเหลือตนเองในการแตงกาย การเลน

เกม และการเลนของเลนตางๆ  พัฒนาการทางการใชกลามเนื้อยอยและประสาทสัมพันธระหวางมือ

กับตาก็จะเกิดการพัฒนา  ซึ่งจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความอยากรูอยากเห็นและประสบการณ

เดิม ที่เด็กมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรม  การจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระใหกับเด็กอยางตอเนื่อง เปน

กิจกรรมและประสบการณที่สามารถสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการใชกลามเนื้อยอยและ

ประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา ใหดีข้ึน    

 ตําแหนงภาพ ขณะที่เด็กทํากิจกรรมวาดภาพอิสระเด็ก  เด็กจะตองมีความคิดและจินตนาการ

ของตนเองวาจะจะถายทอดสิ่งที่คิดออกมาเปนภาพ  ซึ่งเปนความคิดรวบยอดของเด็กวาภาพที่วาด

จะตองมีสวนประกอบใดบางประกอบกันเปนภาพขึ้น เชน ภาพคน ก็ตองประกอบดวยอวัยวะตางๆ 

หรือภาพบาน  ก็ตองประกอบดวย ประตู หนาตาง ฯลฯ อยูในตําแหนงที่สอดคลองหรือใกลเคียงกับ

ความเปนจริง  เด็กที่มีประสบการณในการรับรูส่ิงตางๆไดดีก็จะวาดภาพสวนประกอบในตําแหนงได

ถูกตองใกลเคียงกับตําแหนงที่ควรจะเปน   แตเมื่อเด็กไดทํากิจกรรมวาดภาพที่ตัวเองชอบเปนประจํา

อยางสม่ําเสมอเด็กจะเริ่มปรับตัวโดยการสังเกต ลองผิดลองถูก และพยายามวางตําแหนงภาพตาม

ความเปนจริง 

การระบายสี ขณะที่เด็กทํากิจกรรมวาดภาพอิสระการใชสีจะขึ้นอยูกับอารมณ แลวแตวาสีไหน

จะสะดุดตาเด็ก หรือเด็กชอบสีไหนเปนพิเศษก็จะใชสีนั้น   ซึ่งอาจไมสอดคลองกับความเปนจริง แมวา

การใชสีของเด็กยังไมเปนไปตามธรรมชาติ  หรือระบายสี ไมสม่ําเสมอ ไมอยูในขอบเขตของภาพเด็ก

บางคนอาจจะระบายสีเพียงบางสวนของภาพ บางคนระบายครบทุกสวนของภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
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อารมณ  และประสบการณทางการวาดภาพของเด็กแตละคน  แตเมื่อทํากิจกรรมวาดภาพอิสระที่จัด

ใหอยางสม่ําเสมอ ซึ่งกิจกรรมเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกสีอยางอิสระหลากหลายประเภท ที่เด็กอาจจะ

ไมเคยเห็นและไมเคยใชวาดภาพมากอน เชนสีเมจิก สีชอลก  สีน้ํา สีผสมกาว ฯลฯ ทําใหเด็กเกิดความ

กระตือรือรนในการวาภาพระบายสีและเริ่มปรับตัวโดยการสังเกตและพยายามระบายสีภาพให

สวยงามขึ้นมา 

 รายละเอียด ขณะที่เด็กทํากิจกรรมวาดภาพอิสระเด็กจะมีเสรีภาพทางความคิดและการ

กระทํา  เมื่อเด็กรูสึกมีอิสระและความกลาที่จะแสดงออก การแสดงออกในครั้งตอๆไป เด็กจะสราง

รายละเอียด รูปรางและใสบางสิ่งลงในภาพของตน  ส่ิงที่แสดงออกมานั้นมาจากความคิด จินตนาการ  

ความรูสึกอิสระและมั่นใจที่สรางสิ่งใหม ๆ รวมถึงการใชวัสดุในการสรางสรรคดวย  ตอมาเด็กจะวาด

