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The purpose of this research and development (R and D) was to develop an instructional model to
enhance creative thinking of kindergarteners using research systhesis results.
The research participants for comparing creative thinking were 72 kindergartens children ages 5 to
6 years. (36 in an experimental group, 36 in a control group). The TCT-DP: Test for Creative Thinking Drawing Production - by Jellen and Urban was employed to measure kindergartener’s creative thinking. Data
were analyzed using descriptive statistics, repeated measures ANOVA, and multivariate analysis of variance
(MANOVA).
The research findings were as followed: 1) The instructional model using research synthesis results
to enhance creative thinking of kindergarteners consisted of a four-stage learning process: (a) Exploring the
possibilities; (b) Creative problem solving; (c) Sharing experiences; and (d) Organizing an exhibition. 2)
Creative thinking development of kindergarteners from experimental group in period 2 was higher than the
development in period 1, and the development in period 3 was higher than the development in period 2 at the
.05 level. Analysis results also revealed that creative thinking of the experimental group had a statistically
significant difference at .05 which were higher than those of the control group. 3) The efficiency E1/E2 of
instructional model using research synthesis results to enhance creative thinking of kindergarteners was
84.16/76.04 and the effect size was 2.963.
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s208
รายการอ้างอิง
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ภาคผนวก ค รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ภาคผนวก ง งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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ของตัวแปรสร้างสรรค์ 4 กลุ่ม
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของการวิจัย
การพัฒนาเด็ก เพื่อ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตาม ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ภายใต้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) สามารถอนุมานได้ว่า ต้องส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กร่วมด้วย โดยพิจารณาจากมาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์สาหรับเด็ก
วัย 3-5 ปี ที่ กาหนดให้เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสม ตามวัย มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ยัง เป็นคุณลักษณะสาคัญของคนเก่งตามเจตนารมณ์แผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ซึ่งมุ่งพัฒนาคน
ไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข อีกทั้ง ถูกกาหนดเป็นนโยบายและกรอบดาเนินงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ สอดรับกับแนวคิดการจัดการศึกษา บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่ ถวัลย์ มาศจรัส (2553) กล่าวว่าคุณลักษณะสาคัญของคนไทยยุคใหม่ประการหนึ่งตาม
กรอบปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) คือเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันเป็น
หนึ่งในหัวใจสาคัญทั้งเรื่องปฏิรูปการศึกษาและเรื่อง Creative Thailand ที่มุ่งหวังให้เป็นพลังสาคัญ
ขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต
นอกจากนี้ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ ( 2553) ทาวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสามกลุ่มประเทศหลัก คือกลุ่มประเทศสังคมนิยม ได้แก่ จีนและเวียดนาม กลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออก ได้แก่ ญี่ปุ่นและเกาหลี รวมถึงกลุ่มประเทศยุโรป ได้แก่เยอรมนีและ
ฟินแลนด์ พบว่าทั้ง สามกลุ่มประเทศ มีการให้คุณค่ากับการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ขณะที่
วัฒนธรรมไทยยังขาดการคิด ที่อิสระและสร้างสรรค์ นาไปสู่ข้อเสนอสาคัญและจาเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทย คือต้องส่งเสริมและให้ความสาคัญกับความคิดสร้างสรรค์ การผลิต และ การ
สร้างงานใหม่ สอดคล้องกับข้อค้นพบจากรายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ที่ระบุสภาพปัญหาการจัดการเรียน
การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านผู้เรียน พบว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางวิชาการมากขึ้น
แต่ขาดความคิดสร้างสรรค์ อันมี ทิศทางเดียวกับรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ที่เสนอให้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถเด็กปฐมวัยด้านความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประเด็นควรเร่งดาเนินการร่วมกับ

2
ด้านอื่นๆได้แก่ ด้านการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
รวมถึงปรับปรุงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและปรับปรุงการจัดหลักสูตรการศึกษา ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน
Runco (2004) อธิบายจุดเด่นของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยว่าเป็นสิ่ง
ซับซ้อน ด้วยไม่ใช่แค่ความสามารถทางการคิด ปัจจัยด้านอารมณ์ หรือพฤติกรรมทางสังคมอย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่ในความซับซ้อนมีความสัมพันธ์อย่างที่ Urban (2007) ขยายความว่าเป็นคุณลักษณะที่
ผสานและขึ้นอยู่กับความสามารถด้านอื่นอันแสดงออกผ่านลักษณะของบุคคล สิ่งที่บุคคลคิด แสดง
และกระทา นาไปสู่ความใหม่เชิงผลผลิต ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของมนุษย์
เป็นความสามารถที่นามนุษย์ไปสู่วิวัฒนาการต่าง ๆ
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแง่วิวัฒนาการของมนุษยชาติจะสอดคล้องกับที่ วิทยากร เชียงกูล
(2551) กล่าวว่ามนุษย์ถูกโปรแกรมมาให้ได้รับความพอใจจากการค้นพบและการ ใช้ความ คิด
สร้างสรรค์ เพราะ สิ่งนี้ นาไปสู่การอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ โดยเฉพาะ ปัจจุบัน โลกต้องการ
ความคิดใหม่ยิ่งกว่าสมัยใด เพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน ความยากจนขาดแคลน และความขัดแย้ง
ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึง่ ย่อมมาจากคนที่คิดสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ ลักขณา สริวัฒน์
(2549) ที่อธิบายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ว่ามีความซับซ้อนมาก ขึ้น
ยากจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีเดิม ความคิดสร้างสรรค์จึงมีบทบาทสาคัญตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไป
จนถึงสังคมขนาดเล็ก อย่างครอบครัวจนถึงสังคมขนาดใหญ่คือสังคมโลก โดย Ng และ Smith
(2004) เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังเป็นเหตุผลสาคัญทาให้เอเชียปรับตัวทางการศึกษา
เร่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียน ส่วนด้านศีลธรรม นิธิ
เอียวศรีวงศ์ ( 2549) มีทรรศนะว่า ปัญหาทาง ศีลธรร มของโลกสมัยใหม่ มีความหลากหลาย ทาให้
ต้องการความละเอียดอ่อนในการคิดอย่างรอบด้านและลงลึกมากกว่าเชื่อฟังกฎข้อห้ามโดยไม่
ไตร่ตรอง ดังนั้น ความคิด สร้างสรรค์จึงเอื้อต่อศีลธรร ม เพราะทาให้คนสามารถวิเคราะห์ความดีชั่ว
ได้รอบด้านกว่าการรู้คิด
จุดเด่นและความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวข้างต้น
แสดง ว่าหากต้องการ
สนับสนุน เด็กปฐมวัยให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพร้อมเผชิญความท้าทายในโลกยุคใหม่
จึงไม่ใช่เพียงการส่งเสริม เฉพาะทักษะการคิดเท่านั้น แต่ ต้องเป็นการส่งเสริมที่ตระหนักถึงการมีอยู่
และความสาคัญของ คุณลักษณะอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น Sternberg (2007) เห็น ว่าความคิดสร้างสรรค์
เป็น เรื่องของ นิสัยและทัศนคติการใช้ชีวิตซึ่งสามารถสนับสนุนให้เกิดได้
หรือดังที่ NESTA
(National Endowment for Science Technology and the Arts) องค์กรการสร้างนวัตกรรมของ
ประเทศอังกฤษ นิยาม ความคิดสร้างสรรค์ไว้ในปี 2003 ว่าหมายถึงการเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็น

3
คิดในสิ่งที่ไม่มีใครคิด และทาในสิ่งที่ไม่มีใครกล้า (Meager, 2006) สะท้อนถึงความช่างสังเกต
ความคิดริเริ่มแปลกใหม่ และไม่จานนต่ออุปสรรค แต่คุณลักษณะเหล่านี้จะเกิดขึ้นและพัฒนา
ต่อเนื่องได้อย่างไรในตัวบุคคล ยังเป็นคาถามที่นักวิจัย แสวงหาคาตอบมากว่าครึ่งศตวรรษ ( Lynch
และ Harris, 2001) ส่งผลให้เกิดงานวิจัยเชิงทดลองจานวนมากที่มุ่งหาวิธีส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็กระดับชั้นต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับปฐมวัย ซึ่งสามารถจาแนกกลุ่มของงานวิจัย
ได้ 3 แนวทาง คือ จาแนกกลุ่มตามทฤษฎี จาแนกกลุ่มตามแนวคิด และจาแนกกลุ่มตาม 6 กิจกรรม
หลักในการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย
การจาแนกกลุ่มตามทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์หากทาตามแนวทางของ Starko (2005) จะ
สามารถจาแนกได้ 5 กลุ่ม คือ 1) ทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theories) ที่กล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์สามารถอธิบายได้โดยกว้างผ่านกระบวนการทางานของจิตไร้สานึก และจิตก่อน
สานึก (Unconscious and preconscious processes) 2) ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist theories)
อธิบายความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นผลของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจง
3) ทฤษฎีกลุ่ม
มนุษยนิยมและพัฒนาการ (Humanist and development theories) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น
ส่วนหนึ่งของการเติบโตที่ดีโดยธรรมชาติและสามารถคาดเดาได้4) ทฤษฎีกลุ่มความคิดสร้างสรรค์เชิง
พุทธิปัญญา (Creativity as cognition) เสนอว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถอธิบายด้วยกระบวนการ
เดียวกับกระบวนการทางปัญญาอื่น ๆ และมีรูปแบบเหมือนการทางานของคอมพิวเตอร์ และ 5)
ทฤษฎีระบบ (Systems theories) เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน
อย่างซับซ้อน ทั้งกระบวนการทางปัญญา ลักษณะทางบุคลิกภาพ การปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ขอบเขต และกรอบของงาน
นอกจากนี้ยังมีการจาแนกกลุ่มตามแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ดังที่ Rhodes (1961)
พบว่าจุดเน้นในสาระและนิยาม ของความคิดสร้างสรรค์สามารถแบ่งได้ 4 สาย เรียกว่า 4Ps ได้แก่
1) บุคคล (Person) หรือคุณลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 2) กระบวนการ (Process) หรือ
องค์ประกอบของการคิดในการทางานสร้างสรรค์ 3) ผลงาน (Product) หรือสิ่งที่ได้จากการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และ 4) สภาวะบังคับหรือสภาพแวดล้อม (Press or environment) หรือคุณภาพ
ของสิ่งรอบตัวที่หล่อเลี้ยงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันนักวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่องความคิด
สร้างสรรค์หลายคน (Couger, Higgins และ McIntyre, 1993: Couger, 1996: Scritchfield, 1999:
Khatena และ Khatena, 1999: Puccio และ Gonzalez, 2004: Kaufman และ Sternberg, 2006:
Afolabi, Shelley และ Harold, 2008: Brumm, 2009) ได้กล่าวถึงแนวคิด 4Ps เป็นหลักมากขึ้น
สุดท้ายคือจาแนกตามกลุ่มกิจกรรมหลักของการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังปรากฏในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2547) แบ่งเป็น 6 กิจกรรมหลัก คือ 1) กิจกรรมเสรี/
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การเล่นตามมุม เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมเล่น มุมประสบการณ์หรือศูนย์ การเรียนที่จัดไว้
ในห้องเรียน โดยเด็กเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของตน 2) กิจกรรม
สร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
โดยใช้ศิลปะหรือวิธีการอื่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะกับพัฒนาการ 3) กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะจัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์/ กิจกรรมในวงกลม มุ่ งให้เด็กพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ฝึกการทางาน อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ เน้น ให้เด็กมีโอกาสฟัง พูด
สังเกต คิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผล และฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดความคิดรวบยอด ในเรื่องที่เรียน 5) กิจกรรม
กลางแจ้ง จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกาลัง เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ
โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก และ 6) เกมการศึกษา ช่วยพัฒนา
สติปัญญา มีกฏเกณฑ์กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้รู้จักสังเกต
คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จานวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
พื้นที่/ ระยะ
Saracho (2002) กล่าวว่าการตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่งผล
ให้เกิดโปรแกรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จานวนมาก และมีการอ้างถึงผลวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนเสมอ อย่างไรก็ดี งานเหล่านั้นล้วนแตกต่างด้านการวิจัย ขึ้นอยู่
กับคาจากัดความและแนวคิดทฤษฎีทางความคิดสร้างสรรค์ อันมีอยู่หลากหลาย ซึ่ง ผู้วิจัยพบว่างาน
ทางปฐมวัยของประเทศไทยนั้นมี ความแตกต่างด้านการวิจัย ตั้งแต่การกาหนดแบบแผนการทดลอง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง อายุของประชากรที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือที่เลือกใช้
ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ทว่าทั้งหมดมีวัตถุประสงค์การวิจัยตรงกันคือ การส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ให้เด็กอนุบาล
Simonton (2006) จาแนกการวิจัย ทางความคิดสร้างสรรค์เป็ น 2 กลุ่มตามจุดมุ่งหมายการ
ทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร คือ งานวิจัยพื้นฐาน ( Basic research) และงานวิจัย
ประยุกต์ (Applied research) โดยงานวิจัยพื้นฐานพยายามตอบคาถามเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งมีจุดเน้นที่แตกต่าง ขณะที่งานวิจัยประยุกต์ โดยเฉพาะ
งานด้าน การศึกษาจะให้
ความสาคัญกับการทดลองหาวิธีสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์และวิธีระบุเด็ก
ปัญญาเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Mindham (2005) ตั้งข้อสังเกตว่าทางตะวันตก มีการศึกษา
เชิงทฤษฎีและองค์ประกอบที่เอื้อต่อการมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ อย่างกว้างขวาง แต่มี
หลักฐานจานวนไม่มากเกี่ยวกับวิธีการ (Approach) ที่ใช้สอนความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าตรง
ข้ามกับแนวโน้มความสนใจของนักการศึกษาปฐมวัยไทย เนื่องจากจานวนงานที่เลือกศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับตัวแปรอื่น ๆ มีปริมาณน้อย ขณะที่เกือบทั้งหมดเลือก
ศึกษาผลการใช้กิจกรรมหรือวิธีสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนถึงการให้ความสาคัญ
ของนักการศึกษาปฐมวัยไทยต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ทว่าเมื่อมีการวิจัย
เชิงทดลองประเด็นเดียวกันจานวนมาก ทาให้ยากต่อการพิจารณาเลือกว่าวิธีสอนหรือเทคนิคการจัด
กิจกรรมแบบใดสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลได้ดีที่สุด
อนึ่ง วิธีที่สามารถให้ข้อสรุปจากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่อง เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เชื่อถือได้ และ
ทาให้เห็นภาพรวม คือการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน ( Meta-analysis) หรือที่
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2552) อธิบายว่าหมายถึงการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณแบบหนึ่งที่นักวิจัยนา
งานวิจัยหลายเรื่องซึ่งศึกษาปัญหาเดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ให้ได้
ข้อสรุปที่มีความกว้างขวางลุ่มลึกกว่าผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง โดยข้อมูลงานวิจัยสาหรับการวิเคราะห์
อภิมานจะมีสองส่วน ส่วนแรก คือ ผลการวิจัย ( Research findings) วัดในรูปดัชนีมาตรฐาน
(Standard indices) ได้แก่ ค่าขนาดอิทธิพล ( Effect size) หมายถึงค่าสถิติที่บอกขนาดของอิทธิพล
ของตัวแปรจัดกระทา ( Treatment) หรือตัวแปรอิสระ ( Independent variable) ที่มีต่อตัวแปรตาม
(Dependent variable) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) หมายถึงค่าสถิติบอก
ขนาดและทิศทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ส่วนที่สอง คือ
คุณลักษณะงานวิจัย ( Research or study characteristics) ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับรูปเล่มและการจัดทา
รายงานการวิจัย ข้อมูลด้านเนื้อหาสาระงานวิจัย และข้อมูลด้านวิธีการวิจัย ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิเคราะห์อภิมานมีจุดมุ่งหมายสาคัญ3 ประการ คือ 1) การสังเคราะห์สรุปเกี่ยวกับค่าดัชนีมาตรฐาน
จากงานวิจัยที่ นามาสังเคราะห์โดยมีหน่วยการวิเคราะห์แบบพหุระดับ คือระดับเล่มรายงาน และระดับ
การทดสอบสมมติฐาน เพื่อให้ทราบว่าตัวแปรอิสระที่หลากหลายจากงานวิจัยมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
คิดเป็น ขนาดและทิศทางอย่างไร 2) การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่เป็น
ตัวแปรกากับ (Moderator) มีอิทธิพลทาให้ค่าดัชนีมาตรฐานที่เป็นผลการวิจัยแต่ละเรื่องแตกต่างกัน
อย่างไร ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมานจึงทาให้ได้ผลการสังเคราะห์ที่มีความชัดเจน
มากขึ้นว่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยแต่ละเรื่องต่างกันเพราะอะไร และ
3) การวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแสดงอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อตัวแปรตาม
ซึ่งด้วยประสิทธิผลของ
การสังเคราะห์งานวิจัยดังกล่าวนี้ย่อมนามาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อจัดการเรียนการสอน เช่น
สามารถให้ข้อมูลว่าวิธีสอนแบบใดบ้างที่จาเป็นต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กอนุบาล
การศึกษาวิจัยในต่างประเทศมีการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับความคิด
สร้างสรรค์หลายประเด็น (Hunter, Bedell และ Mumford, 2007: Baas, De Dreu และ Nijstad, 2008:
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Scott, Leritz และ Mumford, 2004) ขณะที่ในประเทศไทยพบเพียงการสังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
กระนั้นก็ดีแม้ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2538) ได้เคยสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2514-2535 จานวน 156 เรื่อง แต่เมื่อจาแนกงานวิจัยตาม
ระดับชั้นของประชากรที่ศึกษา พบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กอนุบาล
เพียง 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.90 ของงานวิจัยทั้งหมด และมีงานวิจัยเชิงทดลองเพียง 21 เรื่องจาก
98 เรื่องเท่านั้นที่สามารถนามาสังเคราะห์เชิงปริมาณได้ อีกทั้งมีการแยกการวิเคราะห์แนวการสอน
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ออกจากกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ส่งผลให้ เกิดเป็น
ข้อสรุปโดยกว้าง คือ 1) แนวการสอนที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การเล่น
พื้นบ้าน การใช้ชุดสไลด์ การใช้กิจกรรมมุ่งฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ภาพ
การ์ตูนที่มีฉากประกอบ การสอนแบบวรรณี การฝึกใช้คาถามและตั้งคาถาม ชุดการสอน การสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ การฝึกคิดหัวเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ การเล่นสรรค์สร้าง การเคลื่อนไหว
และจังหวะที่เน้นองค์ประกอบพื้นฐาน การใช้ทักษะกระบวนการ9 ขั้น การใช้แบบฝึกการเขียนแบบ
สร้างสรรค์ การใช้แบบฝึกการมองเห็นปัญหา การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิด การสอนแบบเอริกา
การใช้เกมคณิตศาสตร์ การใช้เกมประกอบนิทาน วิธีการสอนแบบปฏิบัติการ วิธีการสอนตาม
แนวคิดแบบนีโอฮิวแมนนิส การใช้รูปแบบการสอนแบบ พ.ค.ส. การใช้การสอนแบบโครงการ และ
การสอนด้วยแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน และ 2) กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ได้แก่ การให้นักเรียนทากิจกรรมอย่างอิสระ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การคิดแบบอเนกนัย การเล่น
กับเพื่อนกับแม่ กิจกรรมทางภาษา การสร้างภาพโดยใช้รูปเรขาคณิต การฝึกทักษะการคิด ชุด
กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
สัญจร ชุดฝึกประดิษฐ์อุปกรณ์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทพลาสติก กิจกรรมพื้นฐานทางเทคโนโลยี
การเล่นสร้างเรื่องตามจินตนาการจากหนังสือภาพที่ไม่มีคาบรรยาย แบบฝึกวาดภาพเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือที่มีจานวนสมาชิก 5 คน การเล่นประกอบการใช้
คาถาม การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
เช่นเดียวกับ วาสนา กุสุมาลย์ (2550) ที่สังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์เนื้อหา
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับการศึกษา
ปฐมวัยและประถมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะของงานวิจัยและเพื่อสรุป ภาพรวมองค์
ความรู้ที่ได้จากข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาที่เป็น วิทยานิพนธ์ ปริญญา
นิพนธ์ สารนิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระระหว่างปี พ.ศ.2540-2548 จานวน 91 เรื่อง พบว่ามีงาน
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ระดับการศึกษาปฐมวัยเพียง 33 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.26 ของงานวิจัยทั้งหมด และมีการเสนอ
ข้อสรุปโดยกว้างไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษามีการใช้วิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น เทคนิคการคิดแบบหมวกหก
ใบ เทคนิคการระดมพลังสมอง เทคนิคการคิดแบบซินเนคติกส์ เทคนิคแผนผังทางปัญญา เทคนิค
การจัดกิจกรรมฝึ กคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการคิดแบบอเนกนัย เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมศูนย์ศิลปะเสรี กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้งและ
การเคลื่อนไหว กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต์ การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ การจัด
กิจกรรมแบบซิปปาโมเดล การฝึกคิดแบบเดอโบโน การจัดการเรียนรู้แบบไฮ/สโคป การจัดกิจกรรม
ฝึกคิดแบบซีไอเอสเอสที กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย กิจกรรมเล่านิทาน
กิจกรรมบทบาทสมมติและกิจกรรมการแสดงละครใบ้
นอกจากนี้พบว่างานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็กอนุบาล
มีข้อจากัดด้านความตรงภายนอก เนื่องจากการเลือกใช้วิธีการวิจัย ที่มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวคือกลุ่ม
ทดลอง เช่น งานวิจัยของ ขวัญตา ทุนแพทย์ (2545) วรรณา กรัสพรหม (2546) และ ทิพวรรณ พานเข็ม
(2550) ทาให้อานาจในการอ้างอิงผลการวิจัย ( Generalization) มีความจากัด ซึ่งหากนางานวิจัย
เหล่านี้มาสังเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน ผล วิจัยที่ได้จะช่วยเพิ่มอานาจการอ้างอิง ทาให้งานวิจัย
ในอดีตมีคุณค่ามากขึ้น
ทั้งนี้ ผลการสารวจเบื้องต้นพบว่าภายหลังการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา
จนถึงปี พ.ศ. 2553 ปริมาณงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็กอนุบาล
มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 70 เรื่อง (ดังภาคผนวก) เนื่องจากมีศึกษาอย่างกว้างขวางในสถาบัน
ที่เปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง สาขาการศึกษาปฐมวัย และ
สาขาอื่น ๆ เพียงพอต่อการสังเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานอีกครั้ง เพื่อให้ได้คาตอบว่าวิธีการใดมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กอนุบาล อันจะกลายเป็นข้อมูลใหม่
ที่ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน และเท่ากับเป็นการจัดระบบเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ สาหรับ เด็กอนุบาลให้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไทย อีกทั้งสอด คล้อง กับ
ข้อเสนอแนะจากรายงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ที่เสนอให้การศึกษาแต่ละระดับควรสังเคราะห์งานวิจัยโดยกาหนด
ประเด็นสังเคราะห์ให้มีขอบเขตชัดเจน และตรงกับข้อเสนอของไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ
(2554) ที่ว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องพัฒนาจากองค์ความรู้ที่ตกผลึก ( Crystallizations) มา
ต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นตัวช่วย
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ในฐานะนักการศึกษาปฐมวัย ผู้วิจัยเห็นว่าการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กอนุบาล จาเป็นต้องใช้
ความรู้ความเข้าใจของนักการศึกษาปฐมวัย เพื่อจะได้กาหนดตัวแปรการสังเคราะห์งานวิจัยอย่าง
สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของเด็กอนุบาล ผู้วิจัยนางานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรม
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กอนุบาลที่ทาเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 มาสังเคราะห์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึก แล้วนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ผู้วิจัย ได้นา
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์จากต่างประเทศมาใช้
ร่วมด้วย เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มีความเป็นสากล และมีความครอบคลุมเชิง
ทฤษฎีมากขึ้น

คาถามการวิจัย
1. วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลจากการ
สังเคราะห์งานวิจัยโดยวิธีการวิเคราะห์อภิมานวิธีใดมีขนาดอิทธิพลสูงสุด และเหมาะสมที่จะนามา
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมีองค์ประกอบอย่างไร
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลสามารถทาให้เด็กอนุบาลมีระดับความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นหรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลปี พ.ศ. 2543-2553
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
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3. เพื่อ ทดสอบคุณภาพ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

ที่สร้างขึ้นที่มีต่อความคิด

สมมติฐานการวิจัย
Scott, Leritz และ Mumford (2004) สังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย
เกี่ยวกับโปรแกรมฝึกอบรมในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากงานวิจัยจานวน 70 เรื่อง พบว่า
โปรแกรมที่มีผลสัมฤทธิ์สูงจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทางปัญญา และใช้วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้อีก
ทั้งสัมพันธ์กับประสบการณ์จริงที่ผ่านมาของผู้เข้าอบรม โดยวิธีการฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนา
ความคิดอเนกนัยมีประสิทธิผลน้อยกว่าวิธีที่ส่งเสริมการปฏิบัติการแก้ปัญหา ทัศนคติ และ
พฤติกรรม นอกจากนี้มีการ ให้ข้อเสนอว่าควรมีการต่อยอดวิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้
สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่มีมากขึ้นในลาดับต่อไป
Hunter, Bedell และ Mumford (2007) ศึกษาสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานจากงานวิจัยจานวน42 เรื่อง ในด้านบรรยากาศกับความคิดสร้างสรรค์การรับรู้
ของบุคคล และความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ก่อให้เกิดความคาดหวังต่อผลงาน
ของบุคคล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทางาน เพื่อทาความเข้าใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มี
ต่อความคิดสร้างสรรค์ พบว่าบรรยากาศที่ท้าทาย มีสิ่งกระตุ้น ทางปัญญา และเป็นกัลยาณมิตร
เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
Bass, De Dreu และ Nijstad (2008) สังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย
เกี่ยวกับอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ รวบรวมค่าขนาดอิทธิพลได้ 102 ค่า พบว่าสภาพอารมณ์ที่
เป็นบวกสามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่าสภาพอารมณ์ที่ถูกควบคุมให้เป็นกลาง แต่ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างสภาพอารมณ์ที่เป็นลบกับสภาพอารมณ์ที่ถูกควบคุม
ให้เป็นกลาง หรือระหว่างสภาพอารมณ์ที่เป็นบวกและเป็นลบ จึงกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ถูก
กระตุ้นให้เกิดได้มากโดยสภาพอารมณ์ที่เป็นบวก ซึ่งเชื่อมโยงกับวิธีการสร้าแรงจู
ง งใจ และสนับสนุน
เช่น บรรยากาศของความสุข มากกว่าบรรยากาศที่มีลักษณะผ่อนคลาย สงบ หรือบรรยากาศทางลบที่
มีความกลัวและความกังวล
Ma (2009) สังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านผลงาน และด้านสภาพแวดล้อม
จากงานวิจัยจานวน 111 เรื่อง ได้ค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมด 2,031 ค่า มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลทั้งหมด
เท่ากับ 0.73โดยพบว่าค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และความคิด
สร้างสรรค์แบบวัจนภาษา มากกว่ากลุ่มของอารมณ์ที่สร้างสรรค์ และความคิด
สร้างสรรค์แบบ
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อวัจนภาษา ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของการแก้ปัญหาพบว่าการสืบค้นปัญหา และการใช้ความรู้เดิมที่มีมา
แก้ปัญหามีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่าขั้นอื่น คือมีค่าเท่ากับ 0.93 และ 0.86 ตามลาดับ
ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2538) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทย
มีประชากรเป็นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตขึ้นที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในระดับ
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 ถึง ปี พ.ศ.2535
จานวน 156 เรื่อง เป็นงานวิจัยระดับการศึกษาปฐมวัยจานวน 17 เรื่อง ใช้วิธีการสังเคราะห์ 2 วิธี คือ
การสังเคราะห์เชิงปริมาณ และการสังเคราะห์เชิงคุณ ภาพ พบว่านักเรียนระดับชั้นสูงกว่าหรือมีอายุ
มากกว่ามีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นต่ากว่าหรือมีอายุน้อยกว่อีากทั้งนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า แต่
ที่ไม่พบความแตกต่างทางความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเพศชายและเพศหญิง เช่นเดียวกับด้านสภาพ
ร่างกายพบว่าเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินและเด็กปกติมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
อัญชลี ไสยวรรณ (2548) ใช้การวิจัยและพัฒนา (Reseach and development) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู้สาหรับเด็กปฐมวัย มีวิธีดาเนินการวิจัย 5 ขั้น ขั้นที่ 1
สร้างโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นที่ 2 สร้างเครื่องมือประกอบการใช้ รูปแบบการเรียนการ
สอน ขั้นที่ 3 ศึกษานาร่อง ขั้นที่ 4 ทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนโดยอบรมครูปฐมวัย
เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามรูปแบบการเรียนการสอนก่อ นการทดลองด้วยแบบ
แผนการวิจัยแบบ One-group pretest-posttest design เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และขั้นที่ 5 ปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทาให้เด็กปฐมวัยมีทักษะ
การคิดแสวงหาความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก
เช่นเดียวกับครูที่ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรู้สาหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมในระดับมาก
นิสิตา อยู่อาไพ (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยด้านครูกับความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ 2 จานวน 50 คน และเด็กอนุบาลอีก 300 คน รวมทั้งหมด 350 คน
จาก 50 ห้องเรียน ซึ่งครูประจาชั้นจะเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านแบบสารวจ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับ 1) วิธีการจัดการเรียนรู้ 2) การสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ 3) การเป็น
แบบอย่าง ของช่วงภาคเรียนที่ผ่านมา จากนั้นครูและเด็กจะทาแบบทดสอบเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์
ทั้งนี้เมื่อ ผู้วิจัยคานวณค่าขนาดอิทธิพลจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่าค่าขนาดอิทธิพลที่มี
ขนาดใหญ่คือมีค่ามากกว่า 0.8 ได้แก่ตัวแปรด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 1.389 ประกอบด้วย
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การระบุจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในแผนการสอน การใช้คาถามเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์ ประเภทของเล่นที่จัดเตรียมให้
เด็ก ความหลากหลายของสื่อการสอน และความหลากหลายของกิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
วลัยภรณ์ ขุนชนะ 2( 550) วิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน พบว่า
ตัวแปรความเป็นสาขาวิชาปฐมวัยเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงกับค่าขนาดอิทธิพล ขณะที่ผลการ
ประเมินคุณภาพของงานวิจัยโดยภาพรวมมีคุณภาพสูง แสดงว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที่นามาสังเคราะห์
เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีแบบแผนการทาวิจัยที่เป็นระบบจนได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพจริงทาให้
งานวิจัยออกมาอย่างมีคุณภาพ และเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านวิธีการ
ในการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลสูงที่สุด
วาสนา กุสุมาลย์ ( 2550) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรีย นการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาจากงานวิจัย
ไทยที่ทา
ระหว่างปีการศึกษา 2540-2548 โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ในด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สถานที่ต้องสะดวกสบาย
เอื้ออานวยต่อการทากิจกรรม สะอาด ไม่มีสิ่งรบกวน ไม่เครียด ผู้เรียนมีอิสระ ที่จะแสดงความ
คิดเห็น ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่เคร่งครัดเรื่องระเบียบจนเกินไป ขณะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ ควรมีความคิดสร้างสรรค์ทั้งบุคลิกภาพ การแสดงออก
การใช้คาถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และควรบูรณาการกิจกรรมฝึกความคิด
สร้างสรรค์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้เนื้อหาเป็นแกน ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วย
วิธีสอนหรือสื่อการสอนและการฝึกทักษะการคิด
ตัวอย่างผลการสังเคราะห์งานวิจัยข้างต้น ค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรคุณลักษณะครู
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กวัยอนุบาล กอปรกับความสาเร็จใน
การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการนา
ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยมาเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับออกแบบและวางแผนการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หรือที่ ชนาธิป พรกุล ( 2551) อธิบายว่า
หมายถึงแบบแผนการดาเนินการสอนที่จัดเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ มีการพิสูจน์หรือ
ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาซึ่ง รัตนะ บัวสนธ์ ( 2552) กล่าวว่าเป็นการนาวิธีวิจัยมาใช้ใน
กระบวนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นนั้น
สามารถนาไปใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐาน ว่าเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองที่ได้รับ
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การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กอนุบาลกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัย
2 ประเภท คือ การสังเคราะห์งานวิจัย และการวิจัยเชิง
ทดลอง ทาให้แบ่งขอบเขตการวิจัยเป็น 2 กลุ่ม โดยขอบเขตการวิจัยกลุ่มที่ 1 ครอบคลุมการวิจัยระยะ
ที่ 1 และ 2 ส่วนขอบเขตการวิจัยกลุ่มที2่ ครอบคลุมการวิจัยระยะที3่ สรุปได้ดังภาพที่ 1
ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย กลุ่มที่ 1

ขอบเขตการวิจัย กลุ่มที่ 2

ระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูลในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ระยะที่ 3 ระยะทด สอบคุณภาพรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนฯที่พัฒนาขึ้นโดย
ใช้การวิจัยเชิงทดลอง เพื่อปรับปรุงเป็น
ฉบับสมบูรณ์

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนา รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาล

ภาพที่ 1 กลุ่มของขอบเขตการวิจัย
ข้อมูลข้างต้นสามารถอธิบายแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ขอบเขตการวิจัยตามระเบียบวิธีการสังเคราะห์งานวิจัย
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและระยะ ที่ 2
ระยะพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
1. ประชากร ได้แก่ งานวิจัย เชิงทดลองของไทย เกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลที่ทาเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2553
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ คือตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย
2.2 ตัวแปรตาม คือ ค่าขนาดอิทธิพล
กลุ่มที่ 2 ขอบเขตการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง
ระยะที่ 3 ระยะทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯที่พัฒนาขึ้นโดยใช้การ
วิจัยเชิงทดลอง เพื่อปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์
1. ประชากร คือ เด็กอนุบาลที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ของโรงเรียนทั้ง 4 สังกัด ได้แก่ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานัก บริหาร งานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
2.1 ตัวแปรอิสระคือ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความคิดริเริ่ม 2) ด้านความคิดคล่องแคล่ว 3) ด้านความคิดยืดหยุ่น และ 4) ด้านความคิดละเอียดลออ
3. ระยะเวลาทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ สาหรับกลุ่มทดลอง และการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้กลุ่มควบคุม กลุ่มละ24 ครั้ง รวม8 สัปดาห์

นิยามศัพท์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการจัดองค์ประกอบกระบวนการ
เรียนรู้ ภายใต้หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพอย่าง
เป็นระบบ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนรู้ไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การวิจัยเอกสารประเภทผลงานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับสภาพและ ขอบเขตขององค์ความรู้ในด้านการจัด การเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็กอนุบาล โดยรวบรวมงานวิจัยที่เป็นปัญหาเดียวกันมา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนาเสนอผลการวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ เพื่อตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการศึกษา ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธี
วิเคราะห์อภิมาน
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การวิเคราะห์อภิมาน หมายถึง วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ ที่ได้จากการรวบรวม
งานวิจัยหลายเรื่อง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้
เด็กอนุบาลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ มีตัวแปรอิสระเป็นข้อมูลคุณลักษณะของงานวิจัย และ
ตัวแปรตามเป็นผลการวิจัยที่วัดออกมาเป็นค่าขนาดอิทธิพล
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างโดดเด่นมี
เอกลักษณ์และแปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้าน คือ
1) ด้านความคิดริเริ่ม หมายถึงความสามารถในการผลิตผลงานที่แปลกใหม่ แตกต่างจากเดิม
2) ด้านความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถในการสร้างผลงานจานวนมากภายใต้
ข้อจากัดของเวลา
3) ด้านความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการดัดแปลง ปรับเปลี่ยนผลงานให้พ้นไป
จากความคุ้นเคย
4) ด้านความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มรายละเอียดเพื่อให้ผลงาน
มีความสมบูรณ์มากขึ้น
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
หมายถึง ความสามารถในการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา
อย่างโดดเด่น มีเอกลักษณ์และแปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ในที่นี้คือ เครื่องมือวัดตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์ของ Jellen และ Urban ชื่อ ทีซีที-ดีพี (TCT-DP: Test for creative thinking drawing production) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1984 มีเกณฑ์การวัด 14 องค์ประกอบ ซึ่งนามาจัดกลุ่ม
ใหม่เป็น 4 ด้าน คือด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้าน
ความคิดละเอียดลออ ตามแนวทางของงานวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ คือ
1) ด้านความคิดริเริ่ม ประกอบด้วย การวางหรือใช้กระดาษ ที่ แตกต่างไป จากเมื่อวาง
กระดาษทดสอบให้แบบปกติธรรมดา A (Uca) ภาพที่เป็นนามธรรมหรือไม่เป็นของจริง B (Ucb)
ภาพรวมของรูปทรง เครื่องหมาย ตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือ การใช้ชื่อหรือภาพที่เหมือนการ์ตูน C
(Ucc) ภาพที่ต่อเติมไม่ใช่ภาพที่วาดแพร่หลายทั่วไป D (Ucd)
2) ด้านความคิดคล่องแคล่ว หรือ ด้านความเร็ว (Sp)
3) ด้านความคิดยืดหยุ่น ประกอบด้วย ด้านการข้ามเส้นกั้นเขตโดยการใช้ชิ้นส่วนที่
กาหนดให้นอกกรอบใหญ่ ( Bfd) ด้านการข้ามเส้นกั้นเขตอย่าง อิสระโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนที่กาหนดให้
นอกกรอบใหญ่ (Bfi) ด้านภาพเปอร์สเปคทีฟ P( e) ด้านอารมณ์ขัน (Hu)
4) ด้านความคิดละเอียดลออ ประกอบด้วย ด้านการต่อเติม ( Cn) ด้านความสมบูรณ์
(Cm) ด้านภาพที่ สร้างขึ้นใหม่ ( Ne) ด้านการเชื่อมโยงที่เกิดโดยเส้น ( Cl) ด้านการต่อเนื่องที่ทาให้
เกิดเป็นเรื่องราว (Cth)
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เด็กอนุบาล
หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
หมายถึง ความสามารถของเด็กอายุระหว่าง 5-6 ปี ใน
การสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์และแปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ที่วัด
ได้จากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล หมายถึง การจัดให้เด็กอายุระหว่าง 5-6 ปี
ได้ใช้ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ เพื่อสร้างสิ่งใด
สิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และแปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
กาหนดให้มีการส่งเสริมแตกต่างกันออกไป 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล และกลุ่มที่ใช้
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล หมายถึง แบบแผนการจัดองค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้
ที่มี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถทางด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น
และความคิดละเอียดลออ ของเด็กอายุระหว่าง 5-6 ปี เพื่อสร้าง สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างโดดเด่น
มีเอกลักษณ์และแปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ได้จาก 1)
ผลสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่ทาขึ้น
หลังประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งสังเคราะห์โดยผู้วิจัย และ 2) การใช้ผล
สังเคราะห์งานวิจัยเรื่องค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์: การวิเคราะห์
อภิมาน (The effect size of variables associated with creativity: a meta-analysis) โดย Hsen-Hsing Ma
(2009) เพื่อเป็นข้อมูลสาคัญในการกาหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหลักการ วัตถุประสงค์
กระบวนการเรียนการสอน ผลที่เด็กจะได้รับ และบทบาทครู โดยกระบวนการเรียนการสอนมี
4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 1) ขั้นสารวจความเป็นไปได้ 2) ขั้นการแก้ปัญหา 3) ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และ
4) ขั้นการจัดนิทรรศการ
กิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง ประสบการณ์สาหรับเด็กวัย 5-6 ปี ที่ถูกจัดเพื่อให้ได้ใช้
ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ของในการสร้างสิ่งใด
สิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์และแปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
ประกอบด้วย
กระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนา 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป และ 4) ขั้นประเมินผล
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล เป็นทางเลือกใหม่ของนักการศึกษาปฐมวัย และครูอนุบาลจะได้พิจารณา
นาไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็นแนวทางใหม่ใน
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัย
3. ได้ข้อความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ทั้งการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการวัดประเมินความคิดสร้างสรรค์

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบา ล ผู้วิจัยวางกรอบการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ประเด็น นาเสนอตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
1.1 ความเป็นมาของความคิดสร้างสรรค์
1.2 คาและความหมายของความคิดสร้างสรรค์
1.3 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์
1.4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 2 พัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
2.1 พัฒนาการทั่วไปของเด็กปฐมวัย
2.2 พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
2.3 คุณลักษณะจาเป็นต่อการมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
2.4 การวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 3 ข้อกาหนดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3.2 การออกแบบหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย
3.3 บทบาทครูในการส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 4 งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ตอนที่ 5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
5.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
5.2 ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ตอนที่ 6 การสังเคราะห์งานวิจัย
6.1 ความหมายและความเป็นมาของการสังเคราะห์งานวิจัย
6.2 การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน
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ตอนที่ 1 มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
เนื้อหาตอนที่ 1 ประกอบด้วยความเป็นมาของความคิดสร้างสรรค์ คาและความหมายของ
ความคิดสร้างสรรค์ ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์
1.1 ความเป็นมาของความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ อาจเป็นปริศนาซึ่งซับซ้อนและจับต้องได้ยากที่สุดในบรรดา
กระบวนการทั้งหมดของ มนุษย์ (Boorstin, 1992) ในยุคแรกนั้นแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของ
ความคิดสร้างสรรค์ทั้งจากซีกโลกตะวันออกและตะวันตกไม่ต่างกันเท่าไรนัก ด้วยมีความเชื่อ
ตรงกันว่าความคิดสร้างสรรค์คือพรที่เทพเจ้าประทานให้ โดยทางตะวันออก คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
(2554) อธิบายว่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือความรู้ได้ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์พระเวท เช่นบทสวดที่
สาคัญที่สุด คือ คายตรี (คายตฺรี) หรือสาวิตตรีมนตร์ มีเนื้อหาว่า ข้าฯเพ่งจิตระลึกถึงแสงสว่างงดงาม
ของพระสาวิตตรี ขอพระสาวิตตรีหรือพระสุริยเทพโปรดประทานความคิด สร้างสรรค์แก่ข้าฯ
ซึ่ง พระสาวิตตรีคือสุริยเทพในพระเวท ผู้ เป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง เปรียบได้ กับสติปัญญาหรือ
ความคิดสร้างสรรค์ และเวลาต่อมาก็มีเทพเจ้าเกี่ยวกับ ความรู้หรือการสร้างสรรค์อีกหลายพระองค์
เช่น พระสุรัสวดี พระคเณศ เป็นต้น ขณะที่ วิรุณ ตั้งเจริญ (2544) อธิบายความลึกลับของความคิด
สร้างสรรค์ตามความเชื่อตะวันตกสมัยกรีกโบราณว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานหรือจุติมาให้
เทพธิดามิวส์ ( Muse) เมื่อนางพ่นลมหายใจแห่งความคิดสร้างสรรค์มาสู่ผู้ใด นั่นหมายความว่า
ความคิดสร้างสรรค์ย่อมจุติสู่ผู้นั้น สอดคล้องกับ Koh (2006) ที่เสนอว่านับแต่สมัยกรีกโบราณ
มีความเชื่อที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ของ อัจฉริยะทั้งหลายกับความเพี้ยน (Madness) ซึ่งมีนัยยะ
ถึงการได้รับแรงบันดาลใจจากเทพเจ้า ทว่าในทางมานุษยวิทยา ไมเคิล ไรท2550)
( วิเคราะห์ว่าเทพเจ้า
ตามความเชื่อโบราณเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งในใจ เป็นความทุกข์ที่บีบให้มนุษย์สร้างสรรค์
เพื่อบรรเทา ความทุกข์ ให้เลือน หาย เหลือเพียงปีติอันยิ่งใหญ่ตกแก่ผู้สร้างสรรค์เองและแก่
มนุษยชาติที่ร่วมรับรู้ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์นั้น
นอกจากนี้ วิรุณ ตั้งเจริญ (2547) ยังอธิบายเพิ่มเติม ว่าความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในกระแส
วัฒนธรรมและความคิดอ่านของ ผู้คนตะวันตกเป็นเวลานาน เห็นได้จากยุค กรีกโบราณ โดยเฉพาะ
ทางปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ ได้มีการเสนอความคิดขัดแย้ง สร้างสรรค์ และพัฒนากันมาตลอด
ซึ่งความคิดในเชิงขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ และ ความคิดสร้างสรรค์ย่อม
ส่งผลไปสู่การสร้างสรรค์ในทางวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัตถุหรือวัตถุเพื่อการดารงชีวิตอันหลากหลาย
ทว่าในอดีตสังคมที่อยู่ในระบบศักดินานิยม ความคิดสร้างสรรค์ระดับประชาชนจะไม่จาเป็นมากนัก
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เพราะมีผู้นาเป็นผู้กาหนดและสร้างสรรค์สังคม อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทั้ง ซีกโลกตะวันตกและ
ตะวันออกได้พัฒนาไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้น โดยหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1939-1945)
ญี่ปุ่นได้สร้างสรรค์สังคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมอุตสาหกรรม ติดตามมาด้วยเกาหลี
ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ( Newly Industrialized Countries หรือ
NICs) การกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมของสังคมจึงเป็นการกล่าวถึงที่สัมพันธ์กับการมี
อิสรภาพ การคิดค้นสิ่งใหม่ และกินความถึงสังคมอุตสาหกรรม ด้านการสร้างสรรค์มวลวัตถุ ซึ่งใน
ความเป็นจริงความคิดสร้างสรรค์ยังหมายรวมถึงเรื่อง การดารงชีวิต ศิลปกรรม อีกทั้งการเลือกสรร
ต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นตามคติพุทธศาสนา พระพรหมคุณาภรณ์ (2555) ชี้ให้เห็นว่ามีการให้คุณค่าของ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างสัมพันธ์กับจุดหมายของชีวิต โดยควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ใน
ระดับสัมปรายิกัตถะ คือประโยชน์เบื้องหน้า หรือประโยชน์ที่ล้าลึกกว่าที่จะมองเห็นกันเฉพาะหน้า
หรือผิวเผินภายนอก อันเป็น จุดหมายขั้นสูงขึ้นไป เป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละโลกนี้ไป หรือเป็น
เครื่องประกันการได้คุณค่าที่สูงล้าเลิศยิ่งกว่าจะพึงได้กันตามปกติในโลกนี้
สรุปได้ว่า มีการให้ความสนใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์ทั้งในโลกตะวันตกและ
ตะวันออก นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยถือว่าความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์และสาคัญต่อ
มนุษย์ตั้งแต่ระดับวัตถุและแนวคิดในการดารงชีวิต
หลังจากยุคแรกที่เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ มาจากพรของเทพเจ้า ในเวลาต่อมาเมื่อเข้าสู่
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1801-1900) Becker (1995 อ้างถึงใน Baer และ Kaufman, 2006: 12)
สรุปว่าข้อเขียนทางความคิดสร้างสรรค์ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดมี 5 ประเด็น ซึ่งไม่
ต่างจากคาถามวิจัยในปัจจุบันนัก คือ
1. ควรนิยามคาจากัดความของความคิดสร้างสรรค์ว่าอย่างไร
2. ใครคือผู้มีความคิดสร้างสรรค์ (ช่วงคริสต์ศ ตวรรษที่ 19 มีการให้ความสาคัญกับ
บทบาทพันธุกรรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ร่วมด้วย)
3. ลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างไร (มีการให้ความสนใจทั้งลักษณะที่
ผิดไปจากพฤติกรรมปกติทั่วไป และลักษณะทางปัญญา รวมถึงบุคลิกลักณะนิสัย)
4. ความเหมาะสมในการตัดสินว่าสิ่งใด ควรเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ นับ
ได้ตั้งแต่เป็นความสุขใจของผู้สร้าง หรือต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนกระบวนการสาคัญ
กว่าผลผลิตหรือไม่
5. ความคิดสร้างสรรค์สามารถเพิ่ม ขึ้น ได้จากการใช้ความพยายาม จากเงื่อนไขทาง
สังคม หรือจากการฝึกฝนหรือไม่
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ต่อมา Piirto (2004) กล่าวว่ากระบวนทัศน์ทางความคิดสร้างสรรค์ได้ เกิดจุดเปลี่ยนอย่าง
เป็นทางการหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี ค.ศ.1950 ช่วงที่ Guilford ดารงตาแหน่งประธานสมาคม
จิตวิทยาอเมริกัน (The American Psychological Association: APA) โดยขณะนั้นกระบวนทัศน์นี้ถูก
เรียกว่าระยะเริ่มต้นความสนใจใหม่ของเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในฐานะปรากฏการณ์ที่ สามารถวัด
ได้ มีการเสนอให้ทาวิจัย 2 ประเด็น คือ การหาลักษณะการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
และการส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ยังผลให้การพัฒนามโนทัศน์ทาง
ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับการวัดทางจิตมิติมาโดยตลอด ซึ่งการศึกษาต่อยอดของ Marín (1989
อ้างถึงใน Genovard และคณะ, 2006) ทาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
1. เป็นต้นฉบับ มีการริเริ่ม
2. ผลงานมีความสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ สะท้อนถึงการใช้ความคิดคล่องแคล่ว
3. มีความยืดหยุ่นและความหลากหลาย เต็มไปด้วยการใช้ความคิด ทัศนคติ มุมมอง ความ
เป็นไปได้อย่างนับไม่ถ้วน อีกทั้งแสดงถึงการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวเลือกที่มีทั้งหมด
4. มีความประณีต อันเป็นคุณลักษณะของจิตใจที่ทุ่มเทและเปี่ยมวินัย
5. ฉับไวต่อการค้นพบปัญหา จุดที่ยาก ไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาด และข้อบกพร่อง
6. มีการคิดทบทวนถึงสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น
7. มีการวิเคราะห์สิ่งที่สนใจ ล้มล้างบางส่วนของความหมายเดิม ค้นพบความหมาย
ใหม่ และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
8. มีการสังเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันในลักษณะของการสร้างใหม่
9. ผู้มีความคิดสร้างสรรค์จะเข้าใจถึงช่องว่างระหว่างความคิดตั้งต้นกับผลงานขั้น
สุดท้าย ซึ่งย่อมมีการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
10. มีการสื่อสารถึงผลงานที่สร้างขึ้นให้สังคมรับรู้ เผยแพร่ความคิดได้อย่างราบรื่น
11. มีลักษณะของการประดิษฐ์คิดค้นที่ประกอบด้วยผลงานใหม่ซึ่งน่าสนใจ
อนึ่ง ความคิดสร้างสรรค์เริ่มเป็นประเด็นสาคัญทางการศึกษา ส่วนหนึ่งเกิดจากแนวคิด
ของ Roger (1961 อ้างถึงใน Tan และ Wong, 2006) ที่เสนอให้มนุษย์เปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ ทาตน
ให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรม รักตนเอง ห่วงใยผู้อื่น และมีความเป็นมนุษย์ นาไปสู่แนวคิดการสรรค์
สร้างความคิดสร้างสรรค์ ( Constructive creativity) ซึ่งสนับสนุนให้ครูเตรียมโอกาสสาหรับผู้เรียน
ในการเข้าถึงประสบการณ์ภายในอย่างอิสระ ทั้งความคิด ความปรารถนา เป้าหมาย ทรรศนะ และ
การใช้ดุลยพินิจ โดยพิจารณาว่าความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวเนื่องกับปัญญา อารมณ์ และแรงจูงใจของ
ปัจเจก อันเป็นทิศทางเดียวกับแนวคิดที่มีอยู่ก่อนหน้าของ Dewey ที่สนับสนุนให้บุคคลใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้าของอนาคต
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อีกทางหนึ่ง Winch และ Gingell (1999) ระบุว่า ยุคที่นักการศึกษาเริ่มสนใจเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ ตรงกับช่วงที่มีความพยายามทดสอบทางจิตมิติต่าง ๆ คาบเกี่ยวระหว่างตอน
ปลายของยุค 1960s ถึงตอนต้นของยุค 1970s ประเด็นที่เกิดขึ้นต ามมาจึงเป็นข้อสงสัยใน
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิดสร้างสรรค์กับตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ตัวแปรเพศ ตัวแปร
อายุ และตัวแปรความฉลาดทั้งนี้กระแสดังกล่าวเริ่มเข้าสู่ความสนใจของนักการศึกษาไทยประมาณ
20 ปีต่อจากนั้น ดังปรากฏในงานวิจัย ของ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2538) ซึ่งสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างทางความคิด
สร้างสรรค์ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ขณะที่ตัวแปรอายุพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างใน
เรื่องอายุกับความคิดสร้างสรรค์ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกัน กล่าวคือนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ที่สูงกว่าหรือมีอายุมากกว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ต่ากว่า
หรือมีอายุน้อยกว่า ส่วนประเด็นของความฉลาดนั้นได้ข้อสรุปจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด สร้างสรรค์ โดยพบว่ามีผลการวิจัยที่สอดคล้องตรงกัน นั่นคือ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า จะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ากว่า ขณะที่ ในปัจจุบัน ข้อสรุป เกี่ยวกับความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์มีทิศทาง
ต่างออกไป ดังที่Herbert (2010) เสนอว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นลักษณะอันมาพร้อมกับความเป็น
มนุษย์โดยธรรมชาตินั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) หรือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่
อย่างใด แม้ ตัวแปรอาจเป็นเงื่อนไขในการผลิตความคิดสร้างสรรค์ แต่มิได้มีผลต่อกลไกการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีทิศทางเดียวกับ Santrock (2007) ที่อธิบายว่าเชาวน์ปัญญา (Intelligence) และ
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยมากจะเชาวน์ปัญญาดี แต่
ในทางตรงข้ามไม่จาเป็นเสมอไป เพราะแม้ผู้มีเชาวน์ปัญญาดีหลายคนจะสร้างผลงานได้จานวน
มากแต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่างานนั้นขาดความใหม่ อันสะท้อนถึงการไม่ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งการที่ระดับเชาวน์ปัญญาไม่สามารถคาดเดาระดับความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นผล
เนื่องจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์วัดเพียงปริมาณความคิดอเนกนัย ( Divergent thinking)
หรือ การผลิตคาตอบได้จานวนมากต่อหนึ่งคาถาม ขณะที่แบบทดสอบระดับเชาวน์ปัญญาวัดความคิด
เอกนัย (Convergent thinking) ที่มีคาตอบเดียว หรืออีกนัยหนึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับระดับเชาวน์
ปัญญากับระดับความคิดสร้างสรรค์ในอดีตนั้นอาจเป็นผลจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาดังที่ Gregory (2007) ชี้ให้เห็นถึงกรณีความเข้าใจผิดว่าแบบทดสอบเชาวน์
ปัญญาคือตัวชี้วัดของความสามารถทางปัญญาที่หลากหลาย ทั้งที่ความจริงแล้วเป็น เพียงการวัด
ความสามารถทางปัญญาโดยผิวเผินเท่านั้น
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กล่าวได้ว่านอกจากการรับมโนทัศน์เรื่องความคิดสร้างสรรค์เข้าสู่ระบบการศึกษาจะ
เป็นเรื่องของการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์เด็กด้วยการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้ว
ความก้าวหน้าของมโนทัศน์ด้านความคิดสร้างสรรค์ในทางการศึกษายังเกี่ยวพันกับองค์ความรู้ ด้าน
การวัดทางจิตมิติมาโดยตลอด ดังเช่นประเทศอินเดียในปัจจุบันMisra, Srivastava, และ Misra (2006)
รายงานว่างานวิจัยในประเทศอินเดียส่วนใหญ่ได้รับการจุดประกายจากแนวคิดและวิธีการวัดทาง
จิตมิติ อันเป็นผลจากความรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์จากกระบวนทัศน์ทางยุโรป
และอเมริกา โดยมาพร้อมกับการตกเป็นประเทศอาณานิคม ทาให้ยากที่จะสลัดกรอบคิดจาก
ต่างชาติได้ นอกจากนี้การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ยังถูกวัดอย่างกว้างขวางในการศึกษาระบบ
โรงเรียนตามองค์ประกอบการวัดความคิดอเนกนัย ได้แก่ ความคล่องแคล่วทางความคิด ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และเทพเจ้ายังคงปรากฏบ้างในส่วน
ของการจัดการศึกษา เช่นในบทความเรื่องการสอนเด็กโดย Morgenthaler (2001) มีการกล่าวว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นของขวัญจากพระเจ้า ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ทุกคนจะมีรูปแบบการ
ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นอย่างน้อย ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้
แต่ไม่ใช่ทุกคนจะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะ ในการสร้างห้องเรียนให้มี
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จึงควรจัดพื้นที่ให้เด็กได้มีอิสระ และกล้าที่จะสร้าง
วาด ร้อง เคลื่อนไหว และสื่อสารในวิถีของแต่ละคน
สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นทั้งคุณลักษณะ ทักษะ และความสามารถที่มนุษย์
ปรารถนามาโดยตลอดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มโนทัศน์เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ มีจุดเริ่มต้น
จากความเชื่อเรื่องพรของเทพเจ้า กระทั่งความรู้วิทยาการด้านจิตวิทยาและการวัดผลประเมินผล
ได้รับการ พัฒนา ทาให้ การศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มีความ เป็นวิทยาศาสตร์ มากขึ้น
กล่าวคือมีลักษณะของปรากฏการณ์ที่สามารถวัดได้ และกลายเป็ปนระเด็นที่นักวิชาการให้ความสนใจ
และส่งเสริมให้เกิดขึ้นในเด็กผ่านระบบการศึกษามากที่สุดประการหนึ่ง
1.2 คาและความหมายของความคิดสร้างสรรค์
Clayton (1997) อธิบายความแตกต่างของคาว่าCreative thinking และ Creativity ไว้ดังนี้
1. Creative thinking หรือ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการเมื่อบุคคลใช้
เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีทั้งแบบบังเอิญ และโดยเจตนา ซึ่งแบบบังเอิญนั้น
สามารถเกิดได้แม้ไม่มีการกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก แต่กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยเจตนานั้นจะ
เกิดขึ้นได้จะต้องมีปัจจัยภายนอกเป็นเครื่องเร้า เช่น เทคนิคการคิด
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2. Creativity หรือ การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การทาให้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อนเกิดขึ้น ทั้งในฐานะของผลผลิต กระบวนการ หรือความคิด เช่น ประดิษฐ์บางสิ่งที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน คิดค้นกระบวนใหม่เพื่อทาบางสิ่งบางอย่าง ปรับประยุกต์กระบวนการหรือ
ผลงานเดิมที่เคยมีในทิศทางใหม่ ปลี่ยนมุมมองของคนอื่นที่มีต่อบางอย่าง เป็นต้น
เช่นเดียวกับ Koutsoupidou และ Hargreaves (2009) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการเลือกใช้
คาว่า Creative thinking ในสัดส่วนที่มากกว่าคาว่า Creativity ในบทความวิจัยเรื่องการศึกษาผลของ
การด้นสดต่อพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ด้านดนตรีของเด็ก ( An experimental study of the
effects of improvisation on the development of children’s creative thinking in music) เนื่องจาก
ต้องการให้น้าหนักของกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์มากกว่าผลงานที่เป็นผลผลิตจาก
ความคิดสร้างสรรค์
ขณะที่นักวิจัยไทยเลือกใช้ทั้งคาว่า “ความคิดสร้างสรรค์” และคาว่า “การคิดสร้างสรรค์”
ในความหมายใกล้เคียงกัน โดยพบทั้งการใช้คาว่า “ความคิดสร้างสรรค์” แทน “Creative thinking”
หรือ “Creativity” เช่นเดียวกับที่อีกกลุ่มใช้คาว่า “การคิดสร้างสรรค์” แทน “Creative thinking” หรือ
“Creativity” สาหรับตัวอย่างการให้ความหมายเชิงปฏิบัติการของนักวิจัยไทยมีดังนี้
1. การเลือกใช้คาว่า ความคิดสร้างสรรค์ แทน Creative thinking หรือ Creativity
1.1 ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิด
ของบุคคลที่สามารถขยายหรือปรับเปลี่ยนขอบเขตความคิดที่มีอยู่เดิมสู่ความคิดที่แปลกใหม่
แตกต่างไปจากความคิดเดิม และเป็นความคิดที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ประกอบด้วย
องค์ประกอบของกระบวนการคิด 3 ด้าน คือ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม
(นฤมล จันทร์สุขวงค์, 2551)
1.2 ความคิดสร้างสรรค์ ( Creativity) หมายถึงการแสดงออกถึงความคิด
จินตนาการที่แปลกใหม่ หรือที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากสิ่งที่มีอยู่เดิม เสริมแต่งทางด้านการ
วาดภาพ (กรองชนก ทองงาม, 2546)
2. การเลือกใช้คาว่า การคิดสร้างสรรค์ แทน Creative thinking หรือ Creativity
2.1 การคิดสร้างสรรค์ ( Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิด
ตอบสนองเพื่อให้เกิดสิ่งที่แปลกใหม่ แตกต่างออกไปโดยคานึงถึงรายละเอียดที่มีประโยชน์และ
มีคุณค่า ประกอบด้วยความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิด
ละเอียดลออ (ธนพร วีระเจริญกิจ, 2549)
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2.2 การคิดสร้างสรรค์ ( Creativity) หมายถึง ความสามารถทางการคิดของบุคคล
ที่จะนาไปสู่สิ่งใหม่เป็นความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่ เป็นความคิดที่หลากหลาย
คิดได้กว้างไกล มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ (กชกร รุ่งหัวไผ่, 2547)
แม้การเลือกใช้คาว่าความคิดสร้างสรรค์และการคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทยจะไม่มี
ความแน่นอน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าการใช้คาว่า ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative thinking) ได้รับ
ความนิยมมากกว่าคาว่าการคิดสร้างสรรค์ ( Creativity) โดยจากผลการสืบค้นฐานข้อมูลของ
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ( ThaiLIS-Thai Library Integrated System) ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2554 พบข้อมูล 633 รายการ เมื่อใช้คาค้นว่า “ความคิดสร้างสรรค์” ขณะที่พบข้อมูล
เพียง 38 รายการ เมื่อใช้คาค้นว่า “การคิดสร้างสรรค์” (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2554)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการให้นิยามต่าง ๆ ของคาว่าความคิดสร้างสรรค์ และการคิด
สร้างสรรค์ พบว่ามีการเน้นทั้งในส่วนของกระบวนการและผลงาน ดังนี้
Isaksen และ Treffinger (1985) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative thinking) เป็น
การคิดถึงความเป็นไปได้ต่าง ๆ คิดและทดลองทาในหนทางต่าง ๆโดยใช้มุมมองที่หลากหลาย
คิดถึงความเป็นไปได้ที่แปลกและใหม่ อันนาไปสู่การเลือกและการสร้างสิ่งใหม่ ๆ
Urban (1990 อ้างถึงใน Urban, 2007) ให้คาจากัดความของการคิดสร้างสรรค์
(Creativity) ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการแก้ปัญหาจนถึงผลผลิต ดังนี้
1. ไวต่อการรับรู้ปัญหา มองเห็นความซับซ้อนของปัญหา และมีวิธีที่แปลกใหม่ใน
การจัดการปัญหาได้อย่างน่าทึ่ง
2. ใช้ไหวพริบ ความลึกซึ้ง และการรับรู้ข้อมูลรอบด้านเป็นฐานในการสร้างผลงาน
3. ใช้การวิเคราะห์ผนวกกับความรู้ ประสบการณ์ และ/หรือจินตนาการในการสร้าง
ผลงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งการแก้ปัญหา มีกระบวนการที่ยืดหยุ่นสูง
ใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะที่แปลกไปจากความคุ้นเคย
4. การสร้างผลงาน เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทั้งโครงสร้าง องค์ประกอบ และ
ปรับแต่งข้อมูล เพื่อให้นาไปสู่การแก้ปัญหาในลักษณะองค์รวม
5. ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม มีรายละเอียดซึ่งสะท้อนรูปแบบหลักของผลงาน
6. ผลงานท้ายสุดที่ถูกสื่อออกมา ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้โดยตรงผ่านผัสสะต่าง ๆ หรือ
สัญลักษณ์ได้อย่างมีความหมายและมีความสาคัญ
Sen และ Haltvet (1993 อ้างถึงใน Bournelli, Makri และ Mylonas, 2009) กล่าวว่าการคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) เป็นคุณลักษณะที่ซับซ้อนของมนุษย์ ประกอบขึ้นจากความสามารถต่าง ๆ
เป็นปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และวิถีในการแก้ปัญหา
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Franken (1994) นิยามการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในฐานะของการผลิตแนวคิดใหม่
หนทางใหม่ หรือความเป็นไปได้ใหม่ ที่อาจนาไปใช้แก้ปัญหาอย่างได้ผล หรือเพื่อสร้างความบันเทิง
แก่ตนเองและคนอื่น
Sternberg และ Lubart (1999) นิยามการคิดสร้างสรรค์ ( Creativity) ว่าหมายถึง
ความสามารถในการสร้างทางออกที่ใหม่และเหมาะสม
Sand (2002) สรุปว่ามีการนิยามความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง 2 แบบ คือ แบบแรกเน้น
ว่าความคิดสร้างสรรค์ประกอบขึ้นจากความคิดอเนกนัยเป็นหลัก ขณะที่อีกแบบมองว่าทั้งความคิด
เอกนัยและความคิดอเนกนัยมีบทบาทควบคู่กันไป
Solomon และ Higgins (2006) อธิบายว่า การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความรู้สึก
ในการเข้าถึงอานาจของมนุษย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขการมีชีวิตที่ดี เพื่อเติบโตในฐานะบุคคล เพื่อขยาย
จิตสานึก เพื่อพัฒนาความสามารถ และเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ
Santrock (2007) ให้ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ว่าเป็นความสามารถ
ที่จะคิดสิ่งต่างๆขึ้นใหม่ในทางที่แปลก และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมีเอกลักษณ์
Gordon และ Browne (2008) กล่าวว่า การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือความสามารถ
ในการมีแนวคิดใหม่ ความสามารถที่จะริเริ่ม ความสามารถในการ มีจินตนาการ และ ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนความคิดเก่าได้
Ma (2009) นิยามการคิดสร้างสรรค์ ( Creativity) ขึ้นหลังจากสังเคราะห์งานวิจัยจานวน
112 เรื่องว่าเป็นความสามารถในการตระหนักถึงข้อมูล ความรู้ ตัวชี้นา ข้อเท็จจริง และ/หรือทักษะ
ที่มี อันนาไปสู่การสร้างแนวคิดใหม่หรือทาให้แก้ปัญหาได้สาเร็จ
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ ( 2535) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถใน
การมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นทาให้เกิดความคิดใหม่
ต่อเนื่องกันไป ประกอบด้วยความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริที่ม่เป็นของตนเอง
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ( 2546) สรุปว่าความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถของ
สมองที่คิดได้กว้างไกลหลายมุม เรียกว่าความคิดแบบอเนกนัย ซึ่งทาให้เกิดความคิดแปลกใหม่
แตกต่างจากเดิม เป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ รอบตัว เกิดการ
เรียนรู้ เข้าใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์อันนาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ หรือเพื่อแก้ปัญหาซึ่งจะต้องอาศัย
การบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น ความคิด
จินตนาการประยุกต์ที่สามารถนาไปสู่สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี เป็นความคิดที่คน
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อื่นไม่คิดหรือมองข้าม เป็นความคิดหลากหลาย คิดไวกว้างไกล เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ อาจ
เกิดจากความคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคิดใหม่ ๆ กับประสบการณ์เดิม ทาให้เกิดสิ่งใหม่
ที่แก้ปัญหา และเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
บรรจง อมรชีวิน ( 2554) นิยามความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความคิดที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่
ความคิดใหม่ภายใต้กระบวนการทางานของระบบการคิดที่ประสานกันโดยมีจินตนาการเป็นแรงขับ
สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) หรือการคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
หมายถึง ศักยภา พอันเกิดจากทักษะทางการคิดและลักษณะนิสัย ในการริเริ่มสร้าง หรือประยุกต์ สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์และแปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยแสดงออก
ผ่านพฤติกรรมที่สังเกตได้ตั้งแต่กระบวนการขณะแก้ปัญหาจนถึงผลงานที่ผลิตขึ้น ซึ่งคาว่าความคิด
สร้างสรรค์จะถูกใช้เมื่อต้องการเน้นหรือให้คุณค่ากับกระบวนการมากกว่าผลงานจากความคิด
สร้างสรรค์ ขณะที่คาว่าการคิดสร้างสรรค์เป็นการกล่าวโดยกว้าง ไม่เจาะจงไปที่ด้านใดด้านหนึ่ง
งานวิจัยครั้งนี้จึงเลือกใช้คาว่าความคิดสร้างสรรค์ ( Creative thinking) เพื่อให้คุณค่าที่กระบวนการ
เป็นหลัก และเพื่อความสอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กอนุบาล
1.3 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์
Kaufman และ Beghetto (2009) อธิบายว่าภายหลังประธาน สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน
เรียกร้องให้นักวิชาการทาการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในช่วงปี ค.ศ. 1950 ผลที่ตามมาจึง
ทาให้ในทศวรรษนั้นเกิดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มากเป็นประวัติการณ์ โดยมี
จานวนเอกสารวิจัยกว่า 10,000 ฉบับ จากสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยา ทั้งใน
ฐานะที่เป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญา จิตวิทยาคลีนิก จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาอุสาหกรรมและ
องค์การ และข้ามไปสู่ศาสตร์วิชาอื่นๆทั้ง เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ทาให้
สามารถจัดจาแนกความคิดสร้างสรรค์ได้ 4 ระดับ คือ
1. ความคิดสร้างสรรค์ระดับที่ทาโห้เกิดผลงานชิ้นเยี่ยม (Eminent accomplishments)
หรือความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่ ( Big-C creativity) ซึ่งก่อประโยชน์มากกว่าระดับบุคคลผู้
สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ แต่เป็นประโยชน์และส่งผลกระทบทาให้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดหรือ
แม้แต่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมได้ ทั้งนี้เครื่องมือที่สามารถประเมินว่าสิ่งใดคือการคิด
สร้างสรรค์ขนาดใหญ่ ได้แก่ รางวัลระดับโลกหรือการได้รับเกียรติจารึกนามในประวัติศาสตร์ โดย
Cropley (2001) เรียกความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่นี้ว่า ความคิดสร้างสรรค์อันดีเลิศ ( Sublime
creativity) และมีการนิยามความหมายในทางเดียวกัน คือหมายถึงผลงานความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น
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ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางระดับสากล เป็นที่ยอมรับของนักวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ใน
สาขานั้น หรืออาจได้รับรางวัลสาคัญระดับโลก
2. ความคิดสร้างสรรค์ระดับสิ่งใหม่ในชีวิตประจาวัน ( Everyday innovation) หรือ
ความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก ( Little-c creativity) หมายถึงการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่
ไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง สามารถปรากฏให้เห็นได้ทุกวัน เช่น
การเพิ่มเครื่องปรุงบางอย่างลงในอาหารเพื่อให้ได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งนี้สาหรับ
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงแต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่สร้างผลงานชิ้นเยี่ยมตามนิยามของความคิด
สร้างสรรค์ขนาดใหญ่ จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็กและสามารถประเมิน
ได้โดยครู ผู้ปกครอง เพื่อนพี่น้อง รวมทั้งแบบทดสอบทางความคิดสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับ
Richards (2010) ที่นิยามความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจาวันว่าเป็นความคิดริเริ่มในเวลางานและ
ยามที่ว่างจากการทางานผ่านกิจวัตรต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการอยู่รอดของ
มนุษย์ มีอยู่ในทุกคน โดยให้คุณค่าครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลผลิต
3. ความคิดสร้างสรรค์ระดับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ( Transformative learning)
หรือความคิดสร้างสรรค์ขนาดมินิ ( Mini-c creativity) เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การตระหนักรู้ภายในของผู้เรียนในระหว่างที่กาลังเรียนรู้มโนทัศน์ใหม่หรือพยายาม
ให้ความหมายใหม่ต่อประสบการณ์ เหตุการณ์ หรือการกระทาต่าง ๆ ที่มีลักษณะของการริเริ่มอยู่
ในการให้ความหมายนั้น เช่น ในเด็กวัย 4 ขวบที่กาลังเล่นบทบาทสมมติเป็นเจ้าหญิงเห็ด สามารถ
ตีความได้ว่าเด็กคนนั้นได้มีการริเริ่มให้คุณค่าใน 2 เรื่องและสร้างความหมายใหม่ให้กับสิ่งนั้น นั่น
คือการให้คุณค่าต่อเห็ด และการให้คุณค่าต่อการเป็นเจ้าหญิง แล้วใช้ความคิดริเริ่มผ่านการเล่น
บทบาทสมมติเป็นเจ้าหญิงเห็ด ซึ่งเป็นบทบาทสมมติที่เด็กคนนั้นไม่เคยเห็นจากใครมาก่อน ซึ่ง
สามารถตัดสินว่าอะไรคือพฤติกรรมหรือผลงานที่เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ระดับการเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการประเมินตนเอง
4. ความคิดสร้างสรรค์ระดับที่เป็นความเชี่ยวชาญของมืออาชีพ
(Professional
expertise) หรือความคิดสร้างสรรค์ของมืออาชีพ ( Pro-c creativity) เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์
สามระดับแรกไม่ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์โดยตรง
แต่ยังไปไม่ถึงระดับของการสร้างงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่ โดยความคิดสร้างสรรค์
ของมืออาชีพนี้อาจมีลักษณะหนึ่งที่คล้ายความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่คือสามารถเปลี่ยนวิถีเดิมที่
เคยดาเนินมาก่อนได้ แต่ระดับของการเปลี่ยนแปลงจากัดอยู่ในสาขาอาชีพของบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้
จุดสังเกตอย่างหนึ่งของการที่จะเข้าสู่ระดับความคิดสร้างสรรค์ของมืออาชีพได้ จาเป็นต้องผ่าน
ระยะเวลาในการฝึกฝนความชานาญนั้นๆมากพอ สาหรับเครื่องมือในการตัดสินว่าสิ่งใดคือ
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ความคิดสร้างสรรค์ระดับมืออาชีพ ได้แก่ ความเห็นของคนในวงการเดียวกัน หรือการได้รับรางวัล
ในสาขาอาชีพ
Kaufman และ Beghetto (2009) เสนอโมเดลความคิดสร้างสรรค์ 4 ระดับ (Four-C
Model) ดังภาพที่ 2 เพื่อแสดงให้เห็นว่าจุดแรกของความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกคนมีเริ่มจากความคิด
สร้างสรรค์ขนาดมินิ ( Mini-c creativity) ซึ่งเกิดได้จากการเรียนรู้มโนทัศน์ใหม่ ๆ และการพยายาม
ทาความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว อันสามารถพัฒนาเข้าสู่ความคิดสร้างสรรค์ของมืออาชีพได้
(Pro-c creativity) หากได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นทางการ หรือจากการเล่นกับความคิดสร้างสรรค์
ผ่านประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันในระดับของความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก ( Little-c
creativity) ซึ่งสามารถกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่ (Big-C creativity) ได้ในที่สุด

หยุดนิ่ง
การฝึกฝน
อย่างไม่เป็นทางการ

ความคิดสร้างสรรค์ขนาดมินิ
(Mini-c creativity)
การเล่นกับ
ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ของมืออาชีพ
(Pro-c creativity)

เป็นตานาน

การฝึกฝน
อย่างเป็นทางการ

ความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่
(Big-C creativity)

ความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก
(Little-c creativity)

การเข้าสู่ความยอดเยี่ยม

การใคร่ครวญ

ภาพที่ 2 โมเดลความคิดสร้างสรรค์4 ระดับ (Four-C Model) โดย Kaufman และ Beghetto
ข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าการวิจัยครั้งนี้ควรมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก (Little-c
creativity) ของเด็กอนุบาลเป็นหลัก ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยถือว่า
เด็กทุกคนต่างมีความคิดสร้างสรรค์ระดับมินิ (Mini-c creativity) เป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว
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1.4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ถวัลย์ มาศจรัส ( 2553) กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า ปัจจุบันมี
นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์อยู่ในทุกประเทศทั่วโลกส่งผลให้ทฤษฎีเรื่องความคิด
สร้างสรรค์มีหลายทฤษฎี ทั้งนี้ Craft (2005) ได้แบ่งทฤษฎีทางความคิดสร้างสรรค์ เป็น 5 กลุ่ม คือ
1) ทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic) เช่นการอภิปรายเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของ Freud
ในฐานะของการทดแทน ( Sublimation) โดยเปลี่ยนแรงผลักดันในจิตใจไปสู่การกระทาที่สังคม
ยอมรับได้ 2) ทฤษฎีกลุ่มพุทธิ ทปัญญา (Cognition) เติบโตจากงานของ Galton เป็นฐานผนวกกับ
การสารวจเรื่องกระบวนการคิดเชื่อมโยงของ Mednick และการศึกษาโดย Guilford เกี่ยวกับความ
หลากหลายของงานสร้างสรรค์ทั้งในรูปชิ้นงานและการคิด3) ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist)
เป็นผลจากการ ที่ Skinner สรุปเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ไว้ในฐานะการเปลี่ยนรูปของพฤติกรรม
4) ทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการ (Developmental) ซึ่งรวมถึงงานศึกษาพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์
และการแบ่งสเปกตรัมของความคิดสร้างสรรค์โดย Feldman ที่แบ่งระดับของ ความคิดสร้างสรรค์
เป็นขั้นธรรมดาและขั้นสูง (Low and high c creativity) และ 5) ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic)
นักทฤษฎีกลุ่มนี้ได้แก่ Roger May และ Maslow ซึ่งมุ่งอภิปรายเรื่อง การแสดงออกเนื่องจากการ
ตระหนักรู้ถึงศักยภาพของตนผสานกับความต้องการภายในจิตใจ
ขณะที่ Starko (2005) เสนอให้จาแนกความคิดสร้างสรรค์เป็น 5 กลุ่มทฤษฎีเช่นกัน
ได้แก่ 1) ทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theories) ที่กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถ
อธิบายได้โดยกว้างผ่านกระบวนการทางานของจิต ไร้สานึกและจิตก่อนสานึก ( Unconscious and
preconscious processes) 2) ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist theories) ซึ่งอธิบายว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นผลของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจง 3) ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมและ
พัฒนาการ (Humanist and development theories) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้
จากการเติบโตที่ดีตามธรรมชาติซึ่งคาดเดาได้ 4) ทฤษฎีกลุ่มความคิดสร้างสรรค์เชิงพุทธิปัญญา
(Creativity as cognition) เสนอว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถอธิบายด้วยกระบวนการเดียวกับ
กระบวนการทางปัญญาอื่นๆ และมีรูปแบบเหมือนการทางานของคอมพิวเตอร์ และ 5) ทฤษฎี
ระบบ (Systems theories) เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่าง
ซับซ้อน รวมทั้งกระบวนการ ทางปัญญา ลักษณะทางบุคลิกภาพ การปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ขอบเขตและกรอบของงานนั้นๆ
Craft (2005) และ Starko (2005) ได้จัดนักทฤษฎีเข้ากลุ่มต่าง กัน ทาให้มีความซ้าซ้อน
เกิดขึ้น กล่าวคือ Craft (2005) จัด Mednick ที่อธิบายความคิดสร้างสรรค์ในฐานะของการคิดเชื่อมโยง
ไว้ในกลุ่มพุทธิปัญญาซึ่งต่างจาก Starko (2005) ที่จัดไว้กับกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เนื่องจากเน้น
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ไปที่คาอธิบายของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นผลจากการตอบสนองสิ่งเร้า อีกทั้งรวบทฤษฎี
กลุ่มมนุษยนิยมและกลุ่มพัฒนาการเข้าด้วยกัน แล้วเพิ่มกลุ่มทฤษฎีระบบเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง และไม่
นาทฤษฎี Feldman ไว้ในกลุ่มทฤษฎีพัฒนาการเ ช่นเดียวกับ Craft (2005) แต่แยกไว้ในกลุ่มทฤษฎี
ระบบซึ่ง Craft (2005) ไม่ได้กล่าวถึงทฤษฎีกลุ่มนี้ โดย Starko (2005) ให้เหตุผลว่ามุมมองด้าน
พัฒนาการของ Feldman ต่างจากแนวคิดหลักของทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมและพัฒนาการ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการจาแนกกลุ่มนักทฤษฎีทางความคิดสร้างสรรค์ของ Craft และ Starko
กลุ่มทฤษฎี
ทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์
(Psychoanalytic theories)

ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม
(Behaviorist theories)
ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม
(Humanist theories)
ทฤษฎีกลุ่มพัฒนาการ
(Development theories)
ทฤษฎีกลุ่มความคิดสร้างสรรค์เชิง
พุทธิปัญญา
(Creativity as cognition)
ทฤษฎีระบบ
(Systems theories)

การจาแนกกลุ่มนักทฤษฎี
แนวทางของ Craft
แนวทางของ Starko
Freud
Freud
Winnicott
Kubie
Kris
Jung
Rothenberg
Miller
Skinner
Skinner
Mednick
Roger
May
Maslow
Maslow
Roger
Vygotsky
Feldman
Galton
Mednick
Guilford
-

