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Vinitchayajinda P, Wittayasai W. Art projects and creative thinking of elementary school
students in Bangkok. Chula Med J 2017 Jan – Feb; 61(1): 117 - 28
: Researchs found Thai children’s creative thinking remained low.
However, the creative thinking can be developed by encourage
the appropriate activities.
: To study the effect of art projects on creativity of elementary
Objective
school students.
Materials and Methods : Grade 2 and 3 students of elementary school were requested
to complete the test on creative thinking drawing production
(TCT-DP) as a pre-test measure. Then, they were assigned
to experimental and control group, each group consisted of
21 students. The experimental group was given 10 creative
thinking activities (1 hour per activity, 2 activities per week) and
the control group received no creative thinking activities. Both
groups completed the TCT-DP as a post-test measure. After
then, the control group was given 10 creative thinking activities.
Data were analyzed using descriptive statistic analysis, non –
parametric Mann – Whitney Test and non – parametric Wilcoxon
Signed Ranks Test.
Background

* นิสติ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

118

ภรินธร วินจิ ฉายะจินดา และ วัลย์ฐภิ า วิทยาศัย

Results
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Conclusion

:

Keywords

:

Chula Med J

The experimental group had creativity post-test mean scores
higher than creativity pre-test mean scores at a 0.01 level of
significance (P = 0.002). Although the control group had higher
creativity post-test mean scores, there were no significant
difference. After the control group received creative thinking
activities, creativity mean scores increased significantly compared
with before receiving activities at a 0.01 level of significance
(P < 0.001), likewise the experimental group.
Participants who received the creative thinking assignments
could increase their creativity mean score.
Creativity, playing, visual art.
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ภรินธร วินจิ ฉายะจินดา, วัลย์ฐภิ า วิทยาศัย. กิจกรรมสร้างงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2560
ม.ค. – ก.พ.; 61(1): 117 - 28
: จากผลการสำรวจพบว่ า ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ส ร้ า งสรรค์ ข อง
เด็กไทยอยูใ่ นเกณฑ์ตำ่ แต่ทกั ษะการคิดสร้างสรรค์นเ้ี ป็นสิง่ ทีส่ ามารถ
ฝึกให้พัฒนาขึ้นได้ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการ
คิดที่เหมาะสม
: เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมสร้างงานศิลปะผ่านการเล่นที่มีต่อความ
วัตถุประสงค์
คิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตัวอย่างและวิธีการศึกษา : เด็ ก นั ก เรี ย นระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 2 และ 3 ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 21 คน
วัดผลก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
จากการวาดภาพ (TCT-DP) ให้กลุม่ ทดลองทำกิจกรรม 10 ครัง้ ก่อน
จากนัน้ จึงให้กลุม่ ควบคุมได้ทำ สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ descriptive statistic
analysis, Non – parametric Mann – Whitney Test และ Non –
parametric Wilcoxon Signed Ranks Test
: หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีผลคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์
ผลการศึกษา
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 (P = 0.002) และกลุม่
ควบคุมที่ไม่ได้รับกิจกรรมใด ๆ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย
สูงขึน้ แต่ไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (P = 0.08) หลังจากให้กลุม่ ควบคุม
ได้ทำกิจกรรม พบว่ากลุ่มควบคุมมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 (P < 0.001) เช่นเดียว
กับในกลุ่มทดลอง
: เด็กนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาทัง้ กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุมมี
สรุป
คะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และมีการเพิม่
ขึน้ รวดเร็วอย่างเห็นได้ชดั หลังได้ทำกิจกรรมสร้างงานศิลปะ แสดงว่า
กิจกรรมสร้างงานศิลปะ มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
เหตุผลของการทำวิจัย