รูปตาง ๆ มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น  และงายตอการเขาใจ 

ความหลากหลาย ขณะที่เด็กทํากิจกรรมวาดภาพอิสระเด็กจะเริ่มเอารูปทรงตาง ๆ มาวาด

ผสมผสานกัน  เมื่อเด็กเอารูปทรงมาประกอบเขาดวยกันเปนการเริ่มพัฒนาการออกแบบ  เด็กจะแสดง

ความสามารถในการใชรูปทรงหลายๆ  รูปทรงไดอยางคลองแคลวอยางหลากหลาย  ตามความคิดและ

จินตนาการของตนเอง   

            ความหมายของภาพ ขณะที่เด็กทํากิจกรรมวาดภาพอิสระ   เด็กจะถายทอดประสบการณ  

การรับรูและสิ่งที่ไดจากการสังเกต  พินิจพิเคราะห หรือวิเคราะหส่ิงตาง ๆ ออกมาเปนภาพตางๆ  อยูใน

ลักษณะสิ่งเดียวบาง  หลายสิ่งบาง หรือ เปนเรื่องราวที่จะสื่อสารบาง  ซึ่งจะแสดงออกมาเปนภาพและ

คําพูดจากการนําเสนอผลงานของเด็ก  และเมือเด็กไดรับการกระตุนใหเด็กเลาเรื่องจากภาพเพิ่มเติม 

จะสงผลใหภาพวาดมีความหมายที่กวางขึ้น  และสงผลใหภาพวาดที่เด็กถายทอดออกมาในคราว

ตอไปจะเปนภาพที่มีความหมายกวางขึ้น  

               โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1970 : 23 - 27) ไดกลาวถึงการวาดภาพวา การที่เด็กแสดงออก

ทางศิลปะในแตละวัย หรือแตละคนแตกตางกัน ยอมแสดงถึงความแตกตางทางดานสติปญญาดวย 

ขอแตกตางจะปรากฏในแงของรายละเอียด การแสดงรูปทรง การออกแบบ การระบายสี หรือ

จินตนาการ ขอแตกตางนี้สามารถพิจารณาไดจากความแตกตางของวัยบุคคล หรือในแตละชวงเวลา 

กระบวนการทํางานทางศิลปะนั้นจะเร่ิมจากการวิเคราะหขอมูล ซึ่งเปนประสบการณบูรณาการ 

ความคิด และจินตนาการเขาดวยกัน แลวจึงสังเคราะหเสน รูปทรง สีการเจริญเติบโตทางดานรางกาย 

(Physical Growth) การวาดภาพกับความเจริญเติบโต  ดานรางกาย เปนการแสดงออกที่ชี้ใหเห็น

ความสามารถของการใชสายตาที่สัมพันธกับการเคลื่อนไหวในสวนที่ตองใชทักษะในการควบคุมทิศ

ทางการลากเสน การเจริญเติบโตของรางกาย จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการวาดที่เร่ิมจากการ

ขีดเขี่ย (Scribbling Stage) เปนเสนยุง ๆ ไปสูความสามารถควบคุมเสนใหเปนระเบียบขึ้นเรื่อย ๆ การ
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เคลื่อนไหวของเสนจะเปนอยางซ้ําๆ อยูระยะหนึ่ง แลวจะสามารถลากเสนใหเปนรูปทรงใหปรากฏขึ้น 

และเมื่อเด็กเจริญเติบโต พัฒนาการทางทักษะการเคลื่อนไหวจะทําใหรูปแบบการวาดพัฒนาจากเสนที่

วาดเปนรูปรางงาย ๆ ไปสูรูปรางที่เลียนแบบของจริงมากขึ้น การเจริญเติบโตทางดานการรับรู 

(Perceptuar Growth) โลเวนเฟลด กลาววาประสบการณในชีวิตประจําวันที่เด็กรับรูความหมาย และ

คุณภาพของสิ่งตางๆจะแสดงใหเห็นไดจากประสบการณที่ไดรับจากการใชประสาทสัมผัส การรับรูสวน

