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Abstract
The purposes of this research were to compare the creative thinking of preschool children through semi structured and unstructured playing
experiences. The sample of this research comprised 80 preschool children studying in the second semester of kindergarten class 1, academic year 2006 at
Anubannakornsawan School, the office of Private Education Commission. Two classrooms were randomly selected from seven classrooms. One class was
determined as an experimental group and the other as a control group. The experimental group experienced the semi structured playing activities, while the
control group experienced the unstructured playing activities. The experiment was conducted for 4 weeks, 3 days a week.The research instruments were a
plan for playing experiences through the semi structured plans, the unstructured plans, and the test for creative thinking based on Guilford. The reliability of
assessment was 0.37 and the two - group pretest/posttest design was administered. The statistics used in the study was analyzed by t-test dependent, and
analysis of covariance. Research findings were as follows:1. Creative thinking of preschool children after playing with the semi structured activities
experiences was higher from the posttest scores than the pretest scores with a statistic significantly at .01 level. 2. Creative thinking of preschool children
after playing with the unstructured activities experiences from the posttest scores than the pretest scores with a statistic significantly at .01 level. 3.Creative
thinking of preschool children after playing with the semi structured activities experiences was higher than playing with the unstructured activities
experiences.
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดประสบการณการเลนแบบกึ่งชี้แนะกับการ
เลนแบบอิสระกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 80 คน ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ใน
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 2 หองเรียน จากจํานวน 7 หองเรียน เพือ่ กําหนดเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมทดลองไดรับการจัดประสบการณ การเลนแบบกึ่งชี้แนะ กลุมควบคุมไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบอิสระ เปน
ระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดประสบการณการเลนแบบกึ่งชี้แนะ แผนการจัดประสบการณการเลน
แบบอิสระและแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของกิลฟอรด (Guilford) ใชแบบแผนการทดลองแบบ 2 กลุม ทดสอบกอน หลังการจัดประสบการณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ทดสอบแบบที กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน และวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)
ผลการวิจัยพบวา
1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบกึ่งชี้แนะ มีความคิดสรางสรรคหลังการจัดประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบอิสระ มีความคิดสรางสรรคหลังการจัดประสบการณสูงกวากอนการจัดประสบการณ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามแผนการจัดประสบการณการเลนแบบกึง่ ชี้แนะมีคะแนนความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบอิสระ
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บทนํา
ความคิดสรางสรรคมีความสําคัญสําหรับทุกวัย ชวงวัยที่สําคัญที่สุดของการวางรากฐานเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาอยางสมบูรณ ตองไดรับการสรางเสริมประสบการณใหมีความสอดคลองและเหมาะสมตามพัฒนาการ
นําไปสูการพัฒนาทั้งทางทัศนคติ ทักษะ และกระบวนการที่กอใหเกิดความใครรูใครเรียน (ศันสนีย ฉัตรคุปต,
2545 : 96) จะเห็นไดวา เด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีความสําคัญ ควรสงเสริมใหมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค
เพื่อจะชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคในวัยที่สูงขึ้นตอไป
เนื่องจากการเลนเปนกิจกรรมการเรียนรูอยางหนึ่งของเด็ก และเด็กปฐมวัยเปนวัยแหงการเลน เด็กจะใช
เวลาสวนใหญหมดไปกับการเลน การสํารวจ เพื่อทําความเขาใจตนเองกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว โดยเริ่มจากการ
