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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคทางดานทัศนศิลปโดย
ใชกิจกรรมศิลปะในรูปแบบตางๆ ของนักเรียนช้ันปฐมวัย ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก ความคิดสรางสรรค, กิจกรรมศิลปะ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการวิจัยโดยขอนําเสนอตามลําดับหัวขอดังนี้ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 
 
 1. ความหมายของความคิดสรางสรรค 
  วิชัย  วงษใหญ (2523, หนา 4) ใหความหมายของความคิดสรางสรรควา ความคิด
สรางสรรค คือ ความสามารถของบุคคลในการแกปญหาอยางลึกซ้ึงนอกเหนือไปจากลําดับข้ันของ
การคิดอยางปกติ เปนลักษณะภายในของบุคคลท่ีจะคิดหลายแงหลายมุมประสมประสานกันจน
ไดผลผลิตใหมท่ีถูกตองสมบูรณ 
  นาตยา ภัทรแสงไทย (2523, หนา 1) ใหความหมายวาความคิดสรางสรรค คือ 
ความสามารถในการมีความคิดเห็นท่ีใหมๆ หรือความสามารถในการแกปญหาตางๆ 
  หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู (2523, หนา 1) ไดใหคําจํากัดความวา ความคิด
สรางสรรค เปนลักษณะความคิดแบบอเนกนัย  หรือความคิดหลายทิศหลายทางท่ีนําไปสู
กระบวนการคิดประดิษฐส่ิงแปลกใหม รวมท้ังการคิดและการคนพบวิธีการแกปญหาใหมตลอดจน
ความสําเร็จในดานการคิดคนพบทฤษฎีตางๆ อันกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางสรางสรรคท่ีเปน
ประโยชนตอสังคม 
  อารี รังสินันท (2529, หนา 5) ใหความหมายวา ความคิดสรางสรรค คือ ความคิด
จินตนาการประยุกต ท่ีสามารถนําไปสูส่ิงประดิษฐคิดคนพบใหมๆ ทางเทคโนโลยี ซ่ึงเปนความคิด
ในลักษณะท่ีคนอ่ืนคาดไมถึงหรือมองขามเปนความคิดหลากหลาย คิดไดกวางไกล เนนท้ังปริมาณ
และคุณภาพ อาจเกิดจากการคิดผสมผสานเช่ือมโยงระหวางความคิดใหมๆ ท่ีแกปญหาและ
เอ้ืออํานวยประโยชนตอตนเองและสังคม 
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  อารี รังสินันท (2531, หนา 248-249) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถ
พิเศษ ซ่ึงมีอยูในตัวบุคคล และมักจะมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับระดับสติปญญา (I.Q.) กลาวคือ 
เรามักจะพบวาคนท่ีมีความคิดสรางสรรคมักจะมีระดับปญญาสูงกวาคนท่ีไมมีความคิดสรางสรรค 
ความคิดสรางสรรคหรือความคิดท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมสรางสรรคนั้น มีระดับแตกตางกันไปตาม
วัย พฤติกรรมบางชนิดถาเด็กกระทํา เราถือวาเปนการสรางสรรค 
  สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2532, หนา 1-2) ความคิดสรางสรรคเปนส่ิงท่ีมีอยู
ในตัวบุคคลทุกคน มากบางนอยบางแตกตางกันไป ความคิดสรางสรรคคืออะไรนั้น ไดมีผูให
ความหมายของความคิดสรางสรรคไวหลายทัศนะ เชน 
  อารี  รังสินันท (2532, หนา 5) ใหความหมายของความคิดสรางสรรคไววา ความคิด
สรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการคิดไดกวางไกล หลายทิศทางอันนําไปสูการคิดคน พบส่ิง
แปลกใหม และเปนประโยชนตอสังคม ดวยการคิดดัดแปลง ปรุงแตง ผสมผสานความคิดเดิมให
เกิดเปนส่ิงใหม และในการคิด จําเปนตองคิดจินตนาการดวย แลวมานะบากบ่ัน ตั้งใจม่ันท่ีจะทําให
ความคิดจินตนาการเปนความจริง และเกิดผลงานสรางสรรคได 
  รติรัตน (2544, หนา 117) อธิบายวาความคิดสรางสรรค คือ คุณสมบัติของความคิด
อันเปนผลรวมสุดทายของกระบวนการภายในสมองของเรา ทําใหเกิดความคิดท่ีกอใหเกิดส่ิงใหมๆ 
ท่ีมีคุณภาพ แปลก แตกตาง และสงผลใหเกิดคุณคาในวงแคบ (ตอตนเอง) และวงกวาง (ตอผูอ่ืน) 
  จากแนวความคิดท่ีกลาวมาขางตน พอจะสรุปความหมายของความคิดสรางสรรคได
วา  ความคิดสรางสรรค  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการผสมผสานความรูและ
ประสบการณท่ีมีอยูมาใชในการแกปญหา หรือ คิดคนส่ิงใหมท่ีมีประโยชน ดวยวิธีการที่แปลกใหม
ไมซํ้าแบบเดิม ซ่ึงอาจอยูในรูปของกระบวนการคิด หรือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา หรืออาจ
อยูในรูปของผลิตผล ความสามารถดานนี้มีอยูในตัวบุคคลของแตละคนในระดับท่ีแตกตางกัน และ
สามารถพัฒนาข้ึนไดดวยการจัดประสบการณท่ีเหมาะสม 
  พีระพงษ  กุลพิศาล (2544, หนา  2) ใหความหมายความคิดสรางสรรควา เปนการ
สรางผลงานจากจินตนาการใหเปนรูปธรรม ความคิดสรางสรรค กับ จินตนาการ มีความหมาย
คลายคลึงกันมาก จนบางคร้ังเขาใจวาเปนคําเดียวกัน จินตนาการคือ การสรางภาพข้ึนในใจซ่ึงมี
ลักษณะเปนนามธรรม ดังนั้น ผูท่ีมีจินตนาการแตไมสามารถสรางสรรคจินตนาการนั้นเปนผลงาน
ได จินตนาการของผูนั้นจึงเปนเพียงความเพอฝน ปราศจากคุณคาตอมวลมนุษยโดยปริยาย 
  ชาญณรงค  พรรุงโรจน (2546, หนา 2) ใหความหมายของความคิดสรางสรรคไววา 

ความคิดสรางสรรคเกิดจากสวนประกอบ 2 สวน คือ “ความสามารถในการคิด” และ “ความสามารถ
ในการสรางสรรค” ซ่ึงอาจจะมีอยูในบุคคลเดียวกัน หรือบางคนมีความสามารถเพียงสวนใดสวน
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หนึ่ง ความคิด เปนผลิตผลจากกระบวนการทํางานของสมอง โดยปกติมนุษยคิดอยูเกือบตลอดเวลา 

ลักษณะการคิดแบงเปนการคิดท่ีไมมีจุดมุงหมาย (undirected cognition) และการคิดแบบมี
จุดมุงหมาย (directed cognition) ความคิดแบบไมมีจุดมุงหมายเปนการคิดแบบอิสระ ปะติดปะตอ
กันโดยปราศจากการจัดระเบียบ เปล่ียนไปตามความสนใจหรือเหตุการณท่ีผานเขามาขณะนั้น แต
ไมมีการต้ังวัตถุประสงค สวนการคิดแบบมีจุดมุงหมายน้ันเปนการคิดแบบมีทิศทางมีการจัดระบบ
ระเบียบและวัตถุประสงคเฉพาะ เชน การคิดแกปญหาเร่ืองใดเรื่องหนึ่งตองอาศัยกระบวนการ
ทํางานของสมองท่ีเปนข้ันตอนต้ังแตการรับรู การตีความจํา การตั้งสมมติฐาน จนกระท่ังถึงสรุปผล 

สําหรับความสามารถในการสรางสรรค หมายถึง การสรางการกระทําใหเกิดข้ึน ซ่ึงเปนไปไดท้ัง
กระบวนการ วิธีการ รวมถึงลักษณะทางผลิตผลหรือช้ินงาน 
  จากนิยามท่ีท้ังหมดนั้นพอจะสรุปความหมายของความคิดสรางสรรคไดวา ความคิด
สรางสรรคเปนความสามารถของแตละบุคคลในการผสมผสานความรูและประสบการณท่ีมีอยูเพื่อ
การแกปญหาคิดคนส่ิงใหมๆดวยวิธีการที่แปลกใหม ไมซํ้าแบบเดิม ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของ
ขบวนการคิดผลิตผลหรือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา ซ่ึงความสามารถดานนี้ มีอยูในตัวบุคคล
ของแตละคนในระดับท่ีแตกตางกัน และสามารถพัฒนาขึ้นไดดวยการจัดประสบการณท่ีเหมาะสม 
ดังนั้น ความคิดสรางสรรคจึงเปนส่ิงท่ีควรสงเสริมและพัฒนาใหกับเด็กปฐมวัยซ่ึงเปนวัยเร่ิมตน
แหงการเรียนรู 
  Osborn (1957, p.23) กลาวถึง ความคิดสรางสรรควาเปนจินตนาการประยุกต 
(applied imagination) คือ เปนจินตนาการท่ีมนุษยสรางข้ึน เพื่อแกปญหาท่ีมนุษยประสบอยู มิใช
เปนจินตนาการท่ีฟุงซานเล่ือนลอย โดยท่ัวไปความคิดจินตนาการจึงเปนลักษณะสําคัญของ
ความคิดสรางสรรคในการนําไปสูผลผลิตท่ีแปลกใหมและเปนประโยชน 
  Mile (1961, p.1) อธิบายวา เปนกระบวนการในการคิดส่ิงใหมๆ โดยการรวบรวม
ข้ึนมาใหมหรือจากรูปแบบของวัสดุอุปกรณ การเคล่ือนไหวใหมๆ ผลิตคําหรือสัญลักษณใหม หรือ
เปนแนวความคิดใหมท่ีทําใหผลผลิตดีกวาเดิม 
  Getzels & Jackson (1962, pp.455-460) กลาววา ความคิดสรางสรรค เปนลักษณะ
ความคิดท่ีหาคําตอบหลายๆ คําตอบเพ่ือตอบสนองตอส่ิงเรา ผูท่ีมีอิสระในการตอบสนองจึงจะเกิด
ความคิดสรางสรรคไดมาก 
  Torrance (1962, p.16) ใหความหมายของความคิดสรางสรรควาเปนความสามารถ
ของบุคคลในกระบวนการคิดสรางสรรค ผลิตผลหรือส่ิงแปลกๆ ใหมๆ ท่ีไมรูจักมากอน ซ่ึงส่ิง
ตางๆ เหลานี้ อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรูตางๆ ท่ีไดจากประสบการณแลวรวบรวม
ความคิดเปนสมมติฐานและทําการทดสอบสมมติฐานและรายงานผลท่ีไดรับจากการคนพบ 
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  Taylor (1964, pp.108-109) ใหความหมายของความคิดสรางสรรควา เปนความ 
สามารถท่ีจะคิดยอนกลับเพื่อแกปญหาแนวทางใหม ซ่ึงความคิดสรางสรรคประกอบดวยความ
คลองแคลวในการคิด เปนการกระตุนความคิดจากภายใน และรวมกันใชความคิดเหลานี้เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและความม่ันใจมากข้ึน ความคิดยืดหยุนเปนการพิจารณาปญหาไดหลายแงและ
ความคิดริเร่ิมเปนการพิจารณาส่ิงตางๆ ในทางท่ีแปลกใหม 
  Wallach and Kogan (1965, p.34) กลาววาความคิดสรางสรรค หมายถึง 
ความสามารถเช่ือมโยงสัมพันธ กลาวคือ เม่ือระลึกถึงส่ิงใดไดก็จะเปนแนวทางใหระลึกถึงส่ิงอ่ืน
เปนลูกโซ เชน เม่ือเห็นโตะก็ทําใหนึกถึงเกาอ้ี เปนตน ส่ิงท่ีระลึกออกมาตางๆ ก็เปนส่ิงท่ีเก็บสะสม
ไวในสมองของตน เม่ือ ส่ิงเรามากระตุนก็จะตอบสนองออกมา ฉะนั้นอาจกลาวไดวา ความคิด
สรางสรรคเปนกระบวนการอันหนึ่งท่ีอยูระหวางส่ิงเรากับการตอบสนอง 
  Guillford (1967, p.61) ใหความหมายวา ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิด
อเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทางหลายแงหลายมุม คิดไดกวางไกล ลักษณะ
ความคิดเชนนี้จะนําไปสูความคิด การประดิษฐส่ิงแปลกใหม รวมท้ังการคิดหาวิธีการแกปญหาได
สําเร็จดวย ความคิดอเนกนัย ประกอบดวยความคิดริเร่ิม (originality) ความคิดคลองตัว (fluency) 
ความยืดหยุน (flexibility) และความคิดละเอียดลออ (elaboration)  
  เพียงจิต  ดานประดิษฐ (2547, หนา 1-3) เม่ือพูดถึงคําวา “ความคิดสรางสรรค” คน
สวนมากมักจะคิดถึงส่ิงประดิษฐหรือผลงานแปลกๆ ใหมๆ การคิดดังกลาวนั้นเปนการคิดถึง
ความคิดสรางสรรคในแงของผลผลิตเทานั้น ตามความหมายท่ีถูกตองแลว ความคิดสรางสรรคยังมี
ความหมายในแงอ่ืนๆ อีกดวยดังเชนท่ีมีผูใหความหมายไวตางๆ กัน ดังนี้ 
  Guilford (1959, pp.389-470) ใหความหมายของความคิดสรางสรรควาเปนความ 
สามารถทางสมอง เปนความสามารถท่ีจะ “คิดไดหลายทิศทาง” หรือ “คิดแบบอเนกนัย” และ
ความคิดสรางสรรคนี้ยังประกอบดวยความคลองในการคิด ความคิดยืดหยุน และความคิดท่ีเปนของ
ตนเองโดยเฉพาะ คนท่ีมีลักษณะดังกลาว จะตองเปนคนกลาคิด ไมกลัวถูกวิพากษวิจารณ และมี
อิสระในการคิด 
  Torrance (1962, p.16) ใหความหมายของความคิดสรางสรรควาเปนความสามารถ
ของบุคคลในการคิดสรางสรรคผลิตผลหรือส่ิงแปลกๆ ใหมๆ ท่ีไมรูจักมากอน ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้
อาจจะเกิดจากการรวมเอาความรูตางๆ ท่ีไดจากประสบการณแลวเช่ือมโยงกับสถานการณใหมๆ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไมจําเปนตองเปนส่ิงท่ีสมบูรณอยางแทจริง อาจออกมาในรูปของผลผลิตทางศิลปะ 
วรรณคดี วิทยาศาสตร หรืออาจเปนเพียงกระบวนการคิดเทานั้น 
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  Anderson (1970, p.90) กลาววาความคิดสรางสรรคเปนพฤติกรรมของบุคคลซ่ึง
แสดงความคิดใหมๆ อันเปนการกระทําท่ีบุคคลเลือกจากประสบการณท่ีผานมา เพื่อสรางรูปแบบ
ใหม ความคิดใหมหรือผลิตผลงานใหม ความคิดสรางสรรคเปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคนเปนเจาของใน
ระดับตางๆ กัน และความคิดสรางสรรคนี้ สามารพัฒนาไดทุกระดับอายุ ถาจัดสภาพการณให
เหมาะสม 
  ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี  คําวัจนัง (2549, หนา 1) กลาววา ความคิดสรางสรรค 
หมายถึง ความคิดท่ีมีลักษณะอเนกนัย เปนความคิดในการตอบสนองตอส่ิงเราไดหลายรูปแบบ 
แปลก แตกตางจากคนท่ัวไป 
  ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ โดยเม่ือระลึกถึง
ส่ิงหนึ่งได ก็จะทําใหระลึกถึงส่ิงอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกันตอไปอีก 
  ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดจินตนาการประยุกต ซ่ึงเปนจินตนาการท่ี
มนุษยสรางข้ึนเพื่อแกปญหายุงยากท่ีมนุษยประสบ ไมใชจินตนาการที่ฟุงซานเล่ือนลอย 
  ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการคิดนอกกรอบความคิดเดิม ซ่ึงปด
กั้น (block) แนวคิดอยู กอใหเกิดแนวคิดอยางอ่ืนๆ ท่ีถือวาเปนแนวคิดท่ีจะนํามาพัฒนา แกปญหาท่ี
ตองการได 
  ความคิดสรางสรรค หมายถึง กระบวนการทางสมองข้ันสูงสุด ซ่ึงสามารถสราง
ผลิตผลท่ีแสดงถึงความสําเร็จและความกาวหนาของมนุษย 
  โดยสรุปแลวความคิดสรางสรรค จึงหมายถึง จินตนาการประยุกตท่ีสามารถนําไปสู
ส่ิงประดิษฐคิดคนใหมทางเทคโนโลยี เปนความคิดในลักษณะท่ีคนอ่ืนคาดไมถึง เปนความคิด
หลากหลาย คิดไดกวางไกล เปนไดท้ังปริมาณและคุณภาพ มี 3 ลักษณะ กลาวคือ 
   (1) เปนกระบวนการ หมายถึง ความรูสึกไวตอปญหา พยายามคิดแกปญหา 
   (2) เปนลักษณะของบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีความกระตือรือรน อยากรูอยาก
เห็น 
   (3) เปนลักษณะของผลผลิต หมายถึง ผลงานท่ีสรางสรรค 
  ศิริกาญจน  โกสุมภ (2549, หนา 74) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรคไววา
ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดท่ีมีลักษณะเอกนัย เปนความคิดในการตอบสนองตอส่ิงเราได
หลายรูปแบบ คิดไดดีมาก แปลก แตกตางจากคนท่ัวไป 
  ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดจินตนาการประยุกต ซ่ึงเปนจินตนาการท่ี
มนุษยสรางข้ึนเพื่อแกปญหายุงยากท่ีมนุษยประสบ ไมใชจินตนาการที่ฟุงซานเล่ือนลอย 
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  ความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการคิดนอกกรอบความคิดเดิม ซ่ึงปด
กั้น (block) แนวคิดอยู กอใหเกิดแนวคิดอยางอ่ืนๆท่ีถือวาเปนแนวคิดท่ีจะนํามาพัฒนา แกปญหาท่ี
ตองการได 
  SS.Anacamee (2552, p.20) ใหความหมายของความคิดสรางสรรคไววา การคิด
สรางสรรค หมายถึง กระบวนการคิดหรือการกระทําใดๆก็ตามท่ีสามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ท้ังเชิงปจเจกบุคคลและสังคมในทางบวกท่ีดีงาม หรืออยางนอยก็ไมไปทําลายจริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมอยางจําเพาะเจาะจงซ่ึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการคิด
สรางสรรคท่ีแทจริงนั้น ยอมจะไมไดเกิดการเปล่ียนแปลงไปตามวิถีทางปรกติท่ัวไป แตมันจะตอง
เกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตางหรือพิเศษอยางจําเพาะเจาะจงเสมือนกับการสรางสรรคผลงาน
ช้ินเยี่ยมของเหลาบรรดาศิลปนท่ีไมอาจจะลอกเลียนแบบกันได ดวยเหตุผลดังกลาวการคิดหรือการ
กระทําใดๆ ก็ตามท่ีเปนไปตามวิถีทางปกติท่ัวไปท่ีเคยเปนมาจึงไมอาจจะเรียกวาเปนการสรางสรรค
ท่ีแทจริงได 
  การสรางสรรคจึงถือเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงอยางกาวกระโดดของเร่ืองบาง
เร่ืองหรือกับส่ิงบางส่ิง อยางมีจุดมุงหมายอันชัดเจน และแอบแฝงไวดวยศิลปะท่ีลึกซ้ึง แตจะตองไม
ซํ้าแบบใคร 
  Guilford (1959) กลาววา ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถทางสมอง เปน
ความสามารถที่จะคิดไดหลายทิศหลายทางหรือแบบอเนกนัย  และความคิดสรางสรรคนี้
ประกอบดวยความคลองในการคิด ความคิดยืดหยุน และความคิดท่ีเปนของตนเองโดยเฉพาะ คนท่ี
มีลักษณะดังกลาวจะตองเปนคนกลาคิด ไมกลัวถูกวิพากษวิจารณ และมีอิสระในการคิดดวย 
  Wallach and Kogan (1965) เช่ือวาความคิดสรางสรรค หมายถึง ความคิดโยง
สัมพันธไดคนมีความคิดสรางสรรค คือ คนท่ีสามารถคิดอะไรไดอยางสัมพันธกันเปนลูกโซ เชน 
เมื่อเห็นคําวา ปากกาก็นึกถึง กระดาษ ดินสอ ฯลฯ ยิ่งคิดไดมากเทาไรยิ่งแสดงถึงศักยภาพดาน
ความคิดสรางสรรคมากเทานั้น 
  Torrance (1972) อธิบายวา ความคิดสรางสรรคนั้นเปนการรวบรวมประสบการณ
ท้ังหมดท่ีผานมา เพื่อสรางรูปแบบอยางใหม ความคิดใหมๆ หรือผลิตผลใหมๆ 
  ความคิดสรางสรรค เปนการแยกประสบการณหรือความรูเดิม สรางเปนความคิด
ใหม หรือผลผลิตใหม ในรูปแบบและวิธีการที่มีความหมาย (Brandwein, 1960) 
  ความคิดสรางสรรค เปนพฤติกรรมท่ีนาจะเปนท้ังกระบวนการและผลผลิต ซ่ึงในแง
ของกระบวนการนั้น เปนความสามารถในการคิดท่ีซับซอน มีความคลองในการเช่ือมโยงสัมพันธ
ส่ิงตางๆ เขาดวยกัน (McCandless and Evan, 1973) 
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  Anderson (1970) ใหความหมายความคิดสรางสรรค คือ ความสามารถของบุคคลใน
การคิดแกปญหาดวยการคิดอยางลึกซ้ึง ท่ีนอกเหนือไปจากการคิดอยางปกติธรรมดาเปนลักษณะ
ภายในตัวบุคคล ท่ีสามารถจะคิดไดหลายแงหมายมุมผสมผสานจนไดผลิตผลใหมท่ีถูกตองสมบูรณ
กวา 
  Baron and May (1960) ใหคําจํากัดความวา ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถ
ของมนุษยท่ีจะนําไปสูส่ิงใหมๆ เกิดผลผลิตใหมๆ ทางเทคโนโลยีรวมทั้งความสามารถในการ
ประดิษฐคิดคนส่ิงแปลกใหม ดังเชน โทมัส เอดิสัน คนพบหลอดไฟฟา และเคร่ืองไฟฟานานาชนิด 
ซ่ึงงานประดิษฐคิดคนของเขาก็จัดเปนงานท่ีมีลักษณะความคิดริเร่ิมสรางสรรค คือ แปลกใหม 
แตกตางจากท่ีเคยปรากฏ และยังเปนประโยชนอยางมหาศาลตอชาวโลก 
  Guilford (1950) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เปนผูสนใจศึกษาคนความเกี่ยวกับเร่ือง
สมรรถภาพทางสมอง ความคิดสรางสรรค จนสามารถสรุปแนวคิดทางดานความคิดสรางสรรคท่ี
เปนประโยชนและจากแนวคิดนี้ จึงทําใหมีการศึกษาเร่ืองความคิดสรางสรรคอยางกวางขวางและ
ลึกซ้ึงข้ึน ในเวลาตอมากิลฟอรด อธิบายวาความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดอเนกนัย 
(divergent thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง หลายมุม คิดไดกวางไกล ซ่ึงลักษณะ
ความคิดเชนนี้จะนําไปสูการคิดประดิษฐส่ิงแปลกใหมรวมถึงการคิด คนพบวิธีการแกปญหาได
สําเร็จดวย และเขายังอธิบายเพิ่มเติม ความคิดอเนกนัยวาประกอบดวยลักษณะความคิดริเร่ิม 
(originality) ความคลองตัวในการคิด (fluency)  ความยืดหยุนในการคิด (flexibility) และความคิด
ละเอียดลออ (elaboration) 
  ดังนั้นความคิดอเนกนัย หรือความคิดแบบกระจาย (divergent thinking) จึงตรงกัน
ขามกับความคิดเอกนัย (convergent thinking) หรือความคิดในทิศทางเดียว ซ่ึงเปนลักษณะความคิด
ท่ีมุงเนนเพียงความคิดเดียวเทานั้น ในขณะท่ีความคิดอเนกนัยมุงสงเสริมใหเกิดความคิดมาก 
หลากหลาย ท้ังปริมาณและคุณภาพ เพราะเช่ือวาลักษณะความคิดอเนกนัยจะเปนหนทางใหคนพบ
ความคิดท่ีดีท่ีมีคุณภาพหรือความคิดสรางสรรค 
  Getzels and Jackson (1975) มีความเห็นสอดคลองกับกิลฟอรด เขากลาววา ความคิด
สรางสรรคเปนลักษณะการคิดท่ีหาคําตอบหลายๆ คําตอบในการตอบสนองตอส่ิงเราซ่ึงลักษณะ
เชนนี้มักจะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีมีอิสระในการตอบสนองจึงจะสามารถตอบไดมาก 
  Wescott and Smith (1963) ไดอธิบายวา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทาง
สมองท่ีรวมการดึงประสบการณเดิมของแตละคนออกมา แลวนํามาจัดใหอยูในรูปใหม การจัดรูป
ใหมของความคิดนี้เปนลักษณะเฉพาะของแตละคน ไมจําเปนจะตองเปนส่ิงใหมระดับโลกก็ไดซ่ึง
สอดคลองกับเดรฟดาล (Drevdahl, 1960) ท่ีใหความหมายวาเปนความสามารถของบุคคลในการคิด



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

16 

สรางสรรคผลผลิต หรือส่ิงแปลกๆ ใหมๆ ไมเปนท่ีรูจักมากอน ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานั้นอาจจะเกิดจาก
การรวบรวมเอาความรูตางๆ ท่ีไดจากประสบการณแลวเช่ือมโยงเขากับสถานการณใหมๆ และส่ิงท่ี
เกิดข้ึนใหมนี้ ไมจําเปนจะตองเปน ส่ิงท่ีสมบูรณอยางแทจริง อาจออกมาในรูปของผลิตผลทาง
ศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร หรือเปนเพียงกระบวนการหรือวิธีการเทานั้นก็ได 
  ความคิดสรางสรรคจึงเปนลักษณะความคิดแปลกใหม ซ่ึงอาจเกิดจากการคิด
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากความคิดเดิม ใหเปนความคิดท่ีแปลกใหมและแตกตางจากความคิดเดิม 
และเปนความคิดท่ีเปนประโยชน 
  Wallace and Kogan (1957) อธิบายวาความคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพันธ กลาวคือ เม่ือระลึกถึงส่ิงหนึ่งไดก็จะเปนสะพานชวยใหระลึกถึงส่ิงอ่ืนท่ีมี
ความสัมพันธกันไดตอไปอีก และสเปยแมน (Spearman, 1963) ไดใหหมายความวา ความคิด
สรางสรรค คือ อํานาจจินตนาการของมนุษยในการท่ีจะสามารถสรางผลผลิตใหมๆ ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของกลุมเกสตัลทท่ีวา ความคิดสรางสรรคเปนขบวนการของการกระทําเพื่อใหไดผล
ผลิตใหมๆ ทางความคิด ซ่ึงจะเกิดจากความคิดจินตนาการมากกวาการใชเหตุผล และเชนเดียวกับ
การศึกษาของ ออสบอน (Osborn, 1957) พบวาความคิดสรางสรรคเปนจินตนาการประยุกต 
(applied imagination) คือ เปนจินตนาการที่มนุษยสรางข้ึน เพื่อแกปญหายุงยากท่ีมนุษยประสบอยู 
มิใชเปนจินตนาการที่ฟุงซาน เล่ือนลอยโดยท่ัวไป ความคิดจินตนาการจึงเปนลักษณะสําคัญของ
ความคิดสรางสรรคในการนําไปสูผลผลิตท่ีแปลกใหม และเปนประโยชนแตลําพังเพียงความคิด
จินตนาการอยางเดียว ก็คงไมทําใหเกิดผลผลิตสรางสรรคข้ึนมาได ความคิดสรางสรรคจึงเปน
ความคิดจินตนาการที่ควบคูกันไปกับความอุตสาหพยายาม จึงจะทําใหงานสรางสรรคสําเร็จลงได 
ดังท่ี โทมัส เอดิสัน ไดกลาววา งานสรางสรรคนั้นเปนงานท่ีเกิดจากหยาดเหง่ือถึง 90 เปอรเซ็นต แต
เปนแรงดลใจเพียง 10 เปอรเซ็นตเทานั้น 
  เพราะฉะน้ันงานสรางสรรคจึงเปนงานท่ีตองอาศัยความอุตสาหะ  บากบ่ัน 
ขยันหม่ันเพียร และทํางานหนักอยางยิ่ง และทํางานหนักอยางยิ่ง และความเกียจคราน ความเฉ่ือยชา
เปนอุปสรรคสําคัญของการคิดสรางสรรค 
  Fromm (1963) ใหความหมายความคิดสรางสรรควา ความสามารถของบุคคลท่ีจะ
สังเกตเห็น รับรู เขาใจ และมีปฏิกิริยาตอบสนองดวย หรือวา “creativity is the ability to see or to 
aware and to respond” ตัวอยางเชน คนท่ีมองเห็นความสวยงามของดอกไม ก็จะเกิดความรูสึก
ซาบซ้ึงในความงาม และมีปฏิกิริยาโตตอบ กลาววาจาเปนคําชม และเขียนเปนคําประพันธ หรือ
เขียนเปนภาพข้ึน นั่นก็หมายความวาเม่ือเกิดแรงดลใจจากการรับรู ก็หาทางตอบสนองดวยความ
พยายามใหเกิดงานหรือผลผลิตข้ึน ดังเชนบรรดานักประดิษฐท้ังหลาย นิวตัน เห็นผลแอปเปลหลน 
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ก็คิดแรงดึงดูดเขาศูนยกลาง เจมสวัต เห็นไอน้ําทําใหฝากาเผยอก็ทําใหคิดเคร่ืองจักรไอน้ําไดสําเร็จ 
เปนตน 
  ความคิดสรางสรรคจึงนับเปนกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลักษณะอเนกนัยอัน
นําไปสูการคิดคนพบ ส่ิงแปลกใหมดวยการคิดดดัแปลง ปรุงแตงจากความคิดเดิมผสมผสานกันให
เกิดส่ิงใหม ซ่ึงรวมท้ังการประดิษฐคิดคนพบส่ิงตางๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎี หลักการไดสําเร็จ 
ความคิดสรางสรรคจะเกิดข้ึนไดนี้ มิใชเพียงแตคิดในส่ิงท่ีเปนไปได หรือส่ิงท่ีเปนเหตุเปนผลเพียง
อยางเดียวเทานั้น หากแตความคิดจินตนาการ ก็เปนส่ิงสําคัญยิ่งท่ีจะกอใหเกิดความแปลกใหม แต
ตองควบคูกันไปกับความพยายามท่ีจะสรางความคิดฝนหรือจินตนาการใหเปนไปได หรือท่ีเรียกวา
เปนจินตนาการประยุกตนั่นเอง จึงจะทําใหเกิดผลงานจากความคิดสรางสรรคข้ึน 
  จากนิยามที่กลาวมาท้ังหมดนั้นสรุปความหมายของความคิดสรางสรรคไดวา 

ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถพิเศษซ่ึงมีอยูในตัวบุคคล มีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับ
ระดับสติปญญา มีระดับปญญาสูงกวาคนท่ีไมมีความคิดสรางสรรค เปนคนท่ีมีความคิดท่ีจะ
กอใหเกิดพฤติกรรมอันนํามาซ่ึงผลงานท่ีปรากฏออกมาใหเห็น เกี่ยวกับความคิดริเร่ิมท่ีนําไปสู
ความสําเร็จ สามารถประดิษฐคิดคนส่ิงแปลกใหมท่ีแตกตางจากท่ีเคยปรากฏ และเปนประโยชน
อยางมหาศาลของชาวโลก มีลักษณะความคิดอเนกนัย คือคิดหลายทาง หลายแง หลายมุม คิดได
กวางไกล เปนกระบวนการทางสมองท่ีรวมถึงการนําประสบการณเดิมของแตละคนออกมา แลว
นํามาจัดในรูปแบบใหม เปนลักษณะเฉพาะของแตละคน เปนจินตนาการประยุกตท่ีมนุษยสรางข้ึน 

