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Background Researchs found Thai children’s creative thinking remained low.

However, the creative thinking can be developed by encourage

the appropriate activities.

Objective To study the effect of art projects on creativity of elementary

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.
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Results 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.

Conclusion Participants who received the creative thinking assignments

could increase their creativity mean score.
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เหตุผลของการทำวิจัย จากผลการสำรวจพบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ของ

เด็กไทยอยูใ่นเกณฑต่์ำ  แต่ทักษะการคดิสร้างสรรค์น้ีเป็นส่ิงท่ีสามารถ

ฝึกให้พัฒนาขึ้นได้ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการ

คิดที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมสร้างงานศิลปะผ่านการเล่นที่มีต่อความ

คิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา เด็กนักเร ียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 2 และ 3 ในโรงเร ียน

ประถมศึกษา แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 21 คน

วัดผลก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

จากการวาดภาพ (TCT-DP) ใหก้ลุม่ทดลองทำกจิกรรม 10 ครัง้กอ่น

จากนัน้จงึใหก้ลุม่ควบคมุไดท้ำ สถติทิีใ่ช้ ไดแ้ก ่descriptive statistic

analysis, Non – parametric Mann – Whitney Test และ Non –

parametric Wilcoxon Signed Ranks Test

ผลการศึกษา หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีผลคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์

เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 (P = 0.002) และกลุม่

ควบคุมที่ไม่ได้รับกิจกรรมใด ๆ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย

สูงขึน้  แตไ่ม่มีนยัสำคญัทางสถติ ิ(P = 0.08) หลงัจากใหก้ลุม่ควบคมุ

ได้ทำกิจกรรม พบว่ากลุ่มควบคุมมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย

เพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 (P < 0.001) เชน่เดยีว

กับในกลุ่มทดลอง

สรุป เดก็นกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษาทัง้กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุมี

คะแนนความคดิสรา้งสรรคเ์ฉลีย่เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  และมกีารเพิม่

ขึน้รวดเรว็อยา่งเหน็ไดชั้ดหลงัไดท้ำกจิกรรมสรา้งงานศลิปะ  แสดงวา่

กิจกรรมสร้างงานศิลปะ มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนกัเรียน

ในโรงเรียนประถมศึกษา

คำสำคัญ ความคดิสรา้งสรรค,์ การเลน่, ศลิปะ.
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ความคิดสร้างสรรค์(1) เปน็ความสามารถทีส่ำคญั

อย่างหนึ่งของมนุษย์  และเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งใน

การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศ

ใดก็ตามที่สามารถแสวงหา พัฒนา และดึงเอาศักยภาพ

เชิงสร้างสรรค์ของประเทศชาติออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ได้มากเท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้

มากเท่านั้น สำหรับประเทศไทยเองก็เห็นถึงความสำคัญ

ของความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากแผน

พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11(2)

(พ.ศ. 2555 - 2559) ท่ีมุ่งส่งเสรมิการวจัิยและพฒันาเพือ่

สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็น

การกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่สนใจคิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้มาก

ขึ ้น เพราะผลจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผล

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในปีการศึกษา 2553 มี

คะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2552 และมาตรฐาน

ความสามารถของเด็กไทยในทักษะด้านการคิดวิเคราะห์

สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์นั้นมี

คะแนนต่ำ และจากผลการประเมินการทดสอบ PISA(3)

ที่มีรูปแบบการทดสอบเป็นคำถามปลายเปิด เน้นการคิด

วิเคราะห ์และประยกุต ์ในปี พ.ศ. 2556 พบวา่ประเทศไทย

อยู่ในอันดบัท่ี 50 จาก 65 ประเทศทัว่โลก(4) ซ่ึงนบัวา่เปน็

เร่ืองน่าห่วงทีทุ่กภาคสว่นควรใสใ่จ และช่วยกนัหาแนวทาง

ในพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยให้เพิ่มมากขึ้น

กว่าที่เป็นอยู่นี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ

ก้าวไปขา้งหนา้ไดอ้ย่างมัน่คงและทดัเทยีมประเทศอืน่ ๆ

เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมความสามารถในการคิด

สร้างสรรค์ ซึ่งหากไม่ได้รับการส่งเสริมความสามารถนี้

กจ็ะคอ่ย ๆ ลดลง แตห่ากไดรั้บการสง่เสรมิอยา่งเหมาะสม

ก็สามารถพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้   ซึ่งการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์สามารถทำได้ในทางตรง คือ การจัดกิจกรรม