ใชประสาทสัมผัสดานตาง ๆ การลองผิดลองถูกการเลียนแบบ การแกปญหา อันจะนําไปสูความคิดรวบยอดที่
สําคัญ ซึ่งการเลนเปนสื่อกลางที่ชวยใหเด็กซึมซับสารสนเทศใหม หรือเก็บบันทึกความจํา การกระทําของตนเอง
(Hauser – Cram et.al., 1991 อางถึงในกุลยา ตันติผลาชีวะ, 2545 : 35 ) ในการเลนเด็กสามารถปรับจากสภาพที่
ไมมีวุฒิภาวะไปสูการมีวุฒิภาวะ เมื่อนั้นเด็กจะรูสึกวาตนเองมีคาและมีความสามารถ ซึ่งเปนการเสริมสราง
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูในภายหนา (นิตยา ประพฤติกิจ, 2539 : 93) จะเห็นไดวา นอกจากการเลนจะสงเสริม
ความคิดสรางสรรคไดแลว ยังสงเสริมการเรียนรูของเด็กในอนาคตไดดวย
ในการเลือกเลนตามมุมประสบการณของเด็กปฐมวัย เด็กจะไมเลือกเลนของเลนที่ตองใชความคิด หรือ
สงเสริมการแกปญหา สวนใหญเด็กจะเลือกเลนในมุมบาน มุมหนังสือ มุมหมอ มุมตุกตาและมุมรถลาก สวนมุม
บล็อก มุมพลาสติกสรางสรรคเด็กจะเขาไปเลนนอย เพราะเด็กตองใชความคิดสรางสรรค คิดจินตนาการใน
การสรางผลงานจึงทําใหผลของการใชสติปญญาในทางสรางสรรคขาดหายไป ควรสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดรับ
ประสบการณการเลนโดยมีครูคอยชี้แนะวิธีการเลน กระตุนใหเกิดความคิดและเปนแนวทางในการสืบคนวิธีการ
ใหมจะชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กใหสูงขึ้นได
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนของเด็กปฐมวัย พบวา การนําวัสดุปลายเปดซึ่ง
เปนวัสดุที่สามารถสงเสริมความคิด คนหา ริเริ่มสรางสรรคผลงานไดอยางหลากหลาย กระตุนใหเด็กเกิดความคิด
และจินตนาการมาใชสําหรับเด็กปฐมวัยเปนผลดี ในดานการฝกกระบวนการการคิดและการพัฒนาความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ดังงานวิจัยของวีณา ประชากูล (2547) และกิจกรรมการคิดอเนกนัยตอพัฒนาการของความคิด
สรางสรรคในเด็กอายุ 5 -6 ป มีผลไปพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กไดสูงขึ้น
จากแนวคิดและเหตุผลที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาความคิดสรางสรรคเปนคุณสมบัติดานสติปญญา
ที่ควรไดรับการสงเสริมใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตระดับปฐมวัย แตเด็กปฐมวัยไมไดรับการพัฒนาความคิด
สรางสรรคเทาที่ควร จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา และนํากิจกรรมการเลนตามมุมในรูปแบบ
การสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียนปฐมวัยที่มีอายุ 4 – 5 ขวบ โดยใหเด็กไดเลนแบบอิสระ
และเลนแบบกึ่งชี้แนะ เพื่อกระตุนการคิดจินตนาการ ที่สงผลตอความคิดสรางสรรค ซึ่งผูวิจัยหวังวาเด็กระดับ
ปฐมวัยจะมีความคิดสรางสรรคที่สูงขึ้น
จุดมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดจุดมุงหมายการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดประสบการณการ
เลนแบบกึ่งชี้แนะ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดประสบการณการ
เลนแบบอิสระ

3
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบกึ่ง
ชี้แนะกับการจัดประสบการณการเลนแบบอิสระ
สมมุติฐานการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค พบวา การจัดการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยใหเด็กไดมีโอกาสไดเลนอยางอิสระ และการเลนกับวัสดุปลายเปดจะมีผลตอความคิด
สรางสรรค ดังงานวิจัยของนารี ชมเกษร ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคเด็กปฐมวัยที่เลนไม
บล็อกแบบครูชี้แนะ และวีณา ประชากูล ไดทําการศึกษาวิจัยผลของการเลนวัสดุปลายเปดที่มีผลตอความคิด
สรางสรรค ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมการเลนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค สําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อ
ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเลนแบบกึ่งชี้แนะตามแผนการจัดประสบการณที่สรางขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ และนํามาใชจัดกิจกรรม จะทําใหมีผลตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่สูงขึ้น
ผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว ดังนี้
1. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบกึ่งชี้แนะหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน
2. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบอิสระหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน
3. ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบกึ่งชี้แนะสูงกวาเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบอิสระ
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ความคิดสรางสรรคเปนวิธีการคิดและการทํางานของสมองอยางเปนขั้นตอน เปนทักษะที่จําเปนตอง