นําไปสูผลผลิตท่ีแปลกใหม มีความสามารถเช่ือมโยงสัมพันธ ในกระบวนการตางๆ ท่ีจะทําใหงานสู
ความสําเร็จ 
 2. ประเภทของความคิดสรางสรรค  
  ฉัตรชัย ศิริพันธุ (2546, หนา 27) ไดอธิบายประเภทของความคิดสรางสรรควา 
   (1) ความคิดสรางสรรคทางความคิด (creative in thinking ) หมายถึง การคิด
แสวงหาแนวทางแกปญหาและพัฒนางาน หรือการบริหารงานใหประสบความสําเร็จ และ
เจริญกาวหนา รูจักการศึกษาวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา และแนวทางแกปญหา เพ่ือนํามา
วางแผนงานตอไป เชนการประชุมสัมมนาระดมสมองในการพัฒนางาน 
   (2) ความคิดสรางสรรคทางความงาม  (creative in beauty) หมายถึง การสรางสรรค
ความงามท่ีแปลกใหมใหงดงามและมีคุณคายิ่งข้ึน ซ่ึงเปนความคิดสรางสรรคในทางปฏิบัติ เชน 
การสรางสรรคงานศิลปะ การออกแบบสีสันและลวดลายเส้ือผา การตกแตงหองเรียน บาน 
สํานักงาน ใหมีความงามและแปลกใหม เปนตน 
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   (3) ความคิดสรางสรรคทางประโยชนใชสอย (creative in function ) หมายถึง 
สรางสรรคดัดแปลงส่ิงตางๆ ใหมีคุณคาทางประโยชนใชสอย เชน งานส่ิงประดิษฐ งานศิลปะท่ีนํา
วัสดุตางๆมาผลิตข้ึนใหเกิดประโยชนใชสอย เปนตน 
 3. องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
  อารี  รังสินันท (2532, หนา 37) อธิบายความสําคัญของความคิดคลองแคลวไววา 
   (1) ความคลองแคลว 
    ความคลองแคลวในการคิด มีความสําคัญตอการแกปญหา เพราะในการ
แกปญหา จะตองแสวงหาคําตอบหรือวิธีการแกไขหลายวิธี และตองนําวิธีการเหลานั้นมาทดลอง
จนกวาจะพบวิธีการที่ถูกตองตามท่ีตองการ 
    ความคิดคลองแคลว นับวาเปนความสามารถอันดับแรก ในการพยายามท่ีจะ
เลือกเฟนใหไดความคิดท่ีดี เหมาะสมท่ีสุด กอนอ่ืนจําเปนตองคิด คิดออกมาใหไดมาก หลายอยาง
และแตกตางกันแลวจึงนําเอาความคิดท่ีไดท้ังหมดมาพิจารณาเปรียบเทียบกันวาความคิดอันใดเปน
ความคิดท่ีดีท่ีสุด และใหประโยชนคุมคาท่ีสุด โดยคํานึงถึงหลักเกณฑในการพิจารณา เชน 
ประโยชนท่ีได เวลา การลงทุน ความยากงายในการทํา บุคลากร เปนตน 
    ความคิดคลองแคลว ชวยใหเด็กไดเลือกคําตอบท่ีดีเหมาะสมท่ีสุด และยังชวย
จัดทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีอาจเปนไปไดอีกดวย ยกตัวอยางเชนในการแกปญหาใดๆ ก็ตาม เรามักจะ
พยายามหาวิธีแกไขหลายๆ วิธี โดยใหโอกาสในการเลือกเปนอันดับลงมา เชน ถาเราไมสามารถทํา
ไดอยางวิธีท่ี 1 วิธีท่ี 2 ก็อาจนํามาทดลองใชได หรือวิธีท่ี 3 ก็ยังเปนวิธีท่ีนาสนใจถาวิธีท่ี 2 ไม
สามารถแกไดเหลานี้ เปนตน ดังนั้น ความคิดคลองแคลวนอกจากจะชวยใหมีขอมูลมากพอใน 
การเลือกแลว ยังมีชองทางอ่ืนท่ีเปนไปไดใหเลือกอีกดวย จึงนับไดวา ความคิดคลองแคลว เปน
ความสามารถในการคิดเบ้ืองตนท่ีจะนําไปสูความคิดท่ีมีคุณภาพ หรือความคิดสรางสรรคนั่นเอง 
   (2) ความคิดยืดหยุน 
    ความคิดยืดหยุน หมายถึง ประเภท หรือแบบของการคิดแบงออกเปน 2 
ลักษณะไดแก (Guilford, 1969, pp.145-151) 
    ความยืดหยุนท่ีเกิดข้ึนทันที เปนความสามารถในการคิดไดหลายทางอยาง
อิสระบางคนท่ีมีความคิดยืดหยุนในดานนี้จะคิดประโยชนของหนังสือพมิพวามีอะไรบางไดหลาย
ทิศทาง ในขณะท่ีคนซ่ึงไมมีความคิดยืดหยุนจะคิดไดเพียงทิศทางเดียว 
    ความคิดยืดหยุนทางการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการดัดแปลง
ความรู หรือประสบการณใหเกิดประโยชนหลายๆ ดาน ซ่ึงมีประโยชนตอการแกปญหา คนท่ีมี
ความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซํ้ากัน 
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   (3) ความคิดละเอียดลออ 
    ความคิดละเอียดลออ  หมายถึง  ความคิดเกี่ยวกับรายละเอียดท่ีใชใน 
การตกแตง เพื่อทําใหความคิดท่ีเกิดข้ึนนั้นสมบูรณยิ่งข้ึน 
    ความคิดละเอียดลออ เปนคุณสมบัติท่ีชวยใหการคิดมีความละเอียดลออ มี
ความพิเศษ และมีความเปนไปไดมากข้ึน ยกตัวอยาง เชน บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคใน 
การประดิษฐแจกัน เม่ือมีความคิดท่ีจะสรางแจกันท่ีมีความแปลกใหมข้ึนมาสักช้ินหนึ่ง นอกจากจะ
คิดใหมีรูปราง รูปทรงใหม ใสน้ําได ปกดอกไมไดแลว เขายังจะคิดถึงรายละเอียดตางๆ ดวย เชน 
แจกันจะมีสีอะไร มีลวดลายอยางไร ฐานแจกันกวาง ยาว หรือมีรัศมีเทาไร มีความหนาแคไหน ทํา
ดวยวัสดุอะไร ตกแตงอยางไร ขอบแจกันมีความหยักมากนอยเพียงใด ฯลฯ ซ่ึงจะชวยใหแจกนัท่ีเขา
คิดข้ึนมาน้ันมีความพิเศษ มีรายละเอียด มีความสมบูรณมากข้ึน ทํานองเดียวกัน ผูท่ีมีความคิด
สรางสรรคในการออกแบบเส้ือผา นอกจากจะคิดออกแบบเส้ือผาใหเหมาะสม พอดีกับรูปราง
เหมาะสมกับโอกาสที่ใชแลว เขาจะยังพิถีพิถันตอรายละเอียดอ่ืนๆ ท้ังการเลือกสีสัน เนื้อผา การตัด
เย็บ การปก ตกแตง เพื่อเพิ่มความพิเศษใหกับแบบเส้ือผาท่ีเขาคิด นอกจากจะสวมใสสบายสวยงาม
แลว ยังมีความนาสนใจอ่ืนๆ ดวย เด็กท่ีมีความคิดละเอียดลออ เม่ือวาดภาพก็มักจะมีรายละเอียด
ตกแตงภาพท่ีเขาวาดมากกวาภาพท่ีเด็กในวัยเดียวกันวาด เชน วาดภาพคน ก็มักมีรายละเอียดของ
สีสันลวดลายเส้ือผา การตกแตงลูกไม กระดุม กระเปา รอยจีบของแขนเส้ือ และกระโปรง ลวดลาย
ของรองเทา เคร่ืองประดับ รายละเอียดของอวัยวะตางๆ เชน นิ้วมือ ตา ค้ิว เปนตน 
  ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546, หนา 19) กลาวถึงองคประกอบของความคิด
สรางสรรควาประกอบดวย 
   (1) ความคิดริเร่ิม (originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหมซ่ึงแตกตาง
ไปจากความคุนเคย ความริเร่ิมแปลกใหมในท่ีนี้ อาจแสดงออกในรูปลักษณะทางผลผลิตหรือ
กระบวนกรคิดก็ได เชน การตีความรับรูเนื้อหาตางๆท่ีผานเขามาสูประสาทสัมผัส 
    อยางไรก็ตาม ความคิดริเร่ิมไมจําเปนตองเปนส่ิงใหมซ่ึงไมเคยปรากฏมากอน 
แตอาศัยการสะสมและรวบรวมความรูเดิมมาดัดแปลงหรือประยุกตใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน
โดยส่ิงประดิษฐสวนใหญลวนอาศัยแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
    บุคลิกภาพของผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค จะเปนผูเปดกวางยอมรับความคิด
และประสบการณแปลกใหม กลาคิด กลาแสดงออก กลาทดลอง มีความเช่ือม่ันในแนวคิดใหมของ
ตนเอง มีความอยากรูอยากเห็น ตลอดจนมีความอิสระในการคิดและการกระทําโดยไมยึดม่ันกับ
กฎเกณฑใดๆ จนมากเกินไป 
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   (2) ความคลองแคลว (fluency) หมายถึง ความสามารถในการผลิตความคิดท่ี
แตกตางและหลากหลายภายใตกรอบจํากัดของเวลาเปนความสามารถเบ้ืองตนซ่ึงจะนําไปสู
ความคิดอยางมีคุณภาพ และการคิดเพื่อการแกปญญาอยางมีประสิทธิภาพตอไป โดยแบงเปน 
    (2.1) ความคลองแคลวดานถอยคํา (word fluency) เปนความสามารถใน 
การใชถอยคําอยางคลองแคลว 
    (2.2) ความคลองแคลวดานการโยงสัมพันธ (associational fluency) เปน
ความสามารถในการหาถอยคําท่ีมีความหมายเหมือนหรือคลายคลึงกันไดอยางรวดเร็ว 
    (2.3) ความคลองแคลวดานการแสดงออก (expressional fluency) ความ 
สามารถในการนําคํามาเรียงกันเปนวลีและประโยคเพื่อแสดงจุดหมายท่ีตองการไดอยางเหมาะสม 
    (2.4) ความคลองแคลวในการคิด (ideational fluency) ความสามารถในการ
คิดส่ิงท่ีตองการ โดยสามารถผลิตความคิดไดอยางหลากหลาย 
   (3) ความยืดหยุนในการคิด (fluency) เปนความสามารถในการคิดนอกกรอบไม
ตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย ความยืดหยุนชวยใหสามารถมองเห็นส่ิงตางๆ ในแงมุมใหม 
จึงนบัเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดความคลองแคลวใหพัฒนาความคิดแตกแขนงในทิศทางท่ีแตกตาง 
ไมซํ้าซอน นําไปสูการคิดอยางมีคุณภาพ และการสรางสรรคส่ิงใหม 
    ความยืดหยุนมีสวนสัมพันธกับความคิดในการดัดแปลงและความอิสระใน
การคิด กลาวคือ ผูมีความสามารถในการคิดดัดแปลงสูงยอมแสดงถึงความสามารถในการยึดหยุน
สูงดวย และผูที่มีอิสระในการตอบสนองตอส่ิงเรา จึงเปนประโยชนตอการสงเสริมความยืดหยุน
ดังกลาว 
    ลักษณะนิสัยพื้นฐานท่ีชวยสงเสริมใหเกิดความยืดหยุน คือ การเปดใจกวาง
สามารถรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางได ซ่ึงจะกอใหเกิดฐานขอมูลท่ีหลากหลาย ตรงกันขามกับผูท่ี
ยึดม่ันในความคิดใดความคิดหนึ่งอยางเหนียวแนน ซ่ึงจะเปนอุปสรรคตอความคิดสรางสรรค 
   (4) ความคิดละเอียดละลออในการคิด (elaboration) หมายถึง การคิดตกแตงใน
รายละเอียดเพื่อขยายความคิดหลักใหสมบูรณ ความละเอียดลออสัมพันธกับความสามารถใน 
การสังเกตไมละเลยในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ท่ีผูอ่ืนอาจมองขามไปผลสําเร็จของส่ิงประดิษฐหรือ
องคความรูตางๆ ตองอาศัยความคิดในรายละเอียด 
    ผูมีความละเอียดประณีตพิถีพิถันนั้น แสดงวาเปนผูมีประสาทรับรูวองไว ชาง
สังเกต ลึกซ้ึง ตื่นตัว มีปฏิกิริยาตอสภาพแวดลอมตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการ
จําแนกแยกแยะอยางฉับไวและเฉียบคม พัฒนาการดานความละเอียดลออสูงข้ึนตามวัย และเพศ
หญิงจะมีความละเอียดลออมากกวาเพศชาย เปนตน 
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  จะเห็นไดวา ความคิดสรางสรรคเกิดข้ึนจากองคประกอบหลายประการ เปนส่ิงท่ีมี
มาพรอมกับคนทุกคน ทุกเพศ ตั้งแตกําเนิด โดยบุคคลสามารถสงเสริมใหความคิดสรางสรรค
พัฒนาข้ึนไดดวยการฝกอบรมอยางถูกวิธี ในขณะเดียวกัน ความคิดสรางสรรคอาจถูกปนทอนลงได
ดวยขอจํากัดและเง่ือนไขตางๆรวมท้ังสภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ืออํานวย 
  เพียงจิต  ดานประดิษฐ (2547, หนา 37-42) กลาววา ในการพิจารณาเร่ือง
องคประกอบของความคิดสรางสรรคนี้ ไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา ซ่ึง กิล
ฟอรด (Guilford, 1967, p.62) ไดอธิบายวา ความคิดสรางสรรค เปนความสามารถทางสมองท่ีคิดได
อยางซับซอน กวางไกล หลายทิศทาง หรือเรียกวา ความคิดอเนกนัย หรือ ความคิดกระจาย 
(divergent thinking) ซ่ึงประกอบดวยความคิด 4 ลักษณะ คือ ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุนความคิดละเอียดลออ 
   (1) ความคิดริเร่ิม 
    ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความคิดท่ีแปลกใหม แตกตางจากความคิดธรรมดา 
หรือความคิดท่ีแตกตางจากบุคคลอ่ืน 
    ลักษณะของความคิดริเร่ิม ความคิดริเร่ิม เปนจุดเร่ิมตนท่ีทําใหเกิดความ
สรางสรรคจึงนับเปนองคประกอบท่ีสําคัญองคประกอบหน่ึงของความคิดสรางสรรคท่ีควรไดรับ
การกระตุน และสงเสริมใหเกิดข้ึนกับเด็กทุกคน เพื่อจะไดเปนจุดเร่ิมตนใหเด็กสรางสรรคตอไป 
    ความคิดริเร่ิม มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ดังนี้ 
    1)  เปนความคิดท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ังแรก 
    2)  เปนความคิดท่ีแปลก แตกตางจากความคิดเดิม อาจไมเคยมีใครเคยนึก 
หรือคิดถึงมากอน ซ่ึงทอแรนซ (Torrance, 1965) ไดอธิบายวา ความคิดริเร่ิมเปนกระบวนการทาง
สมองท่ีสามารถคิดใหแตกตางไปจากส่ิงธรรมดา หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว 
    3)  เปนความคิดท่ีนาต่ืนเตน แตกตางออกไปจากความคิดเกา กาวสูความคิด
ใหม โดยไมปดบังและสกัดกั้นความคิด แตยอมเปดรับความคิดและประสบการณใหมๆ ซ่ึงจะ
นําไปสูความคิดท่ีไมซํ้ากันกับความคิดเดิม 
    4)  เปนจินตนาการประยุกต ซ่ึงเกิดจากการนําเอาความรูเดิม และจินตนาการ
มาคิดดัดแปลง ประยุกตใหเกิดเปนส่ิงใหม เกิดเปนผลงานใหม 
    5)  เปนลักษณะความคิดท่ีไมยอมคลอยตามความคิดของผูอ่ืนงายๆ จนกวาจะ
มีเหตุผลสมควร 
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    6)  จะเกิดข้ึนไดตองอาศัยความกลา กลาคิด กลาแสดงออก กลาทดลอง กลา
เส่ียง กลาท่ีจะเลนกับความคิดของตนเอง ไมขลาดกลัวตอส่ิงท่ีลึกลับ คลุมเครือ แตกลับยั่วยุ และทา
ทายใหลอง 
    ลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดริเร่ิม บุคคลที่มีความคิดริเร่ิมเปนผูมีลักษณะและ
พฤติกรรม คือ 
    1)  ไมชอบความซํ้าซาก จําเจ แตจะชอบปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหงานหรือส่ิง
ตางๆ ของเขามีชีวิตชีวา มีความแปลกใหมกวาเดิม 
    2)  ชอบ  และศรัทธาท่ีจะทํางานท่ีคอนขางยาก  ซับซอน  และตองใช
ความสามารถสูง 
    3)  มุงม่ันและมีสมาธิแนวแนในการทํางาน 
    4)  ทํางานเพราะความพอใจ ความศรัทธา ความชอบ มากกวาท่ีจะหวังรางวัล 
คาจาง ทํางาน เพราะแรงจูงใจภายในมิใชแรงจูงใจภายนอก 
    5)  เปนคนกลาเส่ียง กลาแสดงออก ชอบเลนกับความคิดของตนเอง ชอบส่ิงท่ี
คลุมเครือ เพราะทาทายจินตนาการและความสามารถ 
   (2) ความคิดคลองแคลว 
    ความคิดคลองแคลว หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไมซํ้ากันในเร่ืองเดียวกัน 
(Guilford, 1969, pp. 145-151) 
    ความคิดคลองแคลว แบงออกเปนดานยอยๆ ไดดังนี้ 
    1) ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา เปนความสามารถในการใชถอยคําได
อยางคลองแคลว 
    2) ความคิดคลองแคลว ทางดานการโยงความสัมพันธ เปนความสามารถท่ี
จะคิดหาถอยคํา หรือส่ิงของท่ีเหมือนกันหรือคลายกันไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดภายในเวลาท่ี
กําหนด 
    3) ความคิดคลองแคลวทางการแสดงออก เปนความสามารถในการคิดและ
แสดงออกไดอยางคลองแคลว เชน มีความสามารถในการใชวลีหรือประโยค สามารถนําคํามาเรียง
กันอยางรวดเร็ว เพื่อใหไดประโยคท่ีตองการ 
    4) ความคลองแคลวในการคิด เปนความสามารถท่ีจะคิดในส่ิงท่ีตองการ
ภายในเวลาท่ีกําหนด เชน ใหคิดประโยชนของหนังสือพิมพใหไดมากท่ีสุดภายในเวลาท่ีกําหนดให 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

23 

  ศิริกาญจน โกสุมภ (2549, หนา 77) Guiford จัดใหความคิดอเนกนัย (divergent 
thinking) เปนความคิดสรางสรรค ซ่ึงบุคคลใชในการแกปญหา และกอใหเกิดส่ิงใหมๆ ข้ึน
โดยท่ัวไปประกอบดวย 
   (1) ความคิดคลองแคลว (fluency) ซ่ึงหมายถึง ปริมาณความคิดของบุคคลในการ
คิดหาคําตอบไดอยางรวดเร็ว คลองแคลว และมีปริมาณมากในเวลาจํากัด 
   (2) ความคิดยืดหยุน (fluency) ซ่ึงหมายถึง ประเภทหรือแบบแผนความคิดท่ี
สามารถคิดไดหลายทิศทาง การใชวิธีการหลายๆอยางท่ีแตกตางกัน มาจัดเปนความคิดใหมีหลาย
ทิศหลายทางแตกตางกันออกไป 
   (3) ความคิดริเร่ิม (originality) ซ่ึงหมายถึง ลักษณะความแปลกใหม แตกตางจาก
บุคคลอ่ืน เปนความคิดที่คนอ่ืนคิดไมถึง แนวคิดแปลกใหมท่ีกลาคิดใหแตกตางจากความคิดเดิม
หรือความคิดเกา 
   (4) ความคิดรอบคอบละเอียดลออ (elaboration) ซ่ึงหมายถึง ความชางสังเกต 
พิถีพิถันประณีตบรรจง เพื่อใหการสรางผลงานมีความแปลกใหมเปนพิเศษ เปนข้ันเปนตอน 
สามารถอธิบายใหเปนภาพพจนชัดเจน เปนความคิดท่ีนํามาขยายความคิดแรกใหชัดเจนข้ึนเปนการ
เพิ่มรายละเอียดใหความคิดริเร่ิมสมบูรณ งดงามและมีสาระชัดเจนข้ึน  
  จากทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ Guilford ไดอธิบายวา ความคิดสรางสรรค
เปนความสามารถทางสมองท่ีคิดไดกวางไดหลายทิศทาง หรือเรียกวา ลักษณะการคิดเอกนัย หรือ
การคิดแบบกระจาย (divergent thinking) ซ่ึงประกอบดวย ความคิดคลองแคลว ความคิดริเร่ิม 
ความคิดละเอียดลออ 
   (1) ความคิดคลองแคลว (fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบสนอง
ตอส่ิงเราใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได  หรือความสามารถคิดหาคําตอบท่ีเดนชัดและตรงประเด็น
มากท่ีสุด ซ่ึงจะนับปริมาณความคิดท่ีไมซํ้ากันในเร่ืองเดียวกันพูดงายๆ คือมองในแงปริมาณของ
ผลงาน 
   (2) ความคิดยืดหยุน (flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของ
ความคิดในสถานการณตางๆ ได ความคิดยืดหยุนจะเนนในเร่ืองของปริมาณท่ีเปนประเภทใหญๆ 
ของความคิดแบบคลองแคลว เปนตัวเสริมและเพ่ิมคุณภาพของความคิดคลองแคลวใหมากขึ้นดวย
การจัดเปนหมวดหมูและมีหลักเกณฑยิ่งข้ึน 
   (3) ความคิดริเร่ิม (originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหมแตกตางจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดงายๆ ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลง
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และประยุกตใหเกิดเปนส่ิงใหมข้ึน เชน วาดรูปก็ดูความกลาท่ีลายเสน การใหสีความแปลกของ
ความคิด พวกนี้สามารถคิดทะลุโลกและมิติของเวลา ทะลุกรอบท่ีวางไว 
   (4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียดในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไมเห็น และยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธส่ิงตางๆ อยางมี
ความหมาย 
  สรุปไดวาองคประกอบของความคิดสรางสรรคประกอบดวย ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดลออ โดยความคิดคลองแคลว และความคิดยืดหยุน 
เปนรากฐานของความคิดสรางสรรคสวนความคิดริเร่ิมนั้นทําใหเกิดส่ิงใหมๆ ข้ึนมา และความคิด
ละเอียดลออทําใหความคิดนั้นมีรายละเอียดในการคิดมากข้ึน องคประกอบดังกลาวจะอยูใน
ลักษณะท่ีเอ้ือซ่ึงกันและกันเสมอ คือจะตองมีท้ังศักยภาพทางการคิด มีความอดทน ความอยากรู
อยากเห็น กลาเส่ียง ซ่ึงเปนคุณลักษณะทางอารมณหรือสภาพแรงจูงใจท่ีเอ้ืออํานวยตอการคิด
สรางสรรคควบคูไปดวยเสมอ ดังนั้นหากบุคคลที่มีศักยภาพทางการคิดไดรับการฝกใหคิด และ
ไดรับแรงกระตุนใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะคิด หรือริเร่ิมส่ิงใหมๆ ความกาวหนาในการคิดก็จะเกิดข้ึนได 
 4. ลักษณะของผูมีความคิดสรางสรรค 
  อารี รังสินันท  (2531, หนา 267-268) กลาววา ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคโดยปกติมัก
เปนบุคคลเงียบๆ ไมคอยชอบแสดงออกเขาจะสอใหเห็นถึงความคิดท่ีมีผลิตผล มีปญญา และมี
คุณคาชอบอยูลําพังไมชอบสมาคม จึงมักมีเพื่อนสนิทสนมอยูดวยเพียงไมกี่คน เปนคนท่ีไมคอย
สนใจในความคิดเห็นของผูอ่ืน มักตัดสินใจดวยตนเอง และชอบท่ีจะทดลองทําส่ิงใหมๆ โดยไม
กลัวการลมเหลว ชอบใฝหาความรูและประสบการณ สนใจในทุกส่ิง ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจึงมัก
เปนบุคคลท่ีมีบุคลิกหลายๆ อยางๆ บางคร้ังอาจข้ีเกียจ บางคร้ังก็ขยัน บางทีกอสนใจทุกส่ิงทุกอยาง 
บางทีก็ไมสนใจอะไรเลย และมีอารมณท้ังราเริง และสนุกสนาน ขณะเดียวกันก็อาจเครงเครียดได 
โดยท่ัวไปผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีลักษณะดังนี้ 
   (1) มีศิลปะในการใชภาษา ไมวาจะเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน มีคํากลาวกันวา
คนเราจะไมสามารถเขียนอะไรไดถาเขาไมมีอะไรจะพูด และเชนกัน คนเราไมสามารถพูดอะไรได
ถาเขาไมรูจะเขียนอยางไร ศิลปะในการใชภาษาในท่ีนี้ไมไดหมายความถึงความถูกตองในการใช
ภาษา แตหมายถึงการประหยัดถอยคํา การรูจักควบคุมตนเองในการใชภาษาพูดและภาษาเขียน รูจัก
ใชขอความกะทัดรัด แตครอบคลุมเนื้อหากระจางชัด และถูกตอง ส่ิงนี้ถือเปนทักษะอยางหน่ึงของผู
ท่ีมีความคิดสรางสรรค 
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   (2) มีความฉลาด ความฉลาดในท่ีนี้มิไดหมายถึงความเปนอัจฉริยะแตหมายถึง
ความสามารถในการรวบรวมขอมูลตางๆ ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคสวนใหญจึงเปนบุคคลที่ชอบ
ใฝหาความรูอยูเสมอ 
   (3) เปนบุคคลท่ีชอบขีดเขียน การชอบขีดเขียนบันทึกส่ิงตางๆ เปนคุณลักษณะ
อยางหนึ่ง ของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค การขีดเขียนหรือบันทึกส่ิงตางๆ เปนทางหนึ่งในการเก็บ
รวบรวมความรูไว การแสดงความคิดเห็นใหมๆ ท่ีสรางสรรคโดยกล่ันกรองออกมาเปนตัวอักษร 
   (4) มีความสํานึกตอสังคม ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคเปรียบเสมือนศิลปนท่ีสราง
ผลงานใหมๆ ทางศิลปะอยูเสมอ บุคคลประเภทนี้จะทํางานเพ่ือสังคม และมีชีวิตอยูทามกลางสังคม
ท่ีแวดลอมตัวเขา ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะเปนบุคคลท่ีมองโลกในแงดีอยูเสมอ มีความคิดริเร่ิมท่ี
จะสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหดีกวาเดิม 
   (5) มีอารมณออนไหว ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคบางคร้ังจะมีอารมณ ความรูสึก
ออนไหว ในบางส่ิงท่ีบุคคลธรรมดาไมมีความรูสึกเชนนั้น บุคคลประเภทนี้มักจะมองส่ิงท่ีอยู
รอบตัวเขาดวยทาทีท่ีฉงนสงสัย ทุกส่ิงดูจะเปนท่ีสะดุดตา สะดุดใจและสะดุดอารมณ ความรูสึก
ของคนประเภทนี้ เพื่อพยายามแสวงหาความคิดสรางสรรคตอส่ิงเหลานี้ 
   (6) มีแรงจูงใจท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหน่ึงเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคของ
เขาบางครั้งเราไมอาจท่ีจะทราบไดวาบุคคลใดมีความคิดสรางสรรคจนกวาเราจะมอบหมายใหเขา
กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ความเจริญกาวหนาสวนหนึ่งเปนผลมาจากการลองผิดลองถูก 
  อารี รังสินันท (2532, หนา 12-17) กลาววา ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดง
ออกมา แมคคินนอน ไดศึกษาคุณลักษณะของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค พบวาผูท่ีมีความคิด
สรางสรรค จะเปนผูท่ีตื่นตัวอยูตลอดเวลา (Alert) มีความสามารถในการใชสมาธิ มีความสามารถ
ในการพินิจพิเคราะหความคิดอยางถ่ีถวนเพ่ือใชในการแกปญหาและมีความสามารถใน 
การสอบสวนคนหารายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดอยางละเอียดกวางขวาง คุณลักษณะอีก
ประการหน่ึงก็คือ เปนผูท่ีเปดรับประสบการณตางๆ อยางไมหลีกเล่ียง (Openness to Experience) 
ชอบแสดงออกมากกวาท่ีจะเก็บกดไว และยังกลาวเพ่ิมเติมวาสถาปนิกท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงมัก
เปนคนท่ีรับรูส่ิงตางๆ ไดดีกวาสถาปนิกท่ีมีความคิดสรางสรรคต่ํา กูช (Gough, 1961) ไดศึกษากับ
นักศึกษาวิทยาศาสตรก็พบผลสอดคลองกัน นอกจากน้ี เมเดลสัน (Mendenson, 1964) และกรีซวอล 
(Griswald, 1966) ยังพบอีกวาบุคคลดังกลาวจะมองเห็นลูทางท่ีจะแกปญหาไดดีกวา เนื่องจากมี
ความต้ังใจดี มีการรับรูเร็วและงาย และมีแรงจูงใจสูง 
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  Anatasi   (1958, pp.28-29) กลาววา ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะตองเปนผูมี
ความรูสึกไวตอปญหามองเห็นการณไกล มีความเปนตัวของตัวเอง มีความสามารถในการคิดหลาย
แงหลายมุม และมีความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิดอยางคลองแคลว 
  Cropley (1970, pp.12-14) ไดสรุปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความคิด
สรางสรรคไว 4 ประการ กลาวคือ เปนผูมีประสบการณกวางขวาง มีความเต็มใจจะเส่ียง มีความรัก
ท่ีจะกาวไปขางหนา และมีความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดไดอยางคลองแคลวในระดับสูง 
  Hilgard and Atkinson (1967, pp.20-23) ไดเพิ่มเติมคุณลักษณะวา ผูท่ีมีความคิด
สรางสรรคเปนผูมีความคิดอิสระ ไมชอบตามอยางใคร ชอบคิดหรือทําส่ิงซับซอนหรือแปลกใหม 
และมีอารมณขัน สวนกิลฟอรด (Guilford, 1957) พบวาผูท่ีมีความคิดสรางสรรค เปนผูท่ีมีความ
อดทนตอส่ิงท่ียังไมแนชัด และเปนผูท่ีเต็มใจท่ีจะทํางานหนัก และอุทิศเวลาเพ่ืองาน ท้ังยังเปน
บุคคลท่ีมีความคิดยืดหยุน พรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงจากการยึดถือวิธีการเกาๆ มาสูแนวใหมๆ 
  Maslow (1953, p.9) ไดใหคําอธิบายวาบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค มีความแตกตาง
ไปจากบุคคลโดยท่ัวไปในลักษณะเฉพาะบางอยางคือ มีความเปนตัวของตัวเอง และไมขลาดกลัว
ตอส่ิงท่ีเขายังไมทราบ ตอส่ิงลึกลับและนาสงสัยหรือประหลาดใจ แตกลับรูสึกพอใจและตื่นเตนท่ี
จะเผชิญกับส่ิงเหลานั้น 
  Starkweather (1962, p.24) พบวา ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคเปนผูท่ีไมยอมคลอยตาม
ความคิดเห็นของคนอ่ืนอยางงายดาย และมีความมานะบากบั่นอยางท่ีสุด จะทํางานท่ียากและ
คอนขางสลับซับซอนใหสําเร็จจนได 
  Fromm (1963, p.18) กลาวถึงลักษณะของคนท่ีมีความคิดสรางสรรคไวคอนขาง
ละเอียด ดังนี้ 
   (1) มีความรูสึกท่ึง ประหลาดใจท่ีพบท่ีเห็นของใหมท่ีนาท่ึง (Capacity of be 
puzzled) หรือประหลาดใจ สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหมหรือของใหมๆ 
   (2) มีสมาธิสูง (Ability to Concentrate) การท่ีจะสรางส่ิงใดได คิดอะไรออกก็
ตองไตรตรองในเร่ืองนั้นเปนเวลานาน ผูท่ีสรางสรรคจําเปนจะตองมีความสามารถทําจิตใจใหเปน
สมาธิ 
   (3) สามารถที่จะยอมรับส่ิงท่ีไมแนนอน และส่ิงท่ีเปนขอขัดแยง และความตึง
เครียดได (Ability to accept conflict and tension) 
   (4) มีความเต็มใจท่ีจะทําส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหมทุกวัน (Willingness to be born 
everyday) คือมีความกลาหาญและศรัทธาท่ีจะผจญตอส่ิงแปลกๆ ใหมๆ ทุกๆ วัน 
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  Torrance (1963, p.13) พบวาวิธีการเรียนรูของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค ชอบ
การเรียนรูโดยการตั้งคําถาม ซักถาม เสาะแสวงหา ทดลอง เพื่อพยายามท่ีจะคนพบความจริงหรือ
คําตอบดวยตนเอง 
  Mason (1960, p.17-20) ไดอธิบายส่ิงท่ีคนพบวา ความคิดสรางสรรคเปนเร่ืองของ
ความสามารถในการ “เชื่อมโยง” คนท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีมีอยูแลว 
ตั้งแตสองส่ิงข้ึนไปใหสัมพันธกัน โดยท่ีความสัมพันธเชนนั้นไมเคยมีมากอน และสามารถมองเห็น
ความสัมพันธนั้นได ในขณะท่ีคนท่ีมีความคิดสรางสรรคต่ํามองขามไป ซ่ึงเมดนิค (Mednick. 1961) 
ไดขยายความหมายของกระบวนการคิดแบบ “โยงสัมพันธ” ระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองวา ผูท่ี
มีความคิดสรางสรรคจะเปนผูท่ีสามารถคิดโยงสัมพันธระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองตางๆ ท่ี
แปลกใหมไดมากกวาและมีประสิทธิภาพกวาผูท่ีคิดในทิศทางเดียว 
  Rogers (1959, p.28) ไดนิยามลักษณะของคนท่ีมีความคิดสรางสรรค ดังนี้ 
   (1) เผชิญกับประสบการณตางๆ โดยไมถอยหนี หรือรับประสบการณตางๆไม
หลีกเล่ียงหนี หรือหลบถอย 
   (2) ทํางานเพ่ือความสุขของตนเอง มิใชเพื่อนหวังการประเมินผล หรือยกยองจาก
ผูอ่ืน 
   (3) มีความสามารถในการคิดและประดิษฐตางๆ 
  นอกจากนี้ โรเจอรส ยังกลาวถึง สภาวะท่ีสงเสริมใหคนกลาคิดอยางสรางสรรค ซ่ึง
ตองประกอบดวย 
   (1) ภาวะท่ีมีความปลอดภัยทางจิต กลาวคือ 
    ก. ยอมรับในคาของคนแตละคน เคารพในสิทธิความคิดเห็น 
    ข. ไมมีการตีราคา เปรียบเทียบความคิดเห็นและผลงาน ทุกคนทํางานดวย
ความสบายใจ ไมตองหวั่นวิตกวาจะไมไดคะแนนดี 
    ค. มีความเขาใจในผลงาน เชน พยายามท่ีจะเขาใจวาท่ีพูดหรือท่ีแสดง
ความเห็นส่ิงใดมาถึงแมวาจะดูไมมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันก็ตาม แตก็เขาใจสาเหตุวาทําไมจงึคิด
พูดและทําอยางนั้น 
   (2) ภาวะท่ีมีเสรีภาพในการแสดงออก เชนมีอิสรเสรีภาพท่ีจะพูด คิด และทําใน
รูปท่ีแปลกและแนวใหม 
  สรุปผลการศึกษาของ Rogers พบวาภาวะท่ีสงเสริมใหบุคคลกลาคิดอยางสรางสรรค 
ไดแก ภาวะท่ีบุคคลรูสึกปลอดภัย (Psychological Safety) ซ่ึงเกิดจากความรูสึกวาตัวเองมีคาและ
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ไดรับการยอมรับ รวมท้ังภาวะท่ีมีเสรีในการแสดงออก (Psychological Freedom) โดยไมถูก
วิพากษวิจารณหรือประเมินคา  
  Baron and Welsh (1952, p.15) พบวา คนท่ีมีความคิดสรางสรรคนั้นชอบคิดอยาง
ซับซอน และสนุกตื่นเตนกับการคนควาส่ิงตางๆ อยูตลอดเวลา และจากการศึกษาของ ไอสแมน 
และโรบินสัน (Eisemann and Robinson, 1967) ซ่ึงศึกษากับกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สรุปผลวา เด็กท่ีชอบพิจารณารูปทรงเรขาคณิตท่ีซับซอนนั้น จะมีความสัมพันธกับความคิด
สรางสรรคดวย ผูท่ีคิดซับซอนจะเปนบุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายในตนท่ีทําใหชอบคิด ชอบทําในส่ิงท่ี
ซับซอน ความสามารถดานนี้ จะเกิดจากการฝกฝนตนเองใหเปนบุคคลท่ีชอบสังเกต พิจารณา และ
ทําในส่ิงท่ีแปลก ไมใชธรรมดา ชอบทําในส่ิงท่ีพิเศษพิสดารท่ีคนท่ัวไปคาดคิดไมถึง 
  Garison (1954, p.13) ไดอธิบายถึงลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคไว ดังนี้ 
   (1) เปนคนท่ีสนใจปญหา ยอมรับความเปล่ียนแปลง ไมกลัววาปญหาจะเกิดข้ึน
แตกลาท่ีจะเผชิญปญหา กระตือรือรนท่ีจะแกปญหา ตลอดจนหาทางปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนา
ตนและงานอยูเสมอ 
   (2) เปนคนมีความสนใจกวางขวาง ทันตอเหตุการณรอบดาน ตองการเอาใจใส
ในการศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ พรอมท้ังยอมรับขอคิดเห็นจากขอเขียนท่ีมี
สารประโยชน และนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบใชพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานของตน 
   (3) เปนคนท่ีชอบคิดหาทางแกปญหาไวหลายๆ ทางเตรียมทางเลือกสําหรับ
แกปญหาไวมากกวาหนึ่งวิธีเสมอ ท้ังนี้เพ่ือจะชวยใหมีความคลองตัวและประสบผลสําเร็จมากข้ึน 
เพราะการเตรียมทางแกไวหลายๆทาง ยอมสะดวกในการเลือกใชใหเหมาะกับสถานการณได และ
ยังเปนการประหยัดเวลาและเพิ่มกําลังใจในการแกปญหาดวย เพราะเปนบุคคลที่ไมอับจนความคิด 
ถาวิธีหนึ่งใชไมได ก็ยังสามารถทดลองใชวิธีอ่ืนได 
   (4) เปนคนท่ีมีสุขภาพสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ หรือสุขภาพกายก็ดี 
สุขภาพจิตก็ดีนั่นเอง ท้ังนี้เพราะมีการพักผอนหยอนใจอยางเพียงพอ และมีความสนใจตอส่ิงใหมท่ี
พบ และยังเปนคนชางซักชางถาม และจดจําไดดี ทําใหสามารถนําขอมูลท่ีจดจํามาใชประโยชนไดดี
จึงทําใหงานดําเนินไปดวยดี ก็ทําใหสุขภาพจิตและกายดีดวย 
   (5) เปนคนท่ียอมรับและเช่ือในบรรยากาศและสภาพแวดลอม วามีผลกระทบตอ
ความคิดสรางสรรค ดังนั้น การจัดบรรยากาศ สถานท่ี ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมจะสามารถขจัด
ส่ิงรบกวนและอุปสรรคทําใหการพัฒนาความคิดสรางสรรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  จากผลการศึกษาวิจัยอยางกวางขวาง เร่ือง ลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคมีขอ
พึงสังเกตวาคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคท่ีไดจากการศึกษา สวนใหญจะพบ
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ลักษณะท่ีคลายคลึงกัน สอดคลองกัน และขยายความคิดเพิ่มเติมใหครอบคลุมลักษณะตางๆ มาก
ยิ่งข้ึน จะเห็นไดวาคุณลักษณะท่ีขัดกันจะไมปรากฏเลย ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาลักษณะของบุคคลท่ี
มีความคิดสรางสรรคมีดังนี้ มีความสามารถในการคิดพลิกแพลงแกปญหาตางๆ ใหลุลวงดวยดี ไม
ชอบทําตามอยางผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผล มีจิตใจจดจอและผูกพันกับงาน และมีความอดทนอยางทรหด  
เปนผูไมยอมเลิกลมอะไรงายๆ หรือเปนนักสูท่ีดี มีความคิดคํานึงหรือจินตนาการสูง มีลักษณะ
ความเปนผูนํา มีลักษณะข้ีเลน ร่ืนเริง ชอบรับประสบการณใหมๆ นับถือตนเอง และเช่ือม่ันใน
ตนเองสูง  มีความคิดอิสระและยืดหยุน ยอมรับและสนใจส่ิงแปลกๆ มีความซับซอนในการรับรู 
กลาหาญ กลาเผชิญความจริง ไมคอยเครงครัดกับระเบียบแบบแผน ไมยึดม่ัน (Dogmatism) ในส่ิง
หนึ่งส่ิงใดจนเกินไป ชอบทํางานเพ่ือความสุขและความพอใจของตนเอง มีอารมณขัน 
  อยางไรก็ตาม แมคคินนอน (Mackinnon, 1961) และบารอน (Baron, 1963) ก็ไดฝาก
ขอคิดเพ่ิมเติมท่ีมีคายิ่งไว 2 ประการ โดยเขากลาววา ลักษณะของนักคิดสรางสรรคท่ีพึงปรารถนา
นั้น ควรจะเปนบุคคลท่ีชอบถามตนเองอยู 2 คําถามเสมอ คือ 
  ขอ 1 ส่ิงนี้คืออะไร? และ 
  ขอ 2 มันจะสามารถเปล่ียนเปนอะไรไดบาง 
  คําถามท้ังสองนี้ จะทําใหบุคคลมีความต่ืนตัวอยูตลอดเวลา และยอมรับวาการ
เปล่ียนแปลงนั้นจําเปนตองเกิดมีข้ึน จึงคิดพิจารณาถึงส่ิงแปลกใหมเพ่ือมาแทนท่ีของเดิม ซ่ึงอาจมี
การใชจินตนาการ พยากรณถึงส่ิงใหมหรือความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนดวย 
  สรุปไดวา ลักษณะของผูมีความคิดสรางสรรค  จะมีศิลปะในการใชภาษา ไมวาจะ
เปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน มีความฉลาดในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ชอบใฝหาความรู ชอบจด
บันทึก มองโลกในแงดี แตเปนคนท่ีมีอารมณออนไหว เปนผูท่ีตื่นตัวตลอดเวลา มีความสามารถใน
การใชสมาธิแกปญหา สอบสวนคนหารายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางละเอียด มองเห็น
การณไกล คิดหลายแงหลายมุม เปล่ียนแปลงความคิดไดคลองแคลวในระดับสูง มีความคิดอิสระ 
ไมชอบตามอยางใคร เปนตัวของตัวเอง พอใจและต่ืนเตนท่ีจะเผชิญตอส่ิงท่ีไมทราบ เปนผูท่ี
สามารถคิดโยงสัมพันธระหวางส่ิงเรากับการตอบสนองตางๆ ท่ีแปลกใหมไดมากกวา และมี
ประสิทธิภาพกวาผูท่ีคิดในทิศทางเดียว ทํางานเพื่อความสุขของตนเอง ไมยึดม่ันในส่ิงหนึ่งส่ิงใด
จนเกินไป มีความเปนผูนํา และเปนผูมีจินตนาการสูง 
  ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2533, หนา 233-236) เด็กประเภทที่มีความคิดสรางสรรค
ควรจะมีความอิสระและเปนตัวของตัวเอง ไมตกอยูใตอิทธิพลของผูอ่ืนหรือเปนผูตามอยูรํ่าไป เด็ก
ประเภทนี้จะชอบซักชอบถาม ชอบสังเกต ในการแกปญหาจะใชวิธียืดหยุน ดัดแปลง มีจินตนาการ
ประกอบการแกปญหา และแสดงอาการราเริง มีความสุขในเชิงแกปญหากึ่งจริงกึ่งเลน โดยไมครํ่า