Guilford
Perkins
Weisberg
Simonton
Feldman
Sternberg และ Lubart
Gruber
Csikszentmihali
Gardner
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อนึ่ง ทฤษฎีระบบของ Csikszentmihali ที่ Starko (2005) อ้างถึงมี ความสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่อง สภาวะบังคับ ( Press) หรือคุณภาพของสภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงความคิดสร้างสรรค์
โดยจะอธิบายไว้ในส่วนของแนวคิดเรื่อง 4Ps อันเป็นเงื่อนไขที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะใช้เป็นกรอบการพิจารณาความสมบูรณ์ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกจัดจาแนกกลุ่มทฤษฎีตาม
แนวทางของ Starko (2005) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
1. ทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theories)
Mitchell (1986) ให้ข้อสังเกตถึงแนวคิดของ Freud บิดาแห่งทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ในส่วนที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ว่าเน้นไปที่การอธิบายโครงสร้างภายในจิตใจ ซึ่งแต่ละส่วน
ของโครงสร้างมีหน้าที่ต่างกัน โดยแรกเริ่มนั้นสภาพจิตใจของคนล้วนมีความเป็นเอกภาพ แต่แล้ว
บางสิ่งได้ทาให้ความเป็นเอกภาพนั้นเกิดการแบ่งแยก ทว่าด้วยเงื่อนไขธรรมดาของความเป็นมนุษย์
ผลักดันให้เกิดทั้งความคิดสร้างสรรค์และอาการทางประสาทอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้กฎเดียวกัน
สอดคล้องกับที่ Winner (1982 อ้างถึงใน วิรุณ ตั้งเจริญ 2547) ขยายความเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นวิถีทางของศิลปินที่แสดงความปรารถนาต่อต้านจิตไร้สานึกซึ่งไม่สามารถ
แสดงออกมาได้ โรคประสาทก็ มี วิถีทางเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ คือ มีจุดกาเนิดมาจากการ
ตอบสนองในความขัดแย้งระหว่างการเก็บกดของพลังสัญชาตญาณที่ผิดปกติและการเรียกร้องทาง
อารยธรรมซึ่งเป็นตัวยับยั้งความปรารถนาของสัญชาตญาณ ทั้งโรคประสาทและความคิด
สร้างสรรค์ล้วนเป็นผลจากความพยายามของกลไกทางจิตที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยปฏิกิริยา
ของโรคประสาทที่มีต่อความขัดแย้งจะบังคับกลไกในการต่อต้าน เก็บกด และพยายามบั่นทอน
ความปรารถนาไว้ บ่อยครั้งเข้าจึงพัฒนาบุคลิกภาพที่มีขอบเขตตายตัว ส่วนนักสร้างสรรค์จะไม่
ยอมเก็บกดความปรารถนาทางสัญชาตญาณที่สังคมไม่ยอมรับ อีกจะพยายามแสดงความเป็นเลิศใน
การแสดงความเป็นเลิศนั้นผ่านพลังความมุ่งมั่นในทิศทางที่สังคมยอมรับ
ขณะเดียวกัน ยศ สันตสมบัติ ( 2550) อธิบายถึงความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ว่าสัมพันธ์กับสัญชาตญาณทางเพศ กล่าวคือมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถ
ในการแปล งสัญชาตญาณทางเพศไปเป็นกิจกรรมรูปแบบอื่นๆที่วัฒนธรรมกาหนดหรือให้
ทางเลือกไว้ เป็นต้นว่า งานทางด้านศิลปะ วรรณกรรม หรืองานสร้างสรรค์อื่นๆที่ค่านิยมทางสังคม
ยอมรับยกย่อง โดยกระบวนการซึ่งสัญชาตญาณทางเพศถูกเก็บกดและแปลงไปเป็นพฤติกรรมใน
รูปแบบอื่นนี้เรียกว่าการทดเทิด ( Sublimation) ซึ่งการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
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สามารถทาหน้าที่อบรมชี้แนะให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะแปลงความต้องการหรือสัญชาตญาณทางเพศของ
ตนไปสู่พฤติกรรมอื่นๆที่สังคมยอมรับและมีคุณประโยชน์ได้
นอกเหนือจากประเด็นของกลไกทางจิตสานึก จิตไร้สานึก และความต้องการ
ทางเพศแล้ว ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวของจิตอันเกี่ยวเนื่องกับเจตจานงมนุษย์ ของ
Rank
(1945 อ้างถึงใน วิรุณ ตั้งเจริญ, 2547) ซึ่งพิจารณาเจตจานงแต่ครั้งเยาว์วัยโดยมีเจตจานงของพ่อแม่
และเจตจานงของสังคมเป็นตัวแปรสาคัญสาหรับเจตจานงของเด็ก สรุปได้ว่าหากเด็กยินยอมปรับ
เจตจานงของตนเองให้เป็นไปตามเจตจานงของพ่อแม่ ย่อมไม่มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นและพร้อม
ที่จะรอมชอมต่อกฎเกณฑ์ของสังคม และทางด้านความคิดสร้างสรรค์สมาชิกของสังคมเหล่านี้จะ
อ่อนด้อยเป็นเงาตามตัว ส่วนเด็กที่ปฏิเสธและอาจดื้อรั้นต่อเจตจานงของพ่อแม่นั้น หากมิได้
ตระหนักถึงอิสรภาพที่แท้จริง ความรู้สึกทางลบก็จะก่อตัวขึ้น ทว่ามีความคิดและมีอิสรภาพมากว่า
กลุ่มปรับตัวกลุ่มแรก ในขณะที่เด็กกลุ่มสุดท้ายที่ปฏิเสธการปรับตัวเช่นกั น แต่มุ่งไปสู่อิสรภาพอัน
สมบูรณ์โดยกาหนดเจตจานงให้กับตนเอง เจตจานงของพวกเขาย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับสูงและ
เป็นทางเลือกของผู้สร้างสรรค์อันแท้จริง
สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ตามมโนทัศน์ของนักทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์เป็น
การแสดงออกที่เหมาะสมของมนุษย์ต่อการจัดการปมขัดแย้งในใจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแรงขับ
ทางเพศ การเอาชนะพลังเจตจานงของพ่อแม่ หรือแรงปรารถนาในใจที่ไม่ได้รับการยอมรับ ดังนั้น
การเปิดโอกาสและพื้นที่ให้บุคคลได้แสดงออกและใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มากพอจึงน่าจะเป็น
เงื่อนไขสาคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้บุคคลได้ตระหนักถึงอิสรภาพที่แท้จริง
2. ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist theories)
วิทยากร เชียงกูล ( 2551) กล่าวถึงแนวคิดหลักของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม
ว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองต่อแรงกระตุ้น รวมถึง เงื่อนไขต่างๆที่มนุษย์
ได้รับ พฤติกรรมเป็นเรื่องที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงและตรวจสอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้
ซึ่งหากมองเรื่องความคิดสร้างสรรค์ผ่านกรอบทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมนี้
Bertacchini และ
Santagata (2010) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ก็คือหนทางที่บุคคลพยายามตอบสนองต่อการจัดการ
กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดใหม่ๆโดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นฐานและประยุกต์
วิธีการด้วยกระบวนการลองผิดลองถูก ดังที่ พิษณุ ศุภนิมิตร (2549) อธิบายถึงอิทธิพลของสิ่งเร้าต่อ
การสร้างสรรค์งานของศิลปินว่าแม้ศิลปินจะเปิดอ่านจากธรรมชาติแหล่งเดียวกัน ศิลปินกลับสร้าง
งานออกมาได้ต่างกัน ทั้งนี้อาจเพราะบุคลิกภาพในการสร้างสรรค์ไม่เหมือนกัน
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นอกจากนี้ Baum (2005) ชี้ให้เห็นว่ามุมมองของนักทฤฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมที่
มีต่อกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นบ่อยครั้งถูกมองว่าเป็นเรื่องยากที่ท้าทาย เนื่องจากไม่
ว่าจิตรกรจะวาดรูป หรือกวีจะแต่งคาประพันธ์ จาเป็นจะต้องทาในสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อน และสิ่งนั้น
จะต้องใหม่ อย่างไรก็ตามศิลปินไม่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นจากความว่างเปล่า เพราะถึงแม้บท
ประพันธ์ชิ้นใหม่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่บทประพันธ์ชิ้นนั้นย่อมมีลักษณะร่วมบางประการกับ
ผลงานชิ้นก่อนหน้า หรืองานชิ้นนั้นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่ศิลปินเคยทามาตลอด และ
ย่อมได้รับการเสริมแรงจากแหล่งต่างๆ เช่น ผู้อนุมัติเงินทุน ครอบครัว เพื่อน และผู้ชมผลงาน
แน่นอนว่าการเสริมแรงเหล่านี้ย่อมมีส่วนในการปรับแต่งรูปลักษณ์ผลงานของศิลปินด้วย
ขณะที่ Rathus (2005) กล่าวว่านักจิตวิทยาต่างเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบ
นี้ไม่มีสิ่งใดเป็นของใหม่ที่แท้จริง มีเพียงการรวมสิ่งที่เคยมีอยู่ก่อนหน้าเข้าด้วยกัน ความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็นความสามารถในการทาสิ่งที่ผิดแปลกไปจากปกติ เช่น เคลื่อนย้ายองค์ประกอบ
บางอย่าง เชื่อม องค์ประกอบบางอย่าง เพื่อเกิดการประกอบสร้างใหม่ หรือตอบสนองต่อปัญหาด้วย
วิถีทางใหม่เท่านั้น
อนึ่ง Thomas (2005) เสนอว่าการที่นักทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมอธิบายถึง
ที่มาของพฤติกรรมต่างๆเช่นนี้ เท่ากับเป็นการเลี่ยงที่จะชี้แจงว่าพฤติกรรมเริ่มแรกเกิดขึ้นได้อย่างไร
โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ใหม่และมีเอกลักษณ์เช่นความคิดสร้างสรรค์
ทว่าการริเริ่มในลักษณะที่ต้องใหม่และมีเอกลักษณ์กลับไม่ใช่เรื่องสาคัญใน
วงการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยตรง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งในทางปฏิบัติสามารถ ยอมรับได้ว่า
ผลงานใดคือความคิดสร้างสรรค์โดยไม่สนความเป็นต้นฉบับที่แท้จริงมากนักเพราะให้คุณค่าผลงาน
ก่อนหน้าเท่ากับแรงบันดสลใจ ดังปรากฏตัวอย่างในงานของชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ (2551) ที่วิเคราะห์
ผลงานสร้างสรรค์ในยุคหลังของ Le Corbusier สถาปนิกชาวฝรั่งเศสผู้ได้ชื่อว่าเป็นสถาปนิกผู้ทรง
อิทธิพลแห่งศตวรรษที่ 20 โดยกล่าวว่า Le Corbusier ได้นาสถาปัตยกรรมออกจากแค่การสร้างสรรค์
โดยวิธีการของมนุษย์ ซึ่งคือการวัดสัดส่วนการก่อสร้างไปสู่การทางานร่วมกับพื้นฐานธรรมชาติ
ในแง่รูปทรงและการแสดงออกขององค์ประกอบบางอย่าง เช่น แสง ความคิดเหล่านี้แม้จะไม่ได้
กาเนิดจาก Le Corbusier ทั้งหมด เพราะเป็นไปไม่ได้ที่การสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นโดยไม่ต่อยอดมา
จากการสร้างสรรค์ของคนอื่นๆ แต่ก็นับว่าเป็นคนทาให้ความคิดเหล่านี้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม
มากที่สุดและสร้างสรรค์ความหลากหลายขึ้นจากความคิดชุดต่างๆ ความหลากหลายนี้เองที่กลายเป็น
บทเรียนให้แก่คนรุ่นหลังได้ต่อยอด ถกเถียง แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ต่อมาได้อย่างไม่จบสิ้น
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สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางของทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมเกิด
จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม โดยความแตกต่างที่ว่านี้อาจมีความ
คล้ายกับรูปแบบที่มีอยู่ก่อนหน้าได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นความแปลกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หัวใจ
สาคัญของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จึงอยู่ที่คุณภาพของสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดแรง
บันดาลใจ และเห็นแนวทางการตอบสนองได้หลากหลาย
3. ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมและพัฒนาการ (Humanist and development theories)
คัคนางค์ มณีศรี ( 2555) กล่าวว่านักทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมและพัฒนาการไม่
เห็นด้วยกับนักทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์ และพฤติกรรมนิยม เนื่องจากเห็นว่าแนวคิดเหล่านั้นไม่ได้
มองมนุษย์ตามความเป็นจริง มนุษย์ที่มีสุขภาพดีทั้งกายใจย่อมต้องการเสรีภาพในการเลือก กาหนด
ชีวิตตนเอง มีความต้องการที่มากกว่าอาหาร เพศ และความปลอดภัย มนุษย์แสวงหามากกว่า
การปรับตัว แต่ต้องการความงอกงาม ต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตน และปรารถนาจะเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546) อธิบายลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ตาม
ทรรศนะของทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมว่าคือคนที่มองตัวเองในแง่บวก มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับที่สมบูรณ์ขึ้น มีความยอมรับนับถือและตระหนักในคุณค่าของตนเอง บุคคลที่มีลักษณะ
เช่นนี้จะมุ่งทางานเพื่อความสุขความพอใจของตนเองโดยไม่หวังการประเมินผลหรือการยกย่อง
จากผู้อื่น เมื่อทาด้วยความรักความพอใจจึงนาไปสู่การประกอบกิจกรรมใดๆอย่างทุ่มเทเต็ม
ศักยภาพที่ตนมีอยู่
ความคิดสร้างสรรค์ตามมุมมองของ Rogers (1961) หนึ่งในนักคิดสายมนุษย
นิยมอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นผลจากการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพของมนุษย์ โดยมนุษย์
จะต้องตระหนักถึงศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ที่ตนเองมีอยู่เพื่อจะนาความสามารถนั้น ๆ มาผลิตผล
งานใหม่ผ่านการสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งคุณลักษณะนิสัยที่จาเป็นต่อการมี
พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์คือความมุ่งมั่นที่จะการเปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น
อิสระต่อกลไกป้องกันทางจิตของตนเอง มีโอกาสได้พิจารณาแนวคิดใหม่ ๆ ในทิศทางที่ต่าง
ออกไปจากความคุ้นเคย สามารถอดทนได้ต่อความคลุมเครือที่มีอยู่ก่อน เชื่อมั่นในการประเมินของ
ตนเอง กล้าและสนุกที่จะเล่นกับความคิดและมโนทัศน์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเล่นของเล่นของเด็ก
เพื่อจินตนาการถึงความเป็นไปได้ อื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงและยังผลให้เกิดสมมติฐานใหม่ ซึ่งเมื่อ
คุณลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ย่อมพัฒนาขึ้นได้
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Maslow (1968 อ้างถึงใน Starko, 2005) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น
คุณลักษณะพื้นฐานที่มาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด โดยเสนอว่าความคิดสร้างสรรค์มี 2
ประเภท ประเภทแรกคือกลุ่มของความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ขั้นพิเศษ อันเป็นคุณลักษณะหนึ่ง
ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เปี่ยมอิสระและเป็นสิ่งดีมีประโยชน์ ซึ่งนักวิชาการรู้
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์กลุ่มนี้น้อยมาก เพราะจะสามารถเข้าใจความคิดสร้างสรรค์ประเภทนี้ได้
ต่อเมื่อมีผู้แสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์เท่านั้นขณะที่อีกประเภทคือกลุ่มความคิดสร้างสรรค์ที่ปรากฏ
ในทุกด้านของความเป็นมนุษย์ หรือเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เข้าถึงได้ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
ตามกลุ่มหลังนี้มีแนวโน้มที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์กับทุกเรื่องในชีวิตประจาวัน มีลักษณะของ
การทาสิ่งต่าง ๆ ที่ขึ้นกับตนเอง ไม่จาเป็นต้องพึ่งแรงจูงใจภายนอก อาจแสดงออกมากกว่าระดับ
ของคนโดยทั่วไป มีความเป็นธรรมชาติมากกว่า ผ่อนคลาย และมีการควบคุมหรือยับยั้งตนเอง
ค่อนข้างต่า ซึ่งความสามารถในการแสดงออกอย่างอิสระไม่กังวลต่อคาวิพากษ์วิจารณ์คือเงื่อนไข
จาเป็นของการมีความคิดสร้างสรรค์ประเภทนี้ อันเป็นผลจากความไร้เดียงสา มีความสุข และรู้สึก
ปลอดภัยในวัยเด็ก
สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของนักทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมและ
พัฒนาการเป็นศักยภาพที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์ ทว่าเกี่ยวพันกับการมีพัฒนาการที่สมบูรณ์
และการรู้สึกเป็นอิสระจากเงื่อนไขต่างๆ การให้อิสระแก่บุคคลและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นหัวใจ
สาคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
4. ทฤษฎีกลุ่มความคิดสร้างสรรค์เชิงพุทธิปัญญา (Creativity as cognition)
Kusuma (1997) กล่าวว่านักทฤษฎีกลุ่มความคิดสร้างสรรค์เชิงพุทธิปัญญาจัด
ให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปัญญา และเป็นความสามารถในการ
จัดระบบข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ขึ้นใหม่ในลักษณะเดียวกับการปรับสมดุลโครงสร้างทางปัญญา โดย
เห็นว่ามีหลักฐานไม่มากพอจะสรุปให้ปัจจัยด้านสังคม เช่น ภาษา/สัญลักษณ์ ค่านิยม และ
กฎระเบียบต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการมีความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับที่สามารถส่งผลต่อความคิด
ของบุคคลได้ สอดคล้องกับ Guilford (1950 อ้างถึงใน Starko, 2005) ผู้นาของนักทฤษฎีกลุ่มนี้ที่
ไม่ได้จัดให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลจากความขัดแย้งและบาดแผลทางใจในวัยเด็ก หรือเป็นผล
ของการมีสุขภาพจิตที่ดี แต่เป็นส่วนหนึ่งของสติปัญญาที่สามารถแสดงออกได้หลากหลาย
ไร้ขีดจากัด โดยระบุว่าความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับความสามารถทางสมองมี 2 ประการคือ
1. การคิดอเนกนัย (Divergent thinking) หรือลักษณะการคิดที่เห็นความเป็นไป
ได้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลายทิศทาง ประกอบด้วย 1) ความคิดริเริ่ม (Originality) หรือการ
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ผลิตแนวคิดที่แปลกใหม่ 2) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หรือการผลิตความคิดได้จานวนมาก 3)
ความคิด ยืดหยุ่น (Flexibility) หรือการมีรูปแบบ/มุมมองของแนวคิดที่แตกต่างหลากหลาย และ 4)
ความคิด ละเอียดลออ ( Elaboration) หรือการเพิ่มความคิดใหม่ลงในแนวคิดเดิมเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์มากขึ้น
2. การเปลี่ยนรูป ( Transformations) หรือความสามารถในการคิดปรับปรุง
ประสบการณ์หรือแปลงสิ่งที่เคยรับรู้ให้กลายเป็นผลผลิตในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
หลังจากแบบทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ถูกสร้างขึ้น จึงเกิดการวิจัยศึกษา
เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับกระบวนการทางปัญญาเป็นจานวนมาก ซึ่ง
Sternberg, Kaufman และ Pretz (2002 อ้างถึงใน Baer และ Kaufman, 2006) สรุปไว้ 3 ประเด็น คือ
1. ผู้มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีแนวโน้มที่จะมีระดับเชาวน์ปัญญาสูง
2. ที่ IQ ระดับ 120 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และเชาวน์
ปัญญามีระดับค่อนข้างต่า
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และเชาวน์ปัญญาขึ้นอยู่กับปัจจัย
ของเชาว์ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกออกแบบเป็นองค์ประกอบในการวัด
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะหนึ่งของเชาวน์
ปัญญา Rathus (2005) กล่าวว่ามโนทัศน์ทั้งสองย่อมมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ แต่ถ้าจัดให้เชาวน์
ปัญญาเป็นเรื่องความฉลาดทางวิชาการ ประเด็นที่ว่าผู้มีเชาวน์ปัญญาสูงเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
หรือผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้ที่มีเชาวน์ปัญญาสูงจะไม่เป็นจริงเสมอไป ส่วนในกรณีเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษนั้น Liu, Shih และ Ma (2011) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของเด็ก
ที่มีอาการแอสเพอเกอร์ซินโดรม ( Assperger syndrome) กับเด็กทั่วไปในไต้หวันที่มีอายุระหว่าง
10-12 ปี พบว่าคะแนนจากชุดประเมินความคิดสร้างสรรค์ของวิลเลียมส์ ( CAP: Creativity
Asessment Packet) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบอวัจนภาษาที่กลุ่มตัวอย่างทาได้มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคะแนนจากแบบทดสอบ ระดับเชาวน์ปัญญาที่เป็นอวัจนภาษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
และพบว่าเด็กที่ มีอาการแอสเพอเกอร์ ซินโดรม สามารถทาคะแนนจากชุดประเมินความคิด
สร้างสรรค์ CAP ในด้านความคิดริเริ่ม และด้านความคิดละเอียดลออ อันเป็นองค์ประกอบของการ
คิดอเนกนัยได้สูงกว่าเด็กทั่วไป แต่ในด้านความคิดยืดหยุ่นพบว่ามีคะแนนต่ากว่า
นอกจากนี้ Russ (1993) ชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีกลุ่มความคิดสร้างสรรค์เชิงพุทธิปัญญา
มีความสนใจ เรื่อง ความเกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการทางปัญญาและอารมณ์ความรู้สึกด้วย
โดยกล่าวว่าการศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 ไม่ได้พุ่งความสนใจ
ไปที่แบบทดสอบระดับเชาวน์ปัญญาเท่านั้น แต่ยังสนใจ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ น่าจะเกิดขึ้นจาก
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องค์ประกอบอื่น เช่น ลักษณะบุคลิกภาพที่เอื้อต่อการมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในเวลาต่อมา Russ
และ Schafer (2006) ได้ศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความคิดอเนกนัยของเด็กปฐมวัยซึ่งเป็น
กระบวนการทางปัญญาที่สาคัญของความคิดสร้างสรรค์ และเป็นองค์ประกอบหลักเมื่อ นักทฤษฎี
กลุ่มความคิดสร้างสรรค์เชิงพุทธิปัญญากล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยศึกษาเกี่ยวกับการเล่นตาม
จินตนาการของเด็กปฐมวัยอายุ6-7 ปี พบว่าความรู้สึกในการเล่นสัมพันธ์กับปริมาณความคิดอเนกนัย
โดยเด็กที่แสดงความ รู้สึก ผ่านการเล่น ได้มากจะสามารถนาอารมณ์ความรู้สึกรวมเข้าไว้เมื่อต้อง
คิดถึงความทรงจาขณะนั้นได้ ปริมาณความคิดจึงมีมากและหลากหลาย
ทั้งหมดนี้ ทาให้สรุปความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญาได้ว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะหนึ่งทางปัญญา มีองค์ประกอบของการคิดที่ชัดเจน เป็นอิสระจาก
อิทธิพลภายนอก สามารถแสดงออกได้ไร้ขีดจากัด และส่งเสริมได้โดยการพัฒนาทักษะการคิด
อเนกนัย ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
5. ทฤษฎีระบบ (Systems theories)
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ ( 2546) อธิบายมุมมอง 3 ประการที่จาเป็นต่อการทา
ความเข้าใจพื้นฐานของทฤษฎีระบบซึ่งมีต้นกาเนิด ในปี ค.ศ. 1954 โดย Ludwig Von Bertalanffy
นักชีววิทยาชาวแคนาดา ก่อนจะถูกนามาประยุกต์ ใช้อธิบายปรากฏการณ์ ในสาขาต่างๆในลักษณะ
ของวิธีวิทยาทฤษฎีระบบอย่างอ่อน (Soft systems methodologies) ดังนี้
1. มองว่าทฤษฎีระบบกาลังเป็นทฤษฎีที่มีความสาคัญในการนามาทาความเข้าใจ
กับโลกแห่งความจริงอันสลับซับซ้อน ด้วยการมองสิ่งต่างๆอย่างเป็นองค์รวมทั้งในเชิงบริบทและ
ระบบที่ใหญ่กว่านั้น
2. มองว่าทฤษฎีระบบเป็นแนวทางพื้นฐานของการดาเนินการวิจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างยิ่ง
3. มองว่าทฤษฎีระบบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนาไปใช้ช่วยวิเคราะห์
และแปลความหมายข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
เห็นได้ว่าหลักการพื้นฐานของทฤษฎีระบบแตกต่างกับแนวคิดของทฤษฎีกลุ่ม
พุทธิปัญญาอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือทฤษฎีระบบให้ความสาคัญในเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
บริบทรอบตัวร่วมด้วย ซึ่งผู้ที่นา ทฤษฎีระบบ มาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
Feldman และ Csikszentmihalyi
Feldman (1999 อ้างถึงใน Starko, 2005) นักทฤษฎีระบบผู้มีมุมมองด้านพัฒนาการ
ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนต่างๆที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยเสนอ 7 มิติที่มีอิทธิพล
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ต่อกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของบุคคล คือ 1) กระบวนการทางปัญญา 2) กระบวนการทาง
อารมณ์และสังคม 3) ปัจจัยด้านครอบครัวทั้งส่วนของการเลี้ยงดูและสภาพปัจจุบัน4) การศึกษาและ
การเตรียมพร้อมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 5) แบบฉบับของเรื่องหรือสาขาที่จะใช้
ความคิดสร้างสรรค์ 6) ปัจจัยด้านบริบททางสังคมวัฒนธรรม และ 7) เหตุการณ์สาคัญที่ผ่านมา
รวมทั้งความนิยมขณะนั้น ซึ่ง Feldman เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์พัฒนาขึ้นพร้อมมิติทั้ง 7 นี้ แต่เน้น
ความสนใจไปที่ปรากฏการณ์พิเศษหรือผิดไปจากปกติที่เกิดขึ้นและมีผลต่อบุคคล ต่างจากแนวคิด
ของทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมและพัฒนาการที่เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพัฒนาการตามปกติที่มา
พร้อมกับความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ Feldman ยังเชื่อว่าความพยายามที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคลเกิดจากการได้รับแรงบันดาลใจโดยผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นร่วมด้วย
Csikszentmihalyi (1999 อ้างถึงใน Starko, 2005) กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย
3 ด้าน ได้แก่ บุคคล (Person: individual talent) ขอบเขตเนื้อหา (Domain: the discipline in which this
individual works) และการควบคุมตัดสิน (Field: social organization of domain) ซึ่งด้านบุคคลหมายถึง
ความสามารถของบุคคล ทักษะ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ ขณะที่ขอบเขตเนื้อหา หมายถึง
ลักษณะงานสร้างสรรค์ที่บุคคลสร้างขึ้น และสุดท้ายคือการควบคุมตัดสิน หมายถึงการให้คุณค่า
ผลงานสร้างสรรค์โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ของขอบเขตเนื้อหานั้นๆ ซึ่งปัจจัยทั้งสามด้านสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นพลวัต กล่าวคือปัจจัยด้านการควบคุมตัดสินจะพิจารณาผลงานของบุคคลว่ามีหรือไม่มี
คุณค่าสาหรับขอบเขตเนื้อหานั้นๆ หากมีคุณค่าย่อมทาให้บุคคลเจ้าของผลงานได้รับการยอมรับว่า
มีการคิดสร้างสรรค์สูง ส่วนผลงานของบุคคลก็จะกลายเป็นมาตรฐานของขอบเขตเนื้อหาต่อไป
สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของนักทฤษฎีระบบ เป็นส่วนหนึ่งของ
การมีปฏิสัมพันธ์กับระบบอื่นๆในสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม การที่บุคคลจะผลิตผลงานที่เกิดจาก
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ จาเป็นต้องได้รับแรงดลใจจากผลงานของผู้อื่น และได้รับการยอมรับจาก
คนในวงการของตนว่าผลงานนั้นคือผลงานที่สร้างสรรค์
1.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
นอกจากความพยายามในการอธิบายที่มาของการเกิดความคิดสร้างสรรค์โดยนัก
ทฤษฎีแต่ละกลุ่มแล้ว ยังมีความพยายามในการสร้างแนวคิดเพื่ออธิบายความคิดสร้างสรรค์ที่
ครอบคลุมมากกว่า 1 กลุ่มทฤษฎี แนวคิดที่งานวิจัยนิยมอ้างถึง มี 3 แนวคิด คือ 1) ระบบนิเวศทาง
ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative ecosystem) โดย Harrington (1990) ที่มองกระบวนการทางความคิด
สร้างสรรค์เป็นศูนย์กลาง และแบ่งขอบข่ายแนวคิดเป็น 3 ด้าน คือ บุคคล ผลงาน และสภาพ
แวดล้อม หรือในกรณีของ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ( 2546) ที่แบ่งขอบเขตเป็น 3 ด้านเช่นกัน แต่ให้
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ความสาคัญที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น คือ บุคคล กระบวนการ และผลงาน ขณะที่ Rhodes (1961)
พบว่าจุดเน้นในสาระและนิยามเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์สามารถแบ่งได้4 ด้าน เรียกว่า 4Ps ได้แก่
บุคคล กระบวนการ ผลงาน และสภาวะบังคับหรือสภาพแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมมากที่สุดคือมีการให้
ความสาคัญกับบริบท และหยิบยกกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์มาอธิบาย ดังนั้นใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิดของ Rhodes (1961) มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอนโดยเฉพาะในส่วนของการประเมินตามสภาพจริงขณะจัดการเรียนการสอน
ซึ่งแนวคิด 4Ps ถูกกล่าวขึ้นครั้งแรกในบทความเรื่องบทวิเคราะห์ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์ ( An
analysis of creativity) เพื่ออธิบายถึงกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่ามีปัจจัยซึ่งมาจากตัว
บุคคลนาไปสู่ขั้นตอนการทางานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และก่อให้เกิดผลผลิตจากขั้นตอน
การทางานนั้น ๆ โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ผลักดันให้
บุคคลแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. บุคคล (Person) หรือคุณลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์
Sternberg (2007) กล่าวว่าหากต้องการส่งเสริมให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์
สูง จาเป็นต้องสนับสนุนลักษณะนิสัยที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ นั่นหมายความว่าสถานศึกษา
ต้องยุติปฏิกิริยาที่มาจากค่านิยมเก่าซึ่งเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของนิสัยที่ไม่ดี และต้อง
ให้คุณค่าความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับการคิดวิเคราะห์วิพากษ์
ทั้งนี้ Groth-Marnat (2009) กล่าวถึงการแปลผลคุณลักษณะนิสัยในการสร้างสรรค์
(Creative Temperament) ของผู้มีความคิดสร้างสรรค์สูงและต่า อันเป็นผลจากวัดบุคลิกภาพด้วย
เครื่องมือ Califonia Psychological Inventory (CPI) สาหรับผู้มีอายุระหว่าง 12-70 ปี ว่า ผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์สูงจะถูกบรรยายไว้ในลักษณะของการมีจินตนาการ มีความสนใจกว้างขวาง
และหลากหลาย มีปฏิกิริยาที่แรงกล้าต่อเรื่องเชิงสุนทรียะ มีทัศนทางสังคมที่ก้าวหน้า และมี
แนวโน้มค่อนข้างก้าวร้าว ขณะที่ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ต่าจะค่อนข้างปฏิบัติตามแบบแผนเดิม ๆ
ระเบียบจัด เข้มงวด ความสนใจดิ่งเดี่ยว และพอใจในสถานะเดิมของตน
ขณะที่ Meador (1997) ได้เสนอคุณลักษณะทางปัญญาของผู้มีความคิดสร้างสรรค์
ว่ามีทั้งความคิดริเริ่ม มีความคิดยืดหยุ่นและมีทักษะในการตัดสินใจที่ดี ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
คมคาย สามารถแสดงความสร้างสรรค์ผ่านบางศาสตร์สาขาได้ดีเป็นพิเศษ มีความสามรถในการคิด
อุปมาอุปไมย พัฒนาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างอิสระไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลใด ๆ ตื่นเต้นต่อสิ่งใหม่ ๆ ไวต่อความรู้
ที่ขาดหายในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี และสามารถใช้ความรู้ที่มีเป็นฐานสาหรับความคิดใหม่ได้
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นอกจากนี้ Runco และ Johnson (2002) ได้รวบรวมคาคุณศัพท์ที่สะท้อนถึงการ
เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์จากการ ศึกษาครูและพ่อแม่ จานวน 150 คน ที่อยู่ต่างวัฒนธรรม คือ
อินเดีย และสหรัฐอเมริกาเพื่อดูว่าทั้งสองกลุ่มและทั้งสองวัฒนธรรมมีค่านิยมเกี่ยวกับการคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอย่างไร ผลการวิจัยพบว่าคาคุณศัพท์ที่บ่งชี้ถึงการเป็นเด็กที่มีความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งพ่อแม่และครูทั้งสองวัฒนธรรมเห็นตรงกัน มีทั้งหมด 37 คา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์ของเด็กตามแนวคิดของ Runco และ Johnson
คาคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์
คล่องแคล่ว กระตือรือร้น (Active)
มีพลัง (Energetic)
ปรับตัวได้ดี (Adaptable)
กล้าได้กล้าเสีย (Enterprising)
ชอบผจญภัย กล้าเสี่ยง (Adventurous)
กระตือรือร้น(Enthusiastic)
เอาใจใส่ในสิ่งที่ชอบ (Affectionate)
ยืดหยุ่น(Flexible)
ตื่นตัว เตรียมพร้อม (Alert)
เป็นมิตร(Friendly)
ปรารถนาอย่างแรงกล้า (Ambitious)
มีอารมณ์ขัน(Humorous)
ชื่นชอบศิลปะ มีความเป็นศิลปิน (Artistic)
ช่างจินตนาการ(Imaginative)
เด็ดเดี่ยว (Assertive)
หุนหันพลันแล่น(Impulsive)
มีฝีมือ (Capable)
เป็นตัวของตัวเอง(Individualistic)
ร่าเริง (Cheerful)
พากเพียร(Industrious)
คิดชัดเจน (Clear Thinking)
ความสนใจกว้าง(Interests Wide)
เฉลียวฉลาด(Clever)
สติปัญญาดี(Intelligent)
มั่นใจ (Confident)
ช่างประดิษฐ์(Inventive)
อยากรู้อยากเห็น (Curious)
ริเริ่ม(Original)
กล้าหาญ(Daring)
มีลาดับ พัฒนา(Progressive)
หนักแน่น(Determined)
พร้อมรับทุกสถานการณ์(Resourceful)
ช่างฝัน(Dreamy)
เชื่อมั่นในตนเอง(Self-confident)
ไร้กังวล(Easygoing)
ผลักดันตนเอง(Spontaneous)
เต็มไปด้วยอารมณ์(Emotional)
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อย่างไรก็ตาม Butcher และ Niece (2005) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์กับ ลักษณะ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา เช่น การมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การต่อต้านท้าทาย และภาวะไม่อยู่นิ่ง
ของเด็กวัย 6-10 ปี พบว่าตัวแปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์ทางลบ กล่าวคือ ยิ่งมีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหามาก จะพบว่ามีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์น้อย ซึ่งข้อสรุปนี้ได้จากการประเมิน
ความคิดอเนกนัย ของเด็ก และการรายงานผลเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ จากผู้ดูแลเด็ก ทว่า Koh
(2006) ชี้ให้เห็นว่าลักษณะบุคลิกภาพที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครของผู้มีความคิดสร้างสรรค์สูง
จนเป็นที่ยอมรับได้ยากในอดีต นั้น กาลัง เป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นในโลกยุคหลังสมัยใหม่
(Postmodern) ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ความปราศจากรูปแบบ การมีลักษณะผสมผสาน และ
ความย้อนแย้งของอัตลักษณ์ ทาให้ภาพพจน์ของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ระดับอัจฉริยะมีความลึกลับ
น้อยลง มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น และสามารถเข้าใจได้มากขึ้น
2. กระบวนการ(Process) หรือองค์ประกอบของความคิดในการทางานสร้างสรรค์
ความแตกต่างของผลงานสร้างสรรค์มิใช่อยู่ที่การกระทาอะไรก็ได้ แต่อยู่ที่
กระบวนการ ทางความ คิดสร้างสรรค์และการทางาน ที่มีการใช้องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งมีผู้อธิบายไว้ดังนี้
Wallas (1926 อ้างถึงใน Russ, 1993) กล่าวถึงกระบวนการ ทางความคิด
สร้างสรรค์ 4 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันไป คือ ขั้นค้นพบปัญหา ขั้นการครุ่นคิด ขั้นการเกิดวิธีแก้ปัญหา
และขั้นการพิสูจน์ให้เห็นจริง ดังภาพที่ 3
ขั้นที่ 1 การค้นพบปัญหา (Problem findind) ระบุปัญหา รวบรวม
ข้อมูลจากประสบการณ์เดิมและฐานความรู้ต่าง ๆ

ขั้นที่ 2 การครุ่นคิด (Incubation) เป็นขั้นตอนทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
สาคัญของกระบวนการทางความคิด
ขั้นที่ 3 การเกิดวิธีแก้ปัญหา (Birth of the solution)
ผู้คิดจะตระหนักอย่างฉับพลันถึงวิธีที่สามารถนาไปแก้ปัญหาได้
คาตอบออกทันที หรือทีเ่ รียกว่าความคิดแว้บ
ขั้นที่ 4 การพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification stage) ผู้คิดจะ
ประเมินวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา ตรวจสอบสมมติฐาน
การคิดวิเคราะห์และความคิดตรรกะด้วยการสร้างผลงาน

ภาพที่ 3 กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของ Wallas
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ทั้งนี้ Ribot (1990 อ้างถึงใน Mouchiroud และ Lubart, 2006) ยืนยันว่าขั้นตอน
ท้ายสุดที่ Wallas เสนอยังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายของกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ แต่เป็นขั้นก่อน
ของการเริ่มต้นขั้นที่ยากสุดในการทางานสร้างสรรค์ เพราะคนที่ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์จะ
พิจารณาตจรวจสอบทุกรายละเอียดของวิธีแก้ปัญหาก่อนนาไปสู่กระบวนการสาคัญในการสร้าง
ผลงานขั้นสุดท้าย เช่น กรณีการประพันธ์เพลงของ Frederick Chopin นั้นแม้จะเป็นไปโดย
ธรรมชาติและเกิดขึ้นราวปาฏิหาริย์ แต่เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์จนดูเหมือนช่วงยากที่สุดได้ผ่านไป
แล้ว ทว่าช่วงที่ยากยิ่งกว่ากาลังเริ่มต้นหลังจากนั้น และกลายเป็นว่าขั้นตอนก่อนหน้าทั้งหมดเป็น
เพียงการฝึกหัดทางจินตนาการ อันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ความคิดยืดหยุ่นเท่านั้น
Jungs (1946 อ้างถึงใน Hauke, 2006) ผู้เชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในส่วน
ของจิตไร้สานึก และมีอิทธิพลต่อการคิดในระดับจิตสานึก ได้อธิบายถึงวิธีการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ในลักษณะที่ คล้ายคลึงกันกับ Wallas (1926 อ้างถึงใน Russ, 1993) โดย Jungs (1963
อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2547) เสนอวิธีการคิดสร้างสรรค์ไว้ 5 ขั้น คือ ขั้นคิดรวบรวมข้อมูล ขั้น
กระบวนการใช้วัตถุดิบ ขั้นทาใจให้ว่าง ขั้นยูรีกา และขั้นวิพากษ์วิจารณ์ ดังภาพที่ 4

ขั้นที่ 1 คิดรวบรวมข้อมูล
หมายถึง การคิดถึงข้อมูล
ต่างๆทุกอย่างที่เราและผู้อนื่
เคยทา ใช้ความคิดกับสิ่ง
เหล่านั้นอย่างกระตือรือร้น

ขั้นที่ 2 กระบวนการใช้
วัตถุดิบ ทบทวนความ
น่าสนใจและประโยชน์
เปรียบเทียบความคิดกับ
ความคิดอื่นๆ

ขั้นที่ 4 ยูรีกา เป็นขัน้ เกิดความคิด
แว้บ ความคิดอาจหลั่งไหลเข้ามา
โดยไม่คาดฝัน ส่วนใหญ่มักเกิด
ขณะครึ่งหลับครึ่งตื่นในตอนเช้า
ยูรีกา แปลว่าข้าพเจ้าได้พบแล้ว

ขั้นที่ 3 ทาใจให้ว่าง
หมายถึง หยุดคิดถึงปัญหา
ในขัน้ ก่อน เปลี่ยนความ
สนใจไปเรื่องอื่น ปล่อยให้
จิตใต้สานึกของกลไก
ความคิดทางาน

ขั้นที่ 5 วิพากษ์วิจารณ์ หมายถึง
การทบทวนความคิดใหม่ทคี่ ิดได้
หลายแง่มุม พยายามปรับให้
ชัดเจน ลงตัว และดีขนึ้ เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์หรือให้ทางานได้

ภาพที่ 4 กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของ Jungs
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Torrance (1972 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2547) กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นการพบความจริง ขั้นการค้นพบปัญหา ขั้นการตั้งสมมติฐาน
ขั้นการค้นพบคาตอบ และขั้นยอมรับผลจากการค้นพบ ดังภาพที่ 5

• ขั้นนีเ้ ริ่มตั้งแต่เกิดความรู้สึกกังวลใจ มีความสับสนวุ่นวายเกิดขึน้ ในจิตใจ
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร จากจุดนีจ้ ึงพยายามตั้งสติ และพิจารณาดูว่า
ขั้นที่ 1 การพบ
ความยุ่งยาก วุ่นวาย สับสน หรือสิ่งที่ทาให้กงั วลใจนัน้ คืออะไร
ความจริง

ขั้นที่ 2 การ
ค้นพบปัญหา

ขั้นที่ 3 การ
ตั้งสมมติฐาน

ขั้นที่ 4 การ
ค้นพบคาตอบ

• ต่อเนื่องจากขั้นที่ 1 เมื่อได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว จึงสรุปว่า ความกังวลใจ
ความสับสนวุ่นวายในใจนั้นคือการมีปัญหาเกิดขึ้น

• ขั้นนีต้ ่อจากขัน้ ที่ 2 เมื่อรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึน้ ก็พยายามคิด ตั้งสมมติฐาน
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป

• ขั้นนีจ้ ะเป็นการพบคาตอบจากการทดสอบสมมติฐานในขัน้ ที่ 3

• เป็นการยอมรับคาตอบที่ได้จากการพิสูจน์ว่าจะแก้ปัญหาให้สาเร็จได้อย่างไร
และต่อจากจุดนี้การแก้ปัญหาหรือการค้นพบจะทาให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่
ขั้นที่ 5 ยอมรับ
เรียกว่า ความท้าทายใหม่ (New challenges)
ผลจากการ
ค้นพบ

ภาพที่ 5 กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ Torrance
ลักษณะกระบวนการ ทางความ คิดสร้างสรรค์ ดังแสดงไว้ ข้างต้นสามารถ
เปรียบเทียบได้ดังภาพที่ 6 โดยพิจารณาจากขั้นที่พ้องกัน คือ ขั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ขั้นการ
เกิดวิธีแก้ปัญหาของ Wallas ขั้นคิดคาตอบได้ของ Jungs และขั้นค้นพบคาตอบของ Torrance จะพบว่า
กระบวนการก่อนหน้าที่Wallas และ Jungs เห็นตรงกันคือการจัดการข้อมูลและใช้เวลาในการครุ่นคิด
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หรือใช้เวลาทาให้ตัวเองสงบมากพอกระทั่งเห็นทางออกของปัญหา ขณะที่ Torrance เน้นไปที่
การจัดการปัญหา สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหา เพื่อนาไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยมีขั้น
การพบความจริงก่อนขั้นการค้นพบปัญหา ซึ่งต่างจากWallas ที่เริ่มด้วยการค้นพบปัญหาเป็นขั้นแรก
จากนั้นทั้งสามจึงมีขั้นตอนเพื่อยืนยันความถูกต้องของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น โดย
Wallas เรียกว่า
ขั้นพิสูจน์ให้เห็นจริง ขณะที่ Jungs เสนอว่าเป็นขั้นวิพากษ์วิจารณ์ ส่วน Torrance กาหนดให้เป็นขั้น
ยอมรับผลจากการค้นพบ นั่นหมายความว่ากระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์จาเป็นต้องอาศัย
ระยะเวลาที่มากพอ

Wallas

Jungs

Torrance

การคิดรวบรวมข้อมูล

การพบความจริง

การค้นพบปัญหา

การใช้วัตถุดิบ

การค้นพบปัญหา

การครุ่นคิด

ทาใจว่าง

การตั้งสมมติฐาน

การเกิดวิธีแก้ปัญหา

การคิดคาตอบได้ (ยูรกา)
ี

การค้นพบคาตอบ

การพิสูจน์ให้เห็นจริง

การวิพากษ์วิจารณ์

การยอมรับผลจากการค้นพบ

ภาพที่ 6 กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของ Wallas Jungs และ Torrance

45
นอกจากนี้ Herbert (2010) แสดงทรรศนะ เรื่องความฝันกับกระบวนการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ ไว้ว่า อาจเป็นชิ้นส่วนกระจัดกระจายของความทรงจา หรือเป็นภาพรวมของ
ทั้งหมด ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆที่เราทาในวันก่อนหน้าผสานกับสิ่งอื่นที่อยู่ในรูปของวัตถุ ความ
ฝันอาจมีเรื่องราวของการเดินทาง ผจญภัย
ฝันร้าย หรือเต็มไปด้วยความ วิตก กังวล และบาง
สถานการณ์ของความฝันอาจเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่า แต่อยู่ในธีม (Theme) ที่ต่างออกไป ซึ่งทั้งหมดนี้
สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ในฐานะที่ความฝันเป็นเรื่องเล่าอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับการเล่าเรื่อง
ของนักประพันธ์
อนึ่ง เมื่อกล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอีกมโนทัศน์
หนึ่งเมื่อกล่าวถึงกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ พบว่าที่นิยมมากคือการมองความคิด
สร้างสรรค์ในฐานะของการคิดอเนกนัย (Divergrnt thinking) จากนั้นจึงแบ่งการคิดอเนกนัยเป็น 4
องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
แล้วใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบนี้อ้างอิงกลับไปถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็นความสามารถในการผลิตผลงานที่แปลกใหม่
แตกต่างจากเดิม หรือที่ Meador (1979) กล่าวว่าเป็นผลของการที่บางสิ่งบางอย่างถูกสร้างขึ้นเป็น
ครั้งแรก โดย ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ( 2546) ชี้ให้เห็น ว่าความคิดริเริ่มไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ ที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อนเสมอไป แต่อาศัยการสะสมและรวบรวมความรู้เดิมมาดัดแปลงหรือประยุกต์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับที่ Brushilinsky (1996 อ้างถึงใน Stepanossova และ
Grigorenko, 2006) เห็นว่าความใหม่ หรือความเป็นต้นฉบับของผลงานไม่ใช่ สิ่งสาคัญในการแยกงาน
สร้างสรรค์ออกจากงานที่ไม่สร้างสรรค์ เพราะกระบวนการพัฒนาทางความคิดเกิดขึ้นได้หลาย
ลักษณะ เมื่อบุคคลมองเห็นความเป็นไปได้อื่น ๆ ของวัตถุ ย่อมนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงจากวัตถุหนึ่งไปสู่วัตถุอื่นในรูปแบบของการสังเคราะห์เข้าด้วยกัน ดังนั้นการนาเสนอ
ตัววัตถุในมิติต่าง ๆ ย่อมทาให้เกิดการสร้างความหมายใหม่ และนาไปสู่วิธีแก้ปัญหาแบบใหม่
หรือการเกิดแนวคิดใหม่ อันสอดคล้องกับที่ Van Camp (2007) รายงานว่าในทางปรัชญาศิลปะ
ยุคหลังสมัยใหม่ ( Postmodern) ถือว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นต้นฉบับอีกต่อไปเพราะถือว่าใน
การสร้างสรรค์ บุคคลไม่สามารถเป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอกได้อย่างสัมบูรณ์ กระนั้นเมื่อต้อง
ประเมินผลงานสร้างสรรค์ ความเป็นต้นฉบับที่สะท้อนถึงการริเริ่มยังคงเป็นประเด็นแรก ๆ ที่
ผู้เชี่ยวชาญให้คุณค่า
2) ความคิดคล่องแคล่ว ( Fluency) เป็นความสามารถในการผลิตความคิด
คาตอบ หรือแนวทางการแก้ปัญหาได้จานวนมากภายใต้เวลาที่จากัด หรือที่ Torrance (1979 อ้างถึง
ใน Meador (1997) อภิปรายว่าความคิดคล่องแคล่วนี้เป็นการพิจารณาถึงทางเลือกใหม่ที่หลากหลาย
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โดยมีทั้งการพิจารณาถึงแนวคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีก่อนหน้า โดยใช้ความถนัดของบุคคล
เป็นฐานหรือเพื่อตีความ เกิดเป็นการเชื่อมโยงใหม่ระหว่างข้อมูลรอบตัวกับบุคคล ซึ่ง บรรจง
อมรชีวิน ( 2554) ให้ข้อสังเกตว่าความคิดคล่องแคล่วเกิดจากการที่บุคคลไม่จากัดตัวเองอยู่ใน
ความคิดเพียงหนึ่งหรือสองความคิด แต่ต้องการความคิดที่มากขึ้นและดีกว่าเดิม เพราะยิ่งความคิดมี
จานวนมาก โอกาสที่จะได้ความคิดที่ดีก็มีมากขึ้นด้วย
3) ความคิดยืดหยุ่น ( Flexibility) เป็นความสามารถในการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน
ผลงานให้พ้นไปจากความคุ้นเคยหรือที่ Yuan และ Sriraman (2011) อธิบายว่าความยืดหยุ่นทาง
ความคิดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก่อนจะถึงปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนการให้
ความหมาย เปลี่ยนวิธีตีความ เปลี่ยนวิธีทาความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ หรือเปลี่ยนทิศทางในการคิด
ซึ่งอาจทาให้เกิดเป้าหมายใหม่ที่แตกต่างจากเดิม สอดคล้องกับ Davis และ Rimm (1994) ซึ่งให้
นิยามว่าความคิดยืดหยุ่นหมายถึงความสามารถในการใช้แนวทางที่แตกต่างในการแก้ปัญหา เป็น
การคิดถึงความคิดที่มาจากมิติอื่น กรอบอื่น หรือมองสถานการณ์จากหลายมุมมอง นอกจากนี้
Meador (1997) เห็นว่าความคิดยืดหยุ่นนี้จาเป็นมากสาหรับการคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้มองออกว่าจะ
ประยุกต์หรือดัดแปลงความคิดเก่า หรือสิ่งที่เคยมีไปในทางอื่นอย่างไร
4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นความสามารถในการเพิ่มรายละเอียด
เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น หรือทีYuan
่ และ Sriraman (2011) นิยามว่าหมายถึงการสามารถ
ผลิตรายละเอียดให้ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้งานสาเร็จสมบูรณ์ตามที่วางแผนไว้ เช่นเดียวกับ Almeida,
Prieto, Ferrando, Oliveira และ Ferrándiz (2008) ซึ่งระบุชัด ว่าเป็นจานวนของรายละเอียดที่ถูกใช้
เพื่อขยายและสนับสนุนผลงานให้สื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546)
อธิบายเพิ่มเติมว่าความละเอียดลออทางความคิดนี้สัมพันธ์กับความสามารถในการสังเกต ไม่ละเลย
รายละเอียดเล็กน้อยที่ผู้อื่นอาจมองข้าม ผู้มีความละเอียดประณีตพิถีพิถันย่อมแสดงว่าเป็นผู้มี
ประสาทรับรู้ว่องไว ช่างสังเกต ลึกซึ้ง ตื่นตัว มีปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมตลอดเวลา และมี
ความสามารถในการจาแนกแยกแยะอย่างฉับไวเฉียบคม
3. ผลงาน (Product) หรือสิ่งที่ได้จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
Logan และ Logan (1971) กล่าวว่า มีการให้คาจากัดความของความคิด
สร้างสรรค์ในฐานะของการกระทาที่นามาซึ่งบางสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างเป็นรูปธรรม อัน
เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าสิ่งนั้นจะต้องใหม่ มีลักษณะของการริเริ่ม เป็นฉบับ และเกิดจากความพยายาม
ทั้งนี้ผลงานเชิงประจักษ์ของกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์จะทาให้ผู้สร้าง โดยเฉพาะเด็ก
มีความภูมิใจที่จะนาเสนอแนวความคิด ความรู้สึก แรงบันดาลใจ และประสบการณ์ที่ถือว่าเป็น
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ความใหม่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ และจาเป็นยิ่งที่ผู้ใหญ่ควรตระหนักว่าเด็กทุกคนมีพลังสร้างสรรค์ใน
ทิศทางของตนเอง เพราะเด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ ทว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
ทั้งวิธีในการแสดงออก และหลากหลายในเรื่องระดับของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งย่อมปรากฏเป็น
ผลงานสร้างสรรค์ที่แตกต่างในแต่ละบุคคล
เหตุที่ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์สามารถปรากฏได้หลากหลายรูปแบบ
เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในทุกขอบข่ายของกิจกรรมมนุษย์ อารี พันธ์มณี (2547) กล่าวว่า
ลักษณะของผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์นั้นโดยเนื้อแท้เป็นโครงสร้างหรือรูปแบบของความคิดที่
ได้แสดงกลุ่มความหมายใหม่ออกมาเป็นอิสระต่อความหมายของความคิดใดความคิด หนึ่งที่เกิด
ขึ้นมาก่อนหน้านั้น อาจเป็นความคิดหรือสิ่งของที่ผลิตขึ้น ซึ่งเป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม
โดย Shaw และ Simpson (1963 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2547) ได้พิจารณาถึงผลผลิตอันใด
อันหนึ่งที่จัดเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ คือ 1) เป็นผลผลิตที่แปลกใหม่
มีค่าต่อผู้คิด สังคม และวัฒนธรรม 2) เป็นผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามปรากฏการณ์นิยมในเชิงที่ว่ามี
การคิดดัดแปลงหรือยกเลิกผลผลิต หรือความคิดที่เคยยอมรับกันมาก่อน 3) เป็นผลผลิตซึ่งได้รับ
จากการกระตุ้นอย่างสูงและมั่นคงด้วยระยะยาวหรือความ พยายามอย่างสูง และ 4) เป็นผลผลิตที่ได้
จากการประมวลปัญหา ซึ่งค่อนข้างจะคลุมเครือและไม่น่แชัด
ทั้งนี้ Kaufman และ Baer (2012) กล่าวว่าในการประเมินว่าผลงานชิ้นใดมี
คุณค่าในทางสร้างสรรค์ระดับใด บางกระแสจึงนิยมใช้การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือทรงคุณวุฒิ
ของสาขานั้น ๆ เนื่องจากความใหม่และความเป็นต้นฉบับซึ่งถูกใช้เป็นเกณฑ์สาคัญในการตัดสิน
ความสร้างสรรค์ของผลงานมีหลายเฉดและหลายระดับ ซึ่งเมื่อการพิจารณามีความเป็นอัตนัย คือ
ขึ้นอยู่กับความคิดและความรู้สึกของผู้ตัดสินหรือคณะที่ตัดสินเป็นสาคัญ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่
ผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นหรือไม่เป็นผลงานที่มาจาก
ความคิดสร้างสรรค์
อย่างไรก็ดี Glaveanu (2011) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในการประเมินผลงานทาง
ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีกระบวนการประเมินที่ซ้อนทับหลายระดับ กล่าวคือในการตัดสินว่า
ผลงานใดมีคุณค่าเชิงความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ควรเริ่มจากต้องมีความใหม่
หรือเป็นต้นฉบับ ระดับที่สูงขึ้นคือต้องมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ระดับต่อมาต้องได้รับการตัดสิน
ว่าเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญ และในระดับที่สุดท้ายคือต้องได้รับการยอมรับจากสังคม
ในวงกว้าง
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4. สภาวะบังคับหรือสภาพแวดล้อม (Press or environment) หรือคุณภาพของ
สิ่งรอบตัวที่หล่อเลี้ยงความคิดสร้างสรรค์
Rhodes (1961) กล่าวว่า Press เป็นศัพท์ทางการศึกษาที่อ้างถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อมซึ่งอาจสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสร้างผลงาน ทั้งนี้ Wilson (1997) กล่าวถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ว่าคุณลักษณะหรือปัจจัยต่าง ๆ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมย่อมนาไปสู่การเกิด
ประสบการณ์จากการอยู่ในสถานที่นั้น ตั้งแต่โอกาสที่จะได้รับความสงบ สามารถแยกตัวได้
โอกาสในการสารวจ โอกาสในการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างตามปรารถนา ตลอดจนโอกาสในการได้
ดื่มด่าและใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมถึงการได้มีโอกาสระลึกถึงช่วงเวลาพิเศษต่าง
ๆ อีกทั้งหาก
สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศของการกระตุ้นที่อบอุ่นเป็นมิตรจะเท่ากับเป็นการสื่อให้เด็กรับรู้ว่า
ตนเอง มีคุณค่า วิธีการเรียนรู้ของ ตนเป็นที่เข้าใจและยอมรับได้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิด
พัฒนาการทางจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในที่สุด
มากไปกว่านั้น Jenks (2005) กล่าวว่าการจัดสรรพื้นที่ (Space) สามารถควบคุม
ร่างกายและจิตใจของเด็ก ทั้งเรื่องวินัย การเรียนรู้ พัฒนาการ วุฒิภาวะ และทักษะ ทั้งนี้พื้นที่ยัง
หมายรวมถึงตารางเวลาที่กาหนดโอกาสในการมีประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กด้วย ซึ่ง
Czikszentmihalyi (1996) เสนอว่าเป็นการง่ายกว่ามากที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างในสภาพแวดล้อม แทนที่จะพยายามจัดกระทาที่ตัวบุคคล
นอกจากนี้ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546) กล่าวถึงสภาพแวดล้อมในฐานะของ
วัฒนธรรมหรือสังคมที่อาศัยอยู่ กล่าวคือสภาพแวดล้อม อาจเป็นอุปสรรคประการหนึ่งของการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ หากมนุษย์ได้รับการหล่อหลอมทางสังคมผ่านวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
จนมีลักษณะทางจิตใจและความคิดที่ยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นยากต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ง จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต ( 2550) อธิบายถึงพลังของวัฒนธรรมว่ามีแนวโน้มเป็น
จิตไร้สานึก กล่าวคือเป็นมิติที่แอบซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การรับรู้ทาง
วัฒนธรรม กฏเกณฑ์ และพฤติกรรมต่างๆมักจะดาเนินไปตามธรรมชาติ โดยผู้คนอาจไม่ฉุกคิด
หรือไม่มีการระแวดระวังใด ๆ ถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดาเนินไปในชีวิตประจาวัน เพราะสารทาง
วัฒนธรรมในชีวิตเราจะถูกเสริมแรงและกระทาซ้าจนเกิดเป็นรูปแบบ โดยเมื่อสังคมวัฒนธรรม ใดมี
ความคิดความเชื่อที่หนักแน่น ก็นับว่าเป็นการยากต่อการลบล้างหักโค่นความคิดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
อาจกล่าวได้ว่าสามารถจัดทฤษฎีทางความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 5 กลุ่มในตอนต้นให้อยู่ภายใต้
โครงสร้างแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แบบ 4Ps ได้ นั่นคือ จุดเน้นในการอธิบายการเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ของทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์ที่มุ่งไปที่กลไกทางจิตของปัจเจกเทียบได้กับเรื่อง
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บุคคล (Person) ขณะที่กระบวนการคิดเชื่อมโยงอันเป็นผลจากสิ่งเร้าตามทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม
และการจาแนกประเภทของการคิดอเนกนัยของทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญาเทียบได้กับเรื่อง
กระบวนการ ( Process) ส่วนการชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการควบคุมตัดสินพิจารณาโดยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญว่าผลงานของบุคคลใดมีคุณค่าทางความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ตามแนวทางของทฤษฎี
ระบบนั้น ย่อมเทียบได้กับเรื่องผลงาน (Product) และสุดท้าย ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมและพัฒนาการ
ที่ให้ความสาคัญของการเติบโตที่มีคุณภาพ และการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยทาง
จิตวิทยา จึงเทียบได้กับเรื่องสภาวะบังคับ ( Press) ทว่าปัจจุบันยังไม่มีการทาวิจัยเพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างองค์ประกอบภายในของโครงสร้าง ทฤษฎีทางความคิดสร้างสรรค์
ทั้ง 5 กลุ่ม กับ แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แบบ 4Ps ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไปใช้กาหนดหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยไม่ถือ
ว่ามโนทัศน์ทั้ง 2 มีความทับซ้อนแต่อย่างใด และพิจารณาให้น้าหนักกับแนวคิด 4Ps ด้วยถือว่ามี
ความครอบคลุมกว้างกว่าทฤษฎีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว
ตอนที่ 2 พัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยย่อมขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
เป็นสาคัญ เนื้อหาในตอนที่ 2 จึงประกอบด้วย พัฒนาการทั่วไปของเด็กปฐมวัย พัฒนาการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย คุณลักษณะจาเป็นต่อการมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
และ การวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
2.1 พัฒนาการทั่วไปของเด็กปฐมวัย
Gordon และ Browne (2008) มองว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเป็น
กระบวนการทางปัญญา เพราะเกี่ยวพันกับการทางานของสมองทั้งสองซีกโดยเฉพาะซีกขวา และ
แสดงออกในทุกขอบข่ายพัฒนาการ ดังนั้นระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจึงเปรียบเหมือน
สื่อกลางของเด็กแต่ละคนในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ในทางกลับกัน Fromm (1956
อ้างถึงใน นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน), 2551) กล่าวว่าการที่บุคคลจะเป็นผู้สร้างสรรค์นั้น สาคัญคือ
การพัฒนาในวัยเด็กตอนต้น จนกระทั่งเรียนรู้ที่จะใช้เหตุผลและจินตนาการในการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือโดยปกติบุคคลจะแก้ตัวเมื่อพบว่าพฤติกรรมของตนทาให้เกิดปัญหา แต่
บุคคลที่สร้างสรรค์จะใช้เหตุผลและความรู้สึกในการปรับตัว และต้องมีจุดหมายในการอุทิศตัวเอง
นั่นอาจอนุมานได้ว่าพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอาจกาหนดทิศทางการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้
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2.1.1 พัฒนาการด้านด้านร่างกาย
สุรางค์ โคว้ตระกูล ( 2554) กล่าวว่าพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยช่วง
อนุบาลมีความก้าวหน้ามาก ทั้งด้านรูปร่างทั่วไป กล้ามเนื้อ และกระดูก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1) เด็กวัยนี้สามารถที่จะบังคับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดี เดินได้คล่องแคล่ว
และสามารถวิ่งได้ กระโดดได้ ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงไม่ค่อยอยู่นิ่ง จาเป็นที่ครูจะต้องจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้วิ่ง ปีนป่าย และกระโดด แต่ไม่ควรจะให้อิสระมาก ครูควรจะจัดกิจกรรมที่ครู
สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง และเนื่องจากเด็กวัยนี้ใช้พลังงานมากในการเคลื่อนไหว ครูจึง
จาเป็นจะต้องจัดตารางกิจวัตรให้เด็กได้พักผ่อนด้วย
2) พัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่ มีความก้าวหน้ามากกว่าพัฒนาการของ
กล้ามเนื้อย่อย ดังนั้น จะเห็นได้จากเด็กเล็กที่อายุราว ๆ 3-4 ปี จะจับดินสอไม่ถนัด แต่ยังสามารถ
วาดวงกลมหรือรูปทรงเรขาคณิตบางอย่างได้ แต่ไม่เรียบนัก ทว่าเมื่อเด็กยิ่งอายุมากขึ้น ก็จะสามารถ
ทาได้ดีขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะเห็นได้ชัดในทักษะบางอย่าง
3) ความแตกต่างระหว่างเพศ เกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย จะเห็นได้ช้า
โดยทั่วไป เด็กผู้ชายจะมีรูปร่างโตกว่าเด็กผู้หญิง แต่เด็กผู้หญิงมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายมากกว่าทุกด้าน เป็นต้นว่า พัฒนาการทางกล้ามเนื้อย่อยนั้น เด็กผู้หญิงจะสามารถ
จับของเล็กได้ดีกว่าเด็กชายมาก
2.1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม
Papalia, Olds และ Feldman (2008) กล่าวว่าช่วงที่เด็กปฐมวัยเข้าเรียนอนุบาล
เป็นช่วงที่เด็กมีภาพรับรู้เกี่ยวกับตนเองต่างออกไป คือเริ่มอธิบายเรื่องราวของตนอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ให้ความสนใจและสังเกตพฤติกรรมต่างของบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะสมาชิกในบ้าน
รวมถึงสิ่งปลูกสร้างรอบตัว และมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับสิ่งต่าง ๆ ส่วนการรับรู้
ค่อนข้างเป็นไปในลักษณะสุดขั้ว คือใช่ทั้งหมด หรือไม่ใช่ทั้งหมด อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
สามารถบอกเล่าความรู้สึกของตนที่มีได้ดีพอ ๆ กับที่เริ่มมองเห็นถึงความรู้สึกของคนอื่น สามารถ
เข้าใจได้ว่าคนที่ได้รับสิ่งที่หวังจะมีความสุข ส่วนคนที่ไม่ได้รับสิ่งที่หวังก็จะเกิดความรู้สึกเศร้า
ทั้งนี้ สุรางค์ โคว้ตระกูล ( 2554) กล่าวถึงพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมไว้ว่า
อารมณ์มีบทบาทสาคัญต่อชีวิตของเด็กทุกคน วัยเด็กเล็กเป็นระยะวิกฤตของพัฒนาการทางอารมณ์
การส่งเสริมและช่วยให้เด็กมีความสุข มีความปีติเบิกบาน ย่อมเป็นรากฐานสาคัญในการปรับตัว
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ อารมณ์ของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่างเปิดเผย การแสดงอารมณ์มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เปลี่ยนแปลงง่าย อารมณ์ที่พบโดยทั่วไปคือ ความกลัว ความวิตกกังวล ความโกรธ ความอิจฉาริษยา
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และยังไม่มีการควบคุมอารมณ์ และมักเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการควบคุม ส่วนพัฒนาการด้านสังคม
ซึ่งหมายถึง การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมวัยนั้น ในระยะแรกเด็กมักชอบเล่นคน
เดียว เมื่อโตขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้น จะมีการร่วมมือ เป็นมิตร และมีความเข้าใจใน
ความรู้สึกของเพื่อนมากขึ้น
2.1.3 พัฒนาการด้านสติปัญญา
Faes และ Martin (2003) กล่าวว่าสมองของเด็กปฐมวัยช่วงวัยอนุบาลพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว และสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 75-90 ของสมองผู้ใหญ่ มีการเพิ่มและเชื่อมต่อของปลาย
ประสาทอีกทั้งเยื่อหุ้มไมอีลินซึ่งช่วยให้การส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทเป็นไปอย่างรวดเร็ว
มากขึ้น เด็กวัยอนุบาลสามารถคิดและสนทนาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตและอดีต มีความเข้าใจเชิง
สัญลักษณ์และถ่ายทอดความเข้าใจนั้นไปสู่การเล่น ภาษาที่ใช้มีความซับซ้อนกว่าเดิม การคิดของ
เด็กวัยอนุบาลไม่จาเป็นต้องเกิดจากการรับรู้ผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นวัยทารกเท่านั้น แต่
ยังสามารถใช้ความเข้าใจเชิงสัญลักษณ์จัดการข้อมูล ทาให้คิดรวดเร็วขึ้น เกิดเป็นความคิดยืดหยุ่น
ขณะที่ Bruce (2006) เสนอว่าสาหรับเด็กปฐมวัยนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์กับการเล่นของเด็กนับเป็นหลักสาคัญในเรื่องพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย เพราะการเล่นของเด็กจะส่งเสริมให้เกิดความคิดยืดหยุ่น จินตนาการ ผ่านการทดลองและ
ประยุกต์ ในสิ่งที่เด็กเคยได้เรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาและทางกายภาพที่ปลอดภัย
นาไปสู่การมี พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีลักษณะเชิงกระบวนการ คือ มีการรวบรวม
ความคิด แนวคิด ความรู้สึก และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ แล้วประมวลเข้าด้วยกันไว้ในระดับ
จิตใต้สานึก ซึ่งมักอุบัติเป็นความคิดใหม่ทแจ่
ี่ มชัดก่อนจะแสดงออกมาในลักษณะของการสร้างสรรค์
ดังนั้นพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจึงขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่างการริเริ่มของเด็ก
และการสร้างสถานการณ์โดยผู้ใหญ่ ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้ปั้น ระบายสี พิมพ์ เต้น เล่นดนตรี เล่น
ตามมุม เล่นในสวน และเล่นสร้างในทิศทางของเด็กแต่ละคน อย่างมีตัวเลือกที่หลากหลายและได้
ตัดสินใจด้วยตัวเด็กเอง อีกทั้งสามารถใช้เวลาในการเล่นได้นานเท่าที่เด็กต้องการ
พรพิไล เลิศวิชา และ อัครภูมิ จารุภากร ( 2550) กล่าวถึงลักษณะการคิดในเชิง
สมองสอดคล้องกับลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นศักยภาพในการเชื่อมโยงว่า สาหรับเด็ก
เล็กนั้นการคิดก็คือการจินตนาการ เป็นการสร้างภาพไว้ในสมอง ภาพใหม่ที่สมองจะสร้างขึ้นก็จะ
เชื่อมโยงกับภาพเดิม แต่สมองของเด็กเล็กมีลักษณะอันโดดเด่น คือย อมรับข้อมูลใหม่เข้ามาใน
สมองไม่รู้เหนื่อย แม้ว่าข้อมูลใหม่จะแย้งกับข้อมูลเดิม สมองก็ยังอนุญาตให้ทั้งสองอย่างมีอยู่ ต่อไป
ได้ ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะเกิดการริดทอน (Pruning)
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ทั้งนี้เมื่อเทียบช่วงอายุของเด็กปฐมวัยที่กาลังเรียนในชั้นอนุบาล พบว่าคาบเกี่ยว
ระหว่าง 2 ขั้นย่อย ของระดับพัฒนาการความคิดร่วมยอด ( Conceptual thought phase) ตามทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget (1969 อ้างถึงใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2551) คือ ขั้น
พัฒนาการก่อนเกิดความคิดรวบยอดอย่างใช้เหตุผล และขั้นพัฒนาการใกล้เกิดความคิดรวบยอด
อย่างใช้เหตุผล ดังนี้
1) ขั้นพัฒนาการก่อนเกิดความคิดรวบยอดอย่างใช้เหตุผล
(Preconceptional
thought phase) ช่วง 1½ หรือ 2-4 ปี ระยะนี้เด็กเริ่มสามารถใช้ภาษาและเข้าใจความหมายของ
สัญลักษณ์ แต่การใช้ภาษายังคงจากัดกรอบเฉพาะที่เกี่ยวกับตนเอง เนื่องจากยังเห็นตนเองเป็น
ศูนย์กลางของทุกสิ่ง (Egocentric) จึงยังไม่สามารถเข้าใจความหมายของความคิดรวบยอดที่ลึกซึ้ง
2) ขั้นพัฒนาการใกล้เกิดความคิดรวบยอดอย่างใช้เหตุผล ( Intuitive thought
phase) ช่วง 4-7 ปี ระยะนี้เด็กยังไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ ความคิดความเข้าใจ
ของเด็กยังขึ้นกับการรับรู้เฉพาะตนเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตาม พัฒนาการขั้นนี้เป็นขั้นที่ผิดกับ
พัฒนาการก่อนเกิดความคิดรวบยอดอย่างใช้เหตุผลตรงที่เด็กเริ่มจะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและเริ่มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่รอบข้าง อีกทั้งเริ่มใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิด
กระนั้นก็ดี ใช่ว่าพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจะเป็นไปตามทฤษฎีทุกประการ
เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่กระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กร่วมด้วย ซึ่ง Bornstein, Britto,
Nonoyama-Tarumi, Ota, Petrovic และ Putnick (2012) ชี้ให้เห็นอิทธิพลจากปัจจัยระดับมหภาค คือ
ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กาลังพัฒนา หรือประเทศด้อยพัฒนา ย่อมส่งผลต่อ
เงื่อนไขที่เกี่ยวพันกับพัฒนาการเด็กทั้งในเรื่องของคุณภาพการเลี้ยงดูและการได้รับการศึกษา
2.2 พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
มาซารุ อิบุกิ (2519 อ้างถึงใน ธีระ สุมิตร และ พรอนงค์ นิยมค้า, 2544) ให้ความหมาย
ของความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น 2 ระดับ เบื้องต้นหมายถึงการแสดงจินตนาการหรือ
ความรู้สึกอย่างอิสระในเรื่องที่เด็กมีความสนใจอย่างจริงจัง และในระดับสูงหมายถึงสิ่งที่มีภาวะ
วิสัย (Objective) เช่น ทฤษฎี ความคิด สิ่งประดิษฐ์ แต่สิ่งเหล่านี้พัฒนามาจากความประทับใจและ
การรับรู้แบบอัตวิสัย (Subjective) ในวัยเด็กเล็ก ฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดว่าเป็นจินตนาการไร้สาระของ
เด็กจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
(2536) ที่กล่าวว่าความสามารถในการอุปมาอุปมัยและการสมมติขณะที่เด็กเล่นสมมติอาจเป็นต้น
กาเนิดของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
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กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยว่า
เป็นกระบวนการคิดที่เด็กแสดงความคิดแปลกใหม่ไปจากความคิดเดิมๆและธรรมดาได้หลายทาง
หลายความคิด และสามารถอธิบายเรื่องที่คิดได้
Edginton (2004) ให้ข้อสังเกตถึงเด็กอนุบาลที่มีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ไว้ ว่า
จะเป็นเด็กที่สนใจในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี งานไม้ การสร้างโมเดล งานปั้น ดนตรี
การเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นละครและบทบาทสมมติ มีความสามารถในการแสดงผลงานและ
สื่อความคิดของตนต่อผู้อื่นผ่านสื่อและช่องทางหลากหลาย ชอบใช้จินตนาการ สามารถใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆในการทาให้ความคิดสร้างสรรค์ของตน ให้เป็นผลสาเร็จ รับรู้ สนใจ และกล้า
สารวจเสียง สี พื้นผิว รูปร่าง รูปแบบ และ พื้นที่ในสื่อสองมิติและสามมิติต่าง ๆ รวมทั้ง ตอบสนอง
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น เช่น พูดคุยเกี่ยวกับงานระบายสีของเพื่อ น ซึ่ง Arce (2000) กล่าวว่า
พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจะปรากฏผ่านทุกด้านของการเจริญเติบโต ครูที่
เข้าใจในเรื่องความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงจึงยอมให้เด็กได้ทางานอย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้
มีการสารวจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามระดับทักษะและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
Lehane (1979) กล่าวว่าช่วงอายุ 2-6 ปี เป็นช่วงเวลาสาคัญยิ่งในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เพราะถ้าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้รับการพัฒนาในช่วงดังกล่าว โอกาสจุดติดอีกครั้ง
เมื่ออายุมากขึ้นจะเป็นเรื่องยาก ซึ่ง Feinburg (1994) จาแนกการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็น 2
มิติ คือ มิติของการแสดงออก ( Expressivity) เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และมิติของผลงาน
(Productivity) ที่เป็นการจัดการทางความคิด โดยทั้งสองมิติสัมพันธ์กับการเติบโตของพัฒนาการ
ทางอารมณ์สังคม และพัฒนาการทางสติปัญญา เด็กต้องเข้าถึงความรู้ควบคู่กับโอกาสที่จะแสดง
ความก้าวหน้าในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงควรได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนระดับ
ความเข้าใจและสามารถแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ออกมาได้
Smidt (1998) กล่าวถึงพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยว่าคือความสามารถ
ของเด็กในการพัฒนาจินตนาการและการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก ในทางสร้างสรรค์ และ
สื่อสิ่งเหล่านั้นออกมาใน 2 ลักษณะ คือ การสารวจและการโต้ตอบ โดยการสารวจนั้น เด็กจะใช้
ประสาทสัมผัสต่างๆสารวจเสียง สี พื้นผิว รูปร่าง รูปแบบ และพื้นที่ ทั้งในวัตถุสองมิติและสามมิติ
ควบคู่ไปกับการโต้ตอบกับวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ อย่างหลากหลาย อีกทั้งเด็กจะสามารถ
แสดงความคิดและสื่ออารมณ์ของตนได้ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเด็กจะแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใช้จินตนาการที่เกิดจากการรับฟังและเฝ้าดูสรรพสิ่งรอบตัวในระดับที่เพิ่มขึ้น โดยจะ
พยายามแสดงศักยภาพที่มีอย่างซ้าๆในทุกขอบเขตของการเรียนรู้
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อีกทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Gordon และ Browne (2008) ที่กล่าวถึงธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยว่ามีการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ สนใจใคร่รู้ที่จะสารวจสิ่งของต่าง ๆ และกล้าที่จะเรียนรู้
ดังนั้นสาหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาการรับรู้ต่าง ๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งทักษะใน
การสร้างสรรค์ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยยังมีความช่างซักถาม สงสัย และเห็นถึงความเชื่อมโยงของ
สิ่งต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่แทบเป็นไปไม่ได้ ครูจึงมีโอกาสได้เห็นความมั่นใจ ความมุมานะในการแสดงออก
ทางความคิดสร้างสรรค์ที่ค่อย ๆ มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นควบคู่กับรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นเสมอ ดังสรุป
ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การแสดงออกถึงพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ทั้งนี้หากกล่าวถึงพัฒนาการทางการคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย Lehane (1979) ได้
นาเสนอเป็นลาดับ 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นนักฝัน ขั้นนักกวี และขั้นนักประดิษฐ์ โดยแต่ละขั้นมีความ
คาบเกี่ยวกันตามพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละช่วงวัย ขณะที่ Duffy (1998) นาเสนอ
ผ่านผลงานการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก คือ
พัฒนาการด้านการเล่นตามจินตนาการ
พัฒนาการด้านการแสดงออกผ่านศิลปะแบบสองมิติ พัฒนาการด้านการแสดงออกผ่านศิลปะแบบ
สามมิติ พัฒนาการด้านการตระหนักเกี่ยวกับพื้นผิวและทักษะด้านสิ่งทอพัฒนาการด้านดนตรี และ
พัฒนาการด้านการเต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. แนวคิดของLehane
Lehane (1979) เสนอพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์เป็นขั้น (Stage) ซึ่งมีเอกลักษณ์
แตกต่างกันไปอันเป็นผลจากพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก โดยช่วงอายุในแต่ละขั้นจะคาบเกี่ยวกัน
อยู่ กล่าวคือ ขั้นนักฝัน เริ่มประมาณเด็กอายุ 2-4 ปี ขั้นนักกวี อยู่ในช่วง 3-5 ปี สุดท้ายคือขั้นนัก
ประดิษฐ์เริ่มประมาณ 4-6 ปี นั่นสามารถตีความได้ว่านอกจากช่วง 2-6 ปี จะเหมาะแก่การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้ว ช่วงที่เด็กเริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาลคือเมื่ออายุ 4 ปี ยังเป็นช่วงเวลาที่
สาคัญที่สุดด้วย เพราะตรงกับช่วงที่เด็กมีการแสดงออกทั้ง 3 รูปแบบ ดังแสดงในภาพที่ 7

ขั้นนักฝัน 2-4 ปี
แสดงออกแบบนักฝัน 50 %
แสดงออกแบบนักกวี 25 %
แสดงออกแบบขั้นนักประดิษฐ์ 25 %

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

แสดงออกแบบนักฝัน 25 %
แสดงออกแบบนักกวี 50 %
แสดงออกแบบขั้นนักประดิษฐ์ 25 %

ขั้นนักกวี 3-5 ปี
แสดงออกแบบนักฝัน 25 %
แสดงออกแบบนักกวี 25 %
แสดงออกแบบขั้นนักประดิษฐ์ 50 %

ขั้นนักประดิษฐ์ 4-6 ปี

ภาพที่ 7 พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Lehane
อนึ่ง รายละเอียดของพัฒนาการแต่ละขั้นปรากฏดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของ Lehane
ลาดับขั้น
การแสดงออก
ขั้นที่ 1 นักฝัน
เด็กเริ่มค้นพบการทางานที่น่าอัศจรรย์ของ
(The dreamer stage) จิตใจ มีจินตนาการพรั่งพรู ชอบเชื่อมเรื่องราว
2-4 ปี
ที่ไม่เกี่ยวข้องให้สัมพันธ์กัน และเนื่องจากยัง
ไม่สามารถเชื่อมตนเข้ากับโลกภายนอกได้
มากนัก ส่งผลให้ ให้ ความคิดฝัน เป็นไปอย่าง
ไร้ขอบเขต เวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ คิดฝันถึง
สร้างเรื่องราวน่าประทับใจ เด็กจะเฝ้ามองหา
ความเป็นส่วนตัวและปรารถนาโอกาสที่จะ
คิดฝันต่อให้ จบ จินตนาการในขั้นนี้ ยังคงเป็น
เรื่องส่วนตัวที่ไม่ได้แสดงออกให้คน อื่นรัยรู้
มากนัก แต่นับเป็นก้าวแรกที่สาคัญของ
พัฒนาการทางความ คิดสร้างสรรค์ และ ถือ
เป็นแหล่งกาเนิดของความคิดทั้งหมด
ขั้นที่ 2 นักกวี
ความคิดเริ่มไหลลื่น สามารถจัดการความคิด
(The poet stage) ได้ดีขึ้น ช่วยให้ง่ายต่อการเชื่อมโยง ความคิด
3-5 ปี
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มักเกิดความคิด เฉียบพลัน
ที่ชัดเจน นาไปสู่การสร้างผลงานชิ้นเอก เด็ก
จะจับฉวยความสามารถในการคิดเชื่อมโยง
เข้ากับระดับ ความเข้าใจ ที่ตนมี การพูดและ
การกระทา ถูกผลักโดย อารมณ์ มัก จะมี
ปฏิกิริยาต่อต้านได้เสมอหากถูกผู้อื่นเข้าใจผิด
คุณลักษณะเด่น คือชอบสรรคาอย่างเสรี สร้าง
คาใหม่เฉพาะของตนเพื่อ เรียกสิ่งต่างๆ หรือ
แทนความรู้สึก ที่เกิดในใจ ซึ่งความสามารถ
ในการประดิษฐ์ถ้อยคานี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียง
ข้ามคืน แต่เป็นผลจากกระบวนการสั่งสม
ประสบการณ์ทางภาษาที่มากพอ