สรางใหเกิดขึ้นในตัวเด็กดวยการฝกหัดทักษะตาง ๆ หลายวิธี หลายขั้นตอน และตองอาศัยระยะเวลาในการฝกฝน
การเลนนับเปนกิจกรรมการเรียนรูอยางหนึ่งของเด็กที่สามารถสงเสริมใหเด็กไดฝกการคิดอยางริเริ่มสรางสรรค
ไดดี เพราะเด็กปฐมวัยเปนวัยแหงการเลน การสํารวจเพื่อทําความเขาใจและคนพบตนเองกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ
ตัว โดยเริ่มจากการใชประสาทสัมผัสดานตาง ๆ การลองผิดลองถูก การเลียนแบบ การแกปญหาอันจะนําไปสู
ความคิด การพัฒนาดานสติปญญาและความคิดสรางสรรค (สุชา จันทรเอม, 2543) การชี้แนะดวยการตั้งคําถาม
ของครูที่เปนคําถามปลายเปดจะชวยกระตุนใหเด็กไดคิด ชี้ชวนใหคิดแบบหลายดาน หลายแงมุมใหม ๆ (ดุษฎี
บริพัตร ณ อยุธยา. 2535) จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดสรางสรรคในเด็กปฐมวัย โดย
กําหนดกรอบแนวคิด ไวดังแผนผัง
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แนวคิด / ทฤษฎี

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ความคิดสรางสรรค เปนลักษณะ
ความคิดที่สามารถพัฒนาใหสูงขึ้นไดดวยการ
จัดกิจกรรมตามหลักการ เทคนิควิธีสอนให
เกิดจินตนาการ ใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง
ทําจริง ทดลองจริง การตอบสนองกับสิ่งเรา
เฉพาะหรือสถานการณ ดวยการเลนถาเด็ก
ไดรับการชี้แนะจะเปนการกระตุนใหเด็กเกิด
การคิดคน นําไปสูรูปแบบการเลนที่
สรางสรรคตอไป

การเลนแบบกึ่งชี้แนะ
และการเลนแบบอิสระ

ความคิดสรางสรรคใน
เด็กปฐมวัย
- ความคลองแคลวใน
การคิด
- ความคิดยืดหยุน
- ความคิดริเริ่ม

แผนผัง กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) ตามแบบแผนการทดลอง Two Group Pretest - Posttest design ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ ไดแกเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 7 หองเรียน
รวมทั้งสิ้น 265 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค ที่เรียน
อยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการสุมอยางงาย
เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดประสบการณ แบงออกเปน 2 วิธี คือ
1. การจัดประสบการณการเลนแบบกึ่งชี้แนะ
2. การจัดประสบการณการเลนแบบอิสระ
ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดสรางสรรค
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เครื่องมือที่ใชวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ ไดแก
1. แผนการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมการเลนแบบอิสระตามแผนการจัดประสบการณของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชกับกลุมควบคุม จํานวน 4 แผน
2. แผนการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมการเลนแบบกึ่งชี้แนะ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อทดลองกับ
กลุมทดลอง จํานวน 4 แผน ไดผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากที่สุด
3. แบบวัดความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของกิลฟอรดชนิดรูปภาพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 6
ฉบับ นําไปให ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงคของแบบวัดความคิดสรางสรรคกับ
เนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เปน 0.7 – 1 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา แบบวัดมีความ
สอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา เมื่อนําแบบวัดความคิดสรางสรรคไปใชกับเด็กปฐมวัยที่ไมใชกลุม
ตั ว อย า งจํ า นวน 40
คน นํ า ผลมาคํ า นวณหาค า ความเที่ ย งของแบบวั ด โดยใช วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟา (α − Coefficient ) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเที่ยงเปน 0.37 ซึ่งมีคานอยกวา 0.5 เนื่องจาก
ขอคําถามมีจํานวนขอนอยซึ่งเหมาะกับเด็กปฐมวัยจึงทําใหคาความเที่ยงต่ํา
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. กอนการทดลอง ผูวิจัยไดทําการทดสอบความคิดสรางสรรคของกลุมทดลองและ กลุมควบคุม
ในวันที่ 22 – 29 มกราคม 2550 บันทึกผลและแปลคาเปนคะแนน และนําผลคะแนนมาใชเปนตัวแปรรวมใน
การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคหลังเรียน
2. ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดทําการจัดประสบการณทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยตนเอง
ตามแผนการจัดประสบการณที่สรางขึ้น ในทุกวันจันทร วันพุธ และวันศุกร ของสัปดาห โดยเริ่มทดลองเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 และสิ้นสุดการทดลองเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ใชเวลาในการทดลองทั้งหมด 4
สัปดาห รวม 12 คาบ
3.