และในทางอ้อม คือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้

เอ้ืออำนวย(5)   ในการศกึษาวจัิยนีมี้วตัถปุระสงคเ์พือ่สร้าง

กิจกรรมแล้วดูผลของการใช้กิจกรรมว่าสามารถพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ โดยใช้

“ศิลปะ” เป็นเนื้อหาหลัก เพราะงานศิลปะเปิดโอกาสให้

ทุกคนทุกเพศทุกวัยได้คิด ได้ทำตามความคิดของตนได้

เต็มที่ตามความพอใจโดยไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด(6)

และใช ้ “การเลน่”  สร้างบรรยากาศการเรยีนรูท่ี้สนุกสนาน

เมื่อเด็กได้ผ่อนคลาย สมองก็จะหลั่งสารสื่อประสาทที่

ทำให้มีความสุข(7) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความจำและการเรียนรู้

ให้ดียิ ่งขึ ้น และส่งผลต่อความคิดในด้านบวก ทำให้

สามารถดึงศักยภาพในการคิดอย่างสร้างสรรค์ของตน

ออกมาได้เต็มที่

วิธีการศึกษา

การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

(Randomized Controlled Trial - RCT)

ประชากรทีศ่กึษา

เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ

3 ในปีการศึกษา 2558 ของโรงเร ียนประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า

คือ เด็กที ่ได ้ร ับการยินยอมให้เข ้าร ่วมการวิจ ัยจาก

ผู้ปกครอง มีสุขภาพรา่งกายแขง็แรง  สามารถสือ่สารดว้ย

ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ จำนวน 42 คน

แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 21 คน

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ของคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

เครือ่งมอืทีใ่ช้วัด

1. แบบสอบถามขอ้มลูท่ัวไป

สอบถามจากผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน

ได้แก ่ เพศ  อาย ุ โรคประจำตวั จำนวนพีน้่อง

2. แผนการจัดกิจกรรมสร้างงานศิลปะผ่านการเล่น

เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์

เปน็แผนการจดักจิกรรม 10 คร้ัง ทีผู้่วิจัยไดท้ำขึน้

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยกระตุ้นทักษะความคิดสร้างสรรค์

โดยมุ่งเน้นการขจัดความกลัวและความไม่มั่นใจ  อันเป็น

อุปสรรคสำคัญของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีนักจิตวิทยา
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และนักการศึกษาหลายท่านเห็นพ้องต้องกัน พร้อมทั้ง

กระตุ้นองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมวิจัย

ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ได้แก่

ความคดิคลอ่งแคลว่ ความคดิยดืหยุน่ ความคดิรเิริม่ และ

ความคิดละเอียดลออ และใช้รูปแบบการสอนความคิด

สร้างสรรค์  Williams Cube CAI Model โดยกิจกรรมที่

จัดทำขึ้นนี้ ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดย

ผู้เชี ่ยวชาญด้านการสอนศิลปะเด็กในระดับชั้นประถม

ศึกษาจำนวน 3 ท่าน และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นจำนวน

2 ท่านแลว้ (ตารางที ่1)

3. แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค ์TCT-DP (The

Test for Creative Thinking Drawing Production)(8)

สร้างโดย ดร.แฮนส ์จีย์ เยลเลน (Hans G. Jellen)

อาจารย์มหาวิทยาลัยเซาท์เธิน อิลลินอยส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ ดร.เคลาส์ เค เออร์บัน (Klaus K. Urban)

