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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ศิลปะเปนส่ือกลางในการแสดงออกของเด็กในส่ิงท่ีเด็กมองเห็น ไดคิด ไดทํา และรูสึก 
เปนการสงเสริมความเจริญเติบโตทางดานจิตใจ สังคม อารมณ และสติปญญา ศิลปะใหโอกาสเด็ก
ไดสํารวจทดลองใชจินตนาการท่ีมีตอตนเอง และผูอ่ืน สามารถควบคุมอารมณ ความรูสึก กริยา
มรรยาท รูจักการแบงปน รูถึงความเปนผูนําผูตาม การทํางานรวมกัน ความเช่ือม่ันในการทํางาน 
การสรางสรรคผลงาน สภาพแวดลอมท่ีมีผลตองานศิลปะ ไมวาจะเปนดานความสนใจของแตละ
บุคคล ในดานการยอมรับในตัวของคนๆ นั้น การเสริมสรางเจตคติ การสรางความรูสึกม่ันคง โดย
ใหมีอิสระในการคิด การตัดสินใจ มีความจริงใจในตัวของเขา เวลา สถานท่ี วัสดุเพียงพอ การมีเจต
คติท่ีดี พรอมท้ังการใหโอกาสก็จะเปนแรงผลักดันใหเด็กมีความคิด และวิธีการสรางผลงานใหมๆ 
ข้ึนมา ซ่ึงจะกลายเปนความคิดสรางสรรคท่ีดี (ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล, 2533, หนา 2) 
 ความคิดสรางสรรคเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงคุณภาพของมนุษย และมีความสําคัญยิ่งท้ังในสวน
บุคคลและสังคม ท้ังนี้เพราะการคนพบส่ิงใหมๆไมวาจะเปนความคิดในดานการเกษตร  การคมนาคม  
การแพทย การศึกษา ตลอดจนความกาวหนาทางวิทยาการอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถใหมนุษยมีความเปนอยู
อยางสุขสบายน้ัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากความคิดสรางสรรค  ดังท่ี Torrance  (1962 ,  p.17)  กลาวไว
วา ในบรรดาความคิดท้ังหลาย ความคิดสรางสรรคทําใหเกิดการคนพบส่ิงแปลกใหม และเปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยมาก ลักษณะดีเดนของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค จะมีความคิด
ริเร่ิมสามารถดัดแปลงประสบการณท่ีมีอยูใหออกมาในรูปใหม  เพ่ือนําไปใชประโยชนหรือนําไป
แกไขปญหาตางๆไดเปนอยางดี นอกจากน้ัน บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคยังมีบุคลิกภาพท่ีเช่ือม่ัน
ตนเอง มีความอดทน ไมเลิกความตั้งใจงายๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการทํางานใหสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยความคิดสรางสรรคมีอยูในตัวบุคคลมากบางนอยบางแตกตางกันไป  แตเดิมเช่ือกัน
วาความคิดสรางสรรคเปนเร่ืองของพรสวรรคท่ีแตละคนมีมาแตกําเนิด (สุภาวดี  ตั้งบุปผา, 2533, หนา 
1) ในปจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายคนไดทําการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค พบวา 
มนุษยทุกคนมีความสามารถในการคิดสรางสรรคและสามารถพัฒนาสงเสริมความสามารถในการคิด
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สรางสรรคใหสูงข้ึนได ดวยการสอน ฝกฝน และการฝกปฏิบัติท่ีถูกวิธี และมีขอเสนอแนะวาควร
ฝกฝนความคิดสรางสรรคตั้งแตเยาวชน (อารี รังสินันท, 2535, หนา 1) ดังนั้น ความคิดสรางสรรคจึง
เปนคุณลักษณะท่ีควรไดรับการเสริมสรางและพัฒนาใหสูงข้ึน เพื่อใหเด็กไดเจริญเติบโตเปนผูมี
ความคิดสรางสรรคสูง และพรอมท่ีจะสรางสรรคประโยชนแกประเทศชาติตอไป 
 ความคิดสรางสรรคเปนผลรวมของความสามารถท้ังหมดของสติปญญา ซ่ึงใหผลลัพธ
ออกมาหลายรูปแบบอาจจะออกมาเปนผลิตภัณฑใหม วิธีการใหม หรือกระบวนการใหมก็ตาม เปน
การทํางานของทุกสวนของสมองท่ีประสานสัมพันธกันอยางมีระบบ หรือจะพูดใหเขาใจงายข้ึน คือ 
เปนความสามารถในการรับรูปญหา ใชความรู ความสามารถทําความเขาใจท่ีมาท่ีไปของปญหานั้น 
รูจักแยกแยะความยากงาย หาหนทางแกไขตรวจสอบและขยายผลเม่ือสําเร็จ (ประชุมพร สุวรรณตรา, 
2543, หนา 10) 
 ความคิดสรางสรรค คือ คุณสมบัติของความคิดอันเปนผลรวมสุดทายของกระบวนการ
ภายในสมองของเรา ทําใหเกิดความคิดท่ีกอใหเกิดส่ิงใหมๆ ท่ีมีคุณภาพ แปลก แตกตาง และสงผล
ใหเกิดคุณคาในวงแคบ (ตอตนเอง) และวงกวาง (ตอผูอ่ืน) (รติรัตน, 2544, หนา 117) 
 จากแนวความคิดท่ีกลาวมาขางตน ความคิดสรางสรรคนับไดวาเปนความสามารถท่ี
สําคัญอยางหนึ่งของเด็กปฐมวัย ซ่ึงมีคุณคามากกวาความสามารถดานอ่ืนๆ และเปนปจจัยท่ีจําเปน
อยางยิ่งในการแสดงความสามารถและความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปของภาพหรือส่ิงของท่ี
เด็กจะสามารถเห็นได การจัดกิจกรรมใหแกเด็ก จะชวยใหเด็กมีโอกาสไดคนควา ทดลอง และ
ส่ือสารความคิดความรูสึกของตนใหผูอ่ืนและโลกท่ีอยูรอบตัวเขาใจไดงายข้ึนนอกจากนั้นยังได
พัฒนาความสามารถในการคิด และการใชจินตนาการการสังเกตและเพ่ิมพูนการรับรูท่ีมีตอตนเอง
และผูอ่ืน ศิลปะสําหรับเด็กจึงเปนการสรางสรรคงานเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด (ชัยณรงค  
เจริญพานิชยกุล, 2532, หนา 5) 
 ความคิดสรางสรรคเกิดจากการประสานความสามารถตามธรรมชาติของมนุษยจาก
สวนประกอบ 2 สวน คือ “ความสามารถในการคิด” และ “ความสามารถในการสรางสรรค” ซึ่ง
อาจจะมีอยูในบุคคลเดียวกัน หรือบางคนมีความสามารถเพียงสวนใดสวนหนึ่ง ความคิด เปน
ผลิตผลจากกระบวนการทํางานของสมอง โดยปกติมนุษยคิดอยูเกือบตลอดเวลา ลักษณะการคิด
แบงเปนการคิดที่ไมมีจุดมุงหมาย (undirected cognition) และการคิดแบบมีจุดมุงหมาย (directed 
cognition) ความคิดแบบไมมีจุดมุงหมายเปนการคิดแบบอิสระ ปะติดปะตอกันโดยปราศจาก
การจัดระเบียบ เปลี่ยนไปตามความสนใจหรือเหตุการณที่ผานเขามาขณะนั้น แตไมมีการตั้ง
วัตถุประสงค สวนการคิดแบบมีจุดมุงหมายนั้นเปนการคิดแบบมีทิศทางมีการจัดระบบระเบียบ
และวัตถุประสงคเฉพาะ เชน การคิดแกปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตองอาศัยกระบวนการทํางาน
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ของสมองที่เปนขั้นตอนตั้งแตการรับรู การตีความจํา การตั้งสมมติฐาน จนกระทั่งถึงสรุปผล 