หมายเหตุ
หากเด็กได้รับ ความสนใจ
จากคนภายนอกเด็กในขั้น
นักฝันจะพัฒนา ความคิด
สร้างสรรค์ให้ใช้การ
ได้มากขึ้น แต่ถ้าไม่ได้รับ
ความสนใจ ความคิด
สร้างสรรค์ ก็จะถูกเก็บ ไว้
เป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้น

เด็กในช่วงนี้จะเริ่มเผย
ความคิดต่างๆของตนเอง
สู่สาธารณะ โดยด้านของ
ความเป็นศิลปินอาจถูก
ตรึงไว้หากอารมณ์ของ
นักกวีไม่ได้รับการชื่นชม
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ตารางที่ 3 (ต่อ) พัฒนาการด้านการวาดรูป ของเด็กวัย 0-6 ปี
ลาดับขั้น
การแสดงออก
ขั้นที่ 3 นักประดิษฐ์ ในขั้นที่ 2 เด็กจะเริ่มพัฒนาการคิดวิเคราะห์
(The inventor stage) เพื่อใช้สาหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ แต่ขั้นที่ 3 นี้
4-6 ปี
เด็กจะแสดงออกอย่างนักประดิษฐ์และ
พยายามใช้ การอุปมาเปรียบเทีย เพื่อ ปรับ
เปิดรับ โลกภายนอก มุ่งหมาย จะใช้
สติปัญญาเพื่อทางานที่หนักขึ้นกว่าเดิม และ
ต่างกับขั้นนักกวีที่แสดงออกเฉพาะความคิด
เชิงเนื้อหา ทว่าในขั้นนักประดิษฐ์เด็ก
ต้องการให้แนวคิดของตนหนักแน่นพอ
สาหรับใช้งานได้ในชีวิตจริง ดังนั้นเด็กจะ
ใช้ทุกโอกาสในการทดสอบความคิดเพื่อล้ม
ล้างมาตรฐานทางตรรกะที่ตนรู้ และสิ่งที่
เพิ่มเติมในขั้นนี้อีกประการคือการทาให้จบ
บริบูรณ์ ( Closure) โดยเด็กจะใช้เครื่องมือ
ทุกอย่างที่เป็นไปได้ เพื่อ ทาให้งานสมบูรณ์
ที่สุด

หมายเหตุ
เด็กจะก้าวออกมาเมื่อ
ต้องการคาแนะนาจาก
ผู้ใหญ่ แล้วอาจกลับสู่โลก
ส่วนตัวเพื่อชั่งน้าหนัก
เลือกใช้หรือไม่ใช้
คาแนะนาที่ได้ รับ เด็กใน
ขั้นนักประดิษฐ์ที่ได้รับ
การสนับสนุนด้าน
คาแนะนา ความคิด
สร้างสรรค์จะดาเนินไป
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

2. แนวคิดของDuffy
Duffy (1998) นาเสนอ พัฒนาการทางการคิดสร้างสรรค์ของเด็กวัย 0-6 ปี ผ่านผลงาน
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก มิติต่างๆ ดังนี้
2.1 พัฒนาการด้านการเล่นตามจินตนาการ ( The development of imaginative play)
การเล่นตามจินตนาการเป็นกระบวนการบ่มเพาะพฤติกรรมต่างๆของเด็ก โดย
เด็กจะค่อยๆเพิ่มสิ่งที่ได้พบเห็นเข้าไปผนวกกับความเข้าใจของตน นับจากขวบปีแรก เด็กจะมี
การเลียนแบบผู้คนรอบข้างผ่านทั้งการเลียนแบบและทาตามแบบ ทาให้การเล่นตามจินตนาการ
พัฒนาขึ้น ซึ่งความสามารถในการจินตนาการนี้จะส่งผลต่อธรรมชาติการเล่นของเด็กเมื่อโตขึ้น
และค่อยๆทวีความซับซ้อน โดยบทบาทการเล่นภายใต้เรื่องราวที่เด็กสร้างสรรค์ขึ้นนั้นไม่
จาเป็นต้องเป็นประสบการณ์ตรงอีกต่อไป แต่อาจมาจากเหตุการณ์ที่ได้รับรู้ผ่านการฟัง หรือจาก
โทรทัศน์ ซึ่งสามารถแสดงเป็นพัฒนาการตามตามวัย 0-6 ปี ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 พัฒนาการด้านการเล่นตามจินตนาการ ของเด็กวัย 0-6 ปี
อายุ
แรกเกิด – 1 ปี

1 – 2 ปี

2 – 3 ปี

3 – 4 ปี

4 – 5 ปี

6 ปี

การแสดงออก
1. เลียนแบบหรือลอกแบบการกระทาหรือพฤติกรรมของผู้ใหญ่ขณะที่
เหตุการณ์กาลังเกิดขึ้น
2. ตอบสนองต่ออาการของผู้ใหญ่ด้วยการเลียนแบบอาการที่พบในทันที
3. สนุกกับการเล่นเกมซ่อนหา
1. เลียนแบบการกระทาหรือพฤติกรรมของผู้ใหญ่หลังจากที่เหตุการณ์
ผ่านไปแล้ว
2. อยากรู้เกี่ยวกับวิธีใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันต่างๆ
3. เริ่มพัฒนาความสามารถด้านสัญลักษณ์ ใช้สัญลักษณ์เป็น และนา
สิ่งของเล็กๆมาใช้ประกอบการเล่นของตนได้
4. เริ่มใช้วัตถุหนึ่งเพื่อแทนอีกสิ่งหนึ่ง
1. อาจใช้วัตถุอื่นแทนตัวเอง
2. ชอบลอกเลียนการกระทาและพฤติกรรมของเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน
3. นาเรื่องราวจากชีวิตประจาวันมาเป็นส่วนหนึ่งของการเล่น
4. ใช้วัตถุที่มีลักษณะร่วมบางประการกับสิ่งหนึ่งในการแทนสิ่งนั้น
5. สนใจที่จะเล่นบทบาทสมมติและแสดงออกตามสิ่งที่ได้พบเห็น
6. ใช้การกระทาที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงบทบาทที่ต้องการเล่น
1. เริ่มเกริ่นนาเนื้อเรื่อง หรือบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่เล่น
2. เล่นพร้อมกับเด็กคนอื่น มีหัวข้อการเล่นเดียวกัน แต่ยังไม่เล่นด้วยกัน
3. เล่นแบบให้ความร่วมมือในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
1. สนใจตัวละครต่างๆ
2. สามารถใช้วัตถุหนึ่งแทนบางสิ่งบางอย่างโดยวัตถุนั้นไม่จาเป็นต้องมี
คุณสมบัติร่วมกับสิ่งที่ต้องการแทนได้
3. กลับไปเล่นในเรื่องที่เคยเล่นแต่เพิ่มความซับซ้อนให้มีมากขึ้น
1. สามารถเล่นสมมติโดยไม่จาเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบการเล่น
2. บรรยายถึงการเล่นตามจินตนาการของตนได้อย่างซับซ้อน มีตัวละคร
การกระทา และวัตถุที่หลากหลายในการเล่นแต่ละครั้ง
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2.2 พัฒนาการด้านการแสดงออกผ่านศิลปะแบบสองมิติ (The development of twodimensional representation) แบ่งเป็นพัฒนาการด้านการวาดรูป และพัฒนาการด้านการระบายสี
การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะสองมิติ สามารถจาแนกได้
2
ลักษณะ คือ 1) การวาดภาพ ซึ่งจะช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตโลกรอบตัว และ 2) การระบายสี ซึ่งจะ
ช่วยให้เด็กได้สารวจแสงและสี ดังตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 พัฒนาการด้านการวาดรูป ของเด็กวัย 0-6 ปี
อายุ
แรกเกิด – 1 ปี

1 – 2 ปี

2 – 3 ปี

3 – 4 ปี

4 – 5 ปี

การแสดงออก
1. เลียนแบบการกระทา และการเคลื่อนไหวโดยใช้ทั้งหมดของร่างกาย
2. ตระหนักถึงแบบรูปที่แตกต่างกับรูปใบหน้าของมนุษย์อย่างชัดเจน
3. สร้างร่องรอยอย่างตั้งใจ
4. ตระหนักว่าการเคลื่อนไหวของตนทาให้เกิดร่องรอยได้
1. ทาร่องรอยที่หลากหลาย และบรรยายรอยขีดเขี่ยที่วาดในบางครั้ง
2. ตระหนักว่าการเคลื่อนไหวที่ต่างกันนามาซึ่งรอยที่ต่างกัน
3. จับปากกาหรือสีเทียนโดยใช้ทั้งอุ้งมือ
4. วาดและทาร่องรอยที่ซ้อนทับกัน
1. ใช้ท่าทางการจับดินสอมาประยุกต์ใช้ในการจับอุปกรณ์สาหรับวาด
2. สร้างเส้นต่อเนื่อง และรูปร่างปลายปิดที่มีพื้นที่ด้านในและด้านนอก
3. เชื่อมเส้นต่างๆและรูปร่างต่างๆเข้าด้วยกันได้
4. วาดรูปร่างต่างๆแยกกัน แต่มีส่วนที่เชื่อมกัน
1. มีการตั้งชื่อเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้น
2. ทดลองวาดร่องรอยที่หลากหลายซึ่งอาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์การวาด
เครื่องมือ และพื้นผิวของสิ่งที่ใช้วาดที่แตกต่างกันไป
3. วาดวงกลมประกอบเส้นแทนบุคคล โดยมากจะมีลักษณะเหมือน
มนุษย์ก้านไม้ขีด
4. เริ่มมีการพูดบรรยายภาพวาดของตนเอง
1. สามารถวาดรูปร่างที่มีขนาดแตกต่างกัน และบางครั้งอาจรวมเข้า
ด้วยกัน
2. วาดรูปร่างและรูปคนในลักษณะที่ลอยอยู่กลางอากาศ
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ตารางที่ 5 (ต่อ) พัฒนาการด้านการวาดรูป ของเด็กวัย 0-6 ปี
อายุ

6 ปี

การแสดงออก
3. วาดรูปคนที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น มีแขน ขา มือ นิ้ว คิ้ว
4. มีการแบ่งพื้นที่หน้ากระดาษเพื่อแสดงส่วนที่สูงกว่าและต่ากว่า
1. วาดรูปคนอยู่บนพื้นโดยอาศัยเส้นฐานสาหรับผืนดินและผืนฟ้าเป็น
ตัวกาหนด
2. ทาให้ภาพมีความลึกมากขึ้น โดยวาดคนที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อแสดงว่า
อยู่ในระยะไกล
3. เพิ่มรายละเอียดในภาพมากขึ้น เช่น มีหน้าต่าง บานประตู ผ้าม่านเมื่อ
วาดบ้าน
4. การวาดแต่ละครั้งจะยิ่งมีการแสดงเรื่องราวมากขึ้น

ตารางที่ 6 พัฒนาการด้านการระบายสี ของเด็กวัย 0-6 ปี
อายุ
แรกเกิด – 1 ปี
1 – 2 ปี

2 – 3 ปี

3 – 4 ปี

การแสดงออก
1. สารวจพื้นผิวโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด เช่น พื้นผิวของอาหาร
2. ตระหนักถึงการมีของแสงและสี โดยเฉพาะสีที่กระจ่างชัดเช่นสีแดง
1.ใช้มือ เท้า และปากในสารวจการระบายสี
2.ใช้มือ นิ้ว และเท้า ในการละเลงสีบนพื้นผิวต่างๆ
3. ตระหนักถึงการมีอยู่ของสีต่างๆในสิ่งแวดล้อมรอบตัว
4. สร้างร่องรอยขีดเขี่ยอย่างจงใจโดยใช้การระบาย
1.ใช้การระบายเพื่อแยกจากการขีดเขี่ย
2. ถามถึงสีของวัตถุต่างๆ และรู้จักชื่อของบางสี
3. สามารถจัดกลุ่มและจับคู่สีต่างๆได้
1. รู้จักชื่อของแม่สี (สีปฐมภูมิ)
2. สนใจที่จะผสมสีต่างๆที่อยู่ตรงหน้า
3. สนุกที่ได้สารวจพู่กันเบอร์ต่างๆด้วยการระบายสี
4. ใช้การระบายสีระบายสีเป็นช่องๆทั้งแบบแยกกันและซ้อนทับกัน
5. สามารถจัดกลุ่มและจับคู่เฉดสีต่างๆได้
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ตารางที่ 6 (ต่อ) พัฒนาการด้านการระบายสี ของเด็กวัย 0-6 ปี
อายุ
4 – 5 ปี

6 ปี

การแสดงออก
1. รู้จักชื่อของสีระดับทุติยภูมิ (ส้ม เขียว ม่วง)
2. สนใจที่จะผสมสีต่างๆตามต้องการโดยผสมสีขาวลงไปเมื่อต้องการ
ให้สีอ่อนลง และใช้สีดาผสมเมื่อต้องการให้ได้สีที่เข้มขึ้น
3. เลือกขนาดพู่กันได้เหมาะสมกับภาพที่ต้องการระบายได้
4. ใช้การระบายเพื่อสร้างรูปและแบบรูปต่างๆ
5. บอกความตั้งใจของตนและแสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่ตนเอง
ระบายได้
6. เริ่มจับคู่สีต่างๆในการระบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
1. มีการเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้นในงานระบายสี
2. สามารถผสมสีได้หลากหลายอย่างเที่ยงตรงมากขึ้น
3. ระบายพื้นที่เล็กๆได้แม่นยามากขึ้น
4. ระบายสีพื้นที่ใกล้เคียงกันได้ละเอียดมากขึ้น

2.3 พัฒนาการด้านการแสดงออกผ่านศิลปะแบบสามมิติ
(The development of
three-dimensional representation)
เด็กจะสารวจโลกผ่านความเป็นสามมิติของวัตถุ ทั้งความสูง ความกว้างและความลึก
โดยเด็กจะตระหนักถึงองค์ประกอบเหล่านี้ตั้งแต่ยังเล็ก และแม้เด็กจะยังไม่รู้วิธีใช้สิ่งของต่างๆ
แต่เด็กจะจินตนาการเกี่ยวกับวัตถุนั้นๆว่าน่าจะใช้อย่างไร ซึ่งนับเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เช่นกัน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 พัฒนาการด้านการแสดงออกผ่านศิลปะแบบสามมิตของเด็
ิ กวัย 0-6 ปี
อายุ
แรกเกิด – 1 ปี

การแสดงออก
1. รับรู้โลกภายนอกในลักษณะของสามมิติ
2. หยิบ สัมผัส และจับต้องสิ่งของต่างๆโดยใช้มือ นิ้ว และปาก
3. ใช้ตามองสารวจรูปร่างๆต่างๆ
4. สนุกกับการหยิบจับอาหาร
5. ชอบที่ได้สัมผัสจับต้องหรือมองเห็นวัตถุที่มีโครงสร้างเป็นสามมิติ
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ตารางที่ 7 (ต่อ) พัฒนาการด้านการแสดงออกผ่านศิลปะแบบสามมิตของเด็
ิ กวัย 0-6 ปี
อายุ
1 – 2 ปี

2 – 3 ปี

3 – 4 ปี

4 – 5 ปี

6 ปี

การแสดงออก
1. ชอบนาวัตถุมากองหรือต่อให้สูงขึ้นแล้วรื้อออก
2. ผสมและคนผงแป้งและน้า
3. หยิบจับดินน้ามันและแป้งปั้น
4. ฉีกและขยากระดาษ
1. เล่นสร้างจากของเล่นที่ถูกออกแบบมาสาเร็จ เช่น บล็อก กล่อง อิฐ
2. ต่อวัตถุเป็นแนวยาว เช่น ต่อบล็อกเป็นถนน
3. กอง กลิ้ง และต่อบล็อกเป็นแถว
4. ใช้มือในการทุบ คลึง และขดม้วนดินน้ามันและแป้งปั้น
1. เล่นสร้างจากของเล่นที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสาเร็จ เช่น ไม้ ดินเหนียว
2. ใช้มือและอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดการวัตถุเพื่อสร้างรูปร่างที่ต้องการ
3. เพิ่มรายละเอียดลงบนพื้นผิวของงานโดยอาศัยนิ้วและเครื่องมือต่าง ๆ
4. ต่อวัตถุเป็นแนวสูงได้อย่างสมดุล
1. ใช้นิ้วมือและเครื่องมือต่าง ๆ ช่วยสร้างรูปร่างที่สื่อถึงแนวคิดของตน
2. เริ่มเล่นสร้างบล็อกในระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
3. สนใจที่จะตกแต่งผิวหน้าของวัสดุประเภทดินน้ามันด้วยการบิดงอ
4. สามารถบันทึกสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยการวาดภาพ
1. ตระหนักถึงความหลากหลายและรูปร่างต่าง ๆ ที่มีในธรรมชาติ
2. แสดงออกถึงความคิดของตนเองผ่านสื่อวัสดุที่หลากหลาย
3. สามารถวางแผนที่จะสร้างงานศิลปะแบบสามมิติ และทาตามแผนได้

2.4 พัฒนาการด้านการตระหนักเกี่ยวกับพื้นผิวและทักษะด้านสิ่งทอ (
The
development of textural awareness and textile skills)
สิ่งทอต่างๆนับเป็นส่วนหนึ่งในการดารงชีวิตของคนเรา การตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่ง
ทอของคนเราเริ่มพร้อม ๆ กับการรับรู้เรื่องพื้นผิว และจะเริ่มแยกแยะผิวสัมผัสแบบที่ชอบและทา
ให้รู้สึกสบายได้ เมื่อแรกเกิดเด็กจะใช้ปากในการสารวจพื้นผิวต่าง ๆ และค้นพบความแตกต่างของ
พื้นผิวทั้งหลาย ว่าแข็งหรืออ่อนนุ่ม ขรุขระหรือเรียบ เย็นหรือร้อน สากหรือลื่น นุ่มนิ่มหรือมี
เหลี่ยมแหลม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 พัฒนาการด้านการตระหนักเกี่ยวกับพื้นผิวและทักษะด้านสิ่งทอของเด็กวัย0-6 ปี
อายุ
แรกเกิด – 1 ปี

1 – 2 ปี

2 – 3 ปี

3 – 4 ปี

4 – 5 ปี

การแสดงออก
1. รู้สึกถึงความละมุนละไมจากการผิว ผม และการสัมผัสของผู้ดูแล
2. ใช้ปากในการสารวจและรู้สึกถึงพื้นผิวของอาหารและวัตถุต่าง ๆ
3. ใช้มือในการสารวจเนื้อผ้าที่ห่อตนเองไว้ สารวจของเล่นนุ่ม ๆ และ
สารวจผิวและผมของผู้ดูแล
4. พอใจพื้นผิวบางประเภทและรู้สึกถึงความไม่สบายจากบางพื้นผิว
1. รับรู้ความแตกต่างของพื้นผิวเสื้อผ้า ที่นอนหมอนมุ้ง
2. ชอบที่จะสัมผัสเพื่อเปรียบเทียบพื้นผิวและสิ่งทอที่มีความแตกต่างกัน
3. ตระหนักถึงคุณลักษณะของเสื้อผ้า ผ้าห่ม และของเล่นที่ชอบ
4. ตระหนักถึงการใช้เนื้อผ้าในแต่ละโอกาส เช่น เนื้อผ้าหนาสาหรับใช้
เมื่อต้องการความอบอุ่น
5. สนุกสนานกับการลองชุดต่าง ๆ ด้วยตนเอง
1. สนุกกับกับการแต่งตัวและถอดเสื้อผ้าของตุ๊กตา และสมมติว่าซัก
เสื้อผ้า
2. สามารถบรรยายลักษณะของพื้นผิวด้วยคาศัพท์ง่าย ๆ
3. ตระหนักถึงความต้องการในการสวมชุดสาหรับบางกิจกรรม
เช่น ทาไมต้องใช้ผ้ากันเปื้อนเมื่อจะระบายสีน้า
1. สนใจที่จะรู้ว่าเสื้อผ้า ของเล่น และสิ่งอื่น ๆ ทามาจากอะไร
2. สามารถพูดคุยสนทนาในเรื่องคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปของวัตถุแต่
ละชนิด เช่น ผ้าขนหนูหยาบเมื่อเทียบกับผ้ากามะหยี่เรียบลื่น
3. มีความสนใจในเรื่องคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปของวัตถุแต่ละชนิด
4. สามารถสารวจความแตกต่างของพื้นผิวผ่านการถูและสามารถจาแนก
วัตถุโดยใช้ความรู้สึก
5. รู้สึกสนใจเรื่องของเทคนิคในการสร้างพื้นผิวต่าง ๆ เช่น เทคนิคการเย็บ
ด้วยจักร เทคนิคการถัก
1. สามารถสร้างพื้นผิวโดยใช้เทคนิคง่าย ๆ เช่น สาน พิมพ์ ย้อม
2. มีคลังคาศัพท์สาหรับอธิบายลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกัน
3. ใช้ผ้ายาว ๆ มาทาเป็นเครื่องนุ่งห่มง่าย ๆ
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ตารางที่ 8 (ต่อ) พัฒนาการด้านการตระหนักเกี่ยวกับพื้นผิวและทักษะด้านสิ่งทอของเด็กวัย0-6 ปี
อายุ
6 ปี

การแสดงออก
1. มีทักษะที่ดีขึ้นในการทาสิ่งทอต่าง ๆ
2. ใช้การเย็บเพื่อผลิตเสื้อผ้าง่ายสาหรับตุ๊กตาและของเล่น
3. สนใจในเรื่องการตกแต่งและรายละเอียด
4. ตระหนักว่าเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นเครื่องบ่งชี้ต่อการเป็นสมาชิกของ
วัฒนธรรม สังคม และศาสนา

2.5 พัฒนาการด้านดนตรี (The development of music)
ดนตรีเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่เกี่ยวกับใจ อารมณ์ และปัญญา มนุษย์
สัมพันธ์กับดนตรีมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ดนตรีอยู่ในความเที่ยงและมั่นคงของชีพจรในร่างกาย
อยู่ในจังหวะของการก้าวเดิน รวมทั้งอยู่ในการเต้นของหัวใจ ซึ่งพัฒนาการด้านดนตรีที่เกี่ยวเนื่อง
กับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กวัย 0-6 ปี มีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 พัฒนาการด้านดนตรีของเด็กวัย0-6 ปี
อายุ
แรกเกิด – 1 ปี

1 – 2 ปี

2 – 3 ปี

การแสดงออก
1. ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงที่แตกต่างกันออกไป
2. ตอบสนองต่อเสียงของมนุษย์และจดจาเสียงของแม่ได้
3. อ่านอารมณ์ของเสียงได้
4. รู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ฟังเพลงกล่อมเด็กและมีส่วนร่วมในการร้อง
5. สร้างเสียงจากสิ่งของต่างๆ
1. เลียนแบบการออกเสียงของผู้ใหญ่ รวมทั้งทานองและคาร้องที่ได้ฟัง
2. มีส่วนร่วมในการแสดงดนตรี
3. รู้สึกสนใจต้นกาเนิดเสียงที่ทาให้เสียงต่าง ๆ เกิดขึ้น
4. ใช้ทั้งสองมือในการทาให้เกิดเสียง
1. พยายามที่จะเลียนแบบเสียง เพลง และใช้รูปแบบของทานองจาก
เพลงที่เคยได้ฟังให้เป็นแบบของตนเอง
2. สารวจเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นจากเครื่องใช้ในครัวเรือน
3. สามารถปรบมือประกอบเพลงอย่างอิสระ
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ตารางที่ 9 (ต่อ) พัฒนาการด้านดนตรีของเด็กวัย 0-6 ปี
อายุ
3 – 4 ปี

4 – 5 ปี

6 ปี

การแสดงออก
1. ควบคุมเสียงได้ดีขึ้น
2. สามารถเล่นเครื่องดนตรีด้วยจังหวะง่าย ๆ และตอบสนองต่อ
ท่วงทานองที่ได้ยินได้
3. สามารถบอกชื่อโทนเสียงที่คุ้นเคย และร่วมเล่นเพลงบางเพลงได้
4. รับรู้เรื่องระดับเสียง ทานอง ความดัง และจังหวะ
1. เข้าใจมโนทัศน์เบื้องต้นของ สูง/ต่า ยาว/สั้น เร็ว/ช้า
2. รู้จักช่วงความกว้างของเสียงจากเครื่องดนตรีต่าง ๆ
3. สามารถร้องเพลงทั้งเพลงได้จากความจาอย่างแม่นยา
4. ร้องเพลงร่วมกันเป็นกลุ่มได้
5. ฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงได้เอง โดยอาศัยความช่วยเหลือ
เล็กน้อย
1. เข้าใจเรื่องระดับเสียง ทานอง ความดัง และจังหวะ
2. สามารถสาธิตลักษณะบางอย่างของดนตรีได้
3. สามารถร้องเพลงได้ทั้งเพลงโดยมีความแม่นยาและถูกต้องมากขึ้น
4. เข้าใจเรื่องความไพเราะของดนตรี
5. สามารถใช้มือและเท่าได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน

2.6 พัฒนาการด้านการเต้น (The developmental of dance)
การเต้นเป็นศิลปะของการเคลื่อนไหว โดยที่การเคลื่อนไหวจะกลายเป็นการเต้นก็
ต่อเมื่อมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อน ข้อสังเกตหนึ่งคือขณะที่ทุกการเต้นคือ
การเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่ทุกการเคลื่อนไหวที่เป็นการเต้น ในการเติบโตของเด็ก เด็กจะสามารถ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนได้ดีขึ้น คล่องตัวและทวีความงดงามขึ้นตามวัย ซึ่งเหล่านี้สะท้อนถึง
คุณภาพในการเต้นได้ สาหรับพัฒนาการด้านการเต้นของเด็กวัย 0-6 ปี มีรายละเอียดดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 พัฒนาการด้านการเต้นของเด็กวัย 0-6 ปี
อายุ
แรกเกิด – 1 ปี

1 – 2 ปี

2 – 3 ปี

3 – 4 ปี

4 – 5 ปี

6 ปี

การแสดงออก
1. ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียง เช่น ตกใจเมื่อมีเสียงดัง
2. ตอบสนองต่อเสียงดนตรีด้วยร่างกายทั้งหมด เช่น การโยกตัว
3. ตระหนัก สนใจ และสารวจการเคลื่อนไหวของตนเอง
4. เลียนแบบท่าทางและการแสดงออกที่พบเห็น
5. อ่านอารมณ์จากการแสดงออกทางสีหน้า คาพูด และท่าทางได้
1. เต้นเมื่อถูกขอให้เต้นขณะที่ดนตรีกาลังเล่น
2. กระโดดขึ้นลง
3. ตื่นเต้นที่ได้ส่องกระจกและมองการแสดงสีหน้าท่าทางของตน
4. เดินและวิ่งอย่างมั่นใจมากขึ้น
1. แกว่งแขนและขาได้พร้อมๆกัน
2. เดินได้คล่องในจังหวะความเร็วต่าง ๆ
3. ตอบสนองต่อจังหวะที่เร่งกระชั้นของดนตรี
4. ร่วมเล่นในเพลงที่มีการเล่นนิ้วมือและทาท่าประกอบคาคล้องจอง
1. เริ่มทดลองเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อตอบสนองเพลงที่ฟัง
2. สนุกที่ได้สารวจและทาท่าทางเคลื่อนไหวด้วยตนเอง
3. เดินตามจังหวะเพลงและเดินเขย่งปลายเท้า
4. สามารถเปลี่ยนท่าทางการเคลื่อนไหวได้ระหว่างที่เต้น
1. สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้หลายแบบมากขึ้น
2. เคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะมากขึ้น
3. สามารถใช้การเคลื่อนไหวเพื่อสื่อถึงอารมณ์ของดนตรี
4. แสดงการเต้นง่าย ๆ ได้
1. สามารถคิดท่าทางเคลื่อนไหวได้ในทันทีที่ได้ยินจัวหวะและดนตรี
2. สามารถจาท่าทางสาหรับเต้นประกอบจังหวะได้
3. สามารถร่วมคิดท่าเต้นและร่วมเต้นกับผู้อื่นได้
4. แสดงท่าทางและลีลาเคลื่อนไหวได้อย่างไหลลื่น
5. สามารถแสดงท่าทางชุดการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
6. มีการเพิ่มเรื่องราวลงไปในท่าทางที่ออกแบบไว้สาหรับเต้น
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อย่างไรก็ตาม Gardner (1982) ได้กล่าวถึงการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยไว้ว่า ในช่วงอายุ 5 และ 7 ปี เป็นเวลาที่เด็กส่วนใหญ่แสดงออกตัวตนผ่านการวาด มีทักษะ
การวาดขั้นพื้นฐานครบถ้วน เรียนรู้ที่จะวาดให้ใกล้เคียงของจริงและเป็นที่ยอมรับได้ เด็กวัยนี้จะ
ผสานช่องทางการแสดงออกต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ เด็กจะร้องเพลงได้ดี เท่ากับ
การวาด เต้นได้ดีเท่าการร้อง เล่าเรื่องราวระหว่างที่เล่นตอนกาลัง อาบน้าหรือขณะอยู่ที่สวนหลังบ้าน
ดังนั้นแม้จะจัดให้เด็กแสดงออกทางศิลปะแต่ละแขนงอย่างแยกขาดแต่เด็กย่อมมีความกระตือรือร้น
ที่จะนารูปแบบการเล่นจากศิลปะแขนงหนึ่งไปสู่อีกแขนงหนึ่งเสมอ
2.3 คุณลักษณะจาเป็นต่อการมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
Gordon และ Browne (2008) กล่าวว่าในการส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
แก่เด็กปฐมวัย ควรช่วยให้เด็กได้พัฒนาคุณลักษณะต่อไปนี้
1. ความยืดหยุ่นและความคล่องแคล่วทางความคิด ( Flexibility and fluency) เป็น
สองทักษะที่จาเป็นต่อการตอบสนองเชิงสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่นทางความคิดเป็นความสามารถ
ในการเคลื่อนจากภาวะที่ ติดอยู่ใน ความคิดหนึ่งไปสู่ความคิดอื่น ขณะที่ความคล่องแคล่วทาง
ความคิดเป็นความสามารถในการผลิตความคิดได้จานวนมาก
2. ความรู้สึกเฉียบไว ( Sensitivity) ในการสร้างสรรค์มีความเกี่ยวพันระดับสูงกับ
ความรู้สึกเฉียบไวในการสร้างภาพในใจต่อสิ่งต่าง ๆ เด็กปฐมวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์จะตระหนัก
ถึงการสัมผัสรับรู้ต่อโลกรอบตัวเป็นอย่างดี เฉียบไวต่ออารมณ์ ผิวสัมผัส และความรู้สึกที่มีต่อคน
และสิ่งของ สามารถให้รายละเอียดที่คนอื่นมักมองข้าม
3. การใช้จินตนาการ/ ความริเริ่ม ( Use of imagination/ originality) จินตนาการ เป็น
องค์ประกอบโดยธรรมชาติของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เด็ก ๆ จะใช้จินตนาการเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในหลายทาง เช่น ในการใช้จินตนาการขณะเล่นบทบาทสมมติ เด็กจะใช้ความรู้
เดิมที่มีตามความเป็นจริงของโลกภายนอกให้เข้ากับจินตนาการที่มีอยู่ภายใน เพื่อสร้างเป็นตัวละคร
ตัวใหม่ที่มีชีวิตชีวา
4. ความมุ่งมั่นกล้าเสี่ยง/ความมุมานะ (A willingness to take risks/ elaboration) สาหรับ
คนที่กล้าทาลายฐานคิดเก่า หรือขอบเขตเดิมของสิ่งต่างๆที่เคยมี คนเหล่านั้นคือผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งกล้าเสี่ยง คิดแตกต่าง ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเอง ( Self-esteem) เป็นปัจจัยหนึ่งที่
นาไปสู่ความกล้าเสี่ยงนีการอยู
้
่ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ปราศจากความกังวล และไม่มีการตัดสิน
จากผู้อื่นจะช่วยให้เด็กสร้างสรรค์งานตามที่ตนเองมุ่งมั่นได้
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5. ใช้ตนเองเป็นแหล่งวิทยาการ (Using self as a resource) ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่
ตระหนักและมั่นใจในศักยภาพของตน เหล่านี้จะแสดงออกมาผ่านการรับรู้ คาถาม และความรู้สึก
อีกทั้งรู้ดีว่าตนเองคือทรัพยากรสาคัญในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ตนเอง ผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ที่
เกิดขึ้นจึงเกิดจากความรู้สึกเคารพตนเองและใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เสมอ
6. ประสบการณ์ (Experience) เนื่องจากเด็กต้องการประสบการณ์ผสานกับทักษะที่มี
อยู่ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เด็กต้องเรียนรู้วิธีจับพู่กันที่ตัวเองถนัดก่อนที่จะระบายสี เมื่อ
เด็กเรียนรู้ที่จะระบายสี เด็กจึงรู้จักที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการระบายสี เด็กจึงจาเป็นต้องมี
ประสบการณ์ที่มากพอก่อนจะเริ่มสร้างสรรค์ผ่านวิธีการต่าง ๆ
2.4 การวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
2.4.1 ความเป็นมาของการวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
Sternberg (2006 อ้างถึงใน Cave, 2007) แสดงทรรศนะถึง ความคิดสร้างสรรค์อัน
หมายถึง การคิดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตแนวคิดหรือผลงานซึ่ง นาไปสู่ ความใหม่นั้น ไม่ว่าจะเป็น
เพียงผลงานทั่วไปหรือมีความเฉพาะเจาะจงสาหรับบางสาขา ย่อมจะต้องสามารถวัดได้แม้จะใน
บางระดับก็ตาม สาหรับการวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยนี้ Child (1984) กล่าวว่าเริ่มมี
ความสนใจคิดหาวิธีการวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กประมาณปีคริสต์ ทศวรรษที่ 1920s โดย
ช่วงแรกอยู่บนฐานของการวิเคราะห์รูปวาด ต่อมาปี
1930s จึงเริ่มมีการวิเคราะห์ความคิด
สร้างสรรค์จากวิธีการอื่นๆ เช่น วิเคราะห์จากการเล่นตามจินตนาการ การเล่นละครแบบเกินจริง
การเล่าเรื่องตามจินตนาการ การใช้ภาษา และความชื่นชมในสุนทรียศาสตร์ ซึ่งรูปแบบวิธีวัด เชิง
ปริมาณจะให้ความสาคัญกับความคล่องแคล่วทางความคิด ความยืดหยุ่นทางความคิด และความคิด
ริเริ่ม ดังเห็นได้จากงานของ Guilford ในปี 1950 และงานของ Torrance ในปี 1960 โดยมีลักษณะ
ของแบบทดสอบปลายเปิดที่ให้ผู้ถูกวัดทาบางสิ่งบางอย่างให้สมบูรณ์
Gregory (2007) กล่าวว่า แบบประเมิน ความคิดสร้างสรรค์ ที่ถูกสร้างในช่วงแรก ถูกใช้
เพื่อประเมินความสามารถในการผลิตความคิดใหม่ การแก้ปัญหา การสร้างงานเชิงศิลปะที่ได้รับ
การยอมรับของสังคมในทางสุนทรียะ หรือมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์
ต่อมา ประมาณปีคริสต์
ทศวรรษที่ 1960s การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ จึง ปรากฏในลักษณะทางเลือกใหม่ของ
การทดสอบทางปัญญา ( Intelligence test) นาไปสู่การ ใช้ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ อย่าง
กว้างขวางในระบบโรงเรียนของสหรั ฐอเมริกาในที่สุด ทั้งนี้ นักการศึกษาในยุคนั้นต่างพอใจที่จะ
ทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอ้างอิงจากการคิดอเนกนัย ( Divergent thinking) ที่ต้องตอบคาถาม
ได้หลากหลาย และหากผู้ถูกทดสอบคนใดตอบได้จานวนมากก็จะ ได้รับการตัดสิน ว่าเป็นผู้มี
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ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าผู้ ที่ตอบได้จานวนน้อยกว่า อย่างไรก็ตามนักวัดทางจิตมิติบางคนเห็นว่า
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นเพียงอีกชื่อของปัญญาประยุกต์ (Applied intelligence) เท่านั้น
ผลจากการวัดความคิดสร้างสรรค์ในวงกว้าง ควบคู่กับการศึกษาวิจัยเรื่องความคิด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ทาให้ Torrance (1962 อ้างถึงใน Henniger, 2005) สรุปคุณลักษณะพิเศษ
ของเด็กปฐมวัยที่มีการคิดสร้างสรรค์ไว้ 7 ประการดังนี้
1. อยากรู้อยากเห็น ( Curiosity) เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความอยากรู้อยากเห็น
โดยธรรมชาติ ช่างซักถามอยู่เป็นนิจ และรู้จักใช้ความอยากรู้อยากเห็นในการควบคุมใช้สอยวัสดุ
อุปกรณ์ที่อยู่รายล้อมรอบตัวต่างๆ
2. คิดยืดหยุ่น ( Flexibility) เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์มักเป็นคนยืดหยุ่น เมื่อพบว่า
วิธีการที่ใช้จัดการกับปัญหาไม่สัมฤทธิ์ผล พวกเขาจะลองใช้วิธีอื่น
3. ฉับไวต่อปัญหาต่างๆ ( Sensibility to problems) เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
รับรู้ถึงความขาดพร่อง และสามารถระบุถึงสิ่งที่ขาดหายนั้นๆได้อย่างรวดเร็ว
4. คิดริเริ่ม (Originality) เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์มักมีแนวความคิดที่แตกต่างจากเด็ก
คนอื่น และสร้างผลงานที่ออกมาไม่ซ้าแบบใคร
5. อิสระ (Independence) เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์จะรู้สึกพอใจหากได้ทางานเพียง
ลาพัง เพื่อจะได้เล่นกับความคิดและสิ่งตรงหน้า
6. คิดให้ความหมายใหม่ ( Redefinition) เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบสร้างแนวคิด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในทิศทางแปลกใหม่
7. มองลึกซึ้ง ( Penetration) เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบใช้เวลาในการพิจารณา
แนวคิดหรือปัญหาต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้ง
ครั้นเมื่อเข้าสู่ ช่วงปีคริสต์ทศวรรษที่ 1970s ซึ่งมีความตื่นตัวในการสร้างแบบประเมิน
ต่างๆมากขึ้น Ward (1974) ได้แสดงทรรศนะถึงข้อจากัดของการประเมินความคิดสร้างสรรค์ใน
เด็กปฐมวัยตั้งแต่นิยามของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งไม่สามารถคาดหวังให้เด็กสร้างผลงานที่ทั้ง
แตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับการวัดโดยตรง สรุปได้ 4 ประเด็น
คือ 1) ความตรงเชิงทานายของแบบทดสอบ (Predictive validity) หรือที่ ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ
(2550) ให้นิยามว่า หมายถึง การที่เครื่องมือสามารถวัดผลได้ตรงหรือเหมือนกันตามสภาพความ
เป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2) การคาดเดาระดับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใหญ่โดยใช้หลักฐาน
จากการคิดสร้างสรรค์ในช่วงวัยเด็ก 3) ความต้องการในการให้คาจากัดความที่เหมาะสมสาหรับ
การวัดองค์ประกอบต่างๆของการคิดสร้างสรรค์เป็นรายด้านมากกว่าการแบ่งระดับโดยใช้การจัด
ประเภทเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) ในแบบของการกาหนดเกณฑ์แบบองค์รวมกว้าง ๆ
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ไม่แยกให้คะแนนตามแต่ละองค์ประกอบย่อย และ 4) ความต้องการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่หลากหลายของการคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเสนอให้สร้าง
เครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสม กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่สามารถตรวจให้คะแนน
ได้ภายใต้เวลาการทดสอบที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้
2.4.2 เครื่องมือที่ใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
เครื่องมือที่ถูกใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ในการทาวิจัยเชิงทดลองในประเทศไทย นั้น
พบว่ามีเครื่องมือ 3 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance แบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของGuilford และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ
ทีซีที - ดีพี (TCT - DP: Test for Creative Thinking - Drawing production) ของ Jellen และ Urban
โดยนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไทยได้นาเอาแบบทดสอบเดิมมาดัดแปลงให้เหมาะกับเด็กไทย
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคาสั่ง คาชี้แจง ตลอดจนสิ่งเร้าที่กาหนด ทว่ายังคงยึดหลักการเดิมคือเน้น
การกาหนดสิ่งเร้าที่ช่วยให้เด็กคิดและวัดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
คือ ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance (1966 อ้างถึงใน Kim, 2006)
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ชุดนี้ อารี พันธ์มณี (2547) กล่าวว่า ได้นามาดัดแปลงคาชี้แจงเป็น
ภาษาไทยและนาไปทดสอบเด็กไทยในระดับอนุบาล – ป.4 , ป.5 – ม.ศ.3 และระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ชุด ซึ่งใช้วัดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ ความคิด
คล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดริเริ่ม(Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) และคู่มือ
ฉบับภาษาไทยได้มาจากกลุ่มตัวอย่าง 3,121 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับอนุบาล ถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4 จาก 4 ประเภทของโรงเรียน คือ โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนสังกัดเทศบาล และโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Guilford นี้ บรรพต พรประเสริฐ
(2545) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยอิงกับหลักองค์ประกอบ 3 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้าน
เนื้อหา (Contents) หมายถึงวัตถุหรือข้อมูลต่างๆที่รับรู้และใช้เป็นสื่อให้เกิดความคิด มิติที่ 2 ด้าน
ปฏิบัติการ (Operations) หมายถึงวิธีการหรือกระบวนการคิดต่างๆที่สร้างขึ้นมา และมิติที่ 3 ด้าน
ผลผลิต ( Products) หมายถึงความสามารถที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานมิติด้านเนื้อหาและมิติด้าน
ปฏิบัติการเข้าด้วยกั น ซึ่งผู้พัฒนาอธิบายว่าจาเป็นต้องอาศัยหลักการวัดทางจิตมิติ (Psychometrics)
มาช่วยในการวัด โดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford นามาเป็นกรอบของ
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การสร้างเครื่องมือทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย เพื่อจะได้ระบุถึงลักษณะพฤติกรรม
ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงโครงสร้าง /องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็น
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จานวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ผลผลิตรูปของหน่วย
ฉบับที่ 2 ผลผลิตรูปของจาพวก ฉบับที่ 3 ผลผลิตรูปของความสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ผลผลิตรูปของ
ระบบ ฉบับที่ 5 ผลผลิตรูปของการแปลงรูป และ ฉบับที่ 6 ผลผลิตรูปของการประยุกต์ แต่ละฉบับ
มีจานวนข้อสอบ 5 ข้อ รวม 30 ข้อ
3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ ทีซีที - ดีพี (TCT-DP: Test
for creative thinking - drawing production) สร้างขึ้นโดย Jellen และ Urban ในปี ค.ศ.1984 ซึ่ง
Urban (2005) รายงานว่าได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเพื่อประเมินความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ของผู้ถูกวัดอย่างองค์รวม สามารถใช้ได้กับบุคคลต่างๆในช่วงอายุที่กว้าง มีอานาจใน
การจาแนกผู้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูง และผู้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ต่า
อีกทั้งเป็นการประเมินที่ไม่ซับซ้อนด้านกระบวนการ ใช้ต้นทุนต่า และสามารถใช้ได้ในทุก
วัฒนธรรม เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ประกอบด้วยเกณฑ์การวัด 11 ด้าน มีคะแนนรวมสูงสุด คือ
72 คะแนน โดยจะถือคะแนนรวมจากทุกเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นคะแนนการคิดสร้างสรรค์ของ แต่ละคน
อย่างไม่แยกคะแนนเกณฑ์ย่อย เกณฑ์การวัดทั้ง 11 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการต่อเติม( Cn) ชิ้นส่วนที่ได้รับการต่อเติม (ครึ่งวงกลม จุด มุมฉาก เส้นโค้ง
เส้นประ และสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปิดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่) จะได้คะแนนการต่อเติม ชิ้นส่วนละ
1 คะแนน คะแนนเต็ม 6 คะแนน
2. ด้านความสมบูรณ์ ( Cm) หากมีการต่อเติมจากเดิมในข้อ 1 ให้เต็ม หรือให้สมบูรณ์
มากขึ้น จะได้คะแนนชิ้นส่วนละ 1 คะแนน (ถ้าต่อเติมโดยใช้รูปที่กาหนดให้ 2 รูป มารวมเป็นรูป
เดียว เช่น โยงเป็นรูปบ้าน ต่อเป็นอิฐ ปล่องไฟ ฯลฯ ให้ 1 คะแนน) คะแนนเต็ม 6 คะแนน
3. ด้านภาพที่สร้างขึ้นใหม่ ( Ne) ภาพหรือสัญลักษณ์ที่วาดขึ้นใหม่นอกเหนือจากข้อ 1
และ 2 จะได้คะแนนเพิ่มอีกภาพละ 1 คะแนน แต่ภาพที่วาดซ้าหลาย ๆ ภาพเหมือน ๆ กัน (เช่นภาพ
ป่าที่มีจานวนต้นไม้หลาย ๆ ต้นซ้า ๆ กัน หรือภาพท้องฟ้าที่มีจานวนดาวหลาย ๆดวงซ้า ๆ กัน จะให้ 2
– 3 คะแนน) คะแนนเต็ม 6 คะแนน
4. ด้านการเชื่อมโยงที่เกิดโดยเส้น ( Cl) แต่ละภาพหรือส่วนของภาพ (ทั้งภาพที่สร้าง
เสร็จขึ้นใหม่ในข้อ 3) หากมีเส้นลากเส้นโยงเข้าด้วยกัน ทั้งภายใน และภายนอกกรอบ จะให้
คะแนนการโยงเส้น เส้นละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 6 คะแนน
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5. ด้านการต่อเนื่องที่ทาให้เกิดเป็นเรื่องราว ( Cth) ภาพใดหรือส่วนใดของภาพที่ทาให้
เกิดเป็นเรื่องราว หรือเป็นภาพรวม จะได้อีก 1 คะแนน ต่อ 1 ชิ้นส่วน การเชื่อมโยงนี้อาจเป็น
การเชื่อมโยงด้วยเส้น จากข้อ1 หรือไม่ใช่เส้นก็ได้ เช่น เส้นประของแสงอาทิตย์ เงาต่างๆ การแตกกัน
ของภาพ ความสาคัญอยู่ที่การต่อเติมนั้นทาให้ภาพที่สมบูรณ์ตามความหมายที่ผู้ทดสอบ ตั้งชื่อไว้
คะแนนเต็ม 6 คะแนน
6. ด้านการข้ามเส้นกั้นเขตโดยการใช้ชิ้นส่วนที่กาหนดให้นอกกรอบใหญ่ (
Bfd)
การต่อเติม หรือการโยงเส้นปิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปิด ซึ่งอยู่นอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่จะได้
6 คะแนนเต็ม
7. ด้านการข้ามเส้นกั้นเขตอย่างอิสระโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนที่กาหนดให้นอกกรอบใหญ่
(Bfi) การต่อเติม โยงเส้นออกไปนอกกรอบ หรือการวาดภาพนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่จะได้คะแนน
6 คะแนนเต็ม
8. ด้านภาพเปอร์สเปคทีฟ ( Pe) ภาพที่วาดให้เห็นส่วนลึกมีระยะใกล้ - ไกล หรือวาด
ภาพในลักษณะ 3 มิติ ให้คะแนน ภาพละ 1 คะแนน หากภาพที่ปรากกฎเป็นเรื่องราวทั้งภาพ แสดง
ความเป็น 3 มิติ มีความลึก หรือ ใกล้ – ไกล ให้คะแนน 6 คะแนนเต็ม
9. ด้านอารมณ์ขัน ( Hu) ภาพที่แสดงให้เห็นหรือก่อให้เกิดอารมณ์ขัน จะได้ภาพละ 1
คะแนน หรือดูภาพรวมถ้าให้อารมณ์ขันมากก็จะได้คะแนนมากขึ้นเป็นลาดับ ภาพที่แสดงอารมณ์
ขันนี้ ประเมินจากผู้รับการทดสอบในหลาย ๆ ทาง เช่น ผู้วาดสามารถล้อเลียนตัวเองจากภาพวาด
ผู้วาดผนวกชื่อที่แสดงอารมณ์ขันเข้าไป หรือวาดเพิ่มเข้าไป และ/หรือ ผู้วาดผนวกลายเส้นและ
ภาษาเข้าไปเหมือนการวาดภาพการ์ตูน
10. ด้านการคิดแบบใหม่ ไม่คิดแบบแผน ด้านละ 3 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 12 คะแนน
อันประกอบด้วย
10.1 การวาง หรือการใช้กระดาษแตกต่างไปจากเมื่อวางกระดาษทดสอบให้แบบ
ปกติธรรมดา A (Uca)
10.2 ภาพที่เป็นนามธรรมหรือไม่เป็นภาพของจริง B (Ucb)
10.3 ภาพรวมของรูปทรง เครื่องหมาย ตัวอักษรหรือตัวเลข และ/หรือ การใช้ชื่อ
หรือภาพที่เหมือนการ์ตูน C (Ucc)
10.4 ภาพที่ต่อเติมไม่ใช่ภาพที่วาดกันแพร่หลายทั่วไป D (Ucd)
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11. ด้านความเร็ว (Sp) คะแนนเต็ม 6 คะแนน โดยภาพที่ใช้เวลาวาดน้อยกว่า 12 นาที จะ
ได้คะแนนเพิ่มดังนี้
ต่ากว่า
2 นาที ได้
6 คะแนน
ต่ากว่า
4 นาที ได้
5 คะแนน
ต่ากว่า
6 นาที ได้
4 คะแนน
ต่ากว่า
8 นาที ได้
3 คะแนน
ต่ากว่า
10 นาที ได้
2 คะแนน
ต่ากว่า
12 นาที ได้
1 คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ 12 นาที ไม่ได้คะแนน
ทั้งนี้ ลักษณะของแบบทดสอบจะกาหนดให้ผู้เข้าสอบแสดงความสามารถทางความคิด
อย่างอิสระด้วยการต่อเติมภาพเส้นและจุดที่อยู่ภายในกรอบ 5 แห่ง และอยู่ภายนอกกรอบอีก 1 แห่ง
รวมเป็น 6 แห่ง ดังภาพที่ 8








ภาพที่ 8 บางส่วนของ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ ทีซีที - ดีพี
(TCT-DP: Test for creative thinking - drawing production)
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นอกจากแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการต่างประเทศได้มีความพยายามในการพัฒนา
และวิเคราะห์ประสิทธิผลของวิธีวัดและประเมินพุทธิปัญญาของเด็กปฐมวัย โดย นลินี ณ นคร
(2547) ซึ่งอาศัยแนวคิดด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ Sternberg ที่ว่าสมรรถภาพ
สมองของมนุษย์ตอบสนองสิ่งเร้าได้หลากหลายแง่มุม (Divergent) รูปภาพเป็นสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดผล
การคิด การแปลงรูป ( Transformations) ซึ่งเป็นผลผลิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้มีรูปแบบ
ใหม่ และใช้องค์ประกอบพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์จากแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างสมองของ
Guilford เพียง 3 ประการ คือ ความคิดคล่อง ( Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิด
ริเริ่ม (Originality) แต่ไม่นาความคิดละเอียดลออ ( Elaboration) มาเป็นองค์ประกอบในการวัด
เนื่องจากผู้สร้างให้เหตุผลว่าพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ และตาของเด็กปฐมวัยยัง
ทางานประสานสัมพันธ์ไม่ดีพอ จึงมีข้อจากัดที่ไม่สามารถวัดความละเอียดลออในการสร้างภาพ
และรูปให้มีความประณีตสมบูรณ์ได้ ซึ่งหากนาความละเอียดลออมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ความคิดสร้างสรรค์จะทาให้เป็นอุปสรรคต่อการคิดของเด็กและทาให้ผลคลาดเคลื่อนได้ โดย
กาหนดให้จินตนาการเชิงสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพุทธิปัญญา นอกเหนือไปจาก
ความมีเหตุผลและการแก้ปัญหา ส่วนจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ในที่นี้หมายถึงความสามารถที่เป็น
ผลผลิตของกระบวนการทางปัญญาในอันที่จะดัดแปลง ประกอบหรือสร้างสิ่งต่างๆ อันได้แก่ ภาพ
รูปทรง 3 มิติ ด้วยการวาด การปั้นให้ได้ปริมาณมาก หลากหลาย และแปลกใหม่ ภาพหรือรูปทรงที่
สร้างมีทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และพฤติกรรมที่ใช้บ่งบอกความสามารถ
ด้านจินตนาการเชิงสร้างสรรค์คือ สร้างผลงานได้มาก หลากหลายประเภท และแปลกใหม่ ทั้งนี้
นลินี ณ นคร ( 2547) เก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 ของโรงเรียนอนุบาลในจังหวัด
สมุทรสงคราม ข้อค้นพบจากการวิจัยพบว่ามีอุปสรรคที่เด็กหลายคนได้คะแนนเต็มในการวัดครั้ง
แรกและครั้งที่ 2 ผู้วิจัยจึงเสนอให้ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มจานวนสถานการณ์การวัด ความ
ซับซ้อนของสาระการวัด จานวนข้อคาถามให้มากขึ้นและควรมีตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากมากเพื่อให้
เห็นประสิทธิภาพในการไต่ระดับคะแนนของเด็กปฐมวัยที่อาจไต่ขึ้นไปได้ไม่เท่ากัน
2.4.3 หลักการวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
กรรณิการ์ สุสม ( 2552) เสนอว่าเด็กจะแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ได้ ต้องมี
หลักการวัดและประเมินความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
1. บรรยากาศของการวัดความคิดสร้างสรรค์จาเป็นต้องมีความอิสระ ผ่อนคลาย ไม่
เคร่งเครียด
2. บรรยากาศของการวัดแต่ละครั้งต้องไม่ใช่การแข่งขันหรือการกระทาที่มีถูกมีผิด
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3. ครูจะต้องไม่นาผลการวัดหรือการทดสอบมาเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น หรือมา
บอกเด็กว่าใครเก่งกว่าใคร
4. นาผลที่ได้จากการวัดมาวิเคราะห์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียน
การสอน Orlich และคณะ (2010) ได้กล่าวไว้อย่างท้าทายว่าถ้าสามารถเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพอันเนื่องมาจากการใช้สมองซีกซ้ายได้ก็สามารถสร้างกรอบ
แนวคิดเพื่อนิยามและประเมินศักยภาพอันเนื่องมาจากการใช้สมองซีกขวาเช่นความคิดสร้างสรรค์
ได้ไม่ต่างกัน
ตอนที่ 3 ข้อกาหนดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เนื้อหาตอนที่ 3 ประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การออกแบบหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัยและบทบาทครู
ในการส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
3.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
Lascarides และ Hinitz (2000) กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการให้ความสาคัญ กับการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรมในปีคริสต์ศักราช 1893 ในหลักสูตร
การศึกษาขณะที่ Patty Smith Hill (1868-1946) ดารงตาแหน่งเป็น The Director of the Louisville Free
Kindergarten Association โดยเกิดจากการศึกษาแนวคิดของ Dewey ทาให้เห็นความสาคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ในงานฝีมือของเด็ก และเปลี่ยนจากแนวคิดในการเล่นชุดของขวัญของโฟรเบล
มาเป็นการเล่นแบบอิสระแทน รวมทั้งเน้นให้ครูดาเนินการสอนที่สามารถส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่เด็กได้ อย่างไรก็ตาม Kaufman และ Sternberg (2007) กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาได้เกิด
การตื่นตัวอีกครั้งในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่คนในชาติ หลังจากสหภาพโซเวียตหรือ
ประเทศรัสเซียขณะนั้นสามารถส่งยานสปุตนิกที1่ (Sputnik 1) ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นลาแรกของโลกใน
ปี ค.ศ. 1957
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3.1.2 ประเทศเยอรมนี
Preiser (2006) กล่าวว่าตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970s กระทั่งถึงศตวรรษที่ 21
ประเทศเยอรมนีมีความต้องการจากสาธารณะที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และปฏิรูป
ความคิดในสังคม เศรษฐกิจ และระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก มีการให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติ
ของโรงเรียนที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ และจัดให้การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์เป็นภารกิจขั้นพื้นฐานของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะ
โรงเรียนอนุบาลสาหรับเด็กวัย 3-6 ขวบ การนาแนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ลงสู่การปฏิบัติถือ
ว่าประสบความสาเร็จสูงสุดในระดับการศึกษาทั้งหมด ทั้งเรื่องการให้อิสระแก่ปัจเจก การเรียนรู้
ด้วยการเล่น การปลูกฝังทางจินตนาการ และการศึกษาศิลปะ ล้วนกลายเป็นส่วนสาคัญในการจัด
การศึก ษาระดับอนุบาล และส่งผลให้กิจกรรมต่างๆในอนุบาลเป็นไปในลักษณะของการเล่น การ
เล่านิทาน การบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆอย่างอิสระตามแรงบันดาลใจ การระบายสี และงานฝีมือ
ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญเมื่อพูดถึงการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้ ในการเล่นบางประเภท ยังถือเป็น เงื่อนไขของ การส่งเสริม กระบวนการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กด้วย เพราะ การเล่นจะกระตุ้นเร้าสัญชาตญาณ แรงจูงใจ และ
จินตนาการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น โดยตั้งแต่ยุค 1970S วิธีการเล่นเกมต่างๆถูกตีพิมพ์ขึ้น เป็นจานวน
มาก เพื่อใช้ในการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนาไปสู่การฝึกปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามหากมองโดยภาพรวมจะพบว่าแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในปัจจุบัน ของประเทศเยอรมนี ไม่ได้ต่างจาก เมื่อครั้ง เริ่มต้นมากนัก ทว่ายังคงเป็น
ประเด็นหลักประการหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรมาโดยตลอด
3.1.3 สหราชอาณาจักร
ขณะที่ในสหราชอาณาจักร Nutbrown, Clough และ Selbie (2008) ระบุว่าตั้งแต่คริสต์
ทศวรรษ 1930s ช่วงที่ Sir Alec Clegg (1909-1986) ดารงตาแหน่ง Chief Education Officer of West
Riding มีการเสนอให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กเป็นประเด็นหนึ่งในหลักสูตร
การศึกษา และเริ่มมีการเน้นความสาคัญให้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทุกระดับการศึกษา อีกทั้ง
สนับสนุนให้การศึกษาปฐมวัยมีการเก็บชิ้นงานของเด็ก สอดคล้องกับที่ Craft (2003) ชี้ให้เห็นว่า
ตรงกับยุคแรกของการศึกษาในสหราชอาณาจักรซึ่ง เริ่มมีนโยบายส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย
คลื่นความคิดของแต่ละยุค มีจุดเน้นแตกต่างกันคือ
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1. คลื่นความคิดที่หนึ่งประมาณหลัง 1930s ถึงต้น 1970s เป็นช่วงที่กระแสคิดทาง
การศึกษาแนว พิพัฒนนิยม (Progressive education) กาลังได้รับความนิยม มีการให้น้าหนักของ
นิยามการคิดสร้างสรรค์ไปที่ แนว คิดแบบเสรี นิยม (Liberal thinking) ในเชิงนโยบายมีการ
เสนอแนะให้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ โดย
ต้องเป็นกิจกรรมที่มีความพิเศษเฉพาะเจาะจงว่าสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ มีลักษณะ
ของการให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน้นการตรวจสอบที่นาไปสู่การค้นพบ และอยู่ในขอบข่าย
ของศิลปะ อีกทั้งแนะนาว่าในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กปฐมวัยนั้นควรเป็นไปอย่าง
อบอุ่น อ่อนโยน ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการสอนและจัดการเรียนรู้ และใช้การเล่นเป็นการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
2. คลื่นความคิดที่สอง ตั้งแต่ 1970s ถึง 2000s เป็นช่วงที่มีงานวิจัยทางจิตวิทยา
ออกมามาก เริ่มมีการขยายมุมมองเกี่ยวกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ไปที่อิทธิพลรอบข้างนอกไป
จากปัจจัยด้านบุคคล ดังเช่นการ กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีของ Cziksentmihalyi ที่มององค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์ในเชิงระบบ และในทางการศึกษาก็เริ่มมองเช่นนั้น อีกทั้งในหลักสูตร
การศึกษาระดับชาติของอังกฤษตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมามีการกาหนดให้ความคิดสร้างสรรค์เป็น 1
ใน 6 ของพัฒนาการสาคัญในการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่ง ยังผลให้ ขอบเขตของกิจกรรมที่
สามารถกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดสร้างสรรค์ ไม่ถูกจากัดอยู่แค่ใน ศิลปะหรือการเล่น เท่านั้น แต่
ครอบคลุมไปถึงงานฝีมือต่างๆ การออกแบบ รูปแบบของการเล่นละคร และทุกกิจกรรมที่สะท้อน
ถึงการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ทว่ายัง มีที่เรื่องที่ไม่สามารถ ให้คาตอบได้อย่างเป็นที่
สิ้นสุดว่า ลักษณะของคาถามและลักษณะของการเล่นแบบไหน ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
โลกภายในของเด็กกับสภาพแวดล้อมภายนอกแบบใด จึงจะทาให้เด็กสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ได้ดีที่สุด
3. คลื่นความคิดที่สาม หรือคลื่นความคิดใหม่ในยุคปัจจัน
นับตั้งแต่โลกเข้าสู่
คริสต์ศ ตวรรษ 21 ที่วิถีชีวิตมีรูปแบบเปลี่ยนไปในแนวโน้มของความเป็นปั จเจกมากขึ้น ผูค้ น
จาเป็นต้องรู้จักเลือกสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของตนในฐานะของผู้บริโภค ซึ่งการ
เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากตัวเลือกที่หลากหลายนี้เรียกร้องความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เช่นกัน
โดย Craft (2003) เรียกว่า Little c creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ที่เราต้องใช้ ในชีวิตประจาวัน
และปรากฏอยู่ในทุกขอบข่ายวิชา ไม่จากัดอยู่เพียงสุนทรียศาสตร์แขนงใดแขนงหนึ่ง อีกทั้งยังเป็น ไป
ในทิศทางเดียวกับแนวคิดเสรีนิยมในคลื่นความคิดแรกซึ่งเน้นความสาคัญของความเป็นปัจเจก
ทว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่จาเป็นต้องเป็นไปเพื่อสังคม แต่ลงมาที่ประโยชน์ ของตัวบุคคล การ
ให้คุณค่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคล
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แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับความเป็นปัจเจก หรือการยอมรับได้ว่า
ผลงานที่บุคคลสร้าง เกิด จากการใช้ ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่จาเป็นต้อง แปลกใหม่แตกต่างจาก
ผู้อื่นเริ่มปรากฏบ้างในนักการศึกษาไทยสมัยปัจจุบัน ดัง เช่นการอธิบายความหมายของคาว่า
ความคิดสร้างสรรค์ โดย ทินกร บัวพูล และ สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล (
2552) ที่ว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็นการคิดและทาสิ่งที่แปลกใหม่ ที่เราไม่เคยคิดหรือทามาก่อน และถ้าเป็นสิ่งที่คนอื่น
ไม่เคยคิดไม่เคยทามาก่อนก็จะยิ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเยี่ยม
3.1.4 ประเทศญี่ปุ่น
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กปฐมวัยผ่านระบบการศึกษาญี่ปุ่นเกิดขึ้นพร้อม
การศึกษา ในระดับอื่ น Takahashi (2007) ชี้ให้เห็นว่าคลื่นความคิดแรกในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของญี่ปุ่นเกิดขึ้นช่วงปีคริสต์ทศวรรษ1950s เมื่อครั้งวิทยาลัยซานโน่ (Sanno college) เปิด
สอนวิชาความคิดสร้างสรรค์ในปีคริสต์ศักราช 1956 และมีผู้เข้าร่วมประมาณสามหมื่นคน ซึ่งต่อมา
ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยคือ Ichiro Ueno ได้แปลหนังสือของ A. F. Osborn เรื่องจินตนาการประยุกต์
(Applied imagination) ทาให้ช่วงปี 1960s ญี่ปุ่นพบจุดสูงสุดในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างนั้นเกิดการคิดค้นวิธีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เพิ่มปริมาณและควบคุมคุณภาพ
การผลิตสินค้าของประเทศ ซึ่งนับ เป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นความคิดที่สองในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ยังผลให้ประเทศญี่ปุ่นหลังภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 กลายเป็นประเทศที่มีผลผลิตด้าน
ต่างๆสูง โดยครึ่งหลังของช่วงปี 1960s นี้โรงเรียนต่างๆได้เริ่มนาวิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
มาใช้กับเด็ก บางโรงเรียนมีการตีพิมพ์เรื่องความคิดสร้างสรรค์ลงในตารา จนในที่สุดเมื่อญี่ปุ่น
กลายเป็นสังคมความคิดสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่า the Japan Creativity Society (JCS) ในปี 1979 ทา
ให้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยทางความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการ ผลที่ตามมาคือในปี
1989 เมื่อญี่ปุ่นเริ่มปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของประเทศ นั้น ประเด็น เรื่องความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กจึงถูกหยิบยกขึ้นอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยปี 1993 มีการเสนอให้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในลักษณะของการร่วมมือกันเป็นกลุ่ม ต่อจากนั้นจนถึงปัจจุบัน
โปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จึงเป็นประเด็นสาคัญมาโดยตลอด
3.1.5 ประเทศไทย
ในส่วนของภูมิภาคเอเชียซึ่งมีลักษณะของความเป็นสังคมที่อยู่ในระบบศักดินามาก่อน
เช่นประเทศไทยนั้น ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ( 2546) กล่าวว่าตามความคิดของนักเรียน ครูคือผู้รู้ทุก
อย่าง ซึ่งเป็นสิ่งอันตรายยิ่งในทางการศึกษา เพราะบนพื้นฐานความเชื่อนี้นักเรียนจะไม่มีความกล้า
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ที่จะแหวกกฎเพื่อคิดค้นอะไรใหม่ๆออกมา หรือแม้แต่คิดสิ่งที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ครูสอน รวมทั้ง
ไม่กล้าตั้งคาถาม ไม่กล้าโต้แย้ง เป็นต้น เพราะการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอาจถูกตีความเป็น
การโต้เถียง การก้าวร้าว และไม่มีสัมมาคารวะ และเมื่อความแตกต่างไม่สามารถงอกงามภายใต้
บริบททางสังคมเช่นนี้ ความคิดสร้างสรรค์จึงยากที่จะเติบโตด้วยเช่นกัน
สาหรับประเทศไทย จากการสืบค้นโดย ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2538) พบว่าก่อนปี พ.ศ.
2514 ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลเรื่องแรก ตีพิมพ์หลังจากนั้น8 ปี คืองานวิจัยเรื่องการสร้าง
แบบฝึกวาดภาพเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย โดย สาตินี บุโรดม (2522) และ
เริ่มมีการ สนับสนุนให้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แก่ เด็กอนุบาล อย่างเป็นรูปธรรมครังแรก ใน
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ผ่านข้อกาหนดของ
หลักสูตรฯ ซึ่ง นาไปสู่จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ที่ต้องการ
พัฒนาเด็ก ให้ เป็นผู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และกาหนดให้ครูปฐมวัยจัดกิจกรรม
ครอบคลุมการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละวัน โดยให้เด็กมีโอกาสถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึก และเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆรอบตัว อีกทั้ง ใช้กิจกรรมศิลปะและดนตรี
เป็นสื่อ ใช้การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระตามความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆ เล่นน้า เล่นทราย เล่นก่อสร้างสิ่งต่างๆ
เช่น แท่งไม้ รูปทรงต่างๆ ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสรี/การเล่นตามมุม กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม
กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) มีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมเสรี/ การเล่นตามมุม
กิจกรรมเสรี/ การเล่นตามมุม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุม
เล่น มุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียนต่างๆที่จัดไว้ โดยเด็กมีโอกาสเลือกเล่นอย่างเสรีตามความ
สนใจและความต้องการ ทั้งแบบเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ซึ่งนอกจากให้เด็กเล่นตามมุมแล้ว อาจ
ให้เด็กเลือกทากิจกรรมที่ผู้สอนจัดเสริมขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์ และ
เล่นตามมุมเล่นในช่วงเวลาเดียวกันอย่างอิสระ หรือเน้นให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์อย่าง
น้อย 1-2 อย่าง เป็นต้น
2. กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีก-ปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะกับ
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พัฒนาการ เช่น การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ การสร้างรูปจากกระดานปักหมุด ฯลฯ
ซึ่ง การจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ ควรจัดให้เด็กทาทุกวัน อาจจัดวันละ 3-5 กิจกรรม และให้เด็กเลือกทาอย่าง
น้อย 1-2 กิจกรรมตามความสนใจ
อนึ่ง Click (2000) เสนอว่าการจัดมุมสร้างสรรค์ควรเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่
หลากหลาย มีที่สาหรับให้เด็กทางาน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวควรประกอบด้วย อุปกรณ์ในการระบายสี
อุปกรณ์สาหรับระบายสีด้วยนิ้วมือ สีน้าโปร่งแสง สีโปสเตอร์ และพู่กันระบายสีทุกขนาด กระดาษ
ประเภทต่างๆ กระดาษสี กระดาษหนังแกะ กระดาษชานอ้อย แป้งปั้น ดินปั้น กระดาษปั้น สีเทียน
สีชอล์ก สีเมจิก ทรายสี กาว กรรไกรแบบต่างๆ ที่กดกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆ ที่เย็บกระดาษ ไม้
ไอศกรีม ที่คนกาแฟ เม็ดโฟม อุปกรณ์ที่สามารถดัดได้ เช่น ลวดกามะหยี่ เครื่องทอผ้าขนาดเล็ก
ไหมพรม เข็มถักต่างๆ ที่ขึงผ้า กระดาษเยื่อ โครงไม้สาหรับทาว่าว ผ้าและอุปกรณ์สาหรับผูก
อุปกรณ์ในการทาผ้าบาติก ชุดอุปกรณ์สาหรับทางานคอลลาจ ชิ้นไม้ ผ้า ริบบิ้น ลูกปัด หิน หอย ผ้า
ชิ้นใหญ่สาหรับทาเสื้อผ้า ปากกาและสีเขียนผ้า ปากกาหัวพ่น
3. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหว ะโดยใช้เสียงเพลง คาคล้องจอง ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใช้
ประกอบ ได้แก่ เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้ เคาะเหล็ก รามะนา กลอง ฯลฯ มาประกอบการ
เคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เด็กวัยนี้ร่างกายกาลังอยู่ใน
ระหว่างพัฒนา การใช้ส่วนต่างๆของร่างกายยังไม่ผสมผสานหรือประสานสัมพันธ์กันอย่าง
สมบูรณ์ การเคลื่อนไหวของเด็กมีลักษณะต่างๆ
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/ กิจกรรมในวงกลม
กิจกรรมเสริมประสบการณ์/ กิจกรรมในวงกลม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึกการทางานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่
จัดมุ่งให้เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เล่านิทาน
เล่นบทบาทสมมติ ร้องเพลง ท่องคาคล้องจอง ศึกษานอกสถานที่ท เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ฯลฯ
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อ
ออกกาลัง เคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของ
เด็กแต่ละคนเป็นหลัก กิจกรรมกลางแจ้งที่ผู้สอนควรจัดให้เด็กได้เล่น เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม การ
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เล่นน้า การเล่นทราย การเล่นบทบาทสมมติในบ้านตุ๊กตาหรือบ้านจาลอง การเล่นในมุมช่างไม้
การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมและการละเล่น
6. เกมการศึกษา
เกมการศึกษาเป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็ก
สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบ
ยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จานวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่/ ระยะ เกมการศึกษาที่
เหมาะสมสาหรับเด็กวัย 3-5 ปี เช่น เกมจับคู่ แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลาดับ โดมิโน ลอตโต
ภาพตัดต่อ ต่อตามแบบ ฯลฯ
ขณะที่หลักสูตรจุฬาลักษณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลสาหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยเป้าหมายการเรียนรู้ 17 เป้าหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ 41 มาตรฐาน มีการ
กาหนดให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อยู่ในเป้าหมายที่ 2 ของหลักสูตรซึ่งต้องการพัฒนาเด็ก
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในส่วนของพัฒนาการด้านสติปัญญา อันมีเป้าหมายในการพัฒนาให้
เด็กเป็นผู้ใฝ่รู้ สื่อสารความคิดของตนเองได้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาง่ายๆ
เลือกตัดสินใจโดยมีเหตุผลตามวัย อีกทั้งกาหนดให้มาตรฐานที่ 4 มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ เน้นกรอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ความสามารถในการสร้างภาพในใจ มีความคิด
หลากหลาย และมีความคิดริเริ่ม (วรวรรณ เหมชะญาติ, 2551)
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551) ยังเห็นว่าการส่งเสริมให้เด็กแสดงออกถึง
ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
ด้วยเหตุผลจากองค์ความรู้เกี่ยวกับสมองที่ทาให้ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กต้องตระหนักว่าสมองของเด็ก
สามารถพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเซลล์สมองจะตายหรือถูกตัดทิ้งได้หาก
ไม่ได้รับกระบวนการกระตุ้นหรือการเรียนรู้ที่เหมาะสม กิจกรรมศิลปะสาหรับเด็กที่เปิดโอกาสให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติในบรรยากาศที่มีความสุข อิสระ และมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่สนองความอยากรู้
กระตุ้นให้อยากทากิจกรรม ครูหรือผู้เกี่ยวข้องกับเด็กยอมรับผลงานและส่งเสริมให้เด็กใช้
จินตนาการของตนเอง ชมเชย ให้กาลังใจในความคิดและจินตนาการของเด็ก สนับสนุนให้เด็ก
แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหลายกิจกรรม หลายโอกาส และหลายสถานการณ์ จะทาให้สมอง
พัฒนาเต็มที่และส่งผลต่อการพัฒนาการของสมองโดยรวม
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3.2 การออกแบบหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
ในอดีต กรอบแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
เด็กปฐมวัยเป็นไปตามทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญาที่เน้นการส่งเสริมความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ตลอดจนการแก้ปัญหา ดังปรากฎในหนังสือเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาสาหรับเด็กปฐมวัยโดย Meador (1997) แต่ปัจจุบัน Gordon
และ Browne (2008) กล่าวว่าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้เสนอแนวทางที่หลากหลาย มากขึ้น ใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านศิลปะและดนตรี การคิดและตั้งคาถาม การหาทางแก้ปัญหาที่
มากกว่าหนึ่งทาง การเล่นบล็อก เครื่องเล่นปีนป่าย และความสัมพันธ์ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้กล้า
ทดลองทาสิ่งต่างๆ ทั้งนี้เด็ กจะใช้ตนเองในฐานะสื่อสาหรับ เล่นเกมกลางแจ้ง ทดลองโครงการ
วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการเล่นบทบาทสมมติ ซึ่งในการออกแบบหลักสูตรเพื่อการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็กอนุบาล ควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อม
ครูควรสร้างสภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อม เพื่อให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
การใช้สื่ออุปกรณ์ปลายเปิดซ้าๆ สามารถท้าทายโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่แก่เด็กในหนทางที่
แตกต่าง ทั้งดินเหนียว การเล่นแป้งปั้น การระบาย สีเทียน ปากกา บล็อก น้า ทราย และวัสุดอื่น ๆ
ที่เน้นให้เด็กใช้ประสาทสัมผัส อีกทั้งสามารถเคลื่อนย้ายไปเล่นกลางแจ้งได้ โดยเฉพาะกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ที่ Schirrmacher (2006 อ้างถึงใน Gordon และ Browne, 2008) ย้าถึงข้อสาคัญคือ
พึงหลีกเลี่ยงงานที่ปิดกั้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมตัดแปะ สมุดภาพระบายสี ใบงาน
จากเครื่องอัดสาเนา สมุดต่อเส้นลากจุด ตลอดจนงานที่มีแม่แบบให้เด็กทาตาม แต่ควรนาเสนองาน
ที่ท้าทายและยืดหยุ่น เพื่อเด็กจะได้เกิดแรงจูงใจจะทดลองทางใหม่ ๆ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการสร้างสรรค์
สาหรับสถานที่ในร่ม ทุกห้องเรียนสามารถจัด สรรพื้นที่สาหรับ กิจกรรมสร้างสรรค์
โดยผ่านมุมศิลปะ มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสารวจ มุมบทบาทสมมติ และมุมภาษาและ
วรรณกรรม ส่วนสถานที่กลางแจ้ง นั้น ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์กับการใช้
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ พื้นที่กว้างย่อมเหมาะแก่การเล่นสร้างสรรค์ กับสิ่งที่มีสเกลใหญ่ขึ้น หรือการเล่น
ที่ต้องใช้พื้นที่ เช่น การเล่นทราย เล่นน้า
2. กิจวัตร ระยะเปลี่ยนผ่าน และการจัดกลุ่ม
ครูสามารถประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนในการจัดกิจวัตรประจาวัน
สถานการณ์ต่างๆให้เกิดความน่าสนใจ เช่น มีการใช้เพลงและเกมในช่วงเปลี่ยนผ่านจากกิจกรรม
หนึ่งไปสู่กิจกรรมหนึ่ง และเนื่องจาก ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ไม่อาจ เกิดขึ้น ได้ดีกับ
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ตารางเวลาที่เถรตรง จนเกินไป ดังนั้นจึงควรจัดให้กิจวัตรประจาวัน ระยะเปลี่ยนผ่าน และการจัดกลุ่ม
มีความยืดหยุ่น และต่างออกไปจากปกติบ้างในบางครั้ง
3. การให้ความสาคัญกับทักษะต่างๆ
เนื่องจากนักคิดสร้างสรรค์คือผู้ที่สามารถค้นพบวิธีแก้ปัญหา จัดการกับสถานการณ์
ต่างๆ ใช้วัสดุอุปกรณ์ และสัมพันธ์กับผู้คนได้อย่างหลากหลายวิธี ดังนั้นขอบเขตของพัฒนาการที่
กว้างย่อมเอื้อต่อการพัฒนาทักษะต่างๆที่จาเป็นต่อความคิดสร้างสรรค์ด้วย และ ควรถูกกาหนดไว้
ในโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่จัดให้เด็ก
4. การทาโครงการ และหน่วยการเรียนรู้
การออกแบบและวางแผนหลักสูตร ควรมีการกาหนดล่วงหน้าว่าทักษะทางความคิด
สร้างสรรค์ชนิดใดที่จะถูกนามาพัฒนาในแต่ละครั้ง
นอกจากนี้ Mayesky (2011) ได้เสนอประเด็นที่ควรพิจารณาเมื่อต้องการปรับหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
1. หลักสูตรควรเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้มี
ส่วนร่วมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการเป็นผู้กระทามากกว่าเป็นเพียงผู้ดู
2. หลักสูตรต้องให้ความสาคัญต่อความสนใจของเด็ก นากิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ความหมายต่อเด็กและเป็นที่สนใจของเด็กมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องมั่นใจว่าได้เปิด
โอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ในหลักสูตร
3. การเตรียมการหลักสูตร ต้องพิจารณาถึงรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กทุกประเภท และ
วิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างตามแบบฉบับของพหุปัญญาของเด็กที่สอน โดยหลักสูตรต้องเข้าถึงความ
ต้องการที่แตกต่างของผู้เรียนทุกคน
4. หลักสูตรต้องส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ของเด็ก และกระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดอเนก
นัย เปิดโอกาสให้เด็กถามคาถาม และคิดค้นหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ใช้ระบบการให้คะแนนต่อพฤติกรรมการตั้งคาถามของเด็ก เพื่อเป็นการให้รางวัล
อย่างเป็นรูปธรรมต่อพฤติกรรมสนใจใฝ่รู้
6. หลักสูตรต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและผู้ใหญ่คนอื่น
ภายใต้บรรยากาศของการยอมรับซึ่งกันและกัน
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3.3 บทบาทครูในการส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
Sand (2002) กล่าวว่าความเข้าใจบทบาทในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครูเป็น
หัวใจสาคัญที่จะทาให้ศักยภาพทางการคิดสร้างสรรค์ของเด็กปรากฏ และมั่นใจได้ว่าความคิด
สร้างสรรค์ที่ได้รับการส่งเสริมจะถูกนาไปแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่กาลังจะมีมากขึ้นใน
อนาคตได้ ซึ่ง Catron และ Allen (2003) เห็นว่าครูของเด็กอนุบาลจาเป็นต้องเปิดใจกว้างรับสิ่ง
ต่างๆ มีความยืดหยุ่นทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถรับรู้และสะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่
แตกต่างของเด็กแต่ละคนออกมาได้ ทั้งนี้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะงอกงามได้ดีเมื่อมีครูที่รู้จัก
สร้างสรรค์ เตรียมบรรยากาศการเรียนรู้ที่บ่มเพาะจินตนาการของเด็ก อนุญาตให้เด็กค้นหา
แนวทางใหม่พร้อมขยายความเข้าใจในโลกกว้าง แบ่งปันมุมมองต่าง ๆ กับเด็ก ชี้ชวนให้เด็กเข้าถึง
ทิศทางใหม่ๆที่มีสีสัน ในขณะเดียวกันครูเองก็ควรเรียนรู้นวัตกรรมต่าง ๆ คิดล่วงหน้า มองให้เห็น
โอกาสและความท้าทายใหม่ สร้างแนวคิดใหม่ และทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆ ช่วยเด็กให้ปรับตัวรับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยการสนับสนุนความคิดอเนกนัย ส่งเสริมความกล้าแสดงออกและ
ศักยภาพในการสร้างสรรค์ เด็กล้วนต้องการครูที่อยู่กับพวกเขาด้วยความร่าเริงที่จะเรียนรู้และ
กระหายที่จะแบ่งปันความคิดใหม่ร่วมกันกับเด็ก เด็กจะเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานและเติบโตไป
พร้อมกับประสบการณ์ต่าง ๆ โดยมีครูเป็นผู้เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์เข้ากับความรู้ที่เด็กจะ
ได้รับผ่านบรรยากาศการเล่น แนะนาให้เด็กได้พบหนทางการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น มีการสารวจอย่า ง
ไม่รู้จบ ได้ค้นพบ และเติบโตอย่างมีความหมาย
สาหรับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลนั้น
Duffy (1998) ได้เสนอแนวทางสาหรับครูไว้ 4 ประเด็น คือ การจัดการพื้นที่ การอานวยความ
สะดวกในการเข้าถึง การจัดการเรื่องความปลอดภัย และการจัดการเรื่องสุนทรียะ ดังนี้
1. การจัดการพื้นที่ ครูต้องมีพื้นที่ทั้งในห้องและนอกห้องกว้างพอให้เด็กได้
เคลื่อนไหวและใช้ความคิดผ่านร่างกายทุกส่วนในการทากิจกรรมทั้งในรูปแบบของกิจกรรม
รายบุคคล กิจกรรมกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ โดยพื้นที่นั้นต้องมีความยืดหยุ่นต่อการใช้ และใช้ได้จริง
ซึ่งพื้นที่ภายนอกนั้นจะต้องมีส่วนช่วยให้การจัดกิจรรมในห้องเรียนมีความสมบูรณ์ขึ้น อีกทั้งต้องมี
พื้นที่ที่เด็กสามารถไตร่ตรองสะท้อนความคิดและใคร่ครวญเรื่องราวต่างๆได้ และในกรณีที่เด็ก
ทางานไม่เสร็จจะต้องมีพื้นที่สาหรับเก็บงานเพื่อให้เด็กกลับมาทาต่อได้ นอกจากนี้ในห้องจะต้องมี
ที่สาหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทากิจกรรมอย่างเป็นสัดส่วน
โดยมีฉลากติดชื่อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจะต้องมีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการช่วยให้เด็กเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ มองเห็นความเป็นไปได้ในการผสมผสานสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันในหนทางใหม่
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2. การอานวยความสะดวกในการเข้าถึง ครูต้องจัดระบบการเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
อย่างมั่นใจได้ว่าเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งในระดับความสูงที่เหมาะสม เปิดปิดง่าย ค้นหาง่าย
มีเครื่องหมายหรือป้ายฉลากเป็นสัญลักษณ์ว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนพร้อมใช้ และต้องมีอุปกรณ์ทา
ความสะอาดเพื่อให้เด็กได้แสดงความรับผิดชอบต่อการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน
เมื่อทากิจกรรมเสร็จ
3. การจัดการเรื่องความปลอดภัย ครูต้องมีมาตรการที่ทาให้มั่นใจได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่
นามาให้เด็กใช้มีความปลอดภัยสาหรับเด็ก พื้นต้องไม่ลื่น และในกรณีที่ต้องการให้เด็กใช้ของมีคม
หรืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก ครูจะต้องหาทางให้เด็กใช้บนฐานของความปลอดภัยสูงสุด
4. การจัดการเรื่องสุนทรียะ สภาพแวดล้อมต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เครื่องเรือนต่าง ๆ
ต้องมีการเลือกใช้สี รูปแบบ และพื้นผิวที่เหมาะสม สอดคล้องกลมกลืนซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็น
ลักษณะเด่นทางด้านประเพณีวัฒนธรรมชุมชน และสะท้อนความเป็นมาที่หลากหลายของเด็กแต่
ละคนในห้อง นอกจากนี้จะต้องมีพื้นที่สาหรับจัดแสดงผลงานของเด็กและผลงานของคนอื่นร่วม
ด้วย ควบคู่กับภาพพิมพ์ งานศิลปะ และต้นไม้ เพื่อจะได้กระตุ้นเร้าเด็กให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ขณะที่ Gordon และ Browne (2008) กล่าวว่าครูควรระมัดระวังผลที่ตามมาจากบทบาท
การปฏิบัติของตนในฐานะที่ตนเองมีผลต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก จึงเสนอข้อ
แนวทางในการปฏิบัติของครู ดังนี้
1. เตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่หลากหลายให้พร้อมใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์และฝึกฝนทักษะต่างๆจากการได้มีโอกาส
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างสม่าเสมอ
3. ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดอเนกนัย
4. ช่วยกระตุ้นให้เกิดหัวข้อการสนทนาที่นาไปสู่การค้นหาคาตอบของปัญหาต่าง
5. พูดคุยกับเด็กถึงสิ่งที่เด็กกาลังสร้างสรรค์
6. เปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นผู้นา
7. บูรณาการความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เข้าสู่ชั้นเรียน
8. เสริมสร้างทรรศนะที่เอื้อต่อการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
ทั้ง นี้ Hendrick และ Weissman (2006) เสนอว่าในการใช้สื่อเพื่อสนับสนุน การ
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กอนุบาล ครูควรเตรียมอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายให้
พร้อม เช่น อุปกรณ์วาดภาพระบายสี อุปกรณ์สาหรั บสร้างสรรค์งานกระดาษคอลลาจ อุปกรณ์การ
ปั้นแป้งและดินเหนียว อุปกรณ์สาหรับงานไม้ อุปกรณ์การเย็บปักถักร้อย และอุปกรณ์การเต้น เป็น
ต้น โดยมีหลักสาคัญในการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
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1. แทรกแซงการใช้สื่อของเด็กให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยเปิดโอกาสให้เด็ก
สารวจอุปกรณ์ต่างๆตามความต้องการ และเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเฉพาะเวลาที่เด็กต้องการเท่านั้น
2. ไม่เตรียมต้นแบบงานให้เด็กลอกตามแบบ
3. ทาความเข้าใจว่าจุดที่ควรให้ความสาคัญสาหรับเด็กปฐมวัยคือกระบวนการ ไม่ใช่
ผลงาน
4. จัดเตรียมให้เด็กได้มีเวลาและโอกาสที่จะได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามความพึงพอใจ
5. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เด็กต้องการใช้ให้มีจานวนมากพอต่อความต้องการของเด็ก
6. ให้ความสาคัญกับการจัดเตรียมสื่อที่ต้องมีหลายประเภท
นอกจากนี้ Trawick-Smith, Russell และ Swaminathan (2011) ได้ย้าถึงบทบาทของครู
ในการเลือกสรรของเล่นมาไว้ในห้องเรียนว่ามีความสาคัญต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กไม่น้อยไปกว่าบทบาทขณะจัดการเรียนการสอน โดยได้ศึกษาการตอบสนองของเด็กต่อของ
เล่นชนิดต่างๆพบว่าของเล่นกลุ่มที่สามารถเชื้อเชิญให้เด็กแสดงออกทางความสร้างสรรค์และ
จินตนาการในระดับสูง คือ ของเล่นประเภทใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่นบทบาทสมมติ ของ
เล่นที่ใช้ระบายสี และของเล่นประเภทบล็อก ขณะที่ของเล่นประเภทเกมคณิตศาสตร์ และของเล่น
ประเภทภาพต่อปริศนา มีส่วนกระตุ้นการแสดงทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในระดับต่า
ซึ่งคุณลักษณะของของเล่นที่เชื้อเชิญให้เด็กแสดงออกทางความสร้างสรรค์และจินตนาการได้ใน
ระดับสูง จะต้องมีองค์ประกอบสองประการ ดังนี้
1. ของเล่นต้องสามารถสนับสนุนการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และความ
ริเริ่มในการเล่น หมายถึง ของเล่นนั้นเชื้อเชิญให้เด็กเล่นอย่างปลายเปิด เล่นได้หลากหลาย ทาให้
จินตนาการพรั่งพรู มีการแสดงออกทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาขณะที่เล่น เป็นการเล่นที่มี
เอกลักษณ์ และแปลกใหม่ไม่เป็นที่คุ้นเคย
2. ของเล่นต้องสามารถกระตุ้นจินตนาการและแปลงเป็นสัญลักษณ์แทนความจริงอื่นๆ
กล่าวคือ เด็กสามารถใช้ของเล่นนั้นในการสร้างโลกจินตนาการ หรือ ฉาก และ/หรือเพื่อแสดงถึง
เหตุการณ์ การกระทา หรือวัตถุ ซึ่งสิ่งที่เด็กกาลังเล่นสมมตินั้นไม่ได้เกิดขึ้นไปพร้อมกับขณะที่เล่น
เด็กสามารถแปลงของเล่นให้เป็นสิ่งอื่น ๆ ที่ต่างไปจากตัวของเล่นอย่างสิ้นเชิง เด็กใช้ของเล่นเพื่อ
สร้างความซับซ้อนในขณะที่เล่น มีการบรรยายประกอบ และสื่อสารการเล่นของตัวเองให้เพื่อน
เข้าใจถึงสัญลักษณ์ที่ตนกาลังใช้
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ตอนที่ 4 งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
Mouchiroud และ Lubart (2006) กล่าวว่าแนวโน้มการวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน
อนาคตที่น่าสนใจควรครอบคลุมทั้งเชิงทฤษฎี และการนาไปประยุกต์ใช้ใน 3 ทางคือ 1) วิธีการ
หลากหลายเพื่อเข้าใจถึงความแตกต่างทางความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลและกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ 2) การนาวิธีการต่างๆของความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม และ
3)
การศึกษาในเชิงจิตวิทยาคลินิก
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2544) วิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ในปี พ.ศ. 2542 จานวน 254
เรื่องเพื่อจัดประเภทของงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย และจัดให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
อยู่ในกลุ่มการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อมด้านสติปัญญา โดยกล่าวถึงกิจกรรม
ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ว่าล้วนมีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนให้เด็กมีทักษะในการคิดแบบ
อเนกนัย หรือให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถจัดประเภทของกิจกรรมได้
3 กลุ่ม คือ
1) กิจกรรมทางด้านภาษา ได้แก่ การเล่านิทานจากประสบการณ์ การเล่านิทานจากภาพ การตั้งชื่อ
เรื่องจากการดูภาพ การแต่งเรื่องจากหัวข้อที่สมมติขึ้น การสวมบทบาท วิธีฝึกให้เด็กแก้ปัญหาจาก
คาถาม การอ่านภาพการ์ตูน การบอกประโยชน์ของสิ่งที่กาหนดให้ได้มากที่สุด 2) กิจกรรมเกี่ยวกับ
ความคิดจินตนาการ ได้แก่ การให้เด็กบรรยายความนึกคิดจากเสียงที่ได้ยิน การให้เด็กบรรยายถึงสิ่ง
ที่ประทับใจ การให้เด็กบรรยายสิ่งที่สวยงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา และ 3) กิจกรรมทางด้านการวาด
ภาพ ได้แก่ การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ การวาดภาพจากสิ่งเร้าที่เหมือนกัน การวาดภาพตาม
จินตนาการและความต้องการของตน โดยผู้ที่ทาวิจัยศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยในช่วงอายุต่างๆ หรือสนใจศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ต่างกันว่าจะทาให้มีความคิดสร้างสรรค์ต่างกันหรือไม่ และการจัดประสบการณ์
วิธีใดทาให้เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า
ทั้งนี้หากนางานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่
ทาเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 ในประเทศไทยมาจัดจาแนกตามกลุ่มกิจกรรมหลักของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 6 กิจกรรมหลัก ในเบื้องต้นผู้วิจัยพบว่างานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ทั้งหมดจานวน
71 เรื่อง ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มของกิจกรรมเสริมประสบการณ์/ กิจกรรมในวงกลม และกิจกรรม
สร้างสรรค์ เท่านั้น ผู้วิจัยจึงจัดให้กิจกรรมที่มีลักษณะของเกม กิจกรรมที่มีกติกา หรือเป็นการเล่นที่
มีข้อกาหนด/อุปกรณ์ชัดเจนไว้ประเภทเดียวกันโดยเรียกว่า กิจกรรมเกม/การเคลื่อนไหวและ
การเล่น ซึ่งรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ประเภทกิจกรรมที่มีการทาวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาลในประเทศไทยระหว่างปี 2543-2553
ประเภทกิจกรรม
เล่ม