คำสำคัญ

: ความคิดสร้างสรรค์, การเล่น, ศิลปะ.
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ความคิดสร้างสรรค์(1) เป็นความสามารถทีส่ ำคัญ
อย่างหนึ่งของมนุษย์ และเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งใน
การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศ
ใดก็ตามที่สามารถแสวงหา พัฒนา และดึงเอาศักยภาพ
เชิงสร้างสรรค์ของประเทศชาติออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้
มากเท่านั้น สำหรับประเทศไทยเองก็เห็นถึงความสำคัญ
ของความคิด สร้า งสรรค์ เ ช่ น กั น ดังจะเห็น ได้จ ากแผน
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11(2)
(พ.ศ. 2555 - 2559) ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
การกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่สนใจคิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้มาก
ขึ้น เพราะผลจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผล
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในปีการศึกษา 2553 มี
คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2552 และมาตรฐาน
ความสามารถของเด็กไทยในทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์นั้นมี
คะแนนต่ำ และจากผลการประเมินการทดสอบ PISA(3)
ที่มีรูปแบบการทดสอบเป็นคำถามปลายเปิด เน้นการคิด
วิเคราะห์ และประยุกต์ ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าประเทศไทย
อยูใ่ นอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศทัว่ โลก(4) ซึง่ นับว่าเป็น
เรือ่ งน่าห่วงทีท่ กุ ภาคส่วนควรใส่ใจ และช่วยกันหาแนวทาง
ในพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยให้เพิ่มมากขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่นี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คงและทัดเทียมประเทศอืน่ ๆ
เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งหากไม่ได้รับการส่งเสริมความสามารถนี้
ก็จะค่อย ๆ ลดลง แต่หากได้รบั การส่งเสริมอย่างเหมาะสม
ก็สามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์สามารถทำได้ในทางตรง คือ การจัดกิจกรรม
และในทางอ้อม คือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
เอือ้ อำนวย(5) ในการศึกษาวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้าง
กิจกรรมแล้วดูผลของการใช้กิจกรรมว่าสามารถพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ โดยใช้

