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การพัฒนาการดานการเขียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ  

สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1 

The development writhing by the art paper work activity for students early childhood 1   

 

  สุภิมล บุญพอก1 ศักดิ์ศรี สืบสิงห2 และนิธินาถ อุดมสันต3 

 
1 อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

2 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
3 ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

 

บทคัดยอ 

 

       การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาการดานการเขียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะ

จากงานกระดาษ สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 2) เพ่ือ

เปรียบเทียบพัฒนาการดานการเขียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ สําหรับนักเรียนชั้น

อนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะจากงาน

กระดาษ กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชาย-หญิง ท่ีศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2558 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) จํานวน 15 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะจาก

งานกระดาษ 2) แบบทดสอบ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความถ่ี รอยละ และ t – test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบวา 

        1. พัฒนาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ สําหรับนักเรียนชั้น

อนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 41.4  คิดเปนรอยละ 

92.00   

  2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการเขียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังการทํากิจกรรมสูงกวากอนการทํา

กิจกรรม 

 

คําสําคัญ : การพัฒนาดานการเขียน, กิจกรรมศิลปะจากกระดาษ 
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ABSTRACT 

 

  This research aims to 1) For the development writhing by the art paper work 

activity for students early childhood 1 Ban Sa-at School (Sa-at Wittayakan) 2) To 

compare the development of activities by art the paper work for students from 

students early childhood 1 in Ban Sa-at School (Sa-at Wittayakan) before and after 

the activities by art the paper work. The target group includes students  form 

students are men - women. Studying in early childhood 1 to Year 2 Year 1st 

Semester 2558 in Ban Sa-at School (Sa-at Wittayakan) 1215 people by Purposive 

Sampling. The instrument used in this study were 1) planning of activities from art 

paper work activity 2) test. The statistics used in data analysis were mean, standard 

deviation, frequency, percentage and t - test for Dependent Samples. The research 

found that : 

    1. The early childhood development has been organized by art the 

paper work found that the average score for students from students early childhood 

1 in Ban Sa-at School (Sa-at Wittayakan)  with an average total of 41.40 percent of 

92.00. 

    2. By comparison, the development of the art paper work activity for 

students from students early childhood 1 in Ban Sa-at School (Sa-at Wittayakan) 

difference was statistically significant at the 0.01 level by the average score of the 

test after the event than before the activity.  

 

Keywords : The development Study writhing, Art paper activity 

 
บทนํา 

 สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหมนุษย

ติดตอสื่อสารกันไดสะดวกและรวดเร็ว การติดตอสื่อสารท่ีสําคัญและมีบทบาทตอมนุษยคือ ภาษา 

เพราะเครื่องมือในการสื่อสารและเปนทักษะท่ีสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตประจําวัน(หรรษา นิลวิเชียร. 

2537: 7) การพัฒนาทักษะทางภาษาตองอาศัยศาสตรและศิลปท่ีตองอาศัยและพัฒนา ทักษะดาน 

การฟง พูด อาน เขียน ไปพรอมๆกัน(เยาวภา เดชะคุปช. 2528: 50) โดยเฉพาะชวงอายุวัยแรกเกิดถึง 

6 ป เปนวัยแหงการเจริญเติบโตในทุกๆดาน โดยเฉพาะดานภาษา พัฒนาการทางภาษาเจริญอยาง
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มาก และถาไดรับการสงเสริมทางดานภาษาเปนอยางดีแลว จะทําใหการเรียนรูทางภาษาของเด็ก

พัฒนาไปอยางรวดเร็วสอดคลองกับ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 2544: 19) ท่ีกลาววา เด็กปฐมวัยเปน

วัยท่ีเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกดาน ท้ังดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา ซ่ึงระยะนี้

การเจริญทางภาษาเปนไปอยางรวดเร็ว ถาไดรับการสงเสริมจะทําใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาอยาง

