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ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ แบบไฮ สโคปเสริมด้ วยคําถามปลายเปิ ดที่มีต่อความคิด
สร้ างสรรค์ และพฤติกรรมกลุ่มของเด็กปฐมวัย
The Effects of High Scope Creative Arts Activity Supplemented with Open-Ended Questions
on Creativity Thinking and Group Behavior of Early Childhood
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรม 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุม่ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบ
ไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเด็กปฐมวัยชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 จํานวน 15 คนกําลังเรี ยนใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนบ้ านโพธิ์โนนแดง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ มาจากการสุม่ แบบ
กลุม่ รู ปแบบการวิจยั คือ แบบกลุม่ เดียวสอบก่อนและหลัง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย 1) แผนการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้ างสรรค์ฉบับ
รู ปภาพแบบ เอ ของทอร์ แรนซ์ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม่ ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคป เสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ดมีความคิด
สร้ างสรรค์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม 46.80 คิดเป็ นร้ อยละ 55.05
ค่าเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรม 80.20 คิดเป็ นร้ อยละ 94.35 โดยค่าเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด มีพฤติกรรม
กลุม่ ในระดับมาก
คําสําคัญ : แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด, ความคิดสร้ างสรรค์ และพฤติกรรมกลุม่

ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study and compare the early childhood’s creative
thinking before and after learning by High Scope Creative Arts Activity Supplememted with Openended Questions, and 2) to study early childhood’s Group Behavior of the High Scope Creative Arts
Activity Supplememted with Open-ended Questions. The sample were 15 second-year
Kindergartens who were studying in the second semester of the academic year 2012 at
Banphonondang School, Kudchub District, UdonThani Province, selected by the cluster random
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sampling. The design of this research was a one group pretest-posttest design. The research
instruments were: 1) the experience plans of the High Scope Creative Arts Activity Supplememted
with Open-ended Questions, 2) the Torrance Test of Creativity Thinking Figural Form A, and 3) the
observation form for early childhood’s Group Behavior. The collected data were analyzed for
percentage, mean, standard deviation, and t-test for dependent samples was also employed for
hypothesis testing.
The findings of this research were as follows:
1. The early childhood who had been given the High Scope Creative Arts Activity Supplememted
with Open-ended Questions before the instruction was 46.80 or 55.05 and after the instruction was
80.20 or 94.35 percent. The early childhood made means posttest scores on creativity thinking
significantly higher than the pretest one.
2. The early childhood group behavior who had been given the High Scope Creative Arts
Activity Supplememted with Open-ended Questions which concentrated to the group was at the
high level.
Keywords : High Scope Creative Arts Activity Supplememted with Open-Ended Questions plans, Creativity Thinking ,
Group Behavior.
E-mail : idthana@gmail.com

บทนํา
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นพลังขับเคลื่อนให้ ประเทศเจริ ญก้ าวหน้ า การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์จงึ เป็ นสิ่ง
สําคัญที่ได้ รับการกล่าวถึงมากในปั จจุบนั ทังในด้
้ านการจัดการเรี ยนการสอน และการดําเนินชีวิตประจําวัน
การเตรี ยมเด็กให้ อยู่ในสังคมอนาคตได้ อย่างมีความสุขจึงควรเตรี ยมตังแต่
้ ปฐมวัยโดยเฉพาะด้ านความคิด
สร้ างสรรค์ให้ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริ มพัฒนาการด้ านต่างๆ (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2541) ทังนี
้ ้เพราะเด็กวัยนี ้
เป็ นวัยที่เป็ นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและสติปัญญา ดังนันการจั
้
ดการศึกษาปฐมวัยควรมีการ
ส่งเสริ มพัฒนาทุกด้ านโดยเฉพาะด้ านความคิดสร้ างสรรค์ เพราะความคิดสร้ างสรรค์เป็ นจุดเริ่ มต้ นให้ เด็กที่จะ
เจริ ญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ในอนาคตได้ แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ (อารี พันธ์มณี,
2540) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรมวิชาการ, 2546) ได้ กําหนดหลักในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ไว้ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่จดั ให้ เด็กในแต่ละวัน
จึงควรเป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริ มให้ เด็กปฐมวัยได้ มีการพัฒนาทุกๆ ด้ านโดยเฉพาะการพัฒนาสติปัญญาด้ าน
ความคิดสร้ างสรรค์ (เยาวภา เดชะคุปต์, 2542) การพัฒนาและส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์แก่เด็กปฐมวัยให้
ได้ ผลดีและมีประสิทธิภาพขึ ้นอยู่กบั องค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี ้ 1) การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ 2)
ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เรี ยน 3) การใช้ สื่อประกอบกิจกรรมและประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ของเด็กวัยนี ้ต้ อง
อาศัยประสบการณ์สําคัญที่สง่ เสริ มพัฒนาการด้ านสังคม ด้ านสติปัญญา และสนับสนุนให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ สิ่งต่างๆ
รอบตัว ด้ วยประสาทสัมผัสทังห้
้ า ผ่านการคิด การใช้ ภาษา การสังเกตซึง่ เด็กปฐมวัยจะได้ รับการพัฒนาการของ
ความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จากการศึกษาสภาพการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัยชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ าน
2439

