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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4-5 ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล 2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ 
และแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ทั้งโดยรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ ก่อนการทดลองเท่ากับ 12.29 และหลังการทดลองเท่ากับ 19.14 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ศิลปะประดิษฐ์ / ความคิดสร้างสรรค์ / เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the comparison of the effects of artificial art 
activities on  young children’s creativity thinking. the subjects used in this research were 14 children 
at the age four to five years who enrolled at the second level in the second semester of 2019 of 
tessaban 1 school (Krirk Kritaya Upam) Under the Department of Local Administration, Kamphaeng 
Phet Province the instrument used consist of the learning provision of artificial art and the 
assessment of creative thinking of Young Children. the data was analyzed by mean and standard. 
the results showed the samples who participated in artificial art activities on creative thinking of 
Young Children had pretest mean as 12.29 and posttest mean scores as 19.14 of creative thinking 
of originality fluency flexibility and elaboration. 
Keywords : Art /creative thinking / Young Children 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิต          
ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในยุคนี้ เนื่องจากมีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดย
รากฐานของนวัตกรรมเหล่านี้มาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบ
หลัก แต่กลับพบว่านักเรียนไทยไม่ได้รับการส่งเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เท่าที่ควร (พีระพงษ์ กุลพิศาล 
(2545)นอกจากนี้ทางผู้วิจัยได้ลงฝึกประสบการณ์สอนช้ันอนุบาล 2 พบว่าขณะท ากิจกรรมสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยมี
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การลอกเลียนแบบช้ินงานของเพื่อนและจากตัวอย่างของคุณครู ดังนั้นควรมีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ใน
ระดับปฐมวัย 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2560) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นการพัฒนาเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งด้านสติปัญญา
เป็นการพัฒนาทางด้านความคิด ได้แก่ ความคิดรวบยอด ความคิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับ Guilford (1967) กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง 
ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการคิดริเริ่ม คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และการคิดละเอียดลออ อีกทั้งความคิด
สร้างสรรค์ยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆและยังช่วยให้เกิดพัฒนาทางสมองในการคิดและแก้ปัญหา    
โดยสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ 
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ทน เขตกัน (2550) ได้ให้ความหมายศิลปะประดิษฐ์ส าหรับเด็กไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่
เด็กแสดงออกโดยการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงถึงการถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรคท์ี่
มีความหมายชัดเจน อีกทั้งศิลปะประดิษฐ์ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 จากความส าคัญและสภาพของปัญหาดังกล่าว ของความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะประดิษฐ์ ท าให้ทาง
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย เพื่อน ามาจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ได้เหมาะสมหรือไม่เพียงใด และเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 
ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังท ากิจกรรม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันอนุบาลปี่ที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 59 คน ของโรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  สังกัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 คน ของโรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  สังกัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร  โดยเลือกแบบเจาะจง 

กิจกรรมศลิปะประดิษฐ ์

ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
1) ความคิดรเิริม่  
2) ความคิดคล่องแคล่ว  
3) ความคิดยดืหยุ่น 
4) ความคิดละเอียดลออ 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรต้น คือ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ 
 ตัวแปรตาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และ ความคิดละเอียดลออ  
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ หมายถึง กิจกรรมที่เด็กปฐมวัยได้ลงมือประดิษฐ์ช้ินงานด้วยตนเองอย่าง
อิสระ โดย 
น าวัสดุเหลือใช้เช่นวัสดุธรรมชาติมาประกอบการสร้างสรรค์ช้ินงาน  
 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานความรู้ จินตนาการ และประสบการณ์ 
ของเด็กปฐมวัย จากการลงมือประดิษฐ์ช้ินงานด้วยวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ดังนี ้
  ความคิดริเริ่ม หมายถึง การประดิษฐ์ช้ินงานได้แตกต่างจากรูปแบบช้ินงานเดิม 
  ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง การประดิษฐ์ช้ินงานตามหัวข้อที่ก าหนดได้ และ ประดิษฐ์ช้ินงาน
ได้อย่างรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนด 
  ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง  การประดิษฐ์ช้ินงานท่ีมีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย 
  ความคิดละเอียดลออ หมายถึง  การประดิษฐ์ช้ินงานท่ีมีรายละเอียดมากกว่ารูปแบบช้ินงานเดิม  
การประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์  และการประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างสวยงามเรียบร้อย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดประสบการณ์โดยกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ จ านวน 15 แผน มีขั้นตอนดังนี้ 
  1.1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  1.2. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ประกอบด้วย 15 กิจกรรม 
ได้แก่ ประดิษฐ์ เต่า  กระถางต้นไม้ กระเป๋า ที่ข้ันหนังสือ โมบายแมงกะพรุน หน้ากาก บ้าน.แกะ หมวก หุ่นมือ โหล
ปลา กรอบรูป หนอนน้อย รถ  และพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง 
  1.3. น าแผนการจัดประสบการณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3  ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้แบบประเมินระดับคุณภาพ  5  ระดับ ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากขึ้น  ศึกษากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เรื่องปลาหมึก ประกอบด้วย วัสดุ
อุปกรณ์ ข้ันตอนการท ากิจกรรม  และรูปแบบช้ินงานเดิมของปลาหมึก 
  1.4. น าแผนที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาปรับใช้ในแผนการจัดประสบการณ์ ให้มี
ความเที่ยงตรงเหมาะสมมากข้ึน 
 2.  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด โดยมีลักษณะเป็นการสังเกต
ประกอบไปด้วยกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เรือ่งปลาหมึก และแบบประเมินความคิดสรา้งสรรค์ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  2.1.  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย รายการประเมิน 4 ด้าน 
จ านวน 7 ข้อ ดังนี้  