รวดเร็วนับวาเปนชวงแหงการเจริญงอกงามของชีวิต ในการพัฒนาทักษะท้ัง 4 ดาน ดั้งนั้นเด็กปฐมวัย

ควรไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษา ท้ังการฟง พูด อาน และเขียน 

 ความสามารถดานการเขียนเปนหนึ่งใน 4 ทักษะท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการ

ดําเนินชีวิต  เพราะการเขียนเปนการถายทอด ความเขาใจ  ความคิด  ความรูสึก และความตองการ 

ผานการสื่อสาร ดวยระบบเครื่องหมายไดแกตัวอักษร(นฤมล เฉียบแหลม. 2545: 1) การเขียนเปน

ทักษะทางภาษาท่ียากสําหรับเด็ก เพราะการขีดเขียนตองใชกลามเนื้อมือท่ีแข็งแรงและเด็กในวัย 3-6 

ขวบกลามเนื้อเล็กยังอยูในชวงพัฒนา ดังนั้นเด็กควรไดรับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมในการ

เขียนโดยการใชวัสดุ อุปกรณ และกิจกรรมตางๆท่ีเด็กจะไดฝกการใชกลามเนื้อมือและฝกการสราง

ความสัมพันธระหวางมือและตา ซ่ึงเปนทักษะท่ีจําเปนในการเขียน เนื่องจากการพัฒนาทักษะ ทาง

ภาษาท้ัง 4 ดาน คือ การฟง พูด อาน เขียน จะตองพ่ึงพาอาศัยกัน จึงควรไดรับการพัฒนาไปพรอม

กัน กิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถดานการเขียนนั้นมีหลากหลาย เชน การลากเสน การละเลงเสน  

การปน การเลนบล็อก การพิมพภาพ การฉีก ขยํา ปะ พับ วาด เปนตน 

 ในปจจุบัน ครูผูสอน ผูบริหารบางโรงเรียน มีนโยบายเรงรัดสอนใหเด็ก อานและเขียนใหได 

เพ่ือสนองตอบความตองการของผูปกครอง โดยท่ีเด็กไมเขาใจความหมาย และไมสามารถบังคับ

กลามเนื้อมือ และความสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับสายตาได ซ่ึงจะเกิดผลเสียกับเด็ก และเด็กจะ

เกิดอาการเครียดทางอารมณ รูสึกผิดหวังเม่ือเขียนไมได ผลท่ีตามมาคือ เด็กจะเกลียดการเขียน และ

ไมมีความสุขในการมาโรงเรียน การสงเสริมทักษะการเขียนควรใหเปนการเรียนรูตามธรรมชาติ (อารี 

สันหฉวี.2537: 64) กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกิจกรรมเปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระในการทดลอง

คนควา และสามารถสื่อสารสิ่งท่ีทดลองกับผู อ่ืน นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสพัฒนากลามเนื้อใหญ  

กลามเนื้อเล็ก  และการสรางความสัมพันธระหวางมือกับตา เสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับสี รูปทรง 

ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมในการเขียน การอาน และไดพัฒนาทางดานสังคม ซ่ึง

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2546: 36)กําหนดใหกิจกรรมสรางสรรคประกอบดวย 6 กิจกรรม

ดังตอไปนี้ 1.กิจกรรมวาดภาพและระบายสี 2.กิจกรรมการเลนกีบสีน้ํา3. กิจกรรมการพิมพภาพ 4.

กิจกรรมการปน การขยํา  5.การพับ ฉีก ตัด ปะและ 6.กิจกรรมการประดิษฐ และมีกิจกรรมหนึ่งท่ี

ชวยในของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี  คือกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ ซ่ึงเปนการรวมเอากิจกรรมท่ี

เด็กปฐมวัยชื่นชอบและเหมาะสมกับความสามารถตามวัยของเด็ก กิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

ประกอบดวย กิจกรรมขยํา ตัด-ปะ พับ และวาดภาพตอเติม ตลอดจนเขียนตั้งชื่อผลงาน กลาวไดวา