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

โพธิ์โนนแดง อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ในกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ พบว่าครู ขาดเทคนิคในการกระตุ้นให้ เด็ก
เกิดการคิดจินตนาการ คิดอย่างสร้ างสรรค์ และผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับ
ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉพาะด้ านความคิดสร้ างสรรค์ อีกทังเด็
้ กปฐมวัยขาดความร่ วมมือในการทํางาน
ร่ วมกับเพื่อนในกลุม่
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงมีความสนใจในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย และ
ส่งเสริ มพฤติกรรมกลุม่ ในขณะที่เด็กทํางานร่ วมกันโดยใช้ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วย
คําถามปลายเปิ ด เป็ นการเรี ยนรู้ แบบลงมือกระทํา (Active Learning) กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์เป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญที่สง่ เสริ มให้ เด็กได้ รับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ เด็กได้ แสดงออกอย่างอิสระตาม
จินตนาการของตนเอง (นภเนตร ธรรมบวร, 2546) กระบวนการเรี ยนรู้ แบบไฮ สโคปเป็ นวิธีการจัดกิจกรรมที่มี
ขันตอนที
้
่ชดั เจน และเป็ นการเรี ยนรู้ แบบเป็ นกลุม่ ซึง่ เด็กได้ รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระทํามี
กระบวนการ 3 ขันตอน
้
(Schweinhart, 1987) ดังนี ้ 1) ขันการวางแผน
้
(Plan) เป็ นขันตอนของการกํ
้
าหนด แนว
ทางการปฏิบตั ิ เด็กได้ มีโอกาสเลือกและตัดสินใจว่าจะวางแผนการทํางานอย่างไร ในขันนี
้ ้ครู จะกระตุ้นให้ เด็กคิด
วางแผนโดยใช้ คําถามปลายเปิ ดพูดกระตุ้นให้ เด็กแสดงความคิดเห็น คิดหาคําตอบที่หลากหลาย คิดสร้ างสรรค์
ผลงานที่แปลกใหม่ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553) 2) ขันปฏิ
้ บตั ติ ามแผน (Do) เป็ นขันตอนของการลงมื
้
อปฏิบตั ิด้วย
ตนเองและกลุม่ เด็กจะได้ รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระทํา เพราะเด็กได้ ปฏิบตั ิตามที่คิดวางแผน
ออกแบบผลงานตามที่เด็กตังใจไว้
้ และเมื่อเด็กเข้ ากลุม่ เด็กจะเกิดการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการให้ ความร่ วมมือกับเพื่อน
ในกลุม่ รู้จกั การแบ่งปั นสิ่งของ ให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน 3) ขันทบทวนการปฏิ
้
บตั ิ (Review) ในขันนี
้ ้เด็ก
ได้ สะท้ อนการคิดย้ อนกลับ คิดเรี ยบเรี ยงเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทําหรื อประสบการณ์ในการทํางาน (ประอร
อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2542) จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั จึงสนใจที่จะนํากิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ
สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ดมาจัดกิจกรรมให้ กบั เด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลุม่ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วย
คําถามปลายเปิ ด
คําถามของการวิจัย
ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมหรื อไม่ อย่างไร และเด็ก
ปฐมวัยจะมีพฤติกรรมกลุม่ ระดับใด
วิธีการศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรในการทดลองครัง้ นี ้ เป็ นเด็กปฐมวัยชันปี
้ ที่ 2 กลุม่ เครื อข่ายโรงเรี ยนเชียงเพ็งปะโค อําเภอกุดจับ
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สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองครัง้ นี ้ คือ เด็กปฐมวัยชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านโพธิ์โนนแดง อําเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้ องเรี ยนจํานวน 15 คน โดยเลือกจาก
ประชากรด้ วยวิธีการสุม่ แบบกลุม่ เพื่อเป็ นตัวแทนในการศึกษาและเก็บข้ อมูล
ตัวแปร
ตัวแปรต้ น คือ กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด
ตัวแปรตาม คือ ความคิดสร้ างสรรค์ และพฤติกรรมกลุม่
เครื่ องมือ
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ดจํานวน 18 แผน ซึง่ ได้
ผ่านการตรวจแก้ ไขและปรับปรุงมาแล้ ว มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00 ทุกองค์ประกอบ
2. แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ฉบับรูปภาพแบบ เอ ของทอร์ แรนซ์ ที่ได้ รับการปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับ
เด็กไทยโดย อารี รังสินนั ท์ จํานวน 3 กิจกรรม ซึง่ ได้ ผ่านการหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สนั มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
3. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม่ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 3 ระดับ จํานวน 15 ข้ อ นําคะแนนมา
เทียบกับเกณฑ์เพื่อแปรผล 3 ระดับ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องเท่ากับ 1.00 ทุกข้ อ และหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
การให้ คะแนนโดยใช้ วิธีการของสก๊ อตต์ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
วิธีการ
1. ทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้ แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์รูปภาพ
แบบ เอ ของทอร์ แรนซ์ กับกลุม่ ตัวอย่าง
2. ดําเนินการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ แผนการจัดกิจกรรม จํานวน 18 แผน พร้ อมสังเกตพฤติกรรม
กลุม่ โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 6 ครัง้ โดยผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั นําคะแนนมาแปลผล
3. เมื่อเสร็ จสิ ้นการทดลองทําการทดสอบความคิดสร้ างสรรค์หลังทดลอง (Posttest) กับกลุม่ ตัวอย่างโดย
ใช้ แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ชดุ เดิม แล้ วนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐานได้ แก่ คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ
3. คะแนนที่ได้ จากแบบสังเกตพฤติกรรมกลุม่ นํามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วนํามา
แปลผล ดังนี ้ ค่าเฉลี่ย 1.51-2.00 หมายถึงเกิดพฤติกรรมกลุม่ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถึงเกิด
พฤติกรรมกลุม่ ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 0-0.50 หมายถึง เกิดพฤติกรรมกลุม่ ระดับตํ่า

