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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

ของวิลเลียมส์ กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้อนุบาล 3/4 โรงเรียนสนามบิน อ าเภอเมอืงขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน

ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มการวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัย

เชิงทดลองขั้นต้นด าเนินการตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

(1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์ จ านวน 4 แผน 12 กิจกรรม (2) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ตาม

แนวคิดของทอแรนช์ 4 ด้าน คือ 1) ความคิดคล่องแคล่ว 2) ความคิดยืดหยุ่น 3) ความคิดริเร่ิม และ 4) ความคิดละเอียดลออ

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ

ความแตกตา่งของความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยค่าที t-test แบบ dependent 

 ผลการวจิัยพบวา่ 

  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้จากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์  โดยมีจ านวน

นักเรียนท้ังหมด 35 คน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านความคิดริเริ่มมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 7.04 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.40 ของคะแนนท้ังหมด และด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ความคิดคล่องแคล่ว

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.97 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 69.70 จากองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน 

มคีะแนนเฉลี่ยรวมท้ังหมด 28.00 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70.00 พบวา่ นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ABSTRACT 

 The objective of this research study was to develop childhood children’s innovative thinking through lesson 

plans basing on Williams’ idea. The sample group consisted of 35 kindergarten children in room No. 3/4 in 

Sanambin School, Ampur Muang, KhonKaen Province, under the Office of KhonKaen Primary Educational Service 

Area I. The sample group was randomly selected from among the total 4 classrooms during the first semester of 

academic year 2019. experimented within the basic The research methodogy was One Group Pretest-Posttest 

Design framework, The research tools included 1) 4 lesson plans based on Williams’ ideas and 2) a Torrance’s 

innovative thinking test on the four aspects of (1) deft thinking, (2) flexible thinking, (3) initiative thinking and  

(4) meticulous thinking. Basic statistics were used to analyze the data collected for percentage, arithmetic mean, 

and standard deviation, and a t-test for dependent was administered to find the differences between the pretest 

and posttest scores. 

 The findings showed that: 

  On the aspect of childhood children’s innovative thinking deriving from constructive activities, it was found 

that the aspect of initiative thinking showed a highest mean score of 7.04 or 70.40%, and the aspect of deft 

thinking showed the least mean score of 6.97 or 69.70%. From the components of creativity of preschool 

children in 4 aspects, with a total average score of 28.00 or 70.00 %. It was also found that the children’s 

posttest score on innovative thinking was significantly higher than their pretest one at the .05 level of 

significance. 

 

Keywords :  Innovative thinking,  Creative activities management basing on Williams’ ideas 

ภูมิหลัง 

 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 

6 ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู

และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและ

พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ

ภายใตบ้ริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยูด่้วยความรัก

ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐาน

คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เกิดคุณค่าต่อตนเองและครอบครัวสังคมและประเทศชาติ

การศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนา

ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพ

และต่อเนื่องได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีสุข

และเหมาะสมตามวัยมีทักษะชีวิตและปฏบัิติตนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีมวีินัยและส านึกความเป็นไทย

โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาพ่อแม่ครอบครัวชุมชน

และทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องก ับการพัฒนาเด็กในหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ประกอบด้วย พัฒนาการ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) พัฒนาการทางด้านร่างกาย 2) พัฒนาการทางด้านอารมณ์

จิตใจ 3) พัฒนาการทางด้านสังคม และ 4) พัฒนาการ

ด้านสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 พัฒนาขึ้นบนแนวคิดหลักส าคัญเกี่ยวกับ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยการท างานของสมองการเรียนรู้

และการเล่นของเด็ก โดยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้

จึงถือ “การเล่น” อย่างมจีุดมุง่หมายเป็นหัวใจส าคัญของการ

จัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง  

5 ด้าน ครูจ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรม

ท่ีแวดล้อมตัวเด็กวา่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ

และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนแนวคิดในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัย ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก 
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2) แนวคิดเกี่ยวกับการท างานของสมอง 3) แนวคิดเกี่ยวกับ

การเรียนรู้และการเล่นของเด็ก 4) แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและ

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 5) แนวคิดเกี่ยวกับการ

ประเมินพัฒนาการ 6) แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม และ 

7) แนวคิดเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมกับครอบครัว ในห้องเรียนท่ีเด็ก

เรียนรู้แบบลงมือกระท าเด็กจะได้ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ  คน 

แนวคิด และเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ อย่างหลากหลายสิ่งเหล่านี้

เป็นประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

อารมณ์สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

และการท่ีเด็กมีประสบการณ์ส าคัญซ้ าแล้วซ้ าอีกเช่นนี้ก็จะ

ช่วยให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองในท่ีสุด 

(สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้, 2550) 

