
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2438 

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคาํถามปลายเปิดท่ีมีต่อความคิด

สร้างสรรค์และพฤตกิรรมกลุ่มของเดก็ปฐมวัย 

The Effects of High Scope Creative Arts Activity Supplemented  with Open-Ended Questions 

on Creativity Thinking and Group Behavior of Early Childhood 

ธนภร  โสแสนน้อย1 

Thanaporn  Sosaennoi1 

 
                                                         บทคัดย่อ 

       การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาและเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงั

ท่ีได้รับการจดักิจกรรม 2) เพ่ือศกึษาพฤติกรรมกลุม่ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบ    

ไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด  กลุม่ตวัอย่างเป็นเดก็ปฐมวยัชัน้อนบุาลปีท่ี 2 จํานวน 15 คนกําลงัเรียนใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนบ้านโพธ์ิโนนแดง อําเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ท่ีได้มาจากการสุม่แบบ

กลุม่ รูปแบบการวิจยัคือ แบบกลุม่เดียวสอบก่อนและหลงั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แผนการจดั

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด 2) แบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ฉบบั

รูปภาพแบบ เอ ของทอร์แรนซ์ 3) แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม่ของเดก็ปฐมวยั สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ 

คา่เฉลี่ย คา่ร้อยละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ทีแบบไมอิ่สระ 

       ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

       1. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคป เสริมด้วยคําถามปลายเปิดมีความคิด

สร้างสรรค์หลงัจดักิจกรรมสงูกวา่ก่อนจดักิจกรรม คา่เฉลี่ยก่อนจดักิจกรรม 46.80 คิดเป็นร้อยละ 55.05    

คา่เฉลี่ยหลงัจดักิจกรรม 80.20 คิดเป็นร้อยละ 94.35 โดยคา่เฉลี่ยหลงัจดักิจกรรมสงูกวา่ก่อนจดักิจกรรม      

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

       2. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด มีพฤติกรรม

กลุม่ในระดบัมาก 

คาํสาํคัญ : แผนการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคาํถามปลายเปิด, ความคิดสร้างสรรค์ 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 Open-

ended 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 

                                                           
1 นกัศกึษาสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี  41000 
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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 

       ความคิดสร้างสรรค์เป็นพลงัขบัเคลื่อนให้ประเทศเจริญก้าวหน้า การพฒันาความคิดสร้างสรรค์จงึเป็นสิ่ง

สําคญัท่ีได้รับการกลา่วถงึมากในปัจจบุนั ทัง้ในด้านการจดัการเรียนการสอน และการดําเนินชีวิตประจําวนั     

การเตรียมเดก็ให้อยู่ในสงัคมอนาคตได้อย่างมีความสขุจงึควรเตรียมตัง้แตป่ฐมวยัโดยเฉพาะด้านความคิด

สร้างสรรค์ให้ควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ (สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2541) ทัง้นีเ้พราะเดก็วยันี ้

เป็นวยัท่ีเป็นรากฐานท่ีสําคญัในการพฒันาบคุลิกภาพและสติปัญญา ดงันัน้การจดัการศกึษาปฐมวยัควรมีการ

สง่เสริมพฒันาทกุด้านโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นจดุเร่ิมต้นให้เดก็ท่ีจะ

เจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ในอนาคตได้แสดงออกในสิ่งท่ีดีงาม และเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาติ (อารี พนัธ์มณี, 

2540) หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 (กรมวิชาการ, 2546) ได้กําหนดหลกัในการจดัการศกึษา

สําหรับเดก็อาย ุ3-5 ปี ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมท่ีจดัให้เดก็ในแตล่ะวนั

จงึควรเป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้เดก็ปฐมวยัได้มีการพฒันาทกุๆ ด้านโดยเฉพาะการพฒันาสติปัญญาด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ (เยาวภา เดชะคปุต์, 2542)  การพฒันาและสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เดก็ปฐมวยัให้

ได้ผลดีและมีประสทิธิภาพขึน้อยู่กบัองค์ประกอบ 3 ประการ ดงันี ้1) การจดักิจกรรมและประสบการณ์ 2) 

ความสามารถเฉพาะตวัของผู้ เรียน  3) การใช้สื่อประกอบกิจกรรมและประสบการณ์ การเรียนรู้ของเดก็วยันีต้้อง

อาศยัประสบการณ์สําคญัท่ีสง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม ด้านสติปัญญา และสนบัสนนุให้เดก็ได้เรียนรู้สิ่งตา่งๆ 