ใหญจะเปนการรับรูทางสายตา โดยการรับรูเกี่ยวกับสี รูปราง (Form) และบริเวณวาง (Space) 

พัฒนาการรับรูทางสายตาจะเริ่มพัฒนาแยกแยะสิ่งตางๆ จากการแยกแยะสีการแยกแยะรูปราง ใน

ระยะแรก ตอมาเมื่อเด็กมีพัฒนาการของการรับรูทุกดานมากขึ้น เด็กจะแสดงการรับรูบริเวณวาง ซึ่ง

เด็กรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม ระยะพัฒนาการเกี่ยวกับบริเวณวางมีความสําคัญสําหรับ

เด็กมาก เหมือนกับวาเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเด็กจะสามารถนําพัฒนาการการใชบริเวณวางไดอยาง

เหมาะสมขึ้น หรือสามารถถายทอดความรูสึกจากสิ่งที่ตนรับรูออกมาในพื้นที่สวนตาง ๆ ของภาพใหมี

ความหมาย และมีความสัมพันธกันได ภาพที่วาดจึงประกอบดวยการใชบริเวณวาง รูปราง สีสัน 

ความรูสึก การใชสี ในขั้นนี้การใชสีของเด็กยังไมเปนไปตามธรรมชาติ สีที่เด็กใชเขียนภาพกับสีที่เด็ก

เห็นจริง ๆ จะไมเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะเด็กใชสีตามอารมณแลวแตวาสีไหนจะสะดุดตาเด็ก หรือเด็ก

ชอบสีไหนเปนพิเศษก็จะใชสีนั้น ซึ่งไมจําเปนตองสอดคลองกับความเปนจริง บริเวณวาง หรือชองไฟ 

เด็กยังไมเขาใจวาจะเขียนรูปตรงไหน ขนาดเทาใดจึงเหมาะสม แตจะวาดลงไปโดยไมคํานึงถึง

ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ตรงไหนมีบริเวณวางเด็กจะเขียนสิ่งตางๆ ลงไป   เชนเดี่ยวกับ (วิรุณ ต้ัง

เจริญ. 2526 : 19)กลาวไววา     การวาดภาพของเด็กปฐมวัยเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยใชความสามารถ

ของกลามเนื้อยอยและประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา ซึ่งพบวา พัฒนาการของการใชกลามเนื้อ

ยอยและประสาทสัมพันธจะคอยๆ พัฒนาจากการใชมือและตาจากการใชมือและตาในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เชน การชวยเหลือตนเองในการแตงกาย การเลนเกม และการเลนของเลน

ตางๆ พัฒนาการทางการใชกลามเนื้อยอยและประสาทสัมพันธระหวางมือกับตาจะอยูในระดับใด

ข้ึนอยูกับความอยากรูอยากเห็นและประสบการณเดิม ที่เด็กมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมมากนอย

เพียงใด  ภรณี คุรุรัตนะ (2523 : 115-116) ไดกลาวถึง ระดับความสามารถในการวาดรูปของเด็ก

ปฐมวัย ไววา  เด็กอายุ 5-6 ขวบ จะเริ่มปรับตัวโดยการสังเกต จะพยายามวาดภาพตามความเปนจริง 

แตจะยังไมแสดงความถูกตองในเรื่องของสี ขนาด และความเปนจริง 
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ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 1. กิจกรรมวาดภาพอิสระเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดวาดภาพตามความสนใจ  ตาม

ความคิดและจินตนาการของเด็กอยางเต็มที่  การที่เด็กไดทําหรือถายทอดในสิ่งที่เด็กชอบหรืสนใจจึง

เปนการสงเสริมศักยภาพที่สอดคลองกับการการจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลและเปนการจัดกิจกรรมที่ถือไดวายึดเด็กเปนสําคัญ    ทําใหเด็กเกิดทักษะทางการเรียนรูและ