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

30 

เครียดกับปญหามากเกินไป ลักษณะเดนอีกประการหนึ่ง คือ เปนเด็กหัวไว มีความคลองตัวสูงจนดู
เหมือนกับวาจะรูจะเห็นและจะรูสึกเกี่ยวกับส่ิงรอบตัวไดมากกวาเด็กท่ัวๆ ไป เด็กท่ีมีความคิด
สรางสรรคเม่ือเผชิญกับอะไรบางอยาง เขาจะใหความสําคัญกับส่ิงนั้น และตัวเขาเองอยางละคร่ึง 
คือ เปดใจกวางไมคิดเห็นอะไรในแงเดียวหรือเปดใจรวมกันระหวางตัวเองกับโลกภายนอกอยูเสมอ 
  เด็กๆ ท่ัวไปมักจะมีธรรมชาติในการเลนคลายๆ กัน แตเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรคจะ
ชอบเลนแบบเส่ียงกระทําในส่ิงใหมๆ เพื่อการเรียนรู ซ่ึงเขาจะตองเปนเด็กท่ีมีความพรอมในดาน
ความเชื่อม่ันในตัวเอง และความรูสึกปลอดภัยเปนสวนประกอบสําคัญ ท่ีจะลงไปเลนกับส่ิงแปลก
ใหม ส่ิงท่ียากข้ึน ส่ิงท่ีไมคุนเคยมากอน หรือส่ิงท่ีขัดแยงกับประสบการณเกา เชนในคํ่าวันหนึ่งของ
การพาครอบครัวไปพักผอนท่ีบานพักชายปาริมทะเล ลูกชายอาจจะชวนพอออกไปเดินผจญภัยใน
ปายามคํ่าคืน พอก็นาจะสนองตอบดวยการถือไฟฉายเดินเขาปารอบๆ บานเทานั้นลูกชายก็พอใจ
แลว 
  Charles Schaefer ไดสรุปลักษณะเดน 9 ประการของเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรคไว
ดังนี้ 
   (1) ชางสงสัย อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับโลกภายนอก พยายามใชประสาทสัมผัส
ท้ังหมดเพื่อสัมผัสและเรียนรูในส่ิงท่ีเด็กอ่ืนๆ สัมผัสไมได 
   (2) แสดงความรูสึกและอารมณภายในออกมาไดอยางรวดเร็ว ทันทีทันใด 
บางคร้ังถึงกับอดกล้ันไวไมอยู จะสังเกตไดวาเด็กกลุมสรางสรรคนี้จะสามารถบรรยายความรูสึก
หรือความคิดไดอยางสบายๆ หรือสามารถเขียนรูปเพ่ือแสดงออกถึงความรูสึกไดอยางไมติดขัด 
   (3) มีความอยากรูอยากเห็น ชางสํารวจชอบผจญภัยกับสิ่งแวดลอมและส่ิงของ
รอบตัว 
   (4) มีจินตนาการ เร่ืองของจินตนาการเปนการสรางภาพในใจ ซ่ึงอาจจะเกี่ยวโยง
กับสภาพความเปนจริงหรืออาจจะเปนส่ิงท่ีเปนไปไมไดก็ได ความคิดจินตนาการคลายกับ 
การคะนึงฝน เปนภาพสวยงาม แปลกตา แพรวพราวไดตามใจตองการ เด็กๆ จะตองถึงจุด
จินตนาการกอน หลังจากนั้นจึงคอยๆ พัฒนาไปสูจุดแหงการใชความคิดอยางมีเหตุผล จาก
ผลงานวิจัยพบวาความคิดจินตนาการจะมีมากในวัยเด็กและคอยๆ นอยลงเมื่อเขาสูวัยรุน วัยผูใหญ
ตามลําดับ 
   (5) มีความคิดท่ีหยั่งรูเองได ซ่ึงถือเปนความสามารถในการแกปญหาโดยไมตอง
ใชเหตุผล แตสามารถเดาไดอยางดีเยี่ยม 
   (6) มีความคิดอิสระ เปนคนท่ีมีความเช่ือม่ันในตนเอง ตัดสินใจดวยตนเอง และ
ไมตกอยูใตอิทธิพลความคิดของผูอ่ืนอยูเสมอ 
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   (7) ทุมเทใหกับงานท่ีทํา เด็กท่ีมีความคิดสรางสรรคมักจะชอบและกลาตอสูกับ
งานท่ียากๆ มีความต้ังใจ มีสมาธิ กระตือรือรนท่ีจะแกปญหาหรือทํางานยากๆ 
   (8) มีความคิดหลากหลายกระจายกวาง เวลาคนหาคําตอบจะใชวิธีดูความเปนจริง 
แลวกระจายความคิดออกไปหลายๆ ทิศทางเพื่อหาความเปนไปไดซ่ึงตามปกติจะมีหลายวิธี แทนท่ี
จะใชการหาคําตอบท่ีถูกตองในหนทางเดียว 
   (9) มีมูลเหตุในการสรางสรรค มีการใชความคิดอยางมีเหตุผลในการสรางสรรค
มากกวาใชชีวิตสมมติวาเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ หรือคิดสรางสรรคแบบเพอๆ ฝนๆ หรือเพอเจอ 
สวนใหญจะพยายามหาวิธีการใหมๆ มีการผันแปรวิธีการและสรางสรรคโดยไมเอาอยางใคร 
  สรุปไดวา เด็กประเภทที่มีความคิดสรางสรรค จะมีความเปนอิสระ เปนตัวของ
ตัวเอง ชอบซักถาม ชอบสังเกต ราเริง มีความสุขในเชิงแกปญหากึ่งจริงกึ่งเลน เปนเด็กหัวไว มี
ความคลองตัวสูง ชอบเลนแบบเส่ียงกระทําในส่ิงใหมๆ ชางสงสัย อยากรูอยากเห็น พยายามใช
ประสาทสัมผัสท้ังหมดเพ่ือสัมผัสและเรียนรูในส่ิงท่ีเด็กอ่ืนสัมผัสไมได มีความคิดแกปญหาโดยไม
ตองใชเหตุผลแตสามารถเดาไดอยางดีเยี่ยม 
  วนิช  สุธารัตน (2544, หนา 161-164) ส่ิงท่ีนาสนใจอยางยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ 
บุคคลที่มีความคิดสรางสรรคมีคุณสมบัติอยางไรบาง คุณสมบัติตางๆ เหลานั้นมีจุดเร่ิมตนมาตั้งแต
เม่ือใด สภาพแวดลอม เชน บุคคล บรรยากาศ เหตุการณ แรงจูงใจอะไรบางท่ีมีสวนกอใหเกิด
ความคิดสรางสรรคในตัวบุคคล วิธีการทําความเขาใจเร่ืองนี้ ซ่ึงมักจะนิยมกันมากก็คือ การศึกษา
ประวัติบุคคลที่ได รับการยกยองกันวา  เปนผู ท่ีมีความคิดสรางสรรคในดานตางๆ  ในเชิง
อัตชีวประวัติ (Case history) ดังตัวอยางเชน 
  Isadora Duncan (1927, p.87) เปนอีกผูหนึ่งที่วงการศิลปนยกยองวามีความคิด
สรางสรรค ดันแคนคือผูคิดคนศิลปะการเตนรําแบบสมัยใหม (modern dance) ซ่ึงเปนท่ีนิยมกัน
อยางกวางขวางในปจจุบัน ตามประวัติกลาวไดวาขณะท่ียังอยูในวัยเด็กนั้น ดันแคนทําใหสมาชิกใน
ครอบครัวรูสึกพิศวงเนื่องจาก เพลงทุกๆ เพลงท่ีไดยิน เธอสามารถนํามาคิดเปนทาเตนรําประกอบ
ไดหมด และสามารถใชทาเตนส่ือความหมายของอารมณ หรือความรูสึกท่ีมีอยูในใจใหบุคคลอ่ืน
รับรูได  เม่ืออายุไดเพียง 6 ขวบ ดันแคนไดชักชวนเพื่อนเด็กๆ นํามาฝกสอนการเคล่ือนไหวแขนขา
เขากับจังหวะ และทํานองดนตรี ประหนึ่งวาตนเองเปนครูกําลังสอนนักเรียนในโรงเรียน และเม่ือ
อายุเพียง 10 ขวบ ไดเปนผูแสดงนําหมูนักเรียนอายุ 16 ป แสดงการเตนรําเขาจังหวะดนตรี ซ่ึงจัด
โดยสมาคมแมบานรัฐแคลิฟอเนีย (Kagan and Segal, 1992, pp.297-298) 
  ผูท่ีเคยศึกษาวรรณคดีไทยสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา คงจะ
จํารัตนกวีผูหนึ่งคือ ศรีปราชญไดดี ศรีปราชญตามประวัติกลาววา เปนบุตรของพระโหราธิบดี ซ่ึง
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เปนนักปราชญในราชสํานัก วันหนึ่งสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระนิพนธโคลงส่ีสุภาพคาง
ไวสองวรรค แลวมีรับส่ังใหพระโหราธิบดีนําไปแตงตอ โคลงสองวรรคนั้นคือ 
    อันใดย้ําแกมแม หมองหมาย 
   ยุงเหลือบฤาร้ิน พลาย ลอบกลํ้า 
  พระโหราธิบดีนําขอความกลับไปยังเรือนพัก พยายามใครครวญคิดหาถอยคําอยู
หลายวันในท่ีสุดพบวาบุตรชายอายุ 8 ขวบ ไดแตงตอจนสําเร็จแลว โดยมีความถูกตองท้ังทางฉันท
ลักษณ และมีความหมายอันแสดงถึงสติปญญาและความคิดสรางสรรคจนยากท่ีจะเช่ือไดวา เด็กใน
วัยขนาดน้ันจะสามารถคิดและแตงได และในท่ีสุดสมเด็จพระนารายณมหาราชพระราชทานนามให
วา “ศรีปราชญ” ซ่ึงโคลงส่ีสุภาพท่ีแตงตอแลวมีความสมบูรณท้ังบท ดังนี้ 
    อันใดย้ําแกมแม หมองหมาย 
   ยุงเหลือบฤาร้ิน พลาย ลอบกลํ้า 
   ผิวชนแตจะกลาย  ยังยาก 
   ใครจักอาจใหช้ํา  ชอกเนื้อเรียมสงวน 
  จากตัวอยางท่ีกลาวมาท้ังเร่ืองของโมซารท ดันแคน ตลอดจนถึงศรีปราชญ บุคคลท้ัง
สามลวนแตมีความคิดสรางสรรคในลักษณะเฉพาะดาน ซ่ึงแสดงออกอยางเดนชัดต้ังแตขณะเม่ือยัง
อยูในระยะปฐมวัยแหงชีวิตท้ังส้ิน แสดงวาความสามารถเฉพาะดานหรือเฉพาะทางจะตองไดรับ
การส่ังสมมาต้ังแตในวัยเด็ก บุคคลท่ีมีความสามารถเฉพาะทางหรือเฉพาะดานท่ียอดเยี่ยมอาจจะ
มิไดเปนบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคเสมอไป แตจัดวาเปนบุคคลท่ีมีพรสวรรค (gifted) ในดานใด
ดานหน่ึง ถาหากวาบุคคลผูนั้นสามารถแสดงความสามารถในดานนั้นไดดีเยี่ยม ดังท่ีเราพบวามี
บุคคลอยูเปนจํานวนมากเลนหมากรุกไดเกง มีความสามารถทางวิทยาศาสตรอยางยอดเยี่ยม หรือ
เลนดนตรีไดอยางไพเราะ เราไมเรียกวาบุคคลเหลานั้นเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรคเพยีงแตเปนผูท่ี
มีความสามารถเฉพาะทางเพียงดานใดดานหน่ึงเทานั้น 
  ดังนั้น เร่ืองของคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค จึงเปนเร่ืองท่ีอยูใน
ความสนใจของนักจิตวิทยามาโดยตลอด นักจิตวิทยาตองการจะหาคําตอบใหไดวาในบรรดาบุคคล
ท่ีมีความคิดสรางสรรคนั้นมีคุณลักษณะอะไรท่ีเดนๆ มองเห็นไดอยางชัดเจน ซ่ึงเปนลักษณะรวม
กันอยูบาง 
  Coon (1986 , p.271) มีความคิดวา บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคในระดับสูงมักจะมี
บางส่ิงบางอยางท่ีแสดงออกมาอยางชัดเจนคือ มีลักษณะที่คอนขางผิดแผกไปจากบุคคลท่ัวๆ ไป 
เชน เม่ืออยูในชวงของวัยเด็กมักชอบเก็บตัว ปฏิเสธสังคม มีความสันโดษ มักนอย มีวิถีชีวิตท่ีไม
เปนไปตามกระแสของสังคมและสภาพแวดลอม มีความสนใจท่ีหนักไปทางดานใดดานหนึ่งเปน
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พิเศษ และจากการศึกษารายกรณีเชิงประวัติบุคคล (case histories) พบวาบุคคลบางคนท่ีมีความคิด
สรางสรรคสูงในวิทยาการบางสาขาน้ัน ในระยะเวลาชวงหนึ่งของชีวิตตองประสบกับความทุกข 
ความลําบากจากสภาพจิตใจท่ีผิดปกติ เปนตนวา นักวิทยาศาสตรท่ียิ่งใหญ คือ เซอรไอแซค นิวตัน 
จิตรกรวินเซนต แวนโกะ เลโอนาโด ดาวินซี รวมทั้งนักเขียนอเมริกันบางคน เชน เอดการ อัลแลน 
โป เปนตน บุคคลเหลานี้ลวนแตมีลักษณะท่ีมีความผิดปกติทางดานจิตใจ จนกระท่ังเกิดเปนคําพูด
กลาวขวัญกันจนติดปากของบุคคลท่ัวๆ ไปวา อัจฉริยะวิกลจริต (mad genius) ซ่ึงมีความหมายวา 
คนเกงมากๆ ก็คือ คนวิกลจริตประเภทหน่ึง แตในทางวิชาการก็ยังไมสามารถสรุปความสัมพันธ
เช่ือมโยงกันไดระหวางระดับความผิดปกติทางดานจิตใจ กับความคิดสรางสรรความีความสัมพันธ
กันหรือไม เนื่องจากมีบุคคลอยูอีกเปนจํานวนไมนอย ซ่ึงลวนแตมีความคิดสรางสรรค แตมิไดมี
อาการผิดปกติทางดานจิตใจ หรือมีวิธีการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางไปจากบุคคลท่ัวไป 
  นักจิตวิทยาพยายามทําการศึกษาวิจัย เพื่อคนหาสิ่งท่ีเปนคุณลักษณะของความคิด
สรางสรรคในตัวบุคคล ผลงานการศึกษาท่ีเดนนาสนใจเร่ืองหนึ่งก็คือ การวิจัยเร่ืองแรงจูงใจกับ
ความคิดสรางสรรคของอมาไบล (Amabile, 1989) ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
  อมาไบล ใหนักศึกษาในกลุมตัวอยางเขียนคําโคลงภาษาอังกฤษคนละหน่ึงบท แลว
แบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม นักศึกษาในกลุมแรกใหตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนเร่ืองของการให
เหตุผลท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจจากภายในการเขียนโคลง เชน เหตุผลท่ีเขียนโคลง เปนเร่ืองของการ
ไดโอกาสแสดงความรูสึก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกและชีวิต นักศึกษากลุมท่ีสองน้ันใหตอบ
แบบสอบถามท่ีใหเหตุผลในการเขียนโคลงท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจจากภายนอก เชน รางวัล วัตถุ 
เงิน เกียรติยศช่ือเสียงเปนตน หลังจากนั้นก็ใหนักศึกษาท้ังสองกลุมเขียนโคลงบทท่ีสอง 
  ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ คือ  เ ม่ือนําผลงานคือ  โคลงบทแรกของท้ังสองกลุมมา
เปรียบเทียบกันปรากฏวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตสําหรับโคลงบทที่สองน้ันมีความ
แตกตางกันในเร่ืองของความคิดสรางสรรค คือ นักศึกษาในกลุมแรกมีความคิดสรางสรรคสูงกวา
นักศึกษาในกลุมท่ีสอง ขอสรุปในเร่ืองนี้ก็คือ ความคิดสรางสรรคของบุคคลจะไดรับการกระตุน
จากแรงจูงใจซ่ึงมาจากภายในมากกวาภายนอก เม่ือใดท่ีบุคคลไดรับการกระตุนจากภายนอกมาก 
แรงจูงใจจากภายในจะลดลง ซ่ึงจะสงผลใหความคิดสรางสรรคของบุคคลลดนอยลงดวย (Sdorow, 
1993, pp.367-368) 
  การวิจัยของอมาไบลทําใหไดขอสรุปวา คุณลักษณะประการหนึ่งของการเกิด
ความคิดสรางสรรคนั้น จะตองมีแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากภายในเปนสวนสําคัญ ซ่ึงสามารถคิดตอไป
ไดวานาจะยังมีคุณลักษณะอีกหลายอยางท่ีเปนคุณลักษณะประจําตัวของบุคคลที่มีความคิด
สรางสรรค ซ่ึงจะตองศึกษากันตอไป 
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  อารี พันธมณี (2546, หนา 164-166) กลาววา ลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิด
สรางสรรค มีรายละเอียด ดังนี้ 
  Mackinson (1959, p.154) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค พบวา 
ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะเปนผูท่ีมีความต่ืนตัวอยูตลอดเวลา มีสมาธิ มีความพยายามสามารถพินิจ
พิเคราะหความคิดอยางถ่ีถวนในการแกปญหา นอกจากนี้ยังมีลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งคือ 
เปนผูเปดรับประสบการณตางๆ ชอบแสดงออกมากกวาเก็บกด 
  Torrance (1962, pp.81-82) ไดศึกษาบุคลิกภาพของคนท่ีมีความคิดสรางสรรคสูง 
พบวา คนท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงเปนคนที่มีความคิดแปลกไปจากบุคคลอ่ืน มีผลงานไมซํ้าแบบ
ใคร 
  Lowenfield (1952 อางถึงใน วิชัย วงศใหญ, 2515, หนา 77) กลาววาบุคคลที่มี
ความคิดสรางสรรคจะทําอะไรแตกตางไปจากคนอ่ืน ไมชอบการทํางานท่ีซํ้าซาก ไมชอบทํางาน
ตามตารางเวลาท่ีกําหนดไวตายตัว แตชอบทํางานตามสบายและยิ่งไปกวานั้นคนที่ชอบสรางสรรค
จะไมชอบทํางานช้ินเดยีวกับคนอ่ืน เพราะงานท่ีบุคคลเหลานี้ทําเปนงานท่ีตองแกปญหาโดยตนเอง
ตามลําพัง 
  Rainwater (1965, p.6753-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคสูง
วาจะมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวาบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคต่ําหรือไม ผลการศึกษา
พบวา บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคสูง สามารถแกปญหาไดดีกวาบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคต่ํา 
  Lindgrain (1966, p.249) กลาววา บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคไมวาศิลปนหรือ
นักวิทยาศาสตรจะเปนผูท่ีมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากท่ีสุด ชางสงสัยและไมชอบถูก
บังคับ 
  Hilgard and Atkinson (1967, p.365) กลาววา ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคเปนผูท่ีมี
ความคิดอิสระไมชอบแบบใคร ชอบคิดหรือทําส่ิงท่ีซับซอนแปลกใหมและมีอารมณขัน 
  Cropley (1970, p.124) กลาววาผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะประกอบดวย 4 ประการ 
ดังนี้ คือ ประสบการณท่ีกวางขวาง (Procession of Wide Categories) เต็มใจและพรอมท่ีจะเส่ียง 
(Willingness to take Risks) เต็มใจและพรอมท่ีจะกาวไปขางหนา (Willingness to go ahead) และมี
ความสามารถท่ีจะยืดหยุนความคิดไดอยางคลองแคลวในระดับสูง 
  Rice (1970, p.69) กลาวถึงลักษณะคนท่ีมีความคิดสรางสรรควา มีลักษณะดังนี้ เปน
คนมีไหวพริบ มีความสามารถในการประยุกต มีการตอบสนองท่ีแสดงออกถึงความคิดริเร่ิม มีความ
ยืดหยุน มีอิสระในการคิดและแสดงออก สนใจท่ีจะมีประสบการณตางๆ และสังเคราะหส่ิงท่ีไดพบ
เห็นรวมกับความรูสึกภายในใจ มีความสามารถในการรับรู มีความรูเกี่ยวกับทฤษฎี และเขาใจใน
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คุณคาของความงาม รูจักตนเอง เขาใจถึงจุดมุงหมายของส่ิงตางๆ เขาใจในสภาพของตน
กระบวนการที่ตนมีสวนรวม 
  อารี พันธมณี (2543, หนา 72) สรุปลักษณะของผูท่ีมีความคิดสรางสรรคดังนี้ อยากรู
อยากเห็น มีความกระหายใครรูอยูเปนนิจ ชอบเสาะแสวงหา สํารวจ ศึกษาคนควาและทดลอง ชอบ
ซักถามและถามคําถามแปลกๆ ชางสงสัย เปนเด็กท่ีมีความรูสึกแปลกประหลาดใจในส่ิงท่ีพบ ชาง
สังเกต มองเห็นลักษณะท่ีแปลกผิดปกติ หรือชองวางท่ีขาดหายไปไดงายและรวดเร็ว ชอบ
แสดงออกมากกวาจะเก็บกด ถาสงสัยส่ิงใดจะถามหรือพยายามหาคําตอบโดยไมร้ังรอ อารมณขัน 
มองส่ิงตางๆ ในแงมุมท่ีแปลก และสรางอารมณขันอยูเสมอ สมาธิดีในส่ิงท่ีตนสนใจ สนุกสนานกับ
การใชความคิด สนใจส่ิงตางๆ อยางกวางขวาง มีความเปนตัวของตัวเอง 
  จากความคิดเห็นของนักจิตวิทยาสรุปไดวา คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิด
สรางสรรค จะเปนผูมีความสามารถเฉพาะดานหรือเฉาพะทางที่ไดรับการส่ังสมมาต้ังแตในวัยเด็ก 
บุคคลท่ีมีความสามารถเฉาพะทางหรือเฉพาะดานท่ียอดเยี่ยมอาจมิไดเปนบุคคลท่ีมีความคิด
สรางสรรค   เสมอไป แตจัดวาเปนบุคคลท่ีมีพรสวรรคดานดานใดดานหน่ึง คุณลักษณะของการเกิด
ความคิดสรางสรรค ตองมีแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายในเปนส่ิงสําคัญ เปนบุคคลที่ไมชอบการทํางานท่ี
ซํ้าซาก ไมชอบทํางานช้ินเดียวกับคนอ่ืน 
  เพียงจิต  ดานประดิษฐ (2547, หนา 48-49) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนศักยภาพ
ของแตละบุคคล บุคคลท่ีศักยภาพดานนี้ไดรับการพัฒนาจึงจะไดชื่อวาเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค 
ฉะนั้นบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจึงมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน 
  บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค มักเปนคนท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
   (1) มีความสนใจกวางขวาง สนใจปญหา สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหมๆ ชางสังเกต ชาง
พิจารณา ชางซักถาม ชางจดจํา จึงทันตอเหตุการณรอบดาน 
   (2) ตื่นตัวอยูตลอดเวลา จึงรับรูและจดจําส่ิงตางๆ ไดงาย ดีและเร็ว 
   (3) มองเห็นการณไกล ไวตอปญหา กลาเผชิญปญหา กระตือรือรนท่ีจะแกปญหา 
   (4) มีความเปนตัวของตัวเอง เช่ือม่ันในตนเองสูง มีความคิดอิสระ ไมชอบตาม
อยางใคร ไมคลอยตามความคิดเห็นของผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผล 
   (5) ชอบคิด ชอบทํา ชอบประดิษฐส่ิงท่ีซับซอน แปลกใหม ไมธรรมดา ชอบทํา
ส่ิงท่ีพิเศษพิสดารท่ีคนท่ัวไปนึกไมถึง 
   (6) สนุกและต่ืนเตนกับการคนควาส่ิงตางๆ อยูตลอดเวลาและมักเปนคนท่ีชอบ
ถามตนเองอยูเสมอวา ส่ิงนี้คืออะไร และมันจะสามารถเปล่ียนเปนอะไรไดบาง 
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   (7) อดทนตอส่ิงท่ียังไมแนชัด ไมแนนอน ส่ิงท่ีเปนขอขัดแยง ไมขลาดกลัวตอส่ิง
ท่ีเขายังไมทราบ ตอส่ิงลึกลับและนาสงสัย แตกลับรูสึกพอใจ และต่ืนเตนท่ีจะเผชิญกับส่ิงเหลานี้ มี
ความเต็มใจท่ีจะเส่ียง 
   (8) มีสมาธิด ีเต็มใจท่ีจะทํางานหนัก มีความมานะบากบ่ันท่ีจะทํางานท่ียาก และ
สลับซับซอนใหสําเร็จ ผูกพันอยูกับงาน อุทิศเวลาเพื่องาน และทํางานเพ่ือความสุขของตนเองมิใช
หวังการประเมินผลหรือการยกยองจากผูอ่ืน 
   (9) มีความสามารถในการคิดหลายแงหลายมุม  คิดไดหลายประเภท  มี
ความสามารถในการพินิจพิเคราะหความคิดอยางถ่ีถวน มีความสามารถในการสอบสวน คนหา
รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางละเอียดกวางขวาง 
   (10)  มีความคิดคํานึง และจินตนาการสูง 
   (11)  มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิดไดอยางคลองแคลว พรอมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงจากการยึดถือวิธีการเกาๆ มาสูแนวใหม หรือวิธีการใหมๆ ดังนั้น จึงไมคอยเครงครัด
กับระเบียบแบบแผน 
   (12)  มีอารมณขัน ข้ีเลน ร่ืนเริง ไมเครียด 
   (13)  กลาหาญ กลาเผชิญความจริง ชอบแสดงออกมากกวาเก็บกด 
   (14)  มองเห็นลูทางท่ีจะแกปญหา ไมอับจนตอปญหา แกปญหาไดดี เพราะเปน
คนท่ีชอบจะคิดหาทางแกปญหาหลายๆ ทาง หรือมากกวา 1 วิธี ดังนั้น ยอมสะดวกในการเลือกใช
ใหเหมาะกับสถานการณ ถาวิธีนี้ใชไมไดผลก็สามารถทดลองใชวิธีอ่ืนได สามารถแกปญหาให
ลุลวงดวยดี 
  ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี  คําวัจนัง (2549, หนา 79-80) กลาววา ผูท่ีจะเปนคนท่ี
มีความคิดสรางสรรคนั้น มีลักษณะพฤติกรรมดังตอไปนี้ 
  เปนผูท่ีมีความรูสึกไวตอปญหา มองการณไกล เปนตัวของตัวเอง มีความสามารถคิด
ไดหลากหลายทิศทาง มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิดอยางคลองตัว ทํางานเพ่ือ
ความสุขของตนเองมากกวาหวังผลจากการยกยองของผูอ่ืน มีความสามารถในการคิดประดิษฐส่ิง
ตางๆ มีความรูสึกท่ึง ประหลาดใจท่ีไดพบเห็นส่ิงของใหมๆ และสนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม มีสมาธิสูง 
มีความสามารถทําจิตใจใหเปนสมาธิ มีความพอใจและอุทิศเวลาในการทํางาน ทํางานหลายชนิด 
ชอบแสดงความคิดเห็น ชอบต้ังคําถาม “ทําไม อยางไร” แลวคิดคนหาคําตอบ เปนคนกลาได กลา
เสีย เปนคนชอบการคนควา ทดลอง ชอบคิดจินตนาการอยางมีเหตุผล เปนไปได ตระหนักใน
ความสําคัญของความคิดสรางสรรค 
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  เบญจา  แสงมลิ (2550, หนา 73-74) จากการศึกษาคนควาปรากฏวา ลักษณะของการ
สรางสรรคในตัวบุคคลมีลักษณะดังนี้ เปนผูท่ีมีการสังเกตความเขาใจอยางชัดแจง มีประสาทไวตอ
ส่ิงแวดลอม จะเห็นและมีประสบการณในส่ิงท่ีผูอ่ืนไมสามารถเล็งเห็นได นอกจากนั้นยังเปนผูท่ีใช
ประสาทในการสํารวจและการจํากัดความส่ิงตางๆ ในโลกรอบๆ ตัวบุคคลผูนั้นได เปนผูมีความ
สํานึกไวตอเสียงและกล่ิน มีความรูสึกละเอียดออนในการสัมผัสและการรูจักพื้นผิว (Texture) 
สามารถมองเห็นรายละเอียดและส่ิงใหมๆ และจําส่ิงท่ีตนเห็นไดอยางแมนยํา เปนนักสํารวจที่มี
ความคิดริเร่ิม มีความคิดใหมๆ มีจินตนาการแปลกๆ มักจะมีวิธีสัมพันธส่ิงตางๆ อยางแปลกๆ และ
ตื่นเตน มีความสามารถในการสรางสรรคภาษาใหเต็มไปดวยความหมายและสละสลวยสวยงาม 
มักจะชอบทํางานกับวัสดุตางๆ เปนนักสราง นักผลิต นักประดิษฐและนักทดลอง เด็กควรไดมี
โอกาสคนหาและทดลองส่ิงท่ีตนพบเห็น เพราะส่ิงท่ีเด็กไดคิดคนและทดลองดวยตนเอง มี
ความหมายและเปนความคิดใหม ซ่ึงไดรับจากการสํารวจและทดลอง เปนผูท่ีมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง เช่ือในความคิดความสามารถของตน ถึงแมวาจะไมแนใจวาจะทํางานบรรลุเปาหมาย แตก็
ชอบท่ีจะทดลองดวยตนเองมากกวาท่ีจะตองพึ่งผูอ่ืนเปนผูท่ีมีความรูสึกไวตอส่ิงเราท่ีสวยงามรอบๆ 
ตัว รูจักความสวยงามของธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยประดิษฐข้ึนเปนผูมีความอยากรูอยากเห็น ความ
อยากรูอยากเห็นเปนธรรมชาติของเด็กท่ีควรสงเสริมและสนับสนุน เด็กท่ีมีความอยากรูอยากเห็น
มักจะกระตือรือรนและชอบท่ีจะสํารวจและขยายความรูใหกวางออกไป 
  จากศิริกาญจน โกสุมภ, ดารณี  คําวัจนัง และ เบญจา  แสงมลิ สรุปไดวา ผูท่ีจะเปน
คนท่ีมีความคิดสรางสรรค จะมีลักษณะพฤติกรรมดังนี้ คือ เปนผูท่ีมีความรูลึก ไวตอปญหา มอง
การณไกล คิดหลายทาง มีสมาธิสูง ชางสังเกต ชอบทํางานกับวัสดุตางๆ เชน นักสราง นักประดิษฐ 
นักทดลอง เช่ือม่ันในตนเอง และชอบคิดจินตนาการอยางมีเหตุผลท่ีเปนไปได 
 5. การวัดความคิดสรางสรรค 
  อารี  รังสินันท (2532, หนา 163-167) กลาววา การวัดความคิดสรางสรรค ไมเพียงแต
ทําใหทราบระดับความคิดสรางสรรคของเด็ก และเปนขอมูลใหสามารถจัดโปรแกรมการเรียน 
การสอน และกิจกรรมใหสอดคลอง เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กใหสูงยิ่งข้ึนเทานั้น แต
ยังสามารถสกัดกั้นอุปสรรคตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคไดดวย นับวาผลของการวัดความคิด
สรางสรรค จะทําใหการพัฒนาความคิดสรางสรรคไดผลสมบูรณข้ึน 
  การวัดพฤติกรรมความคิดสรางสรรค ไดมีการศึกษาคนควา และคนพบวิธีการวัด
ความคิดสรางสรรคเม่ือคร่ึงหลังศตวรรษท่ียี่สิบนี้ การคนพบวิธีการวัดนับเปนพัฒนาการสําคัญดาน
หนึ่งในการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ และการเราใหแสดงออกเชิงความคิดสรางสรรค ซ่ึงนักการศึกษา



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

38 

และนักจิตวิทยาเช่ือวาความคิดสรางสรรคแตกตางจากเชาวนปญญาเชิงวิชาการ และการใช
แบบทดสอบเชาวนปญญาวัดความคิดสรางสรรค จึงยังไมเปนการวัดความคิดสรางสรรคท่ีแทจริง 
  ดังนั้น การศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับสัมฤทธิผลเชิงความคิดสรางสรรค จึงเปน
ส่ิงจําเปน และไดทําการศึกษาดวยวิธีการตางๆ หลายวิธี เชน วิธีแรกเร่ิมดวยการศึกษาอัตชีวประวัติ
และประสบการณของบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคตอมาจึงศึกษาวิเคราะหตัวแปรในสภาพการณ
ตางๆ ท่ีนําไปสูผลิตผลทางความคิดสรางสรรค ซ่ึงนักวิจัยบางคนศึกษานักวิทยาศาสตรผูมีชื่อเสียง 
โดยใชวิธีการทางคลินิกแบบเขม และบางคนใชวิธีการทางคลินิกควบคูกับวิธีการทางจิตมิติ 
(Psychometric) กลาวคือ โดยการใชเทคนิคการทดสอบบุคลิกภาพ และการสังเกตอยางปรนัย 
ตัวอยางของวิธีการศึกษานี้ ศึกษาไดจากโครงการวิจัยตอเนื่องของแมคคินนอนและคณะ 
(Mackinnons, 1962) ซ่ึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพของกลุมตัวอยางประชากรท่ีมี
ความคิดสรางสรรค และไมมีความคิดสรางสรรคท่ีสถาบันวิจัย และประเมินผลบุคลิกภาพแหง
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย และจากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางประชากรท่ีมีความคิดสรางสรรค
และไมมีความคิดสรางสรรคมีจํานวนลักษณะบุคลิกภาพแตกตางกัน 
  5.1 วิธีการวัดความคิดสรางสรรค 
   ดังไดกลาวมาแลววา การศึกษาคนควาในเร่ืองการวัดความคิดสรางสรรคได
พยายามศึกษา และพัฒนามาเปนลําดับ โดยเฉพาะการวัดความคิดสรางสรรคของเด็ก ซ่ึงพอ
ประมวลสรุปได ดังนี้ 
    (1) การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกเชิง
สรางสรรค Abraham (1927) Andrew (1930) ไดศึกษาแบบตางๆ ของความคิดจินตนาการ และได
ใชวิธีการสังเกตเปนวิธีการวัดวิธีหนึ่งในหลายๆ วิธีการ เขาพยายามท่ีจะวัดความคิดจินตนาการของ
เด็กจากพฤติกรรมการเลน และการทํากิจกรรม โดยการสังเกตพฤติกรรมการเลียนแบบ การทดลอง
การปรับปรุงและตกแตงส่ิงตางๆ การแสดงละคร การใชคําอธิบายและบรรยายใหเกิดภาพพจน
ชัดเจน ตลอดจนการเลานิทาน การแตงเร่ืองใหม การเลนและคิดเกมใหมๆ ตลอดจนพฤติกรรมท่ี
แสดงความรูสึกซาบซ้ึงตอความสวยงาม เปนตน 
     Markey (1935, p.59) ไดใชการสังเกตพฤติกรรมการเลนเกม บางคร้ังมี
การต้ังช่ือแปลกๆ ลักษณะความเปนผูนํา การสรางหรือตอไมบล็อกของเด็ก เปนตน และมารกียัง
สรุปขอคิดไววา ไมมีวิธีทดสอบใดวิธีเดียวท่ีจะวัดความคิดสรางสรรคของเด็กไดครอบคลุมทุกดาน 
และวิธีสอบหนึ่งๆ จะไมสามารถวัดความคิดสรางสรรคของเด็กไดทุกวัยและทุกระดับช้ัน เขาได
ยกตัวอยางใหเห็นวา เด็กโตมักจะสนใจเกมบานนอยกวา และทําคะแนนไดนอยกวาเด็กเล็ก เพราะ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

39 

เด็กเล็กมีความสนใจและตั้งช่ือไดแปลก พิสดาร และจินตนาการมากกวา ในขณะที่เด็กโตจะสนใจ
กับความจริง ความเปนไปได และความเหตุมีผลมากกวา เปนตน 
     Torrance (1965, p.36) ไดใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กดวยการระบุ
หัวขอท่ีใชเปนแนวทางในการสังเกตผูมีความคิดสรางสรรคสูงได แมจะไมตรงกับแบบทดสอบ 
เชน การสังเกตความสามารถในการใชเวลาใหเปนประโยชนโดยปราศจากส่ิงเรา นักเรียนสามารถ
ทํากิจกรรมไดไกลเกินกวาท่ีไดรับมอบหมายดวยวิธีการแปลกใหม และแสดงลักษณะกลาทดลอง 
กลาเส่ียง เปนตน 
     การสังเกตพฤติกรรม เปนวิธีการที่พอแม ครู ผูปกครอง สามารถใชการ
สังเกตพฤติกรรมใหเปนประโยชนได เพราะบุคคลดังกลาวอยูใกลชิดและรูจักเด็กดีกวาบุคคลอื่น 
แตมีขอสังเกตวา ครูและผูปกครองควรทราบและเขาใจพฤติกรรมความคิดสรางสรรคท่ีเด็ก
แสดงออกไดถูกตอง มิฉะนั้นจะทําใหผลของการสังเกตผิดพลาดไป เพราะเทาท่ีปรากฏครูมักเขาใจ
วาเด็กท่ีมีสติปญญาดี มีระเบียบวินัย และเช่ือฟงครู เปนเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค 
    (2) การวาดภาพ หมายถึง การใหเด็กวาดภาพจากส่ิงเราท่ีกําหนด เปนการ
ถายทอดความคิดเชิงสรางสรรคออกมาเปนรูปธรรม และสามารถส่ือความหมายได ส่ิงเราท่ี
กําหนดใหเด็กอาจเปนวงกลม ส่ีเหล่ียม แลวใหเด็กวาดภาพตอเติมใหเปนภาพ ลักษณะดังกลาวไดมี
การทดลองใชและศึกษากันมาเปนเวลานานแลว Simpson (1927) ไดใชจุดวงกลมเล็กๆ 40 จุด 
จํานวน 50 ชุด เปนส่ิงเราใหเด็กวาดแลวพิจารณาความคิดคลองตัว ความคิดริเร่ิม และความคิด
ยืดหยุนจากภาพท่ีเด็กวาด 
     Grippen (1933, p.30) ไดใชวิธีการใหเด็กวาดภาพ พรอมกับใหอธิบาย
ประกอบภาพท่ีกําลังวาด และมารกี (Markey, 1935) ก็ใชส่ิงเราท่ีเปนวงกลม ส่ีเหล่ียม ใหเด็กวาด
ภาพเชนกัน กิลฟอรด (Guilford, 1965) ทอแรนซ (Torrance, 1967) ก็ไดออกแบบส่ิงเราในลักษณะ
เดียวกัน เปนสวนหนึ่งของการวัดความคิดสรางสรรคของเด็ก และพิจารณาความคิดสรางสรรค ใน
แงของความแปลกใหม ไมซํ้าแบบ และความละเอียดลออในการตกตางภาพ เปนตน 
    (3) รอยหยดหมึก (Inkblots) หมายถึง การใหเด็กดูภาพรอยหยดหมึกแลวคิด
ตอบจากภาพท่ีเด็กเห็น มักใชกับเด็กวัยประถมศึกษา เพราะเด็กสามารถอธิบายไดดี 
     Kirkpatrick (1900, p.27) ไดใชรอยหยดหมึก โดยใหเด็กดูภาพแลวตอบ
โดยไมจํากัด ใหอิสระในการคิดฝน ตอบไดเต็มท่ี สวนคําส่ังก็ส้ันๆ ไมเฉพาะเจาะจง และส่ิงเรารอย
หยดหมึกก็เปนแบบคลุมเครือไมชัดเจน คําตอบของเด็กจะไดรับการพิจารณาจากความสามารถใน
การคิดประดิษฐ อารมณขัน ลักษณะจินตนาการ ความรูสึก และความสามารถในการรับรูท่ีดีตอรอย
หยดหมึก 
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    (4) การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การใหเด็กเขียนเรียงความ
จากหัวขอท่ีกําหนด และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน นักจิตวิทยามีความเห็นสอดคลอง
กันวา เด็กในวัยประถมศึกษามีความสําคัญยิ่ง หรือจัดเปนชวงวิกฤติของการพัฒนาความคิดเชิง
สรางสรรค เด็กมีความสนใจในการเขียนสรางสรรค และแสดงออกเชิงสรางสรรคในงานศิลปะจาก
การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญของนักประดิษฐ นักวิทยาศาสตรเอกของโลก เชน นิวตัน เจมส 
ฮิลเลอร และปาสคาลร พบวาบุคคลเหลานี้ไดแสดงแววสรางสรรคดวยการประดิษฐและสราง
ผลงานช้ินแรกเม่ือยูในวัยประถมศึกษาเปนสวนใหญ 
   เด็กชวงวัยนี้จะมีพัฒนาการทางภาษาดี การเขียนบรรยายหรือแสดงความรูสึก
จินตนาการเปนท่ีสนใจของเด็ก 
   Colvin (1962, pp.38-42) ใชวิธีการใหเด็กเขียนเรียงความ และวัดความคิดแปลก
ใหม ความคิดจินตนาการความมีอารมณขันของเด็กจากส่ิงท่ีเด็กไดเขียนออกมา เปนตน สตีเฟนสัน 
(Stephenson, 1849) ก็ไดทดลองใหเด็กเขียนคํากลอน สวนทอแรนซ (Torrance, 1963) กไ็ดคิดวิธีให
เด็กเขียนเรียงความจากเร่ืองท่ีคาดคิดไมถึง โดยกําหนดหัวขอใหเขียน เชน “ผูชายท่ีรองไห” “ครูท่ี
ไมพูด” “สุนัขท่ีไมเหา” เปนตน ซ่ึงปรากฏวาเขาพบความคิดแปลกๆ ใหมๆ และนาสนใจจาก
ความคิดจินตนาการของเด็ก 
   แบบทดสอบ หมายถึง การใหเด็กทําแบบทดสอบความคิดสรางสรรคมาตรฐาน 
ซ่ึงเปนผลมาจากการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสรางสรรค แบบทดสอบความคิด
สรางสรรคมีท้ังท่ีใชภาษาเปนส่ือ และท่ีใชภาพเปนส่ือ เพื่อเราใหเด็กแสดงออกเชิงความคิด
สรางสรรค แบบทดสอบมีการกําหนดเวลาดวยปจจุบันก็เปนท่ีนิยมใชมากข้ึน เชน แบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอแรนซ เปนตน 
   วนิช  สุธารัตน (2544, หนา 173-176) กลาววา ในทางเศรษฐศาสตร คนท่ีเปน
นักลงทุนท่ีดี คือ คนท่ีซ้ือสินคาดวยราคาตํ่า แตขายดวยราคาท่ีสูง นักลงทุนท่ีฉลาด คือ ผูท่ีรูวา
เม่ือใดควรจะซ้ือเม่ือใดควรจะขาย ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงๆ ก็มีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน คือ 
มองเห็นคุณคาของส่ิงท่ีบุคคลอ่ืนมองเห็นวาไรคา และมองเห็นโอกาสท่ีจะทําใหส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีมี
คุณคาข้ึนมาได 
   เราสามารถคนพบความคิดสรางสรรคของบุคคล จากการศึกษาผลงานท่ีปรากฏ
อยูในวิทยาการสาขาตางๆ เชน ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี และวิทยาการสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงผูสรางศิลปะ
วิทยาการเหลานี้ลวนแตมีลักษณะเชนเดียวกัน คือมองเห็นคุณคาของส่ิงตางๆ ท่ีบุคคลอื่นลวนแต
มองขาม การวัดความคิดสรางสรรคของบุคคลไดอาศัยหลักการเดียวกันนี้ การที่จะสรุปไดวาบุคคล
ใดมีความคิดสรางสรรคมากนอยเพียงไรก็โดยอาศัยการวัดหรือการตรวจสอบผลงานของบุคคล 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

41 

โดยการใหบุคคลผูนั้นไดทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคแลวนําผลท่ีไดไปประเมินใน
ลักษณะของการเปรียบเทียบกับกลุม 
   นักจิตวิทยาจึงไดใชความพยายามสรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค
ข้ึนมาหลายๆ แบบท้ังนี้เพื่อใหสามารถวัดความคิดสรางสรรคของบุคคลไดจริงๆ และพยายาม
พัฒนาแบบทดสอบดังกลาวอยูตลอดเวลา หลักการใหญๆ ของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค
ท้ังหลายก็คือ กําหนดสถานการณเฉพาะอยางข้ึนมา แลวใหบุคคลตอบสนองตอสถานการณนั้นๆ 
บุคคลท่ีมีการตอบสนองแตกตางไปจากบุคคลอื่นไดรับการตัดสินวาเปนบุคคลท่ีมีความคิด
สรางสรรค 
   ดังนั้นแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคก็คือ แบบทดสอบวัดความคิดแบบ
อเนกนัย (Divergent Thinking) ตามท่ีไดกลาวมาแลวนั่นเอง ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบยอยๆ  
4 องคประกอบ คือ ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุนหรือความคิดแบบกระจาย ความคิดริเร่ิม 
และความคิดละเอียดลออ ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดของการต้ังคําถามเพ่ือการทดสอบความคิด
แตละอยางดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1  การแสดงองคประกอบของความคิดอเนกนัย ตัวอยางคําถามท่ีใชในการทดสอบ 
  และเกณฑท่ีเหมาะสม 
 

องคประกอบความคิดอเนกนัย ตัวอยางคําถาม 
1. ความคิดคลองตัว 
 
 1.1 ดานถอยคํา 
 
 1.2 ดานการเช่ือมโยงสัมพันธ 
 
 1.3 ดานการแสดงออก 

เกณฑ  : สามารถบอกความคิดไดจํานวนมากสามารถ
จัดหมวดหมูของความคิดได 
 1.1 จงยกตัวอยางคําที่มีความหมายวา “พอ” มาให
มากที่สุด 
 1.2 จงใหตัวอยางของสิ่งที่มีความสัมพันธกับคําวา 
“พอ” มาใหมากที่สุด 
 1.3 จงเขียนประโยคหรือวลีที่ประกอบดวยตัวอักษร 
อ-ท-ม-น มาใหมากที่สุด 

2. ความคิดยืดหยุน 
 
 2.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นโดยมิตองดัดแปลง 
 
 2.2 ความคิดยืดหยุนดานการดัดแปลง 
 

เกณฑ : สามารถใหความคิดที่มีลักษณะรูปแบบ
ประเภทที่หลากหลาย และจัดหมวดหมูได 
 2.1 จงบอกประโยชนของหนังสือพิมพมาใหมาก
ที่สุด 
 2.2 ใบลานใชทําประโยชนอะไรไดบาง หรือเลา
เรื่องใหฟงเรื่องหน่ึง แลวใหแตงเรื่องขึ้นมาใหม โดยใช
ตัวละครชุดเดิม 
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ตารางท่ี 2.1  การแสดงองคประกอบของความคิดอเนกนัย ตัวอยางคําถามท่ีใชในการทดสอบ 
  และเกณฑท่ีเหมาะสม (ตอ) 
 