หลังการทดลอง ผูวิจัยวัดความคิดสรางสรรคกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในวันที่ 26
กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2550 บันทึกผลและแปลคาเปนคะแนน
4. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ ทดสอบสมมุติฐานและสรุปผลการวิจัยเพื่อรายงาน
ผลการทดลอง
การวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนทดลอง และหลังการทดลองของ
กลุมทดลอง โดยหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนทดลอง และหลังการทดลองของ
กลุมควบคุม โดยหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนการทดลองและหลังการ
ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสูตร การทดสอบทีกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t – test
dependent Samples)
4. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคหลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) โดยใชคะแนนความคิดสรางสรรคกอนการทดลองของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมเปนตัวแปรรวม
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5. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความคิดสรางสรรคหลังการ
ทดลองจําแนกตามองคประกอบ ซึ่งประกอบดวย ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม โดย
หาคาเฉลี่ย ( Χ )และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด สร า งสรรค ใ นเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การจั ด
ประสบการณการเลนแบบกึ่งชี้แนะกับการเลนแบบอิสระ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา
1. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบกึ่งชี้แนะ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1
2. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบอิสระ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2
3. เด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด รั บ การจั ด ประสบการณ ต ามแผนการจั ด ประสบการณ ก ารเล น แบบกึ่ ง ชี้ แ นะมี
ความคิดสรางสรรคสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบอิสระ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอ
ที่ 3
อภิปรายผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนแบบกึ่ง
ชี้แนะกับการเลนแบบอิสระ สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. การจัดประสบการณการเลนสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการจัดในลักษณะการเลนปนเรียน โดยจัดให
สอดคลองกับธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ และในการสอนตองจัดในรูปของการเตรียมความพรอมหรือการจัด
กิจกรรมเพื่อใหเด็กเกิดความคิด รวบยอดจากการเลน การกระทําและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวย
ตนเอง กอใหเกิดการเรียนรู การคนควา การทดลองและการสํารวจสิ่งตาง ๆ เพื่อสรางประสบการณใหกับตนเอง
ของเด็ก สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคและสงเสริมพัฒนาการ ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
ไปพรอม ๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 11) และ
งานวิจัยของวราภรณ รักวิจัย (2533 : 123) ที่กลาววา การเลนจะชวยใหเด็กไดมีโอกาสตอบสนองความ
กระตือรือรนซึ่งนําไปสูการคนพบ เรียนรูเกี่ยวกับตนเองและสิ่งตาง ๆ รอบตัวของเด็กเอง และการเลนคือการ
เรียนรูของเด็ก
2. การเลนของเด็กถามีผูใหญคอยชี้แนะใหเขารูจักเลน ควบคุมดูแลอยางใกลชิด การเลนนั้นก็จะ
เปนประโยชนกับเด็ก สามารถกระตุนใหเด็กเกิดความคิดอยางเปนระบบมากขึ้นและมีความสามารถในการคิดใน
สิ่งที่แปลกใหมเพิ่มขึ้น ซึ่งการเลนรวมกับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน การใชภาษาพูดคุยกับเพื่อนในระหวางเลน จะ
ชวยใหเด็กรูจักการแกปญหาในการสรางมิตรภาพซึ่งกันและกันอีกดวย สอดคลองกับแนวคิดของสุชา จันทรเอม