 2.1.1)  ด้านความคิดริเริ่ม จ านวน 1 ข้อ 3 คะแนน 
  1. เด็กสามารถประดิษฐ์ช้ินงานได้แตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี ้ 
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 3 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้แตกต่างจากรูปแบบช้ินงานเดิมด้วยตนเอง 
 2 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้แตกต่างจากรูปแบบช้ินงานเดิมโดยครูช่วยเหลือ 
 1 คะแนน คือ เด็กไม่สามารถประดิษฐ์ช้ินงานได้แตกต่างจากรูปแบบช้ินงานเดิม 

 2.1.2) ด้านความคิดคล่องแคล่ว จ านวน 2 ข้อ 6 คะแนน 
  1. เด็กสามารถประดิษฐ์ช้ินงานตามหัวข้อท่ีก าหนดได้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  3 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้ถูกต้องตามหัวข้อท่ีก าหนด 

 2 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้ใกล้เคียงตามหัวข้อท่ีก าหนด 
 1 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้ไม่ใกล้เคียง หรือ ถูกต้องตามหัวข้อที่ก าหนด 

  2. เด็กสามารถประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนด โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี ้
 3 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนดด้วยตนเอง 

 2 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนดโดยครูช่วยเหลือ 
 1 คะแนน คือ เด็กไม่สามารถประดิษฐ์ช้ินงานได้ทันเวลาที่ก าหนด 

 2.1.3) ความคิดยืดหยุ่น จ านวน 1 ข้อ 3 คะแนน 
   1. เด็กสามารถประดิษฐ์ช้ินงานที่มีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

 3 คะแนน คือ เด็กมีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 5 อย่าง ในการประดิษฐ์ช้ินงาน 
 2 คะแนน คือ เด็กมีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 3-4 อย่าง ในการประดิษฐ์ช้ินงาน 
 1 คะแนน คือ เด็กมีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 1-2 อย่าง ในการประดิษฐ์ช้ินงาน 

 2.1.4) ความคิดละเอียดลออ จ านวน 3 ข้อ 9 คะแนน 
  1. เด็กสามารถประดิษฐ์ช้ินงานที่มีรายละเอียดมากกว่ารูปแบบช้ินงานเดิม  โดยมี

เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี   
  3 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานท่ีมีรายละเอียดได้แตกต่างรูปแบบช้ินงานเดิม 

 2 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานท่ีมีรายละเอียดได้ใกล้เคียงรูปแบบช้ินงานเดิม 
 1 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานท่ีมีรายละเอียดได้เหมือนรูปแบบช้ินงานเดิม 

  2. เด็กสามารถประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 3 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ด้วยตนเอง 
 2 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ด้วยตนเองโดยครูช่วยเหลือ 
 1 คะแนน คือ เด็กไม่สามารถประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ 

  3. เด็กสามารถประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างสวยงามเรียบร้อย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี ้

 3 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างสวยงามเรียบร้อย 
 2 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างสวยงามแต่ไม่เรียบร้อย 
 1 คะแนน คือ เด็กประดิษฐ์ช้ินงานได้ไม่สวยงามและไม่เรียบร้อย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 1. ระยะก่อนทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการประเมินก่อนการทดลองโดยน าแบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 14 คน ใช้เวลาในการ
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ประดิษฐ์ช้ินงาน 40 นาที 
 2. ระยะเวลาด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการตามแผนการจัดประสบการณ์โดยกิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วัน
ละ 40 นาที  
 3. ระยะหลังทดลอง เมื่อครบ 5 สัปดาห์ ผู้วิจัยด าเนินการประเมินหลังการทดลองโดยน าแบบ
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชุดเดิมไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
14 คน ใช้เวลาในการประดิษฐ์ช้ินงาน 40 นาที  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง  
 3. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากบันทึกหลังการสอน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2  
 ผลการวิจัยในตารางที่ 1 พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลอง
เท่ากับ 12.29 และหลังการทดลองเท่ากับ 19.14 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดษิฐม์ี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการทดลอง        
ทุกด้าน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
การทดลอง ค่าเฉลี่ย (𝒙) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

