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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตฯ 
ประชากรที่ศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี และก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อง
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 8 แผน และ 2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยน าเครื่องมือที่
สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบแก้ไข ใช้ระยะเวลาในการทดลองท ากิจกรรม 8 ครั้ง เป็นเวลา 8 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 30 - 40 นาที มีค่าความเชื่อมั่นดังนี้ แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ( IOC ) เท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคล
และค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีค่า
ความก้าวหน้ารายบุคคลสูงขึ้นตั้งแต่ 2.3 ถึง 5.9 
 2. เด็กปฐมวัยก่อยและหลังได้รับการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีค่า
ความก้าวหน้ารายบุคคลสูงขึ้นตั้งแต่ 2.3 และ 5.9 ตามล าดีบและเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบว่าคะแนนร้อยละ
ความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 60 
ค้าส้าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ / กิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น 
 

Abstract 
 The purpose of this classroom research study aimed to compare the creativity of preschool 
children before and after the activities. by using a series of  additional activities with streaks in 
Kindergarten Year 2 students at Satit School The study population consisted in 35 male and female 
students aged between 4-5 years and studying in Kindergarten Year 2 of the academic year 2021 
at Satit School. Promotion of creativity, 8 plans and 2) a measure of creativity of early childhood 
children. By using the tool created for 3 experts to check and correct. The duration of the trial 
activity was 8 times for 2 weeks, 1 days a week, 30-40 minutes each time. The confidence values 
were as follows.The IOC was 1.00. The statistics used in the data analysis were individual 
progression percentage and class-wide progress percentage. 
 The results showed that 
 1. Preschool children who receive promoting creativity of early childhood  by using a series 
of additional activities with streaks. Has a higher individual progression from 2.3 to 5.9 
 2. The preschool children before and after promoting creativity of early childhood  by 
using a series of additional activities were 2.3 and 5.9 respectively, respectively, and when 
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comparing the whole class. It was found that the percentage progression for the whole class was 
60. 
Keywords : Creativity / Additional activities with streaks 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโคโรน่า ท าให้มีจ านวน
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจ านวนมากเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงส าคัญสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) ซึ่งเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่ แตกต่างจากอดีต และส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทั่วโลก 
รวมทั้งผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาในหลายแง่มุม ตั้งแต่การปิดเรียน ปรับมาใช้การสอนผ่านกลไกต่างๆ ตลอดจน
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตามมาที่ท าให้เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน ท าให้ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาถ่างเพิ่ม
มากขึ้น  
  ในปัจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายคนได้ท าการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์พบว่า มนุษย์ทุก
คนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นได้ด้วย
การสอน ฝึกฝน และการรู้ฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธีและมีข้อเสนอแนะว่า ควรฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นคุณลักษณะที
ควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้สูงขึ้น เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะเด็ก
ในช่วงก่อนวัยเรียนหรือช่วง 6 ขวบแรกของชีวิต เพราะเป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพด้านความคิด
สร้างสรรค์ก าลังพัฒนาหากเด็กได้รับการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เหมาะสม ต่อเนื่องเป็นล าดับก็ เท่าเป็นการ
วางรากฐานที่มั่นคงส าหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในวัยต่อมา (เยาวพา เดชะคุปต์ ,  2554, หน้า 8) 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนังถึงความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ข้อที่ 11 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ว่าให้เด็กปฐมวัยมีจิตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กท าได้หลายวิธีเช่น การจัดกิจกรรมประสบการณ์ การสอน การ
ฝึกฝน การท ากิจกรรมศิลปะ การวาดภาพ การให้เด็กฟังนิทาน การเล่นเกม ปริศนาค าทาย การตั้งค าถามให้เด็ก
ตอบหลายๆ ทาง การให้เด็กเล่นของเล่นอย่างอิสระ เป็นต้น หลักการส าคัญของวิธีการเหล่านี้ คือเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้คิดจินตนาการและแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง  
 ลักษณะที่ดีเด่นของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่หลายประการและที่ส าคัญอย่างยิ่งก็คือ การมี 
ความคิดริเริ่มเกิดขึ้นในสมองแล้วมีประดิษฐ์กรรมใหม่ๆ สามารถน าความรู้และประดิษฐ์กรรมนั้นไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ใน ทุกๆ ด้าน โดยก่อให้เกิดการพัฒนา อันจะช่วยอ านวยความสะดวกและประโยชน์สุขในการด ารงชีวิต
ประจ าวันของ มนุษย์มากขึ้น (Torrance, 1962, p.17 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2537) บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
สูงและสามารถน าความคิดสร้างสรรค์นั้นมาท าประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์อย่างมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็น บุคคลที่มี
ความกล้าหาญ อดทน และยืนหยัดในความคิด เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์จะกลายเป็นผู้น าของสังคม สามารถน า
ความคิด สร้างสรรค์ของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และน าสันติสุขมาให้แก่มนุษยชาติได้อย่างเต็มที่              
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2557, หน้า 57) 
 การวาดต่อเติมภาพให้สมบูรณ์เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพราะท าให้เด็ก เกิด
จินตนาการ ยั่วยุ และท้าทายให้อยากลองท าให้เสร็จเป็นรูปเป็นร่างด้วยความคิดที่เป็นอิสระและด้วยความ พอใจ
ของตน นอกจากนั้นยังสิ่งเสริมความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ ากัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สงวนศรี ตรีเทพประติ
มา, 2556) เด็กแต่ละคนจะวาดภาพตามความคิดของตน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการกล้าคิดและ ยอมรับความแตกต่าง
ของตนจากเพื่อนคนอื่น สร้างเสริมให้เด็กเกิดความมั่นใจ กล้าคิดในสิ่งที่แปลกๆ อันจะ น าไปสู่การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ต่อไป (อารี พันธ์มณี, 2554, หน้า 45) 
 จะเห็นได้ว่า ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น มีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้จากการวาดภาพต่อเติมด้วยลายเส้น จะท าให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ และได้ท าการทดลองใช้กับเด็กอนุบาลปีที่ 2/1 ของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่าเด็กส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 
และสามารถท ากิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ แต่มีนักเรียนบางคนไม่สามารถท ากิจกรรมนี้ได้ บางคนให้เพื่อนวาดต่อ
เติมให้ บางคนนั่งเฉยๆ บางคนน าใบงานมาหาครูแล้วบอกว่าท าไม่เป็น ดังนั้น ถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนและพัฒนาที่
ดี  เด็กจะพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของตนโดยแสดงออกทางการวาดภาพได้ บุญไทย เจริญผล (2554, 
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หน้า 2) ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น สามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่ง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและเล็งเห็นความส าคัญที่
จะท าให้เด็กมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเปรียบเทียบว่าหลังการจัดกิจกรรมแล้วพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้นหรือไม่และมากน้อยเพียงไร  เพื่อน าผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น แ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรม

ต่อเติมด้วยลายเส้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนสาธิตฯ 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ของ
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนสาธิตฯ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี และก าลังศึกษา

อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 /1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 35 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ขั นตอนการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์ได้ด้าเนินการดังนี  
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
       1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ. 2560 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และศึกษาพัฒนาการตามช่วงวัย 
       2. ก าหนดองค์ประกอบของการจัดแผนประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  จ านวน 8 
แผน ซึ่งมีรายละเอียด  
  1) ชื่อแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  2) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
  3) วัน เดือน ปี 
  4) ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  6) สาระการเรียนรู้ 
   - สาระการเรียนรู้ 
   - ประสบการณ์ส าคัญ 
  7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
   - ขั้นน า 
   - ขั้นสอน 
   - ขั้นสรุป 
  8) สื่อการสอน 
  9) การวัดและประเมินผล 
  10) บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม 
  3. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้
ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ซึ่งประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ มีทั้งหมด 8 ชุด  

                      ชุดกิจกรรมที่ 1 ของเล่นของใช้ 
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           ชุดกิจกรรมที่ 2 ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
                      ชุดกิจกรรมที่ 3  ต้นไม้ที่รัก 
                      ชุดกิจกรรมที่ 4  ตัวเลขแสนสนุก 
                      ชุดกิจกรรมที่ 5  ผีเสื้อแสนสวย 
                      ชุดกิจกรรมที่ 6 ดอกไม้ที่รัก  
                      ชุดกิจกรรมที่ 7 ธรรมชาติ 
                      ชุดกิจกรรมที่ 8 โลกสวยด้วยมือเรา  

       4. น าแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมและจุดประสงค์ทั้งหมด 8 แผน 
       5. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดประสบการกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย แนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
       6. น าแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่
ปรับปรุงเหมาะสมแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ที่ไม่ใช่ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 35 คน 
เพื่อน าข้อบกพร่องไปปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์ 

2. แบบวัดความสามารถทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส้าหรับเด็กปฐมวัย 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

  1.ศึกษาทฤษฎี เอกสารการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์  

  2.สร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม และ
ความคิดยืดหยุ่น จ านวนทั้งหมด 2 ข้อ  

  3.น าแบบวัดที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (หาค่า 
IOC)  
  4.ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแนะน าไปทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ตามแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในขั้นตอนการ

เลือกประชากรเป็นคะแนนก่อนการทดลอง 
 2.  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติม

ด้วยลายเส้น ซึ่งประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ มีทั้งหมด 8 ชุด ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1 วัน 
(พฤหัสบดี) วันละ 30-40 นาที จ านวน 8 ครั้ง ช่วงเวลากิจกรรมสร้างสรรค์ 

 3. หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้วิจัยวัดความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยฉบับเดิม
ไปทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้ง โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและค่า
ร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. น าคะแนนที่ได้แบบวัดความสามารถทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อน

และหลังการทดสอบ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความสามารถทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ

เด็กปฐมวัยโดยและรายด้านก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

ผลการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นที่มีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ขอ งเด็ก
ปฐมวัย แสดงผลดังตารางที่ 1-2 
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 ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