กล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระท าถือเป็นหัวใจ

ส าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ก าหนดให้จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการท้ังทักษะและ

สาระการเรียนรู้ 

 วิธีการท่ีจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กระท าได้หลายวิธี 

ได้แก่ การระดมความคิดและการฝึกคิดเป็นรายบุคคลทฤษฎี

พหุปัญญาการคิดแบบหมวก 6 ใบ และการจัดกิจกรรมตาม

แนวคิดของวิลเลียมส์ (ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, 2545) 

Frank Williams (1971) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้พัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเป็นท่ีเรียกว่า 

William Cube CAI Model ขึ ้นเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ท้ังด้านความรู้ความคิดความรู้สึกและ

การแสดงออกในด้านวิถีของความคิดสร้างสรรค์ โดยวิลเลียมส์

ได้เสนอแนวคิดเทคนิควิธีการสอนและการจัดกิจกรรมไว้  

18 กิจกรรม ดังนี้ 1) ความขัดแย้ง (paradoxes) 2) การพิจารณา

ลักษณะ (attributes) 3) การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย (analogies) 

4) การบอกสิ่งท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความจริง (discrepancies) 

5) การใช้ค าถามยั่วยุและกระตุ้นให้ตอบ (provocative questions) 

6) การเปลี่ยนแปลง (examples of change) 7) การเปลี่ยนแปลง

ความเชื่อ (example of habit) 8) การสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้าง

เดิม (organized random search) 9) ทักษะความสามารถท่ีจะ

ศกึษาค้นควา้รวบรวมข้อมูล (skill of search) 10) การค้นหาค าตอบ

จากค าถามที่ก ากวมไม่ชัดเจน (tolerance for ambiguity) 

11) การแสดงออกจากการหยั่งรู้ (intuitive) 12) การปรับปรุง

เพื่อพัฒนา (adjustment to development) 13) ลักษณะบุคคล

และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลงาน (study creative people 

and processes) 14) ประเมินสถานการณ์  (evaluate situations) 

15) ทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (creative reading skills) 

16) ทักษะการฟังอย่างสร้างสรรค์ (creative listening skills) 

17) ทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ (creative writing skills) 

และ 18) ทักษะการมองภาพในมิติต่าง ๆ ท่ีแปลกใหม่ 

(visualizationskills) จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ี

วิลเลียมส์พัฒนาขึ้น มีความหลากหลายเป็นมากและเป็น

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยตรง

กิจกรรมสร้างสรรค์ท าให้คนเรามีศักยภาพทางการคิดเกิด

จากสมองท้ัง 2 ซีก คือ ซีกซ้ายและซีกขวาของเราท างานและ

พัฒนาการคิดตัดสินใจและคิดสร้างสรรค์ดังนั้นกิจกรรม

สร้างสรรค์ จึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเชื่อมโยงการท างาน

ของสมองและพัฒนาจินตนาการซึ่งสัมพันธ์กับประสบการณ์

ของเด็ก เด็กจะแสดงออกมาเป็นภาพรูปร่างและรูปทรง 

จึงเป็นโอกาสท่ีเด็กจะได้ฝึกสมองจากกิจกรรมสร้างสรรค์

ท่ีมีหลากหลายแบบเป็นการให้เด็กกระท าและสังเกต ซึ่งเป็น

การสร้างประสบการณ์ตรงให้เด็ก เด็กจะเกิดความสามารถ

ในการพัฒนาความคิดรวบยอดและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ

สิ่งต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์ยังสามารถพัฒนาจิตเด็กได้

อย่างมีคุณภาพ คือ ให้เป็นผู้มีความอดทนเพราะต้องสร้างสรรค์

ผลงานของตนจนส าเร็จจะสรา้งความภูมใิจต่อตนเองกจิกรรม

สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ส าหรับเด็กเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์การรับรู้ความงาม

ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะส าหรับเด็ก

หลากหลายแบบ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ 

การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การป้ัน การร้อย การประดิษฐ์หรือ

วธีิอื่น ๆ ท่ีเด็กสามารถจะคิดสร้างสรรค์ได้และมีความเหมาะสม

ตามวัยของเด็กกิจกรรมข้างต้นท่ีกล่าวมาล้วนส่งเสริมให้เด็ก

มกีารพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์และส่งผลต่อการมีสมาธิ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ มากขึ้นอกีด้วย (คณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542) 

 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจ

ท่ีจะท าวิจัยเร่ือง ผลของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้

แนวคิดของวิลเลียมส์มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
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ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสนามบิน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อให้นักเรียน

มีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ท่ีสูงขึ้นตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยได้กล่าวไว้ท่ีมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ที่ 11 คือ เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และ

ได้ผลจากการท าวิจัยในคร้ังนี้มาใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยตอ่ไป 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัยท่ีได้จากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้