สําหรับความสามารถในการสรางสรรค หมายถึง การสรางการกระทําใหเกิดขึ้น ซึ่งเปนไปได
ทั้งกระบวนการ วิธีการ รวมถึงลักษณะทางผลิตผลหรือชิ้นงาน (ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546, 
หนา 2) 
 ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมอง เปนความสามารถท่ีจะ “คิดไดหลาย
ทิศทาง” หรือ “คิดแบบอเนกนัย” และความคิดสรางสรรคนี้ยังประกอบดวยความคลองในการคิด 
ความคิดยืดหยุน และความคิดท่ีเปนของตนเองโดยเฉพาะ คนท่ีมีลักษณะดังกลาว จะตองเปนคน
กลาคิด ไมกลัวถูกวิพากษวิจารณ และมีอิสระในการคิด (Guilford, 1959, pp. 389-470) 
 การวาดเสน เปนศิลปะอยางหนึ่งที่เกิดจากการขีดเขียนวัสดุบางชนิดลงบนกระดาษ
โดยแสดงลักษณเปนเสน ในวัยเด็กวัยนี้ การแสดงออกในดานความคิด อารมณ ความมั่นใจ จะ
แสดงผานมาจากเสนขีดเขี ่ยของเขา  ยิ ่งขีดเขี ่ยมากเทาไร  จะทําใหเด็กพัฒนาในการเรียนรู
เกี่ยวกับการควบคุมเสนมากข้ึนเทานั้น ซ่ึงเปนพื้นฐานความสัมพันธระหวางตากับมือ 
 การระบายสี  จะเปนการระบายบนแผนกระดาษหรือเฟรมขึงดวยผาใบ ซึ่งทําไดบน
โตะเรียน พื้นหอง และขาหยั่งเขียนรูป เด็กวัยนี้กําลังกระฉับกระเฉง และพรอมที่จะระบายสี 