ประชากร 𝑥̅̅ S.D. 
ก่อนการท ากิจกรรม 2.34 0.48 
หลังการท ากิจกรรม 5.94 0.23 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัด
กิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นที่มีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังการท ากิจกรรม (𝑥̅̅ = 2.34, S.D = 0.48) สูงกว่าก่อนท ากิจกรรม        
(𝑥̅̅ = 5.94, S.D = 0.23) พบว่า ก่อนและหลังการท ากิจกรรมของประชากรมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รายด้าน ก่อนและหลังท ากิจกรรม 

ความคิดสร้างสรรค์ 
คะแนน 

ก่อน หลัง 
𝑥̅̅ S.D 𝑥̅̅ S.D 

1.ความคิดริเริ่ม 1.08 0.28 1.09 0.28 
2.ความคิดยืดหยุ่น 2.91 0.23 2.91 0.23 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยรายด้านหลังการ
ท ากิจกรรมสูงกว่าก่อนการท ากิจกรรม และพบว่าด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้นที่สุด และเมื่อน าค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์รายด้านก่อนและหลังการท ากิจกรรมมาเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนและหลังการท ากิจกรรมของประชากรมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น
จากการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นที่มีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังการท ากิจกรรม  (𝑥̅̅ =2.3, S.D = 0.48) สูงกว่าก่อนท า
กิจกรรม (𝑥̅̅ = 5.94, S.D = 0.23) รวมทั้งหมดพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุด  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 /1 หลังการจัดกิจกรรมต่อ
เติมด้วยลายเส้นสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น  
 ผลการศึกษาวิจัยชั้นเรียน พบว่า พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
หลังการท ากิจกรรม  (𝑥̅̅ =2.3, S.D = 0.48) สูงกว่าก่อนท ากิจกรรม (𝑥̅̅ = 5.94, S.D = 0.23) ที่เป็นเช่นนี้ ผู้วิจัย
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลัง
การจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นสูงกว่าการจัดกิจกรรม โดยมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 2.3 
และ 5.9 ตามล าดับ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างให้เด็กมีโอกาส
ฝึกฝนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ เด็กได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเองจากการวาดภาพอิสระ และ
สร้างสรรค์ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้สนุก ได้เรียนรู้สนุกสนานกับงานที่ตัวเองได้ ท าอย่างอิสระ 
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นอกจากนี้ในกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น  ยังเสริมให้เด็กรู้จักการใช้เส้นต่าง ๆ ในการวาดภาพ ช่วยกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ให้กับเด็กอีกทางหนึ่ง โดยเด็กจะวาดภาพต่อเติมจากเส้นที่ตนเองน ามาประติดผสมผสานเป็นเรื่องราว
เดียวกันกับกิจกรรมที่ท าในขั้นต้นตามความคิดและจินตนาการของเด็ก เป็นการขยายผลงานทางความคิดและ
จินตนาการของเด็กแบบต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เกิดเป็นงานชิ้นเดียวกัน ดังที่  Wallace and Cocaine (1965, pp. 13-
20) มีความเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้น กา รลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองท าให้เด็กเกิดความภูมิใจในความสามารถของตนเอง เพราะในการต่อเติมแต่ละครั้งเด็กจะ
คิดสร้างสรรค์สางต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกครั้ง อีกทั้งการที่ครูแสดงการชื่นชมด้วยการพยักหน้า การปรบมือ และตั้งใจฟัง
เด็กเล่าเรื่องจากภาพ ท าให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
ตอบสนองที่ดี เป็นวิธีการเสริมแรง วิธีหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กให้สูงขึ้น 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น คะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 60 แสดงว่ากิจกรรมต่อเติม
ด้วยลายเส้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้ จากการจัดกิจกรรมให้เด็กนั้นในช่วง
สัปดาห์แรกเด็กยังวาดรูปตามเพื่อน หรือวาดตามรูปที่ครูวาดเป็นตัวอย่าง แต่จากการจัดกิจกรรมไปได้ระยะหนึ่ง
ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์สุดท้าย เด็กเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาสนา 
ประจงหัตถ์. (2557) ศึกษาเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะการต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 
ก่อนและหลังการท ากิจกรรมศิลปะการต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ 2) เปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลชั้นปีที่ 2 หลังการท ากิจกรรมศิลปะการต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ ในแต่ละช่วงสัปดาห์ตลอดการทดลองและ    
3) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ระหว่างเพศชายและเพศหญิงหลังการท ากิจกรรมศิลปะ
การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า  เพศหญิงมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม ด้าน
ความคล่องแคล่ว ด้านความยืดหยุ่น และด้านความละเอียดลออมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ครูต้องเข้าใจ
องค์ประกอบของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แต่ละชิ้นงานของกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น 

2. ครูควรมีการกระตุ้นและกล่าวให้ค าชมเชย เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการท ากิจกรรม 
3. ครูปฐมวัยควรริเริ่มออกแบบการจัดกิจกรรมใหม่  ๆ  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็ก

ปฐมวัยในด้านต่าง ๆ   
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กไม่ควรยึดติดกับกิจกรรมเด็กเดียว เพื่อเปิดโอกาส

ให้เด็กได้แสดงออกทางผลงานได้อย่างหลากหลายเต็มท่ี 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

ควรมีการศึกษาและวิจัยผลของการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ทั้งกลุ่มและรายบุคคล ที่มีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
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