อาจารย์มหาวิทยาลัยแฮนโนเวอร์ ประเทศสหพันธรัฐ

เยอรมันนี เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้ทดสอบวาดรูปต่อเติม

ภาพที่กำหนดให้อย่างอิสระตามจินตนาการภายในขอบ

เขตของชว่งเวลาทีก่ำหนดให ้   ส่ิงทีก่ำหนดเปน็ส่ิงเรา้ทีจั่ด

เตรยีมไวใ้นรูปแบบของชิน้ส่วนเลก็ ๆ ท่ีมีขนาดและรปูร่าง

แตกตา่งกนั  มีรูปครึง่วงกลม  รูปมุมฉาก รูปส่ีเหลีย่มจตรัุส

แบบไม่สมบูรณ์  รูปรอยเส้นประ รูปเส้นโค้งคล้ายตัว S

ซึ่งประกอบอยู่ด้านในและด้านนอกของกรอบสี่เหลี่ยม

ใหญข่นาด 5 × 5 น้ิว   การวดัผลจะมหีลักในการใหค้ะแนน

เม่ือต่อเตมิส่วนตา่ง ๆ

แบบทดสอบนี ้หาค่าความเช ื ่อมั ่นโดยนำไป

ทดสอบกับเด็กต่างระดับความรู้ในประเทศเยอรมันและ

ประเทศอื่นทั่วโลก 30 ประเทศ  ค่ามาตรฐานในเยอรมัน

ประเมนิโดยใชก้ลุม่ตวัอยา่งอายรุะหวา่ง 4 - 16 ปี จำนวน

2,500 คน ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องอายุ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ลักษณะของโรงเรียน ค่าความเที่ยงตรง

(Validity) ได้ค่าสัมพันธ์ดังนี้ นำไปใช้กับเด็กพิเศษ  หูตึง

ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.91, นำไปใช้กับเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ำได้ค่าความเชื่อมั่น 0.92, นำไปใช้กับเด็ก

ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูง ได้ค่าความเชือ่ม่ัน 0.89 และ

นำไปใช้กับเด็กในโปรแกรมคณติศาสตร ์ได้ค่าความเชือ่ม่ัน

0.94

ในปีพ.ศ. 2532 อนินทิตา โปษะกฤษณะ ได้พัฒนา

ฉบับภาษาไทย (9)   โดยนํามาทดลองใช้?กับเด็กระดับ

อนุบาลที่มีอายุระหว่าง 4.7 - 6.2 ปี จํานวน 48 คน ใน

โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย กรุงเทพมหานคร ทําการทดสอบ

2 คร้ังไดค้า่ความเชือ่ม่ัน 0.77 และ 0.96 ตามลาํดบั ส่วน

ค่าความเที่ยงตรงนั้นพบว่าเด็กที่มีค่าคะแนน TCT-DP

อยู่ในกลุ่มสูงในการทดสอบครั้งแรก  ยังคงได้คะแนนสูง

ในการทดสอบครัง้หลัง ส่วนเดก็ท่ีมีค่าคะแนนอยูใ่นกลุ่มต่ำ

ในการทดสอบครัง้แรก  ก็ยังคงไดค้ะแนนตำ่ในการทดสอบ

ครั้งหลังเช่นกัน

ตารางที ่1. รายชือ่กจิกรรมสรา้งงานศลิปะผา่นการเลน่เพือ่พฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละวตัถปุระสงค์

ลำดับ ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์

1 ยินดีที่ได้รู้จัก ทำความรูจั้ก สร้างความคุน้เคย
2 นักวาดภาพไม่เหมือน ฝึกแสดงความคิดของตนเอง
3 วาดภาพปดิ ๆ เปิด ๆ ฝึกการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4 ฟองสบู่ดูเป็นศิลป์ ฝึกความกล้าในการทำสิ่งที่แปลกใหม่
5 กฬีา “สี” ฝึกการคิดแก้ไขปัญหาภายใต้ความกดดัน
6 ตามล่าหาสมบัติ ฝึกความชา่งสงัเกต การคดิวเิคราะห์
7 กลิง้ กลิง้ กลิง้ ฝึกการคิดในหลายแง่มุม
8 นักทำขนมตัวยง สร้างจินตนาการ
9 ยิงภาพ ทดลองทำสิ่งที่แปลกใหม่
10 เกลีย่ เขีย่ คิด เหน็มุมมองของผูอ่ื้น ยอมรับความเหน็ตา่ง
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การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive

statistics) เพือ่อธิบายลกัษณะทัว่ไปของประชากรทีศึ่กษา

และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เปรียบเทียบ

ผลคะแนนเฉลี ่ยระหว่างกลุ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ด้วยสถิติ Non – parametric Mann – Whitney Test

และเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มทดลองและ

ภายในกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Non – parametric Wilcoxon

Signed Ranks Test

ผลการศึกษา

นกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 42 คน มีอัตราสว่น

ระหว่างเพศเท่ากัน คือ ประกอบด้วยเพศชาย 21 คน

(ร้อยละ 50) และเพศหญงิ 21 คน (ร้อยละ 50) แบ่งกลุม่

ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยใชว้ธิกีารสุม่อยา่งงา่ย คอื ให้

นักเรียนที่มีเลขที่ในห้องเรียนเป็นเลขคี่อยู่ในกลุ่มทดลอง

และนักเรียนที่มีเลขที่เป็นเลขคู่อยู่ในกลุ่มควบคุม  พบว่า

ในกลุ่มทดลองประกอบด้วยเพศชาย 11 คน (ร้อยละ 52.40)

และเพศหญิง 10 คน (ร้อยละ 47.60) ในกลุ ่ม

ควบคุมประกอบด้วยเพศชาย 10 คน (ร้อยละ 47.60)

และเพศหญงิ 11 คน (ร้อยละ 52.40) อายุของกลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในช่วง 7 – 9 ปี โดยอาย ุ7 ปีมีจำนวน 11 คน (ร้อยละ

26.20) อยู่ในกลุม่ทดลอง 6 คน (ร้อยละ 28.6) และกลุม่

ควบคมุ 5 คน (ร้อยละ 23.80) เดก็อาย ุ 8 ปีมีจำนวน 19

คน (ร้อยละ 45.20) ซ่ึงเป็นอายุท่ีมีมากท่ีสุดในกลุ่มตัวอย่าง

อยู่ในกลุม่ทดลอง 7 คน (ร้อยละ 33.30) และกลุม่ควบคมุ

12 คน (ร้อยละ 57.10) อาย ุ9 ปีมีจำนวน 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

ลูกคนเดยีว 18 คน (ร้อยละ 42.90) (ตารางที ่2)

ตารางที ่2. แสดงจำนวนรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งตามขอ้มูลส่วนบคุคล  (n = 42)

ข้อมูลส่วนบุคคล    กลุม่ทดลอง   กลุ่มควบคมุ   รวมทัง้หมด

n % n % n %

เพศ

ชาย 11 52.40 10 47.60 21 50.00

หญิง 10 47.60 11 52.40 21 50.00

อายุ

7 ปี 6 28.60 5 23.80 11 26.20

8 ปี 7 33.30 12 57.10 19 45.20

9 ปี 8 38.10 4 19.00 12 28.60

โรคประจำตัว

มี 2 9.52 8 38.10 10 23.81

ไม่มี 19 90.48 13 61.90 32 76.19

พี่น้อง

มี 10 47.60 14 66.70 24 57.10

ไม่มี 11 52.40 7 33.30 18 42.90
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ขณะดำเนินการทดลอง พบว่ามีผู ้ท ี ่ตรงตาม

เกณฑ์การคัดออก 4 คน คือ ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือและ

ไม่เขา้รว่มกจิกรรมเกนิ 2 ครัง้ โดยอยูใ่นกลุม่ทดลอง 1 คน

และในกลุ่มควบคุม 3 คน ผู้ที่ถูกคัดออกนี้ยังคงได้ร่วม

กิจกรรมที่เหลือกับคนอื่น ๆ ตามปกติเพื่อไม่ให้เกิดความ

รู้สึกแปลกแยก เพียงแต่ไม่นำผลคะแนนมาใช้ในการคิด

วิเคราะห์  หลังจากตัดผู้ที่ตรงตามเกณฑ์การคัดออกแล้ว

ตรวจสอบการแจกแจงข้อมูลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม

ควบคมุ โดยใช ้Exact Test ด้วยวธีิ Hypergeometric หรือ

Mann Whitney Test พบว่าทั้งการแจกแจงเพศและอายุ

ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ ในกลุ่มทดลองจำนวน 20 คน มีสัดส่วนของ

เพศหญิงและชายเพศละ 10 คนเท่ากัน และมีอายุเฉลี่ย

8 ปี ในกลุม่ควบคมุจำนวน 18 คน มีสัดส่วนของเพศหญงิ

มากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงร้อยละ 55.60 และมี

อายเุฉล่ีย 7 ปี 6 เดอืน

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนความคิด

สร้างสรรค์เฉลี ่ยไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมวิเคราะห์

โดยการใช้สถิติ Non – parametric Mann – Whitney

Test ท่ีระดบันยัสำคญัที ่0.05 (ตารางที ่3)

หลังการทดลอง ผลการวิเคราะห์โดยการใช้สถิติ

Non – parametric Wilcoxon Signed Ranks Test ที่

ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความ

คิดสร้างสรรค์เฉลี่ยหลังได้รับกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับ

กิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (P = 0.002)

และกลุ่มควบคุมที่ยังไม่ได้รับกิจกรรมใด ๆ มีผลคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

(ตารางที ่4)

ตารางที่ 3. แสดงการแจกแจงข้อมูลเพศ อายุเฉลี่ย และผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองกับ

กลุ่มควบคมุ  (n = 38)

ข้อมูล กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

ส่วนบุคคล Mean ±±±±± SD n % Mean ±±±±± SD n % P - value

เพศ ชาย            - 10 50            - 8 44.40 0.615

หญิง            - 10 50            - 10 55.60

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

ตารางที ่4. เปรียบเทียบผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง

และภายในกลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง 21.07 8.35 26.07 8.31 0.002

กลุ่มควบคุม 18.11 5.63 21.28 4.61 0.080

ตัวแปร Pre - Test * Post - Test 1 **

Mean ±±±±± SD Mean ±±±±± SD P - value

* กอ่นการทดลอง ทัง้สองกลุม่ไม่ไดท้ำกจิกรรม

** หลงัการทดลอง กลุม่ทดลองไดท้ำกจิกรรม
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ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย (Mean Difference) ก่อนและ

หลังการทดลอง ของทั้ง 2 กลุ่ม โดยการใช้สถิติ Non –

parametric Mann – Whitney Test ที่ระดับนัยสำคัญที่

0.05 พบว่าค่าความแตกต่างของคะแนนความคิดสร้าง

สรรค์เฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองกับ

ของกลุม่ควบคมุไม่แตกตา่งกนัทางสถติ ิ(P = 0.349)

ด้วยผลการทดลองที่ยังไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงทำ

การทดลองซ้ำอีกครั้งโดยการจัดกิจกรรม 10 ครั้งในกลุ่ม

ควบคุม พบว่ากลุ่มควบคุมมีผลคะแนนความคิดสร้าง

สรรค์เฉลี่ยหลังได้รับกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรม

อย่างมนัียสำคญัทางสถติิท่ีระดบั 0.01 (p < 0.001) เทยีบ

เทา่กบักลุม่ทดลอง (ตารางที ่5)

จากการเปรียบเทียบผลคะแนนความคิดสร้าง

สรรค์เฉล่ียแสดงให้เห็นว่า หลังได้รับกิจกรรมท้ังกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมมีผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย

สูงขึน้ (ตารางที ่6) (รูปท่ี 1)

ตารางที่ 5. เปรียบเทียบผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยก่อนได้รับกิจกรรมกับหลังได้รับกิจกรรมภายในกลุ่มควบคุม