ผลการวิจัย

1. การศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบ
ไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด ระหว่างก่อนจัดกิจกรรม และหลังจัดกิจกรรม
การทดลอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

N
15
15

ร้ อยละ
55.05
94.35

X

46.80
80.20

S.D
4.67
3.68

t
38.81**

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคป เสริ มด้ วยคําถาม
ปลายเปิ ดมีความคิดสร้ างสรรค์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม 46.80 คิดเป็ น
ร้ อยละ 55.05 ค่าเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรม 80.20 คิดเป็ นร้ อยละ 94.35 โดยค่าเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัด
กิจกรรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั เนื่องจาก
ประการแรก การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด เป็ นวิธีการที่
เด็กได้ ลงมือกระทํา แสดงความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะตามจินตนาการของตนเอง เพราะศิลปะ
สามารถส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ได้ เป็ นอย่างดีและกระบวนการเรี ยนรู้ แบบไฮ สโคปมีขนตอนที
ั้
่ชดั เจน เมื่อ
นํามาพัฒนากิจกรรมศิลปะจะช่วยส่งเสริ มพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กได้ อย่างเป็ นระบบ สร้ างผลงานที่
แปลกใหม่ ขันตอนแบบไฮ
้
สโคปมี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้ 1) ขันวางแผน
้
(Plan) ในขันนี
้ ้ครู จะกระตุ้นให้ เด็กคิดวางแผน
โดยใช้ คําถามปลายเปิ ดพูดกระตุ้นให้ เด็กคิดสร้ างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ไม่ซํ ้าเพื่อน เด็กได้ คิดในการเลือกและ
ตัดสินใจในการวางแผนทําผลงานด้ วยตนเอง ส่งผลให้ เด็กรู้ จกั คิดหาวิธีการวางแผนออกแบบผลงานที่แปลกใหม่
2) ขันปฏิ
้ บตั ิตามแผน (Do) ในขันนี
้ ้เด็กจะได้ รับประสบการณ์ตรงเพราะเด็กได้ ปฏิบตั ิตามที่คิดวางแผนออกแบบ
ผลงานด้ านศิลปะตามที่เด็กตังใจและคิ
้
ดไว้ ส่งผลให้ เด็กเกิดทักษะในการปฏิบตั ิกิจกรรม เด็กจึงเกิดประสบการณ์
ตรงจากการลงมือกระทํา 3) ขันทบทวนการปฏิ
้
บตั ิ (Review) เป็ นขันที
้ ่เด็กได้ คิดทบทวนสิ่งที่เด็กได้ รับจากการทํา
กิจกรรมหรื อผลงาน เด็กได้ คิดเรี ยบเรี ยงเหตุการณ์ สะท้ อนการคิดเกี่ยวกับการกระทําและประสบการณ์ ส่งผลให้
เด็กได้ เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ชี ้ให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการวางแผน กับการปฏิบตั ิและ
ผลงานรวมถึงการเล่าประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ได้ ทํา สอดคล้ องกับที่ ชไวท์ฮาร์ ท (Schweinhart, 1987) ได้ กล่าวถึง
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบไฮ สโคปเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ จากการทําเด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมโดยใช้ ขนตอน
ั้
การวางแผน การปฏิบตั ิ และการทบทวน เน้ นการเรี ยนรู้ ด้วยการลงมือกระทําของเด็กทําให้ เด็กได้ รับ
ประสบการณ์ตรง
ประการที่สอง การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด เป็ นกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการด้ านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย สอดคล้ องกับทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเพีย
เจต์ (Piaget, 1977) ที่กล่าวว่าการเรี ยนรู้ จากการลงมือกระทํา (Learning by Doing) เด็กได้ เรี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์ตรง เด็กเรี ยนรู้ จากการกระทํากิจกรรมและการเล่นโดยผ่านวัสดุอปุ กรณ์ และมีสว่ นร่ วมในการทํา