ก่อนการทดลอง 12.29 2.02 
หลังการทดลอง 19.14 2.03 

 
 ผลการวิจัยในตารางที่ 2 พบว่า เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์

ด้านความคิดยืดหยุ่น(𝒙=2.64) และด้านความคิดละเอียดลออ (𝒙=2.79) มากที่สุด ซึ่งหากพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า การประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนด การประดิษฐ์ช้ินงานที่มีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้
อย่างหลากหลาย และการประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างสวยงามเรียบร้อย มีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิด
สร้างสรรค์มากที่สุด 
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ตารางที ่2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน  
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (𝒙) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
1. ความคิดริเริ่ม 1.93 2.79 0.27 0.43 
   1.1 การประดิษฐ์ช้ินงานได้
แตกต่างจากรูปแบบช้ินงาน
เดิม 

1.93 2.79 0.27 0.43 

2.ความคิดคล่องแคล่ว 1.75 2.68 0.44 0.48 
   2.1 การประดิษฐ์ช้ินงาน
ตามหัวข้อท่ีก าหนด 

2.00 2.86 0.00 0.36 

   2.2 การประดิษฐ์ช้ินงานได้
อย่างรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนด 

1.50 2.50 0.52 0.52 

3.ความคิดยดืหยุ่น 1.64 2.64 0.50 0.50 
  3.1การประดิษฐ์ช้ินงานท่ีมี
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณไ์ด้
อย่างหลากหลาย 

1.64 2.64 0.50 0.50 

4.ความคิดละเอียดลออ 1.79 2.79 0.42 0.42 
  4.1 การประดิษฐ์ช้ินงานท่ีมี
รายละเอียดมากกว่ารูปแบบ
ช้ินงานเดิม 

1.57 2.64  0.51 0.50 

  4.2 การประดิษฐ์ช้ินงานได้
อย่างเสร็จสมบรูณ ์

1.93 2.86 0.27 0.36 

  4.3 การประดิษฐ์ช้ินงานได้
อย่างสวยงามเรียบร้อย 

1.86 2.86 0.36 0.36 
 
 