เปนประสบการณใหมสําหรับเด็ก และที่จะขาดไมไดคือการเขียนภาพดวยนิ้วมือ เด็กจะไดรับ
ความสนุกสนาน และเปนการสงเสริมพัฒนาการทางกลามเน้ือมือกับสายตาไดเปนอยางดี 
 ภาพพิมพ เปนงานศิลปะที่อาศัยแมพิมพเปนสําคัญเกิดจากการออกแบบใชเสน 

ลวดลาย สี แสงเงา รูปแบบ เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิด และอารมณลงบนแมพิมพ จากนั้นจึง
ถายทอดจากผลงานจิตรกรรม ซึ่งไดรับการถายทอดจากการแสดงออกโดยตรง  และพัฒนา
ความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียนระดับช้ันอนุบาลได 
 ประติมากรรม เปนการใชวัสดุที่ออนนุมหรือยืดหยุ นได โดยผานการใชมือและ
สายตาเปนสําคัญ เชน ดินน้ํามัน ดินเหนียว แปงโด แปงน้ําตาล เปนตน การปนมีหลายวิธี ไดแก
การปน การแผดินเปนแผนบางๆ การตัดแผนดินเปนเสนๆ แลวนํามาสานกัน กิจกรรมนี้ไมควร
มีการแนะนําเด็ก แตใหเขาปนส่ิงท่ีเขาทําเองโดยมิไดอยูภายใตการบังคับขูเข็ญ 
 งานประดิษฐตกแตง เปนงานที่ครอบคลุมกวางขวาง มีความแตกตางจากงานวาด
ภาพ ระบายสี ภาพพิมพ หรือประติมากรรม งานประดิษฐที่เหมาะสําหรับเด็กวัยกอนเขาเรียน
หรือวัยอนุบาล ถาผูสอนตองการใหเด็กทํางานประดิษฐตองมีการแนะนําการทํา ซึ่งผูสอนตองรู
กระบวนการ และเคยปฏิบัติดวยตนเองมากอน และที่สําคัญ ผูสอนตองแนะนําอยางดีเกี่ยวกับ
การใชเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ตลอดจนการเก็บรักษาเครื่องมือและบริเวณที่ทํา เปนงานที่ใหเด็ก
แสดงออกและรูจักการทํางานแบบมีข้ันตอน 
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 จะเห็นไดวาการจัดศิลปะที่หลากหลายใหกับเด็กเปนการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
เปนสิ่งจําเปนตอนักเรียนในระดับอนุบาล เพื่อที่จะใหนักเรียนไดมีพัฒนาการทางดานความคิด
สรางสรรคที่ดีขึ ้น  มีความหลากหลายในการถายทอดออกมาทางงานศิลปะใหมากขึ้น  ดวย
เหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยโดยใช
กิจกรรมศิลปะตางรูปแบบ 
 

คําถามของการวิจัย 
 
 1. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
วาดภาพระบายสีหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
 2. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การพิมพภาพหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
 3. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
วาดภาพระบายสีกับการจัดกิจกรรมการพิมพภาพแตกตางกันหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการพิมพภาพ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดสิุตาราม ระหวาง
เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับการจัดกิจกรรมการพิมพภาพ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม     
วาดภาพระบายสีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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 2. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม  ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม    
การพิมพภาพหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม     
วาดภาพระบายสีกับการจัดกิจกรรมการพิมพภาพแตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการทําวิจัย 
 