  

 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 4”  (กลุมการศึกษาและวัฒนธรรม)  หนา 110 

 

เปนกิจกรรมท่ีเด็กจะไดรับประสบการณในการฝกการควบคุม นิ้วมือ ไดพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก 

ตลอดจนการประสานสัมพันธระหวางตา กับมือ ฝกสมาธิ ฝกความเปนระเบียบเรียบพรอมไปพรอม

กัน และเด็กจะไดพัฒนาทักษะดานดานการพูด จากการนําเสนอผลงานของตนเอง และจัดปายนิเทศ

ซ่ึงทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน ไดผอนคลายอารมณ สรางสรรคจินตนาการ เกิด

ความสนุกไดแสดงออกอยางอิสระ ถือไดวาเปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนา และสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็ก

ในทุกดานไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา (รัตนา นิสภกุล.2550: 1) 

ดังนั้นกิจกรรมจากงานกระดาษ จึงเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการใช

กลามเนื้อมัดเล็กใหแข็งแรง ในการท่ีจะพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยนั้นเราจําเปนตองทราบถึง

คุณคาและประโยชนของกิจกรรมท่ีจะจัดให เพราะตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กสามารถทํา

กิจกรรมนี้ไดตั้งแต อายุ 3-4 ขวบในกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษเปนกิจกรรมการทํางานอยางมี

ระบบและข้ันตอนระหวางมือกับสายตาใหประสานสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมศิลปะ

จากงานกระดาษจึงเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กซ่ึงสงผลตอ

ความสามารถทางดานการเขียนของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยตระหนังถึงความสําคัญ และสนใจท่ีจะศึกษาพัฒนาการ

ดานการเขียนของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ เพ่ือใหผูเก่ียวของและ

ผูสนใจไดนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการดานการเขียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบาน

สะอาด (สะอาดวิทยาคาร) โดยใชกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการดานการเขียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบาน

สะอาด (สะอาดวิทยาคาร) กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

 

วิธีดําเนินการ 

 1. กลุมตัวเปาหมาย ไดแก นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3 จํานวน 15 

คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบ 2) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะจาก

กระดาษ และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

 3. การดําเนินการมีข้ันตอนดังนี้ 
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      3.1 ทดสอบเด็กกอนการทดลอง (Pre-test) กับกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองเพ่ือหา

พ้ืนฐานความสามารถดานการเขียนโดยใชแบบทดสอบจากการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

     3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถดานการเขียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะจากงาน

กระดาษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1  โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3 โดยการจัดกิจกรรมดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

เปนเวลา 8 สัปดาห ในวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันละ 30 นาที โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

    3.2.1 สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 สัปดาห 

    3.2.2 จัดเตรียมสภาพแวดลอมในสถานการณทดลองใหเหมาะสม 

    3.2.3 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) โดยจัดกิจกรรมศิลปะจากงาน

กระดาษ กับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห ไดแก วันอังคาร วันพุธ วัน

พฤหัสบดี วันละ 30 นาที โดยนําชิ้นงานของกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน

พัฒนาการดานการเขียน 

    3.2.4 ดําเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษกับกลุมตัวอยางเปน

เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน พรอมท้ังเก็บชิ้นงานของเด็กทุกวันท่ีทดลองมาตรวจใหคะแนนตาม

กฎเกณฑการใหคะแนนตามพัฒนาการดานการเขียน 

      3.3 เม่ือดําเนินการทดลองครบ 5 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Post-test) กับกลุม

ตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดพัฒนาการท้ังสี่ดาน ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบท่ีใชกอนการทดลอง 

       3.4 นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

               4.1 หาคาเฉลี่ย และคาสัดสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพัฒนาการดานการเขียนของเด็ก

ปฐมวัยกอนการทดลอง และขณะทําการทดลองโดยนําขอมูล ไปหาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