ตัวแปร Post - Test 1* Post - Test 2**

Mean ±±±±± SD Mean ±±±±± SD         P - value

กลุ่มควบคุม 21.28 4.61 30.59 6.52 0.000

* กลุ่มควบคุมยังไม่ได้ทำกิจกรรม

** กลุ่มควบคุมได้ทำกิจกรรมแล้ว

ตารางที ่6. เปรียบเทียบผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังกลุ่มควบคุมได้

ทำกจิกรรม

ตัวแปร Pre - Test Post - Test 1 Post Test 2

Mean ±±±±± SD Mean ±±±±± SD Mean ±±±±± SD

กลุ่มทดลอง 21.07 (8.35) 26.07 (8.31) 30.67 (9.40)

กลุ่มควบคุม 18.11 (5.63) 21.28 (4.61) 30.59 (6.52)
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อภปิรายผล

วตัถปุระสงคข์องการวจัิยนี ้คอื เพือ่ศกึษาผลของ

การจัดกิจกรรมสร้างงานศิลปะผ่านการเล่นต่อความคิด

สร้างสรรค์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผล

ได้ดังนี้

ประเด็นที ่1

หลังได้รับกิจกรรม 10 ครั้ง เด็กกลุ่มทดลองมีผล

คะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉล่ียสูงข้ึนกว่าก่อนได้รับกิจกรรม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 (P = 0.002)

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานว่าหลังการทำกิจกรรมการสร้าง

งานศิลปะผ่านการเล่นแล้วเด็กนักเรียนจะมีคะแนนความ

คิดสร้างสรรค์เพิ ่มขึ ้น สอดคล้องกับแนวความคิดของ

คาร์ล  โรเจอร์ส(10)  ท่ีว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับ

ให้เกิดขึ ้นได้แต่สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ ้นได้ด้วยการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อัลคาห์ตานี(11) (Alkahtani, Keetam 2009) ที่ศึกษาผล

ของการฝึกความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการเขียนแผนภาพ

ความคดิในเดก็ผู้หญงิระดบัช้ันประถมศกึษาปท่ีี 4 และ 5

ที่เป็นโรคสมาธิสั้น ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับ

การฝึกความคิดสร้างสรรค์มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์

สูงกวา่กลุม่ควบคมุ กญัจนา ศลิปกจิยาน(12)  ศึกษาผลของ

การเล่นโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์

ของเดก็ปฐมวยั  พบวา่คะแนนความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็

ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สุพัตรา พรหมจรรย์(13)

ศึกษาผลของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิด

นีโอฮิวแมนนิสของเด็กปฐมวัย จากการศึกษาพบว่าหลัง

ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสแล้ว

เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า

ก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ

0.01 ชลธิชา ชิวปรีชา(14) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของ

เด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปะด้วยใบตอง พบว่าความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะจาก

ใบตองสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที ่ระดับ 0.01 มนัสนันท์ จุ ่นบุญ(15) ศึกษาผลการใช้

โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ ที่มีต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พบว่าหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี ่ยคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัย

รูปที ่1. เปรียบเทยีบผลคะแนนความคดิสร้างสรรคเ์ฉล่ียกอ่นการทดลอง หลังการทดลอง และหลงักลุม่ควบคมุได้ทำกจิกรรม

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

                Pre-Test     Post-Test 1             Post-Test 2

35

30

25

20

15

10

5

0

ช่วงทีไ่ดรั้บกจิกรรม

ช่วงทีไ่ดรั้บกจิกรรม



126  Chula Med Jภรนิธร  วนิจิฉายะจนิดา และ วลัยฐ์ภิา  วทิยาศยั

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เสาวภากุล จันทร์ทิพย์(16)

ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะการปั ้นดินนํ ้ามันแบบ

ธรรมชาติเน้นการใช้คําถามที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์

และพฤติกรรมกลุ่มของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบว่า

หลังการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น วาทินี บรรจง(17) ศึกษาผลการจัดกิจกรรม