Chula Med J

“ศิลปะ” เป็นเนื้อหาหลัก เพราะงานศิลปะเปิดโอกาสให้
ทุกคนทุกเพศทุกวัยได้คิด ได้ทำตามความคิดของตนได้
เต็มที่ตามความพอใจโดยไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด(6)
และใช้ “การเล่น” สร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ ส่ี นุกสนาน
เมื่อเด็กได้ผ่อนคลาย สมองก็จะหลั่งสารสื่อประสาทที่
ทำให้มีความสุข(7) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความจำและการเรียนรู้
ให้ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น และส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด ในด้ า นบวก ทำให้
สามารถดึงศักยภาพในการคิดอย่างสร้างสรรค์ของตน
ออกมาได้เต็มที่
วิธีการศึกษา
การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
(Randomized Controlled Trial - RCT)
ประชากรทีศ่ กึ ษา
เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ
3 ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า
คื อ เด็ ก ที ่ ไ ด้ ร ั บ การยิ น ยอมให้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จ ั ย จาก
ผูป้ กครอง มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง สามารถสือ่ สารด้วย
ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ จำนวน 42 คน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 21 คน
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั
1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป
สอบถามจากผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ได้แก่ เพศ อายุ โรคประจำตัว จำนวนพีน่ อ้ ง
2. แผนการจัดกิจกรรมสร้างงานศิลปะผ่านการเล่น
เพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เป็นแผนการจัดกิจกรรม 10 ครัง้ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทำขึน้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยกระตุน้ ทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยมุ่งเน้นการขจัดความกลัวและความไม่มั่นใจ อันเป็น
อุปสรรคสำคัญของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทน่ี กั จิตวิทยา
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และนักการศึกษาหลายท่านเห็นพ้องต้องกัน พร้อมทั้ง
กระตุ้นองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมวิจัย
ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ได้แก่
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ ความคิดริเริม่ และ
ความคิดละเอียดลออ และใช้รูปแบบการสอนความคิด
สร้างสรรค์ Williams Cube CAI Model โดยกิจกรรมที่
จัดทำขึ้นนี้ ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะเด็กในระดับชั้นประถม
ศึกษาจำนวน 3 ท่าน และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นจำนวน
2 ท่านแล้ว (ตารางที่ 1)
3. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The
Test for Creative Thinking Drawing Production)(8)
สร้างโดย ดร.แฮนส์ จีย์ เยลเลน (Hans G. Jellen)
อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เซาท์ เ ธิ น อิ ล ลิ น อยส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ ดร.เคลาส์ เค เออร์บนั (Klaus K. Urban)
อาจารย์มหาวิทยาลัยแฮนโนเวอร์ ประเทศสหพันธรัฐ
เยอรมันนี เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ทดสอบวาดรูปต่อเติม
ภาพที่กำหนดให้อย่างอิสระตามจินตนาการภายในขอบ
เขตของช่วงเวลาทีก่ ำหนดให้ สิง่ ทีก่ ำหนดเป็นสิง่ เร้าทีจ่ ดั
เตรียมไว้ในรูปแบบของชิน้ ส่วนเล็ก ๆ ทีม่ ขี นาดและรูปร่าง
แตกต่างกัน มีรปู ครึง่ วงกลม รูปมุมฉาก รูปสีเ่ หลีย่ มจตุรสั
แบบไม่สมบูรณ์ รูปรอยเส้นประ รูปเส้นโค้งคล้ายตัว S
ซึ่งประกอบอยู่ด้านในและด้านนอกของกรอบสี่เหลี่ยม
ใหญ่ขนาด 5 × 5 นิว้ การวัดผลจะมีหลักในการให้คะแนน
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เมือ่ ต่อเติมส่วนต่าง ๆ
แบบทดสอบนี ้ ห าค่ า ความเชื ่ อ มั ่ น โดยนำไป
ทดสอบกับเด็กต่างระดับความรู้ในประเทศเยอรมันและ
ประเทศอื่นทั่วโลก 30 ประเทศ ค่ามาตรฐานในเยอรมัน
ประเมินโดยใช้กลุม่ ตัวอย่างอายุระหว่าง 4 - 16 ปี จำนวน
2,500 คน ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องอายุ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ลักษณะของโรงเรียน ค่าความเที่ยงตรง
(Validity) ได้ค่าสัมพันธ์ดังนี้ นำไปใช้กับเด็กพิเศษ หูตึง
ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.91, นำไปใช้กับเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำได้ค่าความเชื่อมั่น 0.92, นำไปใช้กับเด็ก
ทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ 0.89 และ
นำไปใช้กบั เด็กในโปรแกรมคณิตศาสตร์ ได้คา่ ความเชือ่ มัน่
0.94
ในปีพ.ศ. 2532 อนินทิตา โปษะกฤษณะ ได้พฒ
ั นา
(9)
ฉบั บ ภาษาไทย โดยนํ า มาทดลองใช้ ? กั บ เด็ ก ระดั บ
อนุบาลที่มีอายุระหว่าง 4.7 - 6.2 ปี จํานวน 48 คน ใน
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย กรุงเทพมหานคร ทําการทดสอบ
2 ครัง้ ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ 0.77 และ 0.96 ตามลําดับ ส่วน
ค่าความเที่ยงตรงนั้นพบว่าเด็กที่มีค่าคะแนน TCT-DP
อยู่ในกลุ่มสูงในการทดสอบครั้งแรก ยังคงได้คะแนนสูง
ในการทดสอบครัง้ หลัง ส่วนเด็กทีม่ คี า่ คะแนนอยูใ่ นกลุม่ ต่ำ
ในการทดสอบครัง้ แรก ก็ยงั คงได้คะแนนต่ำในการทดสอบ
ครั้งหลังเช่นกัน

ตารางที่ 1. รายชือ่ กิจกรรมสร้างงานศิลปะผ่านการเล่นเพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และวัตถุประสงค์
ลำดับ