องคประกอบความคิดอเนกนัย ตัวอยางคําถาม 
3. ความคิดริเริ่ม เกณฑ : ใชวิธีการตรวจสอบบรรดาคําตอบที่ไดจาก

ความคิดแบบยืดหยุนทั้งสองขอ (คําถามขอ 2.1 และขอ 
2.2) แลวนําไปเปรียบเทียบกับคําตอบของบุคคลสวน
ใหญ คําตอบที่แตกตางออกไปคือ คําตอบที่แสดงถึง
ความคิดริเริ่ม 

4. ความคิดละเอียดลออ เกณฑ : สามารถใหรายละเอียดหลักและรายละเอียด
ยอยเก่ียวกับเรื่องที่คิดได 
    4.1 สวนประกอบหลักของรถยนต บาน, เมืองสังคม, 
มีอะไรบาง 

 
   ท้ังหมดท่ีกลาวถึงมานี้ก็คือ องคประกอบของความคิดอเนกนัย ตัวอยางคําถาม 
และเกณฑท่ีนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสิน รวมทั้งความคิดในองคประกอบยอยๆ แตละอยาง 
สําหรับความคิดสรางสรรคนั้น โดยทั่วๆ ไปเปนท่ียอมรับกันวา เกิดจากความคิดแบบยืดหยุนท้ัง
สองลักษณะ คือ ท้ังจากความคิดยืดหยุนท่ีเกิดข้ึนโดยมิตองดัดแปลง (ขอ 2.1) กับความคิดยืดหยุน
ดานการดัดแปลงส่ิงท่ีกําหนดให (ขอ 2.2) สําหรับความคิดคลองแคลวและความคิดละเอียดลออก็
สามารถนํามาใชในการพิจารณาตรวจสอบหาความคิดสรางสรรคได เชนเดียวกัน ดังนั้น การวัด
ความคิดสรางสรรคจะตองวัดจากความคิดอเนกนัยท่ีมีอยูหรือท่ีบุคคลทําไดท้ังหมดนั่นเอง 
  5.2 แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 
   แบบทดสอบเปนเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนมาเพื่อตรวจสอบ วัดหรือประเมิน 
คุณสมบัติบางอยางท่ีคาดหวังวาจะมีอยูในบุคคลท่ีจะทําการวัด การสรางแบบทดสอบแตละชุด 
จะตองคํานึงถึงความรู ความคิด หรือทฤษฎีตางๆ ท่ีกลาวถึงองคประกอบสําคัญของส่ิงท่ีตองการจะ
วัด วาประกอบดวยรายละเอียดอะไรบาง  มีคุณสมบัติอยางไร  องคประกอบตางๆ มีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกันในลักษณะใด 
   แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ท่ีใชกันอยู ในปจจุ บันลวนแต เปน
แบบทดสอบท่ีใชวัดความคิดแบบอเนกนัยสําหรับเด็กในวัยตางๆ ซ่ึงยังไมเปนท่ีตกลงกันจนเปนขอ
ยุติในหมูนักจิตวิทยาวาแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคท่ีมีความสมบูรณจริงๆ นั้น จะตอง
ประกอบดวยองคประกอบอะไรบางผลท่ีตามมาก็คือ ไมสามารถกําหนดคาความเท่ียงตรง 
(Validity) และคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบแตละชุดไดอยางสมบูรณแนนอน 
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ขณะเดียวกันไมสามารถบอกไดวา ผลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกับความสามารถท่ีมีอยูจริงๆ ใน
เร่ืองนี้มีความสัมพันธในระดับใด ดังนั้น ความสามารถในเชิงการพยากรณของแบบทดสอบเหลานี้ 
จึงยังหาขอยุติไมไดเชนเดียวกัน 
   Solso (1979, p.457) แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคท่ีนิยมใชกันนั้น มักจะ
เปนแบบทดสอบท่ีวัดคุณลักษณะหลายๆ ดาน แลวนําผลจากการวัดมารวมกันเพื่อท่ีจะสรางเปนตัว
ช้ีบอก หรือท่ีเรียกกันวา ดัชนี ของความคิดสรางสรรค (Creativity index) ซ่ึงในอนาคตน้ันคงจะมี
การศึกษาความคิดสรางสรรคในลักษณะขององคประกอบเชิงซอน โดยท่ีมีองคประกอบหลายๆ ตัว 
เชน คุณลักษณะ (Trait) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) ท่ีมาทําหนาท่ีในลักษณะของ 
การปฏิสัมพันธ (Interaction) โดยท่ีความคิดสรางสรรคสามารถประเมินไดจากระดับความเขมแข็ง
ของปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ  
   เบญจา  แสงมลิ (2550, หนา 80-83) กลาววา สถานที่ใหการศึกษาอบรมเด็ก
ระดับกอนประถมศึกษา มีจุดมุงหมายท่ีจะฝกความพรอมเพ่ือท่ีจะเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 
การจัดประสบการณจึงควรเปนการรวมมือระหวางบานและโรงเรียนในการชวยกันดูแล อบรมเล้ียง
ดูเด็กใหเจริญเติบโตท้ังอารมณ สังคม รางกายและสติปญญา และรูจักคิดเปน ทําเปน และแกปญหา
เองได เม่ือสถานใหการศึกษาอบรมเล้ียงดูเด็กต้ังจุดมุงหมายไวดังนี้แลว ก็ควรพยายามจัดกิจกรรม
หรือประสบการณใหกับเด็ก เพื่อท่ีจะบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีวางไว การจัดกิจกรรมจะบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม ดูไดจากการวัดผลหรือประเมินพัฒนาการ ซ่ึงจะกลาวยอๆ ดังตอไปนี้ 
  5.3 การประเมินพัฒนาการทางดานอารมณและสังคม 
   ความเจริญเติบโตในดานนี้มักจะวัดโดยการสังเกต การประเมินพัฒนาการ
ทางดานอารมณและสังคม จะพิจารณาลักษณะ 
    (1) ในสวนท่ีสัมพันธกับครู พิจารณาวาเด็กติดครูเพียงใด มีการควบคุม
ตัวเองอยางไร 
    (2) ในสวนท่ีสัมพันธกับเพ่ือน ในดานนี้ครูควรจะดูวาเด็กมีความสัมพันธกับ
เพื่อนอยางไรเขากับเพ่ือนหรือเลนกับเพ่ือนไดดีเพียงใด 
    (3) ในสวนสัมพันธกับโรงเรียน พิจารณาในดานความพอใจโรงเรียน การ
ทํางานท่ีไดมอบหมาย ความอยากรูอยากเห็นและความคิดสรางสรรค 
  5.4 การประเมินพัฒนาการดานประสาทสัมผัส 
   การใหเด็กไดใชความรูสึกจากประสาทสัมผัส เพื่อเปนส่ือในการเรียนรู เชน การ
ฝกใหเด็กทํา ฝกปฏิบัติ และการสังเกต เพื่อท่ีจะใหเด็กเกิดความสามารถที่จะมองเห็นความเหมือน
ความแตกตาง และทํากิจกรรมไดตามท่ีครูแสดงใหดู การประเมินผลพัฒนาการทางดานนี้จะดูวา 
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เด็กมีการใชสวนตางๆ ของรางกายสัมพันธกันเพียงใด พิจารณาเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวสวนใหญ
ของรางกาย เชน ความสามารถในการปนปาย การเดินบนกระดานแผนเล็กหรือการเคล่ือนไหว
สวนยอยของรางกาย เชน การใชมือในการลากเสนจากจุด 2 จุด การพับกระดาษ ฯลฯ 
  5.5 การประเมินพัฒนาการดานสติปญญา 
   การฝกสติปญญาเด็กในระดับกอนประถมศึกษา มักจะใชการเลนและเกม ซ่ึง
เด็กจะตองคิดเพื่อแกปญหาตางๆ เกมเหลานี้จะฝกใหเด็กไดพัฒนากลามเน้ือมือ ประสาท หู ตา 
เพื่อใหเขาใจลักษณะตางกันของรูปราง เนื้อท่ีและทิศทาง เห็นความแตกตางในกลุมเดียวกัน แยก
ของท่ีมีลักษณะเดียวกัน รูจักแบงแยกและรวมของเขาดวยกัน หาความสัมพันธกัน ทําใหเกิด
ความคิดโดยอาศัยกฎเกณฑตางๆ นอกจากน้ันยังมีการฝกการใชภาษาพูด การรูเหตุผล ฝกความจํา
และความเขาใจในเร่ืองราวท่ีมองเห็น และฝกการฟง 
   การวัดทางดานความคิดและปญญาของเด็กในระดับนี้ จะดูท้ังผลงาน และ
กระบวนการทางความคิดของเด็กควบคูไปดวย การวัดทางดานนี้มักจะประกอบดวย 
    (1) ความรูทางดานกายภาพ ไดแก ความจริงทางดานวิทยาศาสตร ตัวอยาง
ของการวัด เชน 
     ใหเด็กดูรูปภาพแลวถามวา ฝนมาจากไหน เปนการวัดเกี่ยวกับความจริง 
     ใหเด็กดูของอยางหนึ่งแลวถามวา เราจะทําอะไรกับส่ิงของน้ีไดบาง เปน
การใหเด็กบอกหรือกระทํา เพื่อท่ีจะทราบคุณสมบัติตางๆ ของชนิดนั้น 
     ถามวา จะเกิดอะไรข้ึนกับส่ิงนี้ ถาเราท้ิงลงพื้น หรือเอาของสองอยางมา
รวมกันหรือยืดของนี้ใหยาวออก การวัดก็ใหเด็กหาวาผลที่จะเกิดข้ึนหลังจากการกระทํานั้นคืออะไร 
     ใหนักเรียนบอกหรือแสดงใหดูวาเราทําการทดลองกับของส่ิงนี้แลวจะ
เกิดผลอยางไร เชน การผสมสี 2 สี แลวจะไดสีอะไร 
    (2) ความรูทางดานสังคม ไดแก การปฏิบัติตามกฎเกณฑของนักเรียนในช้ัน
หรือในโรงเรียน ความสัมพันธในครอบครัวและเพ่ือนบาน ตลอดจนกฎเกณฑงายๆ ในสังคม 
ตัวอยางของการวัดเชน 
     นักเรียนจะทําอยางไรเมื่อมีเพื่อน 2 คน จะเลนชิงชาอันเดียวกัน ในเวลา
เดียวกัน 
     เม่ือเพื่อนใหขนมกับนักเรียนๆ ควรจะทําอยางไร 
     ตํารวจทําหนาท่ีอะไร 
     ครูทําหนาท่ีอะไร 
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    (3) ความรูดานเหตุผล ไดแก 
     การจําแนกประเภทเปนหมวดหมู เชน ครูใหเด็กดูรูป แลวใหเด็กแบงวา
เปนสัตวหรือส่ิงของ เปนตนไม หรือสัตว เปนอาหารหรือของใช เปนตน 
     การเปรียบเทียบ เชน การใหเด็กเปรียบเทียบระหวางของ 2 ส่ิง วาส่ิงไหน
โตกวา ส่ิงไหนเร็วกวา ส่ิงไหนหนักกวา หรือใหเรียงลําดับจาก ส่ิงท่ีโตท่ีสุด เร็วท่ีสุด หนักท่ีสุด ถึง
ส่ิงเล็กท่ีสุด ชาท่ีสุด และเบาท่ีสุด เปนตน 
     ความรู เกี่ ยวกับจํานวน  ความสามารถในดานนี้จะวัดในรูปของ
ความสามารถในการนับ และความสัมพันธระหวางจํานวนส่ิงของกับตัวเลข เชน รูปนก 4 ตัว และ
รูปดินสอ 4 แทง เด็กควรจะรูวาท้ัง 2 รูป นั้นมีจํานวนเทากัน คือ 4 
     ความรูในดานมิติ ไดแก การสอนใหเด็กเขาใจคําวา บน ลาง ขางนอก- 
ขางใน เชน ใหเด็กเอาของใสในกลอง วางบนกลอง เอาออกจากกลอง ฯลฯ 
     ความรูเกี่ยวกับเวลา เชน ใหเด็กดูรูป 4 รูป แลวใหเรียงลําดับตาม
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอน-หลัง ของรูปชุดนั้นๆ รูปคนกําลังจะรับประทานอาหาร จนถึงรับประทาน
อาหารเสร็จ ใหดูสลับกันไป และใหเด็กจัดวารูปไหนมากอน-มาหลังตามลําดับอยางไร 
    (4) ตัวแทนหรือส่ิงแทน (representation) มี 2 ระดับคือ 
     สัญลักษณ (symbols) ไดแก การใหเด็กดูภาพส่ิงของ แลวถามวาคืออะไร 
และใชทําอะไร เชน ใหเด็กดูรูปผลไม ถวย คอน ฯลฯ ทีละรูป แลวถามวารูปนั้นคือ รูปอะไร และ
เขาใชส่ิงนั้นทําประโยชนอยางไร ในระดับท่ีสูงข้ึนมาอีก เราอาจจะใหเด็กเลนสมมุติ เลียนแบบ เชน 
สมมุติวาเปนพอ แม แสดงกิริยาตางๆ หรือสมมุติเปนบุรุษไปรษณีย เปนตน เหลานี้เปนการฝกเด็ก
ใหรูจักใชภาษาในการส่ือสารซ่ึงเกี่ยวของกับการฝกในระดับถัดไป 
     ภาษา (language) เปนการฝกใหเด็กหัดพูดและฟง ตลอดจนการหัดเขียน
อาน เม่ือเด็กมีความพรอมทางรางกายแลว เชน สามารถบังคับกลามเน้ือและตาใหสัมพันธกัน 
   สรุปไดวา การวัดความคิดสรางสรรค มีวิธีการหลายแบบ ไดแก 
   การสังเกต ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกเชิงสรางสรรค 
เชน จากพฤติกรรมการเลน การทํากิจกรรม การเลียนแบบ การทดลอง การแตงเร่ืองใหม 
   การวาดภาพ ซ่ึงเปนการถายทอดความคิดเชิงสรางสรรคออกมาเปนรูปธรรม 
และส่ือความหมายได 
   รอยหยดหมึก โดยใหเด็กดูจากภาพรอยหยดหมึก และคิดหาคําตอบจากภาพท่ี
เด็กเห็น 
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   การเขียนเรียงความและงานศิลปะของเด็ก หลักการใหญๆ ของแบบทดสอบ จะ
เปนการกําหนดสถานการณเฉพาะอยางข้ึนมา แลวใหบุคคลตอบสนองตอสถานการณนั้นๆ ถา
บุคคลมีการสนองตอบแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน ถือวามีความคิดสรางสรรค ซ่ึงแบบทดสอบวัด
ความคิดแบบอเนกนัย จะประกอบดวย ความคิดคลองตัว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเร่ิม และ
ความคิดละเอียดลออ แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค มักจะเปนแบบทดสอบท่ีวัดคุณลักษณะ
หลายๆ ดาน แลวนําผลการวัดมารวมกันเพ่ือสรางเปนตัวช้ีบอกท่ีเรียกวา ดัชนีของความคิด
สรางสรรค ซ่ึงมีองคประกอบหลายตัว เชน คุณลักษณะ ทักษะและความสามารถ ท่ีมาทําหนาท่ีใน
ลักษณะของการปฏิสัมพันธ หรืออาจจะประเมินในดานตางๆ ตอไปไดอีกคือ ประเมินพัฒนาการ
ทางดานอารมณ สังคม ดานประสาทสัมผัส และดานสติปญญาของเด็กๆ 
 6. ประโยชนของความคิดสรางสรรค 
  อารีย พันธมณี (2547, หนา 19) กลาววา ประโยชนความคิดสรางสรรคทําใหคนมี
ลักษณะของความกระตือรือรน อยากรู อยากเห็น สนใจอยากรูไปทุกอยาง ก็ทําใหชีวิตสนุกสนาน 
ความคิดสรางสรรคจะส่ังสมและมีผลตอเนื่องไปในระยะยาวเวลาที่มีปญหาเกิดข้ึนก็จะมีแนวทาง
ในการแกปญหาท่ีหลากหลายแกดวยวิธีนี้ไมไดก็ยังมีวิธีอ่ืนอีกไมไดใชแคการแกปญหาเทานั้นกับ
การเรียนการทํางานการใชชีวิตถามีความคิดสรางสรรคแลวยอมจะไดเปรียบกวาใครๆเพราะจะทํา
ใหเกิดแนวทางท่ีหลากหลายแนวทางท่ีแปลกใหมและความคิดสรางสรรคเหมาะอยางยิ่งกับโลกใน
ยุคปจจุบัน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงทุกคนตองเปล่ียนตาม จะมายึดติดอยูกับความคิด
เดิมๆ คงไมได 
  Guiford (1967, p.19) กลาววา การมีความคิดสรางสรรคจะทําใหสามารถปรับเปล่ียน
ตัวเองใหรับมือกับสถานการณตางๆและนํามาปรับใชไดอยางเหมาะสมท่ีโลกเรามีเทคโนโลยี
กาวหนาอยางทุกวันนี้ ก็เพราะความคิดสรางสรรค จึงสมควรอยางยิ่งท่ีเราจะใหความสําคัญกับ
ความคิดสรางสรรค 
  Fromm (1963, p.23) กลาววา ประโยชนของความคิดสรางสรรคทําใหเกิดความ
เปล่ียนแปลง ทําใหเกิดแนวทางใหมๆ ในการดําเนินชีวิตและหนทางใหมๆ ในการแกปญหาชีวิต
และการทํางาน 
  กอใหเกิดความสนุก เปนธรรมดาของมนุษยที่ตองคนหาวิธีการคิดใหมๆ ข้ึนมา
ทดแทนความคิดเกาๆ สําหรับโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การที่มนุษยตองคิดอะไรใหมๆ
อยูเสมอยอมเปนเร่ืองสนุกเพราะทําใหชีวิตไมจําเจ 
  พัฒนาสมองของคนใหมีความฉลาดเฉียบคม การฝกการคิดหรือพยายามคิดเร่ืองท่ี
แปลกๆ ใหมๆ เปนประจํา จะทําใหเกิดความเฉียบแหลมในการคิดแกปญหาตางๆ เพิ่มข้ึน 
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  Roger von Oech (1966, p.18) กลาววา ประโยชนของความคิดสรางสรรค สามารถ
สรางความเช่ือม่ัน ความนานับถือและความพอใจในตัวเองข้ึนมา เม่ือใดก็ตามท่ีเราพัฒนาขีด
ความสามารถในการคิดสรางสรรคจนสามารถเผชิญหนาและแกปญหาตางๆ ไดอยางราบร่ืน ก็จะ
กลายเปนผูนําทางดานความคิดและเกิดความภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ความคิดสรางสรรคยังชวย
ยกระดับความสามารถ ความอดทนและความคิดริเร่ิมของผูนําใหเพิ่มมากข้ึนและยังเปนการพัฒนา
ความสนใจในงาน พัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและพัฒนาชีวิตใหทันสมัยมากข้ึน 
  สรุปไดวาประโยชนของความคิดสรางสรรค ทําใหเปนผูท่ีมีลักษณะของความ
กระตือรือรน อยากรู อยากเห็น สนใจอยากรูสนใจในส่ิงใหมๆ อยูตลอดเวลา และทําใหมีแนวทาง
ในการแกปญหาท่ีหลากหลายแปลกใหมและความคิดสรางสรรคเหมาะอยางยิ่งกับโลกในยุค
ปจจุบัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การมีความคิดสรางสรรคจะทําใหสามารถปรับเปล่ียน
ตัวเองใหรับมือกับสถานการณตางๆ และนํามาปรับใชไดอยางเหมาะสม โลกเรามีเทคโนโลยี
กาวหนาอยางทุกวันนี้ ก็เพราะความคิดสรางสรรค 
 7. ปญหา/อุปสรรคของความคิดสรางสรรค 
  สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2532, หนา 17-18) กลาววา ในการพัฒนาความคิด
สรางสรรคของแตละบุคคล อาจจะมีอุปสรรคที่จะสกัดกั้นความคิดสรางสรรค ทําใหความคิด
สรางสรรคไมพัฒนาไปเทาท่ีควร ซ่ึง Rawlinson (1971) ไดศึกษารวบรวมอุปสรรคเหลานี้ไวเปน 6 
ประการ ดังนี้ 
   (1) การตองการคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว (the one right answer) บุคคล
ท่ัวๆ ไป หรือแมแตผูท่ีชอบวิเคราะห จะพยายามหาคําตอบซ่ึงถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว และจะ
มีความพอใจเม่ือไดพบคําตอบนั้นแลว แตผูท่ีมีความคิดสรางสรรคเม่ือพบคําตอบแลวเขาจะหา
คําตอบหรือผลเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากคําตอบท่ีถูกตองนั้น 
   (2) การจํากัดความคิดตนเอง (the self -imposed barrier) บุคคลท่ัวๆ ไป จะคิดใน
ขอบเขตท่ีจํากัด ซ่ึงในบางปญหาก็จะไมสามารถหาคําตอบได แตผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะคิดเกิน
ขอบเขตไมอยูในวงจํากัด และเขาจะพบวิธีแกปญหาในท่ีสุด 
   (3) ความเคยชิน (conformity) บุคคลทั่วๆ ไป จะคิดเทาท่ีเห็นปรากฏตามความ
เคยชินหรือประสบการณท่ีตนมีมา แตผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะคิดในแงมุมตางๆ นอกเหนือจาก
ท่ีเปนอยู เชน อาจจะมองส่ิงๆ หนึ่งในหลายมิติ ในขณะท่ีคนท่ัวๆ ไป มองเห็นเพียงมิติเดียว เปนตน 
   (4) การไมสนใจในส่ิงท่ีทาทายความคิด (failing to challenge the obvious) มีการ
กระทําบางอยางท่ีทาทายความสนใจและความคิด ซ่ึงถาพิจารณาแลวก็ไมนาเปนไปได แตก็อาจ
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เปนไปได คนท่ัวไปจะไมสนใจทําส่ิงเหลานี้ แตผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะพยายามทําส่ิงนั้นให
เปนจริงข้ึนมาใหได 
   (5) การประเมินผลความคิดเร็วเกินไป (evaluation ideas too quickly) 
นักวิเคราะหหรือคนท่ัวไปมักจะประเมินผลความคิดของเขาเกือบจะทันทีเม่ือเร่ิมใชความคิด
เกี่ยวกับส่ิงนั้นๆ เชน อาจจะประเมินวาความคิดของตนเองเปนความคิดโงๆ หรือไมอาจเปนไปได 
ซ่ึงจะทําใหความคิดนั้นๆ ไมไดถูกนํามาใชเลย การประเมินผลยังไมควรมีบทบาท ในขณะท่ีคนเรา
กําลังใชความคิดสรางสรรค ควรจะร้ังรอพิจารณาความคิดท่ีเกิดข้ึนไวกอน เพราะความคิดนั้น
อาจจะเปนกาวหนึ่งของความคิดสรางสรรค 
   (6) ความกลัวจะถูกมองวาโง (the fear of looking a fool) บุคคลท่ัวไปจะไม
พยายามแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา ดวยกลัวจะถูกมองวาโง แตผูท่ีมีความคิดสรางสรรค
จะไมคิดเชนนี้ เขาจะกลาแสดงความคิดออกมาใหมากท่ีสุดท่ีจะมากได โดยไมจําเปนตองคํานึงถึง
คุณภาพของความคิดเหลานั้น เพราะอาจจะมีความคิดใดความคิดหนึ่งท่ีเปนความคิดสรางสรรคท่ีดี
มากก็ได 
  นาตยา  ภัทรแสงไทย (2523) ไดกลาวถึงส่ิงท่ีสกัดกั้นความคิดสรางสรรคพอสรุปได
คือ 
   (1) ความรู ความรูมีสวนสัมพันธกันอยางใกลชิดกับการมีจินตนาการ แตมิได
หมายความวาผูท่ีขาดความรูจะไมสามารถมีความคิดสรางสรรคได 
   (2) อุปนิสัย (habit) การไดหาความรูและประสบการณ ทําใหบุคคลมีอุปนิสัยใน
การท่ีจะใชความสามารถในการสรางจินตนาการ เพื่อแสวงหาแนวทางในการแกปญหาตางๆ 
อุปนิสัยของคนเราเกี่ยวของกับคานิยมท่ียึดถืออยูดวย 
   (3) เจตคติ การแกปญหาใดๆ อาจทําไดยาก ถาบุคคลมีความคิดในทางลบตอส่ิง
เหลานั้น 
  โดยสรุปแลวส่ิงท่ีสกัดกั้นความคิดสรางสรรค ไดแก ความไมรู ความกลัว อคติ และ
การขาดความกระตือรือรน บรรยากาศท่ีเครงเครียดจนเกินไป ส่ิงเหลานี้เปนอุปสรรคท่ีจะทําให
นักเรียนขาดความคิดสรางสรรค ครูจะตองยอมรับและเขาใจอุปสรรคเหลานี้เสียกอน เพ่ือวาจะได
เอาชนะและแนะนําใหเด็กเอาชนะอุปสรรคเหลานี้ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคใหสูงข้ึนตอไป 
  วนิช  สุธารัตน (2544, หนา 206-211) กลาววา ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางมิให
ความคิดสรางสรรคเกิดข้ึน มีอยูหลายอยาง บางอยางมีผลมาก บางอยางมีผลนอย ข้ึนอยูกับบุคคล
แตละคน อุปสรรคท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 
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   (1) นิสัยหรือความเคยชิน 
    โดยปกติคนเรามีกิจกรรมในแตละวัน ท่ีมีลักษณะซํ้าซากและจําเจเปนสวน
ใหญ เชน ตื่นนอน ลางหนา แปรงฟน เตรียมอาหารเชา อาบน้ํา แตงตัว รับประทานอาหาร ขับรถ
ออกจากบาน เดินทางไปทํางาน เม่ือถึงท่ีทํางานก็เร่ิมตนการทํางานในลักษณะเดียวกัน คือ มี
กิจกรรมท่ีมักจะไมแตกตางกับวันกอนๆ มากนัก การทํางานซํ้าๆ กันทุกวัน มีลักษณะเหมือนกับ 
การแสดงตามบทบาท (script) ท่ีตัวเองกําหนดข้ึนมา และสามารถทําทุกอยางไดในลักษณะ
อัตโนมัติ เนื่องจากไดปฏิบัติส่ิงเหลานี้อยูเปนประจําทุกวัน จนเกิดเปนนิสัยไปแลว 
    การทํางานในลักษณะจําเจซํ้าๆ กันบอยๆ จนเกิดเปนนิสัยหรือความเคยชิน 
ทําใหไมคอยมีปญหาที่ตองครุนคิด สมองหรือจิตใจในระดับจิตไรสํานึกจึงไมมีโอกาสไดทํางาน 
ความคิดสรางสรรคจึงเกิดข้ึนไมได ท้ังหมดนี้คือคําอธิบายท่ีวอลลาสพยายามอธิบายวา ทําไม
กระบวนการคิดสรางสรรคในข้ันท่ีสอง คือ ข้ันครุนคิดหรือการฟกตัวจึงไมเกิดข้ึน 
    นิสัย หรือความเคยชิน หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู และปฏิกิริยาการ
ตอบสนองท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ โดยท่ีบุคคลแทบจะไมตองใชความคิดหรือการตัดสินใจใดๆ 
ท้ังส้ิน นิสัยท่ีเกิดข้ึนในตัวคนบังคับใหคนตองรับประทานอาหารท้ังๆ ท่ียังไมหิว ตองเขานอนท้ังๆ 
ท่ียังไมงวง ตะโกนออกมาทั้งๆ ท่ียังไมบาและตองละท้ิงความคิดท่ีดีๆ ไปเสียกอน โดยท่ียังไมมี
โอกาสไดใช 
    เม่ือทราบวา นิสัยหรือความเคยชิน เปนส่ิงคอยขัดขวางความคิดสรางสรรค 
ทางท่ีถูกตอง ก็คือ เราคงตองสํารวจดูวา เรามีอุปนิสัย หรือความเคยชินอันใดท่ีติดตรึงแนนอยูกับตัว
เรา และเปนอุปสรรคอันสําคัญบาง ลองเปลี่ยนนิสัยหรือเปล่ียนวิถีชีวิต ตลอดจนวิธีการทํางานตาม
แบบที่เคยทําจะเปนการกระตุนใหเกิดความคิดใหมๆ ข้ึนมาได 
    ในเร่ืองของการแกปญหา เราทราบมาแลววา ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคอยางสําคัญท่ี
ทําใหบุคคลแกปญหาไมไดมีอยูสองอยางคือ การติดยึดในหนาท่ี กับการติดยึดในความคิด โดย
หลักการนั้นเราบอกวาความคิดสรางสรรคเปนสวนหน่ึงของการคิดแกปญหา ดังนั้น ท้ังการติดยึด
ในหนาท่ี การติดยึดในความคิด ตลอดจนการติดยึดในเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีไดกลาวมาแลว ซ่ึงลวนแต
เปนเร่ืองท่ีเกิดจากอุปนิสัยหรือความเคยชินเสียเปนสวนใหญ ยอมเปนอุปสรรคสําหรับความคิด
สรางสรรคดวยเชนเดียวกัน 
   (2) การใหเวลาแกความคิดสรางสรรคนอยไป 
    ถาเราพิจารณาจากการเกิดกระบวนการคิดสรางสรรคของวอลลาส หรือของ
ทอแรนซ และมายเออรก็ดี พบวามีอยูหลายข้ันตอนท่ีตองใชเวลาคอนขางนาน โดยเฉพาะใน
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ข้ันตนๆ ดวยแลวยิ่งตองใชเวลามาก ดังนั้นจึงสรุปเปนความจริงไดวาการเกิดความคิดสรางสรรค
จะตองอาศัยเวลาพอสมควรในการจัดความคิดสรางสรรคนั้นใหไดรูปท่ีสมบูรณ 
    จิตรกร กวี หรือสถาปนิก จะตองมีเวลามากพอในการสรางจินตนาการข้ึนมา
กอน แลวตอมามีการกําหนดโครงรางของงานอยางคราวๆ แลวจึงลงมือสรางสรรคผลงานกันอยาง
จริงจัง หลังจากนั้นถึงจะมีการปรับปรุงแตงรายละเอียดเพื่อใหผลงานมีคุณคาสมบูรณท่ีสุด 
    นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีเวลาทํารายงานมาก และคอยๆ ทํางานไปอยาง
สมํ่าเสมอผลงานยอมจะมีความถูกตองสมบูรณกวาพวกท่ีทํางานโดยรวบรัด หรือทําเม่ือมีเวลา
เหลืออยูนอยแลว นอกจากผลงานท่ีเกิดข้ึนจะดอยคุณคากวากันแลว ยังเปนการปดโอกาสไมให
ความคิดสรางสรรคเกิดข้ึนดวย ดังนั้น จึงกลาวไดวาการทํางานท่ีมีเวลาคอนขางจํากัดเปนอุปสรรค
อันสําคัญของการเกิดความคิดสรางสรรค 
   (3) การกลัวความลมเหลว 
    แรกเร่ิมท่ีมนุษยเกิดมามิไดมีความกลัวอะไรทั้งส้ิน ความกลัวเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ภายหลัง เม่ือมนุษยไดมีการเรียนรูหรือไดรับประสบการณตางๆ การกลัวความลมเหลวก็เชนกัน 
เปนผลที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูในข้ันตอนของพัฒนาการของชีวิต ตั้งแตระยะปฐมวัยจนถึงระยะของ
การเปนผูใหญ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความกลัวความลมเหลว คือ การเล้ียงดูท่ีไมถูกตองในวัยเด็กกับ
ประสบการณทางสังคมที่มีลักษณะไมสงเสริมความสําเร็จ เชน การตําหนิ ดุดา กาวราวอยางไมมี
เหตุผล และไมยุติธรรมส่ิงตางๆ เหลานี้เปนตัวอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาบุคลิกภาพและความคิด
สรางสรรคในวัยท่ีเจริญเติบโตเปนผูใหญ ประสบการณท้ังสองสวนลวนมีอิทธิพลตอความรูสึกกลัว
ความลมเหลวของบุคคล 
    ในขณะท่ีเด็กมีอายุประมาณ 5-6 ป กําลังอยูในชวงของวัยท่ีชางพูดชางคุยและ
เร่ิมมีความคิดในเชิงจินตนาการ (Intuitive Thought) ตามทฤษฎีของพีอาเจต (Piaget) นักจิตวิทยาท่ี
มีชื่อเสียงชาวสวิส เด็กในวัยนี้ จึงมีเร่ืองท่ีตองพูดตองคุยมาก  และสนใจในการเลนแบบมี
จินตนาการ การไดเขาโรงเรียนทําใหไดมีการแลกเปล่ียนประสบการณกับเพื่อนๆ ทําใหเกิด
พัฒนาการทางภาษาเพิ่มข้ึน และมีความรอบรูในเร่ืองตางๆ มากข้ึนดวย เม่ือเด็กกลับมาถึงบานก็
อยากเลาส่ิงตางๆ ท่ีตนเองพบเห็นมาใหพอแมฟง เด็กท่ีโชคดีมีพอแมฟงเปน และใหความสนใจตอ
ประสบการณของลูกจะเปนเด็กท่ีมีความสุข และจะติดพอแมไมออกนอกบาน 
    ในทางตรงกันขาม พอแมท่ีฟงไมเปน หรือไมเขาใจหลักการอบรมเล้ียงดูใน
จุดนี้จะมองวาเด็กพูดมาก นาเบ่ือ นารําคาญ ซ่ึงนอกจากจะไมฟงเด็กแลว ในบางคร้ังยังแสดง
พฤติกรรมตําหนิ ดุดา กาวราว และขัดขวางมิใหเด็กพูด แมวาในเร่ืองการเลนตางๆ ก็ดี เด็กอาจจะ
เอาส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ มาเลนตามความคิดฝนหรือจินตนาการที่มีอยู เชน เอาผาหมนอนมาคลุม
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เกาอ้ี ทําเปนบาน เอาลังกระดาษมาเข็นทําเปนรถ ทําใหผูใหญท่ีไมเขาใจ แสดงการตําหนิขัดขวาง 
หรือประณามเด็ก ท้ังหมดนี้เปนการกระทําท่ีสรางความกลัวความลมเหลวใหแกเด็กท้ังส้ิน 
    คนโบราณบอกวา ลูกไมยอมหลนไมไกลตน หมายความวา พอแมเปน
อยางไรลูกยอมเปนอยางนั้น พอแมท่ีเล้ียงลูกไมเปน เม่ือลูกโตเปนผูใหญก็ยอมเล้ียงลูกของตนตาม
วิธีการที่พอแมของตนเล้ียงดูมากอน เปนการสืบสายวัฒนธรรมของการตําหนิ ดุดา กาวราวกันอยาง
ไมรูจักหมดส้ิน เปนการสรางวงจรที่เลวรายทางวัฒนธรรม (vicious cycle) และวงจรอันนี้ไดแผ
ขยายออกไปในสังคม จนกลายเปนสังคมท่ีเต็มไปดวยการวิพากษวิจารณ การตําหนิติเตียน และ
ความกาวราว ซ่ึงสังคมดังกลาว จะทําใหคนมีความรูสึกไวตอความลมเหลวของผูอ่ืน เปนสังคมท่ี
เต็มไปดวยคนขาดความกลาหาญท่ีจะเร่ิมตนทําส่ิงใหมๆ เนื่องจากกลัวการวิพากษวิจารณจากสังคม 
ความคิดสรางสรรคจึงเกิดข้ึนไดยากในสังคม เชนนี้ 
    ดังนั้นจึงเห็นไดวา การเล้ียงดูท่ีไมถูกตองในวัยเด็ก เปนการสรางคนท่ีดอย
คุณภาพในสังคม เม่ือมีคนดอยคุณภาพอยูมาก บุคคลพวกน้ีก็จะเปนผูสรางส่ิงท่ีไมถูกตองในสังคม
ตอไป ทําใหประสบการณทางสังคมที่บุคคลไดรับกลับยิ่งเลวรายลงไปอีก สังคมลักษณะนี้เรียกวา
เปนสังคมท่ีทําลายตนเอง เหมือนคําโบราณท่ีกลาววา สนิมเหล็กเกิดแตเนื้อในเหล็กฉันนั้น 
   (4) การวิพากษวิจารณ 
    ส่ิงท่ีเปนตนเหตุของการกลัวความลมเหลวก็คือ ความกลัวการวิพากษวิจารณ
นั้นเอง เม่ือใดก็ตามท่ีมีการเสนอความคิดใหมๆ ข้ึนมาในเร่ืองใดก็ตาม มักจะมีการตั้งขอสังเกต 
ตําหนิ ตอตาน คัดคาน กีดกัน ขัดขวาง จากบุคคลอ่ืนๆ อยูเสมอ ตัวอยางคําวิพากษวิจารณท่ีมักจะได
ยินไดฟงกันอยูบอย ๆ เชน 
    “ความคิดเกา คิดมานานแลวไมใชหรือ” 
    “มันลึกซ้ึงเกินไป จนทําใหใครตอใครสับสนกันไปหมด” 
    “เปนความคิดท่ีดี แตอีกหลายปถึงจะทําได” 
    “ไมมีเวลาทํางานอยางอ่ืนแลวหรือ จึงคิดทําเร่ืองนี้” 
    “ความคิดของพวกไดโนเสาร เตาลานป” 
    การวิพากษวิจารณท่ีมีมากเกินไป และถาเปนการกระทําท่ีเต็มไปดวยอคติ
หรือความลําเอียงทําใหผูท่ีไดรับเกิดการสูญเสียกําลังใจ เกิดความทอถอย เหนื่อยหนาย และไม
อยากคิดอยากทําอะไรอีก 
    นโปเลียน ฮิลล (Hill) มีความเชื่อวา ความรูสึกกลัวการวิพากษวิจารณทําให
บุคคลตองทําอะไรเหมือนกับบุคคลอ่ืนๆ แมแตในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ และไมมีสาระ จนกระท่ังเร่ืองท่ี
ไรเดียงสาท่ีสุดบุคคลก็ยังทํา ตัวอยางเชน เร่ืองของการแตงกายหรือแฟชั่น การใสเส้ือผาท่ีลาสมัยไป
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เพียงหนึ่งฤดูกาลเดียว หรือการใชรถยนตท่ีตกรุนทําใหคนรูสึกไมสบายใจ (ปสงค อาสา, 2524, 
หนา 232-233) 
    ทางท่ีดีก็ คือ  จะตองไมสนใจ  และมีความอดทนตอคําวิพากษวิจารณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิพากษวิจารณท่ีมาจากจิตใจอันมีอคติ นักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ หรือมหา
บุรุษอันยิ่งใหญท้ังหลายน้ัน ลวนแตมีขันติธรรมหรือความอดทนตอการวิพากษวิจารณดวยกัน
มาแลวท้ังส้ิน 
   (5) ความตองการใหไดคําตอบในเร่ืองตางๆ ในทันที 
    บุคคลท่ีตองการใหไดคําตอบในเร่ืองตางๆ โดยทันทีนั้น เปนลักษณะของการ
อดทนไมได รอไมได คลายกันกับการใชเวลาในขอท่ีสองท่ีกลาววา ถาใชเวลาในการคิดหรือการ
ทํางานอยางใดอยางหนึ่งส้ันเกินไป ความคิดสรางสรรคยอมไมเกิด แตในตอนน้ีจะเนนเร่ืองอุปนิสัย
ในการทํางานและวิสัยทัศนของบุคคลมากกวาเร่ืองของเวลา 
    ผูท่ีเคยดูหนังประเภทสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของสัตวบางชนิด จะพบวากวาท่ีจะ
บันทึกภาพแตละภาพได ผูถายทําจะตองวางแผนในการทํางาน ตลอดจนจัดสถานการณตางๆ ให
กลมกลืน และจะตองมีความอดทนเปนอยางมากกับการรอคอยจังหวะท่ีดีในการบันทึกภาพ
เหลานั้น เชนเดียวกับนักธุรกิจท่ีใจเย็นและเห็นการณไกล จะมีความอดทนตอการเจริญเติบโตทีละ
ข้ัน ทีละกาว ในลักษณะของการเจริญงอกงามอยางชาๆ แตมีความมั่นคง ในขณะท่ีนักการพนันผูมี
จิตใจอันรอนรุมจะใชทรัพยสินมีอยูทุมเทลงไปในวงการพนันเพ่ือหวังผลตอบแทนท่ีคาดหมายวา
จะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงพบวาสวนใหญจะเปนไปไมได 
    ผูสรางสารคดี และนักธุรกิจที่ใจเย็น มีวิสัยทัศนกวางไกล ไดกระทําส่ิงท่ี
เปรียบเสมือนกับการปลูกตนไมยืนตนไวอาศัยรมเงา ในขณะท่ีคนใจรอนอยางนักการพนัน
เปรียบเสมือนผูคิดอาศัยรมเงาจากกอนเมฆ ซ่ึงชองทางท่ีจะบังเกิดเปนความสําเร็จยอมมีอยูนอยมาก 
    โรเบิรต ดับบลิว ออลสัน (Olson) ไดเลาถึงประสบการณตอนหนึ่งไววา 
ขณะท่ีสอนคณิตศาสตรอยูในมหาวิทยาลัยไดพยายามฝกใหนักศึกษาใชวิธีการคิดแกปญหาท่ี
แตกตางกันหลายๆ วิธีแตนักศึกษาสวนใหญกลับบนวาตองการวิธีแกปญหาท่ีใชไดตลอดไปเพียง
วิธีเดียว คือ วิธีท่ีเขาชอบท่ีสุด โดยท่ีนักศึกษามิไดตระหนักวา วิธีการแกปญหาท่ีเขาชอบนั้น อาจจะ
ไมเหมาะสมสําหรับการแกปญหาตางๆ แมวาปญหาน้ันจะมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยก็ตาม 
หรือีกนัยหนึ่งวิธีการท่ีคนหนึ่งชอบ คนอื่นๆ อาจจะไมชอบก็ได การสอนวิธีการคิดหลายๆ วิธี ทํา
ใหนักศึกษาไมยอมฟง พากันปดหู หรือทําเปนไมไดยิน พวกเขายังคงใชความพยายาม และเช่ือม่ัน
วาครู ควรเสนอวิธีการแกปญหาท่ีวิเศษสุดใหพวกเขาเพียงวิธีเดียวเทานั้น (มนูญ ตนะวัฒนา 2535, 
หนา 44) 
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    ขอสรุปในเรื่องนี้ก็คือ จะตองเปนคนใจเย็น มองเห็นการณไกล และพอใจท่ี
คิดหาวิธีการแกปญหาดวยวิธีการหลายๆ วิธี 
   (6) ความไรอารมณขัน 
    การไมมีอารมณขันเปนอุปสรรค สําหรับความคิดสรางสรรคหรือในทาง
กลับกันการมีอารมณขันเปนบอเกิดของความคิดสรางสรรค เร่ืองนี้มีการวิจัยสนับสนุนท่ีนาสนใจ
มากเร่ืองหนึ่งสาระโดยยอเปนดังนี้ 
    Feldman (1993, p.243) ไดกลาวถึงองคประกอบบางตัวท่ีมีสวนชวยสงเสริม 
หรือเปนตัวกระตุนทําใหเกิดความคิดสรางสรรค เขาสรุปวา อารมณขันเปนส่ิงสําคัญอีกตัวหนึ่งโดย
อางผลจากการทดลองของ ไอเซน, ดูบแมน และโนวิกกี้ (Isen, Daubman & Nowicky, 1987) 
ดงัตอไปนี้ 
    ผูวิจัยแบงนักศึกษาออกเปนสองกลุม กลุมแรกใหดูภาพยนตรแนวตลกขบขัน
จากโทรทัศนเร่ืองหนึ่งแลวใหทดลองแกปญหาท่ีตองใชความคิดสรางสรรคถึงจะสามารถแกได กับ
อีกกลุมหนึ่งไมใหดูภาพยนตรเร่ืองดังกลาว แตจะตองแกปญหาอยางเดียวกันกับกลุมแรก ผล
ปรากฏวา นักศึกษาในกลุมแรกแกปญหาดังกลาวไดดีกวานักศึกษากลุมท่ีสอง นอกจากน้ีผูวิจัยยัง
คนพบความจริง ตอมาวา บุคคลที่ชอบดูรายการเก่ียวของกับอารมณขันตางๆ นั้น มักมีคุณสมบัติ
ทางดานการคิดท่ีเปนปกติเหมือนคนท่ัวๆ ไป สามารถรับรูความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางความรู 
ขอมูล ขาวสารตางๆ ไดดี มีอารมณดี ซ่ึงองคประกอบเหลานี้เปนตัวสงเสริมใหบุคคลมีความคิด
กวางขวางข้ึน และมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนดวย 
    ขอสรุปในเรองนี้มิไดหมายความวา คนเราควรจะแสวงหาอารมณขันใสตัว
ไวตลอดเวลาจนไมมีเวลาคิดทําเร่ืองอ่ืนๆ  แตการทํางานทุกอยางในลักษณะทุมเทก็อาจทําใหคน
เปนโรคบางาน (Workaholic) และมีความเครียด ทางออกท่ีดีก็คือ หลังจากทํางานหนัก หรือการ
หมกมุนอยูกับงานเปนเวลาคอนขางนาน คนเราควรมีการพักผอน แสวงหาส่ิงท่ีสรางอารมณ       
ขันบาง เพื่อใชอารมณขันเปนตัวกระตุนความคิดสรางสรรคท่ีฝงตัวอยูในจิตใจสวนลึกใหไดมี
โอกาสแสดงออกมาภายนอกบาง 
   (7) การมีใจคอคับแคบ กับการยึดติดในความคิดของตนเอง 
    ในเร่ืองการมีใจคอคับแคบกับเร่ืองการยึดติดในความคิดของตนเอง ท้ังสอง
เร่ืองนี้มีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางใกลชิด และเปนอุปสรรคอันสําคัญสําหรับการแกปญหา
ดวยการใชปญญา 
    ประเวศ วะสี (2526, หนา 56-58) ไดกลาวถึงเร่ืองนี้โดยสรุปไววา เร่ืองใจ
แคบใจกวางเปนเร่ืองสําคัญในทุกหนทุกแหง เปนหัวใจของธรรมะอยางหน่ึง ในครอบครัว สามี 
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ภรรยาที่มีความเห็นไมตรงกันตางก็จะยึดทางของตัว ไมวาจะเกิดอะไรข้ึน พอแมประเภทนี้มักบีบ
ใหลูกทําตามท่ีตนคิดตามท่ีตนเชื่อ ซ่ึงส่ิงเหลานี้อาจจะเปนจริงเม่ือหลายสิบปมาแลว ทําใหบุคคล
เกิดความอึดอัดขัดของ ในเม่ือธรรมชาติของสรรพส่ิงทั้งหลายลวนเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง หากเรา
ติดอยูกับท่ี ยอมทําใหเกิดชองวาง ระหวางความเปนจริงกับส่ิงท่ีเรายึดติด ผลก็คือเราจะอยูหางจาก
ความเปนจริงมากข้ึนๆ 
    ความมีใจคอคับแคบ มีจิตใจประกอบดวยอคติ และความลําเอียงทําใหบุคคล
ยึดม่ันถือม่ันในส่ิงท่ีมีอยู เปนอยู วาถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกันทําให ปฏิเสธโอกาสที่จะเรียนรู
ส่ิงตางๆ ท่ีมีประโยชนจากบุคคลอ่ืน นักปราชญของจีนคือ ขงจื้อไดสอนไววา “บรรดาคนท่ีเดินผาน
เราสามคนนั้นอยางนอยคนสองคนสามารถเปนครูสอนเราได” คําสอนขอนี้เปนการกระตุนให
บุคคลเกิดความรูสึกผอนคลายตอการยึดติดในความคิดของตนเอง 
    ชาวยิวมีคุณธรรมในการสรางชาติขอหนึ่งวา คนยิวทุกคนจะตองมีความ
เฉลียวฉลาด และไดใหนิยามของความเฉลียวฉลาดไววา เปนความสามารถท่ีจะเลียนแบบบุคคลผูท่ี
มีความสามารถสูงกวาตัวเราเอง ถาบุคคลมีใจคอคับแคบหรือมีอคติ ความคิดท่ีจะเรียนรูส่ิงตางๆ 
จากบุคคลอ่ืนยอมไมบังเกิดข้ึน การพัฒนาตนเองจนมีความคิดสรางสรรคยอมเปนส่ิงท่ียาก
เชนเดียวกัน 
    ความมีใจคอคับแคบทําใหติดยึดในวิธีการปฏิบัติ และยึดติดในความคิดตางๆ 
ของตนเอง ซ่ึงทางพุทธศาสนาเรียกวา สีลัพพตปรามาส” ซ่ึงหมายถึงการยึดติดในศีลหรือความเช่ือ
ในขอวัตรปฏิบัติท่ีผิดๆ ตลอดจนการยึดติดในความคิดท่ีผิดๆ ดวย พฤติกรรมตางๆ ของคนไทยท่ี
ปรากฏใหเห็นสวนใหญไดรับแรงผลักดันมาจากความรูสึก ความตองการ และความเช่ือ ในลักษณะ
ของสีลัพพตปรามาส มากกวาพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากแรงผลักดันของปญญา 
    ในเร่ืองกระบวนการคิดสรางสรรคในข้ันท่ีสองของวอลลาส นั้นไดกลาววา 
การท่ีคิดแกปญหาไมออกนั้นอาจจะเกิดจาก การสรางกรอบของความคิดข้ึนมาผิด แลวผูคิดไปติด
อยูในกรอบนั้น ผลก็คือคิดแกปญหาไมไดตองถอยกลับมาต้ังหลักใหม เพื่อสรางกรอบความคิดใหม
ข้ึนมาแทน ถาหากวาบุคคลมีใจคอคับแคบ และติดยึดอยูในกรอบความคิดของตนเอง ตามที่ได
กลาวมาแลวนั้น โอกาสที่จะเกิดความคิดสรางสรรคคงจะเปนเร่ืองยาก ไมวาจะเปนบุคคลที่มี
การศึกษาระดับใด ยอมหนีหลักความจริงขอนี้ไปไมพน 
   (8) การรูตัววาจะมีการประเมินผลงาน 
    โดยปกติเม่ือบุคคลทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ยอมมีความคาดหวังใหผลงาน
นั้นเกิดข้ึนในทางท่ีดี มีความสมบูรณ การท่ีบุคคลตองทํางานอยางใดอยางหนึ่ง แลวมีการบอกใหรู
วาจะมีการประเมินผลงานภายหลังจากการทํางานเสร็จส้ินแลวดวย วิธีการน้ีนาจะเปนวิธีการที่ดีท่ี
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จะทําใหผูทํางาน มีแรงจูงใจ มีความกระตือรือรนในการทํางาน ซ่ึงควรจะสงผลใหประสิทธิภาพใน
การทํางานนั้นสูงข้ึนดวย แตวิธีการนี้กลับมีผลเปนตรงกันขาม เม่ือตองทํางานเกี่ยวกับเร่ืองความคิด
สรางสรรค ดังผลการวิจัยขางลางนี้ 
    Amabile (1983, p.113) ไดทําการศึกษาเร่ืองนี้โดยใหนักศึกษากลุมหนึ่งเขียน
โคลงกลอน โดยผูวิจัยบอกกับนักศึกษาจํานวนหนึ่งของกลุมวา ผูวิจัยจะใหความสนใจในรูปแบบ
ตัวอักษรมากกวาเนื้อหาหรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเขียน กลุมนี้จึงเปนกลุมท่ีไมรูตัววาจะมีการวัดความคิด
สรางสรรค กลุมของนักศึกษาอีกคร่ึงหนึ่ง ผูวิจัยบอกวาการเขียนโคลงกลอนคร้ังนี้ จะให
ความสําคัญในเนื้อหาสาระท่ีแตละคนเขียน และมีการประเมินผลการเขียนจากผูเช่ียวชาญทางดานนี้
ดวย  
    เม่ือนําผลงานของนักศึกษาทั้งสองกลุมไปใหผูเช่ียวชาญทางดานนี้ตรวจได
คําตอบวา คะแนนความคิดสรางสรรคของนักศึกษากลุมแรกสูงกวานักศึกษาในกลุมท่ีสองไมวาจะ
เปนการทํางานในสภาพของกลุมและการทํางานรายบุคคล การวิจัยคร้ังนี้แสดงวาความคิด
สรางสรรคจะมีการเก็บกดไว เม่ือนักศึกษาทราบวามีการประเมินผลงานคือการเขียนโคลงกลอน
ของพวกเขา ซ่ึงการเก็บกดนี้เกิดข้ึนในการทํางานท้ังในระบบกลุมและรายบุคคล 
    การคนพบของอมาไบล มีความสําคัญตอระบบการศึกษามาก ท้ังนี้เนื่องจาก
ในระบบการจัดการศึกษาท่ัวๆ  ไปนั้น  จะมีการประเมินผลเด็กกันโดยตลอด  ตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาจนกระท่ังถึงระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงนาจะเปนสวนสําคัญท่ีทําใหความคิดสรางสรรค
ลดลง ปญหาจึงเกิดข้ึนวาเราจะจัดระบบการศึกษากันอยางไร หรือท่ีถูกตองก็คือ เราควรจะ
ประเมินผลการเรียนรูกันในลักษณะใดจึงจะสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจริงๆ และ
ท้ังเปาหมายและรูปแบบของการประเมินผลควรจะมีการปรับเปล่ียนไปในรูปแบบใด จึงจะเปนการ
สรางเสริมความคิดสรางสรรค ขณะท่ีครูอาจารยท้ังหลาย ยังคงมีความเห็นวาการวัดประเมินผลทาง
การศึกษามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
  อารี พันธมณี (2546, หนา 169-173) รวบรวมอุปสรรคของการพัฒนาความคิด
สรางสรรคไวดังนี้ 
  Simberg (1971, p.113) กลาวถึง อุปสรรคของความคิดสรางสรรคไวดังนี้ 
  ในการพัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรคนั้น ควรคํานึงถึงอุปสรรคที่สําคัญ 3 
ประการ คือ อุปสรรคดานการรับรู (perceptual block) อุปสรรคดานวัฒนธรรม (cultural block) 
และอุปสรรคดานอารมณ (emotional block) มีดังนี้ 
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   (1) อุปสรรคดานการรับรู (perceptual block) ไดแก การท่ีคนเราไมสามารถ
มองเห็นปญหาท่ีแทจริงไดเปนเหตุใหการแกปญหาน้ัน ดําเนินไปโดยปราศจากเปาหมายท่ีชัดเจน 
และแนนอน ตัวอยางของอุปสรรคประเภทน้ี ไดแก 
    (1.1) ความยากในการจําแนกปญหาท่ีแทจริงจากปญหาท่ัวไปเปรียบเสมือน
นายแพทยท่ีพยายามรักษาคนไขโดยไมทราบสาเหตุของโรคท่ีแทจริง หรือเปรียบเสมือนนายชาง
แกไขเคร่ืองยนตติดขัดโดยไมทราบจุดบกพรองของเคร่ืองยนต 
    (1.2) การมองปญหาท่ีแคบเกินไป ขาดการพิจารณาสภาพแวดลอมของ
ปญหาน้ัน ซ่ึงอาจเปนดวยขอจํากัดในการรับรูก็ได เชน มีเลข 9 อยู 4 ตัว จะทําอยางไรจึงจะใหมีคา
เทากบั 100 ได (คําตอบ 99+9/9) 
    (1.3) ความไมสามารถท่ีจะใหคําจํากัดความของนิยาม หรือปญหาเปนเหตุให
ส่ือความเขาใจใหไมตรงกันได 
    (1.4) ความไมสามารถท่ีจะใชประสาทสัมผัสท้ังหลายในการสังเกต ซ่ึงมัก
เขาใจวา การสังเกตนั้นเปนการใชเพียงตามองเทานั้น แตแทจริงแลวสามารถใชประสาทสัมผัส
ท้ังหมด คือ ตา หู จมูกและกายสัมผัส ชวยในการสังเกตดวย 
    (1.5) ความยากท่ีมองเห็นปญหาความสัมพันธของวัตถุ เหตุการณท่ีเกี่ยวของ
กันนอย (remote relationship) ทําใหไมสามารถหาทางแกปญหาได 
    (1.6) การมองขามส่ิงท่ีอยูใกลตัวหรือส่ิงท่ีเดนชัด ซ่ึงบางคร้ังความเคยชินกับ
ปญหาหรือสถานการณท่ีคุนเคยอาจทําใหมองขามประเด็นท่ีนาสนใจไปได 
    (1.7) ความลมเหลวในการจําแนกเหตุและผล มีหลายสถานการณท่ียากแก
การแยกแยะไดอยางชัดเจนวา อะไรเปนเหตุอะไรเปนผลแกกัน เชน จากการสังเกตพบวา นักศึกษา
ท่ีเรียนออนมักจะสูบบุหร่ีมากกวานักเรียนท่ีเรียนเกง จึงเปนปญหาวาการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุตอ 
การเรียนออนหรือไม หรือการเรียนออนเปนสาเหตุใหเกิดความเครียดทําใหสูบบุหร่ีมากข้ึน หรือท้ัง
การเรียนออนและการสูบบุหร่ีเปนผลรวมจากสาเหตุอ่ืน จึงไมไดเกี่ยวของกันเลย เปนตน ผูท่ีมี
ความคิดสรางสรรคจะไมดวนสรุปสาเหตุและผลจนกวาจะรูแนชัดเสียกอน 
   (2) อุปสรรคดานวัฒนธรรม (cultural block) เปนผลเนื่องจากกฎเกณฑทางสังคม
ซ่ึงเปนส่ิงกําหนดใหบุคคลตองมีพฤติกรรมอยูในกรอบระเบียบแบบแผน ทําใหมีผลตอการสกัดกั้น
ความทาทายตอการคิดคน และความเปล่ียนแปลงอันเปนคุณลักษณะดานความคิดสรางสรรคของ
บุคคล ตัวอยางของอุปสรรคนี้ ไดแก 
    (2.1) ความตองการทําตามแบบอยางในกรอบท่ีไมแตกตางจากผูอ่ืน ทําให
เกิดรูปแบบพฤติกรรมและการมองปญหาที่คลายคลึงกัน การหาวิธีแกปญหา ก็ยึดติดกับระเบียบ
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แบบแผนมากเกินไป ทําใหบางคร้ังไมสามารถแกปญหาไดตัวอยางเชน ใหลากเสนตรง 4 เสน ให
ผานจุดท่ีกําหนดให 9 จุด โดยไมยกปากกาหรือดินสอ และไมขีดซํ้าเสนตรงท่ีขีดแลว 
     ผูท่ีไมสามารถแกปญหาน้ีไดมักจะยึดติดในกรอบความคิดท่ีวาจะตอง
ลากเสนตรงภายในกรอบของจุดท้ัง 9 นี้เทานั้น ท้ังๆ ท่ีปญหาไมไดกําหนดไวเลย 
    (2.2) การเนนความประหยัด และใหสามารถปฏิบัติไดมากเกินไป ซ่ึงมีผลทํา
ใหเกิดการตัดสินใจท่ีรวดเร็วเกินไป ทําใหบุคคลไมพยายามท่ีจะใชความคิด ของตนในส่ิงท่ีแปลก
ใหมไมซํ้ากับของเดิม เพราะการกระทําเชนนี้ตองลงทุนท้ังเวลาและเงินมากข้ึน ซํ้าไมแนใจใน
ความสําเร็จดวย 
    (2.3) ความกลัวท่ีจะเปนคนไมสุภาพเรียบรอย กลัวผูอ่ืนเห็นวาตนเปนบุคคล
ท่ีนารําคาญ จึงทําใหขาดความอยากรูเห็น ไมกลาท่ีจะซักถามหรืออภิปรายในส่ิงท่ีตนยังไมเขาใจ 
ทําใหกลายเปนคนท่ีขาดจิตสํานึกแหงการสืบคน 
    (2.4) การมุงการแขงขัน หรือความคิดรวมมือกันมากเกินไป บุคคลทั่วไปมัก
คิดวาการรวมมือกันนั้นแตละคนตองลดความคิดของตนเองลง เพื่อใหสอดคลองกับความคิดของ
กลุมหรือลดความขัดแยงลง ซ่ึงเปนความเขาใจท่ีไมขัดแยงความจริงความรวมมือ หมายถึง การ
ทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดโดยตองสามารถอธิบายหรือช้ีแจงความคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจหรือ
ยอมรับได สวนการมุงแขงขันกันจนเกินไปนั้นก็มีผลทําใหบุคคลมองขามเปาหมายท่ีแทจริงของ
งานนั้นไปโดยจะมุงเอาชนะแตเพียงอยางเดียว ทําใหละเลยความคิดริเร่ิมของตนเอง 
    (2.5) การยึดม่ันในสถิติมากเกินไป การยึดม่ันหรือเช่ือในตัวเลข โดยไม
พิจารณาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ทําใหเขาใจสภาพความเปน
จริงท่ีผิดไปได ตัวอยางเชน จากรายงานอุณหภูมิใน 1 ป ของเมืองหน่ึง เทากับ 65 องศาฟาเรนไฮ ถา
พิสูจนตามตัวเลขนี้จะเขาใจวาเมืองน้ีอุณหภูมินาอยูเม่ือพิจารณาใหลึกลงไปกลับพบวา เมืองนี้มี
อุณหภูมิตั้งแต -22 องศาฟาเรนไฮ ถึง 114 องศาฟาเรนไฮ ความจริงเชนนี้จะเห็นวาเมืองไมนาอยูเลย 
ซ่ึงแตกตางจาก การพิจารณาคาอุณหภูมิเฉล่ียในตอนแรก 
    (2.6) ความยากในการสรุปอางอิง พฤติกรรมของบุคคลเปนส่ิงท่ียากตอการ
สรุปอางอิง เพราะแตละคนก็มีพฤติกรรมเปนเอกลักษณของตนเองซ่ึงแตกตางกัน จึงเปนการยากใน
การพิจารณามอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับแตละบุคคลได 
    (2.7) การยึดม่ันเหตุผลและความจริงมากเกินไป หรือการหลงเช่ือความจริง
ในอดีตมากเกินไป ก็มีผลทําใหบุคคลขาดความคิดสรางสรรคได อยางเชน ถาหากเราเช่ือวาพาหนะ
ท่ีเบากวาอากาศเทานั้นท่ีสามารถจะบินได จนบัดนี้ยังไมมีเคร่ืองบินใชเปนแน 
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    (2.8) การขาดความประนีประนอมในความคิดเห็นท่ีไมสอดคลองกันเขา
ดวยกัน สวนมากแลวบุคคลจะมีแนวโนมท่ีจะตอตาน หรือไมยอมรับความคิดท่ีไมตรงกับตนโดย
ส้ินเชิง และจะยอมรับความคิดท่ีตรงกับตนในทันที ลักษณะเชนนี้มีผลทําใหเกิดความคิดใหมๆ 
ข้ึนมา 
    (2.9) การมีความรูสึกเกี่ยวกับขอบขายงานท่ีปฏิบัติมากหรือนอยเกินไป 
บุคคลท่ีมีความรูนอยหรือแคบเกินไปก็ไมสามารถนํามาอภิปราย และสรางสรรคใหเกิดความคิด
ใหมๆ ข้ึนมา เชนเดียวกับ บุคคลท่ีมีความรูมากหรือเปนผูเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ก็มักจะมีความรูสึก
วาความคิดของตนนั้นถูก 
    (2.10)   การมีความเชื่อวาความคิดฝนเปนส่ิงท่ีไรคา บุคคลจึงไมยอมรับฟง
ความคิดฝนในส่ิงท่ีแปลกๆ ใหมๆ โดยเห็นวาเปนเร่ืองเพอฝน ไรสาระซ่ึงความจริงแลวประดิษฐ
กรรมใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นสวนใหญก็มักไดจากความคิดฝนมากอนนั่นเอง 
   (3) อุปสรรคดานอารมณ (emotional block) จัดเปนอุปสรรคที่สําคัญประการ
หนึ่ง ท้ังนี้เพราะอารมณของบุคคล อันไดแก ความกลัว ความโกรธ ความรักและความเกลียด เปน
ตน นับวามีคามสําคัญมากตอปญหาและเหตุผลสองส่ิงนี้เปรียบเสมือนหนาหัวและกอยของเหรียญ 
คือ ถาหงายเหรียญหนาใดข้ึนอีกนาก็ตองคว่ําลง นั่นคืออารมณจะเปนตัวสกัดกั้นความคิดและ
เหตุผล ตลอดจนความคิดสรางสรรคของบุคคล ตัวอยางของอุปสรรคประเภทน้ี ไดแก 
    (3.1) ความกลัวท่ีจะทําผิดหรือทําในส่ิงท่ีผูอ่ืนมองวาโง ดวยความกลัวเชนนี้
จึงทําใหสูญเสียความคิดดีๆ ไป เพราะเจาของความคิดไมกลาท่ีจะเสนอความคิดนั้นออกมา ดวย
เกรงวาจะถูกผูอ่ืนมองวาเปนเร่ืองไรสาระ 
    (3.2) การดวนท่ีจะตัดสินใจรับความคิดอันแรกท่ีเกิดข้ึนโดยไมเปดโอกาส
คิดหาแนวทางอ่ืนท่ีแตกตางออกไป ความจริงความคิดอันแรกนั้นอาจจะไมใชความคิดท่ีดีท่ีสุด
เสมอไป อาจจะมีความคิดอ่ืนท่ีดีกวาก็ได ถายอมรับเสียต้ังแตความคิดอันแรกแลวก็เปนการสกัดกั้น
ความคิดอ่ืนๆ ไป 
    (3.3) การยึดติดกับความคิดของตน บุคคลมักจะยึดติดกับความคิดความเช่ือ
ของตนและยากท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดหรือขอเสนอแนะของบุคคลอ่ืน และมักตอตานความคิดท่ี
ไมตรงกับความคิดของตน 
    (3.4) ความอดทนอดกล้ันตอการแสวงหาวิธีแกปญหาท่ียากบุคคลท่ัวไป
มักจะมีความมุงหวังในผลสําเร็จในงานของตนไวสูง เม่ืองานนั้นประสบปญหาก็จะเกิดความคับ
ของใจและมุงแกปญหานั้นแบบหัวชนฝา ไมพยายามท่ีจะรวบรวมสถิติและความคิดในการหา
หนทางอ่ืนๆ 
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    (3.5) ความตองการความม่ันคงปลอดภัยสูงเกินไป ซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติ 
แตถาความตองการสูงเกินไปก็ทําใหเปนโรคประสาทไดและเม่ือทุกคนตางก็มุงไปท่ีความม่ันคง
ปลอดภัยของตัวเองแลว จะมีผลใหละเลยตอโอกาสท่ีจะรับรูหรือพิจารณาในส่ิงท่ีใหมอยางนา
เสียดาย 
    (3.6) ความกลัวตอการนิเทศ แนะนําและไมไววางใจเพื่อนรวมงานความรูสึก
เชนนี้ทําใหบุคคลขาดความเชื่อม่ัน และความไววางใจซ่ึงกันและกัน อันเปนพื้นฐานสําคัญตอการ
สกัดกั้นความสามารถในการแกปญหาและทํากิจกรรมสรางสรรค 
    (3.7) การขาดความพยายามท่ีจะแกปญหาโดยตลอดจนสําเร็จบุคคลสวนมาก
ชอบท่ีจะดําเนินโครงการใหมๆ และใหความสนใจกับโครงการนั้นในระยะส้ันๆ ในระยะยาวบคุคล
มักจะขาดการเอาใจใสติดตามแกปญหาและหาวิธีการใหมๆ มาดําเนินใหโครงการนั้นสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี 
    (3.8) การขาดแรงจูงใจในการแกปญหา สาเหตุเนื่องจากขาดผูเห็นดวยหรือ
ขาดผูสนใจในแนวทางแกปญหาท่ีตนไดเสมอ อาจเปนเพราะเขาไมแนใจแนวทางแกปญหานั้นหรือ
มีความรูความเขาใจไมดีพอ จึงมีผลทําใหผูเสนอแนวทางที่แกนั้นขาดแรงจูงใจท่ีจะคิดตอไป 
  สรุปอุปสรรคของการพัฒนาความคิดสรางสรรค เกิดจากการที่คนเราไมสามารถรับรู 
และมองเห็นปญหาท่ีแทจริง การที่บุคคลตองมีพฤติกรรมอยูในกรอบระเบียบแบบแผน และอารมณ
ของบุคคลท่ีแสดงออก ทําใหมีผลตอการสกัดกั้นความทาทายตอการคิดสรางสรรคของบุคคล  
  ศิริกาญจน โกสุมภ และ ดารณี คําวัจนัง (2549, หนา 79)  กลาววา ครูเปนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน ในทางกลับกัน ครูก็อาจ
เปนอุปสรรคสําคัญท่ีจะขัดขวางความคิดสรางสรรคของผูเรียนไดเชนกัน โดยเฉพาะครูท่ีมีบทบาท
หรือลักษณะดังตอไปนี้ ตองการคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว จํากัดขอบเขตของความคิดของ
ผูเรียน มักใชความเคยชินตามประสบการณท่ีผานมา ไมสนใจในส่ิงท่ีทาทายความคิด ประเมิน
ความคิดท่ีรวดเร็วเกินไป วัฒนธรรมท่ีเนนความสําเร็จและประณามความลมเหลว บรรยากาศท่ี
เครงเครียดและเอาจริงเอาจัง อยูในระเบียบ มีอคติ หรือลําเอียงยกยองผูท่ีเรียนเกง ละเลยผูเรียนออน 
การเนนบทบาทและความแตกตางทางเพศ ความชา ขาดความกระตือรือรน ขาดเทคนิคการต้ัง
คําถามกระตุนใหผูเรียนคิด 
  เบญจา  แสงมลิ (2550, หนา 59-60) กลาววา ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเด็กจะ
เพิ่มข้ึนหรือถดถอยลง ข้ึนอยูกับสาเหตุหลายประการ 
   (1) ความกดดันจากเพ่ือน เพื่อนเด็กมีอิทธิพลตอผูอ่ืนถึงแมวาจะอยูในวัยเด็ก
อิทธิพลนี้มีผลตอการเลือกกิจกรรม และการกระทํา 
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   (2) ความกดดันท่ีเด็กไดรับจากครูหรือเพื่อน การถาม “อะไร ทําไม อยางไร” ของ
เด็กเปนข้ันหนึ่งของการพัฒนาการทางสติปญญา ครูควรชวยเด็กเรียนรูแทนท่ีจะตัดบทไมตอบ และ
ไมใหความสนใจ ทําใหเด็กทอถอยจนเปนสาเหตุใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมสมควร 
   (3) การเนนบทบาทท่ีแตกตางของเด็กหญิงและเด็กชาย ในปจจุบันวัฒนธรรม
ของแตละประเทศท่ีเกี่ยวกับบทบาทของหญิงและชาย สวนมากจะคิดวาเด็กผูหญิงควรจะอยูแตใน
บาน เลนตุกตา สวนเด็กผูชายควรเลนแตคอน ตะปู ปน หรือเคร่ืองเลนอ่ืนๆ ท่ีแสดงความแข็งแรง
คานิยมนี้จะจํากัดเด็กมิใหมีโอกาสสํารวจ และคิดสรางสรรคในบางคร้ังเด็กจะละท้ิงความ
สรางสรรค เพื่อคงไวซ่ึงบทบาทหนาท่ีของตน 
   (4) ประสบการณท่ีไมเปนผลสําเร็จ สามารถทําใหเด็กเกิดความทอถอยและไม
กลาท่ีจะทดลองวิธีใหมๆ ดังนั้นครูควรจะใหการสนับสนุน ชมเชย และใหกําลังใจในการทํา
กิจกรรมของเด็ก ไมควรจะดุหรือทําใหเด็กเสียกําลังใจ 
   (5) การทํางานและการเลนท่ีมีบรรยากาศตึงเครียดกอใหเกิดผลเสีย เด็กจะไมได
ใชความคิดสรางสรรค ครูควรแบงเวลาใหเด็กเลนและทํางานเปนสัดสวน และยอมรับวาการเลน
เปนการทํางานชนิดหนึ่งของเด็ก 
  สรุปปญหาและอุปสรรคของความคิดสรางสรรค เกิดจากการจํากัดความคิดตนเอง  
ความเคยชิน การไมสนใจในส่ิงท่ีทาทายความคิด อุปนิสัย การกลัวความลมเหลว การใหเวลาแก
ความคิดสรางสรรคนอยไป การวิพากษวิจารณของบุคคลอ่ืน ความตองการใหไดคําตอบในเร่ือง
ตางๆ ทันที เปนคนไรอารมณขัน ยึดติดในความคิดของตนเอง ขาดอุปสรรคดานการรับรู  อุปสรรค
ดานวัฒนธรรม บุคคลเหลานั้นไมมองปญหาท่ีแทจริง มีพฤติกรรมอยูในกรอบระเบียบแบบแผน 
อารมณของบุคคลท่ีแสดงออก ส่ิงเหลานี้มีผลตอการสกัดกั้นความทาทายตอการคิดสรางสรรคของ
บุคคลตางๆ 
 8. ระดับความคิดสรางสรรค 
  ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล (2533, หนา 10-13) ข้ันแหงพัฒนาการของความคิด
สรางสรรค (Stages of Creative Development) 
   (1) ข้ันลองผิดลองถูก (manipulative stage) อายุ 2-5 ป 
   (2) ข้ันกอนสัญลักษณ (pre symbolic state) อายุ 5-7 ป 
   (3) ข้ันสัญลักษณ (symbolic stage) อายุ 7-9 ป 
   (4) ข้ันเร่ิมตนเหมือนจริง (inceptive realism stage) อายุ 9-11 ป 
   (5) ข้ันเหมือนจริงเชิงวิเคราะห (analytical realism stage) อายุ 11-13 ป 
   (6) ข้ันเหมือนจริง (projective realism stage) อายุ 13-15 ป 
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   (7) ข้ันคนพบตัวเอง (renascense stage) อายุ 15 ปข้ึนไป 
 