แนวคิดของวลิเลียมส์ 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวจิัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้นด าเนินการตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design 

กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อใชใ้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดของวลิเลียมส์โดยผู้วจิัยได้ก าหนดกรอบ

แนวคิดของการวจิัย ดังนี้ 

 

 

ภาพประกอบกรอบแนวคิดของการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เด็กปฐมวัย

โรงเรียนสนามบิน ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ห้อง 3/4 จ านวน 

1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random sampling) โดยมีหอ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุม่ 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้

แนวคิดของวลิเลียมส์ 

  2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 12 กิจกรรม 

 วิธีรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการทดลองจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

ตามแผนการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน ดังนี้ 

   1. ขออนุญาตผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน

สนามบินเพื่อท าการทดลองการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้

แนวคิดของวลิเลียมส์ รวมท้ังชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล

พร้อมกันนีข้ออนุญาตจากผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ระดับช้ัน

อนุบาลท่ี 3 โรงเรียนสนามบิน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง

ในการจัดกิจกรรม 

   2. เก็บข้อมูลโดยการทดสอบความคิดสร้างสรรค์

ก่อนการท ากิจกรรมกับกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบวัดความคิด

สร้างสรรค์และเก็บคะแนนก่อนการทดลอง (pretest) 

   3. ด าเนนิการทดลองโดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ตามแผนการจัดประสบการณ์

ท่ีสร้างขึ้นตามแผนการจัดประสบการณ์ด้วยตนเอง ใช้เวลา

ท ากิจกรรมคร้ังละ 30 นาที โดยแบ่งเป็นภาคเช้าเวลา 

09.30-10.00 น. และภาคบา่ยเวลา 14.30–15.00น. 

 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X ), ค่าร้อยละ 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบ

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับ

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวลิเลียมส์โดยใช้

สถิตคิ่าที t-test แบบ dependent 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียนจาก

เด็กปฐมวัยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด

ของวิลเลี่ยมส์ จ านวน 12 กิจกรรม และได้ท าการทดสอบ

จากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนช์ส่งผลท าให้

เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการทางการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์

เพิ่มขึ้นจากตามเกณฑ์มาตรฐานผลการวจิัยดังตาราง 1 

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดวิลเลียมส์ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

วา
รส
ารว

ิชา
กา
ร 

หล
ักส
ูตร
แล
ะก
ารส

อน
 

มห
าวิ
ทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



บทความวิจัย                                                                                                            วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

Journal of Curriculum and Instruction Sakon Nakhon Rajabhat University 

 

55 

ตาราง 1 สรุปผลจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

            ของเด็กปฐมวัย 12 กจิกรรม 

การทดสอบ 
จ านวน

นักเรียน 

คะแนน 

ที่ได้ 

(120) 

ร้อยละ S.D. t one-tail 

ก่อนเรียน 
35 

57.91 48.26 3.60 
17.544* .000 

หลังเรียน 84.00 70.00 11.50 

 P<.05 

 จากตาราง 1 พบว่าผลจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย 12 กิจกรรม ก่อนท่ีจะได้รับการจัดการเรียนรู้

ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดของวิลเลี่ยมส์ ท าให้

พัฒนาการทางการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

จ านวน 35 คน มีคะแนนที่ได้เฉลี่ยคิดเป็น 57.91 คะแนน

จากคะแนนรวม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.26 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 3.60 และหลังจากได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของ

วิลเลี่ยมส์ท าให้พัฒนาการทางการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย จ านวน 35 คน มีคะแนนท่ีได้เฉลี่ยคิดเป็น 

84.00 คะแนนจากคะแนนรวม 120 คะแนน มีคะแนน

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 11.50 และคิดเป็นร้อยละ 70.00 

และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่านักเรียนมีความคิด

สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 

อภิปรายผล 
 การวิจัยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดของวิลเลียมส์สรุป

ผลการวจิัยสามารถน ามาอภปิรายผลได้ดังนี้ได้ดังน้ี 

  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้จากการจัด

กิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์มีจ านวน

นักเรียนท้ังหมด 35 คน ได้ท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

ของทอแรนช์ จ านวน 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1. ความคิด

คล่องแคล่ว 2. ความคิดยืดหยุ่น 3. ความคิดริเร่ิม และ 4. 