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ยินดีที่ได้รู้จัก
นักวาดภาพไม่เหมือน
วาดภาพปิด ๆ เปิด ๆ
ฟองสบู่ดูเป็นศิลป์
กีฬา “สี”
ตามล่าหาสมบัติ
กลิง้ กลิง้ กลิง้
นักทำขนมตัวยง
ยิงภาพ
เกลีย่ เขีย่ คิด

ทำความรูจ้ กั สร้างความคุน้ เคย
ฝึกแสดงความคิดของตนเอง
ฝึกการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ฝึกความกล้าในการทำสิ่งที่แปลกใหม่
ฝึกการคิดแก้ไขปัญหาภายใต้ความกดดัน
ฝึกความช่างสังเกต การคิดวิเคราะห์
ฝึกการคิดในหลายแง่มุม
สร้างจินตนาการ
ทดลองทำสิ่งที่แปลกใหม่
เห็นมุมมองของผูอ้ น่ื ยอมรับความเห็นต่าง
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) เพือ่ อธิบายลักษณะทัว่ ไปของประชากรทีศ่ กึ ษา
และใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) เปรียบเทียบ
ผลคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ด้วยสถิติ Non – parametric Mann – Whitney Test
และเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มทดลองและ
ภายในกลุม่ ควบคุม ด้วยสถิติ Non – parametric Wilcoxon
Signed Ranks Test
ผลการศึกษา
นักเรียนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 42 คน มีอตั ราส่วน
ระหว่างเพศเท่ากัน คือ ประกอบด้วยเพศชาย 21 คน
(ร้อยละ 50) และเพศหญิง 21 คน (ร้อยละ 50) แบ่งกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย คือ ให้
นักเรียนที่มีเลขที่ในห้องเรียนเป็นเลขคี่อยู่ในกลุ่มทดลอง
และนักเรียนที่มีเลขที่เป็นเลขคู่อยู่ในกลุ่มควบคุม พบว่า

ในกลุม่ ทดลองประกอบด้วยเพศชาย 11 คน (ร้อยละ 52.40)
และเพศหญิ ง 10 คน (ร้ อ ยละ 47.60) ในกลุ ่ ม
ควบคุมประกอบด้วยเพศชาย 10 คน (ร้อยละ 47.60)
และเพศหญิง 11 คน (ร้อยละ 52.40) อายุของกลุม่ ตัวอย่าง
อยูใ่ นช่วง 7 – 9 ปี โดยอายุ 7 ปีมจี ำนวน 11 คน (ร้อยละ
26.20) อยูใ่ นกลุม่ ทดลอง 6 คน (ร้อยละ 28.6) และกลุม่
ควบคุม 5 คน (ร้อยละ 23.80) เด็กอายุ 8 ปีมจี ำนวน 19
คน (ร้อยละ 45.20) ซึง่ เป็นอายุทม่ี มี ากทีส่ ดุ ในกลุม่ ตัวอย่าง
อยูใ่ นกลุม่ ทดลอง 7 คน (ร้อยละ 33.30) และกลุม่ ควบคุม
12 คน (ร้อยละ 57.10) อายุ 9 ปีมจี ำนวน 12 คน (ร้อยละ
28.60) อยู่ในกลุ่มทดลอง 8 คน (ร้อยละ 38.10) และ
กลุ่มควบคุม 4 คน (ร้อยละ 19) เด็กส่วนใหญ่ไม่มีโรค
ประจำตัว โดยมีคนที่ไม่มีโรคประจำตัวทั้งหมด 32 คน
(76.19) และมีโรคประจำตัว 10 คน (ร้อยละ 23.81)
มีเด็กนักเรียนที่มีพี่น้อง 24 คน (ร้อยละ 57.10) และเป็น
ลูกคนเดียว 18 คน (ร้อยละ 42.90) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2. แสดงจำนวนร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างตามข้อมูลส่วนบุคคล (n = 42)
ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุม่ ทดลอง