 1. กลุมประชากร 
  กลุมเปาหมายหลักของการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก เด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 โดย
การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคจากการทําผลงานศิลปะท้ัง 2 วิธี 
 2. เนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชศิลปะ 
  2.1 การระบายสี จะเปนการระบายบนแผนกระดาษหรือเฟรมขึงดวยผาใบ ซึ่งทํา
ไดบนโตะเรียน  พื้นหอง  และขาหยั่งเขียนรูป  เด็กวัยนี้กําลังกระฉับกระเฉง  และพรอมที่จะ
ระบายสี เปนประสบการณใหมสําหรับเด็ก และที่จะขาดไมไดคือการเขียนภาพดวยนิ้วมือ เด็ก
จะไดรับความสนุกสนาน และเปนการสงเสริมพัฒนาการทางกลามเนื้อมือกับสายตาไดเปน
อยางดี ไดแก การระบายสีภาพโดยใชสีไม  (ดินสอสี) การระบายสีภาพโดยใชสีเทียน การระบายสี
ภาพโดยใชสีน้ํา (สีผสมอาหาร) การระบายสีภาพโดยใชสีโปสเตอร การระบายสีภาพโดยใชสีชอลก 
  2.2 ภาพพิมพ เปนงานศิลปะที่ตองอาศัยแมพิมพเปนสําคัญ โดยนํามาพิมพเปน
ภาพและออกแบบไดตามตองการ เพื ่อถายทอดความรูสึกนึกคิด  และอารมณลงบนแมพิมพ 
จากนั้นจึงถายทอดจากผลงานจิตรกรรมซึ่งไดรับการถายทอดจากการแสดงออกโดยตรงไดแก
การพิมพภาพจากฝามือ การพิมพภาพจากใบไม การพิมพภาพจากกานกลวย การพิมพภาพจากเชือก 
การพิมพภาพจากกระดาษขยุม 
 3. ระยะเวลา 
  การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการเตรียมโครงการจัดแผนการจัดประสบการณและเคร่ืองมือ
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ทํากิจกรรมศิลปะโดยการตอเติมดวยการวาดภาพระบายสีและ 
ตอเติมดวยการพิมพภาพ ระยะเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน โดยทํากิจกรรมในวันจันทร และ
วันอังคาร 
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 4. ขอบเขตตัวแปร 
  4.1 ตัวแปรตน คือ 
   การจัดกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบ 
   4.1.1  การวาดภาพระบายสี ไดแก กิจกรรมการลากเสนตรง กิจกรรมวาดเสน
โคง กิจกรรมการระบายสีดวยวัสดุแหง กิจกรรมการระบายสีดวยวัสดุเปยก 
   4.1.2  พิมพภาพ ไดแก การพิมพภาพจากอวัยวะรางกาย การพิมพภาพจากเศษ
วัสดุ 
  4.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดสรางสรรคในการทําผลงานศิลปะ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยปท่ี 2      
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร และได
กําหนดแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 
 
    ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันอนุบาลปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2      
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 
 ความคิดสรางสรรค หมายถึง  ความสามารถพิเศษซึ่งมีอยู ในตัวบุคคล  มีความ
เกี่ยวพันอยางใกลชิดกับระดับสติปญญา มีระดับปญญาสูงกวาคนที่ไมมีความคิดสรางสรรค 

การจัดกิจกรรมศิลปะ 
   - กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
   - กิจกรรมการพิมพภาพ  