รอบตวั ด้วยประสาทสมัผสัทัง้ห้า ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสงัเกตซึง่เดก็ปฐมวยัจะได้รับการพฒันาการของ

ความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ จากการศกึษาสภาพการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัชัน้อนบุาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้าน

mailto:idthana@gmail.com
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โพธ์ิโนนแดง อําเภอกดุจบั จงัหวดัอดุรธานี  ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบวา่ครูขาดเทคนิคในการกระตุ้นให้เดก็

เกิดการคิดจินตนาการ คิดอย่างสร้างสรรค์ และผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานท่ี 4 ของเดก็ปฐมวยัอยู่ในระดบั

ต่ํากวา่เกณฑ์มาตรฐานโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ อีกทัง้เดก็ปฐมวยัขาดความร่วมมือในการทํางาน

ร่วมกบัเพ่ือนในกลุม่  

       จากสภาพปัญหาดงักลา่ว ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั และ

สง่เสริมพฤติกรรมกลุม่ในขณะท่ีเดก็ทํางานร่วมกนัโดยใช้การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วย

คําถามปลายเปิด เป็นการเรียนรู้แบบลงมือกระทํา (Active  Learning) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็น

องค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสง่เสริมให้เดก็ได้รับการพฒันาความคิดสร้างสรรค์  เดก็ได้แสดงออกอย่างอิสระตาม

จินตนาการของตนเอง (นภเนตร  ธรรมบวร, 2546) กระบวนการเรียนรู้แบบไฮ สโคปเป็นวิธีการจดักิจกรรมท่ีมี

ขัน้ตอนท่ีชดัเจน และเป็นการเรียนรู้แบบเป็นกลุม่ซึง่เดก็ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระทํามี

กระบวนการ 3 ขัน้ตอน (Schweinhart, 1987) ดงันี ้1) ขัน้การวางแผน (Plan) เป็นขัน้ตอนของการกําหนด แนว

ทางการปฏิบติั เดก็ได้มีโอกาสเลือกและตดัสินใจวา่จะวางแผนการทํางานอย่างไร ในขัน้นีค้รูจะกระตุ้นให้เดก็คิด

วางแผนโดยใช้คําถามปลายเปิดพดูกระตุ้นให้เดก็แสดงความคิดเห็น คิดหาคําตอบท่ีหลากหลาย  คิดสร้างสรรค์

ผลงานท่ีแปลกใหม ่(ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์, 2553) 2) ขัน้ปฏิบติัตามแผน (Do) เป็นขัน้ตอนของการลงมือปฏิบติัด้วย

ตนเองและกลุม่ เดก็จะได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระทํา เพราะเดก็ได้ปฏิบติัตามท่ีคิดวางแผน

ออกแบบผลงานตามท่ีเดก็ตัง้ใจไว้และเม่ือเดก็เข้ากลุม่ เดก็จะเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการให้ความร่วมมือกบัเพ่ือน

ในกลุม่ รู้จกัการแบ่งปันสิ่งของ ให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  3) ขัน้ทบทวนการปฏิบติั (Review) ในขัน้นีเ้ดก็

ได้สะท้อนการคิดย้อนกลบั คิดเรียบเรียงเหตกุารณ์เก่ียวกบัการกระทําหรือประสบการณ์ในการทํางาน  (ประอร   

อิศรเสนา ณ อยธุยา, 2542)  จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้นผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะนํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ 

สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิดมาจดักิจกรรมให้กบัเดก็ปฐมวยั 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       1. เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด 

       2. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมกลุม่ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วย

คําถามปลายเปิด 

 

คาํถามของการวิจัย 

ความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัหลงัจดักิจกรรมสงูกวา่ก่อนจดักิจกรรมหรือไม ่อย่างไร และเดก็

ปฐมวยัจะมีพฤติกรรมกลุม่ระดบัใด 

 

วิธีการศึกษา       

ขอบเขตการวิจัย 

          ประชากรในการทดลองครัง้นี ้เป็นเดก็ปฐมวยัชัน้ปีท่ี 2 กลุม่เครือข่ายโรงเรียนเชียงเพ็งปะโค อําเภอกดุจบั  
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สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 4 

             กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี ้คือ เดก็ปฐมวยัชัน้อนบุาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโพธ์ิโนนแดง อําเภอ

กดุจบั จงัหวดัอดุรธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียนจํานวน  15 คน โดยเลือกจาก