กลุม่ ควบคุม

รวมทัง้ หมด

n

%

n

%

n

%

ชาย
หญิง

11
10

52.40
47.60

10
11

47.60
52.40

21
21

50.00
50.00

7 ปี
8 ปี
9 ปี
โรคประจำตัว
มี
ไม่มี
พี่น้อง
มี
ไม่มี

6
7
8

28.60
33.30
38.10

5
12
4

23.80
57.10
19.00

11
19
12

26.20
45.20
28.60

2
19

9.52
90.48

8
13

38.10
61.90

10
32

23.81
76.19

10
11

47.60
52.40

14
7

66.70
33.30

24
18

57.10
42.90

เพศ
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ขณะดำเนิ น การทดลอง พบว่ า มี ผ ู ้ ท ี ่ ต รงตาม
เกณฑ์การคัดออก 4 คน คือ ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือและ
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 2 ครัง้ โดยอยูใ่ นกลุม่ ทดลอง 1 คน
และในกลุ่มควบคุม 3 คน ผู้ที่ถูกคัดออกนี้ยังคงได้ร่วม
กิจกรรมที่เหลือกับคนอื่น ๆ ตามปกติเพื่อไม่ให้เกิดความ
รู้สึกแปลกแยก เพียงแต่ไม่นำผลคะแนนมาใช้ในการคิด
วิเคราะห์ หลังจากตัดผู้ที่ตรงตามเกณฑ์การคัดออกแล้ว
ตรวจสอบการแจกแจงข้อมูลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้ Exact Test ด้วยวิธี Hypergeometric หรือ
Mann Whitney Test พบว่าทั้งการแจกแจงเพศและอายุ
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ ในกลุ่มทดลองจำนวน 20 คน มีสัดส่วนของ
เพศหญิงและชายเพศละ 10 คนเท่ากัน และมีอายุเฉลี่ย
8 ปี ในกลุม่ ควบคุมจำนวน 18 คน มีสดั ส่วนของเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงร้อยละ 55.60 และมี
อายุเฉลีย่ 7 ปี 6 เดือน
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนความคิด
สร้างสรรค์เฉลี่ยไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมวิเคราะห์
โดยการใช้สถิติ Non – parametric Mann – Whitney
Test ทีร่ ะดับนัยสำคัญที่ 0.05 (ตารางที่ 3)
หลังการทดลอง ผลการวิเคราะห์โดยการใช้สถิติ
Non – parametric Wilcoxon Signed Ranks Test ที่
ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความ
คิดสร้างสรรค์เฉลี่ยหลังได้รับกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับ
กิจกรรมอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 (P = 0.002)
และกลุ่มควบคุมที่ยังไม่ได้รับกิจกรรมใด ๆ มีผลคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
(ตารางที่ 4)

ตารางที่ 3. แสดงการแจกแจงข้อมูลเพศ อายุเฉลี่ย และผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุม่ ควบคุม (n = 38)
ข้อมูล
ส่วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง

กลุ่มทดลอง
Mean ± SD

%

กลุ่มควบคุม
Mean ± SD

n

n

%

P - value

-

10
10

50
50

-

8
10

44.40
55.60

0.615

อายุเฉลี่ย

8.10 (0.85)

20

100

7.50 (0.58)

18

100

0.802

Pre-test

21.07 (8.35)

20

100

18.11 (5.63)

18

100

0.334

ตารางที่ 4. เปรียบเทียบผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง
และภายในกลุ่มควบคุม
ตัวแปร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

Pre - Test *
Mean
21.07
18.11

* ก่อนการทดลอง ทัง้ สองกลุม่ ไม่ได้ทำกิจกรรม
** หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองได้ทำกิจกรรม