ปีที่
ตีพิมพ์

ชื่อผู้วิจัย

1

2543 นันทนา ทวีปกุล

2

2543 ละเอียด ปิ่นสุวรรณ

3

2544 วันเพ็ญ ทิพย์เวียง

กิจกรรม
เสริมประสบการณ์/
กิจกรรมในวงกลม

กิจกรรมเกม/
กิจกรรมสร้างสรรค์
การเคลื่อนไหว
และการเล่น
การฝึกสมาธิและ
จินตนาการตาม
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส
การใช้สื่อพื้นบ้าน
และสื่อทั่วไปใน
กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์
ศิลปะสร้างสรรค์
นอกห้องเรียน


4

2545 ขวัญตา ทุนแพทย์

5

2545 จันทิมา แซ่อั้ง

6

2545 ภัทรดรา พันธุ์สีดา

7

2545 ละมุล ชัชวาลย์

8

2545 วารุณี สกุลภารักษ์

9

2545 วิภากร ลิมสุธากุล

การเล่านิทาน
ประกอบคาถาม
ปลายเปิดแบบเร้า
การเรียนรู้แบบ
จิตปัญญา
การใช้สถานการณ์
จาลอง
การฝึกกิจกรรมตาม
แนวคิดของวิลเลียมส์
การละเล่นพื้นบ้าน
ของไทยประกอบ
คาถามปลายเปิด
การจัดประสบการณ์
พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
ศิลปะสร้างสรรค์
แบบวางแผน ปฏิบัติ
ทบทวน

89
ตารางที่ 11 (ต่อ) ประเภทกิจกรรมที่มีการทาวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลในประเทศไทยระหว่างปี 2543-2553
ประเภทกิจกรรม
เล่ม

ปีที่
ตีพิมพ์

ชื่อผู้วิจัย

10

2545 อรจิรา จะแบรัมย์

11

2546 กรรณิการ์ สุสม

12

2546 ชุติมา สังข์คาภาร์
2546 ณัฐววรณ ขนชัยภูมิ

13

กิจกรรม
เสริมประสบการณ์/
กิจกรรมในวงกลม
ชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
การจัดประสบการณ์
แบบโครงการ

15

2546 ดวงพร พิทักษ์วงศ์
2546 บุญเลิศ วิเศษรินทอง

16

2546 พัชราภรณ์ ภูกองไชย

17

2546 พันธิตรา เกาะสุวรรณ์ การเรียนรู้แบบ
ไฮ/สโคป
2546 มัลลิกา เจริญพจน์ การจัดประสบการณ์
โดยใช้แนวคิด
หมวกคิด 6 ใบ
ของเดอ โบโน
2546 วรรณา กรัสพรหม การจัดประสบการณ์
แบบโครงการ
2546 สุภิญญา สมเรือง
ชุดกิจกรรม
2547 จันทร์ทิม คาผา
2547 บุญสม ลอยบัณฑิต

14

18

19
20
21
22

กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมเกม/
การเคลื่อนไหว
และการเล่น

กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเข้าจังหวะ
กิจกรรมฝึกประสาท
สัมผัสทั้งห้าในการ
วาดภาพ และ การ
ปั้น
ชุดกิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี
กิจกรรมกลางแจ้ง

ศิลปะนอกห้องเรียน
การวาดภาพ
เป็นกลุ่ม

90
ตารางที่ 11 (ต่อ) ประเภทกิจกรรมที่มีการทาวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลในประเทศไทยระหว่างปี 2543-2553
ประเภทกิจกรรม
เล่ม
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34

35

ปีที่
ตีพิมพ์

กิจกรรม
กิจกรรมเกม/
เสริมประสบการณ์/ กิจกรรมสร้างสรรค์
การเคลื่อนไหว
กิจกรรมในวงกลม
และการเล่น
2547 ประสิทธิรักษ์ เจริญผล
ศิลปะสร้างสรรค์ต่อ
เติมด้วยลายเส้น
2547 ปิยะวดี ประภาศรี
การเล่านิทานควบคู่
กับการใช้หลักพรีเมค
2547 วิวัฒน์ เรียนดี
การวาดภาพระบายสี
หลังจากเล่นของเล่น
บล็อกต่อสี
2547 วีณา ประชากูล
การเล่นวัสดุปลายเปิด
2547 ศุภกาญจน์ เสมือนรัมย์
การวาดภาพต่อเติม
2547 สุภาวดี เพชรชื่นสกุล
กิจกรรมเกม ดนตรี
และนิทาน
2547 สุวรรณา ก้อนทอง
ศิลปะประกอบ
เสียงดนตรีคลาสสิก
2547 อภิสิทธิ์ กัมพลาวลี
การต่อเติมผลงาน
จากสิ่งเร้าที่ไม่
สมบูรณ์ตามแนวคิด
ของทอแรนซ์
2548 แก้วใจ อินทรเพชร
แบบฝึกทักษะ
2548 จันทร์เพ็ญ บุญสวัสดิ์
ชุดฝึกกิจกรรม
2548 จาเนียน เก่งการเรือ
ชุดกิจกรรมการวาด
ภาพเป็นกลุ่ม
2548 มัณฑนา นวลสิงห์
การวาดภาพ
ประกอบการเล่า
นิทาน
2548 มิรันตี
การฝึกความคิด
คล้ายหนองสรวง
สร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของวิลเลียมส์
ชื่อผู้วิจัย
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ตารางที่ 11 (ต่อ) ประเภทกิจกรรมที่มีการทาวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลในประเทศไทยระหว่างปี 2543-2553
ประเภทกิจกรรม
เล่ม

ปีที่
ตีพิมพ์

ชื่อผู้วิจัย

กิจกรรม
เสริมประสบการณ์/
กิจกรรมในวงกลม

กิจกรรมสร้างสรรค์

38

2548 วรางคณา กันประชา
ศิลปะด้วยนิ้วมือ
2548 อารีรัชต์
จัดกิจกรรม
ชวกาญจนกิจ
วิทยาศาสตร์ประกอบ
คาถามอเนกนัย
2549 กัญจนา ศิลปกิจยาน

39

2549 บุษกร ณ สงขลา

40

2549 เพ็ญศรี แสนเภา

41

2549 มันฑณี คัมภีรพงษ์

42

2549 สาธิณี วิทยาขาว

43

2549 อมรรัตน์
จรัสอรุณฉาย

44

2549 อรดี
ติระตระกูลเสรี
2549 อังคณา
กีรติจริยโสภณ

36
37

45

การใช้คาถามขยาย
ความคิด
การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่เน้น
ความคิดสร้างสรรค์
การเรียนรู้ตาม
แนวคิดของวิลเลียมส์
การเล่านิทาน
ประกอบหุ่น
การเล่านิทาน
ประกอบรูปภาพ
ชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะความคิด
สร้างสรรค์
เล่านิทานไม่จบเรื่อง
การฝึกประสาท
สัมผัสทั้งห้า
ในการปั้น

กิจกรรมเกม/
การเคลื่อนไหว
และการเล่น

การเล่นโดยใช้วัสดุ
ธรรมชาติ

92
ตารางที่ 11 (ต่อ) ประเภทกิจกรรมที่มีการทาวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลในประเทศไทยระหว่างปี 2543-2553
ประเภทกิจกรรม
เล่ม
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59

ปีที่
ตีพิมพ์

กิจกรรม
กิจกรรมเกม/
เสริมประสบการณ์/ กิจกรรมสร้างสรรค์
การเคลื่อนไหว
กิจกรรมในวงกลม
และการเล่น
2549 อารีย์ บุญฤทธิ์
การจัดประสบการณ์
เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
2550 กัณชลีย์ จินดารัตน์ การเล่านิทาน
2550 เจนจิรา ศรีฤกษ์
เกมการศึกษารูป
เรขาคณิต
2550 ทิพวรรณ พานเข็ม
กิจกรรมสร้างสรรค์
แบบต่อเติมผลงาน
2550 ธีรนุช แสนหาญ
การเล่านิทานประกอบ
คาถามปลายเปิด
2550 รุจิรา สิงห์ทอง
กิจกรรมดนตรี
2550 ลักษณา แก้วทอง
เกมการศึกษา
2550 วนิดา เสือทรงศิล บทเรียนมัลติมีเดีย
นาเสนอนิทาน
2550 วลิญา ปรีชากุล
ศิลปะวาดภาพ
2550 ศรีแพร
ศิลปะสร้างสรรค์โดย
จันทราภิรมย์
ใช้เปลือกข้าวโพด
2550 สิริวรรณ ฤทธิสาร เล่านิทานประกอบภาพ
2550 สุชาดา นทีตานนท์ การจัดประสบการณ์
แบบปฏิบัติจริง
2550 โสภาคย์ พละวุฒิโท
การจัดประสบการณ์
การเล่นแบบกึ่งชี้แนะ
การเล่นแบบอิสระ
2551 ทัศนีย์ ดีเลิศ
การจัดการเรียนรู้ที่
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับการ
รูปแบบกิจกรรม
ทางานของสมองโดย ศิลปะสร้างสรรค์
ใช้รูปแบบไตรสิกขา เพื่อการเรียนรู้
ชื่อผู้วิจัย
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ตารางที่ 11 (ต่อ) ประเภทกิจกรรมที่มีการทาวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลในประเทศไทยระหว่างปี 2543-2553
ประเภทกิจกรรม
ปีที่
ตีพิมพ์

61

กิจกรรม
เสริมประสบการณ์/
กิจกรรมในวงกลม
2551 นงลักษณ์ เกตุการณ์ การจัดการเรียนรู้
แบบระดมสมอง
การจัดการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์
2551 นันทัชพร จิรขจรชัย

62

2551 บงกช ทองเอี่ยม

เล่ม
60

63
64
65

ชื่อผู้วิจัย

การเรียนรู้แบบ
จิตปัญญา
2551 พิพร เชาวน์ประยูร การสอนแบบ
สตอรีไลน์
2551 วิพาพร บุญวงษ์
การจัดประสบการณ์
แบบไฮ/สโคป
2551 อรษา จิตประพันธุ์

68

2552 ชนิสรา ใจชัยภูมิ
2552 ศิริประภาพรรณ์
ตุ้มวิจิตร
2552 อารี ตีรณปัญญา

69

2553 เทพรัตน์ พานิชยิ่ง

70

2553 ปัฐมาภรณ์
เดชะไกศยะ
2553 วรเกียรติ ทองไทย

66
67

71

รวม 71 กรณีศึกษา

กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมเกม/
การเคลื่อนไหว
และการเล่น

วาดภาพประกอบ
เสียงเพลงไทยเดิม

วิธีการสร้างเรื่อง
รูปแบบซิปปา
การบริหารสมอง
กิจกรรมศิลปะการ
ปะติดดอกไม้แห้ง
โปรแกรมกิจกรรม
นันทนาการ
กิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของออร์ฟ
การสร้างภาพบน
กระดานตะปู

การเล่าเรื่องจาก
หนังสือภาพ
29 กรณีศึกษา

27 กรณีศึกษา

15 กรณีศึกษา
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ตัวอย่างของกิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมใน วงกลมที่ ได้นามาศึกษา เช่น การจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ประกอบคาถามอเนกนัย ของ อารีรัชต์ ชวกาญจนกิจ (2548) ซึ่ง หมายถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการใช้คาถามอเนกนัย
ส่วนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นามาศึกษา เช่น กิจกรรมการสร้างภาพบนกระดานตะปู โดย ปัฐมาภรณ์
เดชะไกศยะ ( 2553) เป็น กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองผ่าน
อุปกรณ์ ได้แก่ กระดานตะปูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแผ่นโฟมยางขนาด 12 x12 ประกบกัน 2 แผ่น และ
หมุดสีคละสี เด็กจะสร้างภาพโดยการปักหมุดสีบนกระดานตะปูอย่างอิสระตามจินตนาการของ
ตนเอง และมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กเลือกใช้ตกแต่งลงบนกระดานตะปูอย่างอิสระ ขณะที่กิจกรรม
เกมและการเล่นที่ถูกนามาศึกษา เช่น กิจกรรมการเล่นโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ของกัญจนา ศิลปกิจยาน
(2549) เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติกับวัสดุธรรมชาติได้แก่ หิน ไม้ ทราย และน้า ประกอบกับ
วัสดุธรรมชาติที่ยังคงสภาพเดิม ได้แก่ กะลา ก้านผักตบชวา เปลือกหอย กาบมะพร้าว ทางมะพร้าว
และใบไม้ กับวัสดุธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้แก่ ตะเกียบ เชือกกระสอบ ตะกร้อสาน
เรือสาน กระจาดสาน กระชอน กระบวย และไม้พาย ในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเด็กได้ใช้
จินตนาการของตนในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
นอกจากนี้ยังมีความพยายามของครูอนุบาลที่ทาวิจัย ในชั้นเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความคิด สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล เช่น ดวงรักษ์ สาระราช (2549 อ้างถึงใน เครือข่ายวิจัยการศึกษา
แบบบูรณาการ, 2550) ทาวิจัย ในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการวาดภาพ
การ์ตูนกับเด็กวัย 3-4 ขวบ โดยให้เด็กเรียนรู้เรื่องเส้น รูปทรง และฝึกการวาดภาพครั้งละ 15-20
นาที และงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมทักษะการเล่านิทานก่อนกลับบ้านเพื่อพัฒนาความคิด
จินตนาการ ของ ปาริชาติ พอขุนทด (2549 อ้างถึงใน เครือข่ายวิจัยการศึกษาแบบบูรณาการ, 2550)
ที่ ให้เด็กออกมาเล่านิทานตามความสนใจ หลังเลิกเรียน อันสะท้อนถึงการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ที่อยู่บนฐานของการคิดเชื่อมโยงโดยงานแรกเป็นการคิดเชื่อมโยงผ่านกิจกรรมศิลปะ
ขณะที่งานชิ้นหลังเป็นการคิดเชื่อมโยงผ่านภาษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของของเด็กอนุบาลที่ผ่านมาของไทย น่า
สังเกตว่า เป็นไปตามกรอบความคิดเดิมของ Guilford (1956 อ้างถึงใน Reuter, 2007) เรื่อง
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงความคิดอเนกนัย ได้แก่
ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดละเอียดลออ ซึ่งต่างจากกรอบ
ความคิดในปัจจุบันที่ Sternberg (2007) เสนอให้ส่งเสริมทั้งคุณลักษณะนิสัยของผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
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ตอนที่ 5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เนื้อหาในตอนที่ 5 ประกอบด้วยความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และ
ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
5.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
Gunter, Estes และ Schwab (1990) กล่าวว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคือ
กระบวนการทีละขั้นตอนอันนาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง และรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพควรอนุญาตให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
เด็กได้ผ่านทุกขั้นตอนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ควรสะท้อนให้เห็นทั้งการคิด การเรียนรู้
และพฤติกรรม
Orlich และคณะ (2010) กล่าวว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคือสิ่งที่ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้โดยกว้าง ซึ่งครอบคลุมความคิดรวบยอดจานวนหนึ่งที่แตกต่างกัน โดยแสดงถึงรายละเอียด
ที่ถูกจัดวางอย่างเป็นโครงสร้างในลักษณะของระบบ
ชนาธิป พรกุล ( 2551) ให้คาจากัดความรูปแบบการสอนว่าหมายถึง แบบแผนการ
ดาเนินการสอนที่จัดเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ มีการพิสูจน์หรือทดสอบว่ามี
ประสิทธิภาพ สามาถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ
ทิศนา แขมมณี (2552) อธิบายว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่ง
บุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่นเป็นคาอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรม หรือภาพ
เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ขณะที่รูปแบบการเรียนการสอน คือ
สภาพ ลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็น
ระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆโดยประกอบด้วย
กระบวนการหรือขั้นตอนสาคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆที่
สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือและ
ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการ
สอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ อีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนจะต้องได้รับ
การพิสูจน์ทดสอบ สามารถทานายผลที่จะเกิดตามมาได้ และมีศักยภาพในการสร้างความคิดรวบ
ยอดและความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้องมีองค์ประกอบ
สาคัญๆ ดังนี้
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของ
รูปแบบการสอนนั้นๆ
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2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ระบบให้สามารถนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ
4. การอธิบายหรือให้ข้อมูลเกียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทิศนา แขมมณี (2546) ได้แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆในการจัดการเรียน
การสอน ไว้ดังภาพที่ 9
การจัดการเรียนการสอน
การจัดห้องเรียน

การจัดสภาพแวดล้อม

การจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์

การดาเนินการสอน
 ทักษะการสอน

การสร้างบรรยากาศ
การดาเนินกิจกรรมตามแผน

 การปฏิสัมพันธ์

การปรับแผนขณะสอน
การแก้ปัญหาการเรียนการสอน

 ความเป็นกัลยาณมิตร

การประเมินผลการเรียนรู้และการสอน
 การช่วยเหลือผู้เรียน

การปรับปรุงแผน

ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆในการจัดการเรียนการสอน
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ข้อมูลทั้งหมด กล่าวได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการจัด
องค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้ภายใต้หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับ
การพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางการเรียนรู้ไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดได้ซึ่งครอบคลุมการจัดห้องเรียน
การจัด
สภาพแวดล้อม และการจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ อันนาไปสู่การดาเนินการสอน
ทั้งนี้ในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Morrison และคณะ (2011) เสนอ
ว่าควรสะท้อนคาถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4 ข้อ คือ
1. พัฒนาขึ้นเพื่อใคร เช่น บุคลิกลักษณะของผู้เรียนเป็นอย่างไร
2. ต้องการให้ผู้เรียนแสดงสิ่งใดออกมา ในที่นี้คือวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3. สาระและทักษะที่ต้องการสอนควรสอนด้วยวิธีใดดีที่สุด
4. ทาอย่างไรให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งควร
สัมพันธ์สอดคล้องทั้งผู้เรียน วิธีการสอน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และการประเมิน ดังสรุปได้ตาม
ภาพที่ 10

ผู้เรียน

วัตถุประสงค์
การเรียนรู้

วิธีสอน

การประเมิน

ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ส่วนต่างๆในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
5.2 ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทิศนา แขมมณี (2552) ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้
อยู่ในกลุ่มของรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ ( Process skills)
โดยเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์
และรูปแบบการเรียนการสอนนี้พัฒนามาจากรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
Torrance ขณะที่ นรินทร์ สุทธิศักดิ์ (2550) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ด้านพลศึกษาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
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5.2.1 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ( Synectics instructional
model)
1. ทฤษฎี/ หลักการ/ แนวคิดของรูปแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หรือ
“Synectics
instructional model” นี้ เป็นรูปแบบที่ Joyce และ Weil (1966 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552)
พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ Gordon ที่กล่าวว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหาแบบเดิมๆของ
ตน โดยไม่ค่อยคานึงถึงความคิดของคนอื่น ทาให้การคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์ บุคคล
จะเกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอื่น และถ้ายิ่งให้บุคคลจากหลายกลุ่ม
ประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหา จะทาให้ ยิ่งได้วิธีการที่หลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ดังนั้น Gordon จึงเสนอให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม
ไม่อยู่ในสภาพที่เป็นตัวเอง ให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็นคนอื่นหรือเป็นสิ่งอื่น สภาพการณ์
เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้ Gordon เสนอวิธีการคิดเปรียบเทียบแบบอุปมา
อุไมยเพื่อใช้ในการกระตุ้นความคิดใหม่ ๆไว้ 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง ( Directly
analogy) การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ ( Personal analogy) และการเปรียบเทียบคาคู่ขัดแย้ง
(Compressed conflict) วิธีการนี้มีประโยชน์มากเป็นพิเศษสาหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนและ
การพูดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รูปแบบนี้มุ่งเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
แนวความคิดที่ใหม่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถนาความคิดใหม่นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 ขั้นนา ผู้สอนให้ผู้เรียนทางานต่างๆที่ต้องการให้ผู้เรียนทา เช่น ให้เขียน
บรรยาย เล่า ทา แสดง วาดภาพ สร้าง ปั้น เป็นต้น ผู้เรียนทางานนั้น ๆ ตามปกติที่เคยทา เสร็จแล้ว
ให้เก็บผลงานไว้ก่อน
ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง ( Directly
analogy) ผู้สอนเสนอคาคู่ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอล กับ
มะนาว เหมือนหรือต่างกันอย่างไร คาคู่ที่ผู้สอนเลือกมาควรให้มีลักษณะที่สัมพันธ์กับเนื้อหาหรือ
งานที่ผู้เรียนทาในขั้นที่ 1 ผู้สอนเสนอคาคู่ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบหลายๆคู่ และจดคาตอบของผู้เรียน
ไว้บนกระดาน
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ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ ( Personal
analogy) ผู้สอนให้ผู้เรียนสมมติตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแสดงความรู้สึกออกมา เช่น ถ้า
เปรียบเทียบผู้เรียนเป็นเครื่องซักผ้า จะรู้สึกอย่างไร ผู้สอนจดคาตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน
ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างอุปมาคาคู่ขัดแย้ง ( Compressed conflict) ผู้สอนให้ผู้เรียน
นาคา หรือวลีที่ได้จากการเปรียบเทียบในขั้นที่ 2 และ 3 มาประกอบกันเป็นคาใหม่ที่มีความหมาย
ขัดแย้งในตัวเอง เช่น ไฟเย็น น้าผึ้งขม มัจจุราชสีน้าผึ้ง เชือดนิ่มๆ เป็นต้น
ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของคาคู่ขัดแย้ง ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกัน
อธิบายความหมายของคาคู่ขัดแย้งที่ได้
ขั้นที่ 6 ขั้นการนาความคิดใหม่มาสร้างผลงาน ผู้สอนให้ผู้เรียนนางานที่ทาไว้
เดิมในขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกนาความคิดที่ได้มาใหม่จากกิจกรรมขั้นที่ 5 มาใช้
ในงานตน ทาให้งานของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
4. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
ผู้เรียนจะเกิดความคิดใหม่ๆและสามารถนาความคิดใหม่ๆนั้นไปใช้ในงานของ
ตน ทาให้งานของตนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้เรียนอาจเกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของการคิด และความคิดของผู้อื่นอีกด้วย
สาหรับ การศึกษาปฐมวัยไทยมีการทาวิจัยโดยประยุกต์ใช้รูปแบบซินเนคติกส์เป็น
ตัวแปรต้นเพื่อศึกษาผลที่มีต่อตัวแปรตาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ หลายครั้ง เริ่มจาก กรกนก
ธูปประสม ( 2536) ทดลองจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์ให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3
พบว่ากลุ่มทดลองมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อีก 10 ปีต่อมา ภูมิรัตน์ โกกิลกนิษฐ์ (2546) นาเทคนิคซินเนคติกส์ไปใช้ในการฝึกคิดทางศิลปะผ่าน
หนังสือศิลปศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ล่าสุด นงลักษณ์
เกตุการณ์ (2551) ได้นารูปแบบ การเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์แบบซินเนคติกส์ไป
เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง ในช่วงกิจกรรมศิลปะของนักเรียนชั้นอนุบาล 2
พบว่าความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนกลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์แตกต่างจากกลุ่มที่
จัดการเรียนรู้แบบการระดมสมองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 โดยนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
จัดการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมองมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้แบบซินเนค
ติกส์ เนื่องจากการเรียนรู้แบบระดมสมองเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนคิดหาคาตอบให้ได้
จานวนมาก หลายแง่มุมและแปลกใหม่ บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุกสนาน
เป็นกันเอง การแสดงความคิดเห็นไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าในผู้เรียน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษา การจัดการเรียนการสอนทั้งสองแบบสามารถทาให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์สูงขึ้นอย่างไม่แตกต่างกัน
5.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอแรนซ์ (Torrance’s future problem-solving instructional model)
1. ทฤษฎี/ หลักการ/ แนวคิดของรูปแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนนี้พัฒนามาจากรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตาม
แนวคิดของ Torrance (1962 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552) ซึ่งได้นาองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ 3 องค์ประกอบ คือ การคิดคล่องแคล่ว ( Fluency) การคิดยืดหยุ่น (Flexibility) การคิด
ริเริ่ม (Originality) มาใช้ประกอบกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มซึ่งมี
ความคิดหลากหลาย โดยเน้นการใช้เทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และเรียนรู้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดจานวนมาก
3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 การนาสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่ระบบการคิด นาเสนอสภาพการณ์
อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้การคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และ
จินตนาการ ในการทานายสภาพการณ์อนาคตจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของตน
ขั้นที่ 2 การระดมสมองเพื่อค้นปัญหา จากสภาพการณ์อนาคตในขั้นที่ ผู้เรียน
ช่วยกันวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในอนาคต
ขั้นที่ 3 การสรุปปัญหา และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ผู้เรียนนาปัญหาที่
วิเคราะห์ได้มาจัดกลุ่ม หรือจัดความสัมพันธ์เพื่อกาหนดว่าอะไรเป็นปัญหาหลัก อะไรเป็นปัญหา
รอง และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ขั้นที่ 4 การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา ผู้เรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ปัญหา โดย
พยายามคิดให้ได้ทางเลือกที่แปลกใหม่ จานวนมาก
ขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เสนอเกณฑ์หลายๆเกณฑ์ที่จะใช้ใน
การเลือกวิธีการแก้ปัญหา แล้วตัดสินใจเลือกเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในแต่
ละสภาพการณ์ ต่อไปจึงนาเกณฑ์ที่คัดเลือกไว้ มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดย
พิจารณาถึงน้าหนักความสาคัญของเกณฑ์แต่ละข้อด้วย
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ขั้นที่ 6 การนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคต ผู้เรียนนาวิธีการแก้ปัญหาอนาคต
ที่ได้ มาเรียบเรียงอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลที่จาเป็น คิดวิธีการนาเสนอที่เหมาะสมและ
นาเสนออย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ
4. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ
ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการคิดแก้ปัญหาปัจจุบัน และ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของต่างประเทศ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์หรือ
ซินเนคติกส์ และรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอแรนซ์ ในประเทศไทยยังมีความพยายามในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งปรากฏทั้งหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และหลักสูตรเสริม โดยผู้วิจัย
แสดงไว้ทิศทางเดียวกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนข้างต้น เพื่อสะดวกต่อ
การทาความเข้าใจและเปรียบเทียบ
5.2.3 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านพลศึกษาของนักศึกษาใน
สถาบันการพลศึกษา ของ นรินทร์ สุทธิศักดิ์
นรินทร์ สุทธิศักดิ์ (2550) นิยามหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
พลศึกษาว่าหมายถึง แผนการจัดการศึกษาระยะสั้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้าน พลศึกษา
ในสถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. ทฤษฎี/ หลักการ/ แนวคิดของหลักสูตร
กรอบความคิดสร้างสรรค์ด้านพลศึกษาประกอบด้วยทักษะการคิ4ดด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 ทักษะการรับรู้ทางพลศึกษา ( Perception of physical education) คือ
ความสามารถในการรับรู้ปัญหาหรือสิ่งเร้าต่างๆทางพลศึกษา โดยการสังเกตเห็นรายละเอียดของ
ปัญหาหรือสิ่งเร้านั้นๆในลักษณะที่มองเห็นความเหมือน ความแตกต่างหรือมองเห็นสิ่งที่
คลาดเคลื่อน หรือไม่สมบูรณ์ของสิ่งเร้าต่างๆ
ด้านที่ 2 ทักษะการอุปมาทางพลศึกษา ( Analogy of physical education) คือ
ความสามารถในการเปรียบเทียบอ้างอิงอย่างมีเหตุผล และความเป็นไปได้ทางพลศึกษา ซึ่งรวมทั้ง
การอุปมาในสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
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ด้านที่ 3 ทักษะการโยงความสัมพันธ์ทางพลศึกษา ( Association of physical
education) คือ ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าต่างๆทางพลศึกษาใน
แง่มุมที่หลากหลายแตกต่างกันไป ซึ่งรวมถึงสิ่งเร้าที่มีลักษณะของความสัมพันธ์กันน้อย
ด้านที่ 4 ทักษะด้านการจินตนาการทางพลศึกษา ( Imagination of physical
education) คือ ความสามารถในการใช้ความคิดทางพลศึกษาให้ขยายวงกว้างไกลออกไปจากข้อมูล
เดิมที่มีอยู่อย่างมีเหตุผลที่เป็นไปได้
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพล
ศึกษาที่เข้าอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ด้านพลศึกษาดียิ่งขึ้น
3. กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร เริ่มต้นจากการชี้แจงวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมการฝึกอบรมทักษธการคิดแต่ละกิจกรรม และแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกัน
อภิปรายเนื้อหาในแต่ละกิจกรรมพร้อมแจกกิจกรรมฝึกทักษะการคิด ทากิจกรรมแล้วให้สมาชิก
กลุ่มเสนอความคิดของตนร่วมกัน สรุป แล้วให้แต่ละกลุ่มเสนอผลงานกลุ่มต่อเพื่อนทั้งหมด จึง
สรุปความคิดของกลุ่มทั้งหมด ชี้ให้เห็นว่าคนเราไม่จาเป็นต้องมีความคิดตรงกันทั้งหมด ผู้ที่มอง
ปัญหาได้ชัดเจนกว่าย่อมคิดได้ดีกว่า เราจึงควรมองปัญหาต่างๆให้กว้างในแง่มุมที่แตกต่างกัน
ออกไปจะทาให้สามารถคิดได้ดีขึ้น
4. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามหลักสูตร
ผู้เรียนจะมีทักษะด้านการรับรู้โดยสามารถรับรู้ปัญหาหรือสิ่งเร้าต่างๆใน
ลักษณะความเหมือนหรือความแตกต่างจนสามารถนาไปสู่การคิดเกมใหม่ ประโยชน์ของอุปกรณ์
กีฬา ผลที่เกิดตามมา และบอกรายละเอียดโดยอาศัยประสบการณ์จากการเรียนวิชาเกมและวิชาอื่นๆ
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มาผนวกกับการอบรมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้านพลศึกษาได้
5.2.4 หลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของ
สมพร หลิมเจริญ
สมพร หลิมเจริญ (2552) นิยามหลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สาหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ว่าหมายถึง มวลประสบการณ์ที่จัดในรูปกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียน
เกิดการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีการระดมพลังสมองและการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนอิงหลัก
อริยสัจ 4 สาหรับใช้เป็นกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยครูผู้สอน
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สามารถกาหนดเนื้อหาเพื่อเป็นสื่อในการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการที่กาหนดได้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. ทฤษฎี/ หลักการ/ แนวคิดของหลักสูตร
สมพร หลิมเจริญ (2552) มีกรอบความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่
2 โดยเน้นถึงกระบวนการทางสมองของบุคคลที่แสดงออกในลักษณะของความสามารถในการคิด
ได้อย่างหลากหลาย หลายทิศทาง มีความสามารถในการเชื่อมโยงสัมพันธ์ มีจินตนาการ มีการ
แสดงออกทางด้านจิตใจและบุคลิกภาพอันจะนาไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ หรืแประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่ ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ 2 มิติ คือ มิติด้านการคิด และมิติด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพ ดังนี้
1.1 มิติที่ 1 มิติด้านการคิด ประกอบด้วย
1.1.1 ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) เป็นความสามารถของบุคคลในการ
คิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีคาตอบในปริมาณมากในเวลาที่จากัด
1.1.2 ความคิดยืดหยุ่น ( Flexibility) เป็นความสามารถของบุคคลในการ
ค้นหาคาตอบได้หลายประเภท หลายทิศทาง
1.1.3 ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็นความสามารถในการคิดสิ่งที่แปลก
ใหม่ แตกต่างจากความคิดที่มีอยู่เดิม
1.2 มิติที่ 2 มิติด้านจิตใจและบุคลิกภาพ ประกอบด้วย
1.2.1 ความอยากรู้อยากเห็น ( Curiosity) เป็นพฤติกรรมของความต้องการ
ตอบสนองความกระหายใคร่รู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง มีความสงสัย ประหลาดใจ และมีความรู้สึกไวต่อ
สิ่งที่พบเห็น และแสดงออกด้วยการชอบทดลองศึกษาค้นคว้าซักถามอยู่เป็นนิจ และมีความ
กระตือรือร้นที่จะซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่แปลกใหม่อยู่เสมอ
1.2.2 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self confidence) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความมั่นใจในการคิดการตัดสินใจที่จะกระทาสิ่งต่างๆให้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างเหมาะสม ทั้งการแสดงออก
ด้านความกล้าในการคิดและการพูด ใจคอมั่นคงไม่เชื่อคนง่ายมีเหตุผล รอบคอบ มีความคิด
สร้างสรรค์ ชอบทาสิ่งแปลกๆใหม่ๆ กล้าเสี่ยง ชอบแสดงตัว มีความมุ่งมั่นที่จะทางานให้สาเร็จ
ชอบอิสระ และชอบช่วยเหลือหมู่คณะ
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนใน2 มิติ คือ มิติด้านการ
คิด และมิตด้านจิตใจและบุคลิกภาพ
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3. กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร
หลักสูตร เสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ประกอบด้วยกระบวนการสาคัญ 3 ประการ คือ
3.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มและเทคนิคการระดม
พลังสมอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างความคิดได้อย่าง
หลากหลาย คิดได้หลายทิศทางและคิดได้ในปริมาณมาก
3.2 การใช้กระบวนการกลุ่มฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนอิงหลักอริยสัจ 4 แห่งวิถีพุทธศาสตร์ 4 ขั้นตอน คือ
3.2.1 การเห็นและวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
3.2.2 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
3.2.3 กาหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหา
3.2.4 การใช้คาถามเพื่อกระตุ้นยั่วยุให้นักเรียนเกิดความสงสัยกระหาย
ใคร่รู้ค้นคว้าหาคาตอบตามประเด็นคาถามที่กาหนด
3.3 การให้แรงเสริมทางบวก เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าคิดและกล้า
แสดงออก มีขวัญและกาลังใจกระตือรือร้นมุ่งมั่นพยายามที่จะสร้างสรรค์ความคิดมากขึ้น
4. ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามหลักสูตร
ผู้เรียนจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นทั้งในมิติด้านการคิด และมิติด้านจิตใจ
และบุคลิกภาพ มีความรู้สึกที่ดีต่อความคิดสร้างสรรค์ มีความอยากรู้อยากเห็นและเชื่อมั่นในตนเอง
นอกจากตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทั้งสี่ข้างต้นที่เน้นไปทางการพัฒนาทักษะกระบวนการ ยังปรากฎรูปแบบการสอนการ
สอนศิลปะระดับอุดมศึกษาของ อารี สุทธิพันธุ์ (2553) ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการส่งเสริมผู้เรียนให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเน้นที่การพัฒนาทักษะกระบวนการเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ใช้แนวการ
สอนตามธรรมชาติและแนวการสอนตามการสร้างสรรค์เป็นหลัก มีแนวคิดทางการถ่ายทอด
รูปแบบในเชิงเหตุและผล ดังนั้นแนวทางการสอนจึงเน้นที่กระบวนการเป็นแนวทางปฏิบัติหลักๆ
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้รู้จักคิด สามารถจัดลาดับความคิดได้ มีความเข้าใจ และนาไปใช้ รู้จัก
พัฒนาสาระสาคัญตามความคิดสร้างสรรค์ได้ และวิเคราะห์ได้ว่าเหมาะกับเราหรือไม่ ฝึกให้เป็นคน
ช่างสังเกต และทดลองทาซ้าๆเพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสม ถ้าสิ่งไหนดีก็เก็บไว้ สิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งไป
เพราะหากเน้นที่ผลงานสาเร็จตามแนวการสอนแบบหลักวิชาการ คงไม่พ้นการลอกเลียนแบบคน
รุ่นก่อนๆซึ่งถือว่าไม่เป็นการสร้างสรรค์และไม่พัฒนาไปข้างหน้า
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ตอนที่ 6 การสังเคราะห์งานวิจัย
เนื้อหาตอนที่ 6 ประกอบด้วยความหมายและความเป็นมาของการสังเคราะห์งานวิจัย และ
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน
6.1 ความหมายและความเป็นมาของการสังเคราะห์งานวิจัย
6.1.1 ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย
อุทุมพร จามรมาร ( 2531) อธิบายถึงการสังเคราะห์ ( Syntesis) ว่าหมายถึง การนา
ส่วนย่อยมาประกอบกันจนเกิดสิ่งใหม่ขึ้น สามารถจาแนกได้ 2 กลุ่ม ประเภทแรกคือการสังเคราะห์
เชิงคุณลักษณะ หรือเชิงบรรยาย ( Quantitative synthesis) ได้แก่การอ่านรายงานการวิจัยแล้วนามา
สรุปเข้าด้วยกัน การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะก่อให้เกิดความหลากหลายของผลสังเคราะห์ เพราะ
การสังเคราะห์แบบนี้อิงผู้สังเคราะห์เป็นหลัก ดังนั้นผลการสังเคราะห์จึงมีความแตกต่างกันออกไป
ทาให้เกิดความเชื่อถือได้น้อย ซึ่งต่างกับประเภทที่สองคือการสังเคราะห์เชิงปริมาณ ( Quantitative
synthesis) เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขหรือค่าสถิติที่ปรากฏในงานวิจัยทั้งหลายมาคานวณเพิ่มเติมทา
ให้ได้ข้อสรุปใหม่ อันเป็นการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ ( Analysis of analysis) หรือการวิเคราะห์เชิง
ผสมผสาน (Intigrative analysis) หรือการวิจัยงานวิจัย (Research of research) ผลการสังเคราะห์เชิง
ปริมาณจึงมีความสอดคล้องกันไม่ว่าจะมีผู้สังเคราะห์กี่คนก็ตาม
6.1.2 การสังเคราะห์งานวิจัยในสาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาการศึกษาปฐมวัยในต่างประเทศให้ความสนใจนาเทคนิคการสังเคราะห์งานวิจัย
มาขยายองค์ความรู้ในศาสตร์เป็นจานวนมาก ส่วนในประเทศไทยนอกจากงานของ ธีรชัย เนตรถนอม
ศักดิ์ (2538) และงานของ วาสนา กุสุมาลย์ ( 2551) ซึ่งเป็นการสังเคราะห์ร่วมกับ สาขาอื่นทาง
การศึกษา ดังกล่าวไว้ในบทที่ 1 ยังปรากฏงานของ สุรัตน์ สิงห์เวียง ( 2543) เรื่องการสังเคราะห์
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ระหว่างปีพุทธศักราช 2529-2541 ด้วยวิธีการ
สังเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะจากจานวนวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ที่สืบค้นได้
จานวน 261 เรื่อง พบงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จานวน 20 เรื่อง ซึ่งถูกจัด
ให้อยู่ในหมวดของวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และได้อาศัย
แนวการกาหนดความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการ
ผสมผสานความรู้ จินตนาการ และประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้แก้ปัญหาหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่ต่างไป
จากเดิม โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มีการจัดอยู่ตามปกติแล้วในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมทางศิลปะ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมการเล่น กิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะทางวิทยาศาสตร์

106
กิจกรรมทางภาษา การใช้คาถาม การชี้แนะในจังหวะที่เหมาะสมของครู การเล่านิทานโดยใช้
เทคนิคและสื่อประกอบต่างๆ เป็นต้น
6.2 การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน
นงลักษณ์ วิรัชชัย ( 2542) ได้กล่าวถึงความห มายของการวิเคราะห์อภิมานว่าเป็นการ
สังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณแบบหนึ่งที่นักวิจัยนางานวิจัยซึ่งศึกษาปัญหาเดียวกันมาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติเพื่อสังเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปที่มีความกว้างขวางลุ่มลึกกว่าผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง
ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ( 2548) กล่าวว่าการวิเคราะห์อภิมานเป็นวิธีการที่ใช้ในการสังเคราะห์
งานวิจัย โดยใช้วิธีเชิงปริมาณและอธิบายด้วยค่าสถิติ เพื่อหาข้อสรุปหรือข้อยุติของงานวิจัยที่ศึกษา
ปัญหาเดียวกัน
นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวาณิช ( 2542) อธิบายว่าการสังเคราะห์งานวิจัยด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน มีการดาเนินงานเช่นเดียวกับการวิจัยทั่วไป เริ่มต้นจากการกาหนด
ปัญหาวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการกาหนดสมมติฐานวิจัย การออกแบบการวิจัย
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปอภิปรายผลการวิจัย สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมานกับการวิจัยทั่วไป คือลักษณะของข้อมูล
ข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์อภิมานประกอบด้วยผลการวิจัย และสารสนเทศที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
งานวิจัย เนื่องจากผลการวิจัยจากงานวิจัยแต่ละเรื่องมีหน่วยการวัด และมาตรการวัดแตกต่างกัน จึง
ต้องมีการนาผลการวิจัยมาเปลี่ยนให้เป็นคะแนนมาตรฐานเพื่อที่จะสามารถนาผลการวิจัยมา
สังเคราะห์ได้ ผลการวิจัยที่อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐานนี้มีชื่อเรียกว่าดัชนีมาตรฐาน ซึ่งมีสองชนิด
ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( Correlation coefficient) และค่าขนาดอิทธิพล ( Effect size) โดย
ขนาดอิทธิพลมีค่าได้ทั้งบวกและลบในการวิจัยเชิงทดลองถ้าตัวแปรจัดกระจามีอิทธิพลทาให้
ค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มควบคุม จะคานวณค่าขนาดอิทธิพลได้ค่าเป็นบวก ถ้าขนาด
อิทธิพลมีค่าเป็นบวกสูงมากแสดงว่าตัวแปรจัดกระทานั้นมีอิทธิพลมาก ถ้าขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากับ
ศูนย์ แสดงว่าตัวแปรจัดกระทาไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม และถ้าขนาดอิทธิพลมี่ค่าเป็นลบ แสดง
ว่าตัวแปรจัดกระทามีอิทธิพลทาให้ค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองต่ากว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มควบคุม
6.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์อภิมาน
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการกาหนด
ปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ขั้นการรวบรวม
ข้อมูล ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นการสรุป อภิปราย และการจัดทารายงานการวิเคราะห์อภิมาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ขั้นการกาหนดปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย
ในการวิจัยเชิงปริมาณที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ มีการ
กาหนดปัญหาวิจัยที่เป็นปัญหาหลัก 3 ปัญหา คือ ค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางของตัวแปรตามมีค่าเท่าไร
ความแปรปรวนมีมากน้อยเพียงไร และมีปัจจัยใดอธิบายความแปรปรวนได้ และอธิบายได้มากน้อย
เพียงไร การกาหนดปัญหาวิจัยในการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย มีปัญหาหลัก 3 ข้อเช่นเดียวกัน
ปัญหาวิจัยข้อแรกคือปัญหาเกี่ยวกับค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางของดัชนีมาตรฐาน ปัญหาวิจัยข้อที่สอง
คือปัญหาเกี่ยวกับความแปรปรวนของดัชนีมาตรฐาน และปัญหาวิจัยข้อที่สามนักสังเคราะห์
งานวิจัยจะมุ่งตอบคาถามว่าผลการวิจัยที่สังเคราะห์นั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณลักษณะของ
งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์อย่างไร
การกาหนดวัตถุประสงค์การวิจัยสาหรับการวิเคราะห์อภิมาน มีวิธีการเป็น
แบบเดียวกับการกาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบาย วัตถุประสงค์สาคัญ คือ
เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยที่ยังมีข้อขัดแย้ง หรือมีจานวนมากให้ได้คาตอบปัญหาวิจัยที่เป็นข้อสรุป
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ และเพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบที่เป็นความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย
และการปฏิบัติจริงต่อไปได้
2. ขั้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ในขั้นตอนนี้ต้องศึกษาทฤษฎีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และศึกษา
สังเคราะห์รายงานการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับการวิจัย และสร้างกรอบความคิดสาหรับการวิเคราะห์
อภิมานโดยต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับรายงานการสังเคราะห์งานวิจัยที่เป็นการศึกษาปัญหา
วิจัยเดียวกัน สาหรับวิธีการสังเคราะห์รายงานอาจใช้วิธีการศึกษาเชิงบรรยายแบบเดียวกับที่ใช้ใน
การวิจัยทั่วไป หรือจะนาเสนอแต่เพียงรายงานว่ามีรายงานวิจัยเป็นจานวนเท่าไร มีลักษณะทั่วไป
อย่างไร ในการวิเคราะห์อภิมานนักวิจัยมักไม่นิยมใช้วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย
การวิเคราะห์อภิมาน เพราะจะเป็นงานซ้าซ้อนกับงานวิจัยที่จะใช้การวิเคราะห์อภิมาน ส่วนใหญ่
การรายงานการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมักจะรายงานค่าดัชนีมาตรฐานจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง โดย
ไม่มีการสังเคราะห์
3. ขั้นการรวบรวมข้อมูล
การดาเนินงานในขั้นนี้แยกได้เป็น 4 งาน คือ การสังเคราะห์งานวิจัย การกาหนด
กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่จะสังเคราะห์ การสร้างเครื่องมือวิจัย และการบันทึกข้อมูลแต่ละงาน ซึ่ง มี
วิธีการดาเนินงานดังนี้
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3.1 การเสาะค้นงานวิจัย ซึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพมากมี 2 วิธี วิธีที่หนึ่งคือ
การสืบค้นย้อนหลัง ( Ancestry approach) หรือการที่นักวิจัยได้รายงานวิจัยฉบับใหม่ล่าสุดมา การ
อ่านบรรณานุกรมของรายงานฉบับนั้นจะช่วยให้นักวิจัยได้รายงานวิจัยย้อนหลังมาศึกษาได้ ส่วน
วิธีที่สอง คือการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ( On-line computer search) จากฐานข้อมูลต่างๆ
โดยการสืบค้นส่วนใหญ่จะได้แหล่งรายการอ้างอิงและบทคัดย่อให้นักวิจัยไปหางานวิจัยฉบับเต็ม
ต่อไป แต่ในระยะหลังการสืบค้นจากคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถค้นได้เอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม
ได้ด้วย
3.2 การกาหนดกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่จะนามาสังเคราะห์ โดยอาจเลือก
ศึกษาวิจัยทุกเรื่องที่สืบค้นได้ หรือในกรณีที่ไม่ต้องการนางานวิจัยมาสังเคราะห์ทั้งหมดทุกเรื่องที่
สืบค้นได้ ประเด็นเรื่องขนาดกลุ่มตัวอย่าง หรือจานวนงานวิจัยที่เหมาะสมที่จะนามาสังเคราะห์
เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่มีคาตอบสาเร็จรูป เพราะงานวิจัยที่จะนามาสังเคราะห์ในการวิเคราะห์
อภิมานแต่ละเรื่องมีลักษณะไม่เหมือนกัน คาตอบกว้างๆคือ ต้องพิจารณาจากประชากรงานวิจัย
ทั้งหมดว่ามีจานวนเท่าไร มีผลการวิจัยที่แตกต่างกันหลากหลายหรือคล้ายคลึงกัน หลักการในการ
กาหนดจานวนงานวิจัยเป็นหลักการเดียวกับการกาหนดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยโดยทั่วไป ถ้า
ประชากรงานวิจัยมีน้อย และผลการวิจัยคล้ายคลึงกัน งานวิจัยที่จะนามาสังเคราะห์ไม่ต้องใช้หลาย
เรื่อง และนักวิจัยไม่ต้องกังวลว่าจะทาการวิเคราะห์อภิมานไม่ได้ เพราะวิธีการวิเคราะห์งานวิจัยนั้น
มีวิธีการวิเคราะห์หลายแบบ และมีวิธัการวิเคราะห์สาหรับกรณีที่มีงานวิจัยน้อยเพียงสองสามเรื่อง
ในทางตรงข้าม ถ้าประชากรงานวิจัยมีจานวนมากและผลการวิจัยแตกต่างกันหลากหลายจานวน
งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ควรจะต้องมีจานวนมากด้วยเช่นกัน
3.3 การสร้างเครื่องมือวิจัย เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์อภิมานทุกประเภท
มีเพียงสองแบบ คือ แบบประเมินงานวิจัย และแบบบันทึกข้อมูล แบบประเมินงานวิจัยนิยมสร้าง
เป็นมาตรประเมินค่า ( Rating scale) โดยมีข้อความบ่งบอกคุณภาพงานวิจัย สาหรับแบบบันทึก
ข้อมูล อาจทาเป็นตาราง หรือเป็นแบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิดก็ได้
3.4 การบันทึกข้อมูล ขั้นตอนนี้ คือ การบันทึก การลงรหัส และการเตรียม
ข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ต่อไป มีทั้งการบันทึกและลงรหัสสาหรับตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย
และการบันทึกผลการวิจัยโดยต้องประมาณค่าเป็นดัชนีมาตรฐาน
4. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
การดาเนินงานในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ครอบคลุมงานสาคัญ 3 งาน คือ
การเตรียมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการเสนอค่าสถิติเบื้องต้นของตัว
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แปรสาคัญ การทาตารางไขว้ ( Cross tabulation) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
เบื้องต้น การทากราฟเพื่อเสนอค่าดัชนีมาตรฐาน ขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามวิจัยจะมี
หลายวิธี โดยงานวิจัยครั้งนี้เลือกใช้วิธีของ Glass เนื่องจากเป็นงานวิจัยเชิงทดลองทั้งหมด
5. ขั้นการสรุป อภิปราย และการจัดทารายงานการวิเคราะห์อภิมาน
การสรุปผลการวิเคราะห์อภิมานนอกจากจะต้องมีการสรุปผล การอภิปรายผล
เชื่อมโยงผลการวิจัยกับความรู้ในอดีต และความรู้ทางทฤษฎีแล้ว ยังต้องให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และข้อเสนอแนะทางวิชาการด้วย นักวิจัยคาดหวังว่าผลจากการวิเคราะห์อภิมานน่าจะต้อง
ให้ข้อค้นพบที่ลึกซึ้งเหนือชั้นกว่างานวิจัยแต่ละเรื่องที่นามาสังเคราะห์ และข้อสรุปรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต้องมีความกว้างโดยทั่วไป (Generality) มากกว่างานวิจัยปกติ
6.2.2 ข้อดีของการวิเคราะห์อภิมาน
จุติมา รัตนพลแสนย์ (2552) กล่าวถึงข้อดีของการวิเคราะห์อภิมาน มีดังนี้
1. แสดงผลลัพธ์ในเชิงปริมาณได้ชัดเจนและเพิ่มความแม่นยาของผลลัพธ์ที่ได้
เนื่องจากการวิเคราะห์อภิมานเป็นวิธีที่มีการวางแผนอย่างชัดเจนในการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล
ทีได้จากหลายๆงานวิจัย เพื่อตอบคาถามในเรื่องเดียวกัน ทาให้จานวนตัวอย่างที่ศึกษามีมากขึ้น
2. เพิ่มอานาจการทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มผลการวิจัย
3. เป็นวิธีที่จะหาข้อสรุปสุดท้ายในกรณีที่งานวิจัยให้ผลแตกต่างกัน หรือผลวิจัยมี
ความขัดแย้งกัน
4. เป็นการรวมงานวิจัยเข้าด้วยกัน ทาให้มีความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถนาผลวิจัยไปสรุปอ้างอิงได้กว้างขึ้น
5. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์อภิมาน อาจชี้ให้เห็นถึงปัญหาหรือคาถามที่จาเป็นที่
จะต้องมีการศึกษาให้มากขึ้น หรือก่อให้เกิดสมมติฐานที่จาเป็นต้องทาการทดสอบต่อไป
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับมโนทัศน์ เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ข้อกาหนดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับ
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ งานวิจัย ไทยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อนามา
กาหนดกรอบความคิดและบทบาทผู้วิจัยในการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผล
การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ดังภาพที่ 11

110
หลักการออกแบบการเรียนการสอน
(Morrison, Ross, และ Kemp, 2001)
การวิเคราะห์
การออกแบบ
การพัฒนา
การนาไปใช้
การประเมิน
ปรับปรุงแก้ไข/ทบทวนระบบ

ข้อกาหนดของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
2. หลักการ
3. จุดหมาย
4. คุณลักษณะตามวัย
5. ระยะเวลาเรียน
6. สาระการเรียนรู้
7. การจัดประสบการณ์
8. การประเมินพัฒนาการ

แนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์: ทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์
ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมและพัฒนาการ ทฤษฎี
กลุ่มพุทธิปัญญา และทฤษฎีระบบ
2. แนวคิดเรื่องเงื่อนไข 4 ด้าน (4Ps) (Rhodes, 1961) ได้แก่ ด้านบุคคล
(Person) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้าน
สภาพแวดล้อม (Press)
3. ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ (Kaufman และ Beghetto, 2009)
4. พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัLehane,
ย ( 1979: Duffy, 1998)
5. งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

ผู้วิจัยรวบรวมงานวิจัยพื่อสังเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความ
คิดสร้างสรรค์ในเด็กอนุบาลและ
คัดสรรงานวิจัยจากต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนารูปแบบ
การจัด การเรียนการสอนโดยใช้
ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
พื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล

ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล เพื่อ
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนฯ ฉบับร่าง

ระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูล
ในการพัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนการสอน
(R1)
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล (D1)

ระยะที่ 3 ระยะทดสอบคุณภาพ
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนฯที่พัฒนาขึ้นโดยใช้
การวิจัยเชิงทดลอง
(R2)

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลฉบับสมบูรณ์ (D2)

ภาพที่ 11 กรอบแนวคิดและบทบาทของผู้วิจัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ผู้วิจัยออกแบบวิธีดาเนิน
การวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 2 ประเภท เริ่มจากใช้ระเบียบวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยแบบวิเคราะห์
อภิมานเพื่อสังเคราะห์ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล จากนั้นนาผลที่สังเคราะห์ได้ไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นร่วมกับผลวิเคราะห์
อภิมานงานวิจัยจากต่างประเทศเพื่อสร้างเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ แล้วใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพและ ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯให้มี
ความสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยแบ่งการดาเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
( R1)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะห์งานวิจัยไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล 2) การคัดสรรงานวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จากต่างประเทศ
และ 3) การสร้างข้อมูลตั้งต้นในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล (D1) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) สร้างกรอบ
แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล 2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล 3) ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนฯ และ 4) ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ฉบับร่าง
ระยะที่ 3 ระยะทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
(R2 & D2)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ฉบับร่าง2) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
ฉบับร่าง 3) การวิเคราะห์ผลการทดลอง และ 4) นาผลจากการทดลองไปปรับปรุงรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจัยแสดงกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯแต่ละระยะ ในภาพที
12่ และ
อธิบายขั้นตอนการดาเนินการวิจัยแต่ละระยะไว้ในรูปของตารางดังแสดงไว้ในตารางที
12-14
่

ระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน (R1)
1. สังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองของไทยเกี่ยวกับ
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
1.1 เตรียมการสังเคราะห์งานวิจัย
1.2 กาหนดขอบเขตในการสังเคราะห์
1.3 คัดเลือกงานวิจัย
1.4 ประเมินคุณภาพงานวิจัย
1.5 สร้างเครื่องมือและรวบรวมข้อมูล
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
1.7 กาหนดตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ เวลาที่ใช้สอน
แต่ละครั้ง จานวนครั้งที่ลงสอน จานวนนักเรียน
ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ใช้ใน
แต่ละขั้นการสอน
1.8 สังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน
1.9 สรุปผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

2. คัดสรรงาน
วิเคราะห์อภิมาน
เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์จาก
ต่างประเทศ
2.1 การสืบค้น
งานสังเคราะห์
งานวิจัยที่ใช้วิธี
วิเคราะห์อภิมาน
2.2 การคัดเลือก
และศึกษางานวิจัย
3. การสร้างข้อมูล
ตั้งต้นใน การสร้าง
รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนฯ

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล (D1)
1. กาหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ฉบับร่าง
2. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
2.1 ทฤษฎี/ หลักการ/ แนวคิดของรูปแบบ
2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
2.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
2.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตาม
รูปแบบ

3. ตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนฯ
4. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน
ฯ

ระยะที่ 3 ระยะทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ (R2 & D2)
1. การเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ 4. ปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียน
2. การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
การสอนฯ เป็น
ฉบับสมบูรณ์
3. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

ภาพที่ 12 กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

จากภาพที่
12 ซึ่งแสดงกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผล การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลแต่ละระยะ สามารถสรุปขั้นตอนของกระบวนการแต่ละระยะได้ ดังตารางที่ 12-14 และมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 12 ระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน (R1)
ลาดับขั้นตอน
วัตถุประสงค์
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจัยไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
1.1 เตรียมการ
เพื่อกาหนดแนวทางการ 1. ศึกษาวิธีการสังเคราะห์งานวิจัย 1. รายวิชา 2756704 การสังเคราะห์
สังเคราะห์
สังเคราะห์งานวิจัยที่
ด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน (Metaงานวิจัย มี ศ. กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์
งานวิจัย
นาไปสู่การพัฒนา
analysis)
วิรัชชัย เป็นผู้สอน
รูปแบบการจัดการเรียน 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
2. เอกสาร ตารา และงานวิจัย
การสอนเพื่อส่งเสริม
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ การ
ความคิดสร้างสรรค์ของ จัดการศึกษาปฐมวัย และการพัฒนา
เด็กอนุบาล
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1.2 กาหนด
เพื่อกาหนดประชากร
สารวจประชากรงานวิจัยเชิงทดลอง 1. ฐานข้อมูลโครงการเครือข่าย
ขอบเขตในการ ของงานวิจัยที่นามา
เกี่ยวกับการส่งเสริมความคิด
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
สังเคราะห์
สังเคราะห์
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่ทาเสร็จ สานักงานคณะกรรมการการ
เรียบร้อย หลังจากประเทศไทยมี
อุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2. ฐานข้อมูลสานักหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543-2553)
3. ฐานข้อมูลสานักหอสมุดกลาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องมือ

ผลที่เกิดขึ้น

-

ได้แนวทางการดาเนิน
งานวิจัย

แบบบันทึกรายชื่อ
ประชากรงานวิจัยเชิง
ทดลองเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาล

ประชากรงานวิจัยเชิง
ทดลองเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลที่นามา
สังเคราะห์ซึ่งตรงตาม
เกณฑ์ที่กาหนด มี
ทั้งหมด 71 เล่ม
(ภาคผนวก)

ตารางที่ 12 (ต่อ) ระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน (R1)
ลาดับขั้นตอน
1.3 คัดเลือก
งานวิจัย

1.4 ประเมิน
คุณภาพงานวิจัย
1.5 สร้าง
เครื่องมือและ
รวบรวมข้อมูล

1.6 วิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยเชิงทดลอง
เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาลตามเกณฑ์ที่
กาหนด
เพื่อให้ได้งานวิจัยที่
สมบูรณ์พอที่จะนามา
สังเคราะห์งานวิจัยได้
เพื่อสารวจตัวแปร
คุณลักษณะในการ
สังเคราะห์งานวิจัย

วิธีการ
1. กาหนดเกณฑ์คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามแนวทางการสังเคราะห์
งานวิจัยที่นาไปสู่การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนฯ
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่
กาหนด
1. ประเมินคุณภาพงานวิจัย
2. คัดเลือกเฉพาะงานวิจัยที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
1. สร้างแบบบันทึกข้อมูล
2. ทดลองใช้แบบบันทึก
3. บันทึกข้อมูลและรวมไฟล์ข้อมูล
4. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม SPSS

เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลของงานวิจัยแต่
ละเรื่อง

กาหนดรหัสในการศึกษา
องค์ประกอบต่างๆ (รหัสกิจกรรม
หลักที่ใช้ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์, วิธีสอน, ขั้นตอน
สาคัญ) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

แหล่งข้อมูล
งานวิจัยจานวน 71 เรื่องที่ได้จาก
แบบบันทึกรายชื่อประชากรงานวิจัย
เชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

กลุ่มตัวอย่างงานที่ใช้สังเคราะห์
งานวิจัยจานวน 25 เรื่อง

เครื่องมือ
แบบบันทึกรายชื่องาน
วิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับ
การส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลที่นามา
สังเคราะห์งานวิจัย
แบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัย

ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ของ 1. แบบบันทึก
กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยทั้ง 25 เรื่อง
คุณลักษณะงานวิจัย
2. คู่มือลงรหัสข้อมูล
แบบบันทึก
คุณลักษณะงานวิจัย
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่
บันทึกในรูปของไฟล์ SPSS

ผลที่เกิดขึ้น
กลุ่มตัวอย่างงานที่ใช้
สังเคราะห์งานวิจัยมี
ทั้งหมด 25 เรื่อง

งานวิจัยทั้ง 25 เรื่องมี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่า
ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
ของงานวิจัยแต่ละเรื่อง

ตารางจาแนกงานวิจัย
ตามองค์ประกอบต่างๆ
ของการจัดการเรียน
การสอน

ตารางที่ 12 (ต่อ) ระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน (R1)
ลาดับขั้นตอน
1.7 สังเคราะห์
งานวิจัยด้วยวิธี
วิเคราะห์อภิมาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประมาณค่าขนาด
อิทธิพล
2. เพื่อคัดเลือกกลุ่มงานที่
มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด

วิธีการ
1. คานวณค่าขนาดอิทธิพล
2. คานวนค่าเปอร์เซ็นไทล์เพื่อ
คัดเลือกกลุ่มงานที่มีค่าขนาด
อิทธิพลสูงที่สุดมาศึกษาความ
แตกต่างของค่าขนาดอิทธิพลด้วยวิธี
เชิงคุณภาพ
จาแนกขั้นตอนสาคัญในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์จากกลุ่มงานทีมีค่าขนาด
อิทธิพลสูงสุด

1.8 สรุปผลการ เพื่อสรุปข้อมูลตั้งต้นร่าง
สังเคราะห์
ที่ 1 ในการสร้างรูปแบบ
งานวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน
การส่งเสริม
โดยใช้ผลการสังเคราะห์
ความคิด
งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
สร้างสรรค์ของ ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาล
เด็กอนุบาล
ขั้นที่ 2 การคัดสรรงานวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จากต่างประเทศ
2.1 สืบค้นงาน
เพื่อสารวจและรวบรวม สารวจบทความวิจัยจากต่างประเทศ
สังเคราะห์
ไฟล์ข้อมูลบทความวิจัย ที่ใช้วิธีวิเคราะห์อภิมานงานวิจัย
งานวิจัยที่ใช้วิธี จากต่างประเทศที่ใช้วิธี ด้านความคิดสร้างสรรค์จากวารสาร
วิเคราะห์อภิมาน วิเคราะห์อภิมานงานวิจัย วิจัย และอินเทอร์เน็ต
ด้านความคิดสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูล
1. ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่
บันทึกในรูปของไฟล์ SPSS
2. ตารางจาแนกงานวิจัยตาม
องค์ประกอบต่างๆของการจัดการ
เรียนการสอน

เครื่องมือ
-

ผลที่เกิดขึ้น
กลุ่มงานทีมีค่าขนาด
อิทธิพลสูงสุด มีค่าอยู่
ระหว่าง 2.55-4.95

ข้อมูลตั้งต้นลาดับที่ 1
ในการสร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล
1. ฐานข้อมูลสานักหอสมุดกลาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ฐานข้อมูล Google Scholar
3. Creativity Research Journal

แบบบันทึกรายชื่อ
บทความวิจัยเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์อภิมาน
งานวิจัยด้านความคิด
สร้างสรรค์

รายชื่อบทความวิจัย
เกี่ยวกับการวิเคราะห์
อภิมานงานวิจัยด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ฉบับเต็ม

ตารางที่ 12 (ต่อ) ระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน (R1)
ลาดับขั้นตอน
2.2 คัดเลือกและ
ศึกษางานวิจัย

วัตถุประสงค์
วิธีการ
เพื่อศึกษาและคัดเลือก 1. สรุปประเด็นสาคัญจากบทความ
บทความวิจัยจาก
วิจัยแต่ละเรื่อง
ต่างประเทศที่ใช้วิธี
2. ตัดสินใจร่วมกับที่ปรึกษา
วิเคราะห์อภิมานงานวิจัย วิทยานิพนธ์ในการเลือกคัดเลือก
ด้านความคิดสร้างสรรค์ งานที่จะใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นร่างที่ 2
ที่สามารถนามาใช้เป็น
ข้อมูลตั้งต้นร่างที่ 2 ใน
การสร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
ขั้นที่ 3 การสร้างข้อมูลตั้งต้นในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
สร้างข้อมูลตั้งต้น เพื่อสร้างข้อมูลตั้งต้นที่ 1. สังเคราะห์ข้อมูลตั้งต้นโดยจาก
ลาดับที่ 3 ในการ เกิดจากการสังเคราะห์
ข้อมูลลาดับที่ 1 และ 2
สร้างรูปแบบการ งานวิจัยไทยโดยผู้วิจัย
2. เสนอข้อมูลตั้งต้นลาดับที่ 3 ต่อที่
จัดการเรียนการ และการนาผลสรุปจาก ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อร่วม
สอน
บทความวิจัยโดย Ma
พิจารณาความเหมาะสม
(2009) เรื่อง The effect
size of variables
associated with creativity:
a meta-analysis.