สงเสริมพัฒนาการไดเปนอยางดี 

  2. การตั้งกฎระเบียบสําหรับงานศิลปะบางชนิดก็เปนสิ่งจําเปน เพราะงานบางอยางเดก็ควรจะ

สวมเสื้อคลุมหรือผากันเปอน ตลอดจนถึงการเก็บรักษาและทําความสะอาดอุปกรณตาง ๆ  เด็ก

สามารถชวยทําไดทั้งยังเปนการปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีใหเขาดวย  

  3.การจัดกิจกรรมวาดภาพใหกับเด็กปฐมวัย ไมไดมุงตัวผลงานการวาดภาพเปนผลลพัธสําคญั

ที่สุด แตการจัดกิจกรรมวาดภาพเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดแสดงออกทางความคิดและจินตนาการ  

เพื่อเปนการพัฒนาทักษะและศักยภาพในดานตางๆ ในตัวเด็กรวมถึงลักษณะนิสัยที่ตองการ   

4.ครูหรือผูที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมวาดภาพใหกับเด็กปฐมวัยควรเปดโอกาสใหเด็กมี

อิสระไดคนควาทดลองและทําจริงดวยตนเองมาก ๆ จะมีผลใหเด็กเรียนรูอยางลึกซึ้ง การสาธิตใหเด็กดู

อาจจะตองทําในบางโอกาสถาจําเปน ควรสาธิตวิธีใชเครื่องมือ ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ หรือ

เฉพาะวิธีการบางอยางที่ยุงยาก ไมจําเปนจะตองแสดงใหเด็กเห็นวาครูมีวิธีการปลีกยอยอยางไร 

เพราะเด็กบางคนจะยึดแนนอยูกับวิธีการของครู 

  5.การจัดเตรียมสี ส่ือและอุปกรณที่หลากหลายเพียงพอกับความตองการของเด็กในการทํา

กิจกรรมวาดภาพอิสระถือเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง  เพราะเปนแรงจูงใจใหกับเด็กการอยากวาดภาพ

อยากใชสี  เด็กไดมีอิสระในการใชสีตามความสนใจ  เกิดการเรียนรูเร่ืองสี สงผลใหเด็กเกิดการพัฒนา

ทักษะทางการวาดภาพระบายสี  และศักยภาพในดานตางๆ ไปดวย 

  

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1. แผนการจัดกิจกรรมวาดภาดอิสระในการวิจัยนี้เปนแผนการจัดกิจกรรมวาดภาดอิสระ

สําหรับเด็กอายุ 4-5 ป ในการนําไปใชจัดกิจกรรมใหกับเด็กที่อยูในชวงอายุอ่ืนควรมีการประยุกตใช

ตามความเหมาะสมกับอายุ 

2.แผนการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระในการวิจัยนี้ใชสีหลากหลายชนิด ในการนําไปใชควร

จะตองมีการศึกษาคุณสมบติัของสีแตละชนิดรวมถึงวิธีการใหเด็กใชดวย 
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3.วัสดุหรือกระดาษที่รองรับในการวาดภาพของเด็กแตละชนิดมีความแตกตางกันในการ

นําไปใชควรจะตองมีการศึกษาคุณสมบัติและทดลองวาวัสดุแตละชนิดเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับสี

แตละชนิดดวย 

4. ในการจัดกิจกรรมแตละครั้งครูจําเปนจะตองมีการวางแผนจัดลําดับ กอนหลังและการสราง

ขอตกลงในการใชอุปกรณตางๆ รวมถึงการทํากิจกรรมรวมกันกับนักเรียนใหชัดเจน 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการศึกษาและวิจัยถึงผลการจัดกิจกรรมการวาดภาพอิสระของเด็กปฐมวัยในเด็กผูชายและ