± SD

Post - Test 1 **
± SD
Mean

P - value

8.35
5.63

26.07
21.28

0.002
0.080

8.31
4.61
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ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย (Mean Difference) ก่อนและ
หลังการทดลอง ของทั้ง 2 กลุ่ม โดยการใช้สถิติ Non –
parametric Mann – Whitney Test ที่ระดับนัยสำคัญที่
0.05 พบว่าค่าความแตกต่างของคะแนนความคิดสร้าง
สรรค์เฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองกับ
ของกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P = 0.349)
ด้วยผลการทดลองที่ยังไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงทำ
การทดลองซ้ำอีกครั้งโดยการจัดกิจกรรม 10 ครั้งในกลุ่ม

ควบคุม พบว่ากลุ่มควบคุมมีผลคะแนนความคิดสร้าง
สรรค์เฉลี่ยหลังได้รับกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรม
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 (p < 0.001) เทียบ
เท่ากับกลุม่ ทดลอง (ตารางที่ 5)
จากการเปรียบเทียบผลคะแนนความคิดสร้าง
สรรค์เฉลีย่ แสดงให้เห็นว่า หลังได้รบั กิจกรรมทัง้ กลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย
สูงขึน้ (ตารางที่ 6) (รูปที่ 1)

ตารางที่ 5. เปรียบเทียบผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยก่อนได้รับกิจกรรมกับหลังได้รับกิจกรรมภายในกลุ่มควบคุม
ตัวแปร
กลุ่มควบคุม

Post - Test 1*
± SD
Mean

Post - Test 2**
± SD
Mean

P - value

21.28

30.59

0.000

4.61

6.52

* กลุ่มควบคุมยังไม่ได้ทำกิจกรรม
** กลุ่มควบคุมได้ทำกิจกรรมแล้ว

ตารางที่ 6. เปรียบเทียบผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังกลุ่มควบคุมได้
ทำกิจกรรม
ตัวแปร

Pre - Test
Mean ± SD

Post - Test 1
Mean ± SD

Post Test 2
Mean ± SD

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

21.07 (8.35)
18.11 (5.63)

26.07 (8.31)
21.28 (4.61)

30.67 (9.40)
30.59 (6.52)
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35
30
25

ช่วงทีไ่ ด้รบั กิจกรรม
ช่วงทีไ่ ด้รบั กิจกรรม

20
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

15
10
5
0

Pre-Test

Post-Test 1

Post-Test 2

รูปที่ 1. เปรียบเทียบผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลีย่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังกลุม่ ควบคุมได้ทำกิจกรรม

อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี้ คือ เพือ่ ศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมสร้างงานศิลปะผ่านการเล่นต่อความคิด
สร้างสรรค์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผล
ได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1
หลังได้รับกิจกรรม 10 ครั้ง เด็กกลุ่มทดลองมีผล
คะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลีย่ สูงขึน้ กว่าก่อนได้รบั กิจกรรม
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P = 0.002)
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานว่าหลังการทำกิจกรรมการสร้าง
งานศิลปะผ่านการเล่นแล้วเด็กนักเรียนจะมีคะแนนความ
คิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวความคิดของ
คาร์ล โรเจอร์ส(10) ทีว่ า่ ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับ
ให้ เ กิ ด ขึ ้ น ได้ แ ต่ ส ามารถส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ขึ ้ น ได้ ด ้ ว ยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อัลคาห์ตานี(11) (Alkahtani, Keetam 2009) ที่ศึกษาผล
ของการฝึกความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการเขียนแผนภาพ
ความคิดในเด็กผูห้ ญิงระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 และ 5
ที่เป็นโรคสมาธิสั้น ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับ

การฝึกความคิดสร้างสรรค์มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
สูงกว่ากลุม่ ควบคุม กัญจนา ศิลปกิจยาน(12) ศึกษาผลของ
การเล่นโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย พบว่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สุพัตรา พรหมจรรย์(13)
ศึกษาผลของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิด
นีโอฮิวแมนนิสของเด็กปฐมวัย จากการศึกษาพบว่าหลัง
ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสแล้ว
เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ชลธิชา ชิวปรีชา(14) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปะด้วยใบตอง พบว่าความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะจาก
ใบตองสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
ที ่ ร ะดั บ 0.01 มนั ส นั น ท์ จุ ่ น บุ ญ (15) ศึ ก ษาผลการใช้
โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัย
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สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เสาวภากุล จันทร์ทิพย์(16)
ศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะการปั ้ น ดิ น นํ ้ า มั น แบบ
ธรรมชาติเน้นการใช้คําถามที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
และพฤติกรรมกลุ่มของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า
หลังการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น วาทินี บรรจง(17) ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
ศิลปะโดยบูรณาการแนวคิดเชิงออกแบบที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล พบว่ากลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากงานวิจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านมา
สามารถสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาให้
เพิม่ ขึน้ ได้โดยการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนและ
จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวย
ประเด็นที่ 2
เด็กในกลุม่ ควบคุมทีย่ งั ไม่ได้รบั กิจกรรมใด ๆ ก็พบ
ว่ามีผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัย
สำคัญทางสถิติ (P = 0.08) ซึ่งอาจเกิดจากการที่เด็กได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวันประกอบกับลักษณะ
ของโรงเรียนทีท่ ำการเก็บข้อมูลมีรปู แบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เน้นการให้
ความรู้ผ่านกิจกรรม จึงอาจส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้นได้เองตามอายุและประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง
เรียน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัลคาห์ตานี(11) ทีพ่ บว่า
เด็กสมาธิสั้นในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมฝึกความ
คิดสร้างสรรค์ก็มีผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการ
ทดลองจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ TTCT เพิ่มขึ้น
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ประเด็นที่ 3
เมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของคะแนนความ
คิดสร้างสรรค์เฉลี่ย (Mean Difference) ก่อนและหลัง
การทดลองของทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าหลังได้รับกิจกรรมกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 5 คะแนน
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กลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั กิจกรรมมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.17 คะแนน กลุ่มทดลองมีส่วนต่างของ
คะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย มากกว่ากลุ่มควบคุม
1.83 คะแนน แต่เนือ่ งจากเป็นค่าความแตกต่างทีไ่ ม่มาก
ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติแล้วจึงพบว่าไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P = 0.349) ซึง่ อาจเกิดจากจำนวน
กลุ่มตัวอย่างที่มีน้อยเพียง 21 คน จากผลต่างที่ไม่ชัดเจน
นีจ้ งึ นำไปสูก่ ารทำการทดลองซ้ำอีกครัง้ ในกลุม่ ควบคุมเพือ่
หาข้อสรุปว่ากิจกรรมการสร้างงานศิลปะผ่านการเล่นนี้มี
ผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจริงหรือไม่
ประเด็นที่ 4
เมื่อทำการทดลองซ้ำในกลุ่มควบคุม หลังจาก
กลุ่มควบคุมได้ทำกิจกรรมทั้ง 10 ครั้ง พบว่ากลุ่มควบคุม
มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยหลังได้รับกิจกรรมสูง
กว่าก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (P < 0.001) เป็นไปตามสมมติฐานว่าหลังการทำ
กิจกรรมการสร้างงานศิลปะผ่านการเล่น เด็กนักเรียนจะมี
คะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิม่ ขึน้ แต่เมือ่ ให้กลุม่ ทดลอง
ทำแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์อีกครั้งหลังจากที่สิ้น
สุดกิจกรรมไปแล้ว 8 สัปดาห์ ก็พบว่ากลุ่มทดลองมีผล
เฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติเช่นกัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น
ปัจจัยเรื่องคุณภาพของกิจกรรมที่อาจไม่มีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา แต่ผลคะแนน
ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเวลาที่ผ่านไปแล้วความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้นเองตามอายุของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของทอร์แรนซ์ และ อารี พันธ์มณี และคณะ ที่พบว่า
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กลดลงเมื่อเปลี่ยนจากระดับ
ชั้นอนุบาลเข้าสู่ประถมศึกษา แต่เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจน
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างไรก็ตามงานวิจัยของอารี
พันธ์มณี เป็นการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย
เมือ่ 38 ปีกอ่ น ด้วยสภาวะแวดล้อม เทคโนโลยี สภาพสังคม
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจมีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กไทยในปัจจุบันได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผล
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กิจกรรมสร้างงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยในปัจจุบัน
เมื่อวิเคราะห์จากกราฟในรูปที่ 1 พบว่าคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่มมีการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง แต่กราฟในช่วงทีไ่ ด้รบั กิจกรรมจะมีความชัน
มากกว่า ซึ่งอาจเป็นผลของกิจกรรมที่สามารถช่วยเพิ่ม
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นกว่าการเพิ่มขึ้นตาม
ปกติ
ข้อจำกัดในการวิจยั
1. ผลการทดลองในกลุ ่ ม ทดลองที ่ ไ ด้ น ี ้ อ าจมี
ความคลาดเคลื่อนเพราะช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน ในกลุ่มทดลอง
เริ ่ ม ทำกิ จ กรรมตั ้ ง แต่ ช ่ ว งปลายเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง
กลางเดือนมกราคม ซึง่ เป็นช่วงทีม่ วี นั หยุดหลายวัน และ
ทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ เช่น งานกีฬาสี
งานวันพ่อ งานวันเด็ก รวมถึงการสอบกลางภาค จึงส่งผล
ให้กิจกรรมทั้ง 10 ครั้งขาดความต่อเนื่องและนักเรียนไม่มี
สมาธิในการร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุมที่ถูกขัดจังหวะด้วยวันหยุดน้อยกว่า กิจกรรมจึงมี
ความต่อเนือ่ งมากกว่า
2. การทำแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
TCT-DP ซ้ำ 3 ครั้ง อาจทำให้เกิดการจำแบบทดสอบได้
และส่งผลต่อคะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับ แม้ว่า
แบบทดสอบนี้ได้ทำการทดลองหาค่าความเที่ยงแล้ว และ
ระบุว่าควรเว้นระยะห่างในการวัดซ้ำอย่างน้อย 2 สัปดาห์
แต่กลุ่มทดลองที่ใช้ในการหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
ในประเทศไทย คือ เด็กระดับชั้นอนุบาล ความเที่ยงที่
ได้ อ าจมี ผ ลเฉพาะในกลุ ่ ม เด็ ก อนุ บ าลเท่ า นั ้ น แต่ อ าจ
คลาดเคลื่อนเมื่อนำมาใช้ในเด็กระดับชั้นประถมศึกษา
ของไทย
3. การศึกษาวิจัยนี้เป็นการทดลองในเด็กกลุ่ม
เดียว ผลการทดลองอาจเปลีย่ นแปลงได้หากนำไปทดลอง
ในเด็กกลุ่มอื่นที่อยู่ในสภาพสังคมและสภาวะแวดล้อม
ที่แตกต่างออกไป เช่น เด็กในโรงเรียนต่างจังหวัด หรือ
โรงเรียนที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม
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4. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลมีจำกัด ไม่สามารถ
ติดตามผลต่อได้ จึงไม่ทราบว่ากิจกรรมมีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ในระยะยาวหรือไม่
สรุป
เด็กนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาทัง้ กลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด
หลังได้ทำกิจกรรมสร้างงานศิลปะ แสดงว่ากิจกรรมสร้าง
งานศิลปะมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณเด็กนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์
วิทยาทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตลอด
ระยะเวลาที ่ ผ ่ า นมา และขอขอบพระคุ ณ ผู ้ อ ำนวยการ
โรงเรี ย นนวพั ฒ น์ ว ิ ท ยาที ่ อ นุ ญ าตให้ ท ำการศึ ก ษาวิ จ ั ย
ภายในโรงเรียน ตลอดจนครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
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