ความคิดละเอียดลออเมื ่อพิจารณาในแต่ละด้าน  พบว่า 

ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความคิดริเร่ิมมคีะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 7.04 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.40 ของคะแนน

ท้ังหมด และด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านความคิด

คล่องแคล่วมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.97 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 

69.70 ของคะแนนท้ังหมดและผลจากแบบทดสอบความคิด

สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 12 กิจกรรมก่อนท่ีจะได้รับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดของ

วลิเลี่ยมส์ท าให้พัฒนาการทางการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย จ านวน 35 คน มีคะแนนท่ีได้เฉลี่ยคิดเป็น 

57.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.26 และหลังจากได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของ

วลิเลี่ยมส์ท าให้พัฒนาการทางการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย จ านวน 35 คน มีคะแนนท่ีได้เฉลี่ยคิดเป็น 

84.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.00 และจากการทดสอบ

ค่าที (t-test) พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ

ในการท่ีเด็กได้ท ากิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ท้ังหมด 12 กิจกรรม แล้วท าให้เด็กมีการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะความคิดด้านริเ ริ่ม  คือ 

เด็กสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้ดีขึ้นรวมถึง

มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานในด้านอื่น ๆ ดีขึ้น

ตามล าดับจนได้ผลงานเป็นไปตามคุณลักษณะอันพงึประสงค์

ของผู้วิจัยตลอดจนกิจกรรมตามแนวคิดของวลิเลียมส์ท่ีน ามา

ให้เด็กได้ท าการทดสอบในคร้ังนี้ส่งเสริมพัฒนาการกระตุน้ให้

เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในทางชื่นชมผลงานของตัวเอง

และท าให้เด็กกล้าท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดีส่งผลให้

เด็กมีพัฒนาการดา้นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ประสานงานกัน

ได้เป็นอย่างดี ซึ ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สาธิตา 

จักรบุตร (2550) ผลของการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีต่อ

ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการประสานงาน

ระหว่างมือและตาและความสามารถด้านการเขียนลีลาเส้น

ของ : กรณีศกึษาเด็กออทิสตกิระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาล

บ้านหนองแวง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า คะแนน

ความสามารถในการประสานงานระหว่างตากับมอืของนักเรียน

หลังได้รับการฝึกสูงกวา่ก่อนการฝึกอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 และคะแนนความสามารถในการเขียนลลีาเส้นคอ

นักเรียนหลังได้รับการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 และสอดคล้องซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พัฒนาขึ้นบนแนวคิด

หลักส าคัญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยถือว่าการเล่น

ของเด็กเป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างานของสมอง
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ผ่านสื่อท่ีต้องเอื้อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นประสาทสัมผัส

ท้ังห้าโดยครูจ าเป็นตอ้งเข้าใจและยอมรับวา่สังคมและวัฒนธรรม

ท่ีแวดล้อมตัวเด็กมอีทิธิพลตอ่การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ

และพัฒนาการของเด็กแตล่ะคนและสอดคล้องกับผลงานวจิัย

ของ ณัฐวรรณ ขนชัยภูมิ (2546) ได้ท าการศกึษาเปรียบเทียบ

ผลของการใช้กิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทั้งห้าในการภาพ

กับการป้ันท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้น

อนุบาล 2 โรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

พบว่า 1) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 มีความคิดสร้างสรรค์

เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการฝึกโดยใชก้ิจกรรมฝึกประสาทสัมผัส

ท้ังห้าในการวาดภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2) นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

หลังจากได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสท้ังห้า

ในการป้ันอย่างมีในส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล 2 ท่ีได้รับการฝึกโดยใช้กิจกรรมฝึกประสาท

สัมผัสท้ังห้าในการวาดภาพนักเรียนท่ีได้รับการฝึกโดยใช้

กิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสท้ังห้าในการป้ันมคีวามคิดสร้างสรรค์

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วลิญา ปรีชากุล (2550) ได้ศึกษา

การใช้กิจกรรมศิลปะวาดภาพที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียนชั้นอนุบาลพบว่าหลังการทดลองท ากิจกรรม

ศิลปะวาดภาพ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์

ท้ังโดยรวมและรายด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนรู้และการศึกษาคร้ังต่อไปประกอบด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้และข้อเสนอแนะส าหรับ

ครัง้ตอ่ไป 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้

   1.  ให้จัดสรรเวลาในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์

ในแต่ละดา้นให้เหมาะสม   

   2. การเลือกแนวคิดของวิลเลียมส์ต้องพิจารณา

จากผู้เรียนเป็นหลักวา่ต้องการพัฒนาด้านใดบ้าง 

  ข้อเสนอแนะส าหรับครั้งต่อไป 

   1. ควรศึกษาถึงผลของการน าแนวคิดเทคนิคของ

วลิเลียมส์ไปใชพ้ัฒนาความคิดสร้างสรรค์กับนักเรียนช้ันอื่น ๆ 

ก่อนรวมถึงการน าไปใช้กับกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย

ในวชิาอ่ืน ๆ 

   2. ควรทดลองใช้เทคนิคอื่นตามแนวคิดของวิลเลียมส์

ท่ียังไม่ได้ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย 
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