ศิลปะโดยบูรณาการแนวคิดเชิงออกแบบที่มีต่อความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล  พบว่ากลุ่มทดลองมี

ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01

จากงานวิจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านมา

สามารถสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาให้

เพ่ิมข้ึนได้โดยการจัดกิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนและ

จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวย

ประเด็นที ่2

เด็กในกลุ่มควบคุมท่ียังไม่ได้รับกิจกรรมใด ๆ  ก็พบ

ว่ามีผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัย

สำคัญทางสถิติ (P = 0.08) ซึ่งอาจเกิดจากการที่เด็กได้

เรียนรู้สิ ่งใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวันประกอบกับลักษณะ

ของโรงเรยีนทีท่ำการเกบ็ขอ้มูลมีรูปแบบการเรยีนการสอน

แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการให้

ความรู้ผ่านกิจกรรม จึงอาจส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์

เพิ่มขึ้นได้เองตามอายุและประสบการณ์ที่ได้รับในห้อง

เรยีน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจัิยของ อัลคาหต์านี(11) ทีพ่บวา่

เด็กสมาธิสั้นในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับโปรแกรมฝึกความ

คิดสร้างสรรค์ก็มีผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการ

ทดลองจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ TTCT เพิ่มขึ้น

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ประเด็นที ่3

เมื่อวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของคะแนนความ

คิดสร้างสรรค์เฉลี่ย (Mean Difference) ก่อนและหลัง

การทดลองของทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าหลังได้รับกิจกรรมกลุ่ม

ทดลองมีคะแนนความคดิสร้างสรรค์เฉล่ียเพ่ิมข้ึน 5 คะแนน

กลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับกิจกรรมมีคะแนนความคดิสร้างสรรค์

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.17 คะแนน กลุ่มทดลองมีส่วนต่างของ

คะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุม

1.83 คะแนน   แตเ่นือ่งจากเปน็คา่ความแตกตา่งทีไ่ม่มาก

ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติแล้วจึงพบว่าไม่

แตกตา่งกนัทางสถติ ิ (P = 0.349) ซ่ึงอาจเกดิจากจำนวน

กลุ่มตัวอย่างที่มีน้อยเพียง 21 คน จากผลต่างที่ไม่ชัดเจน

น้ีจึงนำไปสู่การทำการทดลองซำ้อีกคร้ังในกลุ่มควบคุมเพ่ือ

หาข้อสรุปว่ากิจกรรมการสร้างงานศิลปะผ่านการเล่นนี้มี

ผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจริงหรือไม่

ประเด็นที ่4

เมื่อทำการทดลองซ้ำในกลุ่มควบคุม หลังจาก

กลุ่มควบคุมได้ทำกิจกรรมทั้ง 10 ครั้ง พบว่ากลุ่มควบคุม

มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยหลังได้รับกิจกรรมสูง

กว่าก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

0.01 (P < 0.001) เป็นไปตามสมมติฐานว่าหลังการทำ

กิจกรรมการสร้างงานศิลปะผ่านการเล่น เด็กนักเรียนจะมี

คะแนนความคดิสร้างสรรคเ์พิม่ขึน้  แตเ่มือ่ใหก้ลุ่มทดลอง

ทำแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์อีกครั้งหลังจากที่สิ้น

สุดกิจกรรมไปแล้ว 8 สัปดาห์ ก็พบว่ากลุ่มทดลองมีผล

เฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติเช่นกัน ซึ่งอาจเนื ่องมาจากหลายปัจจัย เช่น

ปัจจัยเรื่องคุณภาพของกิจกรรมที่อาจไม่มีผลต่อความคิด

สร้างสรรคข์องเดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา แตผ่ลคะแนน

ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเวลาที่ผ่านไปแล้วความคิดสร้างสรรค์

เพิ่มขึ้นเองตามอายุของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของทอร์แรนซ์ และ อารี พันธ์มณี และคณะ ที่พบว่า