เด็กผูหญิง 

  2. ควรมีการศึกษาและวิจัยถึงผลการจัดกิจกรรมการวาดภาพอิสระที่มีตอตัวแปรอ่ืน ๆ เชน 

การเห็นคุณคาในตนเอง การพัฒนาดานการสื่อความหมาย ความเชื่อมั่น การใหความรวมมือ 

พฤติกรรมการชวยเหลือ และความคิดสรางสรรค 

  3. ควรมีการศึกษาปจจัยหรือองคประกอบ หรือบทบาทของครูที่สงเสริมทักษะการวาดภาพ 

  4. ควรมีการศึกษาในระยะยาวเพื่อผลการทดลองที่สงเสริมตอทักษะการวาดภาพ 
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คูมือการใชแผนการจัดกจิกรรมวาดภาพอิสระ 
 

1. คําชี้แจง 
  กิจกรรมวาดภาพอิสระ  เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดวาดภาพตามความตองการ ตาม

ความคิดและจินตนาการของตนเอง อยางอิสระ ผานสื่อวัสดุที่ใชในการเขียนภาพลงบนวัสดุรองรับที่

หลากหลาย เชน กระดาษ  ผา    ฟวเจอรบอรด  ฯลฯ    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กไดเกิดทักษะ

ทางการวาดภาพเหมาะสมกบัวัย  ทัง้นี้ยังเปนการสงเสรมิในเรื่องความคิดสรางสรรค การรับรู  และ

พัฒนากลามเนื้อมอื  ที่จะสงผลตอทักษะทางการวาดภาพของเดก็  ซึง่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและเตรียมวัสดุ

อุปกรณใหเด็กไดทํากิจกรรมอยางอิสระเหมาะสมกับพฒันาการและความสนใจของเด็ก  เวลาในการ

จัดกิจกรรม กจิกรรมละ 30 นาที จาํนวนทัง้สิ้น  40  กิจกรรม  
2. จุดประสงค 
  2.1 เพื่อสงเสริมทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

  2.2 เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 

  2.3 เพื่อสงเสริมพัฒนาการของกลามเนื้อมอื 
3. เนื้อหา 
  กิจกรรมวาดภาพอิสระ  40  กิจกรรม  
4. การดําเนนิกิจกรรม 
  4.1 สรางขอตกลงในการทํากิจกรรมวาดภาพอิสระ  ดังนี ้

   4.1.1 ตกลงสญัญาณกอนหมดเวลาดวยการเคาะจงัหวะ 

   4.1.2 เมื่อทาํกิจกรรมเสร็จแลวควรเก็บอุปกรณและลางมือใหสะอาด 

  4.2 ครูแนะนาํกิจกรรมและอปุกรณ  รวมทัง้วิธกีารใชทีถ่กูตอง 

  4.3 เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ  ครูคอยแนะนาํชวยเหลือเมือ่เด็กตองการ 

  4.4 เด็กเลาถึงผลงานของตนเองจากการทาํกิจกรรม 
5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตผลงานของเด็ก 

  5.2 สังเกตพฤติกรรมขณะเด็กทํากิจกรรม 

5.3 สังเกตการเก็บอุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 
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ช่ือกิจกรรมที่  1 วาดภาพอิสระดวยสีเทียน 
 
จุดประสงค   

  1. เพื่อสงเสรมิทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

  2. เพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรค 

  3. เพื่อสงเสรมิพัฒนาการของกลามเนื้อมอื 

 

อุปกรณ 
1. กระดาษ  A 4 

2. สีเทียน  1 ชุด ตอ 1คน ( ชุดละ 12 สี ) 

 

วิธีดําเนินการ 
1. ครูแนะนําอุปกรณสําหรับทาํกิจกรรม  รวมทั้งวิธกีารใชและการเก็บทีถู่กตอง 

2. ครูแจกอุปกรณและใหนักเรยีนวาดภาพอสิระลงในกระดาษดวยสีเทยีน 

3. ขณะที่เด็กกาํลังวาดภาพ  ครูคอยดูแลและใหกาํลังใจนักเรียน 

4. ครูเตือนนักเรยีนลวงหนากอนหมดเวลา  5  นาท ี เพื่อใหนกัเรียนทํากจิกรรมได

เสร็จภายในเวลา 

5. นักเรียนนาํภาพทีว่าดเสร็จแลวมานําเสนอ  โดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียน

เลาเรื่องเพิ่มเติม 3-4 ประโยคแลวจดบันทึกคําพูดของเด็ก  นักเรียนนาํผลงานไป

วางบนโตะที่จดัไวให 

6. นักเรียนชวยกนัเก็บอุปกรณเขาที ่
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ช่ือกิจกรรมที่  2 วาดภาพอิสระดวยสีไม 
 
จุดประสงค   

  1. เพื่อสงเสรมิทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

  2. เพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรค 

  3. เพื่อสงเสรมิพัฒนาการของกลามเนื้อมอื 

 

อุปกรณ 
1. กระดาษ  A 4 

2. สีไม   1 ชุด ตอ 1คน ( ชุดละ 12 สี ) 

 

วิธีดําเนินการ 
1. ครูแนะนําอปุกรณสําหรับทํากจิกรรม  รวมทัง้วธิีการใชและการเก็บที่ถูกตอง 

2. ครูแจกอุปกรณและใหนกัเรียนวาดภาพอิสระลงในกระดาษดวยสีไม 

3. ขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ  ครูคอยดูแลและใหกําลงัใจนักเรียน 

4.ครูเตือนนักเรียนลวงหนากอนหมดเวลา  5  นาท ี เพื่อใหนกัเรียนทํากจิกรรมได   

    เสร็จภายในเวลา 

5.นักเรียนนําภาพทีว่าดเสรจ็แลวมานําเสนอ  โดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเลา    

                            เร่ืองเพิม่เติม 3-4 ประโยคแลวจดบันทึกคําพูดของเด็ก นกัเรียนนาํผลงานไปวางบน      

                            โตะที่จัดไวให 

6. นักเรียนชวยกันเก็บอุปกรณเขาที ่
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ช่ือกิจกรรมที่  3 วาดภาพอิสระดวยสีชอลก 
 
จุดประสงค   

  1. เพื่อสงเสรมิทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

  2. เพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรค 

  3. เพื่อสงเสรมิพัฒนาการของกลามเนื้อมอื 

 

อุปกรณ 
1. กระดาษ  A 4 

2. สีชอลก 1 ชดุ ตอ 1คน ( ชดุละ 12 สี ) 

 

วิธีดําเนินการ 
1. ครูแนะนําอปุกรณสําหรับทํากจิกรรม  รวมทัง้วธิีการใชและการเก็บที่ถูกตอง 

2. ครูแจกอุปกรณและใหนกัเรียนวาดภาพอิสระลงในกระดาษดวยสชีอลก 

3. ขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ  ครูคอยดูแลและใหกําลงัใจนักเรียน 

4. ครูเตือนนักเรียนลวงหนากอนหมดเวลา  5  นาท ี เพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมได 

    เสร็จภายในเวลา 

5. นักเรียนนําภาพทีว่าดเสรจ็แลวมานําเสนอ  โดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเลา 

    เร่ืองเพิ่มเตมิ 3-4 ประโยคแลวจดบันทกึคําพูดของเดก็  นักเรียนนําผลงานไปวาง  

    บนโตะทีจ่ดัไวให 

6. นักเรียนชวยกันเก็บอุปกรณเขาที ่
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ช่ือกิจกรรม  4 วาดภาพอิสระดวยสีน้ํา 
 
จุดประสงค   

  1. เพื่อสงเสรมิทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

  2. เพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรค 

  3. เพื่อสงเสรมิพัฒนาการของกลามเนื้อมอื 

 

อุปกรณ 
1. กระดาษ  A 4 

2. สีน้ํา  1 ชุด ตอ 1คน ( ชุดละ 12 สี ) 

3. พูกัน   

 

วิธีดําเนินการ 
1. ครูแนะนําอปุกรณสําหรับทํากจิกรรม  รวมทัง้วธิีการใชและการเก็บที่ถูกตอง 