   (1) ข้ันลองผิดลองถูก (manipulative stage) ตามหลักโดยท่ัวไปแลวเด็กจะทํางาน 
เพื่อฝกทักษะการควบคุมการใชวัสดุอุปกรณ ควบคุมส่ิงแวดลอม และควบคุมตนเอง การควบคุม
การจับ การถือ การกํา การฉวย การควาจะปรากฏใหเห็นในชวงแรก และตอมาการสามารถควบคุม
หรือส่ังการใชวัสดุเคร่ืองมือไดคือ หลักชัยอันแรกท่ีสําคัญท่ีสุดของเด็ก ดังนั้นกิจกรรมท่ีเด็กเล็ก
ควรจะแสดงออกมาได คือความพยายามท่ีจะถือชอนกินขาว ถือแปรง-พูกันทาสี ถือดินสอขีดเขียน 
ปนดิน เลนของเลน ฯลฯ การแสดงออกทางศิลปะท่ีควรจะเปน คือ การขีดเข่ีย ในชวงแรกยังไม
สามารถควบคุมรอยขีดเข่ียได และตอมาควรควบคุมไดดีข้ึนเปนลําดับ 
    การปนดินก็ควรจะพัฒนาในรูปแบบเดียวกัน การพัฒนาในทางท่ีดีข้ึนท่ีเห็น
ไดชัดเจนคือ “การจับโนนผสมนี่หรือการรูจักยักยายถายเท (manipulation)” บางทีก็ดูเพลินดี (เด็ก
เองก็เพลิน) บางทีดูมากๆ ก็นาเบ่ือ (แตเด็กไมเบ่ือเพราะกําลังสนุกในการทดลอง) บางทีก็ดูไรสาระ 
(ความจริงมีสาระที่สุดในการเร่ิมตนชีวิตของเด็ก) นักศึกษาสวนใหญกําหนดพัฒนาการข้ันนี้วา 
“ข้ันแหงการขีดเข่ีย (scribbling stage)” 
   (2) ข้ันกอนสัญลักษณ (pre symbolic state) เด็กยังคงสนใจและหมกมุนอยูกับ
ความพยายามควบคุมการใชวัสดุ และเครื่องมือทุกส่ิงดูดีข้ึนเร่ือยๆ ในไมชาเด็กก็สามารถขีดเขียน
เปนรูปรางตามความคิดของเขาได ถึงแมวาผูใหญจะดูไมคอยออกก็ตาม เชน รูปวงกลมแสดงแทน
ศีรษะ เสนขีดตามนอนแทนแขน และเสนลากตามแนวดิ่งแสดงแทนขา เด็กๆ มักจะใหช่ือในส่ิงท่ี
เขาสรางสรรคเหลานั้น ความสําเร็จในขั้นตนของเด็กนี้สําคัญมาก ขอย้ําอีกคร้ังวาสําคัญมาก เพราะ
จะตอบสนองความเช่ือม่ันตอตัวเอง (ego) ตอจากนั้นเด็กก็จะแสวงหา และแสดงความพยายามท่ีมี
ความหมายเพื่อแสดงถึงความรูและความรูสึกของเขาตอไป 
    แมวาเด็กแตละคนจะมีความแตกตางกัน แตพัฒนาการในข้ันนี้คอนขางจะ
สังเกตความกาวหนาไดใกลเคียงกัน เพราะเด็กในวัยนี้ยังไมสามารถจะคนหาวิธีการ หรือแบบอยาง
เฉพาะ (Specific Formula) ในการขีดเขียนดังเชนผูใหญ ดวยเหตุผลนี้เองการแสดงออกทางศิลปะ
ในข้ันนี้จงึเรียกวา เปนข้ันของการแสดงออกกอนเปนสัญลักษณ หรือเปนชวงแรกเร่ิมของการแสดง
ออกแบบสัญลักษณ (pre symbolic stage) 
   (3) ข้ันสัญลักษณ (symbolic stage) สัญลักษณเปนส่ิงทดแทนบางส่ิงบางอยาง
อาจจะเปนความคิด บุคคล ท่ีอยูอาศัย ตนไม ฯลฯ สัญลักษณมีรูปรางเฉพาะซ่ึงแสดงตนเองใหเห็น 
และถายทอดเฉพาะสิ่ง ดังนั้น รูปรางของสัญลักษณ จึงปรากฏแตกตางกันมากมาย เด็กปกติท่ัวไป
อายุประมาณ 7 ป (หรือออนกวานั้นในบางกรณี) ประสบความสําเร็จในการแสดงออกทางความคิด