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กลดลงเมื่อเปลี่ยนจากระดับ

ชั้นอนุบาลเข้าสู่ประถมศึกษา  แต่เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจน

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างไรก็ตามงานวิจัยของอารี

พันธ์มณี เป็นการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย

เม่ือ 38 ปีก่อน ด้วยสภาวะแวดลอ้ม เทคโนโลย ีสภาพสังคม

และวัฒนธรรมที่เปลี ่ยนแปลงไปอาจมีผลต่อความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กไทยในปัจจุบันได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผล
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การศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยในปัจจุบัน

เมื่อวิเคราะห์จากกราฟในรูปที่ 1 พบว่าคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่มมีการเพิ่มขึ ้น

อย่างต่อเน่ือง  แต่กราฟในช่วงท่ีได้รับกิจกรรมจะมีความชัน

มากกว่า  ซึ่งอาจเป็นผลของกิจกรรมที่สามารถช่วยเพิ่ม

คะแนนความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นกว่าการเพิ่มขึ้นตาม

ปกติ

ข้อจำกดัในการวจิยั

1. ผลการทดลองในกลุ ่มทดลองที ่ได้นี ้อาจมี

ความคลาดเคลื่อนเพราะช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน ในกลุ่มทดลอง

เริ ่มทำกิจกรรมตั ้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึง

กลางเดอืนมกราคม   ซ่ึงเปน็ชว่งทีมี่วันหยดุหลายวนั และ

ทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ เช่น งานกีฬาสี

งานวนัพอ่ งานวนัเดก็ รวมถงึการสอบกลางภาค จึงสง่ผล

ให้กิจกรรมทั้ง 10 ครั้งขาดความต่อเนื่องและนักเรียนไม่มี

สมาธิในการร่วมกิจกรรมเท่าที ่ควร แตกต่างจากกลุ่ม

ควบคุมที่ถูกขัดจังหวะด้วยวันหยุดน้อยกว่า กิจกรรมจึงมี

ความตอ่เนือ่งมากกวา่

2. การทำแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์

TCT-DP ซ้ำ 3 ครั้ง อาจทำให้เกิดการจำแบบทดสอบได้

และส่งผลต่อคะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับ แม้ว่า

แบบทดสอบนี้ได้ทำการทดลองหาค่าความเที่ยงแล้ว และ

ระบุว่าควรเว้นระยะห่างในการวัดซ้ำอย่างน้อย 2 สัปดาห์

แต่กลุ่มทดลองที่ใช้ในการหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ

ในประเทศไทย คือ เด็กระดับชั้นอนุบาล ความเที่ยงที่

ได้อาจมีผลเฉพาะในกลุ ่มเด็กอนุบาลเท่านั ้น แต่อาจ

คลาดเคลื่อนเมื่อนำมาใช้ในเด็กระดับชั้นประถมศึกษา

ของไทย

3. การศึกษาวิจัยนี้เป็นการทดลองในเด็กกลุ่ม

เดยีว ผลการทดลองอาจเปลีย่นแปลงไดห้ากนำไปทดลอง

ในเด็กกลุ่มอื่นที่อยู่ในสภาพสังคมและสภาวะแวดล้อม

ที่แตกต่างออกไป เช่น เด็กในโรงเรียนต่างจังหวัด หรือ

โรงเรียนที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม

4. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลมีจำกัด ไม่สามารถ

ติดตามผลต่อได้ จึงไม่ทราบว่ากิจกรรมมีผลต่อความคิด

สร้างสรรค์ในระยะยาวหรือไม่

สรุป

เดก็นกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษาทัง้กลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุมมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด

หลังได้ทำกิจกรรมสร้างงานศิลปะ แสดงว่ากิจกรรมสร้าง

งานศิลปะมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนประถมศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณเด็กนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์

วิทยาทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตลอด

ระยะเวลาที ่ผ่านมา และขอขอบพระคุณผู ้อำนวยการ

โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาที ่อนุญาตให้ทำการศึกษาวิจัย

ภายในโรงเรียน ตลอดจนครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุก

ท่านที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
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