2. ครูแจกอุปกรณและใหนกัเรียนวาดภาพอิสระลงในกระดาษดวยสนี้ํา 

3. ขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ  ครูคอยดูแลและใหกําลงัใจนักเรียน 

4. ครูเตือนนักเรียนลวงหนากอนหมดเวลา  5  นาท ี เพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมได 

                       เสร็จภายในเวลา 

5. นักเรียนนําภาพทีว่าดเสรจ็แลวมานําเสนอ  โดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเลา 

    เร่ืองเพิ่มเตมิ 3-4 ประโยคแลวจดบันทกึคําพูดของเดก็  นักเรียนนําผลงานไปวาง 

    บนโตะทีจ่ดัไวให 

6. นักเรียนชวยกันเก็บอุปกรณเขาที ่
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ช่ือกิจกรรมที่  5 วาดภาพอิสระดวยสีเมจิก 
 
จุดประสงค   

  1. เพื่อสงเสรมิทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

  2. เพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรค 

  3. เพื่อสงเสรมิพัฒนาการของกลามเนื้อมอื 

 

อุปกรณ 
1. กระดาษ  A 4 

2. สีเมจิก 1 ชดุ ตอ 1คน ( ชดุละ 12 สี ) 

 

วิธีดําเนินการ 
1. ครูแนะนําอปุกรณสําหรับทํากจิกรรม  รวมทัง้วธิีการใชและการเก็บที่ถูกตอง 

2. ครูแจกอุปกรณและใหนกัเรียนวาดภาพอิสระลงในกระดาษดวยสีเมจิก 

3. ขณะที่เด็กกําลังวาดภาพ  ครูคอยดูแลและใหกําลงัใจนักเรียน 

4.ครูเตือนนักเรียนลวงหนากอนหมดเวลา  5  นาท ี เพื่อใหนกัเรียนทํากจิกรรมได 

                             เสร็จภายในเวลา 

5. นักเรียนนําภาพทีว่าดเสรจ็แลวมานําเสนอ  โดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเลา 

    เร่ืองเพิ่มเตมิ 3-4 ประโยคแลวจดบันทกึคําพูดของเดก็  นักเรียนนําผลงานไปวาง 

    บนโตะทีจ่ดัไวให 

6. นักเรียนชวยกันเก็บอุปกรณเขาที ่
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ภาคผนวก  ข 
คูมือดําเนินการทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย   
ตัวอยาง  แบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย   
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คูมือดําเนินการทดสอบวดัทักษะทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย  (อายุ 4-5 ป) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. คําชี้แจง 
 1.1 แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบวัดทกัษะทางการวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัย  ชัน้อนุบาล  

1  (อาย ุ4-5 ป)  ซึ่งแบงทักษะทางการวาดภาพออกเปน  6  องคประกอบ ไดแก 

1.1.1 การควบคุมกลามเนื้อมือ 

1.1.2 ตําแหนงภาพ 

1.1.3 การระบายส ี

1.1.4 รายละเอียด 

1.1.5 ความหลากหลาย 

1.1.6 ความหมายของภาพ   

 1.2 แบบทดสอบนี้มีลักษณะเปนพื้นที่วางสําหรับวาดภาพ บาน  1  หลัง 

 1.3 ในการดําเนินการทดสอบ  ผูวจิัยดําเนนิการทดสอบดวยตนเอง  โดยการอานคําอธิบาย

และใหเด็กวาดภาพบาน  1  หลงัตามกําหนดเวลา   30  นาทีดวยดนิสอและสีไม   

1.4 เมื่อครบกาํหนดเวลาใหเด็กนําผลงานมาสงและใหเลาเรื่องจากภาพทีละคน ครูจดบันทกึ

คําพูดของเด็ก  แลวจงึนาํแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ  
2. การตรวจใหคะแนน 
 ผูวิจัยเปนผูตรวจใหคะแนนดวยตนเองตามเกณฑการใหคะแนนที่ผูวจิยัสรางขึน้ศึกษาเอกสาร