ความคิดสรางสรรค 
ในการทําผลงานศิลปะ 
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เปนคนท่ีมีความคิดท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมอันนํามาซึ่งผลงานที่ปรากฏออกมาใหเห็น เกี่ยวกับ
ความคิดริเริ่มที่นําไปสูความสําเร็จ สามารถประดิษฐคิดคนสิ่งแปลกใหมที่แตกตางจากที่เคย
ปรากฏ และเปนประโยชนอยางมหาศาลของชาวโลก มีลักษณะความคิดอเนกนัย คือคิดหลาย
ทาง หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกล เปนกระบวนการทางสมองท่ีรวมถึงการนําประสบการณ
เดิมของแตละคนออกมา แลวนํามาจัดในรูปแบบใหม เปนลักษณะเฉพาะของแตละคน  เปน
จินตนาการประยุกตที่มนุษยสรางขึ้น  นําไปสูผลผลิตที่แปลกใหม มีความสามารถเชื่อมโยง
สัมพันธ ในกระบวนการตางๆ ท่ีจะทําใหงานสูความสําเร็จ 
 ศิลปะ หมายถึง การพัฒนาความคิดสรางสรรคตองอาศัยกระบวนการของวิชาศิลปะ 
เนื่องจากเปนวิชาท่ีเกี่ยวของกับอารมณ  ความรู สึก  ความยืดหยุนในผลลัพธ  ทําให เด็กมี
ความสามารถในการคิดแบบสังเคราะห โดยเด็กจะทํางาน เพื่อฝกทักษะการควบคุมการใชวัสดุ
อุปกรณ ในการทําศิลปะ เด็กจะถายทอดส่ิงตางๆ ตามท่ีตาเห็น การแสดงออกทางศิลปะจะมี
แนวโนมไปสูการมองเห็นเปนธรรมชาติมากข้ึน ผลงานทางศิลปะจะเนนคุณคาทางความงาม ครู
ตองเปนผูแนะนําท่ีดี 
 ศิลปะตางรูปแบบ หมายถึง กระบวนการนํากิจกรรมศิลปะหลายวิธีมาทํากิจกรรมกับ
เดก็ปฐมวัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรค และเพิ่มประสบการณใหมใหกับเด็กปฐมวัย 
 การวาดภาพระบายสี หมายถึง การขูด ขีด เขียน ระบายสีชนิดตางๆ ดวยวิธีการตางกัน 
เปนการถายทอด ความคิด ความรูสึก ความประทับใจ ตามท่ีมองเห็นดวยการกระทํา เด็กปฐมวัย
เปนวัยท่ีกระฉับกระเฉงพรอมท่ีจะแสดงออกในเร่ืองการวาดภาพระบายสี ซ่ึงเปนประสบการณใหม
สําหรับเด็กวัยนี้ เด็กควรรูถึงการใชสี การถือพูกัน การจุมสีมาระบาย สีท่ีเด็กปฐมวัยใชควรเปนสีฝุน 
สีโปสเตอร สีเทียน และสําคัญท่ีสุดคือครูตองมีความละเอียดในการสอน และการอธิบาย ซ่ึงจะทํา
ใหเด็กมีความสุขสนุกสนานในการทํากิจกรรมศิลปะ 
 การพิมพภาพ เปนงานศิลปะท่ีตองอาศัยแมพิมพเปนสําคัญ โดยนํามาพิมพเปนภาพและ
ออกแบบไดตามตองการ เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิด และอารมณลงบนแมพิมพ จากนั้นจึง
ถายทอดจากผลงานจิตรกรรม ซ่ึงไดรับการถายทอดจากการแสดงออกโดยตรง ไดแกการพิมพภาพ
จากฝามือ การพิมพภาพจากใบไม การพิมพภาพจากกานกลวย การพิมพภาพจากเชือก หรือการ
พิมพภาพจากกระดาษขยุม 
 การตอเติมภาพ หมายถึง การขยายหรือเพิ่มภาพในรูปแบบท่ีแตกตางไปจากภาพท่ี
กําหนด ตามความคิด จินตนาการ ความรูสึก ความประทับใจ เด็กปฐมวัยสามารถตอเติมภาพ และ
อธิบายความหมายของภาพไดชัดเจน โดยมีครูเปนผูรับฟง และเสนอแนะใหความชัดเจน และความ
กระจางในการตอเติมภาพ 
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 กิจกรรมศิลปะ หมายถึง กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาการความคิดสรางสรรคท่ีไดจาก
การผสมผสานระหวางประเภทสองมิติ และสามมิติ โดยนักวิชาการทางศิลปะ คิดคนข้ึนมาเพื่อให
เด็กผูลงมือปฏิบัติมีพัฒนาการ เด็กไดใชจินตนาการตลอดเวลา ซ่ึงทําใหเด็กแสดงเอกลักษณ
เฉพาะตัวออกมาไดดีท่ีสุด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. การจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมวาดภาพระบายสีมีผลชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัยใหดีข้ึน 
 2. การจัดกิจกรรมโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพมีผลชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัยใหดีข้ึน 
 3. กิจกรรมศิลปะตางรูปแบบมีผลชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ัน
ปฐมวัยใหดีข้ึนได 
 