กิจกรรมร่ วมกับเพื่อน กับครู สิง่ เหล่านี ้เป็ นการสร้ างองค์ความรู้ ให้ กบั เด็ก ทําให้ เด็กรู้จกั คิดวางแผน แก้ ปัญหา
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ตัดสินใจและคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อมรรัตน์ จรัสอรุ ณฉาย (2549) ได้ ศกึ ษา ทักษะ
ความคิดสร้ างสรรค์จาก การใช้ ชดุ กิจกรรมฝึ กทักษะความคิดสร้ างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย สํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษานครนายก โดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบไฮ สโคป ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่เรี ยน ด้ วยชุดกิจกรามการ
เรี ยนรู้ แบบไฮ สโคป มีความคิดสร้ างสรรค์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่าง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วศินี อิศรเสนา ณ อยุธยา (2545) ได้ ศกึ ษาความคิดสร้ างสรรค์ที่ได้ รับจากการจัด
ประสบการณ์ วางแผน ปฏิบตั ทิ บทวน ตามแนวการสอนไฮ สโคป พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับประสบการณ์การสอน
ตามแนวไฮ สโคป มีความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ พันธิตรา เกาะสุวรรณ์ (2546) ทําการศึกษาผลการเรี ยนรู้ แบบไฮ สโคป ที่มีตอ่ ความคิดสร้ างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัย ที่ได้ รับการเรี ยนรู้ แบบ ไฮ สโคป มีความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้น
ประการที่สาม วิธีการใช้ เทคนิคคําถามปลายเปิ ด นํามาประกอบกิจกรรมในขันการวางแผนของการ
้
ดําเนินกิจกรรม ครู เป็ นผู้ใช้ คําถามปลายเปิ ดพูดกระตุ้นเร้ าให้ เด็กแสดงความคิดเห็น สนใจและตังใจ
้ คิดหา
คําตอบได้ อย่างอิสระ และกระตุ้นให้ เด็กคิดสร้ างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ผลงานมีรายละเอียดแตกต่างออกไป
จากเดิม ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับ ณัฐฐากร ถนอมตน (2537) ได้ ทําการศึกษาพบว่าคําถาม
ปลายเปิ ดเป็ นคําพูดหรื อประโยคที่ใช้ โดยมีจดุ มุง่ หมาย เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ถู กู ถามคิดหาคําตอบได้ อย่างอิสระ เพื่อ
นําไปสูก่ ารค้ นพบคําตอบที่หลากหลาย สื่อที่นํามาประดิษฐ์ มีทงที
ั ้ ่เป็ นสื่อตามธรรมชาติและสื่อที่เป็ นวัสดุ
สังเคราะห์ เด็กสามารถตัดสินใจและเลือกสื่อด้ วยตนเอง เด็กรู้ จกั ใช้ วสั ดุอปุ กรณ์มาตกแต่งภาพให้ มีความ
ละเอียดมากยิ่งขึ ้น ซึง่ ลักษณะดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงขันตอนของการพั
้
ฒนาการทางความคิดสร้ างสรรค์ที่เด็ก
สามารถนําสื่อหรื อวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ มาตกแต่งเป็ นผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซํ ้าเพื่อน ซึง่ ในขันวางแผนนี
้
้เป็ นขันที
้ ่
เด็กได้ พฒ
ั นาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ อีกทังขั
้ นสรุ
้ ปของกิจกรรมยังสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ เกิดใน
ตัวเด็ก โดยครู จะเป็ น ผู้ใช้ คําถามปลายเปิ ดกระตุ้นให้ เด็กได้ คดิ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างผลงานศิลปะที่แปลกใหม่
ได้ อีกต่อไป
2. การศึกษาพฤติกรรมกลุม่ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วย
คําถามปลายเปิ ด
ตารางที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมกลุม่ ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคป
เสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด
การสังเกตพฤติกรรมกลุม่
หลังเรี ยน