แหล่งข้อมูล
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของ
บทความวิจัยที่รวบรวมได้

ข้อมูลตั้งต้นลาดับที่ 1 และ 2

เครื่องมือ
ผลที่เกิดขึ้น
แบบบันทึกผลการวิจัย 1. บทความวิจัยที่เลือก
จากบทความวิจัย
คือ The effect size of
ต่างประเทศ
variables associated
with creativity: a metaanalysis. (Ma, 2009)
2. ข้อมูลตั้งต้นลาดับที่ 2
ในการสร้างรูปแบบ
การจัดการเรียน
การสอนฯ
-

ขั้นตอนสาคัญในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็กอนุบาล

ตารางที่ 13 ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล (D1)
ลาดับขั้นตอน
วัตถุประสงค์
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือ
ผลที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 1 สร้างกรอบแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
กาหนดกรอบ
เพื่อกาหนดกรอบแนวคิด กาหนดองค์ประกอบต่างๆของ
1. เอกสารและงานวิจัยที่
กรอบแนวคิดของรูปแบบ
แนวคิดของ
ของรูปแบบการจัดการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวข้อง (บทที2)่
การจัดการเรียนการสอน มี
รูปแบบการจัด
เรียนการสอนโดยใช้ผล
โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
2. ข้อมูลตั้งต้นในการสร้าง
5 องค์ประกอบ คือ
การเรียนการสอนฯ การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ รูปแบบการจัดการเรียนการ
1) ทฤษฎี/ หลักการ/
ส่งเสริมความคิด
เด็กอนุบาล
สอนฯ
แนวคิด 2) วัตถุประสงค์
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
3) กระบวนการเรียน
การสอน4) ผลที่ผู้เรียนจะ
ได้รับ 5) บทบาทครู
ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
สร้างรูปแบบ
เพื่อสร้างรูปแบบการจัด
1. สร้างรูปแบบการจัดการเรียน
องค์ประกอบของรูปแบบ
1. รูปแบบการจัดการเรียน
การจัดการเรียน การเรียนการสอนโดยใช้ การสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
การจัดการเรียนการสอนที่
การสอนโดยใช้ผล
การสอนฯ
ผลการสังเคราะห์งานวิจัย งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
กาหนด
การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล 2. สร้างแผนการจัดการเรียน
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
การสอนตามรูปแบบการจัด
2. แผนการจัดการเรียน
การเรียนการสอนฯ ที่สร้างขึ้น
การสอน 24 แผน
3. แบบประเมิน
การแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

ตารางที่ 13 (ต่อ) ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล (D1)
ลาดับขั้นตอน
วัตถุประสงค์
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ที่สร้างขึ้น
3.1 ตรวจสอบ
เพื่อประเมินรูปแบบการ
นารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
คุณภาพของ
จัดการเรียนการสอนโดย ฯ ที่พัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
(ภาคผนวก)
รูปแบบการ
ใช้ผลการสังเคราะห์
ประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์
จัดการเรียน
งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ที่ตั้งไว้ แล้วนาผลประเมินนั้นมา
การสอนฯ โดย
ความคิดสร้างสรรค์ของ
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เด็กอนุบาล ในประเด็น
ต่อไปนี้
1. ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบในรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนฯ
2. ความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบ การ
จัดการเรียนการสอนฯ
3.ความสอดคล้องของแบบ
ประเมินการแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาลกับรูปแบบฯ

เครื่องมือ

ผลที่เกิดขึ้น

แบบประเมินรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาล

แนวทางการปรับปรุง ดังนี้
1) รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
2) แผนการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนฯ
และ 3) แบบประเมิน
การแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

ตารางที่ 13 (ต่อ) ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล (D1)
ลาดับขั้นตอน
3.2 ทดลองนา
ร่องใช้รูปแบบ
การจัดการเรียน
การสอนฯ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษานาร่องก่อน
การทดสอบคุณภาพ
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนฯที่พัฒนาขึ้น
2.เพื่อหาคุณภาพของแบบ
ประเมินการแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาล

วิธีการ
1. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลใน
โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป็น
เวลา 1 สัปดาห์
2. หาค่าความเที่ยงของแบบประเมิน
การแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล และค่า
ความเที่ยงในการตรวจให้คะแนน
ของผู้ประเมิน

แหล่งข้อมูล
ครูประจาชั้นและ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ศูนย์สาธิตการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

เครื่องมือ
1. รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาล
2. แบบประเมินการ
แสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาล

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล (ฉบับร่าง)

ผลที่เกิดขึ้น
1. แนวทางการปรับคาถาม
ที่ใช้ในกระบวนการจัด
การเรียนการสอนตาม
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนทีพัฒนาขึ้น
2. ค่าความเที่ยงของแบบ
ประเมินการแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาล 4 ด้าน คือ
ด้านบุคคล ด้านผลงาน
ด้านกระบวนการ และด้าน
การสร้างบรรยากาศ มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .826,
.840, .822 และ .813
ตามลาดับ
3. ค่าความเที่ยงการตรวจ
ให้คะแนนของผู้ประเมิน
เท่ากับ .892

ตารางที่ 14 ระยะที่ 3 ระยะทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ (R2 & D2)
ลาดับขั้นตอน
วัตถุประสงค์
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
1.1 สุ่มตัวอย่าง
เพื่อสุ่มตัวอย่างเด็กอนุบาล 1. พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์
1. วิทยานิพนธ์ เรื่อง
ที่จะใช้เป็นกลุ่มทดลอง
คุณลักษณะของครูประจาชั้นโดย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
และกลุ่มควบคุมหลังจาก ปรับจากเครื่องมือของ นิสิตา อยู่อาไพ ปัจจัยด้านครูกับการคิด
เลือกโรงเรียนที่ใช้ในการ (2549) ประกอบการเลือกกลุ่ม
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
เก็บข้อมูล
ตัวอย่าง
ในโรงเรียนสังกัด
2. ให้ครูประจาชั้นและครูหัวหน้า
สานักงานคณะกรรมการ
สายชั้นทาแบบประเมินคุณลักษณะ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูเพื่อจับคู่ห้องที่ครูมีลักษณะ
กรุงเทพมหานคร (นิสิตา
ใกล้เคียงกันที่สุด จากจานวน 6 ห้อง อยู่อาไพ, 2549)
แล้วนามาพิจารณาเลือกร่วมกับ
2. โรงเรียนที่ใช้ในการเก็บ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข้อมูล คือ โรงเรียนอนุบาล
3. จับฉลากเลือกห้องกลุ่มทดลอง
พนัสศึกษาลัย จ.ชลบุรี
และกลุ่มควบคุม
1.2 ออกแบบ
เพื่อคัดเลือกเครื่องมือวัดตัว 1. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือ 1. งานวิจัยเกี่ยวกับการวัด
การวัดตัวแปร
แปรความคิดสร้างสรรค์
ต่างๆในการวัดความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล
2. สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.
ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ เรื่อง บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
การวัดความคิดสร้างสรรค์

เครื่องมือ

ผลที่เกิดขึ้น

1. แบบประเมิน
คุณลักษณะของครู
ประจาชั้น
2. ฉลากเลือกกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม

อนุบาล 2/4 เป็นกลุ่มทดลอง
และอนุบาล 2/3 เป็นกลุ่ม
ควบคุม

แบบบันทึกผลการ
สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์

เลือกแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ทีซีที- ดีพี (TCTDP) ของ Jellen และ Urban
ในการวัดตัวแปร

ตารางที่ 14 (ต่อ) ระยะที่ 3 ระยะทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ (R2 & D2)
ลาดับขั้นตอน
1.3 วิเคราะห์
คุณภาพของ
แบบทดสอบ
ความคิด
สร้างสรรค์ทีซีทีดีพี (TCT-DP)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ทีซีที- ดีพี
(TCT-DP) 3 ด้าน คือ
ค่าความยาก ค่าอานาจ
จาแนก และค่าความเที่ยง
2. หาค่าความสอดคล้องใน
การตรวจให้คะแนน
ระหว่างผู้วิจัยกับ
ผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการ
แหล่งข้อมูล
1. นาแบบทดสอบความคิด
เด็กอนุบาลที่ไม่ใช่กลุ่ม
สร้างสรรค์ทีซีที- ดีพี (TCT-DP) ไป ตัวอย่างทั้งหมด 202 คน
ใช้กับเด็กอนุบาลที่ไม่ใช่กลุ่ม
และเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างทั้งหมด 202 คน โดยทาการ ทั้ง 72 คน รวม 274 คน
วัดทีละคนระหว่างช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2554 เพื่อนาข้อมูลที่ได้
ไปใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบ
2. นาข้อมูลจากการทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน
72 คนที่วัด ก่อน-ระหว่าง-หลังการ
ทดลองในการวิจัยระยะที่ 3 มาหา
คุณภาพร่วมด้วย
3. นาแบบทดสอบ 30 ฉบับที่ได้จาก
การสุ่มอย่างง่ายในข้อ 1 ไปหาค่า
สัมประสิทธิ์ของเพียร์สันระหว่าง
ผู้วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญอีก 2 ท่าน
(ภาคผนวก) เพื่อหาค่าความสอดคล้อง
ในการตรวจให้คะแนนระหว่าง
ผู้วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือ
แบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์
ทีซีที- ดีพี
(TCT-DP)

ผลที่เกิดขึ้น
1. ค่าความยาก ค่าอานาจ
จาแนก และค่าความเที่ยงที่ดี
ที่สุดของแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ทีซีที- ดี
พี (TCT-DP) เท่ากับ 0.507
0.794 และ 0.916 ตามลาดับ
2. ค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์
สันโดยภาพรวมเท่ากับ .968
และ .990

ตารางที่ 14 (ต่อ) ระยะที่ 3 ระยะทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองเพื่อปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ (R2 & D2)
ลาดับขั้นตอน
วัตถุประสงค์
วิธีการ
แหล่งข้อมูล
เครื่องมือ
ขั้นที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
2.1 ทดลองใช้
1. เพื่อเปรียบเทียบความคิด 1. กาหนดตารางการเข้าสอนร่วมกับทาง กลุ่มตัวอย่างจานวน 72
แบบทดสอบ
รูปแบบการจัดการ สร้างสรรค์ของนักเรียน
โรงเรียน
คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ความคิด
เรียนการสอนฯ ที่ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
2. จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ สร้างสรรค์ทีซีทีพัฒนาขึ้น
ควบคุมที่ได้รับการส่งเสริม จานวน 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 12 ครั้ง
36 คนเท่ากัน
ดีพี (TCT-DP)
2.2 ทดสอบความ ความคิดสร้างสรรค์ด้วย
3.ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
คิดสร้างสรรค์ของ รูปแบบที่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีละคน โดยสลับกัน
กลุ่มตัวอย่างก่อน
2. เพื่อทดสอบความคิด
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การทดลอง ระหว่าง สร้างสรรค์ของนักเรียน
ทั้งการทดสอบก่อน- ระหว่าง-หลังการ
การทดลอง และ
กลุ่มตัวอย่างก่อน-ระหว่าง- ทดลอง
หลังการทดลอง
หลังการทดลอง
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ผลการทดลอง
3.1 เตรียมข้อมูล
เพื่อตอบคาถามวิจัยตาม
สาหรับวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ข้อมูล
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล
และแปลผล

1. บันทึกผลการทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กกลุ่มตัวอย่างลง
โปรแกรม SPSS
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายการวัด
ซ้า และการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัว
แปรพหุนามและเกณฑ์ประสิทธิภาพE1/E2
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ เป็นฉบับสมบูรณ์

ผลการทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมก่อน-ระหว่างหลังการทดลองทั้ง 3 ครั้ง

โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS
for Windows
version 16

ผลที่เกิดขึ้น
ข้อมูลสาหรับวิเคราะห์
คุณภาพรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาล

แสดงรายละเอียด
ในบทที่ 4

(แสดงรายละเอียดในบทที่ 4)
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ระยะที่ 1 ระยะเตรียมมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน (R1)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ งานวิจัยเชิงทดลองของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาลที่ทาเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2553 มีจานวนทั้งหมด 71 เล่ม
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ งานวิจัยเชิงทดลองของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาลที่ทาเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2553 จานวน 25 เล่ม ซึ่งเลือกจากประชากรโดยใช้วิธีเลือก
ตามเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น
3. เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย มีดังนี้
3.1 ต้องเป็นงานที่มีประชากรเป็นเด็กอนุบาลและมีการรายงานค่าสถิติครบถ้วนสาหรับ
การคานวณค่าขนาดอิทธิพลตามสูตรของ Glass
3.2 เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่มีค่าขนาดอิทธิพลมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.3 เป็นงานวิจัยที่มีกลุ่มควบคุม หรือมีการทดสอบก่อนทดลอง
ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. สารวจรายชื่องานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
โดยใช้คาสาคัญ คือ ความคิดสร้างสรรค์ อนุบาล/ปฐมวัย จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
1.1 ฐานข้อมูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (
ThaiLIS) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 ฐานข้อมูลสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.3 ฐานข้อมูลสานักหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. บันทึกงานวิจัยที่สืบค้นไว้ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือไปสารวจและค้นหาตัวเล่ม
จริงของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยนั้น ๆ ตามรายการที่สืบค้นได้ ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ระบุ
ว่ามีตัวเล่มจริง หรือสาเนาของเล่มนั้น ๆ
3. สารวจเนื้อหาภายในตัวเล่มงานวิจัยทั้ง 71 เล่มว่ามีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการคัดเลือก
งานวิจัยที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลจากการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ได้จานวนงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์
ทั้งหมดจานวน 25 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 35.21 ของประชากร ดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 จานวนงานวิจัยที่ได้จากการสืบค้น
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละของ
หน่วยงาน
งานวิจัยที่ งานวิจัยที่ไม่ งานวิจัยที่
งานวิจัยที่
สืบค้นได้
เข้าเกณฑ์*
เข้าเกณฑ์
เข้าเกณฑ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ
30
17
13
43.33
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
1
4
80.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5
5
0
0 .00
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
3
1
25.00
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
3
1
25.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
2
1
33.33
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
3
0
0.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
1
2
66.67
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
1
1
50.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
1
1
50.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
1
1
50.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
0
2
100.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
1
1
50.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
2
0
0.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1
1
0
0.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
0
1
100.00
71
46
25
รวม (เล่ม)
100.00
64.00
35.21
คิดเป็นร้อยละ
* งานวิจัยที่ไม่เข้าเกณฑ์ คืองานที่รายงานค่าสถิติไม่ครบถ้วนต่อการคานวณค่าขนาดอิทธิพลตามสูตรของ Glass

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่
1 มี 2 ชุด
1. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของ นงลักษณ์ วิรัชชัย ( 2552) เป็นมาตรประมาณค่า 5
ระดับ ตั้งแต่ 0 – 4 มีรายการลักษณะงานวิจัยที่ประเมินทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
Rubrics scoring ซึ่งผู้วิจัยนามาใช้โดยไม่มีการปรับใดๆ
2. แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบบันทึกคุณลักษณะ
งานวิจัย และสมุดลงรหัส มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
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2.1 ศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางกาหนดรูปแบบของแบบบันทึกและตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่ต้องการบันทึก
ผู้วิจัยคัดกาหนดตัวแปรคุณลักษณะที่คาดว่าจะให้ข้อมูลตั้งต้นในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล โดยอาศัยมโนทัศน์การจัดการศึกษาปฐมวัย
เป็นฐาน แล้วแบ่งประเภทตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัยระดับเล่ม และตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น 15 ตัวแปร ดังตารางที่ 16 แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนนาไปใช้จริง
ตารางที่ 16 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่ศึกษา
ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่ม
ปีที่ทางานวิจัยเสร็จ
สถาบันที่ผลิตงานวิจัย
สาขาที่ผลิตงานวิจัย
ระดับชั้นที่ศึกษา
สังกัดของโรงเรียนอนุบาล
แบบแผนการทดลอง
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์
ภาคการศึกษาที่ทาการทดลอง
คะแนนประเมินคุณภาพงานวิจัย

ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เวลาที่ใช้สอนแต่ละครั้ง
จานวนครั้งที่ลงสอน
จานวนนักเรียน
ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ใช้ในแต่ละขั้นการสอน

รวม 15 ตัวแปร

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากเลือกกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์แล้ว ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. อ่านงานวิจัยโดยละเอียดเพื่อประเมินคุณภาพของงานวิจัยตามแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
และใช้เกณฑ์จัดระดับสาหรับคะแนนในการประเมินคุณภาพงานวิจัยของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์2524)
(
คือ กรณีที่คะแนนประเมินงานวิจัยได้ 85% ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก กรณีที่คะแนนประเมินงานวิจัยอยู่
ระหว่าง 84-75% หมายถึง ดี กรณีที่คะแนนประเมินงานวิจัยอยู่ระหว่าง 74-60% หมายถึง ผ่าน และหาก
คะแนนประเมินงานวิจัยต่ากว่า60% ถือว่าไม่ผ่าน
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2. อ่านงานวิจัยโดยละเอียด และบันทึกข้อมูลจากงานวิจัยลงในแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย
3. เตรียมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows version 16.0
4. คัดสรรงานวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จากต่างประเทศ ซึ่งในที่นี้คือ
บทความวิจัยเรื่องค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์: การวิเคราะห์อภิมาน
(The effect size of variables associated with creativity: a meta-analysis) โดย Ma (2009) ตีพิมพ์ใน
Creativity Research Journal ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ มีค่า Impact factor เท่ากับ 0.52 เพื่อใช้
ประกอบการสร้างข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
สาเหตุในการเลือกบทความวิจัยของ Ma
สาเหตุที่เลือกบทความวิจัยดังกล่าวเนื่องจุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์ในปัจจุบัน จะสามารถจาแนกได้ 3 ทิศทาง คือ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
การฝึกความคิดสร้างสรรค์ 2) เพื่อระบุถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และ 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งงานวิจัยของMa (2009)
เป็นไปตามทิศทางข้อ 2 และ 3 ขณะที่การศึกษาในระยะที่ 1 ของผู้วิจัยครั้งนี้ตรงกับทิศทางในข้อ 1 จึง
ทาให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาเกิดความสมบูรณ์ในแง่ขององค์ความรู้ที่นามาใช้
บทความวิจัยเรื่อง ค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์: การวิเคราะห์
อภิมาน เป็นงานที่ทาโดย Ma (2009) นักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อ
(National Chengchi University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไต้หวัน
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักคือใช้การวิเคราะห์อภิมานเพื่อตรวจสอบค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของ
ตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการที่ใช้สร้างสรรค์ ผลงาน
สร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ดังตารางที่ 17 ซึ่งนับว่ามี
ความครอบคลุมในเชิงทฤษฎีสูง เพราะเป็นการนางานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จานวน 112
เรื่อง ที่ทาในต่างประเทศมาพิจารณาน้าหนักอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ว่าเกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด รวมถึงมีงานที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย ( 0-8 ปี) เพียง 11 เล่ม คิด
เป็นร้อยละ 9.82 ของงานทั้งหมด ดังนี้
1) การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยต่อเรื่องราวปัญหาที่เหมือนจริงและปัญหา
ที่ไม่เหมือนจริง (Young children’s creative solutions to realistic and fanciful story problems) โดย
Alexander และคณะ (1994)
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2) ศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนในฮ่องกง
: มาตรฐานจาก
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Wallach-Kogan และการนาไปใช้ ( Creative potential of
school children in Hong Kong: Norms of the Wallach-Kogan creativity tests and their
implications) โดย Cheung, Lau, Chan และ Wu (2004)
3) ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นาในเด็กอนุบาล ( Creativity and leadership in
preschoolers) โดย Fu, Canaday และ Fu (1982)
4) ประเภทต่าง ๆ ของความคิดสร้างสรรค์ : การสารวจขอบเขตเฉพาะของความคิด
สร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย ( Varieties of creativity: Investigating the domain-specificity of creativity
in young children) โดย Han (2000)
5) ผลของการเล่นที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยระหว่างกิจกรรมภายหลัง
(The effect of play on the creativity of young children during subsequent activity) โดย HowardJones, Taylor และ Sutton (2002)
6) ความคิดสร้างสรรค์เชิงสังคม : การศึกษาภาคตัดขวางของเด็กอายุ 6-11 ปี (Social
creativity: A cross-sectional study of 6 to 11-year-old children) โดย Mouchiroud และ Lubart
(2002)
7) การเล่นสมมติ: การศึกษาระยะยาวเพื่อทานายความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ความคิด
ฝันในเด็ก (Pretend play: Longitudinal prediction of creativity and affect in fantasy in children)
โดย Russ, Robins และ Christiano (1999)
8) รูปแบบการคิดของเด็กอนุบาลและการเล่นที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ( Preschool
children’s cognitive style and play and implications for creativity) โดย Saracho (1992)
9) ความสัมพันธ์ของการเข้าใจการอุปมาในเด็กปฐมวัย ( Correlates of metaphoric
comprehension in young children) โดย Sawyer, Moran, Fu และ Horm-Wingerd (1992)
10) ผลของสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่มีต่อพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย (Effects of school environments on the development of young children’s creativity) โดย
Thomas และ Berk (1981)
11) ความสัมพันธ์ระหว่างความสนุกสนานกับความคิดสร้างสรรค์ในการเคลื่อนไหวใน
เด็กอนุบาล (Relationship between playfulness and motor creativity in preschool children) โดย
Trevlas, Matsouka และ Zachopoulou (2003)
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ตารางที่ 17 ตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ตัวแปรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

รายการ

1. คุณลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์

1.1 เงื่อนไขด้านโรงเรียน
1.2 ความสามารถด้านพุทธิปัญญา
1.3 ความสามารถในการสร้างภาพในใจ
1.4 อารมณ์ขัน
1.5 บุคลิกภาพที่สร้างสรรค์
1.6 ความมั่นคงทางอารมณ์
1.7 การมีบุคลิกภาพที่เปิดเผย
1.8 การเปิดรับเรื่องใหม่
1.9 การมีบุคลิกภาพแบบผ่อนปรนประนีประนอม
1.10 ความพิถีพิถัน เจ้าระเบียบ
1.11 รูปแบบทางการคิด
1.12 ความกล้าเสี่ยง
1.13 ความสามารถในการคิดอเนกนัย
1.14 ความสามารถในการคิดเอกนัย
1.15 แรงจูงใจจากภายใน
1.16 รางวัลที่ได้รับ
1.17 ความเป็นผู้นา
1.18 ลักษณะทางจิตวิทยาด้านความเป็นหญิง-ชาย
1.19 การรับรู้ความสามารถตนเอง
1.20 ประสบการณ์ความสะเทือนใจ
1.21 ความเชื่อทางศาสนา
1.22 ความอ่อนไหวทางอารมณ์
1.23 กลไกทางจิตต่าง ๆ

2. กระบวนการที่ใช้สร้างสรรค์

2.1 การระบุปัญหา
2.2 การใช้ประสบการณ์และความรู้ในการแก้ปัญหา
2.3 การนาศักยภาพที่มีมาใช้แก้ปัญหา
2.4 การประเมินผลการแก้ปัญหา
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ตารางที่ 17 (ต่อ) ตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ตัวแปรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์

รายการ

3. ผลงานสร้างสรรค์

3.1 การประเมินความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ภาษา ด้าน
ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ
3.2 การประเมินความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ใช้ภาษา ด้าน
ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ
3.3 ความเป็นนามธรรมของผลงาน
3.4 การไม่มุ่งหาข้อสรุป
3.5 ความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา
3.6 ความคิดคล่องแคล่วในการแก้ปัญหา
3.7 ความคิดยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา
3.8 คุณภาพในการแก้ปัญหา

4. สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดความคิด
สร้างสรรค์

4.1 บรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์
4.2 บรรยากาศที่สงบขณะทางานสร้างสรรค์
4.3 บรรยากาศของการมีภาวะอารมณ์ที่สร้างสรรค์
4.4 บรรยากาศของการเรียนรู้จากผู้อื่นในการทางาน
สร้างสรรค์

ทั้งนี้ จากงานวิจัยจานวน 112 เรื่อง Ma (2009) รวบรวมค่าขนาดอิทธิพลสาหรับวิเคราะห์ได้
ทั้งหมด 2,013 ค่า และมีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของงานทั้งหมดเท่ากับ 0.73 หากจาแนกตัวแปรต่าง ๆ
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ออกเป็น4 กลุ่มใหญ่ จากขนาดอิทธิพลทั้งหมด1,926 ค่า พบว่ากลุ่มตัวแปร
ที่มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลมากสุดคือกลุ่มตัวแปรด้านการแก้ปัญหา (Problem solving) และกลุ่มตัวแปร
ความคิดสร้างสรรค์วัจนภาษา (Verbal creativity) ซึ่งมีค่าเป็น 0.86 และ 0.79 ตามลาดับ ถือว่ามีอิทธิพล
ในระดับมาก ขณะที่ตัวแปรกลุ่มอารมณ์สร้างสรรค์ (
Emotional creativity) และความคิด
สร้างสรรค์อวัจนภาษา (Nonverbal creativity) มีค่าเป็น 0.34 และ 0.45 ตามลาดับ ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลใน
ระดับปานกลางค่อนไปทางต่า ดังตารางที่18 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์เฉพาะการแก้ปัญหา Ma (2009) ยังพบ
อีกว่าในกระบวนการแก้ปัญหา ตัวแปรด้านการค้นพบปัญหา (Problem finding) และการนาความรู้ที่มี
มาใช้แก้ปัญหา ( Retrieving knowledge) มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลในระดับมากถึง 0.93 และ 0.86
ตามลาดับ
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ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของตัวแปรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เมื่อจาแนกเป็น4 กลุ่ม
ตัวแปรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์อวัจนภาษา
ความคิดสร้างสรรค์วัจนภาษา
การแก้ปัญหา
อารมณ์สร้างสรรค์
รวม

ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.45
0.87
0.79
1.11
0.86
1.29
0.34
0.43
0.76
1.15

อนึ่ง ข้อมูลตั้งต้นที่ใช้สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้
มาจาก 2 ส่วน คือ ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองของไทย เกี่ยวกับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่ทาเสร็จ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543-2553 ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการสังเคราะห์ด้วย
ตนเอง และผลการสังเคราะห์งานวิจัย โดยวิธีวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จากงานวิจัย
ต่างประเทศที่ได้ผ่านการคัดสรรจากจุดนี้จุดเดียวจะช่วยส่งผลดีต่อกระบวนการสร้างข้อมูล ตั้งต้นใน
2 มิติด้วยกัน 1) ทาให้เนื้อหาที่นามาใช้สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะของความเป็น
อุปนัย เพราะสามารถสรุปจุดร่วมของกิจกรรมที่งานวิจัยทั้ง 25 เล่มเคยใช้ได้อย่างเป็นหมวดหมู่
จากข้อมูลเล็ก ๆ หลายชุด กลายเป็นข้อมูลใหญ่ที่มีหลักการร่วมกัน 2) ทาให้วิธีการสร้างรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนฯ ครั้งนี้มีความใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
สองในสามลักษณะ คือ มีการลดจานวนตัวแปรซึ่งมีจานวนมากให้ลดน้อยลงโดยวิเคราะห์หาลักษณะ
บางอย่างร่วมกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีการกาหนดสร้างตัวแปรใหม่ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้
การวิเคราะห์เพื่อสร้างข้อมูลตั้งต้น
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม SPSS คานวณสถิติภาคบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจง การกระจาย ความเบ้ และ
ความโด่งของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่มตามความเหมาะสมกับประเภทของตัวแปร และ
ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อทราบลักษณะของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ
จัด การเรียนการสอน
2. วิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล ( d) ของงานวิจัยด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์อภิมาน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ตามแนวทางของ
Glass จากสูตรต่อไปนี้
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ds 
เมื่อ

dS
XA
XB

SDA

ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่

XB X A
SDA

ค่าขนาดอิทธิพลจากสูตรผลต่างมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยของการวัดในระยะเส้นฐาน
ค่าเฉลี่ยของการวัดในระยะทดลอง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดในระยะเส้นฐาน
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)

ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดในระยะเส้นฐานสามารถหมายถึงใน 2
กรณี คือ 1) ระยะเส้นฐานที่ได้จากคะแนนก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง เมื่องานวิจัยเชิงทดลอง
ไม่มี กลุ่มควบคุม และ 2) ระยะเส้นฐานที่ได้จากการทดสอบก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุม กรณีที่
งานวิจัย เชิงทดลองนั้นมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และสามารถแปลความหมายของค่าขนาด
อิทธิพลที่คานวณได้ตามการกาหนดค่าขนาดอิทธิพลของ Cohen (1969 อ้างถึงใน ศิระ ศิริจันทร์,
2549) ดังนี้
ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ0.2 หรือน้อยกว่า
ค่าขนาดอิทธิพลระหว่าง0.5-0.6
ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ0.8 หรือมากกว่า

หมายถึง มีอิทธิพลน้อย
”
มีอิทธิพลปานกลาง
”
มีอทิ ธิพลมาก

สาหรับงานวิจัยที่จะนามาใช้ในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้เป็น
งานวิจัยที่มีค่าขนาดอิทธิพลตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป
การสร้างข้อมูลตั้งต้นเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ก่อนสร้างข้อมูลตั้งต้น ผู้วิจัยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยระดับ
เล่ม ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและคานวณค่าขนาดอิทธิพล
1. ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่ ม แยกตามประเภทของตัวแปรคือ
ตัวแปรจัดกระทา และตัวแปรต่อเนื่อง

133
1.1 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่มประเภทตัวแปรจัดกระทา
ตัวแปร
ปี พ.ศ.ที่ตีพิมพ์ ของ งานวิจัย เชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลพบว่าในปี พ.ศ. 2546 ตีพิมพ์เท่ากับปี พ.ศ. 2548 มากสุด จานวนปีละ 5 เล่ม
คิดเป็นร้อยละ 20 เช่นเดียวกับอันดับสองที่พบว่าในปี พ.ศ. 2547 ตีพิมพ์เท่ากับงานในปี พ.ศ. 2550
จานวนปีละ 3 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาคือปี พ.ศ. 2545, 2549 และ 2552 พิมพ์ปีละ 2 เล่ม คิด
เป็นร้อยละ 8 สุดท้ายคือปี พ.ศ. 2543, 2551 และ 2553 พิมพ์จานวนปีละ 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 4
ตัวแปรสถาบันที่ผลิตงานวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลิตงานวิจัยเชิง
ทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมากที่สุดจานวน12 เล่ม คิดเป็นร้อยละ
48 รองลงมาคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 16 อันดับสามมีจานวนเท่ากันสอง
สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นจานวน2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 4
สุดท้ายคืดมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตสถาบันละ
1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ4
ตัวแปร
สาขาที่ผลิตงานวิจัย มีทั้งหมด 6 สาขา สาขาที่ผลิตงานวิจัยเชิงทดลอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ สาขาการศึกษา
ปฐมวัย จานวน 8 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 32 อันดับสองคือสาขาจิตวิทยาการศึกษา จานวน 7 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 28 อันดับสามคือสาขาหลักสูตรและการสอน จานวน 5 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 20 อันดับสี่ได้แก่
สาขาการประถมศึกษา จานวน 3 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 12 สุดท้ายคือสาขาการศึกษานอกระบบ กับ
สาขาการจัดการนันทนาการ มีการตีพิมพ์เท่ากันสาขาละ 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 4
ตัวแปรระดับชั้นอนุบาลที่ศึกษา พบว่าอันดับหนึ่งเลือกศึกษากับนักเรียนอนุบาลที่
เข้าระบบโรงเรียนเป็นปีที่ 3 มากที่สุด จานวน 17 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือเลือกศึกษากับ
นักเรียนอนุบาลที่เข้าระบบโรงเรียนเป็นปีที่ 2 จานวน 6 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 24 และมีจานวน 2 เล่ม
คิดเป็นร้อยละ 8 ที่เลือกศึกษากับนักเรียนในห้องเรียนที่จัดชั้นเรียนแบบคละอายุ
ตัวแปรสังกัดโรงเรียน พบว่าอันดับหนึ่งคือสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 60 อันดับรองลงมามีสองสังกัด คือ สังกัด สานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จานวน 4 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 16 และสุดท้ายคือสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 2 เล่ม คิด
เป็นร้อยละ 8
ตัวแปรแบบแผนวิจัยที่ใช้ทดลองศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มี 3
ประเภท อันดับหนึ่ง คือ control group pretest-posttest design จานวน 12 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 48
ใกล้เคียงกับอันดับสองที่ใช้แบบแผน one group pretest-posttest design รวมจานวน 11 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 44 และทุดท้ายคือแบบแผนcontrol group posttest only design มีจานวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ8
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วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือการสุ่มแบบง่าย จานวน
13 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 52 อันดับสองได้แก่วิธีเลือกแบบเจาะจง จานวน 7 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 28
อันดับสามมี 2 วิธีคือ การศึกษากลุ่มประชากรกับการสุ่มแบบหลายขั้นตอน มีจานวนวิธีละ 2 เล่ม คิด
เป็นร้อยละ 8 สุดท้ายคือไม่ได้ระบุวิธีการมีจานวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 4
ประเภทของเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกใช้ในการวิจัยเชิงทดลองใน
ระดับชั้นอนุบาลมีทั้งหมด 4 กลุ่ม อันดับหนึ่งได้แก่เครื่องมือของ Torrance ที่มีการวัด 3
องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดละเอียดลออ จานวน 15 เล่ม คิด
เป็นร้อยละ 60 อันดับสองได้แก่เครื่องมือ TCT-DP ของ Jellen กับ Urban จานวน 6 เล่ม คิดเป็นร้อย
ละ 6 อันดับสามคือเครื่องมือที่งานวิจัยแต่ละเรื่องพัฒนาขึ้นเอง มีจานวน 3 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 12
อันดับสุดท้ายคือเครื่องมือของ Torrance ที่มีการวัด 4 องค์ประกอบ คือมีการวัดความคิดยืดหยุ่นเพิ่ม
เข้ามาจากแบบแรก จานวน 1 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 4
ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่มที่เป็นตัวแปรจัดกระทาตัวสุดท้ายที่ศึกษาคือ
ภาคการศึกษาที่ทาการทดลอง พบว่าอันดับหนึ่งที่มีการเลือกศึกษาคือภาคการศึกษาปลาย จานวน 17
เล่ม คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือภาคการศึกษาต้น จานวน 8 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 32 ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 19
ตารางที่ 19 จานวนร้อยละของคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่มที่เป็นตัวแปรจัดประเภท
คุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่ม
ปี พ.ศ.ที่ตีพิมพ์ตามตัวเล่ม
งานวิจัย

ค่าของตัวแปร

จานวน

ร้อยละ

2543
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
รวม

1
2
5
3
5
2
3
1
2
1
25

4
8
20
12
20
8
12
4
8
4
100
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ตารางที่ 19 (ต่อ) จานวนร้อยละของคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่มที่เป็นตัวแปรจัดประเภท
คุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่ม
สถาบันที่ผลิตงานวิจัย

สาขาที่ผลิตงานวิจัย

ค่าของตัวแปร

จานวน

ร้อยละ

มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รวม

12
4
2
1
1
2
1
1
1
25

48.00
16.00
8.00
4.00
4.00
8.00
4.00
4.00
4.00
100.00

การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การศึกษานอกระบบ
การจัดการนันทนาการ
รวม

8
3
7
5
1
1
25

32.00
12.00
28.00
20.00
4.00
4.00
100.00

เข้าเรียนเป็นปีที่ 2
เข้าเรียนเป็นปีที่ 3
จัดชั้นเรียนแบบคละอายุ
รวม

6
17
2
25

24.00
68.00
8.00
100.00

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15
สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2
รวม
25

60.00
16.00
16.00
8.00
100.00

ระดับชั้นอนุบาล

สังกัดโรงเรียน
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ตารางที่ 19 (ต่อ) จานวนร้อยละของคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่มที่เป็นตัวแปรจัดประเภท
คุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่ม

ค่าของตัวแปร

จานวน

ร้อยละ

12
2
11

48.00
8.00
44.00

25

100.00

15
1
6
3

60.00
4.00
24.00
12.00

25

100.00

8
17

32.00
68.00

25

100.00

แบบแผนวิจัย
one group pretest-posttest design
control group posttest only design
control group pretest-posttest design
รวม
ประเภทเครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์
Torrance 3 องค์ประกอบ
Torrance 4 องค์ประกอบ
TCT-DP
พัฒนาขึ้นเอง
รวม
ภาคการศึกษาที่ทาการทดลอง
ภาคการศึกษาต้น
ภาคการศึกษาปลาย
รวม

1.2 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่มประเภทตัวแปรต่อเนื่อง
ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยระดับเล่มที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง ได้แก่ คุณภาพงานวิจัย
ที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้สังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลตั้งต้นในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนคุณภาพงานวิจัยที่ 62.23 การกระจายที่ดูจากส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเป็น 1.78 ความสมมาตรของการแจกแจงเกือบสมบูรณ์เบ้ไปทางซ้าย แค่โค้งน้อย โดยมี
ค่าร้อยละของคะแนนคุณภาพงานวิจัยอยู่ระหว่างร้อยละ60-65 ดังตารางที่ 20 นั่นคืองานวิจัยที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะแก่การนามาวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยในลาดับต่อไป
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ตารางที่ 20 ลักษณะการแจกแจงของคุณภาพงานวิจัย
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละของคะแนน
62.23
คุณภาพงานวิจัย

ค่า
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่า
ค่า
ฐานนิยม
ความเบ้ ความโด่ง
มัธยฐาน
มาตรฐาน
ต่าสุด สูงสุด
62.50

60.00

1.78

-0.13

-1.63

60.00 65.00

2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวิเคราะห์ส่วนนี้จะทาให้ผู้วิจัยทราบว่างานวิจัยแต่ละเรื่องใช้กิจกรรมใดในวิธีสอนแต่ละ
ขั้นของการสอน ทาให้ได้ข้อมูลสาคัญต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผล
การสังเคราะห์งานวิจัยในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยจาแนกการวิเคราะห์เป็น
3 รายการ คือ รายละเอียดการทดลองสอน และ วิธีสอนที่ใช้ และขั้นการสอนที่แบ่งออกเป็น 4 ขั้น
คือ ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุป และขั้นประเมิน ดังรายละเอียดในตารางที่ 21

ตารางที่ 21 คุณลักษณะงานวิจัยจาแนกตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน
รายการ
รายละเอียดการทดลองสอน
1. จานวนเวลาที่ใช้สอน (นาที)
2. จานวนครั้งทีส่ อน (ครั้ง)
3. จานวนนักเรียน (คน)
4. กิจกรรมหลักที่ใช้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท1ี่
5. กิจกรรมหลักที่ใช้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท2ี่
ชื่อวิธีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการวิจัย
กิจกรรมการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ขั้นนา
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
ขั้นสรุป
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
ขั้นประเมิน
กิจกรรมที่ 1
หมายเหตุ

1

2

3

4/1

4/2

5

6

90
40
30
A2
A4
1

90
18
26
A2
A4
2

60
15
30
A2
A4
3

40
10
16
A2
A4
4

40
10
16
A2

40
12
20
A2

30
9
30
A6

5

6

7

40

40
60
80
20

60

10
30
20

40

40
20
30
60

80
10
50

20
10
90

20
10
90
50

10
90
50

20
10
80

70

20
10
50

20
90
50
70

10
50

10

10
60

10

10

10

10

00

00

00

10

00

00

00

รหัสกิจกรรมหลักที่ใช้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
A1 = กิจกรรมเสรี/การเล่นตามมุม A2 = กิจกรรมสร้างสรรค์ A3 = กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ A4 = กิจกรรมเสริมป
รหัสวิธีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการวิจัย
1= การจัดประสบการณ์แบบโครงการ 2=ชุดฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ 3=กิจกรรมศิลปะนอกห้องเรียน 4=การเรียน
10=กิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทั้งห้าในการปั้น 11=การฝึกสมาธิและจินตนาการตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส 12=กิจกรรมวา
18=กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้เปลือกข้าวโพด 19=กิจกรรมศิลปะการปะติดดอกไม้แห้ง 20=กิจกรรมการวาดภาพต่อเติ

ตารางที่ XX จาแนกงานวิจัย…
ลาดับที่ของกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั
13
14
15
16

7

8/1

8/2

9

10

11

12

20
20
33
A2
A3
8

60
10
15
A2
A4
9

60
10
15
A2
A4
10

30
12
15
A2

40
16
25
A3
A4
11

30
24
15
A2

10
20
30
A2

20
18
25
A4

30
10
15
A2

40
24
30
A2

12

2

13

14

40
90
20

30
90
20
80

30
90
20
80

30
90
10

60

40
90
10
20

20

40
20

50
60
80

40
90
50

40
90
50

50

30
40
90
80

30
90
50

20
30
50

10

10

10

10

20

10

00
00
หมายเหตุ

00

00

20

00

2

17

18

30
24
15
A2

20
18
53
A2

35
24
15
A2

15

16

17

2

10
20
90

60

60

40
10

90

60
90
40

20
90
50

40

90
50
20

50

50
30

00

10

10

50

10

10

10

00

20

20

10

00

00

00

รหัสวิธีสอนที่ใช้ในการวิจัย
ระสบการณ์/ กิจกรรมวงกลม A5 = กิจกรรมกลางแจ้ง A6 = กิจกรรมเกมการศึกษา
รหัสกิจกรรมหลักที่ใช้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
รู้แบบจิตปัญญา 5=การใช้สถานการณ์จาลอง 6=การทากิจกรรมวาดภาพเป็นกลุ่ม 7=การจัดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิต 8=กิจกรรม
าดภาพประกอบเพลงไทยเดิม 13=การจัดประสบการณ์โดยใช้คาถามขยายความคิด 14=กิจกรรมตามแนวคิดวิลเลียมส์ 15=กิจกรรมการเล่า
ม 21=การเล่านิทานประกอบหุ่น 22=การเล่านิทานประกอบรูปภาพ 23=กิจกรรมต่อเติมผลงานจากสิ่งเร้าที่ไม่สมบูรณ์ 24=กิจกรรมนันทนา

ตารางที่ XX จาแนกงานวิจัย…
19

20

21/1

21/2

22

23

24

25

40
24
15
A2

30
40
20
A2

30
20
15
A1

30
20
15
A1

45
12
10
A6

30
12
15
A2

60
14
15
A3

30
24
15
A4

19

20

21

22

2

23

24

25

60

60
20

40
20

40
20

90
20

90
20

40
60
10
90

90
20

20
50
30

20
50

20
10

20
10

50

50

20
50
90
80
70

20
50
10

10

10

20

20

20

10

10

10

00
00
หมายเหตุ

10

10

00

00

00

00

รหัสวิธีสอนที่ใช้ในการวิจัย
กรรมวงกลม A5 = กิจกรรมกลางแจ้ง A6 = กิจกรรมเกมการศึกษา
รหัสกิจกรรมหลักที่ใช้ส่งเสริมวิจัย
สร้างสรรค์และเข้าจังหวะ 9=กิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสทั้งห้าในการวาดภาพ
เรื่องจากหนังสือภาพ 16=การทากิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ 17=กิจกรรมศิลปะวาดภาพ
การ 25=กิจกรรมวิทยาศาสตร์ประกอบคาถามอเนกนัย
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หมายเหตุ : รหัสกิจกรรม
10 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
11 การถ่ายทอดประสบการณ์เดิม
12 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเด็กกับเด็กหรือเด็กกับครูในสถานการณ์ต่างๆ
13 การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
20 กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด
21 การระดมพลังสมอง
22 การใช้คาถามปลายเปิดทั้งกับครู และที่อยู่ในรูปแบบฝึกหัด
23 การใช้ปริศนาคาทาย
30 การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการคิด
31 การทาสมาธิ
32 การร้องเพลงก่อนเริ่มกิจกรรม
33 การใช้คาพูดทางบวก
40 การฟังเพื่อจินตนาการ (อาจมีสื่อประกอบร่วมด้วย)
41 การฟังนิทาน
42 การฟังคาคล้องจอง
43 การใช้สถานการณ์จาลองจากเรื่องที่ฟัง
50 การสรรค์สร้างผลงาน
51 การวาด
52 การปั้น
53 การระบายสี
54 การพิมพ์ภาพ
55 การตัดปะ
56 การประดิษฐ์
60 การเคลื่อนไหวร่างกาย
61 การทาท่าทางประกอบเพลง บทร้อยกรอง
62 การออกกาลังกาย
63 การเล่นโยคะ
70 การเล่นกับวัสดุปลายเปิด
71 การเล่นน้า ทราย
72 การเล่นบล็อก
73 การต่ออิสระแบบสองมิติ
74 การเล่นบทบาทสมมติ
80 การเล่นที่มีกฎ กติกา
81 การละเล่นแบบไทย
82 การเล่นเกมการศึกษา
90 การสังเกต/การสารวจ/การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
00 การนาเสนอผลงาน
01 ผลงานจากการเล่น
02 ผลงานจากการทางานศิลปะ
03 ผลงานจากการทาแบบฝึกหัด

139
อนึ่ง จากรหัสกิจกรรมในกรอบด้านขวาของตารางที่
21 จะพบว่ากิจกรรมการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์แต่ละขั้นการสอนของงานวิจัยเชิงทดลองหลังจากประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สามารถจาแนกได้เป็น 10 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะร่วม คือ 1) การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ : การถ่ายทอดประสบการณ์เดิม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเด็ก
กับเด็กหรือเด็กกับครูในสถานการณ์ต่างๆ และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 2) กิจกรรมทางภาษา
ที่กระตุ้นการคิด : การระดมพลังสมอง การใช้คาถามปลายเปิดทั้งกับครู และที่อยู่ในรูปแบบฝึกหัด
และการใช้ปริศนาคาทาย 3) การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการคิด : การทาสมาธิ การร้องเพลงก่อน
เริ่มกิจกรรม และ การใช้คาพูดทางบวก 4) การฟังเพื่อจินตนาการ (อาจมีสื่อประกอบร่วมด้วย) : การ
ฟังนิทาน การฟังคาคล้องจอง และการใช้สถานการณ์จาลองจากเรื่องที่ฟัง 5) การสรรค์สร้างผลงาน:
การวาด การปั้น การระบายสี การพิมพ์ภาพ การตัดปะ และการประดิษฐ์ 6) การเคลื่อนไหวร่างกาย :
การทาท่าทางประกอบเพลง บทร้อยกรอง การออกกาลังกาย และการเล่นโยคะ 7) การเล่นกับวัสดุ
ปลายเปิด : การเล่นน้าเล่นทราย การเล่นบล็อก การต่ออิสระแบบสองมิติ และการเล่นบทบาท
สมมติ 8) การเล่นที่มีกฎ กติกา : การละเล่นแบบไทย และการเล่นเกมการศึกษา 9) การสังเกต/การ
สารวจ/การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และ 10) การนาเสนอผลงาน: ผลงานจากการเล่น ผลงานจากการ
ทางานศิลปะ และผลงานจากการทาแบบฝึกหัด ซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อจัดกลุ่มอีกครั้งตามงานวิจัยของ Ma
(2009) พบว่าแนวโน้มของกิจกรรมตรงกับกลุ่มของความคิดสร้างสรรค์วัจนภาษา และการแก้ปัญหา
ซึ่งมีค่าขนาดอิทธิพลระดับมาก ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 กลุ่มของกิจกรรมการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เมื่อจาแนกตามแนวทางของ Ma
ความคิดสร้างสรรค์อวัจนภาษา ES = 0.45
การเคลื่อนไหวร่างกาย

การแก้ปัญหา ES = 0.86
การสรรค์สร้างผลงาน
การเล่นกับวัสดุปลายเปิด
การเล่นที่มีกฎ กติกา
การสังเกต/การสารวจ/การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
** ES = Effect size หรือค่าขนาดอิทธิพล

ความคิดสร้างสรรค์วัจนภาษา ES = 0.79
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด
การฟังเพื่อจินตนาการ
การนาเสนอผลงาน
อารมณ์สร้างสรรค์ ES = 0.34
การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการคิด
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3. ผลการคานวณค่าขนาดอิทธิพล
ผู้วิจัยคานวณค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ตามสูตรของ
Glass โดยคานวณค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์โดย
ภาพรวม (Creativity) และคานวณแยกตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ
คือ ความคิดริเริ่ม ( Originality) ความคิดคล่องแคล่ว ( Fluency) ความคิดยืดหยุ่น ( Flexibility) และ
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ซึ่งใช้วิธีแทนค่า 3 แบบแตกต่างกัน
3.1 การแทนค่าแบบที่ 1 เมื่อแบบแผนการทดลองของงานวิจัยเป็นแบบ one group pretestposttest design ซึ่งมีร้อยละ 48 ของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย

ES1 
เมื่อ

ES 1
XpostE
XpreE

SDpreE

หมายถึง
”
”
”

XpostE  XpreE
SDpreE

ค่าขนาดอิทธิพลจากการคานวณแบบที1่
ค่าเฉลี่ยของการวัดหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
ค่าเฉลี่ยของการวัดก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดก่อนการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง

3.2 การแทนค่าแบบที่ 2 เป็นการแทนค่าที่ดีที่สุด ใช้ได้ในกรณีที่แบบแผนการทดลองของ
งานวิจัยเป็นแบบ control group posttest only design และ control group pretest-posttest design ซึ่งมี
ร้อยละ 52 ของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย

ES 2 
เมื่อ

ES 2
XpostE
XpostC

SDpostC

หมายถึง
”
”
”

XpostE  XpostC
SDpostC

ค่าขนาดอิทธิพลจากการคานวณแบบที2่
ค่าเฉลี่ยของการวัดหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
ค่าเฉลี่ยของการวัดหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดหลังการทดลองของกลุ่ม
ควบคุม
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3.3 การแทนค่าแบบที่ 3 ใช้ได้ในกรณีเมื่อแบบแผนการทดลองของงานวิจัยเป็นแบบ one
group pretest-posttest design หากค่าออกมาเข้าใกล้ 0 แสดงว่าคะแนนก่อนการทดลองของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกัน

ES 3 
เมื่อ

ES 3
XpreE
XpreC

SDpreC

หมายถึง
”
”
”

XpreE  XpreC
SDpreC

ค่าขนาดอิทธิพลจากการคานวณแบบที3่
ค่าเฉลี่ยของการวัดก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง
ค่าเฉลี่ยของการวัดหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดก่อนการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง

จากผลการคานวณค่าขนาดอิทธิพลโดยแทนค่า 3 แบบ ดังแสดงในตารางที่ 23 พบว่ามี
งานวิจัยจานวน 12 เล่มที่ไม่สามารถคานวณโดยใช้การแทนค่าแบบที่ 2 ได้แก่ งานวิจัยลาดับที่ 2, 3,
6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 และ 22 เนื่องจากข้อจากัดด้านแบบแผนการทดลองของงานวิจัยทั้ง
12 เล่มเป็นแบบ one group pretest-posttest design ดังนั้นในการรวบรวมค่าขนาดอิทธิพลสาหรับใช้
คัดเลือกกลุ่มงานที่มีค่าอิทธิพลสูงสุด (ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 เป็นต้นไป) เพื่อนาไปสู่การพิจารณา
เลือกกิจกรรมสาหรับใช้ในการสอนแต่ละขั้นของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่ผู้วิจัยจะพัฒนา จึงมีความจาเป็นต้องใช้ค่าขนาดอิทธิพลที่
คานวณด้วยแบบที่ 1 สาหรับงานทั้ง 12 เล่มที่ไม่สามารถคานวณด้วยการแทนค่าแบบที่ 2 ได้ ดัง
แสดงไว้ในตารางที่ 24
อนึ่ง กรณีที่ไม่ปรากฎค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ที่มีต่อองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดยืดหยุ่นในตารางที่ 23 และ 24 เป็น
เพราะว่างานวิจัยลาดับที่ 3-10, 13-14, 17, 20-23 และ 25 รวม 16 เล่ม ใช้แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ที่วัดองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 3 องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม ความคิด
คล่องแคล่ว และความคิดละเอียดลออ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผล
การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลครั้งนี้จึงพิจารณาค่าอิทธิพลที่
ได้จากการคานวณค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์โดยภาพรวมเป็นหลัก
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ตารางที่ 23 ค่าขนาดอิทธิพลจาแนกตามการคานวณ 3 แบบ
EID

ความคิดริเริ่ม
(Originality)

Es1
1 5.65
2 2.91
3 0.70
4/1 1.25
4/2 1.41
5 2.81

Es2
2.32
.
.
-0.41
0.35
1.20

Es3
0.95
.
.
-0.49
0.39
0.21

ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ ความคิดสร้างสรรค์
(Fluency)
(Flexibility)
(Elaboration)
(Creativity)
Es1
2.20
1.58
0.52
1.56
1.62
1.90

Es2
5.12
.
.
-0.56
0.34
1.13

Es3 Es1 Es2 Es3 Es1 Es2 Es3 Es1
-0.17 1.40 2.40 0.24 2.35 3.75 0.51 4.90
. 1.33 .
. 3.53 .
. 2.34
.
.
.
. 0.27 .
. 0.55
-0.60 .
.
. 1.16 -0.10 -0.33 1.40
0.53 .
.
. 1.51 0.10 0.22 1.39
0.00 .
.
. 1.78 1.32 -0.05 4.06

Es2
2.55
.
.
-0.15
0.11
1.41

Es3
-0.06
.
.
-0.60
0.45
0.08

6 1.19 .
. 2.47 .
.
7 0.85 .
. 0.98 .
.
8/1 1.21 -0.17 0.02 1.24 -0.25 -0.19

.
.
.

.
.
.

.
.
.

1.37 .
. 2.77 .
.
0.46 .
. 0.98 .
.
1.14 -0.32 -0.12 1.22 -0.27 -0.10

8/2 1.54 0.11 -0.02 1.37 0.19 0.18
9 4.23 0.72 -0.56 3.08 1.25 -0.24
10 0.74 1.35 0.20 0.76 1.20 0.20

.
.
.

.
.
.

.
.
.

1.58 0.25 0.10 1.54 0.19 0.09
1.32 0.33 -0.07 4.63 1.22 -0.53
0.84 0.38 0.00 0.87 1.28 0.24

2.06
0.97
.
.
0.36
3.64
.
5.16
1.37
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4.15
0.12
2.76
1.94
0.91
2.12
0.84
4.48
2.11
1.90
-0.36
2.68

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21/1
21/2

1.35
2.23
2.24
4.95
0.12
2.03
0.67
3.89
0.73
2.03
0.89
0.97

.
.
1.39
2.23
.
.
.
.
.
.97
-0.20
0.21

.
.
-0.03
0.64
.
.
.
.
.
-1.09
-0.08
0.09

0.75
1.63
1.40
3.16
0.55
0.82
0.71
1.55
-0.43
1.97
0.68
0.74

.
.
0.73
1.56
.
.
.
.
.
.76
-0.24
0.20

.
.
-0.05
0.35
.
.
.
.
.
-1.06
-0.09
0.10

.
.
0.76
1.70
.
.
.
.
.
0.76
-0.79
0.77

.
.
-0.04
0.72
.
.
.
.
.
-0.73
1.64
-1.04

3.83
1.87
2.31
8.73
0.84
3.26
0.80
4.23
2.32
1.91
0.88
.98

.
.
1.01
1.93
.
.
.
.
.
0.83
-0.30
0.30

.
.
0.00
-2.30
.
.
.
.
.
-0.92
-0.12
0.13

22 4.46 .
. 4.46 .
.
.
.
. 3.04 .
. 4.95 .
.
23 3.14 1.89 0.60 4.58 1.56 0.06 .
.
. -2.47 3.41 12.08 3.38 1.93 0.43
24 2.10 0.87 -0.39 0.00 -0.78 -0.63 2.34 1.54 1.28 4.57 2.78 -0.31 4.52 2.09 -0.23
25 1.84 0.37 -0.41 1.76 0.14 -0.94 .
.
. 0.68 -0.69 -0.48 10.67 0.13 -0.77
EID - Identification number of research (statistical test)
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ตารางที่ 24 ค่าขนาดอิทธิพลที่ถูกแทนค่า ES2 ด้วย ES1 ตามข้อจากัดของแบบแผนการวิจัย

1
2*
3*
4/1
4/2
5

ความคิดริเริ่ม
OEs
2.32
2.91
0.70
-0.41
0.35
1.20

6*
7*
8/1

1.19
0.85
-0.17

2.47
0.98
-0.25

.
.
.

1.37
0.46
-0.32

2.77
0.98
-0.27

8/2
9
10

0.11
0.72
1.35

0.19
1.25
1.20

.
.
.

0.25
0.33
0.38

0.19
1.22
1.28

11*
12*
13
14
15*
16*
17*
18*
19*
20
21/1
21/2

1.35
2.23
1.39
2.23
0.12
2.03
0.67
3.89
0.73
0.97
-0.20
0.21

0.75
1.63
0.73
1.56
0.55
0.82
0.71
1.55
-0.43
0.76
-0.24
0.20

2.06
0.97
.
.
0.36
3.64
.
5.16
1.37
.
.
.

4.15
0.12
0.76
1.70
0.91
2.12
0.84
4.48
2.11
0.76
-0.79
0.77

3.83
1.87
1.01
1.93
0.84
3.26
0.80
4.23
2.32
0.83
-0.30
0.30

.
.
1.54
.

3.04
3.41
2.78
-0.69

4.95
1.93
2.09
0.13

EID

ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ ความคิดสร้างสรรค์
FcEs
FxEs
EEs
CEs2
5.12
2.40
3.75
2.55
1.58
1.33
3.53
2.34
0.52
.
0.27
0.55
-0.56
.
-0.10
-0.15
0.34
.
0.10
0.11
1.13
.
1.32
1.41

22*
4.46
4.46
23
1.89
1.56
24
0.87
-0.78
25
0.37
0.14
EID - Identification number of research (statistical test)
* งานวิจัยที่ถูกแทนค่าขนาดอิทธิพล ES2 ด้วย ES1
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ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างงานวิจัยมีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ
1.54 หมายความว่า
มีอิทธิพลน้อย เมื่อเรียงลาดับข้อมูลจากต่าสุด คือ -.03 ถึงสูงสุด คือ 4.95 ค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูล
เป็น 1.25 ค่าขนาดอิทธิพลที่มีความถี่มากที่สุดคือ 1.93 การผันแปรของค่าสังเกตรอบๆค่าเฉลี่ยดูจากค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 ความสมมาตรของการแจกแจงมีลักษณะเบ้ขวา และโค้งมาก
ขณะที่ตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท75
ี่ เท่ากับ 2.335 ดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ลักษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย
ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม
ค่าขนาดอิทธิพล 1.54

1.25

1.93

ส่วนเบี่ยงเบน
ความเบ้ ความโด่ง ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด
มาตรฐาน
1.38
.77
.96
-.30
4.95

Percentiles 75 = 2.335
ตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่
75 บอกตาแหน่งของงานวิจัยที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด 7 เล่ม
เรียงลาดับจากค่าน้อยไปมาก คือ เล่มที2,่ 1, 6, 16, 11, 18 และ 22 มีค่าขนาดอิทธิพลตั้งแต่ 2.34 ถึง 4.95
ซึ่งสูงกว่า 0.8 หมายความว่ามีอิทธิพลมาก โดยงานวิจัยแต่ละเรื่องมีรายละเอียด ดังนี้
งานวิจัยที่ใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1. การจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย
กรรณิการ์ สุสม ( 2546) ซึ่งการจัดประสบการณ์แบบโครงการนี้ หมายถึง การจัดประสบการณ์หรือ
กิจกรรมที่เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลายหลาย เปิด
โอกาสให้มีอิสระในการคิด การกระทาตามความต้องการและความสนใจของเด็ก ตลอดจนจัด
สภาพการณ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามหัวข้อของโครงการทั้ง 3 ระยะ
ได้แก่ 1) ระยะทบทวนความรู้ความเข้าใจหรือระยะเริ่มโครงการ 2) ระยะให้โอกาสเด็กค้นคว้าหา
ประสบการณ์ใหม่หรือระยะพัฒนาโครงการและ 3) ระยะสรุป ประเมิน สะท้อนกลับโครงการ หรือ
ระยะสิ้นสุดโครงการ
เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายครั้ง พบว่า ในขั้นนาใช้กิจกรรมที่เน้นการฟัง
เพื่อจินตนาการ ขั้นสอนใช้กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการ
สังเกต/สารวจ/ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ส่วนขั้นสรุปใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับการสรรค์สร้าง
ผลงาน จากนั้นจึงใช้การนาเสนอผลงานในขั้นประเมิน
มีการทดลองสอนทั้งหมด 40 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที ครอบคลุมช่วงเวลากิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีท1ี่ อายุระหว่าง 4-5 ปี จานวน 30 คน
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จากโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับ การจัดประสบการณ์แบบ
โครงการ มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 2.55
2. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโดยใช้
แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดย แก้วใจ อินทรเพชร ( 2548) ซึ่ง แบบฝึกทักษะความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยดัดแปลงมาจากแบบทดสอบวัดความคิด สร้างสรรค์
โดยใช้ภาพเป็นสื่อ (Thinking creative with picture) ตามแนวคิดของ Torrance Guildford และของ
Wallach and Kogan โดยมีวัตถุประสงค์สาหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียน
เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายครั้ง พบว่า ขั้นนา เริ่มด้วยกิจกรรมถึง
4 ประเภท
คือ การฟังเพื่อจินตนาการ การเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นที่มีกฎกติกา และกิจกรรมทางภาษาที่
กระตุ้นการคิด จากนั้นในขั้นสอนมีการใช้กิจกรรม 4 ประเภทด้วยกัน โดยยังคงกิจกรรมแรกเป็น
กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้น การคิดเพื่อเกิดความต่อเนื่องกับกิจกรรมสุดท้ายของขั้นนา แล้วจึงตามด้วย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสังเกต/สารวจ/ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ แล้วจึงสรรค์สร้างผลงาน เมื่อ
ถึงขั้นสรุปจึงใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกครั้ง จากนั้นจึงใช้การนาเสนอผลงานในขั้น
ประเมิน
มีการทดลองสอนทั้งหมด 18 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที ครอบคลุมช่วงเวลากิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีท2ี่ อายุระหว่าง 5-6 ปี จานวน 26 คน
จากโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับ แบบฝึกทักษะความคิด
สร้างสรรค์นี้ มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 2.34
3. ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย โดย เจนจิรา ศรีฤกษ์ 2550)
( ซึ่ง การจัดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเลขาคณิต หมายถึง กิจกรรม
ที่สร้างขึ้นใช้ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ โดยให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มหรือรายบุคล ซึ่งมีวิธีดาเนิน
กิจกรรมหรือกติกาในการเล่นโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว
และความคิดละเอียดลออ
เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายครั้ง พบว่า
ขั้นนาประกอบด้วย การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล่นที่มีกฎกติกา และการสรรค์สร้างผลงาน ในขั้นสอน มีการใช้
กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด การสังเกต/สารวจ/ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ สรรค์สร้างผลงาน และ
มีการเล่นกับวัสดุปลายเปิด ส่วนขั้นสรุปใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วจึงประเมินในขั้น
สุดท้ายด้วยการนาเสนอผลงาน

146
มีการทดลองสอนทั้งหมด 9 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาให้แก่
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 5-6 ปี จานวน 30 คน จากโรงเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง กิจกรรมเกมการศึกษารูปเลขาคณิต มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ
2.77
4. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบ
เสียงเพลงไทยเดิม โดย นันทัชพร จิรขจรชัย (2551) ซึ่ง กิจกรรมวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม
หมายถึง การจัดประสบการณ์ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการวาดภาพอย่างอิสระ ตามความคิด
จินตนาการ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้วาดอย่างอิสระ ในบรรยากาศ ของการฟังเพลงไทยเดิม โดยให้
เด็กสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพตามจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง นาเข้าสู่บทเรียน โดย
เปิดเพลงไทยเดิมให้เด็กฟัง ครูกระตุ้นเด็ก ด้วยการใช้คาถาม เพื่อนาสู่กิจกรรมการวาดภาพตาม
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ จากนั้น เปิดโอกาสให้เด็กได้ทากิจกรรมวาดภาพตามความคิดและ
จินตนาการของเด็ก พร้อมทั้งมีบรรยากาศในการฟังเพลงไทยเดิมตลอดการทากิจกรรม เพื่อกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมวาดภาพจากสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ และตกแต่งต่อเติม
ผลงานในความคิดของตัวเด็กเอง สุดท้าย คือ เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง แสดงให้ครูชม และเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับภาพพร้อมทั้งครูจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานการวาดภาพของเด็ก
เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายครั้ง พบว่า
ขั้นนา เริ่มด้วยกิจกรรมถึง 4
ประเภท เช่นเดียวกับงานวิจัยของแก้วใจ อินทรเพชร (2548) ประกอบด้วย การฟังเพื่อจินตนาการ การ
สังเกต/สารวจ/ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมภาษาเพื่อกระตุ้นการคิด
ส่วนขั้นนา มี 3 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการคิด การสังเกต/สารวจ/ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ และการสรรค์สร้างผลงาน จากนั้นมีการใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในขั้นสรุป แล้วจึงให้เด็ก
นาเสนอผลงานในขั้นประเมิน
ดาเนินการทดลองสอนทั้งหมด
24 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้แก่
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 4-5 ปี จานวน 15 คน จากโรงเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สาหรับ กิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม มีค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 3.83
5. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทากิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมืโดย
อ วรางคณา กันประชา
(2548) ซึ่ง การทากิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ หมายถึง การจัดกิจกรรมทีเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ศิลปะด้วยตนเอง โดยเป็นศิลปะที่เน้นการใช้นิ้วมือในการสร้างสรรค์ผลงานและตกแต่งต่อเติมจาก
สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย
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เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายครั้ง พบว่า ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายในขั้นนา
ส่วนขั้นสอน มีกิจกรรม 3 ประเภท คือ การสังเกต/สารวจ/ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ การสรรค์สร้างผลงาน
และกิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด จากนั้นจึงใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในขั้นสรุป และใช้การ
นาเสนอผลงานในขั้นประเมิน
มีการทดลองสอนทั้งหมด
24 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้แก่
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 4-5 ปี จานวน 15 คน จากโรงเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ กิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 3.26
6. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้
เปลือกข้าวโพด โดย ศรีแพร จันทราภิรมย์ ( 2550) ซึ่งกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้เปลือกข้าวโพด
หมายถึง การทากิจกรรมที่เด็กได้ลงมือกระทากับสื่อวัสดุ อุปกรณ์ โดยเน้นสื่อที่เป็นวัสดุธรรมชาติ
ได้แก่ เปลือกข้าวโพด พร้อมทั้งนาส่วนประกอบของข้าวโพดมาเป็นสื่อในการทากิจกรรม เช่น
ซังข้าวโพด เมล็ดข้าวโพด ไหมข้าวโพด ที่ได้รับการทาความสะอาด ตากแดดให้แห้ง ไม่เป็น
อันตรายแก่เด็ก
เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายครั้ง พบว่า เริ่มต้นขั้นนาด้วยการสังเกต/สารวจ/
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ เมื่อเข้าสู่ขั้นสอนใช้การสรรค์สร้างผลงาน และการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
คิด ใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในขั้นสรุป และใช้การนาเสนอผลงานในขั้นประเมิน
มีการทดลองสอนทั้งหมด 9 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ
ระหว่าง 4-5 ปี จานวน 15 คน จากโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้เปลือกข้าวโพด มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 4.23
7. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย โดย สุภิญญา สมเรือง
(2546) ทั้งนี้ ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการสอนที่สร้างขึ้นในรูปของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ความคิด
สร้างสรรค์ เป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ฝึกเด็กในระดับปฐมวัย อาศัยหลักการจัดประสบการณ์ตรงให้
เด็ก โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง และ
ความคิดละเอียดลออ ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม แผ่นกิจกรรม และอุปกรณ์ในการทา
กิจกรรม
เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายครั้ง พบว่า ในขั้นนา ใช้การสังเกต/สารวจ/
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด เมื่อเข้าสู่ขั้นสอน กิจกรรมที่ถูก
นามาใช้มีประเภทเดียว คือการสรรค์สร้างผลงาน ก่อนจะกลับมาใช้กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด
อีกครั้งในขั้นสรุป แล้วจึงนาเสนอผลงานในขั้นประเมิน
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มีการทดลองสอนทั้งหมด
12 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ
ระหว่าง 5-6 ปี จานวน 10 คน จากโรงเรียนสังกัดสานัก บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 4.95
จากข้างต้น สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองสอนของงานทั้ง 7 เล่ม ในด้านจานวน
เวลาที่ใช้สอนแต่ละครั้ง จานวนครั้งที่ใช้สอนตลอดการทดลอง จานวนนักเรียนหรือขนาดของกลุ่ม
ทดลอง และช่วงเวลาที่ใช้จัดการเรียนการสอน ดังตารางที่ 26 ซึ่งเมื่ออ้างอิงจากผลการวิเคราะห์นี้
ผู้วิจัยจึงกาหนดระยะเวลาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสาหรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นเวลาอย่างน้อย 50 นาที ต่อการสอนแต่ละครั้ง รวมจานวน
ทั้งหมด 24 ครั้ง และเลือกช่วงเวลาของกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 26 การทดลองสอนของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด
รายละเอียดการทดลองสอน

1.
2.
3.
4.
5.

2
จานวนเวลาที่ใช้สอน (นาที)
90
จานวนครั้งทีส่ อน (ครั้ง)
18
จานวนนักเรียน (คน)
26
กิจกรรมหลักที่ใช้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท1 ี่ A2
กิจกรรมหลักที่ใช้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ท2 ี่ A4
ค่าขนาดอิทธิพล
2.34

ล่าดับที่ของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย
1
6 16 11 18
90 30 30 30 35
40 9 24 24 24
30 30 15 15 15
A2 A6 A2 A2 A2
A4
2.55 2.77 3.26 3.83 4.23

22
45
12
10
A6
4.95

ค่าเฉลี่ย
50.00
21.57
20.14

3.42

* รหัสวิธีสอนที่ใช้ในการวิจัย: 1= การจัดประสบการณ์แบบโครงการ, 2=ชุดฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์,
6=การทากิจกรรมวาดภาพเป็นกลุ่ม, 11=การฝึกสมาธิและจินตนาการตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส,
16=การทากิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ, 18=กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้เปลือกข้าวโพด,
22=การเล่านิทานประกอบรูปภาพ
** รหัสกิจกรรมหลักที่ใช้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: A2 = กิจกรรมสร้างสรรค์, A4 = กิจกรรมเสริมประสบการณ์/
กิจกรรมวงกลม, A6 = กิจกรรมเกมการศึกษา

จากกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด ผู้วิจัยใช้การหาค่าความถี่ของกิจกรรม
ที่ถูกใช้แต่ละขั้นการสอน พบว่ากิจกรรมที่ถูกเลือกใช้มากที่สุดมีดังนี้
1. ขั้นนา นิยมใช้ 1) การสังเกต สารวจ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 2) กิจกรรมทางภาษาที่
กระตุ้นการคิด เช่น การระดมพลังสมอง การใช้คาถามปลายเปิด และการใช้ปริศนาคาทาย และ
3) การฟังเพื่อจินตนาการ เช่น การฟังนิทาน การฟังคาคล้องจอง และการใช้สถานการณ์จาลองจาก
เรื่องที่ฟัง
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2. ขั้นสอน นิยมใช้การสรรค์สร้างผลงาน การสังเกต สารวจ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และ
กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด เช่น การระดมพลังสมอง การใช้คาถามปลายเปิด และการใช้
ปริศนาคาทาย
3. ขั้นสรุป นิยมใช้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ การถ่ายทอดประสบการณ์เดิม การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเด็กกับเด็กหรือเด็กกับครูในสถานการณ์ต่าง ๆ และการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
4. ขั้นประเมิน นิยมใช้การนาเสนอผลงาน ทั้งผลงานจากการเล่น ศิลปะ และแบบฝึกหัด
เพื่อให้กระบวนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่พัฒนาในการวิจัยระยะที2่ มีความชัดเจนและ
เป็นระบบ ผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ความคิดสร้างสรรค์
วัจนภาษา 2) ความคิดสร้างสรรค์อวัจนภาษา 3) การแก้ปัญหา และ 4) อารมณ์สร้างสรรค์ ตาม
ความถี่ของกิจกรรมที่ถูกใช้แต่ละขั้นการสอน ดังแสดงในตารางที่ 27 โดยกาหนดนิยามการจัดกลุ่ม
กิจกรรมตามตัวแปรความคิดสร้างสรรค์ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์วัจนภาษา (Verbal creativity: VC) หมายถึง กิจกรรมที่เด็กแสดงออก
อย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์และแปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ที่เน้นการสื่อสารในระบบคาและ
ประโยค ผ่านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่นี้ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมทาง
ภาษาที่กระตุ้นการคิด การฟังเพื่อจินตนาการ และการนาเสนอผลงาน
2. ความคิดสร้างสรรค์อวัจนภาษา ( Nonverbal creativity: NVC) หมายถึง กิจกรรมที่เด็ก
แสดงออกอย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์และแปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ที่เน้นการสื่อสารโดยไม่
ใช้ระบบคาและประโยค ผ่านสัญลักษณ์ และท่าทาง ในที่นี้ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกาย
3. การแก้ปัญหา (Problem solving: PS) หมายถึง กิจกรรมที่เด็กได้ทาความเข้าใจต่อสิ่งใหม่
ค้นหาสิ่งที่ขาดหาย และใช้กระบวนการคิด/ทาเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์และ
แปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ในที่นี้ได้แก่ การสรรค์สร้างผลงาน การเล่นกับวัสดุปลายเปิด
การเล่นที่มีกฎ กติกา และ การสังเกต/การสารวจ/การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
4. อารมณ์สร้างสรรค์ ( Emotional creativity: EC) หมายถึง การจัดกระทากับสิ่งแวดล้อม
ให้มีความผ่อนคลาย อบอุ่น เป็นมิตร ปราศจากการแข่งขันและตัดสิน โดยมุ่งหวังให้เด็กใช้
กระบวนการทางความคิดที่นาไปสู่การสร้างผลงานที่ โดดเด่นมีเอกลักษณ์และแปลกใหม่สาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ในที่นี้ได้แก่ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการคิด
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ตารางที่ 27 การสอนของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูง จาแนกความถี่ตามกลุ่มของตัว
แปรสร้างสรรค์4 กลุ่ม
กิจกรรม

ความถี่

ขั้นนา
กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การฟังเพื่อจินตนาการ

3 (VC)
2 (VC)
3 (VC)

การเคลื่อนไหวร่างกาย

2 (NVC)

การสังเกต สารวจ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
การเล่นที่มีกฎ กติกา
การสรรค์สร้างผลงาน

3 (NVC)
2 (PS)
1 (PS)

การแก้ปัญหา = 6

ขั้นสอน
กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

4 (VC)
2 (VC)

ความคิดสร้างสรรค์
วัจนภาษา = 6

การเล่นกับวัสดุปลายเปิด
การสรรค์สร้างผลงาน
การสังเกต สารวจ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้

1 (PS)
6 (PS)
5 (PS)

การแก้ปัญหา = 12

การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการคิด

4 (EC)

อารมณ์สร้างสรรค์ = 4

ขั้นสรุป
กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

1 (VC)
6 (VC)

ความคิดสร้างสรรค์
วัจนภาษา = 7

การสรรค์สร้างผลงาน

1 (PS)

การแก้ปัญหา = 1

ขั้นสรุป
การนาเสนอผลงาน

7 (VC)

ความคิดสร้างสรรค์
วัจนภาษา = 7

ความคิดสร้างสรรค์
วัจนภาษา = 8
ความคิดสร้างสรรค์
อวัจนภาษา = 2
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ทั้งนี้หากนาความถี่ของกิจกรรมที่จาแนกตามตัวแปรความคิดสร้างสรรค์แต่ละกลุ่ม คือ
1) ความคิดสร้างสรรค์วัจนภาษา (VC) 2) ความคิดสร้างสรรค์อวัจนภาษา ( NVC) 3) การแก้ปัญหา
(PS) และ 4) อารมณ์สร้างสรรค์ (EC) มาเรียงเพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของการจัดการเรียนการสอน
แต่ละขั้น จะพบว่าหลักการของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คือ การสอนในขั้นนา ขั้น
สอน และขั้นสรุป ต้องเน้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ขั้นนา
ต้องมีกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์อวัจนภาษาร่วมด้วย ส่วนขั้นสอนจะต้องสร้างบรรยากาศที่ให้
อารมณ์สร้างสรรค์แก่ผู้เรียนขณะที่ขั้นประเมินให้เน้นเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ดังภาพที
13 ่

ขั้นน่า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

ความหมายของแถบสีในแต่ละขั้นการสอน
 ความคิดสร้างสรรค์วัจนภาษา (VC)
 ความคิดสร้างสรรค์อวัจนภาษา (NVC)
 การแก้ปัญหา (VC)
 อารมณ์สร้างสรรค์ (VC)

ขั้นประเมิน

ภาพที่ 13 ความต่อเนื่องของการสอนแต่ละขั้น
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ระยะที่ 2 ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล (D1)
ระยะที่ 2 ของการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) กาหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาล 2) สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล 3) ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
และ 4) ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล ฉบับร่าง มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก่าหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
กรอบแนวคิดของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ 1) ทฤษฎี/ หลักการ/
แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจาก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และ 5) บทบาทครูตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีที่มา
จากข้อมูลสาคัญ 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลตั้งต้น ที่ได้จาก การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล รวมกับการใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยโดยวิธีวิเคราะห์อภิมานจากงานวิจัย
ในต่างประเทศ ดังอธิบายไว้ในการดาเนินงานวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งนาไปสู่การออกแบบกระบวนการเรียน
การสอนโดยตรง
2. การตีความองค์ความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล เพื่อกาหนดองค์ประกอบอื่น ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจาก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และบทบาทครูตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังแสดงใน
ตารางที่ 28
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ตารางที่ 28 ที่มาขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ประเด็นพิจารณา

การน่าไปใช้กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

หมายเหตุ

1. ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิง
ทดลองของไทยเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล
2. การใช้ข้อมูลจากงานผลการ
วิเคราะห์อภิมานงานวิจัยจาก
ต่างประเทศ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรจัดใน
ช่วงเวลาของกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นจานวน 24
ครั้ง ครั้งละไม่ต่ากว่า 50 นาที และควรมี 4
ขั้นตอนต่อเนื่องในลักษณะของขั้นนา ขั้นสอน
ขั้นสรุป และขั้นประเมิน การสอนทุกขั้นต้องเน้น
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ในประเด็นเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหา ขั้นนาต้องมีกิจกรรมความคิด
สร้างสรรค์อวัจนภาษาร่วมด้วย ส่วนขั้นสอน
จะต้องสร้างบรรยากาศที่ให้อารมณ์สร้างสรรค์แก่
ผู้เรียน และขั้นประเมินใช้เน้นเฉพาะความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
พิจารณาพัฒนาการทั่วไปและพัฒนาการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกแต่ละอย่าง
เพื่อเป็นแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียน
การสอน

กระบวน
การเรียนการสอน

3. พัฒนาการทั่วไปและ
พัฒนาการทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

กระบวน
การเรียนการสอน

1. วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบฯ
เปิดโอกาสและพื้นที่ให้เด็กแสดงออกถึงแรงขับ 2. กระบวนการเรียนการ
สอน
ภายในและปมขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
3. ผลที่ผู้เรียนจะได้รั
4.2 ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม สื่อ และอุปกรณ์ที่นามาใช้จะต้องสามารถ
4. บทบาทครู
กระตุ้นให้เด็กตอบสนองได้หลากหลาย

4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
ความคิดสร้างสรรค์
4.1 ทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์

4.3 ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม
และพัฒนาการ

ให้อิสระแก่เด็กและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

4.4 ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญา

ความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงออกได้ไร้
ขีดจากัด และส่งเสริมได้โดยการพัฒนาทักษะ
การคิดอเนกนัย

4.5 ทฤษฎีระบบ

ต้องสร้างแรงดลใจให้เด็ก และให้การยอมรับ
ผลงานของเด็ก ทั้งจากครูและเพื่อนว่า ผลงานนั้น
คือผลงานที่สร้างสรรค์
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ตารางที่ 28 (ต่อ) ที่มาขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ประเด็นพิจารณา
4.6 แนวคิดเรื่อง 4Ps

5. ประเภทของความคิด
สร้างสรรค์

การน่าไปใช้กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

หมายเหตุ

ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กในด้าน
บุคคล (Person) ด้านกระบวนการ(Process) ด้าน
ผลงาน (Product) และส่งเสริมเด็กให้เป็นผู้สร้าง
สภาวะบังคับหรือสภาพแวดล้อม(Press or
environment) ที่สร้างสรรค์
มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก ( Little-c วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ
creativity) ของเด็ก หรือ ความคิดสร้างสรรค์
ระดับสิ่งใหม่ในชีวิตประจาวัน (
Everyday
innovation) เน้นการแสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์ที่ไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง สามารถผ่านทั้ง
กระบวนการและผลงาน

เมื่อนาตารางที่
28 ไปใช้กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จึงเกิดเป็นหลักการสาคัญของ
รูปแบบ คือ 1) การสร้างเงื่อนไขให้เด็กอนุบาลคิดแก้ปัญหาผ่านสื่อปลายเปิดที่แปลกใหม่น่าสนใจ
และนาเสนอความคิดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ และ 2) การสนับสนุนให้
เด็กอนุบาลแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านทั้งวัจนและอวัจนภาษา ภายใต้ บรรยากาศที่เป็น
มิตร มีการยอมรับ ชื่นชมซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
การดาเนินงานตามขั้นตอนที่
1 นาไปสู่การกาหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎีในการสร้างรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาล ดังภาพที่ 14 แล้วจึง สร้างเป็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ดังภาพที่ 15 จากนั้นจึงสร้างแผนการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจานวน 24 แผน พร้อมแบบประเมิน
การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลแนบท้าย เพื่อใช้ประเมินความคิดสร้างสรรค์
ระหว่างเรียน (Formative assessment) โดยจะอธิบายลาดับต่อไป
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ความคิดสร้างสรรค์
1. ความคิดริเริ่ม
2. ความคิดคล่องแคล่ว
3. ความคิดยืดหยุ่น
4. ความคิดละเอียดลออ

สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การจัดนิทรรศการ
การแบ่งปันประสบการณ์
การแก้ปัญหา

การสารวจความเป็นไปได้

ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เชิงทดลองของไทยเกี่ยวกับ
การส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

1. พัฒนาการทั่วไป
2. พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
3. แนวคิดเรื่อง 4Ps
4. ประเภทของความคิดสร้างสรรค์

การใช้ข้อมูลจากงาน
ผลการวิเคราะห์
อภิมานงานวิจัยจาก
ต่างประเทศ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

ภาพที่ 14 กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

หลักการ

กระบวนการเรียนการสอน

บทบาทครู

1. สร้างเงื่อนไขให้เด็กอนุบาลได้
คิดแก้ปัญหา โดยใช้สื่อปลายเปิดที่
แปลกใหม่น่าสนใจ และน้าเสนอ
ความคิดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดดเด่น
และมีเอกลักษณ์
2. สนับสนุนให้เด็กอนุบาล
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ทั้งวัจนและอวัจนภาษา ภายใต้
บรรยากาศที่เป็นมิตร มีการยอมรับ ชื่นชม
ซึ่งกันและกัน

1. ขั้นสารวจความเป็นไปได้ (ขั้นนำ)
1.1 เปิดโอกาสให้เด็กส้ารวจสื่อที่มีรูปแบบแตกต่างกันอย่างอิสระ
1.2 ร่วมสนทนาถึงความเป็นไปได้อื่น ๆ เกี่ยวกับสื่อนั้น ๆ แล้ว
ถ่ายทอดผ่านท่าทาง
2. ขั้นการแก้ปัญหา (ขั้นสอน)
แก้
ปัญหาตามเงื่อนไขที่ ถูกก้าหนดขึ้นอย่าง ท้าทายต่อการใช้ ความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็น ผลงาน ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร ไม่มี
ลักษณะของการตัดสินและแข่งขัน
3. ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ (ขั้นสรุป)
3.1 สนทนาเกี่ยวกับวิธีสร้างผลงาน ปัญหาที่เกิดขณะสร้างผลงาน
และวิธีแก้ปัญหาที่เด็กแต่ละคนใช้
3.2 ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นๆจากกรณีของเพื่อน
4. ขั้นการจัดนิทรรศการ (ขั้นประเมิน)
เด็กๆจัดวางผลงานของตนร่วมกับเพื่อนเพื่อร่วมชื่นชมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

1. สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่าง
สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ
2. จัดเตรียมสื่อที่สามารถกระตุ้นให้เด็กแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ได้เพียงพอต่อความต้องการ
3. จัดช่วงเวลาให้เพียงพอต่อการใช้ทั้งความคิดริเริ่ม ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ อย่างเต็มที่ใน
การสร้างผลงานแต่ละครั้ง
4. ยอมรับความแตกต่างในการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก
5. ใช้น้าเสียงอบอุ่น เป็นมิตร และให้อิสระกับเด็ก เพื่อสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์
6. สนับสนุนให้เด็กชื่นชมกระบวนและผลงานผู้อื่น
7. ประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กทั้ง
ด้านบุคคล กระบวนการ ผลงาน และการสร้างบรรยากาศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ขนาดเล็ก ( Little-c creativity) ของเด็ก
อนุบาล ทั้งด้านความคิดริเริ่ม ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออ
2. เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้านบุคคล กระบวนการ และ
ผลงานของเด็กอนุบาล
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเกิดความคิด สร้างสรรค์ใน
ห้องเรียนของเด็กอนุบาล

ผลที่เด็กจะได้รับ
1. ด้านบุคคล : เด็กมีความเชื่อมั่นและมีความกล้าเสี่ยงที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆด้วยแบบฉบับของตนเอง
2. ด้านกระบวนการ: เด็กสามารถพัฒนาวิธีแก้ปัญหาขึ้นใหม่ได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้ความคิดเชื่อมโยง สังเคราะห์ และคิดเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมาใช้
เพื่อให้การแก้ปัญหาสัมฤทธิ์ผล
3. ด้านผลงาน: เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ และมีความสมบูรณ์ตามที่เด็กตั้งใจให้เกิดขึ้น
4. ด้านการสร้างบรรยากาศ : เด็กมีการตอบสนองทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการท้างานร่วมกับผู้อื่นได้