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

62 

เปนสัญลักษณ ซ่ึงสัญลักษณเหลานี้แสดงตัวเองใหเห็นวาสอดคลองเกี่ยวพันกับความคิดรวบยอด
ของคน และส่ิงแวดลอมได ผลงานศิลปะของเด็กในข้ันสัญลักษณจะแตกตางกันในสวนรายละเอียด 
แตไมแตกตางกันในชนิดของสัญลักษณเพราะสัญลักษณเหลานี้มีสวนสัมพันธกับพัฒนาการดาน
ตางๆ ของเด็ก 
   (4) ข้ันเร่ิมตนเหมือนจริง (inceptive realism stage) การใชสัญลักษณยังเปนส่ิงท่ี
เด็กพึงพอใจอยู แตเด็กเร่ิมจะสังเกตส่ิงแวดลอมและรับรูไดดีข้ึน ซ่ึงทําใหรูปรางสัญลักษณท่ีเปน
เหล่ียมๆ หรือกลมๆ จึงดูปราศจากชีวิตชีวา และไมแสดงความหมายตามความรูสึกและความ
ตองการของเด็กไดมากพอ ดังนั้น การแสดงออกทางศิลปะจึงเร่ิมมีแนวโนมท่ีจะไปสูการมองเห็น
สภาพแวดลอมท่ีเปนจริง และเปนธรรมชาติมากข้ึน เด็กจะพยายามถายทอดส่ิงตางๆ ตามท่ีตาเห็น 
ถายทอดความสัมพันธของส่ิงตางๆ ความรับรูเร่ืองระยะ พื้นท่ีมีมากข้ึน การใชเสนฐานไมเพียงแต
จะแสดงวาเปนเสนขอบฟาวามีพื้นกับฟา แตเร่ิมแสดงถึงการเหล่ือมลํ้าทับซอนบังกันส่ีท่ีใชก็ไม
เพียงแตแสดงออกทางอารมณ แตเร่ิมใชสีท่ีสังเกตเห็นจากส่ิงแวดลอม 
   (5) ข้ันเหมือนจริงเชิงวิเคราะห (analytical realism stage) พลังความสามารถใน
การมองเห็น ในการสังเกต ทําใหเด็กสามารถแยกแยะลักษณะของส่ิงของและส่ิงแวดลอมตางๆ  
การทํางานศิลปะเร่ิมพัฒนาเขาสูการเขียนแบบเหมือนจริงมากข้ึน การใชสี รูปราง ชองไฟ พื้นผิว จะ
พิถีพิถันมากข้ึนจนเปนขอสังเกตในการเปล่ียนแปลงจากข้ันกอนอยางเห็นไดชัด เชน มีการสราง
บรรยากาศทึบ มัวสลัวแจมใส พับโคงงอ ข้ันพัฒนาการข้ันนี้ถือวามีความสําคัญมาก ซ่ึงตองไดรับ
การดูแลเอาใจใส และความเขาใจของครูอยางมาก ผลงานศิลปะของเด็กจะเนนท่ีคุณคาทางความ
งามตามแบบศิลปะ ซ่ึงส่ิงท่ีเด็กตองการควบคูกันไปคือ แนะนําท่ีจะมุงสูแนวทางการแสดงออกที่
ยิ่งใหญตอไป 
   (6) ข้ันเหมือนจริง (projective realism stage) ข้ันพัฒนาการข้ันนี้เปนข้ันวิกฤติ
ของพัฒนาการในชีวิต เพราะเหตุวาสภาวะท่ีไมปกติทางสรีระ และอารมณท่ีกําลังผันแปรยางเขาสู
วัยรุน เปนผลกระทบใหความคิดสรางสรรคใหวิกฤติไปดวย อะไรก็ตามแตท่ีอยูในชวงหัวเล้ียว
หัวตอก็เหมือนกับการชี้ชะตาอนาคต ดังนั้น คําแนะนําของครูจะมีผลตอการสรางหรือทําลาย
ความคิดสรางสรรคอยางมาก 
    เด็กวัยนี้รูจักการวิจารณวิเคราะหตัวเอง มีความระแวดระวังตอส่ิงแวดลอม
มากอยางไมเคยเปนมากอน เด็กสามารถดูงานออก ดูผลงานศิลปนไดเขาใจธรรมชาติมากข้ึน 
แสดงออกไดดี ถายทอดไดตามความตองการ ชวงนี้ครูจะตองฉลาดในการใหคําแนะนําไปพรอมๆ 
กับใหกําลังใจเด็กใหมีความคิดท่ีถูกตอง และมีความเขมแข็งสรางความเปนตัวของตัวเอง 
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   (7) ข้ันคนพบตัวเอง (renascense stage) ข้ันนี้เด็กไดรวบรวมเอาปญหาอุปสรรค 
และประสบการณตางๆ ท่ีพบในชวงวัยรุนตอนตน เพื่อเปนฐานนําไปสูการคนพบตัวเอง การสราง
ผลงานดูมีพลังแบบใหม เด็กท่ีไดรับการแนะนําท่ีถูกตองในข้ันตอนท่ีผานมาจะเปนเด็กท่ีมี
ประสิทธิภาพทางศิลปะคอนขางสูง ทํางานศิลปะเกง ชวงนี้ถือเปนชวงมงคลของชีวิตเปรียบเสมือน
กับการเกิดใหมท่ีเปนตัวของตัวเอง ความสามารถในดานตางๆ เร่ิมสมบูรณเปนผูใหญ เด็กควรจะ
ไดรับการสนับสนุนใหสรางสรรคผลงานออกมาใหสมกับคําวา “มนุษยท่ีมีคุณภาพ” 
  บุญไท  เจริญผล  (2549, หนา 49-54) กลาววา กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยเปน
กิจกรรมหน่ึงท่ีชวยสงเสริมพัฒนาการทุกดานท้ังดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา
ใหกับเด็กและยังชวยใหเด็กไดแสดงออกตามความพึงพอใจ มีความเปนอิสระ ไดทํางานรวมกัน
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ชวยใหเด็กเกิดความม่ันใจ กลาคิด กลาทํา กลา
แสดงออก ตระหนักถึงคุณคาของตนท่ีมีตอกลุม มีความภาคภูมิใจตอผลงานท่ีทําสําเร็จไดดวย
ตนเอง และเปนท่ียอมรับจากเพื่อนๆ และเปนการสงเสริมใหมีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและเห็น
คุณคาในตนเอง 
  ในการจัดประสบการณทางศิลปะใหกับเด็ก ครูปฐมวัยจึงควรมีความเขาใจถึง
พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก ท้ังนี้เพื่อใหสามารถจัดประสบการณใหสอดคลองกับพัฒนาการ แต
ละข้ันตอนได ซ่ึงโลเวนเฟลด (Lowenfeld, 1957, pp. 33-39) นักการศึกษาทางศิลปะที่มีชื่อเสียงได
ทําการศึกษาข้ันพัฒนาการดานศิลปะของเด็กไว ดังนี้ 
   (1) ข้ันขีดเข่ีย (scribbling stage) อายุ 2-4 ป 
   (2) ข้ันกอนมีแบบแผนหรือข้ันเร่ิมตนเขียนภาพใหมีความหมาย (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 (pseude realistic) อายุ 11-12 ป 
   (6) ข้ันความคิดสรางสรรค (period of decision) อายุ 12-16 ป 
  ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะข้ันพัฒนาการในระยะ 2-6 ป ซ่ึงมีข้ันพัฒนาการทางศิลปะ
ดังตอไปนี้ 
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   (1) ข้ันขีดเข่ีย 
    อายุประมาณ 2-4 ป ในข้ันนี้เด็กจะสนุกกับการเคล่ือนไหวกลามเน้ือมือและ
เปนการเพิ่มความสัมพันธระหวางมือกับตา การขีดเข่ียของเด็กจะเปนไปตามลําดับข้ันท่ีสามารถ
ทํานายได ซ่ึงในข้ันนี้ยังแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
    (1.1) การขีดเข่ียอยางไมเปนระเบียบ (disordered scribbling) 
     เปนการขีดเขี่ยท่ีไมเปนระเบียบ การลากเสนของเด็กจะยุงเหยิงสับสน 
ไมคํานึงวาเปนรูปอะไร แสดงใหเห็นวาการควบคุมทางกลามเนื้อของเด็กยังไมเจริญพอ จึงไม
สามารถบังคับมือใหเปนไปตามตองการได เด็กจะกําสีเทียนและสนใจแตการเคล่ือนไหวของมือ
เทานั้น 
    (1.2) การขีดเขี่ยเปนเสนยาว (longitudinal scribbling)  
     เปนข้ันท่ีพัฒนากวาข้ันท่ีขีดเข่ียไมเปนระเบียบ กลามเน้ือและแขน
แข็งแรงข้ึน เด็กสามารถขีดเขียนเปนเสนยาวๆ ซอนกันหลายๆ เสนได 
    (1.3) การขีดเข่ียเปนวงกลม (circular scribbling)  
     เปนข้ันท่ีเด็กสามารถขีดเข่ียไดเปนวงกลมโดยเคล่ือนไหวท้ังแขน 
แสดงวากลามเน้ือเร่ิมแข็งแรงข้ึน สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของตนไดดีข้ึน 
    (1.4) การขีดเข่ียแบบมีความหมาย (naming scribbling) 
     เปนข้ันท่ีเด็กเขียนอะไรลงไปก็จะใหชื่อส่ิงท่ีเขียนนั้นวาช่ืออะไร คือ
อะไร เด็กเร่ิมใชความคิดคํานึงในขณะเขียนภาพคน สัตว หรือวัตถุ ส่ิงท่ีเด็กเขียนจะไมเปนภาพท่ี
ถูกตอง แตจะมีความหมายสําหรับเด็ก เด็กจะพอใจสนุกสนานกับส่ิงท่ีเขาเขียนข้ึน จินตนาการ
เกี่ยวกับภาพมากข้ึน และเปนข้ันหัวเล้ียวหัวตอในการวาดภาพของเด็กตอไป  
   (2) ข้ันกอนมีแบบแผนหรือข้ันเร่ิมตนเขียนภาพใหมีความหมาย 
    อายุประมาณ 4-7 ป เด็กสามารถควบคุมกลามเนื้อไดแลว เปนข้ันเร่ิมตนของ
การแสดงออกท่ีมีความหมาย ภาพส่ิงของส่ิงเดียวกัน เด็กอาจจะเขียนไดหลายๆ แบบ ภาพท่ีออกมา
เร่ิมมีแบบของตัวเอง เปนแบบท่ีเด็กเขาใจไดและพยายามแสดงความหมายออกมา ในระยะนี้โลกท่ี
เด็กเห็นหรือรูจึงแตกตางจากโลกท่ีเด็กเขียนภาพ การพัฒนาความคิดเกี่ยวกับคน และส่ิงของยังไม
ชัดเจน ทําใหภาพท่ีเด็กวาด บรรยายถึงส่ิงเหลานี้อยูในรูปแบบของเรขาคณิต เชน ในการวาดภาพ
คน เด็กจะเขียนวงกลมแทนศีรษะ เสนตามแนวขวางแทนแขน และเสนตามแนวต้ังแทนขา ในระยะ
เร่ิมแรกจะมีหัวและขาแตยังไมมีรายละเอียดสวนตางๆ ของรางกาย 
  การใชสีของเด็กในข้ันนี้ ยังไมเปนไปตามธรรมชาติ สีท่ีเด็กใชเขียนภาพกับสีท่ีเด็ก
เห็นจริงๆ จะไมเหมือนกัน ท้ังนี้เพราะเด็กใชสีตามอารมณแลวแตวาสีไหนจะสะดุดเด็ก หรือเด็ก
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ชอบสีไหนเปนพิเศษก็จะใชสีนั้น ซ่ึงไมจําเปนจะตองสอดคลองกับความจริง บริเวณวางหรือ
ชองไฟ เด็กยังไมเขาใจวาควรจะเขียนรูปตรงไหน ขนาดเทาใดจึงเหมาะสมแตจะวาดลงไปโดยไม
คํานึงถึงความสัมพันธของส่ิงตางๆ ตรงไหนมีบริเวณวางเด็กจะเขียนส่ิงตางๆ ลงไป การออกแบบ
ยังไมมี 
  กาญจนา  สรอยคํา (2552, หนา 30-31) กลาววา การพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
นั้นตองอาศัยกระบวนการของวิชาศิลปะ เพราะลักษณะของวิชานี้เปนวิชาท่ีเกี่ยวของกับอารมณ 
ความรู สึก  มีความยืดหยุนในผลลัพธ  ถานําเอาวิชานี้มาเปนแนวพัฒนาเด็กแลว  เด็กจะมี
ความสามารถในการคิดแบบสังเคราะห มีอารมณสุนทรีย มีความสุภาพออนโยน 
  ลักษณะพัฒนาการของความคิดสรางสรรคของเด็กมีแบบแผนท่ีแตกตางกันออกไป
จากพัฒนาการดานอ่ืนๆ ซ่ึงพัฒนาไดมากกวาผูใหญ จากแนวคิดท่ีวาความคิดสรางสรรคสงเสริม 
และพัฒนาได ลิกอน (Ligon) จึงไดศึกษาวิจัยและพยายามสรางลักษณะพัฒนาการทางจินตนาการ
ตามระดับอายุตางๆ ของเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 16 ป ดังนี้ 
   (1) เด็กวัยทารก-วัยกอนเรียน (อายุ 0-6 ป) 
    ในชวงอายุ 0-2 ป เด็กเร่ิมพัฒนาการจินตนาการ ในชวงขวบแรกตองการรับรู
เร่ืองตางๆ พยายามเลียนแบบและจังหวะ เม่ืออายุ 2 ขวบ เด็กตองการใหมีอะไรพิเศษเกิดข้ึน เด็ก
ตองการใหมีอะไรพิเศษเกิดข้ึน เด็กกระตือรือรนท่ีจะสัมผัส ชิม และดูส่ิงตางๆ ทุกอยาง เด็กมีความ
อยากรูอยากเห็น แตวิธีการแสดงออกนั้นข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของเด็กแตละคน 
    อายุ 2-4 ป เด็กเรียนรูเกี่ยวกับโลกโดยประสบการณตรง และส่ิงท่ีทํานั้นๆ ซํ้า 
โดยการเลนท่ีใชจินตนาการ เด็กต่ืนตัวเกี่ยวกับส่ิงแปลกใหมในธรรมชาติ ชวงความสนใจของเด็ก
จะส้ัน โดยเปล่ียนจากการเลนอางหน่ึงไปอีกอยางหน่ึงเสมอ เร่ิมพัฒนาความรูสึกเปนตัวของตัวเอง
เด็กวัยนี้มักจะทําในส่ิงท่ีเกินความสามารถของตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกโกรธและคับของใจ 
    อายุ 4-6 ป เด็กเร่ิมสนุกสนานกับการวางแผน การเลน การทํางาน เด็กเรียนรู
บทบาทของผูใหญโดยการเลนสมมติ มีความอยากรูอยากเห็นส่ิงท่ีเปนจริงและถูกตอง เด็กสามารถ
เช่ือมโยงเหตุการณตางๆ แมวาจะไมเขาใจเหตุผลนัก เด็กทดลองเลนบทบาทสมมติตางๆ โดยใช
จินตนาการของเด็กเอง ลักษณะความคิดสรางสรรคของเด็กวัยนี้คอนขางจะเปนธรรมชาติท่ีปรากฏ
ชัดเจน 
   (2) เด็กวัยเรียน (อายุ 6-12 ป) 
    อายุ 6-8 ป จินตนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กเปล่ียนไปสูความจริง
มากข้ึน เขาพยายามที่จะบรรยายออกมา แมในขณะที่เขาเลน เด็กวัยนี้รักการเรียนรูมาก ดังนั้น การ
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จัดประสบการณท่ีทาทาย และสนุกสนานใหกับเด็กในวัยนี้ ยอมชวยพัฒนาความอยากรูอยากเห็น
ใหแกเด็ก 
    อายุ 8-10 ป เด็กใชทักษะหลายดานในการสรางสรรค และสามารถคนพบ
วิธีการที่จะใชความสามารถเฉพาะตัวของเขาสรางสรรค เด็กมักจะเทียบตนเองกับคนท่ีนายกยอง 
ซ่ึงสามารถเอาชนะอุปสรรคได ความสามารถในการถาม และความอยากรูอยากเห็นของเด็กยิ่ง
เพิ่มข้ึน 
    อายุ 10-12 ป เด็กชอบสํารวจคนควา เด็กหญิงชอบอานหนังสือ และเลน
บทบาทสมมติ  เด็กชายชอบเรียนจากประสบการณตรง  ชวงเวลาความสนใจจะนานข้ึน
ความสามารถทางศิลปะ  และดนตรีจะพัฒนาได เ ร็ว  เด็กชอบทดลองทุกส่ิงทุกอยาง  เพื่อ
ประสบการณแตยังขาดความม่ันใจในผลงานตนเอง เด็กวัยนี้มีความคิดสรางสรรคลดลงบางชวง ซ่ึง
อาจเปนผลจากการเขาสูระบบโรงเรียน เด็กตองทําตามกฎเกณฑของสังคมท่ีกําหนด ขาดโอกาส
แสดงความคิดเห็น 
  จากการสรุประดับความคิดสรางสรรค  การพัฒนาความคิดสรางสรรคตองอาศัย
กระบวนการของวิชาศิลปะ เนื่องจากเปนวิชาท่ีเกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึก ความยืดหยุนใน
ผลลัพธ ทําใหเด็กมีความสามารถในการคิดแบบสังเคราะห มีอารมณสุนทรี สุภาพออนโยน ข้ันแหง
การพัฒนาการความคิดมีหลายข้ันตอน ตั้งแตข้ันลองผิดลองถูก โดยเด็กจะทํางาน เพื่อฝกทักษะการ
ควบคุมการใชวัสดุอุปกรณ ควบคุมตนเอง ในทางศิลปะไดแกการขีดเข่ีย ข้ันกอนสัญลักษณเด็ก
ยังคงสนใจกับการใชวัสดุ เพื่อขีดเขียนเปนรูปรางตามความคิดของเขา มักจะใหช่ือในส่ิงท่ีเขา
สรางสรรค ข้ันนี้จะตอบสนองความเช่ือม่ันตอตัวเอง ข้ันสัญลักษณ รูปรางสัญลักษณจะแตกตางกัน
มากในเด็ก การประสบความสําเร็จในการแสดงออกจะแตกตางกันในรายละเอียด ข้ันเร่ิมตนเหมือน
จริง เด็กจะถายทอดส่ิงตางๆ ตามที่ตาเห็น การแสดงออกทางศิลปะจะมีแนวโนมไปสูการมองเห็น
เปนธรรมชาติมากข้ึน ข้ันเหมือนจริงเชิงวิเคราะห เด็กสามารถแยกแยะลักษณะของส่ิงของ 
ส่ิงแวดลอมพิถีพิถันมากข้ึน ผลงานทางศิลปะจะเนนคุณคาทางความงาม ครูตองเปนผูแนะนําท่ีดี 
ข้ันเหมือนจริงเปนข้ันวิกฤตของพัฒนาการ เนื่องจากเด็กเขาสูวัยรุน ท้ังสรีระและอารมณท่ีผันแปร 
คําแนะของครูดานศิลปะมีผลตอการสรางหรือทําลายความคิดสรางสรรค และข้ันสุดทายคือการ
คนพบตัวเอง เด็กจะรวบรวมปญหาอุปสรรค ประสบการณท่ีพบมาพรอมคําแนะนําท่ีถูกตองมา
ปรับทําใหมีประสิทธิภาพทางศิลปะคอนขางสูง ทํางานศิลปะเกง ซ่ึงข้ันนี้ตองสนับสนุนใหสราง
ผลงานออกมา เพื่อประสบกับความสําเร็จในดานศิลปะ 
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แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 1. ความหมายของศิลปะเด็กปฐมวัย 
  Peterson (1958, p.101) กลาววา เด็กทุกคนตองการท่ีจะแสดงออกทางดานความคิด
และความรูสึกตางๆ ศิลปะเปนแนวทางท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก อีกท้ังยังสามารถายทอด
ความรู ความรูสึกและความเขาใจ รวมทั้งบุคลิกภาพและความเปนอิสระของเด็กออกมา ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
ถายทอดมาจากประสบการณ และจินตนาการของเด็กแตละคน 
  เกริก ยุนพันธ (2532, หนา 19) กลาววา ศิลปศึกษาหมายถึง การใหการศึกษาดาน
ศิลปะแกเด็ก โดยจัดกระบสนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก โดยสงเสริมให
เด็กไดแสดงออกอยางเสรีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคตามความสนใจ และความสามารถของแตละ
บุคคล 
  ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล  (2533, หนา  1-5) กลาววา  งานศิลปะเด็กจะเนน
กระบวนการมากกวาผลงานท่ีเสร็จแลว ศิลปะเด็กสวนใหญเกี่ยวของโดยตรงกับศิลปศึกษา
จําเปนตองมีการฝกฝนทักษะทางศิลปะควบคูกับเร่ืองจิตวิทยา ศิลปะหรับเด็กเปนการสรางสรรค
ผลงาน เพ่ือแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด เปนการสํารวจตรวจสอบส่ือศิลปะ และเปนเร่ืองราวของ
เกณฑภายในมากกวาภายนอก ศิลปะสําหรับเด็กเปนส่ือท่ีชี้ใหเห็นแบบแผนของความคิดและ
ความรูสึกสวนตัว ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฉะนั้น ศิลปะของเด็กเปนการคนหา หยั่งรูภายในที่
เกี่ยวของกับโลกของวัตถุ และสภาพการณของมนุษยอันมีผลไปสูบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของ
เด็กตอไป 
  เลิศ  อานันทนะ (2535, หนา 44) กลาววา การสอนศิลปศึกษาแบบสรางสรรคคือการ
สอนศิลปะตามแนวความคิดใหม ท่ีสงเสริมการแสดงออกทางความคิดริเร่ิมและความคิด
จินตนาการเพื่อพัฒนาทางสมอง รางกาย สังคม และสงเสริมความเจริญเติบโตทางอารมณ-จิตใจ 
การสอนใหบรรลุถึงความมุงหมายของศิลปศึกษา ครูจําเปนจะตองสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีการ
แสดงออกอยางเสรี ดวยการทดสอบคนควากับวัสดุนานาชนิดอยางกวางขวางท่ีสุด โดยไมมีการใช
อํานาจ บีบบังคับคูเข็ญใดๆ ท้ังส้ิน มิฉะนั้นแลวความคิดริเร่ิมสรางสรรคยอมไมเกิดข้ึน 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536, หนา 13) ใหความหมาย
ของกิจกรรมศิลปะวา หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาตางๆ ไดแก การวาดภาพระบายสี 
การปน การพิมพ การพับ ตัด ฉีก ปะ และประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ ท่ีมุงพัฒนากระบวนการคิด
สรางสรรค การรับรูเกี่ยวกับความงามและสงเสริมกระตุนใหเด็กแตละคนไดแสดงออกตาม
ความรูสึกและความสามารถของตนเอง 
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  พีระพงษ  กุลพิศาล (2538, หนา 32) กลาววา กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กเล็ก คือ 
กิจกรรมที่มุงเสริมประสบการณทางความรูสึกสัมผัสมากกวาประสบการณท่ีใชเหตุผล เปน
กิจกรรมท่ีจะกระตุนใหเด็กเกิดจินตนาการอันเปนพื้นฐานสําคัญของการเปนนักคิด นักสรางสรรค
ในโอกาสตอไป 
  จากความหมายศิลปะปฐมวัยขางตนเห็นไดวา ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยในปจจุบันมี
ความหมายกวางขวางกวาวิชาวาดเขียนสมัยกอน ท้ังแนวคิดในการสอน วิธีการสอนและการจัด
กิจกรรมใหเด็กฝกปฏิบัติ เพราะวิชาวาดเขียนแตเดิมเปนวิชาท่ีมุงเพียงใหเด็กวาดภาพ ระบายสี ซ่ึง
การวาดภาพ ระบายสีเปนเพียงสวนหน่ึงในกิจกรรมศิลปะ ในปจจุบันศิลปะสําหรับเด็กจะจัดใหมี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน การพิมพภาพ เขียนภาพ การออกแบบ ตัดกระดาษปะติด พับกระดาษ 
ฉีกกระดาษ ทํารูปแขวน ปนดินน้ํามัน ประดิษฐส่ิงของตางๆ เปนตน ศิลปะเด็กจึงเปนธรรมชาติ
อยางหน่ึงในการแสดงออกและมีคุณคาไปสูพัฒนาการในทุกดาน นอกจากนี้การแสดงออกทาง
ศิลปะของเด็กยังสามารถถายทอดความรู ความรูสึกและความเขาใน รวมท้ังบุคลิกภาพและความ
เปนอิสระของเด็กออกมาได  ส่ิงเหลานี้ถายทอดมาจากประสบการณและจินตนาการของเด็กแตละ
คน ท้ังยังเปนการสงเสริมการแสดงออกอยางเสรีทางความคิดริเร่ิมสรางสรรค ตามความสนใจ และ
ตามความถนัดของแตละบุคคลอีกดวย 
 2. ประเภทของกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็ก 
  ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล (2534, หนา 7-12) กลาววา กิจกรรมท่ีเหมาะสําหรับเด็ก
กอนวัยเรียน และวัยอนุบาลแบงแยกออกเปน 5 สาขาใหญๆ คือ 
   (1) กิจกรรมวาดเสน (drawing) 
   (2) กิจกรรมระบายสี (painting) 
   (3) กิจกรรมภาพพิมพ (print marking) 
   (4) กิจกรรมประติมากรรม (sculpture) 
   (5) กิจกรรมประดิษฐตกแตง (crafts) 
 
   (1) กิจกรรมวาดเสน 
    การวาดเสน เปนภาพท่ีเกิดจากการขีดเขียนวัสดุบางชนิดลงบนกระดาษ โดย
แสดงลักษณะเปนเสน วัสดุท่ีนิยมใชเขียน คือ ดินสอดํา, ดินสอสี, สีเทียน, สีชอลค, ชอลคเขียน
กระดานดํา, ถานเกรยอง, ถานชารโคล, ปากกาลูกล่ืน, ปากกาหมึกซึม, สีเมจิก, ปากกาปลาย
สักหลาด, พูกัน ฯลฯ 
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    ดินสอดําชนิดไสออน, ปากกาปลายสักหลาด, สีเมจิก, และปากกาลูกล่ืนเปน
วัสดุท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับเด็กเล็กวัยนี้ เหตุผลก็สอดคลองกับการแสดงออกของเด็กวัยนี้ ไมวาจะ
เปนเร่ืองของความคิด, อารมณ, ความม่ันใจ จะแสดงออกผานมาทางเสนขีดเข่ียของเขา การที่มีวัสดุ
ท่ีขีดเข่ียไดงายเชนนี้ ทําใหเด็กมีความสนุกสนานเช่ือม่ันกับเสนท่ีปรากฏออกมา และเขาก็จะขีดเข่ีย
ออกมา อีกมากมาย ยิ่งขีดเข่ียมากเทาไรโอกาสท่ีเด็กจะพัฒนาในการเรียนรูเกี่ยวกับการควบคุมเสน
ก็มากข้ึนเทานั้นหลังจากฝกไปไมนานหรอกเด็กๆ ก็จะเร่ิมควบคุมเสนใหเปนรูปรางงายๆได เชน 
วงกลม เสนตรง ส่ีเหล่ียม 
    การวาดเสนของเด็กเล็ก ขอใหเขาใจวาพื้นฐานสําคัญท่ีเราควรเฝาดู คือ 
ความสัมพันธระหวางตากับมือ และความสามารถในการควบคุมเสนตามตองการได เด็กเล็กบางคน
ท่ีไมเคยฝกการวาดเสนมากอนเขาไมสามารถจะประสานสัมพันธระหวางประสาทตากับมือไดดี ผล
ตอเนื่องจะกระทบมาถึง เด็กจะกลายเปนคนท่ีไมคอยเช่ือม่ันในตัวเอง และมักจะแสดงอาการ
ประหมาอายอยูเร่ือย 
    ผูสอนควรเปดโอกาสใหเด็กทํางานตามสบาย ขนาดเล็กหรือใหญก็ได วาด
เปนเร่ืองหรือไมเปนเร่ืองก็ชาง ผูสอนอาจจะชวยในเร่ืองการแนะนําวัสดุท่ีใชวาดและอาจจะแสดง
วิธีใชใหเด็กดูดวย เชน ขีดเสนแลวใหดูความแตกตางระหวางการใชดนิสอ-ปากกา-สีเมจิก ลากเสน
ใหญ ลากเสนเล็ก, ทําเสนไขวตัดกันเปนตาขาย ทําจุดๆๆๆๆ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 ภาพแสดงการฝกวาดเสนของเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 การเขียนภาพดวยนิ้วมือของเด็กอายุ 3-4 ป  
 แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการควบคุมเสน 
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   (2) กิจกรรมระบายสี 
    เด็กวัยนี้เปนวัยท่ีกําลังกระฉับกระเฉง และพรอมท่ีจะแสดงออกในเร่ือง 
การเขียนภาพระบายสีแลว งานระบายสีสวนใหญจะระบายบนแผนกระดาษหรือเฟรมขึงดวยผาใบ 
ซ่ึงเม่ือปฏิบัติงานทําไดท้ังบนขาหยั่งเขียนรูป, บนโตะเรียบ, หรือแมกระท่ังบนพื้นหอง การใช 
ขาหยั่งเขียนรูปชวยใหเด็กระบายสีไดถนัดนี่ เด็กสามารถมองเห็นภาพซ่ึงอยูในแนวต้ังไดอยาง
ชัดเจน แตเปนท่ีแนนอนวาโรงเรียนคงไมสามารถจัดหาขาหยั่งใหกับเด็กทุกคนได อยางนอยก็ควร
จะมีไวสัก 2-3 ตัวเพื่อใหเด็กไดทดลองใช การระบายสีบนโตะธรรมดา ชวยใหเด็กไดนั่งทํางานใน
ทาสบายๆ และวางส่ิงของท่ีใชระบายสีไวบนโตะได การระบายสีโดยน่ังท่ีพื้นหองเปนการสราง
บรรยากาศใหดูอิสระ เด็กทุกคนจะรูสึกวาเขียนรูปคร้ังนี้ตองสนุกแน บางคร้ังอาจจะหนีบกระดาษ
ไวกับกระดานรองเขียนแลวพิงไวท่ีฝาผนังโดยท่ีเด็กจะนั่งท่ีพื้นรอบๆ หอง 
    การสอนระบายสีใหกับเด็กในวัยนี้ผูสอนจะตองคํานึงอยูเสมอวานี่เปน
ประสบการณใหมสําหรับเขา ฉะนั้นเพื่อใหมีความละเอียดในการสอนจะตองอธิบายวิธีการใชสี, 
การถือพูกัน, การจุมสีมาระบาย, การระบายสี, การลางทําความสะอาด หลังจากท่ีเรียนไปสักระยะ
หนึ่งควรจะสอนประสบการณใหมๆ เพ่ิมข้ึนไปอีกเชน การผสมสีบางสี (แดง+เหลือง=สม, แดง+
น้ําเงิน=มวง, เหลือง+น้ําเงิน=เขียว) ถึงแมวาเด็กจะรับไดบางไมไดบางแตก็ถือเปนการเตรียมความ
พรอมใหเขาเขาใจไดในเวลาตอไป 
    สีท่ีเด็กวัยนี้ควรใช คือ สีฝุน (ผูสอนจะตองผสมผงสีฝุนกับน้ําเตรียมใหเด็กไว
กอน), สีโปสเตอร(ผสมสําเร็จรูปในขวด นํามาใชไดเลย), สีเทียน-สีเมจิก(ระบายงาย ไมตองผสม
กับอะไรก็ระบายไดเลย) 
    กิจกรรมท่ีจะขาดเสียมิได คือ “การเขียนภาพดวยนิ้วมือ (finger painting)” 
โดยใชแปงเปยกเหลวๆ ละเลงลงบนแผนกระดาษแลวแตมสีฝุนหรือสีโปสเตอรลงไปในแตละสวน
ตามตองการ จากนั้นใชนิ้วมือเขียนลงไปใหเปนรูปภาพกิจกรรมนี้เด็กจะไดรับความสนุกสนานมาก 
และยังเปนการสงเสริมพัฒนาการทางกลามเน้ือมือกับสายตาอยางดี 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 ภาพระบายสี  เนนใหเห็นอารมณบนใบหนา 
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   (3) กิจกรรมภาพพิมพ 
    กรรมวิธีทางภาพพิมพมีหลายวิธี แตท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กเล็กคือ “การพิมพ
จากแมพิมพนูน (relief printing)” ในข้ันตนควรจะใหกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กเขาใจวาภาพพิมพ 
คือ อะไรเสียกอน เชน ใชสีโปสเตอรทาดานหลังของเศษวัสดุ (ใบไม, ขนนก, ลูกโปง, ลูกกุญแจ, 
กานไมขีด) แลวนํามาประทับลงบนกระดาษ จะไดภาพพิมพเกิดข้ึน หลังจากท่ีเด็กๆ พอจะเขาใจใน
ภาพพิมพบางแลว ผูสอนควรทําแมพิมพใหดู เชน แกะหัวมันฝร่ังแลวพิมพดวยสีโปสเตอร เด็กๆ 
อาจจะทําแมพิมพเองไมได แตเขาสามารถจะนําแมพิมพท่ีผูสอนเตรียมไวมาพิมพเองได 
    เด็กวัยเล็กๆ นี้สวนใหญจะชอบงานภาพพิมพมาก เพราะมีกิจกรรมทํา
มากมายหลายข้ันตอนนาสนุกดี และเขากับวัยท่ีกําลังอยากรูอยากเห็นพอดี แตก็เปนท่ีนาสังเกตวา
กิจกรรมภาพพิมพกลับถูกทอดท้ิงในโรงเรียนตางๆ ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะเตรียมการสอนยากกวา
กิจกรรมอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 ภาพพิมพโดยเด็กอนุบาล 
 
   (4) กิจกรรมประติมากรรม 
    นี่ก็เหมือนกับกิจกรรมภาพพิมพท่ีสามารถใชกระบวนการบางอยางมาสอน
แกเด็กเล็กได กิจกรรมประติมากรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กเล็กก็คงจะเปนงานดินเทานั้น นอกน้ันก็มี
บางแตไมเดนชัดนัก เชน ประติมากรรมประกอบกลองกระดาษ, ประติมากรรมประกอบเศษไม 
    ดินเหนี่ยวเปนวัสดุ ท่ีหางายในทองถ่ิน และเหมาะท่ีจะนํามาใชเพราะ
ประหยัดดี แตก็มีขอเสียอยูท่ีความแหงเร็วของดิน อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของเด็ก 
วิธีแกไข คือ ใชน้ํานวดดินใหออนตัวเปนระยะๆ หรือใชน้ํามันนวดผสมกับดินก็ได ในปจจุบันนิยม
ใชดินน้ํามัน เพราะมีคุณสมบัติแหงชา, มีใหเลือกหลายสี, และเก็บไวใชในคราวตอไปไดเลย 
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    โรงเรียนท่ีใชดินเหนียวควรมีถังเก็บดิน เพื่อหมักดินใหนิ่มอยูเสมอ เม่ือจะใช
ก็สามารถนํามาใชไดทันที และท่ีขาดมิไดก็คือตองมีแผนไมเล็กๆ แจกใหเด็กรองปนดินคนละแผน 
    กิจกรรมเกี่ยวกับดินมีหลายวิธี เชน การปนดิน (ปนทรงกลมๆ, ปนมวนยาวๆ 
เหมือนงู, ปนอะไรก็ไดตามใจชอบ), การกดวัสดุตางๆ ลงบนแผนดิน(กดใบไมแลวตัดขอบออกให
เปนรูปใบไม, กดลูกกุญแจ, กดเหรียญบาท), การแผดินเปนแผนบางๆ แลวขีดเขียนลงบนแผนดิน
นั้น, การตัดแผนดินใหเปนเสนยาวๆ หลายๆ เสนแลวนํามาถักหรือสานกันเปนลายตาขาย ส่ิงท่ีไม
ควรทํา คือ การแนะนําใหเด็กปนเปนรูปตางๆ ท่ีตองดูใหรูเร่ือง เชน วัว, ควาย, สุนัข, แมว เพราะไม
มีเด็กคนใดในวัยนี้สามารถปนตามคําบอกได ถาเขาตองการจะปนส่ิงใดเขาจะปนข้ึนมาเองโดยมิได
อยูภายใตการบังคับขูเข็ญ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 ภาพการปนโดยใชดินเหนยีว 
 
   (5) กิจกรรมประดิษฐตกแตง 
    งานประดิษฐตกแตง หมายถึง กิจกรรมท่ีครอบคลุมกวางขวางมาก ซ่ึง
บางคร้ังยากท่ีจะช้ีออกมาใหเห็นความแตกตางจากงานวาดภาพ, ระบายสี, ภาพพิมพหรือ
ประติมากรรม งานประดิษฐตกแตงท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก วัยกอนเขาเรียน หรือวัยอนุบาลมีไมมาก
นักท่ีพอจะยกตัวอยางไดคือ การทําภาพปะติด, การทําหนากากจากถุงกระดาษ, การทําหุนจากถุง
หรือกลอง, การฉีกกระดาษใหเปนรูปรางตางๆ, การประกอบเศษวัสดุ, การถักทอไหมพรมดวยนิ้ว
มืออยางงายๆ 
    ในการใหเด็กทํางานประเภทงานประดิษฐ ผูสอนจําเปนจะตองแนะนําวาจะ
ทําอยางไรดวย ซ่ึงแนนอนวาผูสอนควรจะรูถึงขวบวนการ และเคยปฏิบัติดวยตนเองมากอน ส่ิง
สําคัญท่ีตองกลาวย้ําเปนพิเศษ คือ ผูสอนจะตองแนะนําอยางดีเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ 
เปนตนวา กรรไกร, กาว, สี, มีด ตลอดจนการเก็บรักษาทําความสะอาดเคร่ืองมือ และบริเวณท่ีทํา
กิจกรรมนั้นดวย 
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    งานประดิษฐตกแต ง  มี เป าหมายแตกต างไปจากงานวาดรูป  หรือ
ประติมากรรมท่ีไมไดมุงเนนใหเด็กแสดงออกทางศิลปะเพียงอยางเดียว แตจะเนนใหเด็กไดเรียนรู
การทํางานท่ีมีกระบวนการหรือมีข้ันตอนดวย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 งานประดิษฐดวยเศษวัสดุ 
 
  พีระพงษ  กุลพิศาล (2544, หนา 38-39)  กิจกรรมศิลปะ เปนกจิกรรมทางความรูสึกท่ี
มีวัสดุท่ีใชและกลวิธีตางๆ เปนส่ิงท่ีทําใหเกิดเปนผลงานออกมา  ดังนั้น การจัดประเภทกิจกรรม
ศิลปะจึงควรแบงตามลักษณะของ ผลงานท่ีจะใหเด็กสรางสรรคเปนหลักคือ 
   (1) กิจกรรมศิลปะสองมิติ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงใหเด็กสรางสรรคภาพบน
ระนาบวัสดุท่ีเปนแบนๆ เชน กระจก กระดาษ ผา ผนัง ปูน พื้นทราย พื้นดิน ฯลฯ โดยใชกลวิธีวาด
เสน ระบายสี พิมพ หรือกดประทับใหเปนสี ปะติดดวยกระดาษสี เปนตน ซ่ึงกิจกรรมประเภทนี้ 
ไดแก การวาดภาพดวยนิ้วมือหรือมือ การพิมพภาพดวยเศษวัสดุตางๆ การวาดภาพเสนดวยดินสอ สี
เทียน ระบายสีดวยสีเทียน สีฝุน สีโปสเตอร สีน้ํา เปนตน ผลงานศิลปะประเภทน้ีดูแลวแบนราบมี
เฉพาะมิติของความกวาง-ยาว 
   (2) กิจกรรมศิลปะสามมิติ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงใหเด็กสรางสรรคภาพ ใหมี
ลักษณะลอยตัวนูนหรือเวาลงไปในพื้นโดยใชวัสดุและกลวิธีตางๆ ท่ีเหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ เชน 
การปนทราย ดินเหนียว ดินน้ํามัน กระดาษ แปง โดยประกอบวัสดุตางๆ เขาดวยกันกลวิธีท่ีจะให
เด็กทํากิจกรรมประเภทน้ีไมควรมีข้ันตอนท่ีซับซอน ตองสามารถทําไดอยางรวดเร็ว งายและไม
เส่ียงตออันตราย เชน วัสดุท่ีจะนํามาประกอบดวยกันนั้น ควรเปนวัสดุประเภทกลองกระดาษ เมล็ด
พืช ลูกปด เศษไม ใบไม โดยใชกาวท่ีติดงาย เปนตน 
   (3) กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ สามมิติ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีใหเด็ก
สรางสรรคภาพ โดยใชวัสดุและกลวิธีทางกิจกรรมศิลปะสองมิติ และสามมิติรวมเขาดวยกัน เชน 
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ใชสีโปสเตอรระบายบนรูปปน ดินเหนียวหรือแปงโดท่ีแหงแลว หรือใหเด็กระบายสี ผนึกกระดาษ
สี (ท่ีฉีกหรือตัดเปนรูปตางๆ) ตกแตงกลองกระดาษ เปนตน 
  การจัดกิจกรรมศิลปะท้ังสามประเภท ควรใหเด็กมีโอกาสรวมกันทําเปนกลุมดวย 
กลุมละประมาณ 3-5 คน ท่ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของผลงาน เชน ใหเขียนภาพผนังดวยสีเทียนตาม
เร่ืองราวตางๆ ท่ีเด็กวัยนี้คุนเคย หรือใหประกอบเศษวัสดุเปนโครงสรางตางๆ ใหกอทรายเปน
รูปทรงตางๆ เปนตน 
  เบญจา  แสงมลิ (2550, หนา 67-71) กลาวถึง กิจกรรมศิลปะ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2  การปน (ดิน ดินน้ํามัน แปงปน) 
 

ลักษณะงาน คุณคาท่ีไดรับ กลวิธีสอนของครู 
- เด็กปน ทุบ คลึง แบงดินอยาง 
 ต้ังใจ 
- บอกช่ือสิ่งที่ผลิต 
- เริ่มเพ่ิมรายละเอียดบนสิ่งที่ปน  
 เชน จมูก หู แขน และขา 
- ผลผลิตมีความหมายตอผูใหญ 
 

- สรางเสริมกลามเน้ือเล็กกลามเน้ือ 
 ใหญ และการประสานสัมพันธ 
 ของมือและตา จัดประสบการณ 
 ทางดานประสาทสัมผัสที่ให 
 ความพึงพอใจแกเด็ก 
- กระตุนการรูจักคิด สรางความคิด 
 รวบยอดเรื่องรูปทรง และปลอย 
 ใหมีการเปล่ียนแปลงได 
- เปนทางออกในการผอนคลาย 
 ความตึงเครียดและการกาวราว 

- ใหโอกาสเด็กคนควาสํารวจวัสดุ 
 อุปกรณ 
- สนับสนุนความรูสึก การแก 
 ปญหา และการพูดแสดงออก 
- ไมแสดงตัวอยาง หรือแสดงการ 
 ทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด 
- เก็บวัสดุที่ใชในการปนใหออน 
 เพ่ือใหสามารถปนไดโดยงาย  
 โดยการเก็บรักษาอยางถูกตอง 
 

 
ตารางท่ี 2.3  การปะ 
 

ลักษณะงาน คุณคาท่ีไดรับ กลวิธีสอนของครู 
- เด็กหยิบจับทํา และสํารวจใชการ 
 ปะแสดงจุดประสงคของการ 
 กระทํา 

- จัดประสบการณใหเด็กไดมี 
 โอกาสในการหยิบจัดทํา และการ 
 ประสาทสัมพันธใหโอกาสผอน 
 คลายทางอารมณ และหาทักษะ 
 ทางดานรางกาย 

- มีกิจกรรมหลายกิจกรรมใหเด็กมี 
 อิสระ สํารวจและทดลองใช ชวย 
 เด็กหาวิธีใชเครื่องมือ แสดงออก 
 อยางสรางสรรค ใชเศษวัสดุ  
 ทราย กระดาษ สีเทียน สําลี ผา  
 และขนนก 
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ตารางท่ี 2.4  การตัด และการฉีก 
 

ลักษณะงาน คุณคาท่ีไดรับ กลวิธีสอนของครู 
- เด็กตัดและฉีกอยางอิสระ เพ่ือให 
 สํารวจวัสดุ 
- การฝกเพ่ือใหมีความพยายาม 
 บังคับกรรไกร และฉีกตามแนว 
 ที่ตองการ 

- สรางเสริมการควบคุมกลามเน้ือ  
 ประสาทสัมพันธระหวางมือและ 
 ตา 
- จัดสื่อในการแสดงออกดวยตนเอง 
- เสนอโอกาสใหเด็กเจริญเติบโต 
 อยางสรางสรรค และในการรู 
 รูปแบบของความคิดรวบยอด 
- บรรเทาความตึงเครียด 

- จัดเตรียมกรรไกรใหเด็กไดใช  
 และครูตองแนใจวาเด็กตองใช 
 กรรไกรตัด 
- สอนการรักษาความปลอดภัยที่ 
 ถูกตอง พรอมทั้งกฎเกณฑ 
- ชวยเด็กใหหาวิธีฉีกตามท่ีเปนได 
- จัดวัสดุที่มีความตางในสีและเน้ือ 
 ของวัสดุ (หยาบ-นุม-แข็ง) 