N
15

X

1.73

S.D.
0.35

แปลผล
มาก

จากการศึกษา พบว่าพฤติกรรมกลุม่ ของเด็กปฐมวัยมีคา่ เฉลี่ย 1.73 อยู่ในระดับมาก หมายความว่าเด็ก
เกิดพฤติกรรมกลุม่ ด้ วยตนเองที่เป็ นเช่นนี ้เพราะ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถาม
ปลายเปิ ด เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริ มให้ เด็กปฐมวัยเกิดการเรี ยนรู้ในการทํางานกลุม่ มีความร่ วมมือในกิจกรรมกลุม่ มี
การทํางานร่ วมกับผู้อื่น และการแสดงความคิดเห็น มีการช่วยเหลือกันในการทํากิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ พร้ อมนี ้
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ สร้ างโอกาสให้ เด็กได้ แสดงความคิดเห็นของตนเองร่ วมกับเพื่อนๆ ทําให้ เกิดความ
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ภาคภูมิใจในตนเองและเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนๆ ในกลุม่ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ เสาวนีย์ รื่ นสุข (2552) ได้
ศึกษาพฤติกรรมความร่ วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์เป็ นกลุม่ ผลการวิจยั พบว่า
คะแนนพฤติกรรมความร่ วมมือโดยเฉลี่ย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ ้น
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลวิจยั การศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
โดยใช้ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด ปรากฏผลดังนี ้
1. เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคป เสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ดมีความคิด
สร้ างสรรค์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม 46.80 คิดเป็ นร้ อยละ 55.05 ค่าเฉลี่ย
หลังจัดกิจกรรม 80.20 คิดเป็ นร้ อยละ 94.35 โดยค่าเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริ มด้ วยคําถามปลายเปิ ด มีพฤติกรรม
กลุม่ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.73 อยูใ่ นระดับมาก หมายความว่าเด็กปฐมวัยเกิดพฤติกรรมด้ วยตนเอง
ข้ อเสนอแนะ
1. ในการจัดกิจกรรม ควรมีการเตรี ยมอุปการณ์ให้ เด็กให้ พร้ อมเพื่อให้ เพียงพอกับเด็กทุกคน ทุกกลุม่ และมี
เผื่อไว้ ถ้าหากอุปกรณ์เกิดการชํารุ ดเสียหาย เพื่อให้ การดําเนินกิจกรรมได้ อย่างต่อเนื่อง
2. การจัดกลุม่ เด็กแต่ละครัง้ ไม่ควรจัดกลุม่ เดิมซํ ้าๆ ความเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนทังห้
้ อง
เพื่อให้ เด็กได้ เป็ นผู้นําและผู้ตาม
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