ภาพที่ 15 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
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เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นครั้งนี้กับทฤษฎีกลุ่มทั้ง 5 คือ 1)
ทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theories) ที่กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถอธิบาย ได้
โดยกว้างผ่านกระบวนการทางานของจิตไร้สานึกและจิตก่อนสานึก (Unconscious and preconscious
processes) 2) ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist theories) ซึ่งอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็น
ผลของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจง3) ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยมและพัฒนาการ(Humanist and
development theories) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากการเติบโตที่ดีตาม
ธรรมชาติซึ่งคาดเดาได้ 4) ทฤษฎีกลุ่มความคิดสร้างสรรค์เชิงพุทธิปัญญา (Creativity as cognition)
เสนอว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถอธิบายด้วยกระบวนการเดียวกับกระบวนการทางปัญญาอื่นๆ
และมีรูปแบบเหมือนการทางานของคอมพิวเตอร์ และ 5) ทฤษฎีระบบ (Systems theories) ซึ่งเห็นว่า
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน รวมทั้งกระบวนการ ทาง
ปัญญา ลักษณะทางบุคลิกภาพ การปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ขอบเขตและกรอบของงานนั้นๆ จึง
อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นี้มีความใกล้เคียง
กับทฤษฎีระบบของ Csikszentmihalyi (1999 อ้างถึงใน Starko, 2005) มากที่สุด ซึ่งกล่าวถึงปฏิสัมพันธ์
ของปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ บุคคล (Person: individual talent) ขอบเขตเนื้อหา (Domain: the discipline in
which this individual works) และการควบคุมตัดสิน (Field: social organization of domain) เนื่องจากมี
การพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ทั้งใน
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านผลงาน และด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมี
การมองเด็กในฐานะที่เป็นทั้งผู้ที่ต้องการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งของ
สภาพแวดล้อมที่สร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ให้แก่กันและกัน
แผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
เพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน และ
แบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัด
การเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนการสอน
1.1 ศึกษาทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผล
การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
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1.2 สอบถามเด็กอนุบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างถึงหัวข้อที่เด็กสนใจจนครบจานวน
24
หัวข้อ นามาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้สาหรับเด็กวัย 3-5 ปี ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ได้ผลดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 หัวข้อเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนจาแนกตามสาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
ธรรมชาติรอบตัว
และสถานที่แวดล้อมเด็ก
1. ชื่อภาษาอังกฤษ
1. มะโรงงูใหญ่
1. สายรุ้ง
2. ทรงผม
2. วันแห่งความรัก
2. ต้นไม้
3. โครงกระดูกเต้นระบา 3. ตึกรามบ้านช่อง
3. ดอกไม้
4. ผลไม้
5. ทะเลงาม
6. ปลาสีสวย
7. นกน้อยน่ารัก
8. ที่ให้อาหารนก
9. สิงโต
10. เมื่อสัตว์กลายพันธุ์
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก

รวม 3 หัวข้อ

รวม 3 หัวข้อ

รวม 10 หัวข้อ

สิ่งต่างๆรอบตัว
1. ของกลมๆ
2. พ่นสีละอองสวย
3. ออกแบบเสื้อผ้า
4. ลายผ้า
5. หน้ากาก
6. เครื่องประดับ
7. อาหารชุด
8. หุ่นยนต์

รวม 8 หัวข้อ

รวมทั้งหมดจานวน 24 หัวข้อ

1.3 เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน เตรียมสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งแต่ละแผน
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์สาคัญ การจัดกระบวนการเรียน
การสอน สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผล โดยกาหนดขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล เป็น 4 ขั้น คือ
1) ขั้นสารวจความเป็นไปได้ เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้เด็กสารวจสื่อที่มีรูปแบบ
แตกต่างกันอย่างอิสระ เช่น สื่อของจริง สื่อของจาลอง สื่อรูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อ
เพิ่มพูน
ประสบการณ์เดิม และเกิดความเข้าใจต่อสิ่งใหม่ ได้จินตนาการถึงความน่าจะเป็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่
กาลังให้ความสนใจ แล้วถ่ายทอดผ่านคาพูดและท่าทาง ทั้งนี้สื่อที่นาเสนอในขั้นนี้จะต้องมีความงาม
หรือแปลกใหม่น่าสนใจจนถึงขั้นสร้างแรงดลใจให้เด็กต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์
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2) ขั้นการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่กาหนดปัญหาหรือเงื่อนไขที่ท้าทายต่อการใช้
ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ คือ อบอุ่น
เป็นมิตร ไม่มีลักษณะของการตัดสินและแข่งขัน
3) ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ เป็นขั้นตอนที่เน้นการสนทนาถึงกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานของเด็กแต่ละคน ตั้งแต่ที่มาของแนวคิด เทคนิควิธีที่ใช้ ปัญหาที่เกิดขณะสร้าง
ผลงาน วิธีแก้ปัญหาที่ทดลองใช้ วิธีที่แก้ปัญหาได้สาเร็จ ความรู้สึกขณะสร้างผลงาน ความรู้สึกหลัง
สร้างผลงาน ตลอดจนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของเด็กคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการสร้างผลงาน โดยอาจ
เป็นการสนทนาระหว่างครูกับเด็กกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้
4) ขั้นการจัดนิทรรศการ เป็นขั้นตอนที่เด็กๆเลือกจัดวางผลงานที่ทาเสร็จแล้วของ
ตนร่วมกับผลงานของเพื่อน เพื่อร่วมชื่นชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ
2. แบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
2.1 ศึกษาการสร้างแบบประเมินที่ให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring rubric) โดยในที่นี้เลือก
สร้างแบบประเมินการแสดงออก ทางความคิดสร้างสรรค์ด้วยการให้คะแนนรูบริคแบบแยกส่วน
(Analytic scoring rubric) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1-5 ซึ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่องค์ประกอบของ
กระบวนการหรือผลงาน แล้วนาแต่ละส่วนมารวมกันเป็นคะแนนรวม เพื่อจะได้เอื้อต่อครูอนุบาลใน
การวิเคราะห์ภายหลังว่าควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กเป็นรายบุคคลอย่างไร ประกอบกับ
Wiseman (2012) ซึ่งพบว่าเมื่อต้องประเมินผลงานที่มีความเป็นอัตนัย การให้คะแนนรูบริคแบบแยก
ส่วนมีประสิทธิภาพสูงกว่าการให้คะแนนรูบริคแบบองค์รวม (Holistic scoring rubric)
2.2 ศึกษาพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
2.3 ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของ Lehane (1979) และDuffy (1998)
เป็นกรอบเพื่อสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในระดับชั้นบริบาล และอนุบาลปีที่ 1-3 ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 จานวน 89 คน เพื่อทาความเข้าใจพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยให้ชัดเจน
2.4 ศึกษาทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผล
การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
2.5 ร่างเกณฑ์การประเมิน การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ซึ่ง
แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ด้าน ด้านละ 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบละ 5 คะแนน ดังตารางที่ 30
รวมคะแนนทุกด้านเท่ากับ 40 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
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1) ด้านบุคคล คือคุณลักษณะนิสัยที่ส่งเสริมให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานอย่างมี
เอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตนเอง จากการพิจารณาเลือก คาคุณศัพท์ที่สะท้อนถึงการเป็น ผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งรวบรวมโดย Runco และ Johnson (2002) ผู้วิจัยจึงกาหนดให้ 1) ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และ2) ความกล้าเสี่ยง มาเป็น2 องค์ประกอบในการให้คะแนนด้านบุคคล รวม10 คะแนน
2) ด้านกระบวนการ คือวิธีการจัดการวัตถุหรือสถานการณ์ตรงหน้าเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับ หลักการของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ ฯ ผู้วิจัยจึงกาหนดให้ 1) การแก้ปัญหา และ 2) การเชื่อมโยง
สังเคราะห์ เปลี่ยนแปลง เป็น 2 องค์ประกอบในการให้คะแนนด้านกระบวนการ รวม 10 คะแนน
3) ด้านผลงาน คือ สิ่งที่เป็นรูปธรรมอันเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
สะท้อนถึงระดับของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ
ที่เน้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ขนาดเล็ก (Little-c creativity) ของเด็กอนุบาล หรือ การแสดงออก
ทางความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง แต่ยังคงมีความ
โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีความสมบูรณ์ในด้านการสื่อความหมาย ผู้วิจัยจึงกาหนดให้ 1) ความมี
เอกลักษณ์ และ 2) ความสมบูรณ์ เป็น 2 องค์ประกอบในการให้คะแนนด้านผลงาน รวม 10 คะแนน
4) ด้านการสร้างบรรยากาศ คือ การเป็นส่วนร่วมในการสร้างภาวะที่เอื้อต่อการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งควรมีลักษณะที่เป็นมิตร ยอมรับซึ่งกันและกัน และปราศจากการแข่งขัน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงกาหนดให้ 1) การตอบสนองต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น และ 2) อารมณ์ขัน เป็น
2 องค์ประกอบในการให้คะแนนด้านการสร้างบรรยากาศ รวม 10 คะแนน
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ตารางที่ 30 เกณฑ์การประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
องค์ประกอบ
1. ด้านบุคคล

2. ด้าน
กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
1.1 ความเชื่อมั่นในตนเอง
1) เมื่อเวลาผ่านไป ยังคงแสดงท่าทางลังเล ไม่แน่ใจ ก่อนเริ่มสร้างผลงาน (ระดับ 1)
2) ขอร้องให้คนอื่นช่วยสร้างผลงานให้ (ระดับ 2)
3) ถามคนอื่นว่าต้องทาอย่างไรแล้วจึงเริ่มสร้างผลงานด้วยตนเอง (ระดับ 3)
4) สังเกตกระบวนการสร้างผลงานของผู้อื่นแล้วจึงเริ่มทาด้วยตนเอง (ระดับ 4)
5) สร้างผลงานด้วยตนเองทันที (ระดับ 5)
1.2 ความกล้าเสี่ยง
1) สร้างผลงานตามเงื่อนไขที่กาหนดด้วยรูปแบบเดิม (ระดับ 1)
2) เมื่อเห็นคนอื่นทดลองใช้สื่อเสริมหรือใช้วิธีการแปลกใหม่จึงซักถามว่าสามารถทาได้
หรือไม่ ก่อนตัดสินใจไม่ทา (ระดับ 2)
3) เมื่อเห็นคนอื่นทดลองใช้สื่อเสริมหรือใช้วิธีการแปลกใหม่จึงซักถามว่าสามารถทาได้
หรือไม่ ก่อนตัดสินใจทาตาม (ระดับ 3)
4) เมื่อเห็นคนอื่นทดลองใช้สื่อเสริมหรือใช้วิธีการแปลกใหม่จึงริเริ่มทาในแบบของ
ตนเองไม่ซ้ากับใคร (ระดับ 4)
5) ริเริ่มทดลองใช้สื่อเสริมหรือใช้วิธีการแปลกใหม่ (ระดับ 5)
2.1 การแก้ปัญหา
1) พบปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางาน แต่เลี่ยงปัญหา (ระดับ 1)
2) พบปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางาน และขอให้ผู้อื่นแก้ปัญหาให้ (ระดับ 2)
3) พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองแต่ไม่สาเร็จ (ระดับ 3)
4) ใช้วิธีที่คุ้นเคยแก้ปัญหาจนสาเร็จ (ระดับ 4)
5) มีการลองผิดลองถูกเพื่อแก้ปัญหาจนสาเร็จ (ระดับ 5)
*หมายเหตุ* กรณีที่ไม่พบปัญหาระหว่างการทางาน ให้สังเกตกระบวนการแก้ปัญหาหลังผลงานสาเร็จ ซึ่งถ้า
เด็กไม่พบจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถือว่ากระบวนการทางานยังไม่ซับซ้อนพอที่จะเรียกร้องให้เกิดการ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ พิจารณาให้คะแนนที่ระดับ 0

2.2 การเชื่อมโยง สังเคราะห์ เปลี่ยนแปลง
1) รวม แยก หรือปรับแต่งอุปกรณ์ โดยคงรูปลักษณ์เดิมไว้ (ระดับ 1)
2) รวม แยก หรือปรับแต่งอุปกรณ์จนมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย (ระดับ 2)
3) รวม แยก หรือปรับแต่งอุปกรณ์จนมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง (ระดับ 3)
4) นาอุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงแล้วมาปรับแต่งซ้าอีกครั้ง (ระดับ 4)
5) นาอุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมาใช้ร่วมกันจนเกิดเป็นรูปลักษณ์ใหม่
(ระดับ 5)

162
ตารางที่ 30 (ต่อ) เกณฑ์การประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
องค์ประกอบ
3. ด้านผลงาน

เกณฑ์การประเมิน
3.1 ความมีเอกลักษณ์
1) ผลงานเหมือนกับของคนอื่น (ระดับ 1)
2) ผลงานมีบางส่วนคล้ายผลงานคนอื่น (ระดับ 2)
3) ผลงานโดดเด่น แต่ไม่แตกต่างจากผลงานทีผ่ ่านมา (ระดับ 3)
4) ผลงานโดดเด่น แตกต่างจากผลงานทีผ่ ่านมา แต่มีบางส่วนคล้ายกับผลงานคนอื่น
(ระดับ 4)
5) ผลงานโดดเด่น แตกต่างจากผลงานที่ผ่านมา และไม่คล้ายกับผลงานคนอื(ระดั
่น บ 5)
3.2 ความสมบูรณ์
1) ผลงานไม่มีความสอดคล้องกลมกลืน ขาดรายละเอียด (ระดับ 1)
2) ผลงานไม่มีความสอดคล้องกลมกลืน แต่มีรายละเอียด (ระดับ 2)
3) ผลงานมีความสอดคล้องกลมกลืน ขาดรายละเอียด (ระดับ 3)
4) ผลงานมีความสอดคล้องกลมกลืนและรายละเอียด (ระดับ 4)
5) ผลงานมีความสอดคล้องกลมกลืน มีรายละเอียด และสื่อความหมายชัดเจน(ระดับ 5)

4. ด้านการสร้าง 3.3 การตอบสนองต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น
1) แสดงท่าทางสนใจกระบวนการ หรือผลงานของผู้อื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระดับ 1)
บรรยากาศ
2) แสดงท่าทางสนใจกระบวนการและผลงานของผู้อื่น (ระดับ 2)
3) กล่าวชื่นชมกระบวนการหรือผลงานของผู้อื่น (ระดับ 3)
4) กล่าวชื่นชมกระบวนการและผลงานของผู้อื่น (ระดับ 4)
5) กล่าวชื่นชมกระบวนการและผลงานของผู้อื่น และชวน
ให้ผู้อื่นชื่นชมผลงานที่ไม่ใช่
ของตนเอง (ระดับ 5)
3.4 อารมณ์ขัน
1) แสดงอาการวางเฉย แม้ว่าเพื่อนๆกาลังสนุกสนาน (ระดับ 1)
2) ตอบรับอารมณ์ขันด้วยการยิ้ม หัวเราะ หรือใช้ภาษาท่าทางอื่นๆ (ระดับ 2)
3) ตอบรับอารมณ์ขันด้วยการยิ้ม หัวเราะ และพูดโต้ตอบในสถานการณ์นั้น(ระดั
ๆ บ 3)
4) ตอบรับอารมณ์ขันด้วยการสร้างสถานการณ์ต่อเนื่อง (ระดับ 4)
5) เป็นผู้เริ่มต้นสร้างสถานการณ์หรือคาพูทดี่ทาให้ผู้อื่นเกิดอารมณ์ขัน (ระดับ 5)
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2.6 กาหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนน ดังนี้
คะแนนรวมระหว่าง 0 – 19 มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ต่า
คะแนนรวมระหว่าง 20 – 23 มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่า
คะแนนรวมระหว่าง 24 – 27 มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ปานกลาง
คะแนนรวมระหว่าง 28 – 31 มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างสูง
คะแนนรวมระหว่าง 32 – 40 มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์สูง
2.7 กาหนดแนวทางการใช้แบบประเมิน ดังนี้
1) วางแผนการบันทึกล่วงหน้า เช่น แบ่งเด็กจากกลุ่มใหญ่เป็น 3 กลุ่มย่อยตาม
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่วัดได้จากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์เป็นกลุ่มที่มีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ต่า ปานกลาง และสูง
2) สังเกตการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ตั้งแต่เริ่มต้นทางาน
กระทั่งทางานเสร็จ โดยสังเกตคราวละ 3 คน ต่อการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง
3) ระบุวันเวลา ครั้ง และกิจกรรมที่ใช้สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กแต่ละคนเพื่อใช้ตรวจสอบความครบถ้วนภายหลัง
4) บรรยายรายละเอียดกระบวนการทางานสร้างสรรค์ของเด็กให้ได้รายละเอียด
และต้องไม่ใช่การตีความ
5) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสังเกตเมื่อเสร็จสิ้นการสังเกต
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ที่สร้างขึ้น
ผู้วิจัยนาแบบประเมิน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางการศึกษาปฐมวัย จานวน 5 คน
ประเมินตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้
1. การประเมินความสอดคล้องภายในองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
2. การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนฯ
3. การประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาล
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แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีลักษณะดังนี้
1. ความสอดคล้องภายในองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล และการประเมินความสอดคล้อง
ของแบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ใช้เกณฑ์การพิจารณาความ
สอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item objective congruence: IOC) จากสูตร

IOC 
เมื่อ

IOC
R

N

R
N

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง
”
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
”
จานวนผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาเกณฑ์ความสอดคล้อง ดังนี้
1 หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นตามรายการประเมินข้อนั้นมีความสอดคล้อง
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นตามรายการประเมินข้อนั้นมีความสอดคล้อง
-1 หมายถึง แน่ใจว่าประเด็นตามรายการประเมินข้อนั้นไม่มีความสอดคล้อง
จากนั้นนาคะแนนการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิมาแทนค่าในสูตรดัชนีความสอดคล้อง
ถ้าดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ไม่ต้อง
ปรับปรุง
2. ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
ใช้การประเมินแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ระดับ
5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ระดับ
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย (ควรปรับปรุง)
ระดับ
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด (ต้องปรับปรุงอีกมาก)
จากนั้นคานวณค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
เทียบเกณฑ์ดังนี้
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เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมน้อย
เหมาะสมน้อยที่สุด

ช่วงคะแนน
”
”
”
”

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

การกาหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสม คือ ถ้าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ถือว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพเหมาะสมใน
เบื้องต้น ไม่ต้องทาการปรับปรุง สาหรับข้อใดได้คะแนนต่ากว่า 3.50 ให้พิจารณาถึงเหตุผลเป็นราย
ข้อ โดยสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ในแต่ละวัตถุประสงค์ พบว่า 1) ความ
สอดคล้องภายในองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มีค่า IOC ของแต่ละข้อมากกว่า 0.05 คืออยู่ระหว่าง
0.80 -1.00 ค่าเฉลี่ยโดยรวมของทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 หมายความว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนมี
ความสอดคล้องภายในองค์ประกอบ 2) ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ด้านการกาหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ด้านองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
ขณะที่ด้านการเรียบเรียงภาษา มีค่าฉลี่ยเท่ากับ 4.50
เมื่อนารูปแบบไปทดลองใช้เป็นเวลา1 สัปดาห์ กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จานวน 28 คน
ของศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อศึกษานาร่องก่อนการ
ทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯที่พัฒนาขึ้น และเพื่อหาคุณภาพของ แบบประเมิน
การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล โดยหาค่าความเที่ยงของ แบบประเมินการ
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล และค่าความเที่ยงในการตรวจให้คะแนนของผู้
ประเมิน ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าความเที่ยงของแบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล 4 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านผลงาน ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างบรรยากาศ มี
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.826, 0.840, 0.822 และ 0.813 ตามลาดับ ขณะที่ค่าความเที่ยงในการตรวจให้
คะแนนของผู้ประเมินเท่ากับ 0.892
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ผู้วิจัยนาผลการประเมินคุณภาพต่าง ๆ มาใช้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนฯ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ก่อนนาไปใช้จริงในการวิจัยระยะต่อไป

ระยะที่ 3 ระยะทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ โดยใช้การวิจัยเชิง
ทดลองเพื่อปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ (R2&D2)
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
1. ประชากร
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ตั้งต้นด้วยการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์เป็น
นักเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียน 4 สังกัด คือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานัก บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงถือว่าประชากรในขั้นการทดสอบคุณภาพ
จึงมีลักษณะเดียวกัน
ดังนั้น
ประชากรของการวิจัยระยะที่ 3 ได้แก่ เด็กอนุบาลที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ของโรงเรียน
ทั้ง 4 สังกัด ได้แก่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานัก บริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้เกิดนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด ทั้ง
ระดับความคิดสร้างสรรค์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงดาเนินการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
2.1 เลือกโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองคือ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีความเปิดกว้างในการรับนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบกับ
ผู้อานวยการโรงเรียนมีความสนใจเป็นพิเศษในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กอนุบาล
และเป็นโรงเรียนที่มีจานวนชั้นเรียนอนุบาลทั้งหมด 17 ห้อง แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จานวน
11 ห้อง และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จานวน 6 ห้อง เอื้อต่อการทาวิจัยเชิงทดลอง
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2.2 สร้างแบบประเมินคุณลักษณะของครูประจาชั้น
การสร้างแบบประเมินคุณลักษณะของครูประจาชั้น ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมตัวแปร
แทรกซ้อนก่อนเริ่มการทดลองนั้น มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาองค์โครงสร้างการวัดตัวแปรของคุณลักษณะการเป็นครูที่สัมพันธ์ความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล แล้วนามาปรับให้อยู่ในรูปของแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 4
ระดับ มีรายละเอียดของประเด็นข้อคาถาม ดังตารางที่ 31
ตารางที่ 31 ประเด็นข้อคาถามในแบบสอบถามจาแนกตามตัวแปรทีของคุ
่ ณลักษณะการเป็นครู
คุณลักษณะการเป็นครู
1. วิธีการจัดการเรียนรู้

2. การสร้างภาวะที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์

ประเด็น
1.1 การตั้งจุดประสงค์ในแผนการสอน
1.2 หลักและพฤติกรรมการใช้คาถาม
1.4 กระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์
รวม

จานวนข้อ
1
7
12

1. การยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. การเคารพความคิดเห็นของเด็ก

17
7

รวม
รวมจานวนข้อทั้งหมด

ข้อที่
1
2-8
9-20

20
1-17
18-24

24
44

2) นาแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าเรื่องลักษณะการเป็นครูไป ทดลองใช้กับครู
อนุบาลของโรงเรียน อนุบาลจุติพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี โรงเรียนอนุบาล
ศาลาแดง โรงเรียนหทัยชาติ และโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส ศิริอุปถัมภ์ รวม
จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha coefficient ) ได้ค่ า
ความเที่ยงของแบบสอบถามด้านวิธีการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 0.85 และด้านการสร้างภาวะที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 0.82
3) นาผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และจัดทาเป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์พร้อมนาไปใช้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
4) นาแบบประเมินคุณลักษณะของครูประจาชั้นไปให้ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทั้ง 6
ห้อง ทาเพื่อประเมินตนเอง และให้ครูหัวหน้าสายชั้นอนุบาลทาเพื่อประเมินครูประจาชั้น นาคะแนน
จาก 2 ส่วนมาหาค่าเฉลี่ย เนื่องจากผลการวิจัยของ นิสิตา อยู่อาไพ ( 2549) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
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ระหว่างปัจจัยด้านครูกับการคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร พบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ และการสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของครูมีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
5) จับคู่ห้องเรียนที่มีคะแนนคุณลักษณะการเป็นครูใกล้เคียงกันที่สุดเพื่อกาหนดเป็น
กลุ่มตัวอย่างของการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ได้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 และ 2/4 เป็นกลุ่มตัวอย่าง
6) จับฉลากเลือกห้องเรียนที่จะใช้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งนี้พบว่าทั้งสอง
ห้องมีคะแนนคุณลักษณะการเป็นครูในภาพรวมใกล้เคียงกัน โดยมีส่วนต่างของคะแนนเฉลี่ยเพียง
4.50 คะแนน ดังตารางที่ 32
ตารางที่ 32 คุณลักษณะการเป็นครูของห้องที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง (36 คน)
กลุ่มควบคุม (36 คน)

คุณลักษณะการเป็นครู
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การสร้างภาวะที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์
67.50
81.00
72.50
80.50

รวม
148.50
153.00

3) ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย และการจัดกิตกรรมสร้างสรรค์
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
4 ด้าน คือ
1) ความคิดริเริ่ม
2) ความคิดคล่องแคล่ว
3) ความคิดยืดหยุ่น
4) ความคิดละเอียดลออ
4) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
4.1 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ทีซีที-ดีพี (TCT-DP: Test for creative thinking - drawing production) สร้างขึ้นโดย Jellen
และ Urban ในปี ค.ศ.1984 ซึ่ง Urban (2005) รายงานว่าได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อประเมิน
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้ถูกวัดอย่างองค์รวม สามารถใช้ได้กับบุคคลต่างๆในช่วง
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อายุที่กว้าง มีอานาจในการจาแนกผู้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูง และผู้มีความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์ต่า อีกทั้งเป็นการประเมินที่ไม่ซับซ้อนด้านกระบวนการ ใช้ต้นทุนต่า และ
สามารถใช้ได้ในทุกวัฒนธรรม
สามารถนามาจัดกลุ่มองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ได้เป็น
4 ด้าน คือ
1) ด้านความคิดริเริ่ม คะแนนเต็ม 12 คะแนน
ประกอบด้วย การวาง หรือการใช้กระดาษแตกต่างไป จากเมื่อวางกระดาษทดสอบ
ให้แบบปกติธรรมดา A (Uca) ภาพที่เป็นนามธรรมหรือไม่เป็นภาพของจริง B (Ucb) ภาพรวมของ
รูปทรง เครื่องหมาย ตัวอักษรหรือตัวเลข และ/หรือ การใช้ชื่อหรือภาพที่เหมือนการ์ตูนC (Ucc) ภาพที่
ต่อเติมไม่ใช่ภาพที่วาดกันแพร่หลายทั่วไป D (Ucd)
2) ด้านความคิดคล่องแคล่ว หรือ ด้านความเร็ว (Sp) คะแนนเต็ม 6 คะแนน
3) ด้านความคิดยืดหยุ่น คะแนนเต็ม 24 คะแนน
ประกอบด้วย ด้านการข้ามเส้นกั้นเขตโดยการใช้ชิ้นส่วนที่กาหนดให้นอกกรอบ
ใหญ่ (Bfd) ด้านการข้ามเส้นกั้นเขตอย่าง อิสระโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนที่กาหนดให้นอกกรอบใหญ่ ( Bfi)
ด้านภาพเปอร์สเปคทีฟ P( e) ด้านอารมณ์ขัน (Hu)
4) ด้านความคิดละเอียดลออ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ประกอบด้วย ด้านการต่อเติม (Cn) ด้านความสมบูรณ์ ( Cm) ด้านภาพที่ สร้างขึ้น
ใหม่ (Ne) ด้านการเชื่อมโยงที่เกิดโดยเส้น (Cl) ด้านการต่อเนื่องที่ทาให้เกิดเป็นเรื่องราว (Cth)
4.2 ผู้วิจัยดาเนินการหาคุณภาพของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ตามลาดับต่อไปนี้
1) นาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทีซีที- ดีพี ( TCT-DP) ไปใช้กับเด็กอนุบาลที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 202 คน โดยทาการวัดทีละคนระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554
2) นาแบบทดสอบ 30 ฉบับที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายในข้อ 1 ไปหาค่าสัมประสิทธิ์ของ
เพียร์สัน ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญอีก 2 ท่า น เพื่อหาค่าความสอดคล้องในการตรวจให้ คะแนน
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์สันโดยภาพรวมเท่ากับ0.97 และ 0.99
3) นาข้อมูลที่ได้ไปใช้จากข้อ 1 ไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ ร่วมกับข้อมูลจาก
การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 72 คนที่วัด ก่อน-ระหว่าง-หลังการทดลอง
ในการวิจัยระยะที่ 3 มาหาคุณภาพร่วมด้วย รวมจานวน 274 คน
4) วิเคราะห์ค่าความยาก ( PE ) และค่าอานาจจาแนก (D) ของแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ โดยคานวณจากสูตรของ Whitney และ Saber (1970 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และ อังคณา
สายยศ, 2539) ดังนี้
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ดัชนีค่าความยากของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง
ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่า
จานวนนักเรียนที่ทาแบบทดสอบของกลุ่มสูง
คะแนนที่นักเรียนทาได้สูงสุด
คะแนนที่นักเรียนทาได้ต่าสุด
ดัชนีค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าความยากดังนี้
ค่า PE อยู่ระหว่าง 0.81 – 1.00 แสดงว่าเป็นแบบทดสอบที่ง่ายมาก
ค่า PE อยู่ระหว่าง 0.61 – 0.80 แสดงว่าเป็นแบบทดสอบที่ค่อนข้างง่าย
ค่า PE อยู่ระหว่าง 0.41 – 0.60 แสดงว่าเป็นแบบทดสอบที่ง่ายปานกลาง
ค่า PE อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.40 แสดงว่าเป็นแบบทดสอบที่ค่อนข้างยาก
ค่า PE อยู่ระหว่าง 0.00 – 0.20 แสดงว่าเป็นแบบทดสอบที่ยากมาก
ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าอานาจจาแนกดังนี้
ค่า D ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป แสดงว่าแบบทดสอบมีอานาจจาแนกดีมาก
ค่า D ตั้งแต่ 0.30 - 0.39 แสดงว่าแบบทดสอบมีอานาจจาแนกดีพอสมควร
ค่า D ตั้งแต่ 0.20 - 0.29 แสดงว่าแบบทดสอบมีอานาจจาแนกพอใช้ได้
ค่า D ต่ากว่า 0.19 ลงมา แสดงว่าแบบทดสอบมีอานาจจาแนกไม่ดี ต้องปรับปรุง
5) ผลการวิเคราะห์ได้ ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก และค่าความเที่ยง ที่ดีที่สุดของ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทีซีที- ดีพี (TCT-DP) เท่ากับ 0.507 0.794 และ 0.916 ตามลาดับ
แสดงว่ามีค่าความยากปานกลาง มีอานาจจาแนกดีมาก และมีค่าความเที่ยงสูง ดังตารางที่ 33
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ตารางที่ 33 คุณภาพของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการวิจัย
คุณภาพของแบบทดสอบ
ค่าความเที่ยง
ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก (Cronbach's
alpha)

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

1. ข้อมูลจากนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 202 คน
(ทดสอบทั้งฉบับ 14 ด้าน)

0.401

0.510

0.502

2. ข้อมูลจากนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 202 คน
(ทดสอบ 13 ด้าน ยกเว้นด้านความเร็ว)

0.355

0.480

0.614

3. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 72 คน
(ทดสอบทั้งฉบับ 14 ด้าน)
3.1 การทดสอบครั้งที่ 1
3.2 การทดสอบครั้งที่ 2
3.3 การทดสอบครั้งที่ 3

0.294
0.399
0.472

0.446
0.619
0.744

0.547
0.696
0.883

4. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 72 คน
(ทดสอบ 13 ด้าน ยกเว้นด้านความเร็ว)
4.1 การทดสอบครั้งที่ 1
4.2 การทดสอบครั้งที่ 2

0.294
0.434

0.460
0.770

0.698
0.825

0.507

0.794

0.916

4.3 การทดสอบครั้งที่ 3

5. การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การดาเนินการทดลอง ดาเนินการดังนี้
5.1 การกาหนดแบบแผนการทดลอง
การวิจัยเชิงทดลองในระยะที่ 3 ประกอบด้วยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทาการวัดซ้า
ก่อน ระหว่าง และหลังการทดลอง ดังแบบแผนการทดลองในตารางที่ 34
ตารางที่ 34 แบบแผนการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
E

การวัดก่อนการทดลอง

C

O2

O1

การวัดระหว่างการทดลอง
X

O3
O4

การวัดหลังการทดลอง
X

O5
O6
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E คือ กลุ่มทดลอง
C
คือ กลุ่มควบคุม
O1, O2 คือ ค่าที่สังเกตหรือผลที่วัดได้ก่อนการทดลอง
O3, O4 คือ ค่าที่สังเกตหรือผลที่วัดได้ระหว่างการทดลอง
O5, O6 คือ ค่าที่สังเกตหรือผลที่วัดได้หลังการทดลอง

X
คือ ตัวแปรจัดกระทา (รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล)
5.2 ดาเนินการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1) ติดต่อผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยเพื่อประสานขอความร่วมมือในการ
นารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้
2) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย แนวทางหารจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นให้แก่ผู้อานวยการโรงเรียน
และครูผู้รับผิดชอบสายชั้นอนุบาล เพื่อกาหนดตารางเข้าสอนกับทางโรงเรียน
5.3 การดาเนินการทดลองและเก็บข้อมูล มีขั้นตอนต่างๆดังนี้
1) การดาเนินการก่อนการทดลอง ผู้วิจัยวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ทีซีที-ดีพี โดยทดสอบทีละคน
สลับกันระหว่างห้องที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องเวลา
2) การดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นดาเนินการสอนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้ง 2
ห้องด้วยตัวเอง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2555 รวมทั้งหมด 24 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที โดยกลุ่มทดลองจัดเวลาให้ได้รับการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย ครั้งละ
50 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี รวมครั้งละ 50 นาที เช่นกัน ดังแสดง
การเปรียบเทียบในตารางที่ 35 ซึ่งหลังจากสอนไปทั้งหมด 12 ครั้ง จะวัดความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการวัดระหว่างการทดลอง โดยทดสอบทีละคน สลับกัน
ระหว่างห้องที่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อไม่ให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องเวลา
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ตารางที่ 35 เปรียบเทียบกระบวนการเรียนการสอนสาหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
1) ขั้นสำรวจควำมเป็นไปได้
เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้เด็กสารวจสื่อที่มีรูปแบบ
แตกต่างกันอย่างอิสระ เช่น สื่อของจริง สื่อของจาลอง สื่อรูปภาพ
สื่อมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เดิม และเกิดความเข้าใจต่อ
สิ่งใหม่ ได้จินตนาการถึงความน่าจะเป็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่กาลัง
ให้ความสนใจ แล้วถ่ายทอดผ่านคาพูดและท่าทาง ทั้งนี้สื่อที่
นาเสนอในขั้นนี้จะต้องมีความงาม หรือแปลกใหม่น่าสนใจจนถึง
ขั้นสร้างแรงดลใจให้เด็กต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์
2) ขั้นกำรแก้ปัญหำ
เป็นขั้นตอนที่ แก้ ปัญหาตามเงื่อนไขที่ ถูกกาหนดขึ้นอย่าง ท้า
ทายต่อการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็น ผลงาน
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ คือ อบอุ่น
เป็นมิตร ไม่มีลักษณะของการตัดสินและแข่งขัน
3) ขั้นแบ่งปันประสบกำรณ์
เป็นขั้นตอนที่เน้นการสนทนาถึงกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานของเด็กแต่ละคน ตั้งแต่ที่มาของแนวคิด เทคนิควิธีที่ใช้
ปัญหาที่เกิดขณะสร้างผลงาน วิธีแก้ปัญหาที่ทดลองใช้ วิธีที่
แก้ปัญหาได้สาเร็จ ความรู้สึกขณะสร้างผลงาน ความรู้สึกหลัง
สร้างผลงาน ตลอดจนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของเด็กคนอื่น
เกี่ยวกับวิธีการสร้างผลงาน โดยอาจเป็นการสนทนาระหว่างครู
กับเด็กกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้
4) ขั้นกำรจัดนิทรรศกำร
เป็นขั้นตอนที่เด็กๆเลือกจัดวางผลงานที่ทาเสร็จแล้วของตน
ร่วมกับผลงานของเพื่อน เพื่อร่วมชื่นชมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอย่างอิสระ

กลุ่มควบคุม
1) ขั้นนำ
เป็นขั้นตอนที่แนะนากิจกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้เด็กรู้จัก ทั้งในส่วน
ของชื่อกิจกรรม แนวทางการทากิจกรรม
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรมแต่ละ
อย่าง เพื่อให้เด็กกากับควบคุมการทา
กิจกรรมสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระ
2) ขั้นสอน
เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้
สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
3) ขั้นสรุป
เป็นขั้นตอนที่ให้เด็ก ๆ ได้สนทนา
ร่วมกันถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้ทา และ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับผลงาน
ของตนอย่างอิสระ

4) ขั้นประเมิน
เป็นขั้นตอนที่ให้เด็กนาเสนอผลงาน
ต่อครูผู้สอน บอกชื่อผลงาน และอธิบาย
เกี่ยวกับผลงานของตนอย่างอิสระ

จากการเปรียบเทียบแนวการสอนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม นาไปสู่การเขียน
แผนการจัดการเรียนการสอนสาหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังแสดงตัวอย่างแผนการจัด
การเรียนการสอนเรื่อง ทรงผม ซึ่งอยู่ในสาระที่ควรเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก ในตารางที่ 36
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ตารางที่ 36 เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
1) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ทรงผม”
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลา 50 นาที (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
จุดประสงค์ทั่วไป : เพื่อให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการออกแบบทรงผม
สาระที่ควรรู้ : ทรงผม หมายถึง รูปแบบการจัดแต่งเส้นผมให้ชวนมอง ทรงผมที่ไม่เหมือนกัน ช่วยให้รูปหน้า
เจ้าของเส้นผมดูดีแตกต่างกันไป
ประสบการณ์สาคัญ : การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการออกแบบทรงผมตามความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบฯ
กระบวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
(กลุ่มทดลอง)
(กลุ่มควบคุม)
ขั้นที่ 1 ขั้นสารวจความเป็นไปได้
ขั้นที่ 1 ขั้นนา
1) เด็ก ๆ สารวจเส้นผมทั้งของตนและเพื่อน ๆ แล้ว
1) แนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 3 คือ
ร่วมกันสนทนาเรื่องทรงผมผ่านการเชื้อเชิญของครู ดังนี้: การวาดรูป ระบายสีเพื่อออกแบบทรงผมตาม
ลองสังเกตลักษณะของเส้นผมเพื่อน ๆ ว่าสีเหมือนกัน
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ การบีบสีเป็นทรง
หรือไม่ ขนาดของเส้นผมและความยาวต่างกันอย่างไร
ผมตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ และการ
ใครทาผมแบบไหน
เล่นมุมบทบาทสมมติธีมร้านทาผม
2) เปิดคลิปวิดีโอ เรื่อง How to cut a boy’s hair
2) เสนอแนะให้เด็กเลือกทากิจกรรมตาม
ความยาว 2.53 นาที ซึ่งสาธิตวิธีใช้อุปกรณ์และขั้นตอน ความสนใจ และถ้าเป็นไปได้ควรทาให้ครบทั้ง 3
การตัดแต่งทรงผมของเด็กผู้ชาย
กิจกรรม
(http://www.youtube.com/watch?v=u1VO4vKpm9k)
3) ให้เด็กลองจินตนาการแล้วอธิบายโดยใช้ทั้งคาพูด
และท่าทางว่าถ้าจะออกแบบทรงผม บ้าง จะทาออกมา
อย่างไร
ขั้นที่ 2 ขั้นการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1) บอกเงื่อนไขกับเด็กว่าเป้าหมายของกิจกรรมครั้งนี้
1) บอกเด็ก ๆ ว่า สามารถนาอุปกร ณ์ทุกชิ้น
คือการออกแบบทรงผมที่แปลกใหม่ ดูดี ไม่ซ้าแบบใคร
มาใช้เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบทรงผมได้
เด็ก ๆ สามารถนาอุปกรณ์ใดมาใช้เพื่อสร้างเส้นผมและ
2) เด็ก ๆ หมุนเวียนกันทากิจกรรมจนครบ
ออกแบบตัดแต่งทรงผมก็ได้ ซึ่งเด็ก ๆ สามารถออกแบบ ทั้ง 3 กิจกรรม ภายใต้การอานวยความสะดวก
ทรงผมได้มากกว่า 1 แบบ แต่มีข้อแม้ว่างานชิ้นหลังจะต้อง ของครู
ไม่ซ้ากับงานชิ้นแรก
2) ให้เด็ก ๆ ศึกษาภาพแฟชั่นทรงผมเพิ่มเติม จากนั้น
จึงสารวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดูว่าน่าจะนาไปใช้
อย่างไรได้บ้าง
3) เด็ก ๆ สร้างสรรค์งานอย่างอิสระ โดยครูเปิดคลิป
เพลง I love my hair ประกอบเบา ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ
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ตารางที่ 36 (ต่อ) เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
1) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ทรงผม” (ต่อ)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลา 50 นาที (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบฯ
กระบวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
(กลุ่มทดลอง)
(กลุ่มควบคุม)
ขั้นที่ 3 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
เด็ก ๆ ร่วมกันเล่าถึงความรู้สึกที่ได้ออกแบบทรงผม
เด็ก ๆ ร่วมกันบอกเล่าถึงผลงานการ
ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังสร้างผลงาน ปัญหาที่พบขณะ
ออกแบบทรงผมที่ได้ทาอย่างอิสระ รวมถึง
ทางาน เทคนิคที่แต่ละคนใช้แก้ปัญหา ทั้งวิธีที่ใช้แล้ว
ประเด็นต่อไปนี้ : กิจกรรมที่ชอบที่สุด ความรู้สึก
สาเร็จและไม่สาเร็จโดยละเอียด รวมถึงเทคนิคใหม่ที่
ที่ได้ทาแต่ละกิจกรรม ใครเล่นอะไรบ้างที่มุม
ค้นพบจากการทากิจกรรม
บทบาทสมมติ
ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดนิทรรศการ
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมิน
เด็ก ๆ เลือกจัดแสดงผลงานการออกแบบทรงผมของตน เด็ก ๆ ผลัดกันเล่า ให้ครูฟัง ถึงผลงานที่
ให้เพื่อนชมตามจุดต่าง ๆ ตามความพอใจ จากนั้นจึงเลือกชม สร้างสรรค์ขึ้น ทั้งแนวคิดในการสร้าง รายละเอียด
ผลงานของกันและกันอย่างอิสระ โดยครูสนับสนุนให้เกิด ของงาน เรื่องราวเกี่ยวกับงาน ส่วนที่ชอบที่สุด
การสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี: ชอบผลงานของเพื
้
่อนคน พร้อมเหตุผล เพื่อบันทึกลงในกระดาษโน้ต
ไหนเพราะอะไร ดูผลงานของเพื่อนแล้วนึกถึงอะไร
(post-it) แล้วให้เด็กเลือกติดลงบนผลงานด้วยตนเอง
สื่อหลักในการออกแบบทรงผม
สื่อสาหรับการวาดรูปออกแบบทรงผม
1) กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A5
1) กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A5
2) กาว
2) ดินสอ
3) กรรไกร
3) สีไม้/ สีเทียน/ สีเมจิกขนาดปากเล็กและ
4) ลวดกามะหยี่
ปากใหญ่
5) เมล็ดพืช (ถั่วแดง ถั่วดา ถั่วเขียว ถั่วเหลือง)
สื่อสาหรับการบีบสีออกแบบทรงผม
6) สีไม้/สีเทียน/สีเมจิกขนาดปากเล็กและปากใหญ่
1) กระดาษห่อพัสดุ
7) สีผสมกาวลาเท็กซ์
2) ดินสอ
สื่อเสริมในการออกแบบทรงผม
3) สีผสมกาวลาเท็กซ์
1) กระดาษห่อพัสดุ และกระดาษสีต่างๆ
สื่อสาหรับเล่นบทบาทสมมติ ร้านทาผม
2) กระดาษจากหน้านิตยสาร
1) หวีแบบต่าง ๆ
3) หลอดกาแฟ
2) ขวดสเปรย์บรรจุน้าสะอาด
4) ไหมพรมหลากสี
3) ที่เป่าผม
5) ริบบิ้นผ้า
4) ยางรัดผม
6) เศษขี้เลื่อยจากการเหลาสี
5) กิ๊บติดผม
7) เทปใส และ เทปกาวสีต่าง ๆ
6) ที่คาดผม
8) เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก (ตาไก่)
7) โบว์จากริบบิ้นผ้าสีต่างๆ
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ตารางที่ 36 (ต่อ) เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
1) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ทรงผม” (ต่อ)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลา 50 นาที (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบฯ
กระบวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
(กลุ่มทดลอง)
(กลุ่มควบคุม)
การประเมินผลการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
การประเมินผล การแสดงออกทางความคิด
ใช้แบบประเมินการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
สังเกตผ่านคาพูด กระบวนการทางาน และ
ผลงานการออกแบบทรงผมของเด็กแต่ละคน
2) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ออกแบบเสื้อผ้า”
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลา 50 นาที (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
จุดประสงค์ : เพื่อให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการออกแบบเสื้อผ้า
สาระที่ควรรู้ : คนเราสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่ายกาย ปิดบังส่วนที่ไม่ต้องการเปิดเผย และเพื่อ
ความสวยงามของผู้สวมใส่
ประสบการณ์สาคัญ : การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเสื้อผ้าให้ปรากฏสมบูรณ์
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบฯ
(กลุ่มทดลอง)

กระบวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
(กลุ่มควบคุม)

ขั้นที่ 1 ขั้นสารวจความเป็นไปได้
ขั้นที่ 1 ขั้นนา
1) เด็ก ๆ สารวจเสื้อผ้าของกันและกัน และร่วมดัน
1) แนะนากิจกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 3 คือ
เสนอความเห็นว่าเราสามารถทาเสื้อผ้าด้วยวิธีใดได้บ้าง
การวาดรูป ระบายสีเพื่อออกแบบ เสื้อผ้า ตาม
2) นาเสนอ คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับการดัดแปลงผ้าคลุม ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ กา รตัดแปะ เป็ น
ไหล่ให้กลายเป็นเสื้อผ้า เรื่อง How to make a one shoulder เสื้อผ้า ตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ และ
dress in 2 minutes ความยาว 1.28 นาที
การเล่นมุมบทบาทสมมติธีมร้านตัดเสื้อ
(http://www.youtube.com/watch?v=LbOWPGnP-WA)
2) เสนอแนะให้เด็กเลือกทากิจกรรมตาม
3) ให้เด็ก ๆ ลองจินตนาการว่าถ้าจะออกแบบเสื้อผ้า ความสนใจ และถ้าเป็นไปได้ควรทาให้ครบทั้ง 3
อยากให้ออกมาเป็นแบบไหน แล้วลองสมมติทาท่าทาง
กิจกรรม
ตกแต่งเสื้อผ้าที่ตนเองสวมใส่อยู่
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ตารางที่ 36 (ต่อ) เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ออกแบบเสื้อผ้า” (ต่อ)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลา 50 นาที (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบฯ
กระบวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
(กลุ่มทดลอง)
(กลุ่มควบคุม)
ขั้นที่ 2 ขั้นการแก้ปัญหา
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1) บอกเงื่อนไขกับเด็กว่าเป้าหมายของกิจกรรมครั้งนี้
1) บอกเด็ก ๆ ว่า สามารถนาอุปกร ณ์ทุกชิ้น
คือการออกแบบเสื้อผ้าให้กับตุ๊กตากระดาษรูปหน้าตนเอง มาใช้เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบเสื้อผ้าได้
(เด็กทาตุ๊กตากระดาษเอง) โดย เด็ก ๆ สามารถนาอุปกรณ์
2) เด็ก ๆ หมุนเวียนกันทากิจกรรมจนครบ
ใดมาใช้เพื่อ ออกแบบเสื้อผ้า ก็ได้ ซึ่งเด็ก ๆ สามารถ
ทั้ง 3 กิจกรรม ภายใต้การอานวยความสะดวก
ออกแบบเสื้อผ้าได้มากกว่า 1 ชุด แต่มีข้อแม้ว่างานชิ้นหลัง ของครู
จะต้องไม่ซ้ากับงานชิ้นแรก
2) ให้เด็ก ๆ ศึกษาภาพแฟชั่น เสื้อผ้า เพิ่มเติม จากนั้น
จึงสารวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดูว่าน่าจะนาไปใช้
อย่างไรได้บ้าง
3) เด็ก ๆ สร้างสรรค์งานอย่างอิสระ โดยครูเปิดคลิป
How to make a one shoulder dress in 2 minutes ประกอบ
เบา ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ
ขั้นที่ 3 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
เด็ก ๆ ร่วมกันเล่าถึงความรู้สึกที่ได้ออกแบบเสื้อผ้า ทั้ง
เด็ก ๆ ร่วมกันบอกเล่าถึงผลงานการ
ก่อน-ระหว่าง-หลังสร้างผลงาน ปัญหาที่พบขณะทางาน ออกแบบเสื้อผ้าที่ได้ทาอย่างอิสระ รวมถึง
เทคนิคที่แต่ละคนใช้แก้ปัญหา ทั้งวิธีที่ใช้แล้วสาเร็จและ ประเด็นต่อไปนี้ : กิจกรรมที่ชอบที่สุด ความรู้สึก
ไม่สาเร็จโดยละเอียด รวมถึงเทคนิคใหม่ที่ค้นพบจากการ ที่ได้ทาแต่ละกิจกรรม ใครเล่นอะไรบ้างที่มุม
ทากิจกรรม
บทบาทสมมติ
ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดนิทรรศการ
ขั้นที่ 4 ขั้นประเมิน
เด็ก ๆ นาตุ๊กตากระดาษที่มีเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาเล่น
เด็ก ๆ ผลัดกันเล่า ให้ครูฟัง ถึงผลงานที่
ตามอิสระ แล้วเลือกจัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าของ สร้างสรรค์ขึ้น ทั้งแนวคิดในการสร้าง รายละเอียด
ตนให้เพื่อนชมตามจุดต่าง ๆ ตามความพอใจ จากนั้นจึงเลือก ของงาน เรื่องราวเกี่ยวกับงาน ส่วนที่ชอบที่สุด
ชมผลงานของกันและกันอย่างอิสระ โดยครูสนับสนุนให้เกิด พร้อมเหตุผล เพื่อบันทึกลงในกระดาษโน้ต
การสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี: ชอบผลงานของเพื
้
่อนคน (post-it) แล้วให้เด็กเลือกติดลงบนผลงานด้วยตนเอง
ไหนเพราะอะไร ถ้าเป็นไปได้อยากลองใส่ชุดที่ใครออกแบบ
เพราะอะไร
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ตารางที่ 36 (ต่อ) เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ออกแบบเสื้อผ้า” (ต่อ)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลา 50 นาที (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบฯ
กระบวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
(กลุ่มทดลอง)
(กลุ่มควบคุม)
สื่อหลักในการออกแบบทรงผม
1) แป้งโดว์สีต่าง ๆ
2) อุปกรณ์ประกอบการปั้นต่าง ๆ
3) กระดาษร้อยปอนด์
4) กรรไกร
5) กากเพชร
6) เมล็ดพืช (ถั่วแดง ถั่วดา ถั่วเขียว ถั่วเหลือง)
7) ถ้วยกระดาษสาหรับบรรจุขนม
สื่อเสริมในการออกแบบทรงผม
1) เศษผ้า
2) ริบบิ้น
3) ไหมพรมสีต่าง ๆ
4) ไม้จิ้มฟัน
5) เทปกาวสีต่าง ๆ
6) สีไม้/สีเทียน/สีเมจิกขนาดปากเล็กและปากใหญ่
7) การ์ดภาพแฟชั่น
การประเมินผลการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
ใช้แบบประเมินการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

สื่อสาหรับการวาดรูปออกแบบเสื้อผ้า
1) กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A5
2) ดินสอ
3) สีไม้/ สีเทียน/ สีเมจิกขนาดปากเล็กและ
ปากใหญ่
สื่อสาหรับการตัดแปะเพื่อออกแบบเสื้อผ้า
1) กระดาษห่อพัสดุ
2) กรรไกร
3) กระดาษสีต่าง ๆ ที่มีเนื้อกระดาษต่างกัน
สื่อสาหรับเล่นบทบาทสมมติ ร้านตัดเสื้อ
1) เศษผ้า
2) ริบบิ้น
3) สายวัดตัว
4) เสื้อผ้าสาเร็จพร้อมไม้แขวน
5) นิตยสารแฟชั่น
6) สมุดใบเสร็จรับเงิน
การประเมินผล การแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์
สังเกตผ่านคาพูด กระบวนการทางาน และ
ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าของเด็กแต่ละคน

3) ดาเนินการหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยดาเนินการวัด
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ทีซีที-ดี
พี เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการวัดหลังการทดลองโดยทดสอบทีละคน สลับกันระหว่างห้องที่เป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องเวลา
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย บันทึก
ผลการวัดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ทีซีที-ดีพี ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อน-ระหว่าง-หลังการทดลองทั้ง 3 ครั้ง ลงในโปรแกรม SPSS แล้ว วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย การวัดซ้า และการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม และนาคะแนน
จากแบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมาใช้เพื่อหาเกณฑ์ประสิทธิภาพ
E1/E2 ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลซึ่งผู้วิจัยตั้งค่าเป้าหมาย E1 = 80 ซึ่งเทียบได้กับการประเมินผลความก้าวหน้า
(Formative assessment) ของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาที่ใช้รูปแบบฯ ส่วน
E2 = 70 นั้นเป็นการประเมินผลรวบยอด (Summative assessment) ของการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์หลังจากการใช้รูปแบบฯ เสร็จสิ้น อนึ่ง การให้น้าหนักของE1 มากกว่า E2 ในที่นี้ ยังหมายถึง
การให้ความสาคัญกับกระบวนการ Process)
(
มากกว่าผลงาน (Product) ในขั้นท้าย สอดคล้องยิ่งกับแนว
ทางการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งให้คุณค่ากับความก้าวหน้าเชิงพัฒนาการเป็นหลัก

บทที่

4
ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล เป็นการวิจัยและพัฒนา แบ่งการนาเสนอผลการวิจัย
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่
1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบลา ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูล2 ส่วน คือ
2.1 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาการและความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังจากใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
2.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่สร้างขึ้น ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1/E2 และค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบฯ
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล พัฒนาขึ้นโดยอาศัยข้อมูลตั้งต้นที่ได้จาก 1) ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิง
ทดลองที่มีตัวแปรตามเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ซึ่งทาเสร็จเรียบร้อยหลังจากประเทศ
ไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2543-2553) โดยผู้วิจัย
และ 2) งานวิจัยที่เป็นการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จากต่างประเทศ โดยMa (2009)
เรื่อง The effect size of variables associated with creativity: A meta-analysis ซึ่งเมื่อดาเนินการวิจัย
ตามกรอบการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทาให้ ได้ผลการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ที่มี 5
องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4) ผลที่
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เด็กจะได้รับจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และ5) บทบาทครูตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มีหลักการสาคัญ 2 ประการ คือ
1.1 สร้างเงื่อนไขให้เด็กอนุบาลได้คิดแก้ปัญหา โดยใช้สื่อปลายเปิดที่แปลกใหม่น่าสนใจ
และนาเสนอความคิดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
1.2 สนับสนุนให้เด็กอนุบาลแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านทั้งวัจนและอวัจนภาษา
ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร มีการยอมรับชื่นชมซึ่งกันและกัน
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
2.1 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก ( Little-c creativity) ของเด็กอนุบาล ทั้ง 4
องค์ประกอบ คือ ความคิด ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออ
2.2 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านผลงานของเด็ก
อนุบาล
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนของเด็ก
อนุบาล
3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3.1 ขั้นสารวจความเป็นไปได้
เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้เด็กสารวจสื่อที่มีรูปแบบ
แตกต่างกันอย่างอิสระ เช่น สื่อของจริง สื่อของจาลอง สื่อรูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อ
เพิ่มพูน
ประสบการณ์เดิม และเกิดความเข้าใจต่อสิ่งใหม่ ได้จินตนาการถึงความน่าจะเป็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่
กาลังให้ความสนใจ แล้วถ่ายทอดผ่านคาพูดและท่าทาง ทั้งนี้สื่อที่นาเสนอในขั้นนี้จะต้องมีความงาม
หรือแปลกใหม่น่าสนใจจนถึงขั้นสร้างแรงดลใจให้เด็กต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์
3.2 ขั้นการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ แก้ปัญหาตามเงื่อนไขที่ ถูกกาหนดขึ้นอย่าง ท้าทายต่อ
การใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็น ผลงาน ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ คือ อบอุ่น เป็นมิตร ไม่มีลักษณะของการตัดสินและแข่งขัน

182
3.3 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ เป็นขั้นตอนที่เน้นการสนทนาถึงกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานของเด็กแต่ละคน ตั้งแต่ที่มาของแนวคิด เทคนิควิธีที่ใช้ ปัญหาที่เกิดขณะสร้างผลงาน วิธี
แก้ปัญหาที่ทดลองใช้ วิธีที่แก้ปัญหาได้สาเร็จ ความรู้สึกขณะสร้างผลงาน ความรู้สึกหลังสร้าง
ผลงาน ตลอดจนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของเด็กคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการสร้างผลงาน โดยอาจเป็นการ
สนทนาระหว่างครูกับเด็กกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้
3.4 ขั้นการจัดนิทรรศการ เป็นขั้นตอนที่เด็กๆเลือกจัดวางผลงานที่ทาเสร็จแล้วของตน
ร่วมกับผลงานของเพื่อน เพื่อร่วมชื่นชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ
4. ผลที่เด็กจะได้รับจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
4.1 ด้านบุคคล : เด็กมีความเชื่อมั่นและมีความกล้าเสี่ยงที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆด้วยแบบ
ฉบับของตนเอง
4.2 ด้านกระบวนการ : เด็กสามารถพัฒนาวิธีแก้ปัญหาขึ้นใหม่ได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้
ความคิดเชื่อมโยง สังเคราะห์ และคิดเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมาใช้เพื่อให้การแก้ปัญหาสัมฤทธิ์ผล
4.3 ด้านผลงาน : เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ และมีความสมบูรณ์ตามทีเด็่ ก
ตั้งใจให้เกิดขึ้น
4.4 ด้านการสร้างบรรยากาศ : เด็ก มีการตอบสนองทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้อื่น และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. บทบาทครูตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
5.1 สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างสอดคล้องกับความถนัด
และความสนใจ
5.2 จัดเตรียมสื่อที่สามารถกระตุ้นให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ
5.3 จัดช่วงเวลาให้เพียงพอต่อการใช้ทั้งความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ อย่างเต็มที่ในการสร้างผลงานแต่ละครั้ง
5.4 ยอมรับความแตกต่างในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
5.5 ใช้น้าเสียงอบอุ่น เป็นมิตร และให้อิสระกับเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้
ความคิดสร้างสรรค์
5.6 สนับสนุนให้เด็กชื่นชมกระบวนและผลงานผู้อื่น
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5.7 ประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอย่างครอบคลุมทั้งด้านบุคคล
กระบวนการ ผลงาน และการสร้างบบรรยากาศ
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ผลการวิจัยตอนที่
2 ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการผลการ
วิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาการและความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมหลังจากใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้ง
2
รูปแบบ ซึ่งกลุ่มทดลองใช้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย ขณะที่กลุ่มควบคุมนั้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัด กิจกรรม
สร้างสรรค์ ส่วนที่สองเป็นผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่สร้าง
ขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาการและความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังจากใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 2 รูปแบบ
ผลการวัดครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลองพบว่ากลุ่มควบคุม
มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มทดลองเล็กน้อย หลังจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
พบว่าทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีพัฒนาการ การวัดครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการทดสอบระหว่างการ
ทดลอง กลุ่มควบคุมมีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 14 ของการวัดครั้งที่ 1
ขณะที่กลุ่มทดลองมีคะแนนเพิ่มขึ้น 23 คะแนนโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 120 ของการวัดครั้งที่ 1
ส่วนการวัดครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการทดสอบหลังทดลอง กลุ่มควบคุมมีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 3
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของการวัดครั้งที่ 2 ขณะที่กลุ่มทดลองมีคะแนนเพิ่มขึ้น 13 คะแนน
โดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 31.93 ของการวัดครั้งที่ 2 โดยที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ควบคุมมีการกระจายค่อนข้างสูง ขณะที่การกระจายที่ดูจากค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของกลุ่ม
ทดลองลดลงมาจนใกล้เคียงกัน ดังตารางที่ 37
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ตารางที่ 37 คะแนนความคิดสร้างสรรค์จาแนกตามการวัดแต่ละครั้ง
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สัมประสิทธิ์การกระจาย (CV)
กลุ่ม
กลุ่ม
รวม
กลุม่
กลุ่ม
รวม
กลุ่ม
กลุ่ม
รวม
ควบคุม ทดลอง ทั้งหมด ควบคุม ทดลอง ทั้งหมด ควบคุม ทดลอง ทั้งหมด
7.77
0.443 0.312 0.390
การวัดครั้งที่ 1 20.917 18.889 19.903 9.256 5.888
การวัดครั้งที่ 2 23.917 41.500 32.708 9.500 5.974 11.852 0.397 0.144 0.362
การวัดครั้งทื่ 3 26.889 54.750 40.819 9.404 5.944 16.057 0.350 0.109 0.393
ความคิด
สร้างสรรค์

* หมายเหตุ จานวนกลุ่มควบคุม n = 36, จานวนกลุ่มทดลอง n = 36, จานวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด n = 72

ก่อนการเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (
MANOVA) ผู้วิจัย
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์ MANOVA รวม 2 ประการ ผลการตรวจสอบ
พบว่า 1) ผลการทดสอบ Bartlett's Test มีค่าเท่ากับ .000, Chi-Square = 85.124, df = 5, p = .000
แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานว่าด้วยตัวแปรตามไม่มีความสัมพันธ์กัน นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน เหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์ด้วย MANOVA ได้ (Hair และคณะ,
2010) 2) ผลการวิเคราะห์ความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมของ
ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบด้วย Box’s M test ได้ค่าเท่ากับ 49.448, F= 7.857, df = 6,
35501.887, p = .000 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ เมทริกซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวน
ร่วมของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการวัดความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของแบบวัดซ้า (
Repeated Measure ANOVA)
ของความคิดสร้างสรรค์ 4 องค์ประกอบที่มีการวัดซ้า 3 ครั้ง และมีกลุ่มนักเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย Repeated Measure ANOVA พบว่า 1) ครั้งที่วัดและกลุ่มนักเรียนมี
อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ทาให้เวคเตอร์ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( Pillai’s Trace = .728, Wilks’ Lambda = .272, Hotelling’s
Trace = 2.681, Approximate F = 92.504, df’H = 2, df E = 69, p = .000) แสดงว่าเวคเตอร์ค่าเฉลี่ย
ของความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 องค์ประกอบในภาพรวมจากการวิเคราะห์ทั้ง 3 ครั้งมีแนวโน้ม
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ครั้งที่
วัดมีอิทธิพลทาให้เวคเตอร์ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( Pillai’s
Trace = .849, Wilks’ Lambda = .151, Hotelling’s Trace = 5.607, Approximate F = 193.444, df’H =
2, df E = 69, p = .000) แสดงว่าเวคเตอร์ค่าเฉลี่ยจากการวัดทั้ง 3 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ดังผลการวิเคราะห์ตารางที่ 38
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของแบบวัดซ้าของความคิดสร้างสรรค์
4 องค์ประกอบ

Pillai's Trace

0.849

Multivariate Tests
Hypothesis Error
F
df
df
193.444
2
69

Wilks' Lambda

0.151

193.444

2

69

.000

0.849

1

Hotelling's Trace

5.607

193.444

2

69

.000

0.849

1

Roy's Largest Root

5.607

193.444

2

69

.000

0.849

1

Pillai's Trace

0.728

92.504

2

69

.000

0.728

1

Wilks' Lambda

0.272

92.504

2

69

.000

0.728

1

Hotelling's Trace

2.681

92.504

2

69

.000

0.728

1

Roy's Largest Root

2.681

92.504

2

69

.000

0.728

1

Effect

Value

factor1

factor1
* class

.000

Partial Eta
Squared
0.849

Observed
Power
1

Sig.

Tests of Within-Subjects Effects
Source
factor1

factor1
* class

Type III Sum
of Squares
Sphericity Assumed 16014.704

df

Mean Square

2.000

8007.352

Partial Eta Observed
Squared Power
240.986 .000 0.775
1

Greenhouse-Geisser

16014.704

1.383

11582.525

240.986 .000

0.775

1

Huynh-Feldt

16014.704

1.422

11264.67

240.986 .000

0.775

1

Lower-bound

16014.704

1.000

16014.704

240.986 .000

0.775

1

Sphericity Assumed

8301.444

2.000

4150.722

124.918 .000

0.641

1

Greenhouse-Geisser

8301.444

1.383

6003.963

124.918 .000

0.641

1

Huynh-Feldt

8301.444

1.422

5839.199

124.918 .000

0.641

1

Lower-bound

8301.444

1.000

8301.444

124.918 .000

0.641

1

4651.852

14.000

33.228

4651.852

96.786

48.063

Huynh-Feldt

4651.852

99.517

46.744

Lower-bound

4651.852

7.000

66.455

Error
Sphericity Assumed
(factor1) Greenhouse-Geisser

* หมายเหตุ

F

Sig.

Mauchly’s test of Sphericity = .554, Approx. Chi-Square = 40.811, df = 2, p = .000; Epsilon
a) Greenhouse-Geisser = .691, Huynh-Feldt = .711, Lower-bound = .500
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ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 เมื่อมีการทดสอบอิทธิพลภายในกลุ่มตัวอย่าง ( Tests of WithinSubjects Effects) ได้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคือจากผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นว่าเมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วมของเทอมความคลาดเคลื่อนเป็นสัดส่วนกับเมทริกซ์เอกลักษณ์ด้วย Mauchly’s test of
Sphericity พบว่าปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่าต้องใช้การทดสอบอิทธิพลภายในกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่
สามารถใช้ข้อตกลงเบื้องต้นว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของเทอมความคลาดเคลื่อนไม่สัมพันธ์
กัน การอ่านผลการวิเคราะห์จากตารางต้องดูในบรรทัด 2, 3 และ 4 เมื่อมีการปรับแก้ค่าองศาอิสระ
(Degree of freedom) ผลการวิเคราะห์แสดงว่า 1) มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างครั้งที่วัดกับนักเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ 2) มีอิทธิพลของครั้งที่วัดต่อเวคเตอร์ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4
องค์ประกอบในภาพรวม
ประเด็นที่น่าสนใจจากการวิเคราะห์คือขนาดอิทธิพลของ Partial Eta Squared (เอต้ากาลัง
สองพาเชียล) ของครั้งที่วัด = .849 และของอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างครั้งที่วัดกับกลุ่มนักเรียน =
.728 แต่ผลการทดสอบอิทธิพลภายในกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่า Partial Eta Squared = .775 และ .641
ตามลาดับ ซึ่งต่ากว่าค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะการ
ทดสอบอิทธิพลภายในกลุ่มตัวอย่างในตอนท้ายของตารางที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ได้รวมความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วย
สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามพบความแตกต่างของเวคเตอร์
ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบในภาพรวมระหว่างครั้งที่วัดและมีอิทธิพล
ปฏิสัมพันธ์ และมีความแตกต่างเนื่องจากอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างครั้งที่วัดและกลุ่มนักเรียน
ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาการระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการ
วิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมว่ามีแนวโน้ม ( Trend analysis)
พบว่าความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมจากการวัดทั้ง 3 ครั้ง มีแนวโน้มพัฒนาการเป็นแบบเส้นตรง ( F
= 330.527, df = 1, 70; p = .000) และอิทธิพลของครั้งที่วัด และกลุ่มนักเรียนมีผลให้แนวโน้ม
พัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ( F = 168.726, df = 1, 70; p = .000) ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ในตารางที39
่
และแผนภูมิแสดงโปรไฟล์ของแนวโน้มพัฒนาการดังภาพที่ 16
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ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวม
Source
factor1

factor1
Linear

Tests of Within-Subjects Contrasts
Type III Sum
Mean
Partial Eta Noncent. Observed
df
F
Sig.
of Squares
Square
Squared Parameter Power
15750.250

1

15750.250

330.527

0

0.825

330.527

1.000

264.454

1

264.454

14.064

0

0.167

14.064

0.959

8040.111

1

8040.111

168.726

0

0.707

168.726

1.000

Quadratic

261.333

1

261.333

13.898

0

0.166

13.898

0.957

Error
Linear
(factor1) Quadratic

3335.639
1316.213

70
70

47.652
18.803

Quadratic
factor1 *
class
Linear

Source

Tests of Between-Subjects Effects
Type III Sum
Mean
Partial Eta Noncent. Observed
df
F
Sig.
of Squares
Square
Squared Parameter Power

Intercept

209502.45

1 209502.449 1766.780

0

0.962

1766.780

1

Class

11310.042

1

11310.042

0

0.577

95.380

1

Error

8300.509

70

118.579

95.380

ภาพที่ 16 แผนภูมิแสดงโปรไฟล์ของแนวโน้มพัฒนาการ
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ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างแนวโน้มพัฒนาการระหว่างกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมด้วยการทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวอย่าง (Tests of Between-Subjects Effects) เมื่อมี
ตัวแปรตามเป็นความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มนักเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแยกตามองค์ประกอบทั้ง 4
องค์ประกอบ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมใน
3
องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ขณะที่ด้านความคิด
คล่องแคล่วกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มทดลอง ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 40
ตารางที่ 40 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดสร้างสรรค์ แยกตามกลุ่มนักเรียนและ
แยกตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์จากการทดสอบหลังการทดลอง
รายการ
ความคิดริเริ่ม
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
รวม
ความคิดคล่องแคล่ว
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
รวม
ความคิดยืดหยุ่น
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
รวม
ความคิดละเอียดลออ
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

จานวน (คน)

3.694
7.444
5.569

2.162
2.730
3.089

36
36
72

3.972
2.389
3.181

1.108
1.315
1.447

36
36
72

6.056
19.250
12.653

5.692
2.285
7.917

36
36
72

13.167
25.667
19.417

4.081
2.640
7.160

36
36
72

* หมายเหตุ Bartlet’s Test of Sphericity = .000, Chi-Square = 152.739, df = 9, p = .000
Box’sM = 50.162, F= 4.706, df = 10, 23430, p = .000
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ก่อนการเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (
MANOVA) ผู้วิจัย
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติวิเคราะห์ MANOVA รวม 2 ประการ ผลการตรวจสอบ
พบว่า 1) ผลการทดสอบ Bartlett's Test มีค่าเท่ากับ .000, Chi-Square = 152.739, df = 9, p = .000
แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานว่าด้วยตัวแปรตามไม่มีความสัมพันธ์กัน นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน เหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์ด้วย MANOVA ได้ 2) ผลการวิเคราะห์
ความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง
4
องค์ประกอบด้วย Box’s M test ได้ค่าเท่ากับ 50.162, F= 4.706, df = 10, 23430, p = .000 แสดงว่า
ปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ เมทริกซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง
4 องค์ประกอบแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ
จากการทดสอบหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าเวคเตอร์ค่าเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบในภาพรวมมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( Pilai’s Trace = .786, F= 61.460, df = 4, 67, P = .000) ดังผลการ
วิเคราะห์ในตอนต้นของตารางที่ 41
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ตารางที่ 41 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (MANOVA) ของกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองจากการทดสอบหลังการทดลอง
Effect
Intercept Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Class
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Source
class

Error

Total

Multivariate Tests
Value
F
Hypothesis
df
0.984 1045.469
4
0.016 1045.469
4
62.416 1045.469
4
62.416 1045.469
4
0.786
61.460
4
0.214
61.460
4
3.669
61.460
4
3.669
61.460
4

Error
df
67
67
67
67
67
67
67
67

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable Type III Sum df Mean Square
F
of Squares
ความคิดริเริ่ม
253.125
1
253.125
41.738
ความคิดคล่องแคล่ว
45.125
1
45.125
30.511
ความคิดยืดหยุ่น
3133.681
1
3133.681 166.604
ความคิดละอียดลออ

2812.5

1

2812.5

ความคิดริเริ่ม
ความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยืดหยุ่น

424.528
103.528
1316.639

70
70
70

6.0646825
1.4789683
18.809127

ความคิดละอียดลออ

827.000

70

11.814286

ความคิดริเริ่ม
ความคิดคล่องแคล่ว
ความคิดยืดหยุ่น

677.653
148.653
4450.319

71
71
71

ความคิดละอียดลออ

3639.500

71

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
Sig.
.000
.000
.000

238.059 .000

Observed
Power
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Observed
Power
1.000
1.000
1.000
1.000
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สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามที่พบความแตกต่างของเวคเตอร์ค่าเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบในภาพรวม จึงต้องวิเคราะห์สืบเนื่องว่าความแตกต่างดังกล่าว
เป็นความแตกต่างในองค์ประกอบใด หรือเป็นความแตกต่างทั้ง 4 องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ โดยการทดสอบอิทธิพลระหว่างตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการ
วิเคราะห์พบว่าความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาแยกรายองค์ประกอบมีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกองค์ประกอบ
โดยมีค่าสถิติผลการทดสอบของความคิดริเริ่มเป็น F = 41.738, df = 1, 70 ; p = .000 ความคิด
คล่องแคล่ว เป็น F = 30.511, df = 1, 70 ; p = .000 ความคิดยืดหยุ่นเป็น F = 166.604, df = 1, 70 ; p =
.000 และความคิดละเอียดลออเป็น F = 238.059, df = 1, 70 ; p = .000 ดังผลการวิเคราะห์ตอนท้าย
ตารางที่ 39 และภาพแสดงโปรไฟล์ของค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ แยกเป็น
รายองค์ประกอบ ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ภาพแสดงโปรไฟล์ของค่าเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ
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2.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่สร้างขึ้น ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1/E2 และค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบ
ผู้วิจัยดาเนินการหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2
ตามแนวคิดการประเมินโดย ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ ( 2520) ในที่นี้คือการประเมินความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล 2 ประเภท คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นพฤติกรรมต่อเนื่อง ซึ่งนาคะแนนมาจาก
แบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล และความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น
พฤติกรรมขั้นสุดท้าย ซึ่งได้จากผลการวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ทีซีที-ดีพี (TCT-DP) หลังการทดลองใช้รูปแบบ โดยตั้งค่าเป้าหมาย E1 = 80 และ E2 = 70 ผลที่ได้
คือ E1/E2 = 84.16/76.04 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 42
ตารางที่ 42 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
สูตร
E1

 X 


 N 
E1  
 100
P

X

N
P
E2

 Y 


 N 
E2  
 100
O

E1
E2

Y

N
O

=
=

การแทนค่า
หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นพฤติกรรมต่อเนื่อง
”
ผลรวมของคะแนนระหว่างเรียนของเด็กอนุบาล N คน
”
จานวนเด็กอนุบาลที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
”
คะแนนเต็มของการประเมินระหว่างเรียน (40 คะแนน)
หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นพฤติกรรมขั้นสุดท้าย
”
ผลรวมของคะแนนหลังการทดลองของเด็กอนุบาล N คน
”
จานวนนักเรียนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
”
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน (72 คะแนน)
ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1,212
 36 


100
40

 84.16

1,971
 36 


 100
72

 76.04

E1/E2 = 84.16/76.04

ผลการคานวณค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล = 2.963 หมายความว่ามีขนาด
อิทธิพลในระดับมาก

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา มีคาถามวิจัยทั้งหมด 3 ข้อ คือ 1)
วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลจากการสังเคราะห์
งานวิจัยโดยวิธีการวิเคราะห์อภิมานวิธีใดมีขนาดอิทธิพลสูงสุด และเหมาะสมที่จะนามาพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2) รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมีองค์ประกอบ
อย่างไร และ 3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลสามารถทาให้เด็กอนุบาลมีระดับความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น
หรือไม่
คาถามวิจัยข้างต้นนาไปสู่การกาหนด วัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ
การวิจัย คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 ข้อ เช่นกันกับคาถามวิจัย คือ 1) เพื่อ
สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2543-2553 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล และ 3) เพื่อทดสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่สร้างขึ้นที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงนาระเบียบวิธีวิจัย 2 แบบมาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ 1) การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน และ 2) การวิจัยเชิงทดลอง โดยแบ่ง
การดาเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ระยะ นั่นคือ ระยะที่ 1 เป็นระยะของการเตรียมข้อมูลในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (R1) ซึ่งใช้กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยโดยผู้วิจัย ร่วมกับการ
ใช้ผลสังเคราะห์งานวิจัยจากต่างประเทศ กระทั่งได้ข้อมูลตั้นที่สาคัญ จึงนาไปพัฒนาต่อเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนในระยะที่ 2 คือ ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล (D1) จากนั้นจึงนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพในระที่ 3 ระยะทดสอบคุณภาพรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนฯ (R2 & D2)
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ด้วยความที่วัตถุประสงค์สองข้อแรกเป็นเรื่องของการสังเคราะห์งานวิจัยซึ่งมีลักษณะของ
การสารวจ ต่างจากวัตถุประสงค์เฉพาะข้อสามที่มีการจัดกระทาในแบบของงานวิจัยเชิงทดลอง
ดังนั้นเฉพาะในส่วนท้ายนี้ ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานไว้ว่า เด็กอนุบาลกลุ่มทดลองที่ได้รับการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยจะมี
คะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กอนุบาลกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยการ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
จากการดาเนินการวิจัยทั้ง 3 ระยะ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามวิจัยด้วยการใช้สถิติ
บรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้า ( repeated measures ANOVA) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนตัวแปรพหุนาม ( MANOVA) อีกทั้งหาประสิทธิภาพของรูปแบบด้วยเกณฑ์ E1/E2 และ
รายงานค่าขนาดอิทธิพล ดังปรากฏรายละเอียดในบทที่ 4 สามารถนาไปสู่การสรุปผลวิจัย 2 ประเด็น
ด้วยกันคือ 1) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบา ล และ2) ผลการทดสอบคุณภาพรูปแบบ การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