 
ตารางท่ี 2.5  การระบายสีดวยนิ้วมือ 
 

ลักษณะงาน คุณคาท่ีไดรับ กลวิธีสอนของครู 
- เด็กรูสึกและทดลองกับสีโดย 
 การใชน้ิวมือ มือและแขน ปาย 
 ละเลง และผสมสีตางๆ และ 
 รูปแบบตางๆ 
- สรางเสริมความซาบซึ้งใน 
 รูปทรงและสี 

- เด็กไดผอนคลายความตึงเครียด  
 และความกดดันที่ไดรับจากบาน 
 ในเรื่องความสะอาด โดยการเลน 
 ละเลงสีเลอะเทอะ ใหอิสรเสรี 
 เด็กที่ถูกสกัดก้ันใหเปนไปเอง 
 เปนปกติวิสัย 
- ใหการเจริญเติบโตดานสังคม และ 
 ใจกวางในการติดตอประสาท 
 สัมผัส และโอกาสสําหรับ 
 กิจกรรมกลามเน้ือใหญ 
- สนับสนุนการแสดงออก 
 สรางสรรค โดยการติดตอ 
 ทางตรงระหวางเด็ก และผลิตผล 
 และโอกาสในการคนพบดวย 
 ตนเอง 

- ใหอิสระเด็กในการเลือกวัสดุ 
 สิ่งของที่ใชและการทดลอง 
- สนับสนุนอิสรภาพโดยการละเลง 
 สีประกอบดนตรีพูด สนทนา 
 เก่ียวกับการแกวงไกวของรางกาย 
 ใหเวลาเด็กนานพอจนเด็กยกเลิก 
 ไปเอง และปลอยใหเด็กผสมสี 
- จัดสีใหเด็กเลือกหลายๆ สีและ 
 สงเสริมใหเด็กทําความสะอาด 
 ดวยตนเอง 
- พิมพมือ และสวนตางๆ ของ 
 รางกายบนกระดาษดวยสีตางๆ  
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ตารางท่ี 2.6  การวาดภาพระบายสี 
 

ลักษณะงาน คุณคาท่ีไดรับ กลวิธีสอนของครู 
- เด็กใชสี เชือก สบู ทราย สีชอลก  
 และสีเทียนในการปายและ 
 เคลือบคลุม 
- ทําเสนวงกลม และแบบตางๆ  
 โดยการใชสี่เหล่ียมจัตุรัส และสี 
- ใหช่ือภาพ และอธิบาย 
 ความหมาย 
- แสดงหลักฐานความสัมพันธ 
 ของสิ่งของ 

- ใหเด็กไดมีโอกาสทํางานตาม 
 ลําพัง เสนอโอกาสใหเด็กทดลอง 
 สํารวจ และแสดงความรูสึกที่เด็ก 
 ไมสามารถพูดเปนภาษาพูดได 
- เปนสื่อสารแสดงออกทางการ 
 เคล่ือนไหว ชวยเด็กขี้อายให 
 แสดงความรูสึก และยอมรับการ 
 ชวยเหลือ 
- อนุญาตใหเด็กไดเลนเลอะเทอะ  
 แตใหอยูในความควบคุม และ 
 ชวยเด็กที่รักความสะอาดจน 
 เกินไปเลนละเลงสีดวยน้ิวมือ 
 อยางสะดวกสบายใจ 

- จัดเตรียมกระดาษแผนใหญแปรง 
 ใหญสีตางๆ กระดานขาหย่ัง 
 ขนาดเหมาะสม ควรต้ังไวตลอด  
 เพ่ือใหเด็กใชไดทุกขณะเกะกะกีด 
 ขวาง 
- จัดสถานที่ในที่ที่ไมเปนอันตราย 
 ตอเด็กใชกระดาษหนังสือพิมพ 
 เกาๆ ปูพื้นกันเปอน 
- ใหโอกาสเด็กวาดภาพระบายสีทั้ง 
 ในและนอกหองเรียน 
- จัดอุปกรณอื่นๆ ในการวาดภาพ  
 ระบายสี เชน มุงลวด แปรงสีฟน  
 หลอดกาแฟ เชือกแบบพิมพใบไม  
 ฟองน้ํา ดอกไม เพ่ือใหเด็ก 
 ทดลองระบายสี 

 
ตารางท่ี 2.7  การเลนแทงบล็อก 
 

ลักษณะงาน คุณคาท่ีไดรับ กลวิธีสอนของครู 
- เด็กเลนกับแทงไม 
- ต้ังตอกันเปนช้ัน 
- สรางเปนรูปแบบกอสรางและ 
 ใหช่ือ 
- บอกชนิดการกอสราง และกอให 
 ขึ้นตามที่บอก 
- ใชความรูในการเลนแสดงละคร 

- การยืดหยุนและสะดวกสบายใน 
 การเลนไมบล็อก เปนสื่อแรก 
 สําหรับเด็ก 
- ความสะอาดและความคงทน 
 แข็งแรง ไมเปนสิ่งที่กดดัน 
 ความรูสึกของเด็กที่มาจาก 
 ครอบครัวที่ถือความสะอาดเปน 
 สิ่งสําคัญ 
- การเลนบล็อก ใหโอกาสเด็ก 
 สําหรับเลนตามลําพังใกลๆ กับ 
 เด็กอื่นหรือเลนกับเด็กอื่น 

- ใหเน้ือที่และวัสดุอยางพอเพียง 
- ใหโอกาสเด็กแสดงผลงานที่สราง 
 ไว 
- เตือนเด็กใหทําความสะอาดลาง 
 หนา 
- เฝาดูวิธีการชวยเหลือเด็กขี้อายให 
 เขารวม 
- ใหความชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ 
- หลีกเล่ียงการกําหนดแบบฟงและ 
 สังเกตเด็กขณะเลนบล็อก 
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ตารางท่ี 2.7  การเลนแทงบล็อก 
 

ลักษณะงาน คุณคาท่ีไดรับ กลวิธีสอนของครู 
 - ใหความรูสึกภูมิใจในความสําเร็จ  

 และมีกําลังเพ่ืออยูรอดในโลกที่ 
 แทจริง 
- ผอนคลายอารมณจากการฉีกหรือ 
 เลนเขียนแบบ ออกกําลังจากการ 
 ยก แบก หาม ตอก เพ่ือความ 
 สรางสรรคในการแสดงออก และ 
 ความคิดทางการออกแบบ ให 
 โอกาสเด็กฝกการแกปญหา 
 ความคิดรวบยอดทางดานจํานวน 
 และภาษา 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความเขาใจอยาง 
 กระจางแจงของพฤติกรรม และ 
 การเจริญเติบโตของเด็ก 

 
  จากความหมายประเภทของกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กขางตนเห็นไดวา ประเภทของ
กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กมีหลากหลายกิจกรรม  ซ่ึงทุกๆ กิจกรรมเด็กจะไดรับประสบการณใหมๆ 
ไดแสดงออกผานทางดานความคิด อารมณ ความเชื่อม่ันในตนเอง การทํางานอยางเปนข้ันตอน มี
ความคิดท่ีหลากหลายและมีความสุขกับการทํางาน 
 3. ศิลปะกับพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 
  Lowenfeld (1957, pp.33-39) กิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมท่ีมุงสงเสริมใหเด็กเกิด
พัฒนาการในทุกๆ ดาน เพื่อใหเด็กมีความเจริญงอกงามในทางสรางสรรคอยางสูงสุด และสงเสริม
การเจริญเติบโตข้ึนตามวุฒิภาวะ ความสนใจ และความตองการของเด็ก ในการสรางสรรคงาน
ศิลปะ เม่ือพิจารณาในวงกวางจะพบคุณคา 2 ดาน ดานหนึ่งคือ การที่เด็กไดระบายออกซ่ึงความ
เครงเครียดภายใน ขจัดความรูสึกดอยยางอยางท่ีมีอยู และเปนการแสดงความรูสึก ความตองการ
ภายในใหปรากฏขึ้น คุณคาเชนนี้จะเปนการเปดเผยถึงความรูสึกภายในของเด็กแตละคน ซ่ึงการ
แสดงออกทางอ่ืน เชน การเลนหรือการพูดคุยไมสามารถทําไดดีเทากับการทํางานศิลปะ ศิลปะ
สามารถบรรยายและแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด การรับรู และความตองการของเด็กได ศิลปะจึง
เกี่ยวของกับพัฒนาการทางดานตางๆ ของเด็ก ดังนี้ 
   (1) พัฒนาการทางดานรางกาย  ศิลปะท่ีมีผลตอพัฒนาการทางดานรางกาย คือ 
เปนการพัฒนาดานการเคลื่อนไหว การเจริญเติบโต การออกกําลังกาย แขน ขา และการสราง
ความสัมพันธระหวางการใชมือใหสัมพันธกับตา รวมทั้งโสตประสาทอ่ืนๆ กิจกรรมศิลปะในวัย
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เด็กจึงมักเปนกิจกรรมที่เด็กพรอมจะเคล่ือนไหวรางกายอยางอิสระ เชน เขียนภาพละเลง เขียนภาพ
ผนัง ปนดินหรือดินน้ํามัน ฉีกกระดาษปะติด เปนตน นอกจากน้ันในทางการเขียนภาพนิยมใชพื้น
ภาพขนาดใหญ เชน กระดาษวาดเขียนแผนใหญอาจรวมท้ังพื้นดิน พ้ืนทราย พื้นคอนกรีต ดวยก็ได 
วัสดุอุปกรณท่ีใช เชน พูกัน หรือสีท่ีใชเขียนก็ควรมีขนาดใหญหยิบจับไดถนัดมือ ทางดาน
ความสัมพันธทางรางกายจะพบวา วัยเด็กเล็กควบคุมการทํางานของมือไดไมดีนัก ไมวาจะเปนการ
หยิบจับส่ิงของ การเขียนหนังสือ หรือการเขียนภาพ ในลักษณะกิจกรรมศิลปะท่ีตองจับวัสดุ
อุปกรณ ปน ขีดเขียน ฉีก ตัด ปะติด ใหเปนไปตามความคิดคํานึง กิจกรรมศิลปะจึงมีความสําคัญ
ทางดานพัฒนาการทางกายใหสัมพันธกับโสตประสาทการรับรูและระบบการส่ังงานของสมอง ซ่ึง
จะมีผลไปสูการรับรู การคิดและการแสดงออกในทุกๆ ดาน 
   (2) พัฒนาการทางดานอารมณ ในขณะท่ีเด็กเติบโตข้ึนมานั้น เขาจะกระตือรือรน
ท่ีจะสะสมประสบการณและเรียนรูทุกส่ิงทุกอยางจากส่ิงแวดลอมและเหตุการณตางๆ รอบตัว จาก
ส่ิงหนึ่งไปสูอีกส่ิงหนึ่ง จากเหตุการณหนึ่งไปอีกเหตุการณหนึ่ง ประสบการณท่ีผานมาคือพื้นฐาน
การดูดซับประสบการณใหม และพ้ืนฐานการเรียนรูส่ิงใหมๆ การรับรูเปนไปอยางตอเนื่องและเปน
กระบวนการประสบการณท่ีกวาง สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย และการแนะนําท่ีสัมพันธกัน คือ
คุณคาท่ีชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเม่ือเด็กรับรู สะสมประสบการณและเรียนรู
นั้น นอกจากเขาจะตองปรับพฤติกรรมตางๆ แลว เด็กยังตองปรับอารมณของเขาอีกดวย ซ่ึงอาจจะ
ตองมีความพอใจ มีความกระหายและมีความม่ังคงท่ีจะเรียนรู การทํางานศิลปะไมวาจะเปนปนดิน 
วาดภาพระบายสี โดยท่ีกิจกรรมเหลานี้เด็กไดแสดงออกอยางเพลิดเพลินสนุกสนาน เพราะได
ถายทอดประสบการณไดแสดงความสามารถ และไดเห็นผลสําเร็จจากการแสดงออกของตน ความ
เพลิดเพลินสนุกสนานและความภาคภูมิใจจะชวยพัฒนาอารมณของเด็กไดอยางดี ท้ังความสนใจ 
ความกระตือรือรน และความตั้งใจอยางแนวแนในการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเทากับเปนการพฒันา
ความเชื่อม่ันและความม่ันคงทางอารมณในการทํางานนั่นเอง แตท้ังนี้พัฒนาการทางดานอารมณ
โดยใชศิลปะเปนส่ือยอมตองฝกฝนปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เด็กท่ีไดรับเสรีภาพทาง
อารมณดานการแสดงออกสรางสรรคยอมชวยสรางความรูสึกปลอดภัยและความรูสึกม่ันใจ ท่ีจะ
เผชิญปญหาซ่ึงมาพรอมกับประสบการณ เด็กจะมีความพรอมในการเผชิญกับส่ิงแปลกใหม และ
เกิดความรูสึกวาเปนเร่ืองปกติธรรมดา ในการที่จะพาตัวเองเขาไปพบกับส่ิงตางๆ หรือปญหาตางๆ 
อารมณท่ีม่ันคงของคนเราก็คือ การรูจักยืดหยุนและแยกแยะประสบการณดวยความม่ันใจ 
   (3) พัฒนาการทางดานสังคม  ศิลปะเปนการส่ือสารอยางหนึ่ งระหว าง 
ผูสรางสรรคผลงานศิลปะ  และระหวางผลงานศิลปะกับบุคคลอ่ืนในแงของผูสรางสรรค 
การแสดงออก ซ่ึงงานศิลปะเปนการถายทอดสารหรือสาระใหปรากฏเปนส่ือหรือภาพข้ึนมา ในแง
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ของศิลปะเด็ก การที่เด็กแสดงออกเปนผลงานศิลปะ หมายถึง วาเด็กไดถายทอดสาระไวในงาน
ศิลปะแตละช้ินดวย ไมวาจะเปนสาระสวนตัวหรือสาระท่ีเกี่ยวของกับสังคม กิจกรรมการแสดงออก
ทางศิลปะสําหรับวัยเด็ก สวนใหญจะเนนสาระท่ีเกี่ยวของกับความคิดคํานึงสวนตัว สาระท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม และสาระท่ีเด็กเกี่ยวของกับสังคมโดยเฉพาะสาระท่ีเกี่ยวของกับสังคมนั้น 
นอกจากจะเปนการส่ือสารใหเรารับรูถึงการท่ีเด็กมีสัมพันธกับสังคมอยางไรแลว กิจกรรมใน
ลักษณะน้ียังเนนใหเด็กคิดคํานึงถึงสังคมรอบตัว และความสัมพันธที่เขาพึงมีตอสังคมอีกดวย 
นอกจากนี้ กิจกรรมศิลปะยังพัฒนาทางดานสังคมในแงท่ีกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กในระบบ
โรงเรียนปจจุบันไดเนนกิจกรรมกลุมมากข้ึน เพื่อมุงเนนพัฒนาการทางดานสังคมโดยตรง เพราะ
เช่ือวากิจกรรมกลุมจะสรางสมประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันอยางคอยเปนคอยไป และเปน
กระบวนการตอเนื่องสืบตอไปถึงชีวิตในสังคม การปฏิบัติกิจกรรมศิลปะท่ีเปดโอกาสใหเด็กทํางาน
รวมกัน ปรึกษาหารือกัน ชวยเหลือกัน ยังเปนการสงเสริมการอยูรวมกันหรือเปนการพัฒนาการ
ทางดานสังคมของเด็กอีกดวย 
   (4) พัฒนาการทางดานสติปญญา การท่ีเด็กแสดงออกทางศิลปะในแตละวัยหรือ
แตละคนแตกตางกัน ยอมแสดงถึงความแตกตางทางดานสติปญญาดวย ขอแตกตางนั้นอาจจะ
ปรากฏในแงของรายละเอียดการแสดงรูปทรง การออกแบบ การระบายสี หรือจินตนาการ  
ขอแตกตางหรือพัฒนาการทางดานสติปญญาท่ีปรากฏใหเห็นไดเชนนี้ สามารถพิจารณาไดจาก
ความแตกตางของวัย บุคคล หรือในแตละชวงเวลา ซ่ึงเด็กอาจจะมีการชะงักงันในการพัฒนา
รูปแบบทางศิลปะและอาจะเปนส่ิงช้ีถึงการชะงักงันทางพัฒนาการดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน
อีกดวย ทางดานพัฒนาการทางสติปญญาท่ีเกี่ยวของกับศิลปะเราจะพบวา กระบวนการทํางานศิลปะ
นั้นจะเร่ิมจากการวิเคราะหขอมูลซ่ึงเปนประสบการณ บูรณาการประสบการณความคิดและ
จินตนาการเขาดวยกัน แลวจึงสังเคราะหเสน รูปทรง สี ในข้ันสุดทาย ยอมเปนกระบวนการเรียนรู
ดานหนึ่งท่ีเหมาะสมกับวัยเด็กเปนอยางมาก เปนการชวยพัฒนาการทางการเรียนรู หรือพัฒนาการ
สติปญญาโดยตรง หรืออาจจะกลาววาการปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปะเปนการสะสมพลังทาง
สติปญญา เพื่อใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
   (5) พัฒนาการทางดานการรับรู สมรรถภาพทางดานการรับรูเปนส่ิงสําคัญอยาง
หนึ่งในตัวเด็ก ในอันท่ีจะชวยใหเกิดการเรียนรูและการสะสมประสบการณท่ีดี เพราะการับรูท่ีมี
สมรรถภาพยอมเกี่ยวของกับประสาทสัมผัสโดยตรง ศิลปะจะชวยพัฒนาการทางดานการรับรูได 
โดยท่ีกิจกรรมศิลปะไดผานการเสริมสรางความสามารถในการรับรูสองดานดวยกันคือ ทางดาน
การรับรูวัตถุส่ิงแวดลอม และสภาพการณตางๆ ในฐานะท่ีส่ิงเหลานั้นมีสภาพเปนส่ือดลใจใน 
การสรางสรรครูปภาพแบบทางศิลปะเม่ือเด็กเผชิญหนากับสภาพแวดลอม หรือคิดคํานึงถึงส่ิงท่ีเขา
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ตองการแสดงออก เด็กยอมมองเห็นหรือหลับตามองเห็นรูปแบบคิดคํานึงถึงความงามและคุณคา
อ่ืนๆ ท่ีตามมา เทากับวาเด็กไดผานการสงเสริมใหรับรูส่ิงตางๆ และเทากับเปนการสรางเสริม
สมรรถภาพทางดานประสาทสัมผัสโดยตรง นอกเหนือจากนั้นการท่ีเด็กฝกปฏิบัติศิลปะซ่ึง
เกี่ยวของกับสี รูปทรง ปริมาตร พื้นผิว บริเวณวาง ฯลฯ จึงเปนการฝกฝนท่ีจะสะสมการรับรูตอวัตถุ
อยางสําคัญอีกทางหน่ึง คุณภาพของประสาทสัมผัสท่ีเกิดจากการเรียนรูทางศิลปะ จึงเปนคุณภาพท่ี
มีความฉับไวในการรับรู คุณภาพท่ีเกี่ยวกับความงาม และคุณภาพทางดานการคิดวิเคราะหจะชวย
พัฒนาการทางดานรับรูของเด็กไดเปนอยางดี 
   (6) พัฒนาการทางดานสุนทรียภาพ สุนทรียภาพ คือประสิทธิภาพในการรับรู
ความงาม ความเหมาะสม และความเปนเอกภาพของสรรพส่ิง ซ่ึงมิไดจํากัดไวแตเพียงความงามของ
ศิลปะเทานั้น แตไดรวมถึงความรูสึกสัมผัสท่ีมีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวย ความเหมาะสม
กลมกลืนในธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีนํามาเปนส่ือดลใจ ยอมมีผลตอการสรางสรรคความงามใน
ศิลปะ และการซาบซ้ึงความงามในศิลปะก็มีผลตอการซาบซ้ึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยเชนกัน 
ความเจริญงอกงามดานสุนทรียภาพของเด็กในผลงานศิลปะท่ีสรางสรรคออกมา ยอมแสดงออกให
เห็นถึงประสาทสัมผัสท่ีไดบูรณาการประสบการณท้ังมวล ซ่ึงเกี่ยวของกับความคิด ความรูสึกและ
การรับรู ผลจากการบูรณาการนี้สามารถท่ีจะพบไดจากการจัดภาพท่ีประสานกลมกลืนกัน และ
แสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิด ดวยลักษณะของเสน สี และบริเวณวางของภาพท่ีเด็กวาด เด็กท่ี
บกพรองดานความงอกงามทางสุนทรียภาพ จะแสดงความสับสนในดานการจัดองคประกอบภาพ
และขาดความรูสึกบนพ้ืนภาพ ขาดความคิด และการแสดงออกท่ีนาสนใจ ศิลปะสําหรับเด็กซ่ึงถือ
วาเปนการศึกษาทางดานความงามนั้น นักศิลปศึกษาบางคนจึงเรียกวา “การศึกษาทางสุนทรียภาพ” 
ซ่ึงดูจะไมหางไกลความจริงนัก เพราะกิจกรรมศิลปะก็คือกิจกรรมทางความงามโดยตรง เปนการ
สรางสรรคความงามเพ่ือสรางเสริมสุนทรียภาพใหเกิดข้ึนแกเด็ก ท้ังในขณะปฏิบัติงานและการได
ชื่นชมผลงานของตนเองและของผูอ่ืน นอกจากสุนทรียภาพทางดานศิลปะแลว ยังหมายความถึง
สุนทรียภาพท่ีมีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอีกดวย 
   (7) พัฒนาการทางดานสรางสรรค การสรางสรรค คือ การแสดงออกที่อิสระและ
มีลักษณะเฉพาะตัวรวมท้ังสมรรถภาพในการแกปญหา ในการดํารงชีวิตดวย ถาเปนการสรางสรรค
ผลงานก็ยอมเปนลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือการสรางส่ิงใหม ซ่ึงมี
แนวโนมไปในทางท่ีดีกวา การสรางสรรคเฉพาะบุคคล เปนการแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึง
เปนผลจากสติปญญาอันสูงสง เปดเผยถึงประสบการณ ประสาทสัมผัสดานสุนทรียภาพ อิสรภาพ
ในการคิดและปฏิบัติพลังในการสรางและการแกปญหาท่ียุงยากไดอยางเช่ือม่ันในตนเอง กิจกรรม
ศิลปะเปนกิจกรรมสรางสรรคท่ีทาทายความคิด และทาทายการแสดงออกของเด็ก จากการ
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สรางสรรคศิลปะของเด็กท่ีพรอมดวยเสรีภาพ ยอมเปนส่ิงท่ีประทับใจตอเด็กเสมอ เด็กพรอมจะ
แสดงออกดวยการลองผิดลองถูก ทายท่ีสุดการแสดงออกของเขาไมเคยผิดและไมเคยรูสึกลมเหลว 
กิจกรรมท่ีเด็กไมรูสึกผิดและไมรูสึกลมเหลวเชนนี้ ยอมสรางความม่ันใจในการแสดงออกไดอยาง
มาก และเม่ือตางมีความม่ันใจ เขาก็พรอมจะสรางสรรคคร้ังแลวคร้ังเลา ซ่ึงพัฒนาการทางดาน
สรางสรรคก็จะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องดวยเชนกัน อยางไรก็ตามการสรางสรรคจะเกิดข้ึนไดเปนอยาง
ดีก็ตอเม่ือมีความพรอม วัสดุอุปกรณพรอม กิจกรรมท่ีกระตุนตอการสรางสรรค และมีบรรยากาศท่ี
พรอมดวยเสรีภาพเปนปจจัยสําคัญ 
  พีระพงษ  กุลพิศาล (2544, หนา 30-33) การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็ก มีประวัติ
ความเปนมาอันยาวนานเร่ิมตั้งแตความเขาใจวากิจกรรมสําหรับเด็กก็คือกระบวนการทางการชาง 
(crafts) ในอดีต จนถึงความเขาใจวาเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการความคิดสรางสรรคและ
สมองอยางท่ีเขาใจกันในปจจุบันและแนนอนท่ีสุดความเขาใจท่ีตางกันยอมใชกระบวนการและ
วิธีการที่ตางกันไปดวย ในอดีตครูท่ีจัดกิจกรรมศิลปะโดยใหเด็กลอกเลียนแบบจึงไมไดรับคําตําหนิ
เชนปจจุบัน 
  กิจกรรมศิลปะ ไมวาจะเปนประเภทสองมิติ เชน การวาดภาพ ระบายสี การพิมพ 
ฯลฯ หรือประเภทสามมิติ เชน การปน แกะสลัก ฯลฯ รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดจากการผสมผสาน
กันระหวางประเภทสองมิติหรือสามมิติ เชน ประติมากรรมกระดาษ ระบายสี ฯลฯ ท่ีเด็กไดพบเห็น
และปฏิบัติกันในปจจุบันเปนกิจกรรมซ่ึงนักวิชาการทางศิลปะไดคิดคนข้ึนมา เพื่อใหเด็กผูลงมือ
ปฏิบัติมีพัฒนาการ และการเจริญเติบโตในหลาย ๆ ดาน ดวยกัน ท้ังในแงรูปธรรมและนามธรรม 
  ศิลปะมีเนื้อหาวิชาท่ีแตกตางไปจากคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร 
ผูสอนจะวางแผนการสอนตามลําดับความยากงายและวิธีการแกปญหา แตศิลปะน้ันไมไดมี
เนื้อหาวิชาท่ีจําเปนจะตองแยกออกเปนสวนยอยๆ เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมการสรางสรรคมี
ความหมายแตกตางไปจากความหมายท่ีเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมีอยูคุณคาท่ีแฝงอยูในกิจกรรม
ศิลปะท่ีเด็กปฏิบัติไมแตกตางไปจากคุณคาในกิจกรรมศิลปะท่ีศิลปนมืออาชีพปฏิบัติ เด็กวัย 5 ขวบ 
และ 16 ป มีความสามารถวาดภาพคนไดท้ังคู ตางกันแตวาวัย 5 ขวบ วาดขาตอจากศีรษะ ในขณะท่ี
วัย 16 ป จะวาดไดอยางมีสัดสวนและมีสวนประกอบท่ีครบสมบูรณใกลเคียงความจริงกวา ดังนั้น
ความแตกตางของภาพท้ัง 2 ภาพนี้จึงมิใชความแตกตางทางดานเน้ือหาวิชา แตเปนความแตกตาง
ของการนําเสนอมากกวา 
  เม่ือเด็กโตข้ึนจะวาดภาพเปล่ียนไป ส่ิงท่ีเปล่ียนไปนี้เปนความสัมพันธภายใน
ระหวางตัวเด็กเองกับสภาพแวดลอม เปนความสัมพันธท่ีมีความสําคัญยิ่งกวาตัวผลงานท่ีวาด
ออกมาเสียอีก ความสัมพันธนี้กอใหเกิดพัฒนาการและการเจริญเติบโตดานตางๆ ดังนี้ 
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   (1) อารมณ อารมณและจินตนาการคือส่ิงเดียวกัน กิจกรรมศิลปะจะสงเสริมให
เด็กไดใชจินตนาการอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางการวาดภาพ ซ่ึงเปนโอกาสท่ีเด็ก
สามารถแสดงเอกลักษณเฉพาะตัวออกมาไดดีท่ีสุด 
   (2) สติปญญา คําวาสติปญญา หมายถึง ความสามารถในการคิดไดอยางมีเหตุผล 
ภาพวาดของเด็กจะบงบอกถึงพัฒนาการทางสติปญญาของเขา คือบอกใหรูวาเขามีความตระหนักรู
ในส่ิงแวดลอมอยางไรไดใชความรูนั้นมากนอยเพียงใด และสามารถถายทอดความสัมพันธท่ีเขามี
ตอส่ิงแวดลอมออกมาไดอยางไร ระหวางการทํากิจกรรมศิลปะเด็กจะแกปญหาตางๆ ดวยสติปญญา
ของตนเองอยูตลอดเวลา 
   (3) รางกาย ระหวางการทํากิจกรรมศิลปะ การมองและการเคล่ือนไหวของ
รางกายจะประสานงานกันตลอดเวลา เด็กจะตองควบคุมลําตัว แขน นิ้วมือ และสวนอ่ืนๆ จน
กลายเปนความชํานาญหรือทักษะเฉพาะตัวไปในท่ีสุด และทักษะนี้จะพัฒนาตอไปเร่ือยๆ 
   (4) การรับรู  การสงเสริมและพัฒนาประสาทสัมผัสมีความสําคัญตอการ
เสริมสรางประสบการณทางศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางจักษุสัมผัส กิจกรรมศิลปะจะชวยใหเด็ก
รูจักสังเกตส่ิงตางๆ รอบๆ ตัว ไมวาจะเปนเร่ืองของ สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว พื้นท่ีวาง น้ําหนักออน
แก ดวยเหตุนี้ความสุข สนุกสนานของการสรางสรรคทางศิลปะและความสามารถในการเรียนรู 
ฯลฯ จึงลวนแตอาศัยประสบการณทางการสัมผัสท้ังส้ิน 
   (5) สังคม การเจริญเติบโตทางสังคมของเด็กๆ สามารถมองเห็นไดจากผลงาน
สรางสรรคของเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาพวาดระบายสีของเด็ก ระบงบอกถึงระดับประสบการณท่ี
เด็กมีตอตนเองและตอบุคคลอ่ืน ปกติรูปท่ีเด็กวาดและมองดูออกวาเปนอะไรเปนรูปแรกในชีวิต
ของเขาก็คือ “รูปคน” ซ่ึงพิสูจนใหเห็นวา ผลงานของเด็กก็สามารถสะทอนความตระหนักในบุคคล
อ่ืนไดเปนอยางดี นอกจากนั้น กระบวนการสรางสรรคศิลปะเองก็ยังเปนส่ือกลางเสริมสราง 
การเจริญเติบโตทางสังคมใหแกเด็กอีกทางหน่ึงดวย กลาวคือการท่ีเด็กไดรูจักสังเกตผลงานของ
ตนเอง หรือความคิดของตนเองในผลงาน คือกาวแรกท่ีจะนําไปสูการเรียนรูความคิดในผลงานของ
บุคคลอ่ืนตอไปนั่นเอง นอกจากนั้นการทํางานรวมกับผูอ่ืนในกิจกรรมศิลปะบางประเภท ทําใหเด็ก
มีโอกาสอยูรวมกับผูอ่ืนและแลกเปล่ียนความคิดกับผูอ่ืนอีกดวย 
   (6) ลักษณะสรางสรรค การเจริญเติบโตทางการสรางสรรค(หรือการทําส่ิงแปลก
ใหมไมซํ้าแบบใคร) เร่ิมต้ังแตขีดเขียนเคร่ืองหมายคิดคนรูปทรงตางๆ รวมท้ังการประกอบส่ิงตางๆ 
เขาดวยกันอยางเปนตัวของตัวเอง การที่จะเปนผูสรางสรรคไดนั้นเด็กไมจําเปนตองมีทักษะความ
ชํานาญทางศิลปะถึงข้ันเลอเลิศแตประการใด จากผลวิจัยเปนท่ียอมรับกันแลววา ประสบการณทาง
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ศิลปะคือพื้นฐานของกิจกรรมสรางสรรคกระบวนการทํางานศิลปะและผลงานที่สําเร็จแลวทุกช้ิน
ลวนแตละสะทอนใหเห็นการเจริญเติบโตทางการสรางสรรคของเด็ก 
   (7) สุนทรียภาพ สุนทรียภาพคือคุณคาอยางหน่ึงท่ีเกิดจากการจัดรวมความคิด 
ความรูสึก และการรับรูไวภายใตการแสดงออกท่ีจะส่ือสารความคิดและความรูสึกนั้นแกบุคคลอ่ืน 
คุณคาทางสุนทรียภาพจะปรากฏอยูในผลงานท่ีมีลักษณะสรางสรรคของเด็กเสมอกิจกรรมศิลปะจะ
สงเสริมใหเด็กไดรูจักรวบรวมความคิด ความรูสึก ท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอม มาจัดเขาดวยกันเปน
ผลงานทางศิลปะ แลวแสดงออกมาเปนผลงานดวยเทคนิควิธีการตางๆ อยางมีคุณคา 
  จะเห็นวาเปาหมายหลักของกิจกรรมศิลปะ มิไดอยูท่ีตัวผลงานโดยตรง หากแตข้ึนอยู
กับกระบวนการสรางสรรคผลงานนั้นๆ ดวยพัฒนาการและการเจริญเติบโตท้ัง 7 ดานดังกลาวก็แฝง
อยูในกระบวนการสรางสรรคนี้เอง เด็กๆ จะไดรับส่ิงเหลานี้ไปโดยไมรูตัว พรอมๆ กับความรูสึก
เพลิดเพลิน สนุกสนานและความสุข 
  จากความหมายศิลปะกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยขางตนเห็นไดวา กิจกรรมศิลปะเปน
กิจกรรมท่ีมุงสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการในทุกๆ ดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ดาน
การรับรู ดานสุนทรียภาพ ดานสรางสรรค เด็กมีความเจริญงอกงามในทางสรางสรรคอยางสูงสุด 
สงเสริมการเจริญเติบโตตามวุฒิภาวะ ความสนใจและความตองการของเด็ก เด็กไดระบายออกซ่ึง
ความเครงเครียดภายใน ขจัดความรูสึกดวยบางอยางท่ีมีอยู และแสดงความรูสึก ความตองการ
ภายในใหปรากฏในเด็กแตละคน รวมท้ังไดรับความรูสึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีความสุขไปกับ
การทํางาน 
 4. การจัดประสบการณศิลปะสําหรับเด็กปฐมวยั 
  Hilderbrand, (1975, pp.228-229) กิจกรรมศิลปะมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการจัด
ประสบการณศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย และใหหลักในการจัดประสบการณศิลปะไว ดังนี้ 
   (1) ใหความสําคัญในกระบวนการของเด็กมากกวาจะคํานึงถึงผลงานของเด็ก 
   (2) สนับสนุนการแสดงออกทางดานความคิดสรางสรรค โดยหลีกเล่ียงการให
เด็กวาดลอกเลียนแบบ หรือวาดภาพระบายสีจากสมุดภาพ เพราะจะทําใหเด็กไมไดใชความคิดอยาง
อิสระ 
   (3) ชื่นชมในผลงานและความกาวหนาของเด็ก 
   (4) วางแผนและเตรียมกิจกรรมตางๆ สําหรับเด็กใหพรอม 
   (5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ใหเด็กสามารถหยิบไดงาย และสะดวกในการใช 
   (6) หลีกเล่ียงคําถามท่ีวา “กําลังทําอะไรอยู” หรือ “เดาวาส่ิงท่ีเด็กทําคืออะไร” 
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   (7) ฝกฝนและแนะนําใหเด็กไดลองฝกปฏิบัติดวยตนเอง รูจักการแสดงออก และ
มีทัศนคติท่ีดีตองานศิลปะ โดยตองคํานึงถึงความเหมาะสมตามวุฒิภาวะของเด็กดวย 
   (8) ให คิดว ากิ จกรรมทางด านศิลปะมีความสํา คัญเชน เดี ยวกับการจัด
ประสบการณในการเขียนและการอาน 
   (9) ใหความรูในดานศิลปะ เชน เร่ืองสี ขนาด และรูปรางแกเด็ก 
   (10)  อธิบายใหผูปกครองเขาใจถึงจุดมุงหมาย และแนวทางในการสงเสริม
ความคิดสรางสรรคทางดานศิลปะแกเด็ก 
  พีระพงษ  กุลพิศาล (2546, หนา 160) การจัดประสบการณทางศิลปะสําหรับเด็กวัย 
2-5 ป ควรคํานึงถึงวิธีการดังตอไปนี้ 
   (1) จัดกิจกรรมที่สนุกสนาน และสอดแทรกความรูทางศิลปะบางเล็กนอย  เชน 
ระบายสีดวยแปรงหรือพูกันขนาดใหญ เขียนรูปดวยนิ้วมือและมือ เขียนรูปดวยสีเทียนแทงใหญๆ 
ปนดินเหนียวหรือดินน้ํามัน (ใหเลนกับดิน) ทําโครงสรางตางๆ ดวยกลอง กระดาษ แทงไม ฉีก
กระดาษปะติดเปนภาพ พิมพภาพดวยวัสดุตางๆ เชน ไมจิ้มฟน ไมขีด แขนงไม เปนตน 
   (2) กระตุนใหแสดงออกโดยใชเร่ืองราวจากประสบการณของเด็กเองและมี
ตัวเองเขาไปเกี่ยวของเสมอ เชน วาดภาพโดยใหหัวขอวา ฉันกับครู ฉันกับเพื่อน ฉันกับพอแม ฉัน
ไปตลาด สัตวท่ีฉันชอบ บานของฉัน เปนตน 
   (3) เปดโอกาสใหเด็กไดเคล่ือนไหวไดเต็มท่ีขณะท่ีทํางาน เด็กวัยนี้ไมชอบนั่ง
โตะทํางาน ชอบทํางานบนพื้น หรือยืนท่ีโตะ 
   (4) ใหทํางานเปนกลุมในบางโอกาส เพื่อฝกใหมีพัฒนาการทางสังคม โดยครู
ตองคอยชวยเหลืออยางใกลชิดเพื่อใหทํางานดวยกันได 
   (5) ครูตระหนักอยูเสมอวา ควรเปดโอกาสใหเด็กแสดงออกมากท่ีสุด ผลงานจะ
เปนเชนไรไมใชสาระ บางคร้ังรูปจะดูเหมือนกับมีสีเละเทะ เสนสายไมแนนอน นั่นคือส่ิงท่ีเด็ก
ภาคภูมิใจ 
   (6) อยาสอนวิธีการวาดภาพเปนข้ันตอน หรือวาดใหดูแลวใหเด็กทําตาม หนาท่ี
ของครูคือกระตุนดวยคําพูดแลวใหเด็กทําเอง ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคของเขา
เอง 
  พีระพงษ  กุลพิศาล (2546, หนา 162-163) การจัดประสบการณทางศิลปะสําหรับเด็ก
วัย 5-8 ป ควรคํานึงถึงวิธีการดังตอไปนี้ 
   (1) มีความสนใจท่ีจะทํากิจกรรมหลายๆ อยาง ซ่ึงอาศัยเคร่ืองมือและวัสดุท่ีตางๆ 
กันออกไป 
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   (2) ชอบแสดงออกเกี่ยวกับเร่ืองราวท่ีเกิดจากประสบการณจริง ขณะเดียวกนัเร่ือง
ท่ีเปนจินตนาการคิดฝนข้ึนเองชอบอยูบาง ควรสงเสริมใหวาดภาพจากของจริงดวย (แตไมไดมุงให
เหมือน) โดยครูเปนผูแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิดถึงเทคนิคตางๆ เชน วาดภาพตนไม ดอกไม 
รอบบริเวณโรงเรียน โดยใชเสน (เพื่อฝกการสังเกต) ใหวาดภาพสัตวตางๆ เทาท่ีจะนํามาใหดูได 
(ของจริง) วาดภาพดอกไมท่ีจัดแลว (ในแจกันหรือโถ) ใหวาดรูปเพ่ือนๆ 
   (3) ใหวาดภาพใหญๆ เพื่อสะดวกแกการเนนรายละเอียด ถาพื้นระนาบท่ีวาดภาพ
มีขนาดเล็กเกินไปจะเกิดปญหาเกี่ยวกับการควบคุมเคล่ือนไหวของมือและแขน และพยายามพูดชัก
จูงเพื่อกระตุนใหเดก็วาดใหเต็มหนากระดาษ อยาใหมีท่ีวางมาก 
   (4) พยายามสนใจ และคอยปรับปรุงเด็กบางคนท่ียังวาดดวยเสนขยุกขยิกหรือรีบ
รอนเกินไป โดยการฝกใหมีสมาธิมากข้ึนเร่ือยๆ 
   (5) สงเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวาดดวยวัสดุตางๆ กัน เชน สีเทียน ดินสอ 
ดินสอสี ปากกาลูกล่ืน ปากกาหมึกซึม พูกันเล็กๆ ขูดสีเทียนดวยวัสดุท่ีมีปลายแหลม ขีดเขียนภาพ
บนพื้นทราย หรือวาดภาพดวยนิ้วมือบนพ้ืนสีท่ียังไมแหง 
   (6) จัดกิจกรรมท่ีใหเด็กรูจักใชเสนมาประกอบเปนลวดลายตางๆ โดยวาดเปน
ลวดลาย ตารางส่ีเหล่ียม วงกลม ดาว เสนท่ีแผเปนรัศมี เสนหยกั กระตุนดวยการใชอุปกรณการสอน 
เชน ลวดลายเส้ือผา เกสรดอกไม ภาพโปสเตอร เปนตน 
   (7) ใหทํากิจกรรมการพิมพภาพแบบงายๆ เชน พิมพจากโฟมแกะ ผลไมแกะ 
หรือภาพพิมพเจาะ (stencil) 
   (8) ใหทํากิจกรรมสามมิติ เชน ประติมากรรมโครงสรางจากกระดาษ หรือจาก
วัสดุเหลือใชตางๆ โดยการนํามาตอกัน 
   (9) กิจกรรมเกี่ยวกับการใชสี ควรเนนถึงลักษณะของสีวรรณะรอนและวรรณะ
เย็น โดยการเปรียบเทียบลักษณะของสีนั้นกับบรรยากาศหรือของจริง เชน เวลากลางคืน มีสีมวง น้ํา
เงิน เวลากลางวันมีสีสม สีเหลือง สีท่ีเด็กวัยนี้ชอบใช  คือ สีฝุน สีโปสเตอร และเปนสีสดๆ อาจจะ
ใหฉีกหรือตัดกระดาษสีสดๆ ปะติดเปนภาพก็ได 
   (10)  ใหรูจักวิธีปนรูปดวยดินเหนียว ดินน้ํามัน หรือแปง ไดแก การปนแบบ
วิเคราะห คือปนสวนตางๆ กอนแลวนํามาประกอบกันภายหลัง และการปนแบบสังเคราะห คือปน
จาดินกอนเดียวโดยใชวิธีดึง 
  จากความหมายการจัดประสบการณศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยขางตนเห็นไดวา การ
จัดประสบการณศิลปะใหความสําคัญในกระบวนการของเด็กมากกวาผลงาน วางแผนเตรียม
กิจกรรม และวัสดุใหพรอม ฝกใหเด็กปฏิบัติดวยตนเอง ใหรูจักการแสดงออก เคล่ือนไหวไดเต็มท่ี
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ขณะปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีตองานศิลปะ ใหความรูดานศิลปะ และช่ืนชมในผลงานและ
ความกาวหนาของเด็ก 
 5. การวัดผลและประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  พีระพงษ  กุลพิศาล (2546, หนา 172-179) วิชาศิลปศึกษานับวาเปนวิชาท่ียุงยากแก
การวัดผลมาก โดยเฉพาะการวัดผลจากผลงานศิลปะของเด็ก สมัยกอนครูศิลปะจะมุงวัดผลจาก
ผลงานท่ีทําสําเร็จเทานั้น ไมไดสนใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานอ่ืนๆ ของเด็กเลย 
นอกจากนั้นส่ิงท่ีครูศิลปะสมัยกอนนิยมทํากันมากก็คือ นําผลงานของเด็กมาเปรียบเทียบในลักษณะ
แขงขันกัน แลวใหคะแนน การวัดผลเชนนี้ ช้ีใหเห็นถึงความหางเหินระหวางครูกับเด็ก ความจริง
แลวจุดสําคัญของการวัดผลทางดานศิลปะ ควรอยูบนพื้นฐานความคิดวา “เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนกวา
คร้ังกอนหรือไม” พัฒนาการดังกลาวนั้นไมสามารถดูไดจากผลงานท่ีทําสําเร็จเพียงอยางเดียว แต
ตองดูจากระหวางชวงเวลาท่ีเด็กกําลังทํางานดวย โดยตองไมนําเด็กไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืนหรือ
แขงขันกับคนอ่ืน เด็กตองแขงขันกับตัวเอง ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลวิธีนี้ จําเปนตองใช
ความระมัดระวังและใกลชิดกับเด็กอยางเพียงพอ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของเขาอยูตลอดเวลา และ
กอนการวัดผลหรือประเมินผลควรคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
   (1) เขาใจลักษณะท่ีเปนธรรมชาติของเด็กแตละคนตลอดจนลักษณะผลงานของ
เด็ก 
   (2) สนใจการทํางานของเด็กแตละคนอยางใกลชิด 
   (3) ระลึกอยูเสมอวา เด็กท่ีเกงคือเด็กท่ีมีพัฒนาการดีข้ึนกวาท่ีเขาเคยเปน 
   (4) อยาหวงคะแนนสูงๆ ไวเฉพาะเด็กท่ีมีฝมือ 
   (5) อยาเขาใจวาการใหคะแนนตํ่าๆ กับเด็กจะชวยใหเขาเกิดความพยายามข้ึน 
   (6) ศึกษาเดก็แตละคนในทุกๆ สถานการณและทําโดยตอเนื่องกัน 
   (7) สํารวจตัวครูกอนวามีวิธีสอนท่ีชวยพัฒนาความสามารถของเด็กอยางเพียงพอ
หรือไม 
  องคประกอบสําคัญของการวัดผลและประเมินผลตามแนวคิดดังกลาว ประกอบดวย
ผูวัดผลและส่ิงท่ีจะวัดผล ซ่ึงจะกลาวถึงโดยละเอียดดังตอไปนี้ 
  ผูวัดผล 
   (1) เด็กวัดผลตนเอง โดยท่ัวไป การเปดโอกาสใหเด็กวัดผลงานของตนเอง เปน
ส่ิงท่ีครูศิลปะควรสนับสนุนอยางยิ่ง เพราะจะทําใหเขาใจเด็กไดมากกวาการดูจากผลงานเพียงอยาง
เดียวดวยตัวครูเอง การใหเด็กวัดผลงานของตนเอง ทําไดโดยครูเปนผูปอนคําถามท่ีเปดชองใหเด็ก
พูดถึงส่ิงท่ีเขาทําข้ึนและกําลังทําอยู เชน ถามวา “ขณะนี้เธอกําลังคิดท่ีจะทําอะไรตอไป” หรือ “สี
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เขียวท่ีเธอใช อยูใกลสีน้ําเงินดูเขากันดีมาก มีสีไหนที่เธอชอบอีกนะ” หรืออาจจะถามอีกวา “รอย
หยาบๆ บริเวณนี้เธอทําไดอยางไร” คําถามเหลานี้จะชวยกระตุนใหเด็กเห็นความสําคัญของส่ิงท่ี
ตนเองทํา และพรอมท่ีจะเปดเผยความคิดเกี่ยวกับส่ิงนั้นใหครูไดทราบ 
   (2) ครูศิลปะเปนผูวัดผล ผูท่ีเหมาะสมที่สุดและรูจักเด็กท่ีเรียนศิลปะมากท่ีสุดก็
คือครูศิลปะถึงแมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาสวนใหญจะมีครูประจําช้ันซ่ึงเปนผูท่ีรูจักเด็กดี
ท่ีสุดก็ตาม แตไมไดหมายความวาครูคนนั้นจะเขาใจพัฒนาการทางการสรางสรรคและสุนทรียภาพ
ของเด็กไดดีกวาครูศิลปะ ครูศิลปะจะมองเห็นและจําลักษณะเฉพาะในผลงานศิลปะของเด็กแตละ
คนไดยกเวนในกรณีท่ีจําเปนจริงๆ ครูศิลปะควรปรึกษาบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับเด็ก 
   (3) ครูประจําช้ันเปนผูวัดผล ครูประจําช้ันก็เปนอีกบุคคลหนึ่งท่ีมีบทบาทในการ
สอนศิลปะ (โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา) ซ่ึงเทากับวามีหนาท่ีตองประเมินผลและวัดผล
พัฒนาการทางดานศิลปะของเด็กอีกดวย นอกเหนือไปจากวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปนภาระรับผิดชอบของ
ตนเองอยู สวนใหญครูประจําช้ันจะใกลชิดกับครูศิลปะเพื่อเรียนรูถึงความสามารถและความสนใจ
ทางศิลปะของเด็ก ส่ิงเหลานี้นับวามีความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในบางช่ัวโมงเด็กบางคนอาจจะ
ทํางานศิลปะไมเสร็จท้ังๆ ท่ีชั่วโมงตอไปเปนช่ัวโมงของวิชาอ่ืน เม่ือปญหาเชนนี้เกิดข้ึนครูประจํา
ชั้นตองใชความพินิจพิจารณาเปนพิเศษ 
  บุคคลอ่ืนควรจะมีบทบาทในการวัดผลและประเมินผลนอกเหนือไปจากบุคคลท้ัง
สามดังกลาวก็คือผูปกครองของเด็กและผูบริหารโรงเรียน ท้ังนี้แลวแตกรณี 
  ส่ิงท่ีจะวัด 
  ส่ิงท่ีจะวัดผลคือ “พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก” การวัดผลพัฒนาการทางศิลปะ ครู
ควรวางเกณฑไวกอนวาจะตองวัดอะไรบาง และการวัดแตละคร้ังตองไมใชการนําตัวเด็กมา
เปรียบเทียบกัน ควรวัดพัฒนาการของเด็กแตละคนวาดีข้ึนหรือเลวลงอยางไร อาจใชวิธีการสังเกต 
จดบันทึก ทําเปนตาราง ทําเปนสถิติ หรือวิธีอ่ืนๆ แลวแตความเหมาะสม เกณฑการวัดผลพัฒนาการ
ทางศิลปะของเด็กสามารถกําหนดไดตามหัวขอตอไปนี้ 
   (1) พัฒนาการเฉพาะบุคคล 
    (1.1) ลักษณะเฉพาะทางดานศิลปะ (ท่ีปรากฏในผลงาน) 
    (1.2) ความสามารถในการคิดคนดวยตนเอง 
    (1.3) ความสามารถท่ีจะอธิบาย หรือสอดใสส่ิงท่ีตนสนใจในผลงาน 
    (1.4) ความตั้งอกต้ังใจในการทํางาน (เปนงานท่ีครูเห็นวาไมเกินความ 
สามารถของเด็ก) 
    (1.5) ความสามารถแสดงออกทางอารมณและความรูสึก 
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    (1.6) การรูจักใชความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี 
    (1.7) ทํางานดีข้ึนหลังจากไดรับคําชมและคําวิจารณ 
    (1.8) มีความพอใจและภูมิใจผลงานท่ีประสบผลสําเร็จของตน 
   (2) พัฒนาการทางสังคม 
    (2.1) มีความพอใจในลักษณะเฉพาะของบุคคลอ่ืน 
    (2.2) ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
    (2.3) สามารถประเมินผลงานของผูอ่ืนได 
   (3) พัฒนาการทางการสรางสรรค 
    (3.1) ชอบทดลองทําส่ิงใหมๆ ท้ังดานการใชความคิด และการใชวัสดุ
เคร่ืองมือ 
    (3.2) สนใจทํากิจกรรมท่ีตองใชความคิดและใชเทคนิคเฉพาะอยาง 
    (3.3) สนใจทํากิจกรรมท่ีตองใชความคิดและใชเทคนิคเฉพาะอยาง 
    (3.4) สนุกสนานกับการเรียนรูข้ันตอนของการทํางานและพอใจในผลงานท่ี
ทําสําเร็จ 
    (3.5) สามารถแสดงออกไดท้ังแบบเหมือนจริงและแบบนามธรรม 
    (3.6) ชอบทํางานประเภทสรางสรรค และลดความสนใจในส่ิงท่ีไมมี
แนวความคิดสรางสรรค 
   (4) พัฒนาการทางสุนทรียภาพและทักษะฝมือ 
    (4.1) มีความสามารถในการสรางผลงานท่ีมีรูปทรงเดนชัด นาท่ึง 
    (4.2) มีความสามารถในการสังเกต คนหาคุณสมบัติทางการออกแบบจาก
ส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวัน 
    (4.3) แกปญหายากๆ ระหวางการทํางานดวยความเต็มใจ 
    (4.4) มีความสามารถในการทํางานท่ีมีข้ันตอนยากๆ และใชเคร่ืองมือ
ซับซอน 
    (4.5) มีความสามารถในการเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ 
    (4.6) รูจักนําความรูทางศิลปะไปใชกับชีวิตประจําวัน เชน ดานการแตงกาย 
การเลือกใชของหรือการสะสมผลงานศิลปะ 
  วิรุณ ตั้งเจริญ (2539, หนา 58) การประเมินพัฒนาการเด็ก เปนการประเมิน
ความสามารถของเด็กในดานตางๆ ท่ีแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมในแตละชวงอายุ  เพื่อนําผล
การประเมินท่ีไดมาใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม 
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และสติปญญาตอไป ในการประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย เม่ือพิจารณาผลงานศิลปะของเด็ก  
จะพบวาผลงานแตละช้ินช้ีใหเห็นถึงความสามารถของเด็ก แตละคนที่แตกตางกันออกไป ท้ังดาน
ความรูสึกนึกคิดและการแสดงออก ซ่ึงความสามารถดังกลาว พอสรุปไดดังนี้ มีการสํารวจ
สภาพแวดลอมและมีบันทึกส่ิงตางๆ รอบตัวไวในงานศิลปะ 
   (1) มีการจัดลําดับความรูสึกนึกคิดและแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดจินตนาการ
ออกมาเปนผลงานทางศิลปะ 
   (2) มีการแสดงออกผลงานศิลปะอยางมีเปาหมายเฉพาะตน 
   (3) มีการแกปญหาตามวิถีทางเฉพาะตัวของแตละคน  โดยการเรียนรูดวยวิธีลอง
ผิดลองถูก 
   (4) แสดงถึงความเช่ือม่ันในตนเองและความภาคภูมิใจตอสัมฤทธิผลในการ
ทํางานศิลปะของตน 
   (5) ศิลปะเปนการส่ือสารระหวาองตัวเด็กกับโลกภายนอก  เพราะศิลปะถือวา
เปนภาษาหน่ึงของเด็กในการถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจความรูสึกนึกคิดของตน 
   (6) มีการคนพบแงมุมของสภาพแวดลอม  แงมุมความคิดและการแสดงออก
เฉพาะตน 
   (7) มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการสรางสรรคงานศิลปะอันเปนผลจากการรับรู
ดวยส่ือตางๆ กัน 
   (8) มีลักษณะท่ีซาบซ้ึงตอการอยูรวมกันในสังคมและวัฒนธรรมท่ีตางกัน 
   (9) มีการแสวงหาความงามและการตัดสินใจในความงามตามลักษณะเฉพาะตน 
  จากท่ีกลาวมา สรุปไดวาการประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย เม่ือพิจารณา
ผลงานศิลปะของเด็ก  จะช้ีใหเห็นถึงความสามารถของเด็กแตละคนที่แตกตางกันออกไป 
การแสดงออกทางผลงานศิลปะจะมีเปาหมายเฉพาะตน ท่ีเปนการส่ือสารระหวางเด็กกับโลก
ภายนอก ทําใหเด็กเกิดความเช่ือม่ันในตนเองภาคภูมิใจในผลงาน และเกิดความซาบซ้ึงตอการอยู
รวมกันในสังคมและวัฒนธรรมท่ีตางกัน 
 หลักการประเมินผลงานศิลปะเด็กปฐมวัย 
 ในการประเมินผลงานศิลปะเด็กปฐมวัย  ครูควรมีหลักในการประเมินผลงาน ดังนี้ 
  (1) ควรประเมินใหครอบคลุมพัฒนาการทุกดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และ
สติปญญา 
   (1.1) ดานรางกาย ประเมินจากผลงาน 
    (1.1.1) ความสามารถในการใชกลามเน้ือมือ และตา 
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    (1.1.2) การใชประสาทสัมผัสระหวางมือกับตา 
    (1.1.3) การใชเคร่ืองมือและอุปกรณทางศิลปะไดอยางคลองแคลว 
   (1.2) ดานอารมณ-จิตใจ ประเมินจากผลงาน 
    (1.2.1) รูจักช่ืนชมในส่ิงสวยงาม 
    (1.2.2) เกิดความเพลิดเพลิน 
    (1.2.3) มีอารมณราเริงแจมใส 
   (1.3) ดานสังคม ประเมินจาก 
    (1.3.1) การปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
    (1.3.2) การแสดงออก และมีความม่ันใจในตนเอง 
    (1.3.3) มีความอดทน เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และความรับผิดชอบ 
    (1.3.4) มีความเขาใจการการแสดงออกของผูอ่ืน 
   (1.4) ดานสติปญญา ประเมินจาก 
    (1.4.1) เกิดความคิดสรางสรรค และจินตนาการ 
    (1.4.2) ทักษะการสังเกต การคิด และการแกปญหา 
    (1.4.3) ทักษะการใชภาษา สามารถอธิบายผลงานของตนเองได 
    (1.4.4) ความสนใจและเขาใจส่ิงตางๆ รอบตัว 
  (2) การประเมินควรเนนเปนรายบุคคลและเปนกรับวนการอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
ควรเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมตางๆ ในแตละวัน ในการประเมินผลงานศิลปะของเด็ก ท่ีสําคัญครู
ไมควรนําผลงานของเด็กมาเปรียบเทียบกัน  เพราะเด็กแตละคนยอมมีความสามารถใน 
การแสดงออกทางศิลปะท่ีแตกตางกัน 
  (3) ควรมีการประเมินผลงานศิลปะของเด็กหลายๆ ทาง เชน จากการวิเคราะห
ภาพวาดเด็ก การสังเกตเด็กจากการทํากิจกรรม และจากแฟมสะสมผลงานของเด็ก 
  (4) ในการประเมินผลงานในการวาดภาพของเด็กปฐมวัย ครูควรมีความรูความ
เขาใจถึงขอบเขตความสามารถของเด็กในการสรางสรรคงานศิลปะ ซ่ึงเด็กแตละวัยมีความสามารถ
ในการพัฒนางานศิลปะ ดังนี้ 
   (4.1) เด็กวัย 2-4 ป ลักษณะท่ีแสดงออกท่ีปรากฏในผลงาน คือ 
    ระยะท่ี 1 ยังไมสามารถควบคุมการขีดเขียนรูปทรงได ภาพที่ขีดเขียนจึง
ไมปรากฏรูปทรงท่ีชัดเจน 
    ระยะท่ี 2 จากการลากเสนเปะปะจะพัฒนาไปสูการเขียนเสนท่ีมีน้ําหนัก
ข้ึน จากการขีดเขียนเสนเพียงอยางเดียวไปสูการแรเงาน้ําหนัก และเปนการเขียนท่ีมีรูปทรง 
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    ระยะท่ี 3 เขียนรูปทรงที่มีความสัมพันธกับส่ิงตางๆ และเลาเร่ืองราว
เกี่ยวกับภาพท่ีเขียนได และมีการใชชื่อภาพที่สราง 
   (4.2) เด็กวัย 4-7 ป ลักษณะท่ีแสดงออกท่ีปรากฏในผลงาน คือ 
    ระยะท่ี 1 เด็กจะแสดงผลงานออกมาในรูปทรงเชิงเรขาคณิต ซ่ึงมีสภาพ
เปนสัญลักษณแทนความเขาใจตอโลกตามประสบการณของเด็ก รูปท่ีเด็กสรางสรรคจะไมแสดง
ความถูกตอง สัดสวนท่ีตรงกับความเปนจริง ตามมาตรฐานของผูใหญ 
    ระยะท่ี 2 ผลงานของเด็กจะแสดงรายละเอียดมากข้ึน ควบคุมรูปทรงไดดี
ข้ึน 
  (5) ควรมีการประเมินผลงานศิลปะเปนระยะๆ อยางเปนระบบ ครูควรเปนผลงาน
เด็กอยางนอยสัปดาหละ 1 ชิ้น เพื่อดูความกาวหนาทางพัฒนาการของเด็กในแตละชวงเวลาวา
พัฒนาการของเด็กมีความกาวหนามากนอยเพียงใด และนําผลนั้นมาใชในการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก 
 ซ่ึงหลักการประเมินผลงานศิลปะเด็กปฐมวัยจากท่ีกลาวมาแลวขางตนสอดคลองกับ
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมศิลปะสรางของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ 
(2536, หนา 17) ท่ีระบุไวในแผนการจัดประสบการณระดับอนุบาลศึกษา ดังนี้ 
 การประเมินผลงานศิลปะสรางสรรค สังเกตจาก 
  (1) การควบคุมกลามเน้ือเล็ก กลามเน้ือใหญ และประสารทสัมผัสระหวางมือกับตา 
  (2) ความแปลกใหมกวาเดิมของผลงาน ไมลอกเลียนแบบผูอ่ืน 
  (3) ภาพวาดของเด็กเหมาะสมกับวัยหรือไม 
  (4) ความม่ันใจในตนเอง และความมีคุณธรรม เชน ความรับผิดชอบ การแบงปน  
การรอคอย เปนตน 
  (5) การใชภาษาเพื่ออธิบายผลงานนอกเหนือจากประเมินผลงานศิลปะเด็กโดยครู
แลว ส่ิงท่ีมีความหมายอีกประการหนึ่งการประเมินผลงาน คือ การฝกใหเด็กรูจักการประเมินผล
งานทางศิลปะ ซ่ึงการประเมินผลงานนี้ เปนความสามารถท่ีตองการการฝกฝน โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ   
จะฝกฝนโดยการเลียบแบบทาทีของครู โดยการสังเกตและจดจําทาทีท่ีครูแสดงออก ท้ังการใชภาษา  
เจตคติ ปฏิกิริยาของครูท่ีมีตอผลงานในลักษณะตางๆ ดังนั้น การแสดงความรูสึกของครูท่ีมีตอ
ผลงานของเด็กๆ จึงมีความหมายตอเด็กอยางยิ่ง และนอกจากน้ันครูอาจจะเปดโอกาสใหเด็กไดรวม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะรวมกันกับครู ประสบการณดังกลาวจะพัฒนาเด็กใหรูจัก 
การแสดงความคิดเห็นตอผูอ่ืน ยอมรับความคิดของผูอ่ืน การประเมินผลจึงอาจจะใชเวลาใน
ชวงเวลารวมกลุมกอนกลับบาน การนําผลงานศิลปะเด็กออกมาดูรวมกัน ครูใชคําถามเพ่ือใหเด็กได
แสดงความคิดเห็นและประเมินผลงาน เชน 
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   “ทําไมจึงทํางานนี้” 
   “งานท่ีทําช่ืออะไร ทําไมจึงมีชื่อเชนนี้” 
   “งานท่ีทํานี้ชอบสวนใดมากท่ีสุด เพราะอะไร” ฯลฯ 
 สําหรับการประเมินผลงานศิลปะเด็กปฐมวัย ควรแยกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปน
พฤติกรรมการแสดงออกและสวนท่ีเปนทักษะการนําไปใช ดังนี้ (วิทยา เริงโกสุม, 2535, หนา 147-
147) 
  (1) ดานพฤติกรรมการแสดงออก สังเกตไดจากการพัฒนาดานตางๆ ของเด็ก
ตอไปนี้ 
   พัฒนาการในดานตางๆ ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน วิชาศิลปศึกษาแบงได คือ 
   (1.1) พัฒนาการทางการสรางสรรค สามารถคิดดัดแปลง แกปญหาทําส่ิงตางๆ
ใหดี คุณคากวาเดิมได เด็กแสดงออกโดยการวางแผนงาน การทํางานไดอยางอิสระโดยไมตองคอย
ถามผูอ่ืน มีความเช่ือม่ันในความคิดของตน ไมลอกแบบของผูอ่ืน สามารถออกแบบไดรวดเร็ว
แนนอน ทันที และมีลักษณะการแสดงออกแตกตางกับผูอ่ืน วัดผลไดโดยการทดสอบ และการ
สังเกต 
   (1.2) พัฒนาการทางกาย มีความสามารถในการปฏิบัติทางศิลปะ ใชเคร่ืองมือ
และอุปกรณไดคลองแคลว มั่นคง ไมเปนอันตราย มีความแนนอนและแมนยําในการทํางาน 
การแสดงออกโดยการปฏิบัติ และการเคล่ือนไหว มีทักษะในการวาดภาพ ปนและการใชเทคนิค
ตางๆ ไดคลองแคลว วองไว ซ่ึงลักษณะภาพที่แสดงออก มีความสัมพันธในการเรียนและความรูสึก
ของเด็ก วัดผลไดโดยการสังเกต การสัมภาษณและการทดสอบ 
   (1.3) พัฒนาการทางดานสังคม มีความสามารถเขาในในส่ิงแวดลอม เขาใจ 
ความตองการของผูอ่ืนและสามารถเขากับผูอ่ืนไดอยางเปนสุข  การแสดงออกโดยการทํางาน 
การประสานงานการคิดและการเขาใจในผูอ่ืน มีประสบการในส่ิงแวดลอมดี สามารถแสดงออกใน
งานศิลปะไดถูกตอง มีความเขาใจในการแสดงออกของผูอ่ืนได มีความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดดี มีความสุขในการทํางาน และมีความเขาใจในวัฒนธรรมตางๆ ของผูอ่ืน วัดผลได
โดยการสังเกต การสัมภาษณ และการทดสอบ 
   (1.4) พัฒนาการทางดานอารมณ มีความสามารถแสดงออกอยางอิสระ และ
ควบคุมอารมณได มีความมั่นใจในการทํางาน พัฒนาการทางดานอารมณรวมไปถึงสุขภาพจิต  
ความมั่นคงทางอารมณ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพดวย การแสดงออกโดยการทํางานไดอยาง
สุขุม เปนระเบียบและควบคุมไดเหมาะสม การสรางสรรคงานศิลปะไดอยางอิสระ มีความม่ันใจใน
การทํางาน วัดผลไดโดยการสังเกต การสัมภาษณ 
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  (2) ในดานทักษะการนําไปใช มีความสามารถในการใชวัสดุและเคร่ืองมือได
ถูกตอง รวดเร็ว สามารถสรางสรรคงานไดรวดเร็วและประหยัด การแสดงอกโดยการปฏิบัติงาน  
การใชสีและเงา การเขียนภาพดวยวิธีการตางๆการใชวัสดุและเครื่องมือ ความสามารถในการทํางาน
ศิลปะไดเรียบรอยตามกําหนด การนําไปใชอยางเหมาะสม และการแกปญหา วัดผลไดโดย 
การสังเกตและการทดสอบ 
   การประเมินผลงานศิลปะเด็กปฐมวัย จึงควรเปนเพียงแบบสังเกตพัฒนาการ
ทางดานศิลปะมากกวาการใหคะแนนจากผลงานของเด็ก ซ่ึงครูปฐมวัยควรตอบคําถามเหลานี้กอนท่ี
จะมีการประเมินผลทางศิลปะของเด็ก 
   “ทานสามารถแปลความหมายเสน หรือภาพท่ีเด็กขีดเขียนลงกระดาษไดถูกตอง
หรือไม” 
   “ทานเขาใจความหมายสีท่ีเด็กใชอยางไร” 
   “ทานมีความเขาใจและอธิบายภาพท่ีท่ีเด็กวาดเปนอยางดี ทุกคร้ังหรือไม” 
 เกณฑการประเมินผลความกาวหนาทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 
 ประเทิน มหาขันต (2531, หนา 137-138) ไดกําหนดเกณฑในการประเมินผล ความ 
กาวหนาทางศิลปะของเด็กปฐมวัย ดังตอไปนี้ 
  (1) การประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่องกัน 
  (2) การประเมินผลตองเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางศิลปะท้ังหมด 
  (3) การประเมินผลกับการใหคะแนนเปนคนละสวนกัน การใหคะแนนเปนผลของ
การประเมินแตไมใชความมุงหมายของการประเมินผล ความมุงม่ันของการประเมินผล คือ การทํา
ใหกระบวนการของการศึกษามีความสมบูรณโดยผานกิจกรรมศิลปศึกษา 
  (4) เกณฑของการประเมินผลข้ึนอยูกับปรัชญาของการศึกษาท่ีเปนเคร่ืองช้ีนํา
กระบวนการศึกษา 
  (5) เกณฑของการประเมินผลข้ึนอยูกับความตองการของเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ 
  (6) เด็กปฐมวัยตองมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ  และมีสวนรวมในการอภิปราย
เกี่ยวกับเกณฑท่ีไดกําหนดข้ึน  จากการอภิปรายครูมีสวนชวยใหเด็กปฐมวัยสามารถกําหนดเกณฑ
สําหรับการประเมินผลที่มีความหมายได 
  (7) เกณฑในการประเมินผลจะตองเปล่ียนเม่ือเด็กเปล่ียนไป 
 การประเมินผลงานในศิลปะนั้น ไมมีการกําหนดจุดประสงคไวอยางชัดเจนเหมือนการ
ประเมินผลในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะเหตุวา ผลงานทางศิลปะน้ันเปนเร่ืองของเอกภาพของแตละ
บุคคล ดังนั้น ผลงานจึงมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปตามประสบการณและความรูสึกของเจาของงาน
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ศิลปะ ทางดานผูประเมินผลการผิดพลาด ผิดความจริง ดังนั้น ในการประเมินผลในทางศิลปะ ผู
ประเมินจึงตองทําใจใหเปนกลาง และท่ีสําคัญก็คือตองมีความเขาใจในศิลปศึกษาใหถูกตอง 
 ประเทิน มหาขันธ (2531, หนา 114) ไดกลาวถึงการประเมินผลงานศิลปะของเด็ก
ปฐมวัยไววามีส่ิงท่ีควรปฏิบัติและส่ิงท่ีควรงดเวน ดงันี้ 
 ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ ไดแก 
  (1) ครูควรพิจารณาถึงความงอกงาม  และความร่ืนรมยท่ีเด็กปฐมวัยไดรับเกณฑ 
  (2) เด็กปฐมวัยท่ีควรไดรับการยกยองคือเด็กปฐมวัยท่ีมีความสัตยซ่ือและมีความ
พยายามสูง 
  (3) คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ 
  (4) คํานึงถึงแนวความคิดท่ีเด็กปฐมวัยแสดงออกมาในผลงาน 
  (5) พยายามศึกษาใหเขาใจงานของเด็กปฐมวัย 
  (6) คํานึงถึงสัญลักษณตางๆ ท่ีเด็กปฐมวัยแสดงออกมาในผลงาน เชน สัญลักษณ
ทางอารมณ และสัญลักษณทางจิต เปนตน 
  (7) ยกยองผลงานท่ีเด็กปฐมวัยสรางข้ึนดวยความพยายาม และความซ่ือสัตย เพราะ
จะทําใหเด็กปฐมวัยเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง 
 ส่ิงท่ีควรงดเวน ไดแก 
  (1) อยากังวลในเร่ืองผลงานของเด็กปฐมวัยใหมากจนเกินไป 
  (2) อยาตัดสินใจเด็ดขาดลงไปวา งานของเด็กปฐมวัยตองไดคะแนนเทานั้นเทานี้  
ไมมีเกณฑมาตรฐานท่ีแนนอนมาใชประเมินคางานศิลปะของเด็กปฐมวัยได 
  (3) อยาคํานึงถึงแตความเหมือนของจริงของผลงาน วาเปนส่ิงสําคัญ 
  (4) อยาเพงเล็งในแงของวัตถุ  แตคํานึงถึงเร่ืองแนวความคิดดวย 
  (5) อยาสนับสนุนงานท่ีสรางข้ึนมาเพื่อตบตาครู 
  (6) อยาตัดสินงานของเด็กปฐมวัยโดยใชเพียงสายตาเปนเคร่ืองมือ เพราะสายตา
ไมใชกลองถายรูป สายตาของมนุษยจะมองใหเปนในแงใดก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการของผู
มองเปนสําคัญ 
  (7) อยาใชคําวิจารณท่ีไมเหมาะสม เพราะจะทําใหเด็กปฐมวัยมีความรูสึกขาดความ
มั่นคงทางใจ 
 การประเมินผลงานทางศิลปะ ทําใหเด็กปฐมวัยเขาใจผลงานของผูอ่ืนมากยิ่งข้ึน ใน 
การสรางผลงานทางศิลปะนั้นเด็กปฐมวัยจะแสดงแนวความคิด ความรูสึก อารมณ ลงไปในงาน 
ท้ังนี้ตามท่ีเด็กเห็นวาเหมาะสมส่ิงตางๆ ท่ีเด็กปฐมวัยไดใสลงไปในงาน มีลักษณะเฉพาะท่ีเปนของ
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ตนเอง  เด็กปฐมวัยเปนผูท่ีเขาใจผลงานของตนแตเพียงผูเดียว สวนงานของผูอ่ืนก็เชนกัน งานของ
ใครคนนั้นก็เขาใจ การประเมินผลงานทางศิลปะ เปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยสามารถทําความเขาใจ
ในผลงานของผูอ่ืนอยางกวางขวาง ทําใหเขาใจรูปแบบ แนวคิด ตลอดจนความหมาย ซ่ึงเด็กปฐมวัย
ไมคอยเขาใจมากอน ความรูและประสบการณดังกลาว ทําใหเด็กปฐมวัยสามารถประเมินผลงานได
อยางถูกตองและสามารุนําประสบการณทางศิลปะไปใชในการปรับปรุงงานของตนใหมีความ
สมบูรณยิ่งข้ึนอีกดวย 
 จากความหมายของการวัดผลและประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยขางตนเห็นได
วา องคประกอบสําคัญของการวัดผลและประเมินผลประกอบดวย ผูวัดผล ไดแก เด็กวัดผลตนเอง 
ครูศิลปะเปนผูวัดผล ครูประจําช้ันเปนผูวัดผล ส่ิงท่ีจะวัดพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก ไดแก 
พัฒนาการเฉพาะบุคคล พัฒนาการทางสังคม ทางการสรางสรรค ทางสุนทรียภาพและทักษะฝมือ 
ครูควรมีการประเมินผลงานศิลปะเปนระยะๆ อยางเปนธรรม เพื่อดูพัฒนาการของเด็ก และนําผลมา
ใชจัดกิจกรรมใหเด็กอยางเหมาะสม 
 