ประชากรด้วยวิธีการสุม่แบบกลุม่ เพ่ือเป็นตวัแทนในการศกึษาและเก็บข้อมลู 

ตัวแปร 

         ตวัแปรต้น คือ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด 

            ตวัแปรตาม คือ  ความคิดสร้างสรรค์ และพฤติกรรมกลุม่ 

เคร่ืองมือ 

          1. แผนการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิดจํานวน 18 แผน ซึง่ได้

ผ่านการตรวจแก้ไขและปรับปรุงมาแล้ว มีคา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 ทกุองค์ประกอบ 

          2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ฉบบัรูปภาพแบบ เอ ของทอร์แรนซ์ ท่ีได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกบั

เดก็ไทยโดย อารี รังสินนัท์ จํานวน 3 กิจกรรม ซึง่ได้ผ่านการหาคา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ

เพียร์สนั มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 

          3. แบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม่ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ มี 3 ระดบั จํานวน 15 ข้อ นําคะแนนมา

เทียบกบัเกณฑ์เพ่ือแปรผล 3 ระดบั  มีคา่ดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 ทกุข้อ และหาคา่ความเช่ือมัน่ของ  

การให้คะแนนโดยใช้วิธีการของสก๊อตต์ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 

วิธีการ 

           1. ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์รูปภาพ 

แบบ เอ ของทอร์แรนซ์ กบักลุม่ตวัอย่าง   

           2. ดําเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง โดยใช้แผนการจดักิจกรรม จํานวน 18 แผน พร้อมสงัเกตพฤติกรรม

กลุม่โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้จํานวน 6 ครัง้โดยผู้ วิจยัและผู้ช่วยวิจยันําคะแนนมาแปลผล 

            3. เม่ือเสร็จสิน้การทดลองทําการทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลงัทดลอง (Posttest) กบักลุม่ตวัอย่างโดย

ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ชดุเดิม แล้วนําข้อมลูมาวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

           1. วิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐานได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

           2. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้การทดสอบคา่ทีแบบไมอิ่สระ 

           3. คะแนนท่ีได้จากแบบสงัเกตพฤติกรรมกลุม่นํามาหาคา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วนํามา 

แปลผล ดงันี ้คา่เฉลี่ย 1.51-2.00 หมายถงึเกิดพฤติกรรมกลุม่ระดบัมาก คา่เฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถงึเกิด

พฤติกรรมกลุม่ระดบัปานกลาง คา่เฉลี่ย 0-0.50 หมายถงึ เกิดพฤติกรรมกลุม่ระดบัต่ํา    

 

ผลการวิจัย 

      1. การศกึษาและเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบ

ไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด 
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         ตารางท่ี 1  ผลการศกึษาและเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด ระหวา่งก่อนจดักิจกรรม และหลงัจดักิจกรรม  

 

การทดลอง N ร้อยละ X  S.D t 

ก่อนทดลอง 15 55.05 46.80 4.67 38.81** 

หลงัทดลอง 15 94.35 80.20 3.68  

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

           จากการศกึษาพบวา่เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคป เสริมด้วยคําถาม

ปลายเปิดมีความคิดสร้างสรรค์หลงัจดักิจกรรมสงูกวา่ก่อนจดักิจกรรม คา่เฉลี่ยก่อนจดักิจกรรม 46.80 คิดเป็น

ร้อยละ 55.05 คา่เฉลี่ยหลงัจดักิจกรรม 80.20 คิดเป็นร้อยละ 94.35 โดยคา่เฉลี่ยหลงัจดักิจกรรมสงูกวา่ก่อนจดั

กิจกรรม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั  เน่ืองจาก 

 ประการแรก  การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด เป็นวิธีการท่ี

เดก็ได้ลงมือกระทํา แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะตามจินตนาการของตนเอง เพราะศิลปะ

สามารถสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีและกระบวนการเรียนรู้แบบไฮ สโคปมีขัน้ตอนท่ีชดัเจน เม่ือ

นํามาพฒันากิจกรรมศิลปะจะช่วยสง่เสริมพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ได้อย่างเป็นระบบ สร้างผลงานท่ี

แปลกใหม ่ขัน้ตอนแบบไฮ สโคปมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ขัน้วางแผน (Plan) ในขัน้นีค้รูจะกระตุ้นให้เดก็คิดวางแผน

โดยใช้คําถามปลายเปิดพดูกระตุ้นให้เดก็คิดสร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหม ่ไมซ่ํา้เพ่ือน เดก็ได้คิดในการเลือกและ

ตดัสินใจในการวางแผนทําผลงานด้วยตนเอง สง่ผลให้เดก็รู้จกัคิดหาวิธีการวางแผนออกแบบผลงานท่ีแปลกใหม ่