สรุปผลการวิจัย
จากข้อมูลตั้งต้นที่สรุปได้ในการวิจัยระยะที่ 1 ระยะเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ( R1) ผู้วิจัยใช้ทั้งผลการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่ทาขึ้นหลังประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
ซึ่งผู้วิจัยดาเนินการสังเคราะห์ด้วยตนเอง ร่วมกับการใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง
ค่าขนาด
อิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์: การวิเคราะห์อภิมาน ( The effect size of
variables associated with creativity: a meta-analysis) ซึ่งดาเนินการโดย Ma ทาให้เกิดความสมบูรณ์
ในแง่ขององค์ความรู้ ที่นามาใช้ เป็นข้อมูลตั้งต้นใน 2 มิติคือ 1) เป็นข้อมูลตั้งต้นที่สอดคล้องกับ
บริบทไทยเพราะสังเคราะห์ขึ้นจากงานวิจัยของไทย ทาให้ง่ายต่อการนาไปใช้จริง ขณะเดียวกันก็มี
ความเป็นสากลเพราะนาผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยมาจากต่างประเทศมาร่วมด้วย 2) องค์ความรู้
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มีพร้อมทั้ง 3 ทิศทาง คือ การฝึกความคิดสร้างสรรค์
ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ
ปัจจัยด้านบุคคล เหล่านี้นาไปสู่หลักการเบื้องต้นของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยตรง
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คือ การสอนในขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุป ต้องเน้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ในประเด็น
เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ขั้นนาต้องมีกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์อวัจนภาษาร่วมด้วย ส่วนขั้นสอน
จะต้องสร้างบรรยากาศที่ให้ อารมณ์สร้างสรรค์แก่ผู้เรียน ขณะที่ขั้นประเมินให้เน้นเฉพาะความคิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา
กระนั้นก็ดีในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังมีองค์ประกอบอื่นนอกจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอน นั่นคือ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลที่
เด็กจะได้รับจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งบทบาทครูตามรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ดังนั้น เพื่อให้องค์ประกอบส่วนอื่นของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้วิจัยจึงตีความข้อมูลตั้งต้นทีได้บนฐานของมโนทัศน์ทาง
การศึกษาปฐมวัย เกิดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ดังที่ได้พัฒนาไว้ในระยะที่ 2 ซึ่งเมื่อผ่านการ ทดสอบ
คุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น จึงสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. องค์ประกอบของ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มี 5 องค์ประกอบ
1.1 หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มีหลักการสาคัญ 2 ประการ คือ 1) สร้างเงื่อนไขให้เด็กอนุบาล
คิดแก้ปัญหาผ่านสื่อปลายเปิดที่แปลกใหม่น่าสนใจ และนาเสนอความคิดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม
โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ 2) สนับสนุนให้เด็กอนุบาลแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านทั้ง
วัจนและอวัจนภาษา ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร มีการยอมรับชื่นชมซึ่งกันและกัน
1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมี 3 ข้อ คือ 1) เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก ( Little-c creativity) ของเด็กอนุบาลทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ความคิด
ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ 2) เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้านบุคคลด้านกระบวนการ และด้านผลงานของเด็กอนุบาล และ 3) เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนของเด็กอนุบาล
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1.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มี 4 ขั้นสาคัญ และมีความ
ต่อเนื่องเป็นลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นสารวจความเป็นไปได้ เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้เด็กสารวจสื่อที่มีรูปแบบ
แตกต่างกันอย่างอิสระ เช่น สื่อของจริง สื่อของจาลอง สื่อรูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อ
เพิ่มพูน
ประสบการณ์เดิม และเกิดความเข้าใจต่อสิ่งใหม่ ได้จินตนาการถึงความน่าจะเป็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่
กาลังให้ความสนใจ แล้วถ่ายทอดผ่านคาพูดและท่าทางทั้งนี้สื่อที่นาเสนอในขั้นนี้จะต้องมีความงาม
หรือแปลกใหม่น่าสนใจจนถึงขั้นสร้างแรงดลใจให้เด็กต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์
2. ขั้นการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่แก้ปัญหาตามเงื่อนไขที่ ถูกกาหนดขึ้นอย่าง ท้าทาย
ต่อการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็น ผลงาน ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ คือ อบอุ่น เป็นมิตร ไม่มีลักษณะของการตัดสินและแข่งขัน
3. ขั้นแบ่งปันประสบการณ์
เป็นขั้นตอนที่เน้นการสนทนาถึงกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานของเด็กแต่ละคน ตั้งแต่ที่มาของแนวคิด เทคนิควิธีที่ใช้ ปัญหาที่เกิดขณะสร้าง
ผลงาน วิธีแก้ปัญหาที่ทดลองใช้ วิธีที่แก้ปัญหาได้สาเร็จ ความรู้สึกขณะสร้างผลงาน ความรู้สึก
หลังสร้างผลงาน ตลอดจนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของเด็กคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการสร้างผลงาน โดย
อาจเป็นการสนทนาระหว่างครูกับเด็กกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้
4. ขั้นการจัดนิทรรศการ เป็นขั้นตอนที่เด็ก ๆ เลือกจัดวางผลงานที่ทาเสร็จแล้วของ
ตนร่วมกับผลงานของเพื่อน เพื่อร่วมชื่นชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ
1.4 ผลที่เด็กจะได้รับจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ผลที่เด็กในฐานะผู้เรียนจะได้รับหากมีการนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลไปใช้ จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
องค์รวมครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านผลงาน และด้านการสร้าง
บรรยากาศ ดังนี้
1. ด้านบุคคล: เด็กมีความเชื่อมั่นและมีความกล้าเสี่ยงที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆด้วย
แบบฉบับของตนเอง
2. ด้านกระบวนการ: เด็กสามารถพัฒนาวิธีแก้ปัญหาขึ้นใหม่ได้ด้วยตนเอง และสามารถ
ใช้ความคิดเชื่อมโยง สังเคราะห์ และคิดเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมาใช้เพื่อให้การแก้ปัญหาสัมฤทธิ์ผล
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3. ด้านผลงาน: เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ และมีความสมบูรณ์ตามที่
เด็กตั้งใจให้เกิดขึ้น
4. ด้านการสร้างบรรยากาศ : เด็ก มีการตอบสนองทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
ของผู้อื่น และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.5 บทบาทครูตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
บทบาทของครูที่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลเกิด
ประสิทธิผล คือ
1. สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างสอดคล้องกับความ
ถนัดและความสนใจ
2. จัดเตรียมสื่อที่สามารถกระตุ้นให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ได้
เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก และสื่อนั้นต้องสามารถกระตุ้นจินตนาการและความคิดของเด็ก
ได้เป็นอย่างดี
3. จัดช่วงเวลาให้เพียงพอต่อการใช้ทั้งความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ อย่างเต็มที่ในการสร้างผลงานแต่ละครั้ง
4. ยอมรับความแตกต่างในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก แต่ละคน
5. ใช้น้าเสียงอบอุ่น เป็นมิตร และให้อิสระกับเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์
6. สนับสนุนให้เด็กชื่นชมทั้งกระบวนและผลงานผู้อื่น
7. ประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอย่างครอบคลุมทั้งด้าน
บุคคล กระบวนการ ผลงาน และการสร้างบบรรยากาศ
เมื่อเปรียบเทียบกับงานตั้งต้นทั้ง 7 เรื่องที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด และถูกนามาใช้
เป็นงานตั้งต้นเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการดาเนินงานวิจัยระยะที่ 2 อาจกล่าว
ได้ว่าด้วยลักษณะของการสังเคราะห์งานวิจัย ทาให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี
จุดร่วมของงานทั้งหมด คือไม่ได้เป็นการต่อยอดจากงานเล่มใดเล่มเดียว แต่เกิดจากฐานข้อมูลของ
งานวิจัยทั้งหมด ดังสะท้อนอยู่ในค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.96 ซึ่งอยู่ระหว่าง
กึ่งกลางของงานวิจัยที่มีค่าขนาดอิทธิพลน้อยสุด คือ 2.34 และเรื่องที่มีค่ามากสุด คือ 4.95 แต่ยังต่า
กว่าค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของงานวิจัยตั้งต้นทั้ง 7 เรื่องเล็กน้อย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.42 ทั้งนี้มีข้อสังเกต
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ว่า งานวิจัยตั้งต้นที่คัดเลือกมาเป็นงานตั้งต้นที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูงกว่า 2.96 จะเป็นงานวิจัยที่
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจานวนน้อย คือ 15 คน และ 10 คน ขณะที่งานวิจัยตั้งต้นที่มีค่าขนาด
อิทธิพลต่ากว่า 2.96 จะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้น คือ 26 และ 30 คน ดังนั้น เมื่อพิจารณา
ข้อเท็จจริงที่ว่าการทดลองครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ 36 คน ซึ่ง
เป็นสภาพปกติของห้องเรียนกลุ่มตัวอย่าง จึงอภิปรายได้ว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นได้คัดสรรวิธีการที่
จาเป็นต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กอนุบาลมาไว้ด้วยกัน โดยมีการจัดเรียงลาดับ
ใหม่ที่อาศัยการอ้างอิงจากงานวิจัยตั้งต้นที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูง จนเกิดเป็นขั้นตอนสาคัญที่ถูก
ลาดับไว้อย่างเหมาะสมและขาดไม่ได้ คือ 1) ขั้นการสารวจความเป็นไปได้ 2) ขั้นการแก้ปัญหา 3)
ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และ 4) ขั้นการจัดนิทรรศการ แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ารูปแบบนี้
ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ในด้านความคิดริเริ่ม เพราะเป็นการใช้ข้อมูลที่สังเคราะห์ได้จากงานวิจัย
ที่เคยทามาแล้ว เป็นแต่เพียงการจัดระบบข้อมูลเก่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาศัยวิธีการทาง
สถิติเท่านั้น
ผลสังเคราะห์ที่ได้ยังสะท้อนจุดยืนของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษา
ปฐมวัยของไทยว่าให้ความสาคัญกับความคิดสร้างสรรค์ในมิติของการใช้ภาษา ดังเห็นได้จากผล
การวิเคราะห์กิจกรรมที่ใช้สอนจะเป็นกิจกรรมที่ใช้ภาษาในลักษณะของวัจนภาษาเป็นหลัก ได้แก่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมทางภาษาที่กระตุ้นการคิด การฟังเพื่อจินตนาการ และการ
นาเสนอผลงานผ่านวาจา ซึ่งยังขาดน้าหนักของการเล่นอันเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ปฐมวัย
ในระดับสากล ต่างจากประเทศเยอรมนีที่ Preiser (2006) รายงานว่าการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ให้เด็กปฐมวัยในประเทศเยอรมนีใช้การเล่นเป็นเงื่อนไขของการส่งเสริมกระบวนการทางความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่เด็ก เพราะการเล่นจะกระตุ้นเร้าสัญชาตญาณ
แรงจูงใจ และจินตนาการ
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้การที่การจัดการศึกษาปฐมวัยไทยมีการกาหนดช่วงเวลาสาหรับ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กอย่างชัดเจน และเน้นการจัดกิจกรรมศิลปะเป็นหลัก อาจกล่าว
ได้ว่าเมื่อเทียบกับคลื่นความคิดในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของประเทศอังกฤษดังที่ Craft
(2003) เสนอไว้ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กอนุบาลในไทยจึงยังอยู่ในกระแสคลื่น
ความคิดที่ 1 หรือช่วงที่กระแสคิดทางการศึกษาแนวพิพัฒนนิยม ( Progressive education) กาลัง
ได้รับความนิยม มีการให้น้าหนักของนิยามการคิดสร้างสรรค์ไปที่แนวคิดแบบเสรีนิยม ( Liberal
thinking) ในเชิงนโยบายมีการเสนอแนะให้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยผ่าน
กิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ โดยต้องเป็นกิจกรรมที่มีความพิเศษเฉพาะเจาะจงว่าสามารถ
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ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ มีลักษณะของการให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เน้นการ
ตรวจสอบที่นาไปสู่การค้นพบ และอยู่ในขอบข่ายของศิลปะ
2. ผลการวัดครั้งที่ 1 พบว่ากลุ่มควบคุมมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มทดลองเล็กน้อย หลังจัดการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์พบว่าทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีพัฒนาการ
การวัดครั้งที่ 2 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 14 ของการวัดครั้ง
ที่ 1 ขณะที่กลุ่มทดลองมีคะแนนเพิ่มขึ้น 23 คะแนนโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 120 ของการวัด
ครั้งที่ 1 ส่วนการวัดครั้งที่ 3 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.97
ของการวัดครั้งที่ 2 ขณะที่กลุ่มทดลองมีคะแนนเพิ่มขึ้น 13 คะแนนโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ
31.93 ของการวัดครั้งที่ 2 โดยที่ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุมมีการกระจายค่อนข้าง
สูง ขณะที่การกระจายที่ดูจากค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของกลุ่มทดลองลดลงมาจนใกล้เคียงกัน
3. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างแนวโน้มพัฒนาการระหว่างกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมเ มื่อมีตัวแปรตามเป็นความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมพบว่ามีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
แยกตามองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมใน 3 องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
ขณะที่ด้านความคิดคล่องแคล่วกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มทดลอง
4. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของความคิดสร้างสรรค์ทั้ง
4
องค์ประกอบ จากการทดสอบหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าเวคเตอร์
ค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบในภาพรวมมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถนามาอภิปรายใน 2 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) สาเหตุที่การใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลมีผลให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น และ 2) สาเหตุที่การใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลมีผลให้ความแตกต่างของระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลในห้องเดียวกันมีการ
กระจายลดลง ดังนี้
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1. สาเหตุที่การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมีผลให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ที่
สูงขึ้น
สาเหตุที่ทาให้การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมีผลให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ที่
สูงขึ้น ดังข้อสรุปการวิจัยที่พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล สามารถพัฒนาให้เด็กมีแนวโน้มคะแนนความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 120 จากการวัดครั้งที่ 1 และเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 31.93 จากการวัด
ครั้งที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่าสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างก้าวกระโดดใน 12 ครั้งแรกของ
การสอน และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสอน 12 ครั้ง เนื่องมาจากจุดเด่นของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ทุกขั้นจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกทางความคิดผ่านระบบคาและ
ประโยค ทาให้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพฤติกรรมแฝง ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัด จับต้องได้
และการสอนแต่ละขั้นมีความต่อเนื่องของกลุ่มกิจกรรมวัจนภาษาและการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้อง
กับลักษณะของพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กวัย 5-6 ปี ตามแนวคิดของ Lehane (1979)
ที่ระบุว่าเด็กช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์คาบเกี่ยวระหว่าง 2 ขั้น คือ ขั้น นักกวี
(The poet stage) 3-5 ปี และขั้น นักประดิษฐ์ (The inventor stage) 4-6 ปี เช่นกัน โดยขั้นนักกวีนี้
ความคิดต่าง ๆ ของเด็กเริ่มไหลลื่น พร้อมกับมีความสามารถในการจัดการความคิดได้ดีขึ้น จึงช่วย
ให้ง่ายต่อการที่เด็กจะเชื่อมโยงการคิดต่างๆเข้าด้วยกัน มักเกิดความคิดฉับพลันที่ชัดเจน
อัน
นาไปสู่การสร้างผลงานชิ้นเอกเด็กจะชอบสรรคาอย่างเสรี หรือสร้างคาใหม่เฉพาะของตนขึ้นมา
เพื่อแทนสิ่งต่างๆ หรือแทนอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายของตน ส่วนขั้นนักประดิษฐ์
นั้น เด็ก คาดหวังจะใช้ ความคิด เพื่อทางานที่ เข้มข้น กว่าเดิม ท้าทายมากขึ้น ปรารถนาจะ ใช้ทุก
โอกาสในการทดสอบความคิด เพื่อนาไปสู่การสร้างผลงานที่สมบูรณ์ โดยเด็กจะใช้เครื่องมือ ทุก
อย่างที่เป็นไปได้ในการทาให้งานสมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งสอดรับกับข้อค้นพบของ Ma (2009) ที่ว่า
กลุ่มตัวแปรที่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูงสุด คือ การแก้ปัญหา และ
ความคิดสร้างสรรค์วัจนภาษา ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนสองขั้นแรกที่
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กตามแนวคิดของ Lehane อย่าง
เต็มที่ อันทาให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น
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การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างขั้นที่
1 สารวจความเป็นไปได้
กับ ขั้นที่ 2 คือการแก้ปัญหา และเด็กเป็นผู้ดาเนินการด้วยตนเองซึ่งครูเพียงแต่กาหนดเป้าหมาย
โดยกว้าง ทาให้เด็กเกิดทั้งแรงจูงใจที่จะสารวจ ซึ่งการสารวจอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นขั้นตอนที่
McFarland (2008) ย้าว่าจาเป็นของกระบวนการสร้างสรรค์ นาไปสู่การเกิดความมุมานะที่จะ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังการสอนหัวข้อเรื่อง พ่นสีละอองสวย ดังภาพที่ 18 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่ม

ภาพที่ 18 การจัดการเรียนการสอนเรื่องพ่นสีละอองสวย
ประสบการณ์ใหม่ในการใช้อุปกรณ์เพื่อสร้างสรรค์งานของเด็ก นั่นคืด การพ่นสีด้วยขวดสเปรย์
ในขั้นสารวจความเป็นไปได้นั้น เด็ก ๆ จะได้ใช้ขวดสเปรย์สีต่าง ๆ ภายใต้บรรยากาศ กึ่งเล่นกึ่ง
สารวจก่อนจะเข้าสู่ขั้นที่สองของการจัดการเรียนการสอนคือขั้นการแก้ปัญหา ที่กาหนดเงื่อนไขให้
สร้างแม่พิมพ์กระดาษของตัวเองแล้ว ทดลองลองพ่นสีดูว่าแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้น จะให้ผลอย่างไร ซึ่ง
ก่อนไปถึงขั้นนั้น เด็กแต่ละคนจ ะอลหม่านไปกับการค้นหาวัสดุ รอบตัว มาทดสอบระยะพ่นที่ให้
การกระจายตัวของสีแบบต่างๆ ดูรูปร่างของสีหลังจากพ่นที่ใช้วัสดุต่างกัน ( ใบลีลาวดี ไม้ไอศกรีม
ก้อนหิน เศษแผ่นซีเมนต์ กิ่งไม้) ขณะที่บางคนสนใจการเคลื่อนตัวเข้าผสมกันระหว่างสีมากกว่า 1
สี จนค้นพบวิธีผสมสีขั้นสามด้วยตัวเอง (สีน้าตาล ที่เกิดจากการผสมของสีแดงกับสีเหลือง
กลายเป็นสีส้ม เมื่อผสมกับสีน้าเงินอีกครั้งจะได้เป็นสีน้าตาล) หรือ เด็ก อีก คนหนึ่งพบว่าการถือ
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ขวดสเปรย์แล้วพ่นตามความสูงของตนจะทาให้ได้ละอองสีที่สวย เด็กคนอื่นที่สูงกว่าจึง ทดลองย่อ
เข่าลงให้เท่า ระดับเข่าของ เพื่อนแล้ว ทดลองพ่นดูบ้าง บางคนอยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนจากกระดาษห่อ
วัสดุสีน้าตาลที่ให้ทดลองพ่น ไปพ่นลงบนกระดาษชาระ จะให้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งเห็นได้ชัดว่าขั้น
สารวจความเป็นไปได้ หรือขั้นนาของการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลนี้มีลักษณะของการสนับสนุน
ให้เด็กมองเห็นความเป็นไปได้ที่หลากหลายจากการใช้อุปกรณ์ชิ้นเดียว อันตรงกับลักษณะของ
ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking)
ทั้งนี้ หลังจากเด็กทดลองสารวจความเป็นไปได้ต่างๆ เด็ก แต่ละคน จะจดจ่ออยู่กับการ
ออกแบบแม่พิมพ์กระดาษของตัวเอง โดยทาออกมาในหลายรูปแบบ เช่น การทาแม่พิมพ์ที่มี
ช่องว่างตรงกลาง การใช้ฝ่ามือทาบแล้วร่างแม่พิมพ์กระดาษ การวาดแม่พิมพ์เป็นรูปต่างๆแล้วตัด
ชิ้นที่ต้องการออกมา การตัดบางส่วนของแผ่นกระดาษออก การใช้การฉีกแทนกรรไกร เป็นต้น
และแม้เพื่อนคนอื่นจะทาเสร็จล่วงหน้าไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทาให้เด็กที่ทางานช้าที่สุดเกิดความ
ท้อแท้ที่ทางานไม่ทันเพื่อน หากยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างชิ้นงานของตนต่อไป
อนึ่ง นอกจากความเป็นลาดับและวงจรของการสอนดังกล่าวไว้แล้วในส่วนของสรุปผล
วิจัย ผู้วิจัยพบว่าการสอนขั้นสรุปและขั้นประเมิน คือ ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นนาเสนอ
ผลงาน ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกากับของครูผู้สอนเท่านั้น แต่ยังเกิดเป็นขั้นเล็กๆแทรกระหว่างขั้น
การสอนคือขั้นการแก้ปัญหาตลอดเวลา ซึ่งมีสาเหตุมาจากระยะเวลาที่เด็กแต่ละคนใช้ในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานไม่เท่ากันเช่นเดียวกับสาเหตุที่ทาให้เกิดวงจรของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนมากกว่า 1 ครั้ง การมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ อบอุ่น และ
เป็นมิตร จึงย่อมนาไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ความสนใจ และเทคนิคที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์งานของเด็กกับเด็ก ทาให้กิจกรรมที่มีลักษณะของความคิดสร้างสรรค์วัจนภาษาเกิดขึ้น
ตลอดเวลาของการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ทา ปัญหาที่เกิด
ไม่ใช่การพูดคุยนอกเรื่องแต่อย่างใด
เช่นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์เรื่องการทาหน้ากากดังภาพที่ 19 หลังจากเด็กทาผลงานหน้ากากของตนเสร็จ เด็กจะ
ลองใส่เล่นเพื่อทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์ที่นามาใช้ทาสายคล้องซึ่งแต่ละคนทาไม่เหมือนกัน
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ภาพที่ 19 การจัดการเรียนการสอนเรื่องหน้ากาก
ทันทีที่น้องจีจี้ทดลองใส่แล้วหมุนตัวกลับมาเพื่อจะให้ผู้วิจัยดูนั้น ก็บังเอิญว่าเป็นจังหวะเดียวกับที่
น้องตองที่ทากิจกรรมอยู่อีกโต๊ะกาลังยืนขึ้นใส่หน้ากากเหมือนกัน เหตุการณ์ที่ตามมานั้น เนื่องจาก
น้องตองทาหน้ากากยอดมนุษย์อุลตร้าแมน น้องจีจี้เลยเปลี่ยนความสนใจจากผู้สอนไปที่น้องตอง
แล้วทาท่าปล่อยพลังใส่น้องตอง แต่น้องตองไม่สามารถทาท่าปล่อยพลังโต้ตอบน้องจีจี้ได้
เนื่องจากสายคล้องหน้ากากของน้องตองหลวม ทาให้ต้องใช้มือคอยจับตลอดเวลา น้องจีจี้จึง
แบ่งปันประสบการณ์ให้น้องตองรู้ว่าทาอย่างไรถึงจะวัดความยาวของเชือกไหมพรมที่นามาคล้อง
หน้ากากได้พอดีศีรษะของตัวเอง ดังจะเห็นว่าเป็นลักษณะการพูดคุย (วัจนภาษา) ที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาที่เกิดขณะสร้างสรรค์ผลงานโดยตรง ต่างจากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของกลุ่ม
ควบคุมที่ความคิดสร้างสรรค์วัจนภาษาจะอยู่เฉพาะในส่วนของขั้นสรุปที่เปิดโอกาสให้เด็กบอก
เล่าถึงผลงานของตนเอง และขั้นประเมินที่เป็นการนาเสนอผลงานต่อครูผู้สอนเท่านั้น
ด้วยเหตุผลและตัวอย่างอภิปรายในข้อ
1 นี้จึงชัดเจนว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมีผลให้เด็กมี
พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นจริง
อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามชี้ให้เห็นว่าความคิด
สร้างสรรค์โดยภาพรวมที่กลุ่มทดลองซึ่งใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลนั้นมีองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่วต่ากว่ากลุ่มควบคุมซึ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้
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กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดคล่องแคล่วในการวัดครั้งที่ 3 อันเป็นการวัด
หลังการทดลองนั้นพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 คะแนน ขณะที่กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 คะแนน มากกว่ากลุ่มทดลอง 1.58 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากการเทียบเคียงองค์ประกอบ
ของการวัดตามแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทีซีที-ดีพี นั้นใช้เกณฑ์การให้คะแนนความเร็วที่
ใช้ในการทาแบบทดสอบ ( Sp) เทียบเท่ากับองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด
คล่องแคล่ว ซึ่งมีวิธีให้คะแนนดังนี้ 1) กรณีที่ผู้ทาแบบทดสอบทาเสร็จภายในเวลา ต่ากว่ า 2 นาที
จะได้คะแนนเต็มคือ 6 คะแนน 2) กรณีที่ผู้ทาแบบทดสอบทาเสร็จภายในเวลา ต่ากว่ า 4 นาที จะ
ได้คะแนน 5 คะแนน 3) กรณีที่ผู้ทาแบบทดสอบทาเสร็จภายในเวลา ต่ากว่า 6 นาที จะได้คะแนน 4
คะแนน 4) กรณีที่ผู้ทาแบบทดสอบทาเสร็จภายในเวลา ต่ากว่า 8 นาที จะได้คะแนน 3 คะแนน 5)
กรณีที่ผู้ทาแบบทดสอบทาเสร็จภายในเวลา ต่ากว่ า 10 นาที จะได้คะแนน 2 คะแนน 6) กรณีที่
ผู้ทาแบบทดสอบทาเสร็จภายในเวลา ต่ากว่ า 12 นาที จะได้คะแนน 1 คะแนน และจะไม่ได้
คะแนนหากใช้เวลาในการทาแบบทดสอบเกิน 12 นาที ซึ่งสาหรับเด็กอนุบาลนั้น เป็นการยากที่จะ
ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการที่มีภายใต้เงื่อนไขด้านเวลา เนื่องจากเด็กยังมีข้อจากัดในด้าน
พัฒนาการทางร่างกาย โดยเฉพาะความถนัดในการใช้นิ้วมือขีดเขียนวาดภาพซึ่งหากเด็กมีปริมาณ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการถ่ายทอดลงไปมาก เด็กย่อมต้องการใช้เวลาที่มากขึ้นตามไปด้วย
2. สาเหตุที่การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมีผลให้ความแตกต่างของระดับความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลในห้องเดียวกันมีการกระจายลดลง
เนื่องจากผลการวิเคราะห์พบว่าการกระจายของค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ ที่ดูจาก
ค่า CV ลดลง ซึ่งผลที่เป็นแบบนี้อธิบายได้ว่าการจัดกระบวนการรเรียนการสอนตามรูปแบบฯ เป็น
ประจาอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 ขั้น คือ ขั้นสารวจความเป็นไปได้ ขั้นการแก้ปัญหา ขั้นแบ่งปัน
ประสบการณ์ และขั้นการจัดนิทรรศการ สามารถทาให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กมีพัฒนาการที่
ใกล้เคียงกัน และมีการกระจายลดลง ซึ่งเป็นผลจากลักษณะเด่นประการหนึ่งของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน นั่นคือมีบรรยากาศของการร่วมเรียนรู้จากกันและกัน ทาให้เด็กในฐานะส่วน
หนึ่งของห้อง มีบทบาทในการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนร่วมห้องไปพร้อมๆกับการ
พัฒนาตัวเอง อันเป็นผลจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน 2 ขั้นสุดท้าย คือ ขั้นแบ่งปัน
ประสบการณ์ และขั้นการจัดนิทรรศการ
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ในการสอนตามสภาพจริงนั้น ครูอนุบาลจะเป็นผู้เลือกผลงาน หรือให้เด็กเป็นผู้เลือก
ผลงาน แล้วนาไปจัดป้ายนิเทศ ซึ่งเกิดขึ้นหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อย ทาให้เด็กอนุบาลซึ่งมี
ระยะความสนใจเป็นเรื่องๆและอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้า จึงยากที่จะหวนไปทบทวน
ประสบการณ์อันเนื่องมาจากการสร้างผลงานในครั้งก่อนของตน ซึ่งทาให้โอกาสที่จะเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของเด็กกับเด็กเกิดขึ้นอย่างจากัด ต่างจากการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อันมีขั้นการสอนสาคัญ 2 ขั้นหลังที่เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรง นั่นคือ ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นการจัดนิทรรศการ ซึ่งครู
สนับสนุนให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมตามขั้นตอนการสอนที่วางไว้ในลักษณะที่เด็กเป็นผู้ทาให้
เกิดขึ้นจากแรงจูงใจภายในของตน
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในขั้นแบ่งปันประสบการณ์ เป้าหมายของการสนทนาจะ
เน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานโดยตรง ตั้งแต่ที่มาของแนวคิด เทคนิควิธีที่ใช้ ปัญหาที่เกิด
ขณะสร้างผลงาน วิธีแก้ปัญหาที่ทดลองใช้ วิธีที่แก้ปัญหาได้สาเร็จ ความรู้สึกขณะสร้างผลงาน
ความรู้สึกหลังสร้างผลงาน ตลอดจนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของเด็กคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการสร้าง
ผลงาน โดยอาจเป็นการสนทนาระหว่างครูกับเด็กกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ ผลที่ตามมาคือ เด็ก
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดการยอมรับจึงเกิดการเปิดใจฟัง เพราะสิ่งที่เพื่อนทานั้นมี
ความน่าสนใจ และน่าทึ่งสาหรับเด็ก เช่น ในครั้งแรกๆของการทดลองนั้น ผู้วิจัยไม่ทราบมาก่อน
ว่าเด็กยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการตัดกระดาษด้วยกรรไกร การให้เลือกใช้กรรไกรเพื่อสร้าง
ผลงานจึงเป็นความท้าทายที่ค่อนข้างยากสาหรับเด็กๆ โดยในช่วงขั้นแบ่งปันประสบการณ์ของการ
จัดการเรียนรู้เรื่องพ่นสีละอองสวยนั้น น้องพันดาว เด็กผู้หญิงที่สร้างผลงานเสร็จเป็นคนสุดท้าย
เล่าให้เพื่อนฟังด้วยรอยยิ้มและดวงตาที่มีประกายแวววาวว่าตนเองรู้แล้วว่าจะตัดรูปดาวออกมา
อย่างไรให้ไม่ขาด ซึ่งทาให้เด็กในชั้นคนอื่นๆมีสีหน้าที่ตื่นเต้น ทุกคนมีท่าทางที่ดูใจจดใจจ่อรอฟัง
วิธีตัดรูปดาวของน้องพันดาว ซึ่งน้องพันดาวอธิบายพร้อมสาธิตการตัดให้เพื่อนดูว่า “พอตัดแล้ว
มันชนมุมก็ให้ตัดใหม่ เอากรรไกรออกมา แล้วตัดเข้าไปใหม่ ตรงที่จะตัดทิ้งมันก็จะหลุดเอง” ซึ่ง
หลังจากนั้น ทาให้เพื่อนๆในชั้นหันมาใช้วิธีตัดแบบน้องพันดาว คือเมื่อตัดเข้าไปจนลึกและพลิก
มือลาบาก ก็ให้ถอนกรรไกรออกมาแล้วเริ่มตัดจากมุมอื่น ซึ่งสถานการณ์นี้ตรงกับการใช้ความคิด
ยืดหยุ่น คือไม่จานนต่อวิธีการเดิม สามารถหาทางพลิกแพลงด้วยวิธีอื่นได้ อันเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์
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ส่วนขั้นการจัดนิทรรศการ จะเป็นขั้นตอนที่ เด็ก ๆ เลือกจัดวางผลงานที่ทาเสร็จแล้วของ
ตนร่วมกับผลงานของเพื่อน เพื่อร่วมชื่นชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
มุมมองที่หลากหลายให้เด็กบนฐานของคนที่ประสบการณ์ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับที่ McFarlane
(2008) กล่าวว่าการทางานร่วมกันของด็ก ๆ เปิดโอกาสให้เด็กได้ขยายมุมมอง เห็นความเป็นไปได้
ใหม่ในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น เช่น ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องชื่อภาษาอังกฤษ ดังภาพที่ 20 โดย

ภาพที่ 20 การจัดการเรียนการสอนเรื่องชื่อภาษาอังกฤษ
ครั้งนั้นเด็กได้ทดลองทาป้ายชื่อของตนเองด้วยภาษาอังกฤษนั้น หลังจากที่ น้องพี สร้างสรรค์ผลงาน
ของตน เสร็จ เรียบร้อย น้องพีจึงนาผลงานไปจัดวางไว้ที่ชั้นวางผลงาน แล้วจึงเริ่มดูผลงานของ
เพื่อนคนอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่เลือกทาออกมาโดยเขียนชื่อตนลงบนกระดาษหลังรูป แต่ใช้เทคนิคการ
เขียน และการตกแต่งที่ต่างกัน เว้นก็แต่น้องตองที่หลังจากเขียนชื่อลงบนกระดาษหลังรูปแล้ว จึง
นากรรไกรมาตัดเพื่อนาไปผนึกกับกระดาษร้อยปอนด์ที่น้องตองนามาน้วนแล้วติดด้วยเทปกาวสี
ม่วง จากนั้นจึงนาป้ายชื่อของตนทากาวแปะลงไปบนกระดาษร้อยปอนด์ม้วน ซึ่งเมื่อน้องพีเห็น
งานที่น้องตองทาเสร็จก่อนตนแล้วนามาวางแสดงไว้ จึงเกิดความคิดเพิ่มเติมที่ได้จากงานของน้อง
ตอง จึงนั่งลงที่โต๊ะกลุ่มใกล้ๆกับจุดที่เด็กๆจัดแสดงผลงาน ม้วนกระดาษป้ายชื่อของตน นาเทป
กาวมายึดให้คงรูป ใช้กระดาษ ร้อยปอนด์มาปิดหัวท้าย ก่อนจะใช้กรรไกรตัดเล็มขอบให้พอดีกับ
ป้ายชื่อที่ถูกม้วนเป็นทรงกระบอก จากนั้นจึงใช้กระดาษกาวตกแต่งขอบ นาไม้จิ้มฟัน มาเจาะเป็น
ร่อง ด้านบน แล้วใช้กรรไกรตัดตา ม กลายเป็นช่องใส่เหรียญ ทาให้ผลงานป้ายชื่อของน้องพี
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กลายเป็นกระปุกออมสิน ซึ่งทันทีที่น้องฟลุคเดินผ่านมาจึงเกิดความสนใจในผลงานของน้องพีมาก
ว่าทาอย่างไรให้กลายเป็นกระปุกออมสินได้ น้องพีจึงอธิบายขั้นตอนให้น้องฟลุคฟังและทาหน้าที่
เป็นผู้อานวยความสะดวก ช่วยหยิบจับอุปกรณ์ให้น้องฟลุคทากระปุกออมสินบ้าง โดยที่น้องฟลุค
ไม่ได้ขอให้น้องพีทาให้ และน้องพีก็ไม่ได้ก้าวก่ายผลงานเกินกว่าที่น้องฟลุคต้องการ
ขั้นการสอนสองขั้นหลังของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล คือขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นจัด
แสดงผลงาน จึงสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดทางความคิดจากกันและกัน ร่วมเรียนรู้เทคนิควิธีการ
และความคิดสร้างสรรค์ของกันและกัน อันมีผลให้ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมีผลให้ความแตกต่าง
ของระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลในห้องเดียวกันมีการกระจายลดลง คือมีความคิด
สร้างสรรค์ในระดับที่สูงใกล้เคียงกันมากขึ้น อันเป็นลักษณะของชุมชนแห่งการสร้างสรรค์ที่
สอดคล้องกับทฤษฎีระบบตามแนวคิดของ Csikszentmihalyi (1999 อ้างถึงใน Starko, 2005) ที่
กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ บุคคล (Person: individual talent) ขอบเขตเนื้อหา
(Domain: the discipline in which this individual works) และการควบคุมตัดสิน (Field: social
organization of domain) ซึ่งด้านบุคคลหมายถึง ความสามารถของบุคคล ทักษะ บุคลิกภาพ และ
ประสบการณ์ ขณะที่ขอบเขตเนื้อหา หมายถึงลักษณะงานสร้างสรรค์ที่บุคคลสร้างขึ้น และสุดท้าย
คือ การควบคุมตัดสิน หมายถึงการให้คุณค่าผลงานสร้างสรรค์โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวเนื่องกับ
ขอบเขตเนื้อหานั้นๆโดยในที่นี้คือการตัดสินให้การยอมรับจากเด็กอนุบาลในชั้นคนอื่นๆ ซึ่งปัจจัย
ทั้งสามด้านสัมพันธ์กันอย่างเป็นพลวัต กล่าวคือปัจจัยด้านการควบคุมตัดสินจะพิจารณาผลงาน
ของบุคคลว่ามีหรือไม่มีคุณค่าสาหรับขอบเขตเนื้อหานั้นๆ หากมีคุณค่าย่อมทาให้บุคคลเจ้าของ
ผลงานได้รับการยอมรับว่ามีการคิดสร้างสรรค์สูง ส่วนผลงานของบุคคลก็จะกลายเป็นมาตรฐาน
ของขอบเขตเนื้อหาต่อไป เช่นกรณีการสอนในขั้นแบ่งปันประสบการณ์และขั้นการจัดนิทรรศการ
ส่งผลให้ผลงานของน้องตองเป็นที่สังเกตและกลายเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลงานของ
น้องพี และผลงานของน้องพีก็กลายเป็นแรงบันดาลใจในการปรับปรุงผลงานของน้องฟลุคนั่นเอง
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ข้อจากัดของการวิจัย
1. งานของ Ma (2009) ที่นาผลมาใช้ร่วมในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีปริมาณงานวิจัยที่ใช้เด็กปฐมวัยเป็นกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ9.82 ของ
งานที่ Ma นามาสังเคราะห์ทั้งหมด ทาให้ยังขาดความเหมาะสมต่อการนาไปใช้กับเด็กปฐมวัย
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่นามาใช้ในส่วนของการ
วัดองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่วพบว่าแบบทดสอบจะมีคุณภาพสูงขึ้น
หากตัดเกณฑ์การให้คะแนนด้านความเร็วออก โดยมีผลทาให้ค่าความยากเปลี่ยนจาก
0.472 เป็น 0.507
ค่าอานาจจาแนกเปลี่ยนจาก0.744 เป็น 0.794 และค่าความเที่ยงเปลี่ยนจาก0.883 เป็น 0.916 นั่นคือ การ
ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทีซีที-ดีพี ( TCT-DP) ของ Jellen และ Urban เพื่อวัดความคิด
สร้างสรรค์โดยมีการเทียบเคียงกับองค์ประกอบของการคิดอเนกนัยคือ ความคิดริเริ่ม ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ในการวิจัยครั้งนี้นั้น ทาให้ผลการวิเคราะห์ตัว
แปรด้านความคิดคล่องแคลวอาจไม่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเด็กปฐมวัย
ซึ่งยังมีข้อจากัดด้านพัฒนาการทางร่างกาย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ไปใช้
1.1 ผู้สนใจควรศึกษาทาความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฯ
ได่แก่ หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลที่เด็กจะได้รับจากรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน และบทบาทครูตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในส่วน
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องดาเนินการสอนตามขั้นตอนทั้ง
4 ขั้น อย่าง
ครบถ้วน โดยเรียงตามลาดับคือ ขั้นสารวจความเป็นไปได้ ขั้นการแก้ปัญหา ขั้นแบ่งปัน
ประสบการณ์ ขั้นการจัดนิทรรศการ และควรใช้แบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลดังแนบไว้ในภาคผนวก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็กด้านความคิดสร้างสรรค์
1.2 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฯ ควรจัด
ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 ครั้ง เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้กระตุ้นศักยภาพความคิด
สร้างสรรค์ที่เด็กมีออกมาให้มากที่สุด
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1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์การวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์นี้ สามารถใช้ได้กับโรงเรียนอนุบาลทุกสังกัด และน่าจะได้ผลดียิ่งขึ้นหากจานวนเด็กที่จัด
ให้มีจานวนไม่เกิน 25 คน เนื่องจากค่าขนาดอิทธิพลของงานที่ใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสร้าง
รูปแบบของการวิจัยระยะที่ 1 ชี้ว่า งานวิจัยที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูงนั้นมีจานวนเด็กอนุบาลที่สอนแต่
ละครั้งจานวนมากไม่เกิน 15 คน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
2.1 การนาผลสังเคราะห์งานวิจัยไปใช้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป
จะต้องคานึงถึงปริมาณงานวิจัยที่มีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งช่วงอายุตรงกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
2.2 การนาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทีซีที-ดีพี ( TCT-DP) มาใช้วัดความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลในครั้งต่อไป หากต้องการเทียบเคียงกับองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ที่ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออนั้น สมควรที่จะตัดองค์ประกอบด้านความคิดคล่องแคล่วที่เทียบโดยใช้เกณฑ์การจับ
เวลาออก เหลือเพียงเกณฑ์การให้คะแนน 13 ข้อ ทาให้มีคะแนนเต็มเป็น 66 คะแนน จาก ด้านการต่อ
เติม(Cn) ด้านความสมบูรณ์ (Cm) ด้านภาพที่สร้างขึ้นใหม่ (Ne) ด้านการเชื่อมโยงที่เกิดโดยเส้น ( Cl)
ด้านการต่อเนื่องที่ทาให้เกิดเป็นเรื่องราว ( Cth) ด้านการข้ามเส้นกั้นเขตโดยการใช้ชิ้นส่วนที่
กาหนดให้นอกกรอบใหญ่ ( Bfd) ด้านการข้ามเส้นกั้นเขตอย่างอิสระโดยไม่ใช้ชิ้นส่วนที่กาหนดให้
นอกกรอบใหญ่ ( Bfi) ด้านภาพเปอร์สเปคทีฟ ( Pe) ด้านอารมณ์ขัน ( Hu) ด้านการวางหรือการใช้
กระดาษแตกต่างไปจากเมื่อวางกระดาษทดสอบให้แบบปกติธรรมดา A (Uca) ด้านภาพที่เป็น
นามธรรมหรือไม่เป็นภาพของจริง B (Ucb) ด้านภาพรวมของรูปทรง เครื่องหมาย ตัวอักษรหรือ
ตัวเลข และ/หรือ การใช้ชื่อหรือภาพที่เหมือนการ์ตูน C (Ucc) และด้านภาพที่ต่อเติมไม่ใช่ภาพที่วาด
กันแพร่หลายทั่วไป D (Ucd)

รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
กชกร รุ่งหัวไผ่. (2547). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนที่มีต่อความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการ
ประยุกต์ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 3). วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรกนก ธูปประสม. (2536). ผลของการใช้กิจกรรมซินเนคติกส์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิการ์ สุสม. (2546). การจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย. รายงานการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
กรรณิการ์ สุสม. (2552). ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย.ครุจันทรสาร. 12(1): 40-48.
กรองชนก ทองงาม. (2546). กรณีศึกษาผลสัมฤทธิ์การวาดภาพระบายสีด้านความคิดนามธรรม
และความคิดสร้างสรรค์จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวาดภาพระบายสีของนักเรียนที่
บกพร่องทางการได้ยิน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กัญจนา ศิลปกิจยาน. (2549). ผลของการเล่นโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2546). การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม: แนวคิดและวิธีวิจัย.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
แก้วใจ อินทรเพชร. (2548). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะของนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ขวัญตา ทุนแพทย์. (2545). ผลการเล่านิทานประกอบคาถามปลายเปิดแบบเร้าที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

211
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สานักงาน. (2554). โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
(ThaiLIS-Thai Library Integrated System). [ออนไลน์]. 2543. แหล่งที่มา:
http://tdc.thailis.or.th/tdc/ [4 สิงหาคม 2554]
คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง. (2554). อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2554
คัคนางค์ มณีศรี. (2555). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ช่อระกาการพิมพ์.
เครือข่ายวิจัยการศึกษาแบบบูรณาการ, ศูนย์. (2550). การประชุมวิชาการ “ครูกับการวิจัยและ
เครือข่ายวิจัยการศึกษา”. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.
จุติมา รัตนพลแสนย์. (2552). การวิเคราะห์อภิมาน. วารสารครุศาสตร์. 3(3): 207-210.
จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต. (2550). วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจนจิรา ศรีฤกษ์. (2550). ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษารูปเรขาคณิตเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชนาธิป พรกุล. (2551). การออกแบบการสอน การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2520). ระบบสื่อการสอน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์. (2551). เลอ คอร์บูซิเยร์: สถาปนิกผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20.
กรุงเทพฯ: สารคดี.
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. (2546). ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2548). การวิเคราะห์อภิมาน: หลักการและแนวปฏิบัติ. วารสารการวัดผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 11: 25-42.
ทินกร บัวพูล และ สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล. (2552). ศิลปะกับกรสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพวรรณ พานเข็ม. (2550). ผลของกิจกรรมสร้างสรรค์แบบต่อเดิมผลงานที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทิศนา แขมมณี. (2552). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

212
ทิศนา แขมมณี. (2546). ศาสตร์การสอนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
ธนพร วีระเจริญกิจ. (2549). การศึกษาเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
สร้างสรรค์ระหว่างนักเรียนที่มีการเรียนต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ,
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์. (2538). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ถวัลย์ มาศจรัส. (2553). Model การจัดการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้สร้างสรรค์. กรุงเทพฯ:
ธารอักษร.
นงลักษณ์ เกตุการณ์. (2551). การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในตนเองใน
กิจกรรมศิลปะของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบการระดมสมอง
และการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
จัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). การวิเคราะห์อภิมาน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2552). วิจัยและสถิติ: คาถามชวนตอบ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวาณิช. (2542). การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการ
วิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา.วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 12(2): 1-14.
นพมาศ อุ้งพระ (ธีระเวคิน). 2551. ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นรินทร์ สุทธิศักดิ์. (2550). การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านพล
ศึกษาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,
สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นลินี ณ นคร. (2547). การวัดและประเมินพุทธิปัญญาของเด็กปฐมวัย.วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต, สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล จันทร์สุขวงค์. (2551). การวิจัยและพัฒนาแผนกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทางานกลุ่ม และ
คุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
วิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

213
นันทัชพร จิรขจรชัย. (2551). ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2549). การคิดเชิงสร้างสรรค์. ใน มุกหอม วงษ์เทศ. (บรรณาธิการ),
มหาวิทยาลัยเที่ยงวัน (หน้า 56-61). กรุงเทพฯ: มติชน.
นิสิตา อยู่อาไพ. (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครูกับการคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรรจง อมรชีวิน. (2554). Thinking school สอนให้คิด. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
บรรพต พรประเสริฐ. (2545). การวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย . ว.วิชาการ. 5(8) ส.ค.
2545 หน้า 2-8.
บุญสม ลอยบัณฑิต. (2547). การศึกษาผลของการทากิจกรรมวาดภาพเป็นกลุ่มที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.
ปัฐมาภรณ์ เดชะไกศยะ. (2553). ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทากิจกรรมการสร้างภาพ
บนกระดานตะปู. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พรพิไล เลิศวิชา และ อัครภูมิ จารุภากร. (2550). สมองวัยเริ่มเรียนรู.้ พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:
ด่านสุทธาการพิมพ์.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2551). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2555). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ 32.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พิษณุ ศุภนิมิตร. (2549). มหัศจรรย์แห่งศิลปะ. กรุงเทพฯ: สุดสัปดาห์สานักพิมพ์.
เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์. (2536). พัฒนาการทางพุทธิปัญญา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. (2553). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล: เปรียบเทียบ
ประเทศจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมนี ฟินแลนด์ และประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

214
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. (2554). CCPR กรอบแนวคิดใหม่ทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูมิรัตน์ โกกิลกนิษฐ์. (2546). ผลของการสอนโดยใช้รูปแบบซินเนคติกส์ในหนังสือศิลปศึกษาที่มี
ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ยศ สันตสมบัติ. (2550). ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์ : จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม.
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มาซารุ อิบุกิ. (2544). รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว. แปลโดย ธีระ สุมิตร และ พรอนงค์ นิยมค้า.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน.
ไมเคิล ไรท. (2550). ฝรั่งคลั่งผี. กรุงเทพฯ: มติชน.
รัตนะ บัวสนธ์. (2552). ปรัชญาวิจัย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา สริวัฒน์. (2549). การคิด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. (2539). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ:
สุวีริยาสาสน์.
วรรณา กรัสพรหม. (2546). การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วรวรรณ เหมชะญาติ. (2551). หลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ์ สาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรางคณา กันประชา. (2548). ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทากิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วลัยภรณ์ ขุนชนะ. (2550). การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2544). การวิจัยทางการศึกษาปฐมทวัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.

215
วาสนา กุสุมาลย์. (2551). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา. สารนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
วิทยากร เชียงกูล. (2551). จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: สายธาร.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2544). รายงานการวิจัย: รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2547). ศิลปะหลังสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2551). วิสัยทัศน์ทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์การพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
ศรีแพร จันทราภิรมย์. (2550). ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้เปลือกข้าวโพด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิระ ศิริจันทร์. (2549). การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยด้านการเรียนการสอนบนเว็บระหว่างปี พ.ศ.
2542-2546. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). การจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง.กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2547). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สาหรับเด็กอายุ
3-5 ปี). กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ: คุรุสภา
ลาดพร้าว.
ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ. (2550). พจนานุกรมศัพท์ทางวิจัยและสถิติ. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา การพิมพ์.
สมพร หลิมเจริญ. (2552). การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สาตินี บุโรดม. (2522). การสร้างแบบฝึกวาดภาพเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาประถมศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. (2535). ความคิดสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

216
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2524). การวิจัยเชิงบรรยาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุภิญญา สมเรือง. (2546). การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2554). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัตน์ สิงห์เวียง. (2543). การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย
ระหว่างปีพุทธศักราช 2529-2541. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัญฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 25522559): ฉบับสรุป. กรุงเทพฯ: สกศ.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2553). รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สกศ.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เพลินสตูดิโอ.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาไทยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย: การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis).
กรุงเทพฯ: สกศ.
อัญชลี ไสยวรรณ. (2548). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อุทุมพร จามรมาร. (2531). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ. กรุงเทพฯ: ฟันนี่พับบลิชชิ่ง.
อารี พันธ์มณี. (2547). ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ใยไหม.
อารี สุทธิพันธุ์. (2553). เคลื่อนและไหว. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
อารีรัชต์ ชวกาญจนกิจ. (2548). ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประกอบคาถามอเนกนัยที่มีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

217
ภาษาอังกฤษ
Afolabi, M. O., Shelley, D., and Harold, L. (2008). Are we there yet? A review of creativity
methodologies. [Online]. Cornell University. Available from:
http://www.cs.cornell.edu/Conferences/ASEE2006/ASEE%20Papers/Session%204/A
SEE%20Final%20vs%203_Afolabi.pdf [2010, September 28]
Alexander, P. A., Jetton, T. L., White, S.H., Parsons, J. L., Cotropia, K. K., Liu, H. C., et al.
(1994). Young children’s creative solutions to realistic and fanciful story problems.
Journal of Creative Behavior, 28(1): 89-106.
Almeida, L. S., Prieto, L. P., Ferrando, M., Oliveira, E., and Ferrándiz, C. (2008). Torrance test
of creative thinking: The question of its construct validity. Thinking Skills and
Creativity, 3(1): 53-58.
Arce, E. (2000). Curriculum for young children: An introduction. USA.: Delmar.
Baer, J., and Kaufman, J. C. (2006). Creativity research in English-speaking countries. In J. C.
Kaufman, and R. J. Sternberg. (Eds.), The international handbook of creativity (pp.1038). New York: Cambridge University Press.
Baas, M., De Dreu, C. K. W., and Nijstad, B. A. (2008). A meta-analysis of 25 years of moodcreativity research: Hedonic tone, activation, or regulatory focus?. Psychological
Bulletin, 134, pp. 779-806.
Baum, W. M. (2005). Understanding behaviorism: Behavior, culture, and evolution. 2nd edition.
USA.: Blackwell.
Bertacchini, E., and Santagata, W. (2010). Creativity indexes. In H. Anheier, and Y. Raj Isar.
(Eds.), Cultural expression, creativity and innovation (pp.307-316). London: Sage.
Boorstin, D. J. (1992). The creator: A history of heroes of imagination. New York: Random House.
Bostrom, R. P. (1998). Research in creativity and GSS, 31st Hawaii International Conference on
System Sciences (HICSS) Volumn7: Organizational System and Technology, pp. 391-405.
Bournelli, P., Makri, A., and Mylonas, K. (2009). Motor creativity and self-concept. Creativity
Research Journal, 21(1): 104-110.
Bornstein, M. H., Britto, P. R., Nanoyama-Tarumi, Y., Ota, Y., Petrovic, O, and Putnick, D. L. (2012).
Child development in developing countries: Introduction and methods. Child
Development, 83(1): 16-31.

218
Bruce, T. (2006). Early childhood: A guide for students. London: SAGE.
Brumm, J. E. (2009). Understanding creativity. [Online]. Joanne Brunn. Available from:
http://EzineArticle.com/?expert=Joanne_Brunn [2009, December 23]
Butcher, J. L., and Niec, L. N. (2005). Disruptive behaviors and creativity in childhood: The
importance of affect regulation. Creativity Research Journal, 17(2 and 3): 181-193.
Catron, C. E., and Allen, J. (2003). Early childhood curriculum: A creative play model. 3rd
edition. USA.: Merrill Prentice Hall.
Cave, D. (2007). Critical evaluation of an article: Creativity and giftedness - identifying and
developing creative giftedness Robert J Sternberg: Roeper Review, Vol.23, No 2
(Dec. 2000). Gifted Education International, 23: 98-101.
Cheung, P. C., Lau, S., Chan, D. W., and Wu, W. Y. H. (2004). Creative potential of school
children in Hong Kong: Norms of the Wallach-Kogan creativity tests and their
implications. Creativity Research Journal, 16: 69-78.
Child, D. (1984). The growth of intelligence and creativity in young children. In D. Fontana. (Ed),
The education of young child (pp.46-64). USA.: Blackwell.
Clayton, P. (1997). Creativity and creative thinking. [Online]. Infinite Innovations. Available
from: http://www.brainstorming.co.uk/tutorials/creativethinking.html [2011,
September 21]
Click, P. M. (2000). Administration of schools for young children. 5th edition. USA.: Delmar.
Couger, J. D. (1996). Framework for research on creativity/ innovation in IS organizations, 29th
Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) Volumn4: Organizational
System and Technology, pp. 30-39.

Couger, J. D., Higgins, L. F., and McIntyre, S. C. (1993). (Un)structured creativity in
information systems organizations. MIS Quarterly, 17(4): 375-397.
Craft, A. (2005). Creativity in schools: Tensions and dilemmas. London: Routledge.
Craft, A. (2003). Creative thinking in the early years of education. Early Years, 23(2): 143-154.
Cropley, A. J. (2001). Creativity in education and learning: A guide for teachers and educators.
USA.: Kogan page.
Czikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention.
New York: Harper Collins.

219
Davis, G., and Rimm, S. (1994). Education of the gifted and talented. 3rd eition. Boston: Allyn
and Bacon.
Duffy, B. (1998). Supporting creativity and imagination in the Early Years, USA.: Open
University Press.
Edginton, M. (2004). The foundation stage teacher in action: Teaching 3, 4 and 5 year olds.
London: Paul Chapman.
Fabes, R., and Martin, C. L. (2003). Exploring child development. 2nd edition. Boston: Allyn
and Bacon.
Feinberg, S. G. (1994). Eliciting children’s full potential: Designing and evaluating
developmentally based programs for young children. USA.: Brooks/Cole.
Franken, R. E. (1994). Human motivation. 3rd edition. USA.: Brooks/Cole.
Fu, V. R., Canaday, H., and Fu, D. T. (1982). Creativity and leadership in preschoolers. Journal
of Genetic Psychology, 141: 291-292.
Gardner, H. (1982). Art, mind and brain: A cognitive approach to creativity. USA.:
BasicBooks.
Genovard, C., Prieto, M. D., Bermejo, M. R., and Ferrándiz, C. (2006). History of creativity in
Spain. In J. C. Kaufman, and R. J. Sternberg. (Eds.), The international handbook of
creativity (pp.68-95). New York: Cambridge University Press.
Gordon, A. M., and Browne, K. W. (2008). Beginnings and Beyond: Foundations in early
childhood education. 7th edition. USA.: Thomson Delmar Learning.
Gregory, R. J. (2007). Psychological testing: History, principles and applications. 5th edition. USA.:
Pearson.
Groth-Marnat, G. (2009). Handbook of psychological assessment. 5th edition. USA.: John Wiley
and Son.
Gunter, M. R., Estes, T. H., and Schwab, J. H. (1990). Instruction: A model approach. USA.: Allyn
and Bacon.
Han, K. (2000). Varieties of creativity: Investigating the domain-specificity of creativity in young
children. Unpublished doctoral dissertation, University of Nebraska.
Hair, J. F. et al. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective. 7th edition. USA.: Pearson.

220
Hauke, C. (2006). The unconscious: Personal and collective. In R. K. Papadopoulos. (ed.),
The handbook of Jungian psychology: Theory, practice, and applications, pp.54-73.
New York: Routledge.
Hendrick, J., and Weissman, P. (2006). The whole child: Developmental education for the Early
Years, 8th edition. New Jersey: Pearson Education.
Henniger, M. L. (2005). Teaching young children: An introduction. 3rd edition. New Jersey:
Pearson Merrill Prentice Hall.
Herbert, A. (2010). The pedagogy of creativity. London: Routledge.
Howard-Jones, P. A., Taylor, J. R., and Sutton, L. (2002). The effect of play on the creativity of
young children during subsequent activity. Early Child Development and Care, 172:
323-328.
Hunter, S. T., Bedell, K. E., and Mumford, M. D. (2007). Climate for creativity: A quantitative
review. Creativity Research Journal, 19(1): 69-90.
Isaksen, S. G., and Treffinger, D. J. (1985). Creative problem solving: The basic course. New
York: Bearly Limited.
Jenks, C. (2005). Childhood. 2nd edition. London: Routledge.
Kaufman, J. C., and Baer, J. (2012). Beyond new and appropriate: Who decides what is creative?.
Creativity Research Journal, 24(1): 83-91.
Kaufman, J. C., and Beghetto, R. A. (2009). Beyond big and little: The four C model of creativity.
Review of General Psychology, 13(1): 1-12.
Kaufman, J. C., and Sternberg, R. J. (2006). Introduction. In J. C. Kaufman, and R. J. Sternberg.
(Eds.), The international handbook of creativity (pp.1-9). New York: Cambridge
University Press.
Kaufman, J. C., and Sternberg, R. J. (2007). Giftedness in the Euro-American culture. In S. N.
Philipson, and M. McCann. (Eds.), Conceptions of giftedness: Socio-cultural perspectives
(pp.377-413). New Jersey: Erlbaum.
Khatena, J., and Khatena, N. (1999). Developing creative talent in art: A guide for parents and
teachers. USA.: Ablex.
Kim, K. H. (2006). Can we trust creative tests?: A review of the Torrance test of creative thinking
(TTCT). Creativity Research Journal, 18(1): 3-14.

221
Koh, C. (2006). Reviewing the link between creativity and madness: A postmodern perspective.
Educational Research and Reviews. 1(7): 213-221.
Koutsoupidou, T., and Hargreaves, D. J. (2011). An experimental study of the effects of
improvisation on the development of children’s creative thinking in music. Society for
Education, Music and Psychology Research. 37(3): 251-278.
Kusuma, A. (1997). Creativity and cognitive styles in children. New Delhi: Discovery.
Lehane, S. (1979). The creative child: How to encourage the natural creativity of your
preschooler. New Jersey: Prentice-Hall.
Lynch, M. D., and Harris, C. R. (2001). Fostering creativity in children, K-8. Needham Heights,
MA: Allyn and Bacon.
Lascarides, V. C., and Hinitz, B. F. (2000). History of early childhood education. New York:
Falmer Press.
Logan, L. M., and Logan, V. G. (1971). Design for creative teaching. Canada: McGraw-Hill.
Ma, H. H. (2009). The effect size of variables associated with creativity: A meta-analysis. Creativity
Research Journal, 21(1): 30-42.
McFarlane, J. (2008). Supporting children’s development. Putting Children First. 27: 6-9.
Mayesky, M. (2011). Creative activities for young children. 10th edition. USA.: Wardworth.
Meager, N. (2006). Creativity and culture: Art projects for primary schools. Corsham: NSEAD.
Meador, K. S. (1997). Creative thinking and problem solving for young learners. USA.: Teacher
Ideas Press.
Mindham, C. (2005). Creativity and the young child. Early Years, 25(1): 81-84.
Misra, G., Srivastava, A. K., and Misra, I. (2006). Culture and facets of creativity: The Indian
experience. In J. C. Kaufman, and R. J. Sternberg. (Eds.), The international handbook of
creativity (pp.421-455). New York: Cambridge University Press.
Mitchell, J. (1986). Introduction. In J. Mitchell (ed.), The selected Melanie Klein, pp.9-32. New
York: The Free Press.
Morgenthaler, S. K. (2001). Teaching the young. Lutheran Education. 137(1): 71-72.
Morrison, G. R., Ross, S. M., Kalman, H. K., and Kemp, J. E. (2011). Designing effective
instruction. 6th edition. USA.: WILEY.

222
Mouchiroud, C., and Lubart, T. (2006). Past, present, and future perspectives on creativity in France
and French-speaking switzerland. In J. C. Kaufman, and R. J. Sternberg. (Eds.), The
international handbook of creativity (pp.96-123). New York: Cambridge University
Press.
Mouchiroud, C., and Lubart, T. (2002). Social creativity: A cross-sectional study of 6 to 11-yearold children. International Journal of Behavioral Development, 26: 60-69.
Ng, A. K., and Smith, I. (2004). Why is there a paradox in promoting creativity in the Asian
classroom?. In Sing Lau, Anna N N Hui, and Grace Y C Ng. (Eds), Creativity: When
east meets west (pp.87-112). New Jersey: World Scientific.
Nutbrown, C., Clough, P., and Selbie, P. (2008). Early childhood education: History, philosophy and
experience. London: SAGE.
Orlich. D. C., Harder, R. J., Callahan, R. C., Trevisan, M. S., and Brown, A. H. (2010). Teaching
stratergies: A guide to effective instruction. 9th edition. USA.: Wadsworth Cengage
Learning.
Papalia, D. E., Olds, S. W., and Feldman, R. D. (2008). A child’s world: Infancy through
adolescence. 11th edition. Boston: McGraw-Hill.
Piirto, J. (2004). Understanding creativity. USA.: Great Potential Press.
Preiser, S. (2006). Creativity research in German-speaking countries. In J. C. Kaufman, and R. J.
Sternberg. (Eds.), The international handbook of creativity (pp.167-201). New York:
Cambridge University Press.
Puccio, G. J., and Gonzalez, D. W. (2004). Nurturing creative thinking: Western approaches and
eastern issues. In Sing Lau, Anna N N Hui, and Grace Y C Ng. (Eds), Creativity:
when east meets west (pp.9-19). New Jersey: World Scientific.
Rathus, S. A. (2005). Psychology: Concept and connections. 9th edition. USA.: Thomson
Wadsworth.
Reber, A. S. (1996). The Penguin dictionary of psychology. 2nd edition. New York: Penguin Books.
Reuter, M. (2007). The biological basis of creativity. In Al-Girl Tan. (Ed.), Creativity: A
handbook for teacher (pp.79-99). New Jersey: World Scientific.
Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. Phi Delta Kappan, 305-310.

223
Richards, R. (2010). Everyday creativity: Process and way of life – four key issues. In J. C.
Kaufman, and R. J. Sternberg. (Eds.), The Cambridge handbook of creativity (pp.189215). New York: Cambridge University Press.
Rogers, C. (1961). On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy. Boston:
Houghton Mifflin.
Runco, M. (2004). Personal creativity and culture. In Sing Lau, Anna N N Hui, and Grace Y C
Ng. (Eds), Creativity: When east meets west (pp.9-19). New Jersey: World
Scientific.
Runco, M. A., and Johnson, D. J. (2002). Parents’ and teachers’ implicit theories of children’s
creativity: A cross-cultural perspective. Creativity Research Journal 14(3and4): 427-438.
Russ, S. W. (1993). Affect and creativity: The role of affect and play in the creativity process.
USA.: Lawrence Erlbaum Associates.
Russ, S. W., Robins, A. L., and Christiano, B. A. (1999). Pretend play: Longitudinal prediction of
creativity and affect in fantasy in children. Creativity Research Journal, 12: 129-139.
Russ, S. W. and Schafer, E. D. (2006). Affect in fantasy play, emotion in memories, and
divergent thinking. Creativity Research Journal, 18(3): 347-354.
Sand, B. V. (2002). Toward a definition of creativity: Construct validation of the cognitive
components of creativity. Doctoral dissertation in Educational Psychology, Texas Tech
University.

Santrock, J. W. (2007). Child development. 11 edition. USA.: McGraw-Hill.
Saracho, O. N. (1992). Preschool children’s cognitive style and play and implications for
creativity.
Saracho, O. N. (2002). Young children’s creativity and pretend play. Early Child Development
and care. 172: 431-438. Creativity Research Journal, 5: 35-47.
Sawyers, J. K., Moran, III, J. D., Fu, V. R., and Horm-Wingerd, D. M. (1992). Correlates of
metaphoric comprehension in young children. Creativity Research Journal, 5: 27-33.
Scott, G., Leritz, L. E., and Mumford, M. D. (2004). The effectiveness of creativity training: A
quantitative review. Creativity Research Journal, 16(4): 361-388.

224
Scritchfield, M. L. (1999). The creative person, product, process and press: The 4P’s. [Online].
Buffalo State University. Available from:
http://www.buffalostate.edu/orgs/cbir/readingroom /html/Scritchfield-99.html [2009,
December 23]
Simonton, D. K. (2006). Creativity around the world in 80 ways… but with one destination. In J. C.
Kaufman, and R. J. Sternberg. (Eds.), The international handbook of creativity (pp.490496). New York: Cambridge University Press.
Smidt, S. (1998). A guide to early years practice. London: Routledge.
Solomon, R. C., and Higgins, K. M. (2006). The big question: A short introduction to
philosophy. 8th edition. Canada: Wadsworth Cengage Learning.
Starko, A. J. (2005). Creativity in the classroom: Schools of curios delight. 3rd edition. London:
Lawrence Erlbaum Association.
Stepanossova, O., and Grigorenko, E. L. (2006). Creativity in Soviet-Russian psychology. In J.
C. Kaufman, and R. J. Sternberg. (Eds.), The international handbook of creativity (pp.235269). New York: Cambridge University Press.
Sternberg, R. J. (2007). Creativity as a habit. In Al-Girl Tan. (Ed.), Creativity: A handbook for
teacher (pp.3-25). New Jersey: World Scientific.
Sternberg, R. J., and Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms.
In R. J. Sternberg (ed.), Handbook of Creativity (pp.3-15). Cambridge: Cambridge
University Press.
Takahashi, M. (2007). The Japanese creativity education and creativity techniques: A
perspective from the enterprise. In Al-Girl Tan. (Ed.), Creativity: A handbook for
teacher (pp.327-339). New Jersey: World Scientific.
Tan, A. G., and Wong, S. S. (2006). Constructive creativity in education. In J. C. Kaufman, and
R. J. Sternberg. (Eds.), The international handbook of creativity (pp.485-506). New York:
Cambridge University Press.
Thomas, N. G., and Berk, L. E. (1981). Effects of school environments on the development of young
children’s creativity. Child Development, 52: 1153-1162.
Thomas, R. M. (2005). Comparing theories of child development. 6th edition. USA.: Thomson
Wadsworth.

225
Trawick-Smith, J., Russell, H., and Swaminathan, S. (2011). Measuring the effects of toy on the
problem-solving, creative and social behaviors of preschool children. Early Child
Development and Care 181(7): 909-927.
Trevlas, E., Matsouka, O., and Zachopoulou, E. (2003). Relationship between playfulness and
motor creativity in preschool children. Early Child Development and Care, 173:
535-543.
Urban, K. K. (2005). Assessing creativity: The test for creative thinking – drawing production
(TCT – DP). International Education Journal 6(2): 272-280.
Urban, K. K. (2007). Assessing creativity: A componential model. In Al-Girl Tan. (Ed.),
Creativity: A handbook for teacher (pp.167-184). New Jersey: World Scientific.
Van Camp, J. C. (2007) Originality in postmodern appropriation art. The Jounal of Arts
Management, Law, and Society. 36(4), 247-258.
Ward, W. C. (1974). Creativity assessment in young children. Creativity Measurement Today
Paper presented at National Council on Measurement in Education Symposium, Chicago.
Wilson, R. (1997). A sense of place. Early Childhood Education Journal, 24(3): 191-194.
Winch, C., and Gingell, J. (1999). The philosophy of education. London: Routledge.
Wiseman, C. S. (2012). A comparison of the performance of analytic vs. holistic scoring rubrics
to assess L2 writing. Iranian Journal of Language Testing. 2(1): 59-92.
Yuan, X., and Sriraman, B. (2011). An exploratory study of relationships between students’
creativity and mathematical problem-posing abilities. In X. Yuan, and B. Sriraman.
(Eds.), The elements of creativity and giftedness in mathematics: Advances in creativity
and giftedness (pp.5-28). Netherlands: Sense.

ภาคผนวก

227

ภาคผนวก ก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล

228

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ความเป็นมาและความสาคัญ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบา ล ดาเนินการพัฒนาขึ้นจากข้อมูลตั้งต้นที่ได้จาก 1) ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเชิงทดลองที่มีตัวแปรตามเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ซึ่งทาเสร็จเรียบร้อย
หลังจากประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 25432553) โดยผู้วิจัย และ 2) งานวิจัยที่เป็นการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จาก
ต่างประเทศ โดย Ma (2009) เรื่อง The effect size of variables associated with creativity: A metaanalysis ตามกรอบการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทาให้ ได้ผลการพัฒนา รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาล ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 2) วัตถุประสงค์
ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน 4) ผลที่เด็กจะได้รับจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และ 5) บทบาทครูตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มีหลักการสาคัญ 2 ประการ คือ
1.1 สร้างเงื่อนไขให้เด็กอนุบาลคิดแก้ปัญหาผ่านสื่อปลายเปิดที่แปลกใหม่น่าสนใจ และ
นาเสนอความคิดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดดเด่น และมีเอกลักษณ์
1.2 สนับสนุนให้เด็กอนุบาลแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านทั้งวัจนและอวัจนภาษา
ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร มีการยอมรับชื่นชมซึ่งกันและกัน
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
2.1 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก ( Little-c creativity) ของเด็กอนุบาล ทั้ง 4
องค์ประกอบ คือ ความคิด ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออ
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2.2 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านผลงานของเด็ก
อนุบาล
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนของเด็ก
อนุบาล
3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3.1 ขั้นสารวจความเป็นไปได้
เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้เด็กสารวจสื่อที่มีรูปแบบ
แตกต่างกันอย่างอิสระ เช่น สื่อของจริง สื่อของจาลอง สื่อรูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อ
เพิ่มพูน
ประสบการณ์เดิม และเกิดความเข้าใจต่อสิ่งใหม่ ได้จินตนาการถึงความน่าจะเป็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่
กาลังให้ความสนใจ แล้วถ่ายทอดผ่านคาพูดและท่าทาง ทั้งนี้สื่อที่นาเสนอในขั้นนี้จะต้องมีความงาม
หรือแปลกใหม่น่าสนใจจนถึงขั้นสร้างแรงดลใจให้เด็กต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์
3.2 ขั้นการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ แก้ปัญหาตามเงื่อนไขที่ ถูกกาหนดขึ้นอย่าง ท้าทายต่อ
การใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็น ผลงาน ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ คือ อบอุ่น เป็นมิตร ไม่มีลักษณะของการตัดสินและแข่งขัน
3.3 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ เป็นขั้นตอนที่เน้นการสนทนาถึงกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานของเด็กแต่ละคน ตั้งแต่ที่มาของแนวคิด เทคนิควิธีที่ใช้ ปัญหาที่เกิดขณะสร้างผลงาน วิธี
แก้ปัญหาที่ทดลองใช้ วิธีที่แก้ปัญหาได้สาเร็จ ความรู้สึกขณะสร้างผลงาน ความรู้สึกหลังสร้าง
ผลงาน ตลอดจนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของเด็กคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการสร้างผลงาน โดยอาจเป็นการ
สนทนาระหว่างครูกับเด็กกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้
3.4 ขั้นการจัดนิทรรศการ เป็นขั้นตอนที่เด็ก ๆ เลือกจัดวางผลงานที่ทาเสร็จแล้วของตน
ร่วมกับผลงานของเพื่อน เพื่อร่วมชื่นชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ
4. ผลที่เด็กจะได้รับจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
4.1 ด้านบุคคล : เด็กมีความเชื่อมั่นและมีความกล้าเสี่ยงที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆด้วยแบบ
ฉบับของตนเอง
4.2 ด้านกระบวนการ : เด็กสามารถพัฒนาวิธีแก้ปัญหาขึ้นใหม่ได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้
ความคิดเชื่อมโยง สังเคราะห์ และคิดเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมาใช้เพื่อให้การแก้ปัญหาสัมฤทธิ์ผล
4.3 ด้านผลงาน : เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ และมีความสมบูรณ์ตามทีเด็่ ก
ตั้งใจให้เกิดขึ้น
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4.4 ด้านการสร้างบรรยากาศ : เด็ก มีการตอบสนองทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้อื่น และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. บทบาทครูตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
5.1 สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างสอดคล้องกับความถนัด
และความสนใจ
5.2 จัดเตรียมสื่อที่สามารถกระตุ้นให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ
5.3 จัดช่วงเวลาให้เพียงพอต่อการใช้ทั้งความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ อย่างเต็มที่ในการสร้างผลงานแต่ละครั้ง
5.4 ยอมรับความแตกต่างในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
5.5 ใช้น้าเสียงอบอุ่น เป็นมิตร และให้อิสระกับเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้
ความคิดสร้างสรรค์
5.6 สนับสนุนให้เด็กชื่นชมกระบวนและผลงานผู้อื่น
5.7 ประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอย่างครอบคลุมทั้งด้านบุคคล
กระบวนการ ผลงาน และการสร้างบบรรยากาศ
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คานา
คู่มือครูฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผล
การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล (DEVELOPMENT OF AN
INSTRUCTIONAL MODEL USING RESEARCH SYNTHESIS RESULTS TO ENHANCE
CREATIVE THINKING OF KINDERGARTENERS) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์
พูลพัฒน์ และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลฉบับนี้เกิดจาก 1) ผลสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลที่ทาขึ้นหลังประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งดาเนินการโดยผู้วิจัย และ 2) การใช้ผลสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง ค่าขนาด
อิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์: การวิเคราะห์อภิมาน ( The effect size of
variables associated with creativity: a meta-analysis) โดย Hsen-Hsing Ma ทาให้ องค์ความรู้ ที่
นามาใช้สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ใน 2 มิติ คือ 1) องค์ความรู้มีความ
สอดคล้องกับบริบทไทยเพราะสังเคราะห์ขึ้นจากงานวิจัยของไทย พร้อมทั้งมีความเป็นสากลเพราะ
นาผลสังเคราะห์งานวิจัยจากต่างประเทศมาใช้ร่วมด้วย และ 2) องค์ความรู้เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์มีพร้อมทั้ง 3 ทิศทาง คือ การฝึกความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเน้นที่กระบวนการและ
ผลงาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดสร้างสรรค์กับปัจจัยด้านบุคคล
ผลการทดสอบคุณภาพยืนยันหนักแน่นถึงประสิทธิภาพของรูปแบบซึ่งมีผลทาให้ความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลมีระดับสูงขึ้นหากจัดติดต่อกันอย่างน้อย 12 ครั้ง ผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่าคู่มือครู
สาหรับสาหรับ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้สนใจ
นิสิตา อยู่อาไพ
ผู้วิจัย
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คาชี้แจงการใช้คู่มือ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง ศักยภา พอันเกิดจากทักษะทางการคิด
และลักษณะนิสัย ในการริเริ่มสร้าง หรือประยุกต์ สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์และ
แปลกใหม่สาหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยแสดงออก ผ่านพฤติกรรมที่สังเกตได้ ตั้งแต่กระบวนการ
ขณะแก้ปัญหาจนถึงผลงานที่ผลิตขึ้น
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการย่อม ช่วยให้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในเด็กดารงอยู่และพัฒนาต่อไปได้ โดย ครูต้องคานึงถึง ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งที่ช่วยสนับสนุน อีกทั้งปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของ
เด็กควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์ การใช้
คาถามขณะดาเนินกิจกรรม ตลอดจนการสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี โดยรูปแบบนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบัน ทว่ามีขั้นตอนสาคัญที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องต่อเนื่อง และ
เรียงลาดับมาเป็นอย่างดีแล้ว โดย กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบซึ่งมี4 ขั้นตอน เริ่มจาก 1)
ขั้นสารวจความเป็นไปได้ 2) ขั้นการแก้ปัญหา 3) ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และ 4) ขั้นการจัด
นิทรรศการ

วัตถุประสงค์ของคู่มือ
1. เพื่อให้ ครู ผู้ใช้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตา
ม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาล
2. เพื่อให้ ครู ผู้ใช้สามารถนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ผู้สอนจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงทฤษฎีระบบ พัฒนาการทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย และคุณลักษณะจาเป็นต่อการมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
1. ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงทฤษฎีระบบ
Csikszentmihalyi (1999 อ้างถึงใน Starko, 2005) กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 3 ด้าน
ได้แก่ บุคคล (Person: individual talent) ขอบเขตเนื้อหา (Domain: the discipline in which this
individual works) และการควบคุมตัดสิน (Field: social organization of domain) ซึ่งด้านบุคคลหมายถึง
ความสามารถของบุคคล ทักษะ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ ขณะที่ขอบเขตเนื้อหา หมายถึง
ลักษณะงานสร้างสรรค์ที่บุคคลสร้างขึ้น และสุดท้ายคือการควบคุมตัดสิน หมายถึงการให้คุณค่า
ผลงานสร้างสรรค์โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ของขอบเขตเนื้อหานั้นๆ ซึ่งปัจจัยทั้งสามด้านสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นพลวัต กล่าวคือปัจจัยด้านการควบคุมตัดสินจะพิจารณาผลงานของบุคคลว่ามีหรือไม่มี
คุณค่าสาหรับขอบเขตเนื้อหานั้นๆ หากมีคุณค่าย่อมทาให้บุคคลเจ้าของผลงานได้รับการยอมรับว่า
มีการคิดสร้างสรรค์สูง ส่วนผลงานของบุคคลก็จะกลายเป็นมาตรฐานของขอบเขตเนื้อหาต่อไป
กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดนี้มองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของ
การมีปฏิสัมพันธ์กับระบบอื่นๆในสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม การที่บุคคลจะผลิตผลงานที่เกิดจาก
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ จาเป็นต้องได้รับแรงดลใจจากผลงานของผู้อื่น และได้รับการยอมรับจาก
คนในวงการของตนว่าผลงานนั้นคือผลงานที่สร้างสรรค์
2. พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
มาซารุ อิบุกิ (2519 อ้างถึงใน ธีระ สุมิตร และ พรอนงค์ นิยมค้า, 2544) ให้ความหมาย
ของความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น 2 ระดับ เบื้องต้นหมายถึงการแสดงจินตนาการหรือ
ความรู้สึกอย่างอิสระในเรื่องที่เด็กมีความสนใจอย่างจริงจัง และในระดับสูงหมายถึงสิ่งที่มีภาวะ
วิสัย (Objective) เช่น ทฤษฎี ความคิด สิ่งประดิษฐ์ แต่สิ่งเหล่านี้พัฒนามาจากความประทับใจและ
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การรับรู้แบบอัตวิสัย (Subjective) ในวัยเด็กเล็ก ฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดว่าเป็นจินตนาการไร้สาระของ
เด็กจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
(2536) ที่กล่าวว่าความสามารถในการอุปมาอุปมัยและการสมมติขณะที่เด็กเล่นสมมติอาจเป็นต้น
กาเนิดของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยว่า
เป็นกระบวนการคิดที่เด็กแสดงความคิดแปลกใหม่ไปจากความคิดเดิมๆและธรรมดาได้หลายทาง
หลายความคิด และสามารถอธิบายเรื่องที่คิดได้
Edginton (2004) ให้ข้อสังเกตถึงเด็กอนุบาลที่มีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ไว้ ว่า
จะเป็นเด็กที่สนใจในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี งานไม้ การสร้างโมเดล งานปั้น ดนตรี
การเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นละครและบทบาทสมมติ มีความสามารถในการแสดงผลงานและ
สื่อความคิดของตนต่อผู้อื่นผ่านสื่อและช่องทางหลากหลาย ชอบใช้จินตนาการ สามารถใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆในการทาให้ความคิดสร้างสรรค์ของตน ให้เป็นผลสาเร็จ รับรู้ สนใจ และกล้า
สารวจเสียง สี พื้นผิว รูปร่าง รูปแบบ และ พื้นที่ในสื่อสองมิติและสามมิติต่าง ๆ รวมทั้ง ตอบสนอง
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น เช่น พูดคุยเกี่ยวกับงานระบายสีของเพื่อ น ซึ่ง Arce (2000) กล่าวว่า
พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจะปรากฏผ่านทุกด้านของการเจริญเติบโต ครูที่
เข้าใจในเรื่องความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงจึงยอมให้เด็กได้ทางานอย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้
มีการสารวจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามระดับทักษะและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
Lehane (1979) กล่าวว่าช่วงอายุ 2-6 ปี เป็นช่วงเวลาสาคัญยิ่งในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เพราะถ้าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้รับการพัฒนาในช่วงดังกล่าว โอกาสจุดติดอีกครั้ง
เมื่ออายุมากขึ้นจะเป็นเรื่องยาก ซึ่ง Feinburg (1994) จาแนกการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็น 2
มิติ คือ มิติของการแสดงออก ( Expressivity) เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และมิติของผลงาน
(Productivity) ที่เป็นการจัดการทางความคิด โดยทั้งสองมิติสัมพันธ์กับการเติบโตของพัฒนาการ
ทางอารมณ์สังคม และพัฒนาการทางสติปัญญา เด็กต้องเข้าถึงความรู้ควบคู่กับโอกาสที่จะแสดง
ความก้าวหน้าในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงควรได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนระดับ
ความเข้าใจและสามารถแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ออกมาได้
Smidt (1998) กล่าวถึงพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยว่าคือความสามารถ
ของเด็กในการพัฒนาจินตนาการและการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก ในทางสร้างสรรค์ และ
สื่อสิ่งเหล่านั้นออกมาใน 2 ลักษณะ คือ การสารวจและการโต้ตอบ โดยการสารวจนั้น เด็กจะใช้
ประสาทสัมผัสต่างๆสารวจเสียง สี พื้นผิว รูปร่าง รูปแบบ และพื้นที่ ทั้งในวัตถุสองมิติและสามมิติ
ควบคู่ไปกับการโต้ตอบกับวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ อย่างหลากหลาย อีกทั้งเด็กจะสามารถ
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แสดงความคิดและสื่ออารมณ์ของตนได้ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเด็กจะแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใช้จินตนาการที่เกิดจากการรับฟังและเฝ้าดูสรรพสิ่งรอบตัวในระดับที่เพิ่มขึ้น โดยจะ
พยายามแสดงศักยภาพที่มีอย่างซ้าๆในทุกขอบเขตของการเรียนรู้
อีกทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Gordon และ Browne (2008) ที่กล่าวถึงธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยว่ามีการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ สนใจใคร่รู้ที่จะสารวจสิ่งของต่าง ๆ และกล้าที่จะเรียนรู้
ดังนั้นสาหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาการรับรู้ต่าง ๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งทักษะใน
การสร้างสรรค์ นอกจากนี้เด็กปฐมวัยยังมีความช่างซักถาม สงสัย และเห็นถึงความเชื่อมโยงของ
สิ่งต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่แทบเป็นไปไม่ได้ ครูจึงมีโอกาสได้เห็นความมั่นใจ ความมุมานะในการแสดงออก
ทางความคิดสร้างสรรค์ที่ค่อย ๆ มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นควบคู่กับรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นเสมอ ดังสรุป
ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การแสดงออกถึงพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ทั้งนี้หากกล่าวถึงพัฒนาการทางการคิดสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย Lehane (1979) ได้
นาเสนอเป็นลาดับ 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นนักฝัน ขั้นนักกวี และขั้นนักประดิษฐ์ โดยแต่ละขั้นมีความ
คาบเกี่ยวกันตามพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละช่วงวัย
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Lehane (1979) เสนอพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์เป็นขั้น (Stage) ซึ่งมีเอกลักษณ์
แตกต่างกันไปอันเป็นผลจากพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก โดยช่วงอายุในแต่ละขั้นจะคาบเกี่ยวกัน
อยู่ กล่าวคือ ขั้นนักฝัน เริ่มประมาณเด็กอายุ 2-4 ปี ขั้นนักกวี อยู่ในช่วง 3-5 ปี สุดท้ายคือขั้นนัก
ประดิษฐ์เริ่มประมาณ 4-6 ปี นั่นสามารถตีความได้ว่านอกจากช่วง 2-6 ปี จะเหมาะแก่การส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้ว ช่วงที่เด็กเริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาลคือเมื่ออายุ 4 ปี ยังเป็นช่วงเวลาที่
สาคัญที่สุดด้วย เพราะตรงกับช่วงที่เด็กมีการแสดงออกทั้ง 3 รูปแบบ ดังแสดงในภาพที่ 2

ขั้นนักฝัน 2-4 ปี
แสดงออกแบบนักฝัน 50 %
แสดงออกแบบนักกวี 25 %
แสดงออกแบบขั้นนักประดิษฐ์ 25 %