แนวคิดหลักสูตรและการเรียนการสอนนักเรียนระดับปฐมวัย 
 
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดมีการกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค 12 ขอ ท่ีสอดคลองกับพัฒนาการท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
โดยมุงเนนใหเด็กท่ีจบการศึกษาในระดับปฐมวัยมีคุณลักษณะท่ีพงึประสงคตามมาตรฐานดังกลาว 
ท้ังนี้ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป เพื่อ
นําไปใชในการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู 
 2. สาระการเรียนรูรายป 
  สาระการเรียนรูรายปประกอบดวย สาระท่ีควรรู 4 เร่ือง ไดแก 1) เร่ืองราวเกี่ยวกับตัว
เด็ก 2) เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีรอบตัว 3) ธรรมชาติรอบตัว 4) ส่ิงตางๆ รอบตัว และ
ประสบการณสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) ดานรางกาย 2) ดานอารมณและจิตใจ 3) ดานสังคม 4) ดาน
สติปญญา โดยใชเปนส่ือกลางในการสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดาน ท้ังดานรางกาย อารมณและ
จิตใจ สังคม และสติปญญา และเพื่อใหบรรลุจุดหมายมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
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 3. การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป 
  3.1 หลักการจัดประสบการณ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได
กําหนดหลักการจัดประสบการณไว ดังนี้ 
   3.1.1 จัดประสบการณเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยาง
ตอเนื่อง 
   3.1.2 เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตาง
ระหวางบุคคล และบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู 
   3.1.3 จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญท้ังกับกระบวนการและ
ผลผลิต 
   3.1.4 จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวน
หนึ่งของการจัดประสบการณ 
   3.1.5 ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 
  3.2 แนวทางการจัดประสบการณ 
   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 ได ใหแนวทางการจัด
ประสบการณ คือ 
   3.2.1 จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุ 
วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทถกคนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 
   3.2.2 จัดประสบการณใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้คือ เด็ก
ไดลงมือกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ังหา ไดเคล่ือนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง
และคิดแกปญหาดวยตนเอง 
   3.2.3 จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ คือบูรณาการท้ังทักษะและสาระ
การเรียนรู 
   3.2.4 จัดประสบการณใหเด็กไดริเร่ิม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และ
นําเสนอความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก 
   3.2.5 จัดประสบการณให เด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืน  กับผูใหญภายใต
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในบรรยากาศท่ีอบอุนมีความสุขและเรียนรูการทํากิจกรรมแบบ
รวมมือในลักษณะตางๆ กัน 
   3.2.6 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับส่ือและแหลงการเรียนรู ท่ี
หลากหลายและอยูในวิถีชีวิตของเด็ก 
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   3.2.7 จัดประสบการณท่ีสงเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะใชชีวิตประจําวัน
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 
   3.2.8 จัดประสบการณ ท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไวลวงหน าและ
ประสบการณท่ีเกิดข้ึนในสภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว 
   3.2.9 ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดประสบการณท้ังการ
วางแผน การสนับสนุนส่ือการสอน การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
   3.2.10  จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล นําขอมูลท่ีไดมาไตรตรอง และใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็ก
และการวิจัยในช้ันเรียน 
  3.3 การจัดกิจกรรมประจําวัน 
   กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวันไดหลาย
รูปแบบ เปนการชวยใหท้ังผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันทํากิจกรรมอะไร เม่ือใด และอยางไร 
การจัดกิจกรรมมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้ 
   3.3.1 กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกบัวยัของ
เดก็ในแตละวันและยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก เชน 
    วัย 3 ขวบ มีความสนใจชวงส้ันประมาณ 8 นาที 
    วัย 4 ขวบ มีความสนใจชวงส้ันประมาณ 12 นาที 
    วัย 5 ขวบ มีความสนใจชวงส้ันประมาณ 15 นาที 
   3.3.2 กิจกรรมท่ีตองใชความคิด ท้ังในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลา
ตอเนื่องนานเกินกวา 20 นาที 
   3.3.3 กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง 
ฯลฯ ใชเวลาประมาณ 40-60 นาที 
   3.3.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรม
ท่ีใชกลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็ก กิจกรรมท่ีเปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่
เด็กเปนผูริเร่ิมและผูสอนเปนผูริเร่ิม และกิจกรรมท่ีใชกําลังและไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท 
ท้ังนี้กิจกรรมท่ีตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพื่อเด็กจะได
ไมเหนื่อยเกินไป 
 แนวทางการจัดกิจกรรมตางๆ ซ่ึงผูสอนสามารถนําไปปรับใชไดหรือนํานวัตกรรมตางๆ 
มาปรับใชในการจัดกิจกรรมประจําวันตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมและสถานศึกษา ดังนี้ 
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  (1) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
  (2) กิจกรรมสรางสรรค 
  (3) กิจกรรมเสรี / การเลนตามมุม 
  (4) กิจกรรมเสริมประสบการณ 
  (5) กิจกรรมกลางแจง 
  (6) กิจกรรมเกมการศึกษา 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 บุญเลิศ  วิ เศษรินทอง  (2546) ไดศึกษาเ ร่ืองการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา ซ่ึงสรุปไดวานักเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย
ความคิดสรางสรรคกอนการฝกกิจกรรมเรียงลําดับจากสูงไปหาตํ่าดังนี้ ความคลองในการคิด  
ความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ นักเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียความคิด
สรางสรรคโดยรวมเปนรายดานหลังการฝกกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นจากกอนฝกกิจกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรค โดยรวมเปนราย
ดานหลังการฝกกิจกรรมเพิ่มข้ึนจากกอนการฝกกิจกรรมอยางมีนัยสถิติท่ีระดับ .05 จากผลการศึกษา
คร้ังนี้แสดงวากิจกรรมสงผลใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนและกอใหเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมฝกความคิดสรางสรรคแบบตางๆ ท้ังดานภาษา  
รูปภาพ การเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย ควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติกับนักเรียน
อยางสมํ่าเสมอ เพื่อเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 วารุณี นวลจันทร (2539) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบตอเติมผลงานท่ี
มีความคิดสรางสรรคเด็กปฐมวัย โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กอายุระหวาง 5-6 ป ช้ันนุบาลปท่ี 2 ภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2539 โรงเรียนชุมชนบานโนนสวาง อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี  
จํานวน 60 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบตอเติม
ผลงานมีความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียกอนการมดลอง 17.20 และหลัง 
การทดลองมีคาคะแนนเฉล่ีย 26.20 สวนกลุมบุคคลมีคาคะแนนเฉล่ียกอนการทดลอง 17.13 หลัง
การทดลองมีคาคะแนนเฉล่ีย 20.46 
 พงษชัย พัฒนไพบูลย (2515, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการคิด
สรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 429 คน โดยใช
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แบบทดสอบความคิดสรางสรรคท่ีดัดแปลงมาจากแบบทดสอบของวอลลาส และโลแกน กับเกท
เชคและแจคสัน ซ่ึงมีคาสัมประสิทธ์ิความเท่ียง .85 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงในหมวดวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร จะมีพฤติกรรมความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิต่ําในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน .05 
 เกรียงศักดิ์ พราวศรี (2516, บทคัดยอ) ไดศึกษาวามสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค
ทางภาษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที 5 ในภาค
การศึกษา 5 รวม 8 แหง จํานวน 320 คน พบวา ความคิดสรางสรรคทางภาษามีวามสัมพันธกับ
ความสามารถในการฟง และการสะกด และความสามารถในการอาน 
 บังอร พุงสะอาด (2517, บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
สรางสรรคทางภาษาตามทฤษฎีของกิลฟอรด ระหวางนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยตางกัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที 7 จํานวน 395 คน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูง จะมีความคิดสรางสรรคทางภาษาสูงกวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยตํ่า 
 Torrance (1978) ไดทําการศึกษากับเด็กสาธิตของ University of Minnesota Laboratory 
School; University of  Minnesota พบวา เด็กฉลาดและเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรคมีผลการเรียนไม
แตกตางกัน แตครูชอบเด็กท่ีฉลาดมากกวาเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค โดยเฉพาะเด็กท่ีมีไอคิวสูงแต
มีความคิดสรางสรรคต่ํา สอนเด็กท่ีฉลาดและมีความคิดสรางสรรคสูง ครูมักมองวาเปนเด็กท่ีไมมี
ระเบียบ มีลักษณะเปนตัวของตัวเอง มีความทะเยอทะยาน แตขณะเดียวกันก็เปนคนท่ีมีความเปน
มิตรสูง และขยันมากกวา กลุมท่ีมีไอคิวสูง ความคิดสรางสรรคต่ํา และกลุมท่ีมีความคิดสรางสรรค
สูงแตไอคิวต่ํา 
 