               4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาหโดยใช t-test แบบ 

Dependent 

   5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

        5.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถ่ี และรอยละ  

      5.2 สถิติท่ีใชทดสอบมติฐาน โดยใช t – test แบบ Dependent Samples  
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ผลการวิจัย 

               1. ผลการพัฒนาการดานการเขียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด 

(สะอาดวิทยาคาร) โดยใชกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการพัฒนาการดานการเขียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด  

     (สะอาดวิทยาคาร) โดยใชกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 
  

แผนท่ี คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย S.D. รอยละ 

1 15 12.40 1.34 82.67 

2 15 14.40 .89 96.00 

3 15 14.60 .89 97.33 

รวม 
45 41.4 3.12 92.00 

คาเฉลี่ย 15 13.80 1.04 92.00 

คาเฉลี่ยรอยละ 100 - - 92.00 

     

  จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนดานการเขียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) โดยใชกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ พบวา มี

คาเฉลี่ยรวมทุกแผน เทากับ 41.4   คิดเปนรอยละ 92.00   

  2.  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการเขียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 

โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการเขียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียน 

      บานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

 

แบบทดสอบ N X  S.D. t sig 

ผลการทดสอบกอนจัดกิจกรรม 15   

10.53 

1.79   

        6.554    .000 

ผลการทดสอบหลังจัดกิจกรรม 15 15.67 1.88   

  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01     
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 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการเขียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะจากงาน

กระดาษ สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) พบวา มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังการทํา

กิจกรรมสูงกวากอนการทํากิจกรรม 

 

อภิปรายผล 

   1. พัฒนาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ สําหรับนักเรียนชั้น

อนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 41.4  คิดเปนรอยละ 

92.00  ซ่ึงสอดคลองกับนฤมล คงกลัด (2557) พบวา แผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการโดยใช

ภาษาทาเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับปฐมวัย มีประสิทธิภาพ เทากับ 

88.49/83.93 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีตั้งไว และดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใชแผนการจัด

ประสบการณแบบบูรณาการโดยใชภาษาทาเพ่ือเสริมสรางทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับปฐมวัย 

มีคาเทากับ 0.6030 แสดงวานักเรียนระดับปฐมวัยมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 

60.30 สอดคลองกับจุฑารัตน ปญญาทิพยรวดี (2556) รายงานการสงเสริมพัฒนาการทางความคิด

สรางสรรคของเด็กปฐมวัยปท่ี 1 โดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบดนตรีคลาสิก โรงเรียนเซนต

หลุยสศึกษา  พบวา นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 มีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคมีผลสัมฤทธิ์ในทางท่ี

ดีข้ึนกวาเดิมรอยละ50 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ท่ีตั้งไวแสดงวากิจกรรมดนตรีคลาสิก สามารถพัฒนา

ความคิดสรางสรรคทางศิลปะเพ่ิมข้ึนได และขวัญหทัย สมจิตต  (2557) พบวา นักเรียนท่ีผานเกณฑ

การตัดสินในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรในการบอกคาของจํานวน 1-5 ตามท่ีกําหนดไวจํานวน 

6 คน นักเรียนท่ีผานเกณฑการตัดสินในการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรในการบอกคาของจํานวน 

1-5 ตามท่ีกําหนดไวจํานวน 7 คน ในทํานองเดียวกันกัลยา พาณิชยวัฒนานุกูล (2556) พบวาใน

ระยะสัปดาหท่ี 1-2 นั้น นักเรียนมีพัฒนาการดานจินตนาการมีมากข้ึนเปนลาดับ แตทางดานการใช

กลามเนื้อมือไมคอยแข็งแรงวาดภาพดวยลายเสนยุง ๆ อยู แตหลังจากผูวิจัยไดดาเนินการสอนและ

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมศิลปะสีนาของเด็กอนุบาลปท่ี 1/5โดยการทาศิลปะ