2) ขัน้ปฏิบติัตามแผน (Do) ในขัน้นีเ้ดก็จะได้รับประสบการณ์ตรงเพราะเดก็ได้ปฏิบติัตามท่ีคิดวางแผนออกแบบ

ผลงานด้านศิลปะตามท่ีเดก็ตัง้ใจและคิดไว้ สง่ผลให้เดก็เกิดทกัษะในการปฏิบติักิจกรรม เดก็จงึเกิดประสบการณ์

ตรงจากการลงมือกระทํา 3) ขัน้ทบทวนการปฏิบติั (Review) เป็นขัน้ท่ีเดก็ได้คิดทบทวนสิ่งท่ีเดก็ได้รับจากการทํา

กิจกรรมหรือผลงาน เดก็ได้คิดเรียบเรียงเหตกุารณ์ สะท้อนการคิดเก่ียวกบัการกระทําและประสบการณ์ สง่ผลให้

เดก็ได้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ชีใ้ห้เหน็ถงึความเช่ือมโยงระหวา่งการวางแผน กบัการปฏิบติัและ

ผลงานรวมถงึการเลา่ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีได้ทํา สอดคล้องกบัท่ี ชไวท์ฮาร์ท (Schweinhart, 1987) ได้กลา่วถงึ 

กระบวนการเรียนรู้แบบไฮ สโคปเป็นการสร้างองค์ความรู้จากการทําเดก็ได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมโดยใช้ขัน้ตอน

การวางแผน การปฏิบติั และการทบทวน เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทําของเดก็ทําให้เดก็ได้รับ

ประสบการณ์ตรง 

                ประการท่ีสอง  การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด เป็นกิจกรรม 

ท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการด้านสติปัญญาของเดก็ปฐมวยั สอดคล้องกบัทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพีย

เจต์ (Piaget, 1977) ท่ีกลา่ววา่การเรียนรู้จากการลงมือกระทํา (Learning by Doing) เดก็ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง เดก็เรียนรู้จากการกระทํากิจกรรมและการเลน่โดยผ่านวสัดอุปุกรณ์ และมีสว่นร่วมในการทํา

กิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน กบัครู สิง่เหลา่นีเ้ป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กบัเดก็ ทําให้เดก็รู้จกัคิดวางแผน แก้ปัญหา 
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ตดัสินใจและคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อมรรัตน์  จรัสอรุณฉาย (2549) ได้ศกึษา ทกัษะ

ความคิดสร้างสรรค์จาก การใช้ชดุกิจกรรมฝึกทกัษะความคิดสร้างสรรค์สําหรับเดก็ปฐมวยั สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษานครนายก โดยใช้การเรียนรู้แบบไฮ สโคป ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีเรียน ด้วยชดุกิจกรามการ

เรียนรู้แบบไฮ สโคป มีความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่าง มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ วศินี อิศรเสนา ณ อยธุยา (2545) ได้ศกึษาความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้รับจากการจดั

ประสบการณ์ วางแผน ปฏิบติัทบทวน ตามแนวการสอนไฮ สโคป พบวา่นกัเรียนท่ีได้รับประสบการณ์การสอน

ตามแนวไฮ สโคป มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และยงัสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ พนัธิตรา  เกาะสวุรรณ์ (2546) ทําการศกึษาผลการเรียนรู้แบบไฮ สโคป  ท่ีมีตอ่ความคิดสร้างสรรค์

ของเดก็ปฐมวยั พบวา่เดก็ปฐมวยั ท่ีได้รับการเรียนรู้แบบ ไฮ สโคป มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมขึน้ 

               ประการท่ีสาม  วิธีการใช้เทคนิคคําถามปลายเปิด นํามาประกอบกิจกรรมในขัน้การวางแผนของการ

ดําเนินกิจกรรม ครูเป็นผู้ ใช้คําถามปลายเปิดพดูกระตุ้นเร้าให้เดก็แสดงความคิดเห็น สนใจและตัง้ใจ  คิดหา

คําตอบได้อย่างอิสระ และกระตุ้นให้เดก็คิดสร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหม ่ผลงานมีรายละเอียดแตกตา่งออกไป

จากเดิม ผลงานมีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้  สอดคล้องกบั ณฐัฐากร  ถนอมตน (2537) ได้ทําการศกึษาพบวา่คําถาม

ปลายเปิดเป็นคําพดูหรือประโยคท่ีใช้โดยมีจดุมุง่หมาย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ถกูถามคิดหาคําตอบได้อย่างอิสระ เพ่ือ