เกี่ยวกับพฒันาการทางการวาดภาพของเด็ก  การจัดกจิกรรมวาดภาพสําหรับเด็กปฐมวัย  และเอกสาร

เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางการวาดภาพของ  โลเวนเฟลด (Lowenfeld.  1957)  ซึ่งคัดเลือกเฉพาะ

ข้ันที่ตรงกับเด็กอายุ 4 – 5 ป  เพื่อใชในการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ   ผูวิจัยทํา

เครื่องหมาย √ ลงในชอง  � ที่ตรงกับเกณฑทีก่ําหนดในแตละขอ  โดยคะแนนต่าํสุดคือ  1 คะแนน 

และคะแนนสงูสุดคือ  3  คะแนน  เกณฑการใหคะแนนทักษะทางการวาดภาพแบงออกเปน  6  

องคประกอบคือ  

  1. การควบคุมกลามเนื้อมือ 

2. ตําแหนงภาพ 

3. การระบายสี 

4. รายละเอียด 

5. ความหลากหลาย 

6. ความหมายของภาพ   
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แบบทดสอบทักษะทางการวาดภาพ 
     ของเด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ป 

 

 

ชื่อ ด.ช./ด.ญ. …………………….………..นามสกุล…..…………………………..ชื่อเลน……..……. 

 

เกิดวันที…่…เดือน……………….พ.ศ………….อายุ…….ป………เดือน ชัน้อนุบาล………./………. 
 
โรงเรียน…………………………………………………………วันทีท่ําการทดสอบ…………………… 

 

ผูตรวจ/ใหคะแนน………………………………………………………………………………………… 

 
 
บันทึกการเลาเรื่องจากภาพ  

 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวม 
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แบบทดสอบวัดทักษะทางการวาดภาพ 
 

คําอธิบาย ใหนักเรียนวาดภาพบาน 1 หลัง  ลงในกระดาษพรอมทัง้ระบายสีใหสวยงาม 
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ภาคผนวก  ค 
  ตัวอยาง ภาพผลงานกิจกรรมวาดภาพอิสระ 
ตัวอยาง ภาพการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 
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ผลงานการวาดภาพอสิระดวยสนี้ํา 
 

ผลงานการวาดภาพอสิระดวยสเีทียน 
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ผลงานการวาดภาพอสิระดวยสีผสมกาวในผาดิบ 

ผลงานการวาดภาพอสิระดวยสนี้ําในกระดาษทราย 
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ผลงานการวาดภาพอสิระดวยสนี้ําในกระดาษปรฟู 

ภาพประกอบ 2  ตัวอยางภาพผลงานกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

ผลงานการวาดภาพอสิระดวยสเีมจิกในจานกระดาษ 
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กิจกรรมวาดภาพอิสระดวยสผีสมกาว 

ภาพประกอบ  3  ตัวอยางภาพการจัดกิจกรรมวาดภาพอิสระ 

กิจกรรมวาดภาพอิสระดวยสเีมจิก 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ   ชื่อสกุล     นายประสน    จุมพรม 

วัน เดือน ปเกดิ    10   มิถุนายน   2517 

สถานที่เกิด    ตําบลพลับพลาไชย  อําเภออูทอง   จังหวดัสุพรรณบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน   42/202   ถนนเอกชัย   แขวงบางบอน 

     เขตบางบอน   จังหวัดกรงุเทพมหานคร   10150 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน  ครู คศ.1 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร  แขวงบางบอน 

  เขตบางบอน   สังกัดกรงุเทพมหานคร 

 

ประวัติการศึกษา    

  พ.ศ.2535  มัธยมศึกษาปที ่ 6 

     จากโรงเรียนอูทอง  จังหวัดสพุรรณบุรี 

  พ.ศ.2539  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  เอกการศึกษาปฐมวัย 

     จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

  พ.ศ.2550  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

     จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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