สรางสรรคในชวงสัปดาหท่ี 3 นักเรียนสามารถพัฒนาขบวนการคิดของตนเองไดดี มีการพัฒนา

จินตนาการดานศิลปะโดยมีการถายทอดจินตนาการของตนเองไดดี สามารถสื่อสารใหเขาใจไดวา

ตนเองสรางสรรคศิลปะอะไร กลาคิด กลาแสดงออกมากข้ึน สามารถพัฒนาขบวนการคิดของตนเอง

ไดดี ผลการวิจัย การสงเสริมจินตนาการของเด็กปฐมวัยปท่ี 1/5 เด็กมีจินตนาการสูงข้ึนตามลาดับจาก

รอยละ 74.10 เปนรอยละ 88.71 มีความกาวหนาเทากับรอยละ 14.61ในการจัดการสอนงานศิลปะ 
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สิ่งท่ีควรคานึงคือการสรางขอตกลงรวมกัน การกาหนดบทบาท การแบงหนาท่ี ครูควรใหการแนะนา

และสาธิตลาดับข้ันตอนตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน การสรางบรรยากาศในหองเรียนท่ีจะเอ้ือ

ใหการดาเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย ไมมีปญหาความวุนวายเกิดข้ึน สรางความรวมมือ 

และความรับผิดชอบ กระตุนและเสริมแรงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เด็กมีสวนรวมทุกข้ันตอนและได

เรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 
  2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการเขียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังการทํากิจกรรมสูงกวากอนการทํา

กิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับศรีนวล ศรีอา (2558) ผลการจัดประสบการณโดยเนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2. พบวา ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 หลังการจัดประสบการณโดยเนนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร    สูงกวากอนการจัดประสบการณ อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกจากนั้น

จุฑารัตน ปญญาทิพยรวด ี(2556) รายงานการสงเสริมพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็ก

ปฐมวัยปท่ี 1 โดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบดนตรีคลาสิก โรงเรียนเซนตหลุยสศึกษา  

พบวา นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 มีพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคมีผลสัมฤทธิ์ในทางท่ีดีข้ึนกวาเดิม

รอยละ50 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ท่ีตั้งไวแสดงวากิจกรรมดนตรีคลาสิก สามารถพัฒนาความคิด

สรางสรรคทางศิลปะเพ่ิมข้ึนได 

 

สรุปผลการวิจัย 

   1. พัฒนาการดานการเขียนของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ สําหรับนักเรียนชั้น

อนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 41.4  คิดเปนรอยละ 

92.00   

  2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการดานการเขียนโดยการจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ 

สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนบานสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังการทํากิจกรรมสูงกวากอนการทํา

กิจกรรม 

  ซ่ึงสรุปไดวา กิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง ไดถายทอดความรูสึกนึกคิด และอารมณจากการวาดภาพ และเขียนตั้งชื่อผลงาน

ของตนเอง เด็กไดรับการพัฒนาความสัมพันธระหวางมือกับตา ดังนั้นจะเห็นไดวา กิจกรรมศิลปะจาก
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งานกระดาษเปนกิจกรรมท่ีเด็กไดเคลื่อนไหวรางกายโดยเฉพาะการใชกลามเนื้อเล็กในการ ขยํา พับ 

ตัด ปะ และวาดตอเติมภาพตามความคิดและจินตนาการ 

ขอเสนอแนะ 

        1. การจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษ ควรจัดใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรูในแตละ

สัปดาห เพ่ือใหเด็กคุนเคยกับเนื้อหาของกิจกรรม 

        2. การจัดกิจกรรมศิลปะจากงานกระดาษครูควรสรางความคุนเคยกับเด็กกอนการจัด

กิจกรรม เพ่ือใหเด็กเกิดความไววางใจ กลาคิด กลาแสดงออกทําใหการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

  3. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการอ่ืนๆ เชน การจัดสภาพแวดลอมท่ีบาน ท่ีมีตอพัฒนาการดานการ

เขียนของเด็กปฐมวัย 
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