นําไปสูก่ารค้นพบคําตอบท่ีหลากหลาย  สื่อท่ีนํามาประดิษฐ์มีทัง้ท่ีเป็นสื่อตามธรรมชาติและสื่อท่ีเป็นวสัดุ

สงัเคราะห์ เดก็สามารถตดัสินใจและเลือกสื่อด้วยตนเอง เดก็รู้จกัใช้วสัดอุปุกรณ์มาตกแตง่ภาพให้มีความ

ละเอียดมากย่ิงขึน้ ซึง่ลกัษณะดงักลา่วแสดงให้เห็นถงึขัน้ตอนของการพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ท่ีเดก็

สามารถนําสื่อหรือวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ มาตกแตง่เป็นผลงานท่ีแปลกใหมไ่มซ่ํา้เพ่ือน  ซึง่ในขัน้วางแผนนีเ้ป็นขัน้ท่ี

เดก็ได้พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อีกทัง้ขัน้สรุปของกิจกรรมยงัสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดใน

ตวัเดก็ โดยครูจะเป็น ผู้ ใช้คําถามปลายเปิดกระตุ้นให้เดก็ได้คิดอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างผลงานศิลปะท่ีแปลกใหม่

ได้อีกตอ่ไป 

     2. การศกึษาพฤติกรรมกลุม่ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วย

คําถามปลายเปิด 

         ตารางท่ี 2 การศกึษาพฤติกรรมกลุม่ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคป      

เสริมด้วยคําถามปลายเปิด 

  

การสงัเกตพฤติกรรมกลุม่ N X  S.D. แปลผล 

หลงัเรียน 15 1.73 0.35 มาก 

  

            จากการศกึษา พบวา่พฤติกรรมกลุม่ของเดก็ปฐมวยัมีคา่เฉลี่ย 1.73 อยู่ในระดบัมาก หมายความวา่เดก็

เกิดพฤติกรรมกลุม่ด้วยตนเองท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถาม

ปลายเปิด เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้เดก็ปฐมวยัเกิดการเรียนรู้ในการทํางานกลุม่ มีความร่วมมือในกิจกรรมกลุม่ มี

การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน และการแสดงความคิดเห็น มีการช่วยเหลือกนัในการทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พร้อมนี ้

กิจกรรมแตล่ะกิจกรรมได้สร้างโอกาสให้เดก็ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองร่วมกบัเพ่ือนๆ ทําให้เกิดความ
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ภาคภมิูใจในตนเองและเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนๆ ในกลุม่ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ เสาวนีย์  ร่ืนสขุ (2552) ได้

ศกึษาพฤติกรรมความร่วมมือของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุม่  ผลการวิจยัพบวา่

คะแนนพฤติกรรมความร่วมมือโดยเฉลี่ย รวมถงึการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพ่ิมขึน้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลวิจยั การศกึษาและเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม

โดยใช้แผนการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด  ปรากฏผลดงันี ้

        1. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคป เสริมด้วยคําถามปลายเปิดมีความคิด

สร้างสรรค์หลงัจดักิจกรรมสงูกวา่ก่อนจดักิจกรรม คา่เฉลี่ยก่อนจดักิจกรรม 46.80 คิดเป็นร้อยละ 55.05 คา่เฉลี่ย

หลงัจดักิจกรรม 80.20 คิดเป็นร้อยละ 94.35 โดยคา่เฉลี่ยหลงัจดักิจกรรมสงูกวา่ก่อนจดักิจกรรม  อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

        2. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮ สโคปเสริมด้วยคําถามปลายเปิด มีพฤติกรรม

กลุม่มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.73 อยูใ่นระดบัมาก หมายความวา่เด็กปฐมวยัเกิดพฤติกรรมด้วยตนเอง   

 

ข้อเสนอแนะ 

       1. ในการจดักิจกรรม ควรมีการเตรียมอปุการณ์ให้เดก็ให้พร้อมเพ่ือให้เพียงพอกบัเดก็ทกุคน ทกุกลุม่ และมี

เผ่ือไว้ถ้าหากอปุกรณ์เกิดการชํารุดเสียหาย เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมได้อย่างตอ่เน่ือง 

       2. การจดักลุม่เดก็แตล่ะครัง้ไมค่วรจดักลุม่เดิมซํา้ๆ ความเปิดโอกาสให้เดก็ได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนทัง้ห้อง 

เพ่ือให้เดก็ได้เป็นผู้ นําและผู้ตาม 
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