2 ปี

3 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

แสดงออกแบบนักฝัน 25 %
แสดงออกแบบนักกวี 50 %
แสดงออกแบบขั้นนักประดิษฐ์ 25 %

ขั้นนักกวี 3-5 ปี
แสดงออกแบบนักฝัน 25 %
แสดงออกแบบนักกวี 25 %
แสดงออกแบบขั้นนักประดิษฐ์ 50 %

ขั้นนักประดิษฐ์ 4-6 ปี

ภาพที่ 2 พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Lehane
อนึ่ง รายละเอียดของพัฒนาการแต่ละขั้นปรากฏดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของ Lehane
ลาดับขั้น
การแสดงออก
ขั้นที่ 1 นักฝัน
เด็กเริ่มค้นพบการทางานที่น่าอัศจรรย์ของ
(The dreamer stage) จิตใจ มีจินตนาการพรั่งพรู ชอบเชื่อมเรื่องราว
2-4 ปี
ที่ไม่เกี่ยวข้องให้สัมพันธ์กัน และเนื่องจากยัง
ไม่สามารถเชื่อมตนเข้ากับโลกภายนอกได้
มากนัก ส่งผลให้ ให้ ความคิดฝัน เป็นไปอย่าง
ไร้ขอบเขต เวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ คิดฝันถึง
สร้างเรื่องราวน่าประทับใจ เด็กจะเฝ้ามองหา
ความเป็นส่วนตัวและปรารถนาโอกาสที่จะ
คิดฝันต่อให้ จบ จินตนาการในขั้นนี้ ยังคงเป็น
เรื่องส่วนตัวที่ไม่ได้แสดงออกให้คน อื่นรัยรู้
มากนัก แต่นับเป็นก้าวแรกที่สาคัญของ
พัฒนาการทางความ คิดสร้างสรรค์ และ ถือ
เป็นแหล่งกาเนิดของความคิดทั้งหมด
ขั้นที่ 2 นักกวี
ความคิดเริ่มไหลลื่น สามารถจัดการความคิด
(The poet stage) ได้ดีขึ้น ช่วยให้ง่ายต่อการเชื่อมโยง ความคิด
3-5 ปี
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มักเกิดความคิด เฉียบพลัน
ที่ชัดเจน นาไปสู่การสร้างผลงานชิ้นเอก เด็ก
จะจับฉวยความสามารถในการคิดเชื่อมโยง
เข้ากับระดับ ความเข้าใจ ที่ตนมี การพูดและ
การกระทา ถูกผลักโดย อารมณ์ มัก จะมี
ปฏิกิริยาต่อต้านได้เสมอหากถูกผู้อื่นเข้าใจผิด
คุณลักษณะเด่น คือชอบสรรคาอย่างเสรี สร้าง
คาใหม่เฉพาะของตนเพื่อ เรียกสิ่งต่างๆ หรือ
แทนความรู้สึก ที่เกิดในใจ ซึ่งความสามารถ
ในการประดิษฐ์ถ้อยคานี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียง
ข้ามคืน แต่เป็นผลจากกระบวนการสั่งสม
ประสบการณ์ทางภาษาที่มากพอ

หมายเหตุ
หากเด็กได้รับ ความสนใจ
จากคนภายนอกเด็กในขั้น
นักฝันจะพัฒนา ความคิด
สร้างสรรค์ให้ใช้การ
ได้มากขึ้น แต่ถ้าไม่ได้รับ
ความสนใจ ความคิด
สร้างสรรค์ ก็จะถูกเก็บ ไว้
เป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้น

เด็กในช่วงนี้จะเริ่มเผย
ความคิดต่างๆของตนเอง
สู่สาธารณะ โดยด้านของ
ความเป็นศิลปินอาจถูก
ตรึงไว้หากอารมณ์ของ
นักกวีไม่ได้รับการชื่นชม
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ตารางที่ 1 (ต่อ) พัฒนาการด้านการวาดรูป ของเด็กวัย 0-6 ปี
ลาดับขั้น
การแสดงออก
ขั้นที่ 3 นักประดิษฐ์ ในขั้นที่ 2 เด็กจะเริ่มพัฒนาการคิดวิเคราะห์
(The inventor stage) เพื่อใช้สาหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ แต่ขั้นที่ 3 นี้
4-6 ปี
เด็กจะแสดงออกอย่างนักประดิษฐ์และ
พยายามใช้ การอุปมาเปรียบเทีย เพื่อ ปรับ
เปิดรับ โลกภายนอก มุ่งหมาย จะใช้
สติปัญญาเพื่อทางานที่หนักขึ้นกว่าเดิม และ
ต่างกับขั้นนักกวีที่แสดงออกเฉพาะความคิด
เชิงเนื้อหา ทว่าในขั้นนักประดิษฐ์เด็ก
ต้องการให้แนวคิดของตนหนักแน่นพอ
สาหรับใช้งานได้ในชีวิตจริง ดังนั้นเด็กจะ
ใช้ทุกโอกาสในการทดสอบความคิดเพื่อล้ม
ล้างมาตรฐานทางตรรกะที่ตนรู้ และสิ่งที่
เพิ่มเติมในขั้นนี้อีกประการคือการทาให้จบ
บริบูรณ์ ( Closure) โดยเด็กจะใช้เครื่องมือ
ทุกอย่างที่เป็นไปได้ เพื่อ ทาให้งานสมบูรณ์
ที่สุด

หมายเหตุ
เด็กจะก้าวออกมาเมื่อ
ต้องการคาแนะนาจาก
ผู้ใหญ่ แล้วอาจกลับสู่โลก
ส่วนตัวเพื่อชั่งน้าหนัก
เลือกใช้หรือไม่ใช้
คาแนะนาที่ได้ รับ เด็กใน
ขั้นนักประดิษฐ์ที่ได้รับ
การสนับสนุนด้าน
คาแนะนา ความคิด
สร้างสรรค์จะดาเนินไป
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

3. คุณลักษณะจาเป็นต่อการมีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
Gordon และ Browne (2008) กล่าวว่าในการส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
แก่เด็กปฐมวัย ควรช่วยให้เด็กได้พัฒนาคุณลักษณะต่อไปนี้
1. ความยืดหยุ่นและความคล่องแคล่วทางความคิด ( Flexibility and fluency) เป็น
สองทักษะที่จาเป็นต่อการตอบสนองเชิงสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่นทางความคิดเป็นความสามารถ
ในการเคลื่อนจากภาวะที่ ติดอยู่ใน ความคิดหนึ่งไปสู่ความคิดอื่น ขณะที่ความคล่องแคล่วทาง
ความคิดเป็นความสามารถในการผลิตความคิดได้จานวนมาก
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2. ความรู้สึกเฉียบไว ( Sensitivity) ในการสร้างสรรค์มีความเกี่ยวพันระดับสูงกับ
ความรู้สึกเฉียบไวในการสร้างภาพในใจต่อสิ่งต่าง ๆ เด็กปฐมวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์จะตระหนัก
ถึงการสัมผัสรับรู้ต่อโลกรอบตัวเป็นอย่างดี เฉียบไวต่ออารมณ์ ผิวสัมผัส และความรู้สึกที่มีต่อคน
และสิ่งของ สามารถให้รายละเอียดที่คนอื่นมักมองข้าม
3. การใช้จินตนาการ/ ความริเริ่ม ( Use of imagination/ originality) จินตนาการ เป็น
องค์ประกอบโดยธรรมชาติของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เด็ก ๆ จะใช้จินตนาการเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในหลายทาง เช่น ในการใช้จินตนาการขณะเล่นบทบาทสมมติ เด็กจะใช้ความรู้
เดิมที่มีตามความเป็นจริงของโลกภายนอกให้เข้ากับจินตนาการที่มีอยู่ภายใน เพื่อสร้างเป็นตัวละคร
ตัวใหม่ที่มีชีวิตชีวา
4. ความมุ่งมั่นกล้าเสี่ยง/ความมุมานะ (A willingness to take risks/ elaboration) สาหรับ
คนที่กล้าทาลายฐานคิดเก่า หรือขอบเขตเดิมของสิ่งต่างๆที่เคยมี คนเหล่านั้นคือผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งกล้าเสี่ยง คิดแตกต่าง ซึ่งความภาคภูมิใจในตนเอง ( Self-esteem) เป็นปัจจัยหนึ่งที่
นาไปสู่ความกล้าเสี่ยงนีการอยู
้
่ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย ปราศจากความกังวล และไม่มีการตัดสิน
จากผู้อื่นจะช่วยให้เด็กสร้างสรรค์งานตามที่ตนเองมุ่งมั่นได้
5. ใช้ตนเองเป็นแหล่งวิทยาการ (Using self as a resource) ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่
ตระหนักและมั่นใจในศักยภาพของตน เหล่านี้จะแสดงออกมาผ่านการรับรู้ คาถาม และความรู้สึก
อีกทั้งรู้ดีว่าตนเองคือทรัพยากรสาคัญในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ตนเอง ผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ที่
เกิดขึ้นจึงเกิดจากความรู้สึกเคารพตนเองและใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เสมอ
6. ประสบการณ์ (Experience) เนื่องจากเด็กต้องการประสบการณ์ผสานกับทักษะที่มี
อยู่ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เด็กต้องเรียนรู้วิธีจับพู่กันที่ตัวเองถนัดก่อนที่จะระบายสี เมื่อ
เด็กเรียนรู้ที่จะระบายสี เด็กจึงรู้จักที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการระบายสี เด็กจึงจาเป็นต้องมี
ประสบการณ์ที่มากพอก่อนจะเริ่มสร้างสรรค์ผ่านวิธีการต่าง ๆ

หลักการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มีหลักการสาคัญ 2 ประการ คือ 1) สร้างเงื่อนไขให้เด็กอนุบาล
คิดแก้ปัญหาผ่านสื่อปลายเปิดที่แปลกใหม่น่าสนใจ และนาเสนอความคิดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม
โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ 2) สนับสนุนให้เด็กอนุบาลแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านทั้งวัจน
และอวัจนภาษา ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร มีการยอมรับชื่นชมซึ่งกันและกัน
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมี 3 ข้อ คือ
1) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก ( Little-c creativity) หรือการแสดงออก
ทางความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง แต่ยังคงมีความ
โดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีความสมบูรณ์ในด้านการสื่อความหมาย
ของเด็กอนุบาล ทั้ง 4
องค์ประกอบ คือ ความคิด ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิด
ละเอียดลออ
2) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านบุคคลด้านกระบวนการ และด้านผลงานของเด็ก
อนุบาล
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนของเด็ก
อนุบาล

กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มี 4 ขั้นสาคัญ และมีความ
ต่อเนื่องเป็นลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นสารวจความเป็นไปได้ เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้เด็กสารวจสื่อที่มีรูปแบบ
แตกต่างกันอย่างอิสระ เช่น สื่อของจริง สื่อของจาลอง สื่อรูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อ
เพิ่มพูน
ประสบการณ์เดิม และเกิดความเข้าใจต่อสิ่งใหม่ ได้จินตนาการถึงความน่าจะเป็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่
กาลังให้ความสนใจ แล้วถ่ายทอดผ่านคาพูดและท่าทางทั้งนี้สื่อที่นาเสนอในขั้นนี้จะต้องมีความงาม
หรือแปลกใหม่น่าสนใจจนถึงขั้นสร้างแรงดลใจให้เด็กต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเกณฑ์ในการเลือกสื่อในขั้นนี้ ให้พิจารณาเลือกสื่อที่พ้นไปจาก
ความคุ้นเคยของเด็ก กล่าวคืออาจเป็นสื่อที่มีสเกลใหญ่กว่าปกติ เล็กกว่าปกติ หรือเป็นสื่อที่คล้าย
กับสิ่งที่เด็กเคยรับรู้แต่มีความแตกต่างบางส่วนอย่างโดดเด่น
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2. ขั้นการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ แก้ปัญหาตามเงื่อนไขที่ ถูกกาหนดขึ้นอย่าง ท้าทาย
ต่อการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็น ผลงาน ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ คือ อบอุ่น เป็นมิตร ไม่มีลักษณะของการตัดสินและแข่งขัน
สาหรับเกณฑ์ในการเลือกสื่อในขั้นนี้ ให้เตรียมสื่ออย่างหลากหลาย ควรมีทั้งสื่อ
หลักที่แจกให้เด็กแต่ละคนเท่า ๆ กัน และสื่อเสริมที่ถูกจัดรวบรวมไว้ในห้องเพื่อให้เด็กมีโอกาส
เลือกวัสดุที่ต้องการไปใช้ดัดแปลงเพื่อทาผลงานให้สมบูรณ์ตามที่คิดสร้างสรรค์ไว้ ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่างสื่อที่ควรจัดเตรียมไว้สาหรับจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
3. ขั้นแบ่งปันประสบการณ์
เป็นขั้นตอนที่เน้นการสนทนาถึงกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานของเด็กแต่ละคน ตั้งแต่ที่มาของแนวคิด เทคนิควิธีที่ใช้ ปัญหาที่เกิดขณะสร้าง
ผลงาน วิธีแก้ปัญหาที่ทดลองใช้ วิธีที่แก้ปัญหาได้สาเร็จ ความรู้สึกขณะสร้างผลงาน ความรู้สึกหลัง
สร้างผลงาน ตลอดจนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของเด็กคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการสร้างผลงาน โดยอาจ
เป็นการสนทนาระหว่างครูกับเด็กกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้
4. ขั้นการจัดนิทรรศการ เป็นขั้นตอนที่เด็ก ๆ เลือกจัดวางผลงานที่ทาเสร็จแล้วของ
ตนร่วมกับผลงานของเพื่อน เพื่อร่วมชื่นชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ
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การจัดสภาพแวดล้อม
การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผล
การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลไปใช้
1) สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาควรมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร ปราศจากการบังคับ
หรือพูดให้กลัว ควรใช้คาพูดที่ทา ให้เด็กรับรู้ว่า ตนเองมีคุณค่า วิธีคิดและวิธีสร้างผลงานของ ตน
เป็นที่เข้าใจและยอมรับได้ เช่นเดียวกับผู้อื่น ให้อานาจแก่เด็กที่จะคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง และ
ปราศจากการทาโทษ
2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพอาจเป็นได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ชั้นวางและภาชนะ
สาหรับเก็บสื่อควรมีลักษณะเปิด มองเห็นได้ อยู่ในระดับสายตาเด็ก มีการจัดพื้นที่ที่เอื้อต่อการเดิน
ไปเดินมาระหว่างบริเวณที่เด็กใช้ทางานสร้างสรรค์ กับบริเวณที่จัดเตรียมสื่อเสริม และข้อมูล
สาหรับให้เด็กสารวจเพิ่มเติม

ผลทีเ่ ด็กจะได้รับ
ผลที่เด็กในฐานะผู้เรียนจะได้รับหากมีการนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลไปใช้ จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
องค์รวมครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านผลงาน และด้านการสร้าง
บรรยากาศ ดังนี้
1. ด้านบุคคล : เด็กมีความเชื่อมั่นและมีความกล้าเสี่ยงที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆด้วย
แบบฉบับของตนเอง
2. ด้านกระบวนการ: เด็กสามารถพัฒนาวิธีแก้ปัญหาขึ้นใหม่ได้ด้วยตนเอง และสามารถ
ใช้ความคิดเชื่อมโยง สังเคราะห์ และคิดเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมาใช้เพื่อให้การแก้ปัญหาสัมฤทธิ์ผล
3. ด้านผลงาน : เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ และมีความสมบูรณ์ตามที่
เด็กตั้งใจให้เกิดขึ้น
4. ด้านการสร้างบรรยากาศ : เด็ก มีการตอบสนองทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์
ของผู้อื่น และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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บทบาทครู
บทบาทของครูที่ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลเกิด
ประสิทธิผล คือ
1. สร้างโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างสอดคล้องกับความ
ถนัดและความสนใจ
2. จัดเตรียมสื่อที่สามารถกระตุ้นให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ได้เพียงพอ
ต่อความต้องการของเด็ก และสื่อนั้นต้องสามารถกระตุ้นจินตนาการและความคิดของเด็กได้เป็น
อย่างดี
3. จัดช่วงเวลาให้เพียงพอต่อการใช้ทั้งความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ อย่างเต็มที่ในการสร้างผลงานแต่ละครั้ง
4. ยอมรับความแตกต่างในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก แต่ละคน
5. ใช้น้าเสียงอบอุ่น เป็นมิตร และให้อิสระกับเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์
6. สนับสนุนให้เด็กชื่นชมทั้งกระบวนและผลงานผู้อื่น
7. ประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอย่างครอบคลุมทั้งด้าน
บุคคล กระบวนการ ผลงาน และการสร้างบบรรยากาศ

บทบาทเด็ก
บทบาทของเด็กสาหรับการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มีดังนี้
1. มีส่วนร่วมในสนทนา แสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและครู
2. กระตือรือร้นในการทางานสร้างสรรค์
3. เป็นผู้เอื้อเฟื้อ แสดงความเป็นมิตร และยอมรับความแตกต่างของเด็กคนอื่น
4. รู้จักแสดงความชื่นชมต่อผลงานของผู้อื่น
5. มีส่วนร่วมในการทาความสะอาดหลังทางานเสร็จเรียบร้อย
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แนวทางการสังเกตและบันทึกการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
เพื่อสะดวกต่อการติดตามความก้าวหน้าและค้นพบเอกลักษณ์ในด้านการแสดงออก
ทางความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาล ซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ด้าน ด้านละ 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบละ 5 คะแนน
รวมคะแนนทุกด้านเท่ากับ 40 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านบุคคล คือคุณลักษณะนิสัยที่ส่งเสริมให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานอย่างมี
เอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตนเอง กาหนดให้ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง และ 2) ความกล้าเสี่ยง มา
เป็น 2 องค์ประกอบในการให้คะแนนด้านบุคคล รวม10 คะแนน
2) ด้านกระบวนการ คือวิธีการจัดการวัตถุหรือสถานการณ์ตรงหน้าเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ กาหนดให้ 1) การแก้ปัญหา และ 2) การเชื่อมโยง
สังเคราะห์ เปลี่ยนแปลง เป็น 2 องค์ประกอบในการให้คะแนนด้านกระบวนการ รวม 10 คะแนน
3) ด้านผลงาน คือ สิ่งที่เป็นรูปธรรมอันเกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
สะท้อนถึงระดับของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ กาหนดให้ 1) ความมีเอกลักษณ์ และ 2) ความ
สมบูรณ์ เป็น 2 องค์ประกอบในการให้คะแนนด้านผลงาน รวม 10 คะแนน
4) ด้านการสร้างบรรยากาศ คือ การเป็นส่วนร่วมในการสร้างภาวะที่เอื้อต่อการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งควรมีลักษณะที่เป็นมิตร ยอมรับซึ่งกันและกัน และปราศจากการแข่งขัน
กาหนดให้ 1) การตอบสนองต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่น และ 2) อารมณ์ขัน เป็น 2
องค์ประกอบในการให้คะแนนด้านการสร้างบรรยากาศ รวม 10 คะแนน
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แบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการประเมิน
ชื่อ-สกุล ด.ญ./ด.ช......................................................................................................อายุ.............ปี..............เดือน
ประเมินครั้งที่.............วันที่.............เดือน........................พ.ศ..............ช่วงเวลาที่ประเมิน.................-.................น.
กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน....................................................................................................................................
สถานที่ในการจัดกิจกรรม.......................................................................................................................................
กระบวนการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์

ภาพประกอบการประเมินที่ 1
(แสดงกระบวนการทางาน)

ภาพประกอบการประเมินที่ 2
(แสดงผลงานที่สมบูรณ์ของเด็ก)

ด้านบุคคล
(10)
ความเชื่อ
มั่นใน
ตนเอง (5)

ความ
กล้า
เสี่ยง
(5)

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ความก้าวหน้าในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน
ด้านกระบวนการ
ด้านผลงาน
ด้านการสร้างบรรยากาศ
(10)
(10)
(10)
การ
แก้ปัญหา
(5)

การ
เชื่อมโยง
(5)

ความมี
เอกลักษณ์
(5)

ความ
สมบูรณ์
(5)

การแสดง
ความชื่นชม
(5)

อารมณ์ขัน
(5)

รวม
(40
คะแนน)
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ชั้นอนุบาลปีที่........../............ ประเมินครั้งที่............. ประเมินระหว่างวันที่ .........................ถึง..........................
ชื่อ-สกุล

ด้านบุคคล
ค1

ค2

ด้านกระบวนการ
ก1

ก2

ด้านผลงาน

ด้านการสร้าง
บรรยากาศ

ผ1

บ1

ผ2

* ด้านบุคคล ค1 = ความเชื่อมั่นในตนเอง , ค2 = การแก้ปัญหา
ด้านกระบวนการ ก1 = ความกล้าเสี่ยง, ก2 = การเชื่อมโยง สังเคราะห์ เปลี่ยนแปลง

บ2

รวม
(40 คะแนน)
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เกณฑ์การประเมินด้านบุคคล (10 คะแนน)
รายการ
1
2
1. ความเชื่อมั่น
ในตนเอง

2. ความกล้า
เสี่ยง

เมื่อเวลาผ่านไป
ยังคงแสดง
ท่าทางลังเล ไม่
แน่ใจ ก่อนเริ่ม
สร้างผลงาน

ขอร้องให้คน
อื่นช่วยสร้าง
ผลงานให้

3

4

สังเกต
กระบวนการ
สร้างผลงาน
ของผู้อื่นแล้ว
จึงเริ่มทาด้วย
ตนเอง
สร้างผลงานตาม เมื่อเห็นคนอื่น เมื่อเห็นคนอื่น เมื่อเห็นคนอื่น
เป้าหมายที่
ทดลองใช้สื่อ ทดลองใช้สื่อ ทดลองใช้สื่อ
กาหนดด้วยรูป เสริมหรือใช้
เสริมหรือใช้
เสริมหรือใช้
แบบเดิม
วิธีการแปลก วิธีการแปลก วิธีการแปลก
ใหม่จึงซักถาม ใหม่จึงซักถาม ใหม่จึงริเริ่มทา
ว่าสามารถทา ว่าสามารถทา ในแบบของ
ได้หรือไม่
ได้หรือไม่
ตนเองไม่ซ้า
ก่อนตัดสินใจ ก่อนตัดสินใจ กับใคร
ไม่ทา
ทาตาม

เกณฑ์การประเมินด้านกระบวนการ (10 คะแนน)
รายการ
1
2
1. การแก้ปัญหา พบปัญหา
เกิดขึ้นระหว่าง
ทางาน แต่เลี่ยง
ปัญหา

พบปัญหาเกิดขึ้น
ระหว่างทางาน
และขอให้ผู้อื่น
แก้ปัญหาให้

ถามคนอื่นว่า
ต้องทาอย่างไร
แล้วจึงเริ่ม
สร้างผลงาน
ด้วยตนเอง

3

4

พยายาม
แก้ปัญหาด้วย
ตนเองแต่ไม่
สาเร็จ

ใช้วิธีที่คุ้นเคย
แก้ปัญหาจน
สาเร็จ

5
สร้างผลงาน
ด้วยตนเอง
ทันที

ริเริ่มทดลองใช้
สื่อเสริมหรือ
ใช้วิธีการ
แปลกใหม่

5
มีการลองผิด
ลองถูกเพื่อ
แก้ปัญหาจน
สาเร็จ

*หมายเหตุ* กรณีที่ไม่พบปัญหาระหว่างการทางาน ให้สังเกตกระบวนการแก้ปัญหาหลังผลงานสาเร็จ ซึ่ง
ถ้าเด็กไม่พบจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถือว่ากระบวนการทางานยังไม่ซับซ้อนพอที่จะเรียกร้องให้เกิดการ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ พิจารณาให้คะแนนที่ระดับ 0

2. การเชื่อมโยง
สังเคราะห์
เปลี่ยนแปลง

รวม แยก หรือ
ปรับแต่งอุปกรณ์
โดยคงรูปลักษณ์
เดิมไว้

รวม แยก หรือ
ปรับแต่ง
อุปกรณ์จนมี
รูปลักษณ์ที่
เปลี่ยนไป
เล็กน้อย

รวม แยก หรือ
ปรับแต่ง
อุปกรณ์จนมี
รูปลักษณ์ที่
เปลี่ยนไปอย่าง
สิ้นเชิง

นาอุปกรณ์ที่
ถูกดัดแปลง
แล้วมา
ปรับแต่งซ้าอีก
ครั้ง

นาอุปกรณ์ที่ถูก
ดัดแปลงตั้งแต่
2 ชิ้นขึ้นไปมา
ใช้ร่วมกันจน
เกิดเป็น
รูปลักษณ์ใหม่
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เกณฑ์การประเมินด้านผลงาน (10 คะแนน)
รายการ
1
2
1. ความมี
เอกลักษณ์

ผลงาน
เหมือนกับของ
คนอื่น

2. ความสมบูรณ์ ผลงานไม่มี
ความสอดคล้อง
กลมกลืน ขาด
รายละเอียด

3

4

5

ผลงานมี
บางส่วนคล้าย
ผลงานคนอื่น

ผลงานโดดเด่น
แต่ไม่แตกต่าง
จากผลงานที่
ผ่านมา

ผลงานโดดเด่น
แตกต่างจาก
ผลงานที่ผ่านมา
และไม่คล้ายกับ
ผลงานคนอื่น

ผลงานไม่มี
ความสอดคล้อง
กลมกลืน แต่มี
รายละเอียด

ผลงานมีความ
สอดคล้อง
กลมกลืน ขาด
รายละเอียด

ผลงานโดดเด่น
แตกต่างจาก
ผลงานที่ผ่านมา
แต่มีบางส่วน
คล้ายกับผลงาน
คนอื่น
ผลงานมีความ
สอดคล้อง
กลมกลืน และ
รายละเอียด

4

5

เกณฑ์การประเมินด้านการสร้างบรรยากาศ (10 คะแนน)
รายการ
1
2
3
1. การตอบสนอง
ต่อความคิด
สร้างสรรค์ของ
ผู้อื่น

แสดงท่าทาง
สนใจ
กระบวนการ
หรือผลงาน
ของผู้อื่น อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง

2. อารมณ์ขัน

แสดงอาการ
วางเฉย แม้ว่า
เพื่อนๆกาลัง
สนุกสนาน

แสดงท่าทาง
สนใจ
กระบวนการ
และผลงาน
ของผู้อื่น

กล่าวชื่นชม
กระบวนการ
หรือผลงาน
ของผู้อื่น

กล่าวชื่นชม
กระบวนการ
และผลงาน
ของผู้อื่น

ผลงานมีความ
สอดคล้อง
กลมกลืน มี
รายละเอียด
และสื่อ
ความหมาย
ชัดเจน

กล่าวชื่นชม
กระบวนการ
และผลงาน
ของผู้อื่น และ
ชวนให้ผู้อื่น
ชื่นชมผลงานที่
ไม่ใช่ของ
ตนเอง
ตอบรับอารมณ์ ตอบรับอารมณ์ ตอบรับอารมณ์ เป็นผู้เริ่มต้น
ขันด้วยการยิ้ม ขันด้วยการยิ้ม ขันด้วยการ
สร้าง
หัวเราะ หรือ หัวเราะ และ
สร้าง
สถานการณ์
ใช้ภาษาท่าทาง พูดโต้ตอบใน สถานการณ์
หรือคาพูดที่ทา
อื่นๆ
สถานการณ์
ต่อเนื่อง
ให้ผู้อื่นเกิด
นั้นๆ
อารมณ์ขัน
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เกณฑ์การแปลผลคะแนนมีความหมาย
คะแนนรวมระหว่าง
คะแนนรวมระหว่าง
คะแนนรวมระหว่าง
คะแนนรวมระหว่าง
คะแนนรวมระหว่าง

0 – 19
20 – 23
24 – 27
28 – 31
32 – 40

มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ต่า
มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่า
มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ปานกลาง
มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างสูง
มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์สูง

แนวทางการใช้แบบประเมิน
1) วางแผนการบันทึกล่วงหน้า เช่น แบ่งเด็กจากกลุ่มใหญ่เป็น 3 กลุ่มย่อยตาม
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ที่วัดได้จากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์เป็นกลุ่มที่มีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ต่า ปานกลาง และสูง
2) สังเกตการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ตั้งแต่เริ่มต้นทางาน
กระทั่งทางานเสร็จ โดยสังเกตคราวละ 3 คน ต่อการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง
3) ระบุวันเวลา ครั้ง และกิจกรรมที่ใช้สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กแต่ละคนเพื่อใช้ตรวจสอบความครบถ้วนภายหลัง
4) บรรยายรายละเอียดกระบวนการทางานสร้างสรรค์ของเด็กให้ได้รายละเอียด
และต้องไม่ใช่การตีความ
5) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสังเกตเมื่อเสร็จสิ้นการสังเกต
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การนาคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ไปประยุกต์ใช้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ผู้สนใจควรศึกษาทาความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฯ
ได่แก่ หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ผลที่ เด็ก จะได้รับจาก
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และบทบาทครูตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องดาเนินการสอนตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น
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อย่างครบถ้วน โดยเรียงตามลาดับคือ ขั้นสารวจความเป็นไปได้ ขั้นการแก้ปัญหา ขั้นแบ่งปัน
ประสบการณ์ ขั้นการจัดนิทรรศการ และควรใช้แบบประเมินการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลดังแนบไว้ในภาคผนวก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็กด้านความคิด
สร้างสรรค์
2. กรณีที่นาไปใช้กับโรงเรียนนวัตกรรม สามารถประยุกต์การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ให้
สอดคล้องตามนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน เช่น กรณีที่โรงเรียนมีการสอนภาษา
แบบธรรมชาติ (Whole language) ครูสามารถติดตั้งหรือผนึกป้ายชื่อที่วัสดุอุปกรณ์ได้
3. ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฯ ควรจัด
ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 ครั้ง เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้กระตุ้นศักยภาพความคิด
สร้างสรรค์ที่เด็กมีออกมาให้มากที่สุด
4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์การวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์นี้ สามารถใช้ได้กับโรงเรียนอนุบาลที่สามารถจัดช่วงเวลาของกิจกรรมสร้างสรรค์ให้
เด็กได้ 50 นาที และมีเด็กไม่เกิน 36 คน เนื่องจากการทดสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนนี้ทดลองกับเด็กจานวน 36 คน อย่างไรก็ดีเนื่องจากค่าขนาดอิทธิพลของงานที่ใช้เป็น
ข้อมูลตั้งต้นในการสร้างรูปแบบของการวิจัยระยะที่ 1 ชี้ว่า งานวิจัยที่มีค่าขนาดอิทธิพลสูงจะมี
จานวนเด็กอนุบาลที่สอนแต่ละครั้งจานวนไม่เกิน 15 คน นั่นหมายความว่าการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ให้เด็กปฐมวัยจะยิ่งได้ผลดีหากจัดให้เด็กกลุ่มเล็ก
5. สามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ หรือสื่อวัสดุปกรณ์ที่ปรากฏในแผนการจัดกิจกรรมได้
ตามความเหมาะสม และตามบริบทของห้องเรียน เพียงแต่เน้นว่าวัสดุที่นามาควรเป็นวัสดุปลายเปิด
สามารถดัดแปลงใช้ได้หลากหลาย
6. สามารถปรับกิจกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ได้ โดยเพิ่ม
สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สาคัญให้สอดคล้องกับเรื่องที่สอนในหน่วยการเรียนนั้น ๆ
7. สามารถปรับเปลี่ยนลาดับของคาถาม หรือเปลี่ยนคาถามจากแผนการจัดกิจกรรมใน
คู่มือได้ตามแนวโน้มความสนใจของเด็ก หรือตามภาพรวมของระดับความสามารถทางการสื่อสาร
และคลังคาของเด็กแต่ละห้อง อย่างไรก็ตามให้พยายามยึดขั้นตอนการจัดกิจกรรมทั้ง
5 ขั้น
เป็นแกนสาคัญ
8. กรณีนารูปแบบไปใช้กับเด็กอายุ 4-5 ปี สามารถนาไปใช้ได้เช่นกัน แต่ควรเปลี่ยน
ทิศทางจากการสร้างสรรค์งานที่เน้นไปทางการประดิษฐ์ซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อน และเรียกร้องความ
ชานาญในการใช้นิ้วมือ มาเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ใช้ทั้งมือ เช่นการปั้นแล้วตกแต่งเพิ่ม จากนั้นจึง
ค่อย ๆ เลือกกิจกรรมที่ท้าทายขึ้นเมื่อเด็กมีความพร้อมมากขึ้นในลาดับต่อไป
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน
1) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ทรงผม”
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลา 50 นาที (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
จุดประสงค์ / สาระที่ควรรู้ / ประสบการณ์สาคัญ
จุดประสงค์ : เพื่อให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออในการออกแบบทรงผม
สาระที่ควรรู้ : ทรงผม หมายถึง รูปแบบการจัดแต่งเส้นผมให้ชวนมอง ทรงผมที่ไม่เหมือนกัน ช่วยให้รูปหน้า
เจ้าของเส้นผมดูดีแตกต่างกันไป
ประสบการณ์สาคัญ : การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการออกแบบทรงผมตามความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ทรงผม”
ขั้นที่ 1 ขั้นสารวจความเป็นไปได้
1) เด็ก ๆ สารวจเส้นผมทั้งของตนและเพื่อน ๆ
แล้วร่วมกันสนทนาเรื่องทรงผมผ่านการเชื้อเชิญของ
ครู ดังนี้: ลองสังเกตลักษณะของเส้นผมเพื่อน ๆ ว่าสี
เหมือนกันหรือไม่ ขนาดของเส้นผมและความยาว
ต่างกันอย่างไร ใครทาผมแบบไหน
2) เปิดคลิปวิดีโอ เรื่อง How to cut a boy’s hair
ความยาว 2.53 นาที ซึ่งสาธิตวิธีใช้อุปกรณ์และ
ขั้นตอนการตัดแต่งทรงผมของเด็กผู้ชาย
(http://www.youtube.com/watch?v=u1VO4vKpm9k)

3) ให้เด็กลองจินตนาการแล้วอธิบายโดยใช้ทั้ง
คาพูดและท่าทางว่าถ้าจะออกแบบทรงผม บ้าง จะทา
ออกมาอย่างไร

ขั้นที่ 3 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์
เด็ก ๆ ร่วมกันเล่าถึงความรู้สึกที่ได้ออกแบบทรงผม
ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังสร้างผลงาน ปัญหาที่พบขณะ
ทางาน เทคนิคที่แต่ละคนใช้แก้ปัญหา ทั้งวิธีที่ใช้แล้ว
สาเร็จและไม่สาเร็จโดยละเอียด รวมถึงเทคนิคใหม่ที่
ค้นพบจากการทากิจกรรม

ขั้นที่ 2 ขั้นการแก้ปัญหา
1) บอกเงื่อนไขกับเด็กว่าเป้าหมายของกิจกรรม
ครั้งนี้คือการออกแบบทรงผมที่แปลกใหม่ ดูดี ไม่ซ้า
แบบใคร เด็ก ๆ สามารถนาอุปกรณ์ใดมาใช้เพื่อสร้าง
เส้นผมและออกแบบตัดแต่งทรงผมก็ได้ ซึ่งเด็ก ๆ
สามารถออกแบบทรงผมได้มากกว่า 1 แบบ แต่มีข้อ
แม้ว่างานชิ้นหลังจะต้องไม่ซ้ากับงานชิ้นแรก
2) ให้เด็ก ๆ ศึกษาภาพแฟชั่นทรงผมเพิ่มเติม
จากนั้นจึงสารวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดูว่าน่าจะ
นาไปใช้อย่างไรได้บ้าง
3) เด็ก ๆ สร้างสรรค์งานอย่างอิสระ โดยครูเปิด
คลิปเพลง I love my hair ประกอบเบา ๆ เพื่อสร้าง
บรรยากาศ (http://www.youtube.com/watch?v=enpFde5rgmw)

ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดนิทรรศการ
เด็ก ๆ เลือกจัดแสดงผลงานการออกแบบทรงผมของ
ตนให้เพื่อนชมตามจุดต่าง ๆ ตามความพอใจ จากนั้นจึง
เลือกชมผลงานของกันและกันอย่างอิสระ โดยครู
สนับสนุนให้เกิดการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ :
ชอบผลงานของเพื่อนคนไหนเพราะอะไร ดูผลงานของ
เพื่อนแล้วนึกถึงอะไร
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สื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ทรงผม”
สื่อหลักในการออกแบบทรงผม
สื่อเสริมในการออกแบบทรงผม
1) กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A5
1) กระดาษห่อพัสดุ และกระดาษสีต่างๆ
2) กาว
2) กระดาษจากหน้านิตยสาร
3) กรรไกร
3) หลอดกาแฟ
4) ลวดกามะหยี่
4) ไหมพรมหลากสี
5) เมล็ดพืช (ถั่วแดง ถั่วดา ถั่วเขียว ถั่วเหลือง)
5) ริบบิ้นผ้า
6) สีไม้/สีเทียน/สีเมจิกขนาดปากเล็กและปากใหญ่
6) เศษขี้เลื่อยจากการเหลาสี
7) สีผสมกาวลาเท็กซ์
7) เทปใส
8) เทปกาวสีต่าง ๆ
9) เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก (ตาไก่)
10) การ์ดภาพแฟชั่นทรงผมแบบต่าง ๆ
การประเมินผลการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
ใช้แบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ตัวอย่างภาพประกอบ
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2) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ออกแบบเสื้อผ้า”
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลา 50 นาที (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
จุดประสงค์ / สาระที่ควรรู้ / ประสบการณ์สาคัญ
จุดประสงค์ : เพื่อให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออในการออกแบบเสื้อผ้า
สาระที่ควรรู้ : คนเราสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่ายกาย ปิดบังส่วนที่ไม่ต้องการเปิดเผย และเพื่อ
ความสวยงามของผู้สวมใส่
ประสบการณ์สาคัญ : การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเสื้อผ้าให้ปรากฏสมบูรณ์
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ออกแบบเสื้อผ้า”
ขั้นที่ 1 ขั้นสารวจความเป็นไปได้
1) เด็ก ๆ สารวจเสื้อผ้าของกันและกัน และร่วม
ดันเสนอความเห็นว่าเราสามารถทาเสื้อผ้าด้วยวิธีใด
ได้บ้าง
2) นาเสนอ คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับการดัดแปลงผ้า
คลุมไหล่ให้กลายเป็นเสื้อผ้า เรื่อง How to make a
one shoulder dress in 2 minutes ความยาว 1.28 นาที
(http://www.youtube.com/watch?v=LbOWPGnP-WA)

3) ให้เด็ก ๆ ลองจินตนาการว่าถ้าจะออกแบบ
เสื้อผ้า อยากให้ออกมาเป็นแบบไหน แล้วลองสมมติ
ทาท่าทางตกแต่งเสื้อผ้าที่ตนเองสวมใส่อยู่

ขั้นที่ 3 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์
เด็ก ๆ ร่วมกันเล่าถึงความรู้สึกที่ได้ออกแบบเสื้อผ้า
ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังสร้างผลงาน ปัญหาที่พบขณะ
ทางาน เทคนิคที่แต่ละคนใช้แก้ปัญหา ทั้งวิธีที่ใช้แล้ว
สาเร็จและไม่สาเร็จโดยละเอียด รวมถึงเทคนิคใหม่ที่
ค้นพบจากการทากิจกรรม

ขั้นที่ 2 ขั้นการแก้ปัญหา
1) บอกเงื่อนไขกับเด็กว่าเป้าหมายของกิจกรรม
ครั้งนี้คือการออกแบบ เสื้อผ้าให้กับตุ๊กตากระดาษรูป
หน้าตนเอง (เด็กทาตุ๊กตากระดาษเอง) โดย
เด็ก ๆ
สามารถนาอุปกรณ์ใดมาใช้เพื่อ ออกแบบเสื้อผ้า ก็ได้
ซึ่งเด็ก ๆ สามารถออกแบบ เสื้อผ้า ได้มากกว่า 1 ชุด แต่
มีข้อแม้ว่างานชิ้นหลังจะต้องไม่ซ้ากับงานชิ้นแรก
2) ให้เด็ก ๆ ศึกษาภาพแฟชั่น เสื้อผ้า เพิ่มเติม
จากนั้นจึงสารวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดูว่าน่าจะ
นาไปใช้อย่างไรได้บ้าง
3) เด็ก ๆ สร้างสรรค์งานอย่างอิสระ โดยครูเปิด
คลิป How to make a one shoulder dress in 2 minutes
ประกอบเบา ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ

ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดนิทรรศการ
เด็ก ๆ นาตุ๊กตากระดาษที่มีเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมา
เล่นตามอิสระ แล้วเลือกจัดแสดงผลงานการออกแบบ
เสื้อผ้าของตนให้เพื่อนชมตามจุดต่าง ๆ ตามความพอใจ
จากนั้นจึงเลือกชมผลงานของกันและกันอย่างอิสระ โดย
ครูสนับสนุนให้เกิดการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้:
ชอบผลงานของเพื่อนคนไหนเพราะอะไร ถ้าเป็นไปได้
อยากลองใส่ชุดที่ใครออกแบบ เพราะอะไร
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สื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ออกแบบเสื้อผ้า”
สื่อหลักในการออกแบบเสื้อผ้า
สื่อเสริมในการออกแบบเสื้อผ้า
1) แป้งโดว์สีต่าง ๆ
1) เศษผ้า
2) อุปกรณ์ประกอบการปั้นต่าง ๆ
2) ริบบิ้น
3) กระดาษร้อยปอนด์
3) ไหมพรมสีต่าง ๆ
4) กรรไกร
4) ไม้จิ้มฟัน
5) กากเพชร
5) เทปกาวสีต่าง ๆ
6) เมล็ดพืช (ถั่วแดง ถั่วดา ถั่วเขียว ถั่วเหลือง)
6) สีไม้/ สีเทียน /สีเมจิกขนาดปากเล็กและ
7) ถ้วยกระดาษสาหรับบรรจุขนม
ปากใหญ่
7) การ์ดภาพแฟชั่น
การประเมินผลการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
ใช้แบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ตัวอย่างภาพประกอบ
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3) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ตึกรามบ้านช่อง”
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะเวลา 50 นาที (ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม)
จุดประสงค์ / สาระที่ควรรู้ / ประสบการณ์สาคัญ
จุดประสงค์ : เพื่อให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออผ่านการดัดแปลงกล่องและขวดน้าให้เป็นตึกจาลอง
สาระที่ควรรู้ : อาคารเป็นสิ่งก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
และการตกแต่ง
ประสบการณ์สาคัญ : การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อดัดแปลงและจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นตึกจาลอง
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ตึกรามบ้านช่อง”
ขั้นที่ 1 ขั้นสารวจความเป็นไปได้
1) ชวนเด็ก ๆ ให้เดินสารวจอาคารต่าง ๆ ใน
โรงเรียน เช่น ศาลาไม้ อาคารปูน อาคารแบบเปิด
โล่ง อาคารที่มีโครงสร้างเป็นกระจก
2) นาเสนอคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่
โดดเด่นจากทั่วมุมโลก เรื่อง Beautiful buildings and
architecture ความยาว 5.01 นาที ให้แก่เด็ก
(http://www.youtube.com/watch?v=pUNbWzQIWHQ)

3) ให้เด็ก ๆ ลองจินตนาการว่าถ้าจะออกแบบ
ตึกรามบ้านช่อง อยากจะทาออกมาอย่างไร ลอง
อธิบายพร้อมทาท่าประกอบว่าตึกที่เด็ก ๆ อยากสร้าง
มีลักษณะอย่างไร ต้องการให้สูงและกว้างแค่ไหน

ขั้นที่ 3 ขั้นแบ่งปันประสบการณ์
เด็ก ๆ ร่วมกันเล่าถึงความรู้สึกที่ได้สร้างตึกจาลอง
ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังสร้างผลงาน ปัญหาที่พบขณะ
ทางาน เทคนิคที่แต่ละคนใช้แก้ปัญหา ทั้งวิธีที่ใช้แล้ว
สาเร็จและไม่สาเร็จโดยละเอียด รวมถึงเทคนิคใหม่ที่
ค้นพบจากการทากิจกรรม

ขั้นที่ 2 ขั้นการแก้ปัญหา
1) บอกเงื่อนไขกับเด็กว่าเป้าหมายของกิจกรรม
ครั้งนี้คือการ สร้างตึกจาลอง โดย เด็ก ๆ สามารถนา
อุปกรณ์ใดมาใช้เพื่อ สร้าง ก็ได้ และ เด็ก ๆ สามาร ถ
สร้างตึก ได้มากกว่า 1 หลัง แต่มีข้อแม้ว่างานชิ้นหลัง
จะต้องไม่ซ้ากับงานชิ้นแรก
2) ให้เด็ก ๆ ศึกษาภาพ ตึกรามบ้านช่อง เพิ่มเติม
จากนั้นจึงสารวจวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดูว่าน่าจะ
นาไปใช้อย่างไรได้บ้าง
3) เด็ก ๆ สร้างสรรค์งานอย่างอิสระ โดยครูเปิด
คลิป Beautiful buildings and architecture ประกอบเบา
ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ

ขั้นที่ 4 ขั้นการจัดนิทรรศการ
เด็ก ๆ นาผลงานการสร้างตึกจาลองมาจัดวางร่วมกัน
ในลักษณะของเมืองจาลองตามความพอใจ จากนั้นจึง
เลือกชมผลงานของกันและกันอย่างอิสระ โดยครู
สนับสนุนให้เกิดการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ :
ชอบตึกจาลองของเพื่อนคนไหนเพราะอะไร ถ้าเป็นไปได้
อยากเข้าไปอยู่ในตึก/บ้าน หรืออาคารของเพื่อนคนไหน
เพราะอะไร
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สื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง “ตึกรามบ้านช่อง”
สื่อหลักในการสร้างตึกจาลอง
สื่อเสริมในการสร้างตึกจาลอง
1) กล่องกระดาษ
1) เศษผ้า
2) ขวดน้า
2) ริบบิ้น
3) ฝาขวดแบบต่าง ๆ
3) ไหมพรมสีต่าง ๆ
4) เทปกาวสีต่าง ๆ
4) สาลี
5) น็อตขนาดต่าง ๆ
5) สีไม้/สีเทียน/สีเมจิกขนาดปากเล็กและปากใหญ่
6) กาว
6) ไม้อศกรีม
7) กรรไกร
7) ลูกปัด และพลาสติกสาหรับงานฝีมือ
8) กรวยกระดาษ
8) ลวดกามะหยี่
9) หลอดกาแฟ
10) การ์ดภาพสถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ
การประเมินผลการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
ใช้แบบประเมินการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ตัวอย่างภาพประกอบ
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รายการอ้างอิง
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แบบบันทึกรายนามประชากรงานวิจัยเชิงทดลอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลแยกตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา..........................
ลาดับ

ผู้แต่ง

เรื่อง

สาขา/คณะ

สถาบัน

รหัส
ไฟล์ข้อมูล

เรื่อง

สาขา/คณะ

สถาบัน

รหัส
ไฟล์ข้อมูล

ปีการศึกษา..........................
ลาดับ

ผู้แต่ง
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา

รหัสงานวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย ............................................................... ปีที่พิมพ์ ...................สถาบันที่ผลิตงานวิจัย .............................
ชื่องานวิจัย ................................................................................................................................................ ................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ลักษณะงานวิจัยที่ประเมิน
ชื่อเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องที่ทาวิจัย
ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ถูกต้องตามหลักการวิจัย
เหตุผลและความจาเป็นในการทาวิจัยมีความสมเหตุสมผล
สมมติฐานถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจัย
กาหนดขอบเขตของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม และมีเหตุผลรองรับ
ข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ
การเขียนข้อจากัดของงานวิจัยถูกต้องชัดเจนตามหลักการวิจัย
การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน
กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องเหมาะสมชัดแจนตามหลักการวิจัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีปริมาณมากพอ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความทันสมัยและเชื่อมโยงกับงานวิจัยในอดีต
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศมีสัดส่วนเหมาะสม
การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัยมีความชัดเจน
กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมกับการวิจัย
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความถูกต้องเหมาะสม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม และมีคุณภาพ
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล
ลักษณะการนาเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน
ผลสรุปที่ได้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปัญหาวิจัย
การอภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิจัยและครอบคลุมประเด็นปัญหาวิจัย
ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็นประโยชน์
เป็นงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ
เป็นงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ
รูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา
คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวม

ผลการประเมิน
0 1 2 3 4
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เกณฑ์ประเมินคุณภาพสาหรับแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
1. ชื่อเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ
0 หมายถึง ไม่ระบุถึงปัญหาวิจัย
1 หมายถึง ระบุถึงปัญหาวิจัย
2 หมายถึง ระบุถึงปัญหาวิจัย ระบุตัวแปรสาคัญที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น
3 หมายถึง ระบุถึงปัญหาวิจัย ระบุตัวแปรสาคัญที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้นและตัวแปรตามครบถ้วน
4 หมายถึง ระบุถึงปัญหาวิจัย ระบุตัวแปรสาคัญที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และระบุกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา
2. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องที่ทาวิจัย
0 หมายถึง ไม่ระบุความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1 หมายถึง ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาวิจัย ไม่ได้ระบุให้เห็น
ประเด็นของปัญหาและความสาคัญในการทาวิจัย
2 หมายถึง ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและความสาคัญใน
การทาวิจัย แต่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา เนื้อความไม่ต่อเนื่องสอดคล้อง
3 หมายถึง ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและความสาคัญใน
การทาวิจัย ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาโดยมีเหตุผลสนับสนุน เนื้อความไม่ต่อเนื่องสอดคล้อง
4 หมายถึง ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและความสาคัญใน
การทาวิจัย ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาโดยมีเหตุผลสนับสนุน ข้อความมีความกระชับ ตร ง
ประเด็น
3. ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ถูกต้องตามหลักการวิจัย
0 หมายถึง ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์ไม่ความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
1 หมายถึง ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2 หมายถึง ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรสาคัญที่ศึกษา
3 หมายถึง ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรสาคัญที่ศึกษา ระบุวิธีที่
ศึกษา
4 หมายถึง ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ระบุตัวแปร
สาคัญที่ศึกษา ระบุวิธีที่ศึกษา
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4. เหตุผลและความจาเป็นในการทาวิจัยมีความสมเหตุสมผล
0 หมายถึง เป็นเรื่องที่ไม่มีความจาเป็นในการทาวิจัย
1 หมายถึง เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียว
2 หมายถึง เป็นเรื่องที่ได้องค์ความรู้ใหม่ และไม่มีผู้ใดเคยทามาก่อน
3 หมายถึง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ได้องค์ความรู้ใหม่ และไม่มีผู้ใดเคยทามาก่อน
4 หมายถึง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ได้องค์ความรู้ใหม่ ไม่มีผู้ใดเคยทามาก่อน และเป็นปัญหาเร่งด่วน
5. สมมติฐานถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจัย
0 หมายถึง ไม่มีการระบุสมมติฐาน
1 หมายถึง มีการระบุสมมติฐาน แต่ไม่สอคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย ขอบเขตกว้างเกินไป ไม่มี
ประเด็นเฉพาะเพื่อคาดว่าจะเป็นคาตอบที่ได้จากการวิจัย
2 หมายถึง มีการระบุสมมติฐานที่สอคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย แต่ขอบเขตกว้างเกินไป ไม่มีประเด็น
เฉพาะเพื่อคาดว่าจะเป็นคาตอบที่ได้จากการวิจัย หรือไม่สมเหตุผล ไม่ระบุที่มาของ
สมมติฐานนั้น
3 หมายถึง สอคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย ขอบเขตพอเหมาะ สมเหตุสมผล มีที่มาของสมมติฐาน แต่
ใช้ภาษาไม่กะทัดรัด อ่านเข้าใจยาก สมมติฐานบางข้ออ่านแล้วไม่สามารถระบุได้ว่าประเด็นที่
คาดว่าจะเป็นคาตอบที่ได้จากการวิจัยคืออะไร
4 หมายถึง สอคล้องกับจุดมุ่งหมายการวิจัย สมเหตุสมผล มีคาถามเพียง 1 ประเด็นในแต่ละข้อ และ
คาดว่าจะเป็นคาตอบที่ได้จากการวิจัย ใช้ภาษากะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย
6. กาหนดขอบเขตของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม และมีเหตุผลรองรับ
0 หมายถึง ไม่ระบุขอบเขตของการวิจัย
1 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยเพียง 1 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี
2 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยครบ 2 ส่วน คือ กรอบความคิด ตามทฤษฎี ระบุว่าตัวแปรในการวิจัย
ไม่ครบตามกรอบความคิด
3 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยครบ 3 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี ระบุว่าตัวแปรในการวิจัย
ไม่ครบตามกรอบความคิด และอธิบายเหตุผลตัวแปรที่ไม่ครบตามกรอบความคิด
4 หมายถึง ระบุขอบเขตของการวิจัยครบ 4 ส่วน คือ กรอบความคิดตามทฤษฎี ระบุว่าตัวแปรในการวิจัย
ไม่ครบตามกรอบความคิด อธิบายเหตุผลตัวแปรที่ไม่ครบตามกรอบความคิด และระบุว่า
ผลการวิจัยสามารถ generalize ได้ตามกรอบทฤษฎี
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7. ข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ
0 หมายถึง กาหนดข้อตกลงเบื้องต้นไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
1 หมายถึง ไม่มีการกาหนดข้อตกลงเบื้องต้น
2 หมายถึง กาหนดข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยไม่เหมาะสมแต่มีเหตุผลรองรับ
3 หมายถึง กาหนดข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยเหมาะสมแต่ไม่มีเหตุผลรองรับ
4 หมายถึง กาหนดข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ
8. การเขียนข้อจากัดของงานวิจัยถูกต้องชัดเจนตามหลักการวิจัย
0 หมายถึง เขียนข้อจากัดไม่ถูกต้องตามหลักวิจัย
1 หมายถึง ไม่มีข้อจากัดของงานวิจัย หรือไม่จาเป็นต้องมี
2 หมายถึง ระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย
3 หมายถึง ระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย และอธิบายถึงผลที่เกิด
4 หมายถึง ระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย อธิบายถึงผลที่เกิด และให้ข้อเสนอแนะจาก
การวิจัย
9. การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน
0 หมายถึง ไม่มีการนิยามศัพท์เฉพาะ
1 หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี เฉพาะตัวแปรสาคัญที่ศึกษา แต่ไม่ครบถ้วน
2 หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี เฉพาะตัวแปรสาคัญที่ศึกษาอย่างครบถ้วน
3 หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ เฉพาะตัวแปรสาคัญที่ศึกษา แต่ไม่ครบถ้วน
4 หมายถึง มีการนิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ เฉพาะตัวแปรสาคัญที่ศึกษาอย่างครบถ้วน
10. กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจัย
0 หมายถึง ไม่ระบุกรอบแนวคิด ไม่แสดงทฤษฎีหรือหลักฐานที่มาของกรอบแนวคิด
1 หมายถึง แสดงทฤษฎีหรือหลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดบางส่วน ไม่มีการสังเคราะห์สร้างกรอบ
แนวคิดให้เห็น
2 หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดนั้น แต่ไม่มีการ
สังเคราะห์สร้างกรอบแนวคิดให้เห็น
3 หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดนั้น มีการสังเคราะห์
สรุปกรอบแนวคิด แต่ไม่มีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือแสดง แผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ไม่ถูกต้อง
4 หมายถึง ระบุกรอบแนวคิดโดยแสดงทฤษฎีหรือหลักฐานที่มาของกรอบแนวคิดนั้น มีการสังเคราะห์
สรุปกรอบแนวคิด แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างถูกต้อง

279
11. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีปริมาณมากพอ
0 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีจานวนไม่ถึง 5 เล่ม
1 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีจานวน 5 – 10 เล่ม
2 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีจานวน 10 – 15 เล่ม
3 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีจานวน 15 – 20 เล่ม
4 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีจานวนมากกว่า 20 เล่ม
12. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาวิจัย
0 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับเรื่องที่ทาวิจัย ใช้ประโยชน์ไม่ได้
1 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องที่ทาวิจัย แต่ให้รายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่มี
การสังเคราะห์สรุปเนื้อหา
2 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องที่ทาวิจัย ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ
สังเคราะห์สรุปเนื้อหาในบางส่วน
3 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องที่ทาวิจัย ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ
สังเคราะห์สรุปเนื้อหาทุกหัวข้อ แต่ข้อความไม่กระชับ เยิ่นเย้อ อ่านเข้าใจยาก
4 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องที่ทาวิจัย ให้รายละเอียดชัดเจน มีการ
สังเคราะห์สรุปเนื้อหาทุกหัวข้อ ข้อความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย
13. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความทันสมัย
0 หมายถึง ไม่มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1 – 5 ปีเลย
1 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1 – 5 ปี มีปริมาณไม่ถึง 30%
2 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1 – 5 ปี มีปริมาณมากกว่า 30% แต่ไม่ถึง 50%
3 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1 – 5 ปี มีปริมาณมากกว่า 50% แต่ไม่ถึง 70%
4 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีอายุระหว่าง 1 – 5 ปี มีปริมาณ 70%
14. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศมีสัดส่วนเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ
1 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีเพียงภาษาไทยเท่านั้น
2 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีสัดส่วนเป็น ภาษาไทย 80% และภาษาต่างประเทศ 20%
3 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีสัดส่วนเป็น ภาษาไทย 50% และภาษาต่างประเทศ 50%
4 หมายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีสัดส่วนเป็น ภาษาไทย 30% และภาษาต่างประเทศ 70%
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15. การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
0 หมายถึง การออกแบบวิจัยไม่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย
1 หมายถึง การออกแบบวิจัยทาให้ได้แนวทางการวิจัยที่จะได้คาตอบตรงประเด็นกับปัญหาวิจัย
2 หมายถึง การออกแบบวิจัยทาให้ผลของการวิจัยมีความตรงภายใน หรือความตรงภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง
3 หมายถึง การออกแบบวิจัยทาให้ผลของการวิจัยมีความตรงภายใน และความตรงภายนอก
4 หมายถึง การออกแบบวิจัยทาให้ได้แนวทางการวิจัยที่จะได้คาตอบตรงประเด็นกับปัญหาวิจัย และทา
ให้ผลของการวิจัยมีความตรงภายใน และความตรงภายนอก
16. ขั้นตอนการวิจัยมีความชัดเจน
0 หมายถึง ไม่มีการอธิบายขั้นตอนการวิจัย
1 หมายถึง อธิบายวิธีการดาเนินการวิจัยไม่ครบถ้วน
2 หมายถึง อธิบายวิธีดาเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนแต่ไม่ชัดเจนทุกขั้นตอน
3 หมายถึง อธิบายวิธีดาเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนอย่างเหมาะสมและชัดเจนทุกขั้นตอน
4 หมายถึง อธิบายวิธีดาเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนอย่างเหมาะสมและชัดเจนทุกขั้นตอนรวมทั้งมีแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
17. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมกับการวิจัย
0 หมายถึง ไม่ระบุกลุ่มประชากร และไม่ระบุกลุ่มตัวอย่าง
1 หมายถึง ไม่ระบุกลุ่มประชากร แต่ระบุกลุ่มตัวอย่าง
2 หมายถึง ระบุกลุ่มประชากร ระบุกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
3 หมายถึง ระบุกลุ่มประชากร ระบุกลุ่มตัวอย่าง ระบุการสุ่มตัวอย่าง แต่ให้รายละเอียดในการสุ่ม
ตัวอย่างไม่ชัดเจน
4 หมายถึง ระบุกลุ่มประชากร ระบุกลุ่มตัวอย่าง ระบุการสุ่มตัวอย่าง ให้รายละเอียดในการสุ่มตัวอย่าง
ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
18. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความถูกต้องเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่มีการระบุการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง
2 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น
3 หมายถึง เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยอาศัยความ
น่าจะเป็น
4 หมายถึง เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยอาศัยความ
น่าจะเป็นและมีที่มาของการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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19. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ
0 หมายถึง ไม่ระบุที่มาของเครื่องมือวิจัย
1 หมายถึง ระบุที่มา/วิธีสร้างเครื่องมือ แต่ไม่บอกคุณภาพ หรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2 หมายถึง ระบุที่มา/วิธีสร้างเครื่องมืออย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือบางส่วน แต่ไม่มีการทดลองนาไปใช้งาน
3 หมายถึง ระบุที่มา/วิธีสร้างเครื่องมืออย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือบางส่วน มีการทดลองนาไปใช้งาน แต่ไม่บอกการปรับปรุงเครื่องมือ
4 หมายถึง ระบุที่มา/วิธีสร้างเครื่องมืออย่างชัดเจนเป็นขั้นตอน บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือบางส่วน มีการทดลองนาไปใช้งาน และมีการปรับปรุงเครื่องมือ
20. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่มีการระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วน ไม่ระบุเป็นขั้นตอน อ่านแล้วสับสน
2 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน แต่วิธีการให้รายละเอียดไม่ชัดเจน
3 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมูลเหมาะสม ข้อความ
ไม่กระชับ เยิ่นเย้อ อ่านเข้าใจยาก
4 หมายถึง ระบุถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมูลเหมาะสม ใช้ข้อความ
กระชับ อ่านเข้าใจง่าย
21. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล
0 หมายถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาวิจัย
1 หมายถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาวิจัยบางส่วน
2 หมายถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาวิจัย และระดับข้อมูลที่จะ
นามาวิเคราะห์
3 หมายถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาวิจัย และระดับข้อมูลที่จะ
นามาวิเคราะห์ มีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นที่ใช้
4 หมายถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปัญหาวิจัย และระดับข้อมูลที่จะ
นามาวิเคราะห์ มีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นที่ใช้ และปรับแก้ข้อมูลให้สามารถนามาใช้
ในการทดสอบสมมติฐานได้
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22. ลักษณะการนาเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
0 หมายถึง ไม่มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1 หมายถึง มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรจะนาเสนอ แต่ไม่ครบถ้วน
2 หมายถึง มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรจะนาเสนออย่างครบถ้วน แต่วิธีนาเสนอไม่
เหมาะสม เช่น แสดงเป็นข้อความ อ่านเข้าใจยาก
3 หมายถึง มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรจะนาเสนออย่างครบถ้วน วิธีนาเสนอเหมาะสม
เช่น นาเสนอในรูปตาราง แต่ไม่มีการอธิบายผลการวิเคราะห์
4 หมายถึง มีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรจะนาเสนออย่างครบถ้วน วิธีนาเสนอเหมาะสม
เช่น นาเสนอในรูปตาราง มีการอธิบายผลการวิเคราะห์
23. การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน
0 หมายถึง ไม่มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1 หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นบางส่วนเท่านั้น และไม่ถูกต้องตาม
ผลวิเคราะห์ที่ได้
2 หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นบางส่วนเท่านั้น และถูกต้อง
สอดคล้องผลวิเคราะห์ที่ได้
3 หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลครบทุกส่วน แต่บางส่วนไม่ถูกต้องไม่
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ที่ได้
4 หมายถึง มีการแปลความหมายหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลครบทุกส่วน และถูกต้องสอดคล้องกับ
ผลวิเคราะห์ที่ได้
24. สรุปผลการวิจัยอย่างถูกต้อง
0 หมายถึง ไม่มีการสรุปผลการวิจัย
1 หมายถึง สรุปผลวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย หรือข้อมูลที่ได้จากการค้นพบ
2 หมายถึง สรุปผลวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยบางส่วน ไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อ
3 หมายถึง สรุปผลวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ตอบปัญหาวิจัยครอบคลุมทุกหัวข้อ แต่
ข้อความไม่กระชับ อ่านเข้าใจยาก ไม่เข้าใจถึงประเด็นที่ชัดเจนที่ต้องการสรุปในหัวข้อนั้นๆ
4 หมายถึง สรุปผลวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ตอบปัญหาวิจัยครอบคลุมทุกหัวข้อ ใช้
ข้อความกระชับ อ่านเข้าใจง่าย อ่านแล้วเข้าใจถึงประเด็นที่ต้องการสรุปในหัวข้อนั้นๆอย่าง
ชัดเจน
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25. มีการอภิปรายผลการวิจัยที่ได้กับผลงานวิจัยในอดีต
0 หมายถึง ไม่มีการอภิปรายผลการวิจัยที่ได้กับผลงานวิจัยในอดีต
1 หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจัยแต่เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัย ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา
วิจัย
2 หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจัยที่ได้กับผลงานวิจัยในอดีตอย่างไม่สมเหตุผลไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็นปัญหาวิจัย
3 หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจัยที่ได้กับผลงานวิจัยในอดีตอย่างสมเหตุผล แต่ไม่ครอบคลุมทุ
ประเด็นปัญหาวิจัย
4 หมายถึง มีการอภิปรายผลการวิจัยที่ได้กับผลงานวิจัยในอดีตอย่างสมเหตุผล และครอบคลุมทุก
ประเด็นปัญหาวิจัย
26. ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็นประโยชน์
0 หมายถึง ไม่มีการเขียนข้อเสนอแนะ
1 หมายถึง มีข้อเสนอแนะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัย
2 หมายถึง มีข้อเสนอแนะถึงการนาผลการวิจัยไปใช้ ไม่สมเหตุผล เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัย ไม่
ได้มาจากการวิจัย
3 หมายถึง มีข้อเสนอแนะถึงการนาผลการวิจัยไปใช้ มาจากผลการวิจัย มีเหตุผลรองรับเพียงพอ
4 หมายถึง มีข้อเสนอแนะถึงการนาผลการวิจัยไปใช้ มาจากผลการวิจัย มีเหตุผลรองรับเพียงพอ
สามารถมองเห็นแนวทางนาไปใช้ประโยชน์
27. เป็นงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ
0 หมายถึง ผลการวิจัยไม่สร้างองค์ความรู้ใหม่
1 หมายถึง ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในระดับกลุ่มบุคคล
2 หมายถึง ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในระดับหน่วยงาน
3 หมายถึง ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในระดับจังหวัด
4 หมายถึง ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในระดับประเทศ
28. เป็นงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ
0 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการเฉพาะตัววิจัย
1 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อนาไปใช้
2 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับที่ได้องค์ความรู้ใหม่
3 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับที่ได้องค์ความรู้ใหม่ ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคิด
4 หมายถึง มีประโยชน์ในด้านวิชาการระดับที่ได้องค์ความรู้ใหม่ ปรับปรุงทฤษฎีและแนวคิดรวมไปถึง
การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อนาไปใช้
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29. รูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา
0 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้องเพียง 1 ส่วน คือ บทนา
1 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 2 ส่วน คือ บทนา และรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 3 ส่วน คือ บทนา รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และวิธีการวิจัย
3 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 3 ส่วน คือ บทนา รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4 หมายถึง รูปแบบรายงานถูกต้อง 3 ส่วน คือ บทนา รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปและอภิปรายผล
30. คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวม
0 หมายถึง คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับต่า
1 หมายถึง คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
2 หมายถึง คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
3 หมายถึง คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
4 หมายถึง คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
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แบบมาตรประมาณค่าเรื่องลักษณะการเป็นครู
ตอนที่ 1 วิธีการจัดการเรียนรู้ โปรดขีดเครื่องหมาย  ในสิ่งที่ท่านปฏิบัติ
มาตรประมาณค่าในตอนที่ 1 วิธีการจัดการเรียนรู้ มีความหมายดังนี้
4 หมายถึง ผู้รับการประเมินมีพฤติกรรมการการจัดการเรียนรู้ดังข้อความที่ปรากฏประมาณ
ผู้รับการประเมินมีพฤติกรรมการการจัดการเรียนรู้ดังข้อความที่ปรากฏประมาณ
3
”
ผู้รับการประเมินมีพฤติกรรมการการจัดการเรียนรู้ดังข้อความที่ปรากฏประมาณ
2
”
ผู้รับการประเมินมีพฤติกรรมการการจัดการเรียนรู้ดังข้อความที่ปรากฏประมาณ
1
”

76-100% ต่อสัปดาห์
51-75% ต่อสัปดาห์
26-50% ต่อสัปดาห์
0-25% ต่อสัปดาห์

1 วิธีการจัดการเรียนรู้
4
1. ผู้รับการประเมินตั้งจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ลงในแผนการสอน โดยใช้คา
เหล่านี้ เพื่อพัฒนา สนับสนุน หรือส่งเสริม ; ความ(การ)คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความ
(การ)คิดริเริ่ม ความ(การ)คิดยืดหยุ่น ความ(การ)คิดละเอียดลออ ความ(การ)คิดคล่องแคล่ว
ความ(การ)คิดหลากหลาย ความ(การ)คิดเชื่อมโยง หรือ การคิดแก้ปัญหา
2. คาถามทีผ่ ู้รับการประเมินใช้กับเด็กเป็นคาถามปลายเปิด ตอบได้หลากหลาย ไม่มีคาตอบผิด
3. ผู้รับการประเมินตั้งคาถามเพื่อให้เด็กเกิดการคิดแก้ปัญหาเวลาทากิจกรรมเสมอ
4. ก่อนการถามคาถามแต่ละครั้งผู้รับการประเมินไม่ทราบล่วงหน้าว่าเด็กคนไหนน่าจะตอบคาถามได้
5. ผู้รับการประเมินเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนตอบคาถามอย่างเท่าเทียม
6. การถามคาถามที่ต้องการคาตอบเพื่อนาไปสู่การสอนขั้นต่อไป ผู้รับการประเมินไม่ถือคาตอบ
ที่ตรงกับคาเฉลยของท่านเป็นคาตอบสุดท้าย
7. ผู้รับการประเมินสนับสนุนให้เด็กแสดงเหตุผลประกอบคาตอบทุกครั้ง
8. ผู้รับการประเมินให้เวลาเด็กในการคิดหาคาตอบมากพอ
9. ผู้รับการประเมินจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กใช้หลายประเภทในหนึ่งกิจกรรม
10. วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับการประเมินจัดเตรียมไว้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของเด็ก
11. วัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับการประเมินจัดเตรียมให้เด็กสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
12. วัสดุอุปกรณ์ทผี่ ู้รับการประเมินจัดเตรียมให้เด็กมีความยืดหยุ่นสูง ก่อให้เกิดผลงานหลากหลาย
13. ผู้รับการประเมินบอกเด็กถึงตาแหน่งที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในห้อง
14. ผู้รับการประเมินอนุญาตให้เด็กเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเสรี
15. ผู้รับการประเมินสนับสนุนให้เด็กเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเมื่อทากิจกรรมเสร็จแล้ว
16. ของเล่นตามมุมประสบการณ์ทผูี่ ้รับการประเมินจัดเตรียมให้เด็กมีลักษณะเป็นวัสดุปลายเปิด
เล่นได้หลายวิธี
17. การจัดกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้แต่ละเรื่อผูง้รับการประเมินใช้สื่ออย่างน้อย10 ประเภท
18. ผู้รับการประเมินจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กหลายวิธี
19. ผู้รับการประเมินจัดให้เด็กได้เล่นตามมุมอย่างอิสระเป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่30
า นาทีต่อวัน
20. ผู้รับการประเมินจัดให้เด็กได้เล่นกลางแจ้งเป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่า 30 นาทีต่อวัน

3

2

1

286
ตอนที่ 2 การสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โปรดขีดเครื่องหมาย  ในสิ่งที่ท่านปฏิบัติ
มาตรประมาณค่าในตอนที่ 2.1 การสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีความหมายดังนี้

4 หมายถึง ผู้รับการประเมินมีพฤติกรรมการสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ดังข้อความที่ปรากฏประมาณ
3

”

2

”

1

”

76-100% ต่อสัปดาห์
ผู้รับการประเมินมีพฤติกรรมการสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ดังข้อความที่ปรากฏ
ประมาณ
51-75% ต่อสัปดาห์
ผู้รับการประเมินมีพฤติกรรมการสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ดังข้อความที่ปรากฏประมาณ
26-50% ต่อสัปดาห์
ผู้รับการประเมินมีพฤติกรรมการสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ดังข้อความที่ปรากฏ
ประมาณ
0-25% ต่อสัปดาห์

2 การสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
4 3 2 1
1. เมื่อเด็กพูดแทรกระหว่าผงู้รับการประเมินกาลังเล่าเรื่องต่างๆผู้รับการประเมินไม่ได้ใช้โอกาสนั้น
เพื่อสอนเรื่องมารยาท
2. ผู้รับการประเมินไม่ได้สร้างข้อตกลงให้เด็กรู้จักรอที่จะถามคาถามในเวลาที่เหมาะสม
3. ผู้รับการประเมินแสดงสีหน้า คาพูด หรือท่าทางพอใจเมื่อเด็กสนใจสิ่งแปลกใหม่
4. ผู้รับการประเมินไม่ได้บังคับให้เด็กแสดงออกทางความคิดและกระทาสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบ
5. ผู้รับการประเมินไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นของเด็กทุกครั้งที่เกิดขึ้น
6. ผู้รับการประเมินสนับสนุนให้เด็กคิดปรับปรุงสิ่งต่างๆอยู่เสมอ
7. ผู้รับการประเมินไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กทุกครั้งที่เด็กเบี่ยงเบนความสนใจ
จากกิจกรรมที่ผู้รับการประเมินจัดไปสู่เรื่องอื่น
8. ผู้รับการประเมินยอมรับได้หากเด็กนั่งเหม่อ ขณะที่ผู้รับการประเมินกาลังสอน
9. ผู้รับการประเมินถือเป็นเรื่องปกติที่เด็กอาจมีอารมณ์อ่อนไหวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ
10. ผู้รับการประเมินอนุญาตให้เด็กแสดงความคิดเห็นแปลกๆที่อาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ผู้รับการประเมินจัดให้
11. ผู้รับการประเมินพยายามโน้มนาให้เด็กแสดงออกทางความคิดและทาสิ่งต่างๆโดยปราศจาก
การแข่งขัน
12. ผู้รับการประเมินแสดงสีหน้า คาพูด หรือท่าทางพอใจเมื่อเด็กทาการใดๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชั้นเรียน
13. ผู้รับการประเมินอนุญาตให้เด็กแยกจากกลุ่มเพื่อนได้หากเด็กต้องการทางานคนเดียว
14. ผู้รับการประเมินไม่ได้พยายามปรับพฤติกรรมเด็กแม้เด็กทากิจกรรมโดยไม่มีจุดหมาย
15. ผู้รับการประเมินแสดงสีหน้า คาพูด หรือท่าทางพอใจเมื่อเด็กปฏิบัติตามคาสั่ง
16. ผู้รับการประเมินไม่ได้พยายามบังคับให้เด็กเคารพข้อตกลงของห้องเรียน
17. ผู้รับการประเมินไม่เคยแสดงสีหน้า คาพูด หรือท่าทางไม่พอใจเมื่อมีเด็กดึงความสนใจของเด็กคน
อื่นไปจากการสอน
18. ผู้รับการประเมินยอมรับได้หากเด็กทางานที่กาหนดให้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

287
2 การสร้างภาวะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
19. ผู้รับการประเมินรู้สึกพอใจหากผลงานศิลปะของเด็กไม่เหมือนกับตัวอย่างที่ท่านสาธิต
20. ผู้รับการประเมินไม่เคยให้ดาว รูปหน้า    หรือคะแนน ลงในผลงานของเด็ก
21. ผู้รับการประเมินไม่ได้ให้เด็กกลับแก้ไขผลงานแม้ว่าผลงานนั้นไม่ตรงกับแนวทางที่กาหนด
22. ผู้รับการประเมินมีเวลาสาหรับประเมินกระบวนการการทากิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็ก
23. ผู้รับการประเมินมีเวลาเพียงพอสาหรับพูดคุยเกี่ยวกับผลการประเมินชิ้นงานของเด็กให้เด็กฟัง
เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
24. ผู้รับการประเมินเลือกผลงานของเด็กทุกคนในห้องมาจัดแสดง

4 3 2 1
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รหัสงานวิจัย (ID) 
ตัวอย่างแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย ..................................................................................ปีที่ทาวิจัยเสร็จ .............. ...........................
ชื่อเรื่อง...................................................................................................... ................................................
1.รหัสงานวิจัย
2.ปีที่ทางานวิจัยเสร็จ
3.เทอมที่ทางานเสร็จ
4.สถาบันที่ผลิตงานวิจัย
5.คณะที่ผลิตงานวิจัย
6.สาขาที่ผลิตงานวิจัย

 (1-3)
  (4-5)
 (6)
 (7)
 (8)
 (9)

7.วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 (10)
 (11)
 (12)
 (13)
 (14)
 (15)
 (16)
 (17)
 (18)
 (19)
  (20-21)
  (22-23)
 (24)
 (25)
 (26)
 (27-28)
 (29)
 (30-31)
 (32-33)
 (34-35)

8.วัตถุประสงค์เพื่อบรรยาย/ศึกษาผลการใช้
9.วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบหรือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
10.ทฤษฎีของ Torrance 4 องค์ประกอบ
11.ทฤษฎีของ Torrance 3 องค์ประกอบ
12.ทฤษฎีของ Guildford
13.ทฤษฎีของ Wallach
14.ทฤษฎีที่ใช้จริงในการวัดความคิดสร้างสรรค์
15.กรอบแนวคิด
16.จานวนของสมมติฐานการวิจัย
17.จานวนการอ้างอิงภาษาอังกฤษ
18.จานวนการอ้างอิงภาษาไทย
19.แบบแผนการวิจัย
20.ปีที่เข้าเรียน
21.ประเภทอนุบาล
22.ขนาดตัวอย่างทั้งหมด
23.จานวนกลุ่มตัวอย่าง
25.จานวนแผนการสอน
26.เวลาที่ใช้ในแต่ละแผน (นาที)
27.เวลาในการทดลองทั้งหมด (ครั้ง)
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ตัวอย่างคู่มือลงรหัสข้อมูลแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย
ตัวแปร

ชื่อตัวแปร
(ภาษาอังกฤษ)

1.รหัสงานวิจัย
2.ปีที่ทางานวิจัยเสร็จ
3.เทอมที่ทางานเสร็จ

gyear

4.สถาบันที่ผลิตงานวิจัย

univer

5.คณะที่ผลิตงานวิจัย

faculty

6.สาขาที่ผลิตงานวิจัย

major

id
year

ค่าของตัวแปร
001-999
เลข 2 ตัวท้ายของปี พ.ศ.ที่ทางานวิจัยเสร็จ
1 = เทอมต้น
2 = เทอมปลาย
1 = มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ
2 = มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 = มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4 = มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 = มหาวิทยาลัยบูรพา
6 = มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 = มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8 = มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9 = มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 = มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11 = มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 = มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13 = มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 = มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15 = มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
16 = จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 = ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2 = จิตวิทยา
3 = บัณฑิตวิทยาลัย
4 = พลศึกษา
1 = การศึกษาปฐมวัย
2 = การประถมศึกษา
3 = จิตวิทยาการศึกษา
4 = หลักสูตรและการสอน
5 = การศึกษานอกระบบ
6 = สาขาอื่น ๆ
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ตัวแปร
7.วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง

8.วัตถุประสงค์เพื่อบรรยาย/ศึกษา
ผลการใช้
9.วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
หรือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
10.ทฤษฎี Torrance 4 องค์ประกอบ
11.ทฤษฎี Torrance 3 องค์ประกอบ
12.ทฤษฎี Jellen และ Urban
13.ทฤษฎี Guildford
14.ทฤษฎี Wallach
15.ทฤษฎีที่ใช้จริงในการวัด
ความคิดสร้างสรรค์

16.กรอบแนวคิด
17.จานวนของสมมติฐานการวิจัย
18.จานวนการอ้างอิงภาษาอังกฤษ
19.จานวนการอ้างอิงภาษาไทย
20.แบบแผนการวิจัย

ชื่อตัวแปร
(ภาษาอังกฤษ)
metselec

o1des
o2comp
t1tor4
t2tor3
t3jeu
t4gui
t5wal
Empt

Cfraem
Nreshyp
Nrefeng
Nreftha
Design

ค่าของตัวแปร
1 = ไม่ระบุ
2 = ใช้ประชากรศึกษา
3 = แบบเจาะจง
4 = แบบง่าย
5 = แบบเป็นระบบ
6 = แบบแบ่งกลุ่ม
7 = แบบแบ่งชั้น
5 = แบบหลายขั้นตอน
9 = ได้มาจากการสุ่มแต่ไม่ระบุวิธีสุ่ม
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
1 = ทฤษฎีของ Torrance 4 องค์ประกอบ
2 = ทฤษฎีของ Torrance 3 องค์ประกอบ
3 = ทฤษฎีของ Jellen และ Urban
4 = ทฤษฎีของ Guildford
5 = ทฤษฎีของ Wallach
6 = พัฒนาขึ้นเอง
0 = ไม่ม,ี 1 = มี
001-999
001-999
001-999
1 = one group pre-post
2 = control group post only
3 = control group pre post
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ตัวแปร

ชื่อตัวแปร
(ภาษาอังกฤษ)

21.ปีที่เข้าเรียน

Sampy

22.ประเภทอนุบาล

Sampt

23.ขนาดตัวอย่างทั้งหมด
24.จานวนกลุ่มตัวอย่าง
25.จานวนแผนการสอน
26.เวลาที่ใช้ในแต่ละแผน (นาที)
27.เวลาในการทดลองทั้งหมด
(ครั้ง)

sampn
grsampn
nplan
nplant
expt

ค่าของตัวแปร
1 = ปีที่ 1
2 = ปีที่ 2
3 = ปีที่ 3
4 = คละอายุ
1 = สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2 = สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3 = สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
4 = สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
001-999
001-999
001-999
001-999
001-999
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวนิสิตา อยู่อาไพ เกิดที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
สาเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ภาควิชาประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา
2546 และสาเร็จการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชา
หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2549 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวั ย ภาควิชาหลักสูตร และ การสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2550