รวม 1.78 2.74 0.20 0.14 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี ้
 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากบันทึกหลังการสอน 
 ก่อนการทดลองการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ พบว่าเด็กปฐมวัยขาดความคิดสร้างสรรค์ 
เนื่องจากผลงานของการท ากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ของเด็กปฐมวัยนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ 
ตัวอย่างเช่น  เด็กชาย ก. ประดิษฐ์ปลาหมึก ที่มีลักษณะการใช้สีแดงในการระบายสีตัวปลาหมึกเหมือนกับ เด็กชาย 
ข. เพราะ เด็กชาย ก.น่ังท ากิจกรรมข้างๆ เด็กชาย ข.เมื่อเด็กชาย ข หยิบสีแดง เด็กชาย ก ก็จะหยิบตาม  
 ระยะการด าเนินการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์นั้น พบว่า แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 , 2 และ 
3 พบว่า เด็กปฐมวัยบางคนยังขาดความคิดสร้างสรรค์ ขณะท ากิจกรรมเด็กปฐมวัยมีการเลียนแบบเพื่อนในการเลือก
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วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ช้ินงาน ตัวอย่างเช่น เด็กหญิง ก. ลอกเลียนแบบ เด็กหญิง ข.ในการ เลือกใช้สี และ
กระดาษสีในการประดิษฐ์ แผนการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 4, 5 และ 6 พบว่า เด็กปฐมวัยบางคนเริ่มมีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เนื่องจาก เด็กปฐมวัยบางคนสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และลงมือประดิษฐ์ช้ินงานได้ด้วยตนเองแต่ก็
จะมีการดูเพื่อนบ้าง แผนการจัดกิจกรรมครัง้ที่ 7, 8 และ 9 พบว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีความคิดสรา้งสรรค์เป็นของ
ตนเอง สามารถท ากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ได้ตรงตามหัวข้อที่ก าหนดและยังสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างน้อย 
3-4 อย่างในการประดิษฐ์สามารถใช้สี หรือใช้กาวได้ด้วยตนเอง แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 10 , 11 และ 12 พบว่า 
เด็กปฐมวัยทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง มีการประดิษฐ์ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามและยังสามารถ
เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ครูน ามาได้หลากหลายในขณะท ากิจกรรม และสามารถท ากิจกรรมได้ทันเวลาที่ก าหนด ผลงาน
เสร็จสมบูรณ์และสามารถน าเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนๆฟังได้อย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 13 , 14 และ 15 พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสุขในขณะท ากิจกรรม และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองให้ออกมาสวยงามตามหัวข้อที่ครูก าหนดทุกคน และเด็กปฐมวัยสามาร
น าเสนอผลงานของตนเองอย่างภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 หลังการทดลองพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ครบทั้ง 15 ครั้ง ใน
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงของการท ากิจกรรมศิลปะประดษิฐ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั
ต่างไปจากเดิมอย่างมาก ทั้ง 4 ด้าน ด้านที่ 1 ด้านความคิดคล่องแคล่ว เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถประดิษฐ์ช้ินงาน
ตามหัวข้อที่ก าหนดได้และเด็กสามารถประดิษฐ์ช้ินงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนดทุกครั้งก่อนและหลังท า
กิจกรรม ตัวอย่างเช่น เด็กชาย ก. ใช้อุปกรณ์ตกแต่งได้ถูกต้องและเสร็จทันเวลาที่ครูก าหนด ด้านที่ 2 ด้านความคิด
ยืดหยุ่น เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถประดิษฐ์ช้ินงานที่มีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย โดยครูไม่
จ าเป็นต้องบอก ตัวอย่างเช่น ครูบอกให้เด็กเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่เด็กสนใจ เด็กปฐมวัยสามารถเลือกใช้ใน
ผลงานได้อย่างหลากหลาย ด้านที่ 3 ด้านความคิดริเริ่ม เด็กปฐมวัยทุกคนสามารถประดิษฐ์ช้ินงานได้แตกต่างจาก
รูปแบบช้ินงานเดิม ตัวอย่างเช่น เด็กปฐมวัยมีผลงานท่ีสวยขึ้นและมีความคิดสรา้งสรรค์ท่ีดีมากข้ึน ดังนั้นควรส่งเสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยอีกต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 คน พบว่าผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง และพบว่า ด้านความคิดยืดหยุ่นและด้านความคิดละเอียดลออ มีการเปลี่ยนของค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด เนื่องจาก  เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การออกแบบ
ช้ินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ชลธิชา ชิวปรีชา (2554) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ท า
กิจกรรมศิลปะใบตอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชาย–หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ใน
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านดอนสง่า ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะจากใบตองสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์ประกอบด้วย 15 กิจกรรม ในแต่ละกิจกรรมีขั้นตอนในการปฏิบัติซึ่งเด็กตั้งใจฟังการสาธิตวิธีการท าและเดก็
มีความตั้งใจในขณะที่เริ่มท ากิจกรรมเมื่อผลงานเสร็จแล้วเด็กสามารถน าเสนอผลงานของตนเองให้คนอื่นฟัง ซึ่ง
สอดคล้องกับ นิสิตา อยู่อ าไพ (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล พบว่า หลักการส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
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สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คือ การสร้างเง่ือนไขให้แก่เด็กอนุบาล เพื่อให้เด็กฝึกการใช้ทักษะคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ซึ่งถูกกก าหนดขึ้นอย่างท้าทายผ่านสื่อปลายเปิดที่แปลกใหม่และน่าสนใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1) ควรมีขั้นตอนในการท ากิจกรรมที่ชัดเจน เช่น ขั้นตอนการวางแผน ขัน้ตอนการออกแบ เพื่อให้เด็ก
รับรู้ และรับทราบว่าตนเองก าลังลงมือท าขั้นตอนอะไร เนื่องจาก ผู้วิจัยพบว่า ขณะท ากิจกรรมเด็กไม่มีการวางแผน
ว่าจะท าอะไรก่อน ตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยบอกว่า ให้เด็กๆลงมือประดิษฐ์รถ เด็กๆส่วนใหญ่ก็ลงมือประดิษฐ์เลยโดยไม่
ผ่านการคิดและวางแผน 

 2) ควรมีวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายให้เด็กๆเลือกใช้ตามความสนใจ เพื่อเป็นการขยายความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก 

 3) ควรเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอหัวข้อส าหรับการท ากิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อทักษะการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย  

 2) ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 3) ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะที่มีต่อการแสดงออกทางการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ชุติกานต์  เอี่ยวเล็ก อาจารย์ประจ า

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ควบคุมรายงานวิจัย ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อคิดและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้วยความเมตตาเอาใจใส่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ ท าให้วิจัยฉบับน้ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณคุณครูรัตนาภรณ์  เครือยา และคุณครูนพวรรณ  เพชรรัตน์ ที่กรุณาสละเวลา แก้ ไข
ข้อบกพร่องต่างๆในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 1 
(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่
เพื่อใช้ในการท ากิจกรรม เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้

หากวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าใดๆ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ร่างกายและ
สติปัญญาแก่ผู้วิจัย ท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้วิจัยมีความตั้งใจท่ีจะน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการสอนศิษย์ต่อไป 
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