(2543 : 81 – 82) และงานวิจัยของนารี ชมเกสร (2541 : 65) ที่กลาววา การเลนแบบครูชี้แนะ ครูควรมีบทบาทใน
การใชคําถามในจังหวะที่เหมาะสม สามารถชวยสงเสริมใหเด็กเกิดความคิดในการแกปญหา เปนการคิดที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มของเด็กเองจะทําใหเด็กมั่นใจมากขึ้น และการเลนยังชวยใหเด็กรูจักตนเองดีขึ้น นั่นคือ รูวาตนเอง
ชอบอะไร มีความสามารถทางไหน เพียงใด และเปนการกระตุนและสงเสริมจินตนาการความคิดสรางสรรคของ
เด็ก
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3. ในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับเด็ก การชี้แนะดวยการตั้งคําถามของครูที่
เปนคําถามปลายเปดมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ที่จะชวยกระตุนใหเด็กไดคิด ชี้ชวนใหคิดแบบหลายดาน หลายแงมุม
ใหม ๆ พบวาการสอนที่ฝกใหเด็กคิด โดยครูเปนผูชวยขยายความคิด ชวยทําใหความคิดนั้นชัดเจนขึ้น เด็ก
นักเรียน เรียนรูอยางมีความหมาย ทําใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนคิด กลาคิด กลาแสดงออกในโอกาส
ตอไปเมื่อไดรับโอกาส ครูจึงควรใชคําถามใหเปน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
(2535 : 183 - 185 ) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญซึ่งพบวา คําถามปลายเปดชวยใหเด็กคิดไดหลายทาง ตอบไดหลายทาง คําถามที่ไมตองการคําตอบตายตัว
จะทําใหเด็กกลาที่จะตอบ เกิดความมั่นใจ ขยันคิดจะมีผลทําใหสมองเฉียบคมขึ้นกลายเปนคนคิดเปน ทําเปน
และเกิดความคิดสรางสรรคในที่สุด
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการจัดประสบการณใหกับเด็กและ
ศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. แผนการจัดประสบการณที่นํามาใชทดลองกับเด็กระดับปฐมวัย มีความยืดหยุนในตัวเนื่องจากเปน
แผนแบบบูรณาการ ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมจึงไมตายตัว เมื่อเด็กทํากิจกรรมสรางสรรคเสร็จแลวสามารถเขา
เลนตามมุมประสบการณไดเลย
2. จากการสังเกตของครูและการบันทึกผลการเลือกเลนกิจกรรมตามมุม พบวาเด็กผูชายสวนใหญชอบ
เลนพลาสติกสรางสรรค และไมบล็อก เนื่องจากเปนอิสระทางความคิด สามารถรื้อหรือปรับเปลี่ยนโครงสรางได
บอยครั้ง สวนเด็กผูหญิงชอบเลนตุกตา มุมเครื่องครัวและไมหนีบผาซึ่งเปนการคิดแบบจินตนาการทั้งสิ้น ดังนั้น
ครูจึงควรแนะนําของเลนใหม ๆ ใหกับเด็กเพื่อเปนการเปลี่ยนประสบการณการเลนที่หลากหลาย
3. การจัดกิจกรรมการเลนตามมุม ถาวันใดเด็กนักนักเรียนที่ไมมีโอกาสไดเขาไปเลน เชน ทํากิจกรรม
สรางสรรคไมเสร็จ อาจใชชวงเวลาหลังตื่นนอน หรือหลังจากเด็กนักเรียนเลนเกมการศึกษาแลว และกอนกลับ
บานใหเด็กไดเลือกเลนไดอยางอิสระ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ควรจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดความเขาใจวิธีการคิด
รูจักคิด คิดเปน สามารถคิดแกปญหาใหสําเร็จ และสงเสริมใหเด็กแสดงความสามารถอยางเต็มที่ จึงควรทําการ
วิจัยเกี่ยวกับกระบวนการคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กรูจักคิดอยางมีเหตุผล และสามารถทดสอบ
พิสูจนแนวทางที่เด็กไดคิดและตัดสินใจ
2. การสงเสริมใหเด็กมีความคิดริเริ่ม นอกจากจะยอมรับความคิดแปลก ๆ ของเด็กแลว ครูไมควร
ตําหนิ หรือวิจารณความคิดของเด็ก ดังนั้นจึงควรทําการวิจัยเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคดานภาษาของเด็กปฐมวัย
จากการเลานิทาน และการเลาประสบการณจากภาพ จะชวยใหเขาใจการใชภาษาของเด็กไปสูการคิดเปนเรื่องราว
3. การสรางบรรยากาศในหองเรียนใหเด็กนักเรียนรูสึกเปนอิสระ ไมถูกควบคุมดวยระเบียบวินัยที่
เครงครัดมากเกินไปจะชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค และครูผูสอนที่มีทักษะในการใชคําถามปลายเปด หรือ
คําถามชี้นํา ซึ่งเปนคําถามที่ชวยกระตุนความคิด เพื่อใหเด็กคิดไดหลายแงมุม ไดคําตอบหลายทิศทาง สามารถนํา
เทคนิคการตั้งคําถาม มาใชศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการคิดของเด็กปฐมวัยได
4. การสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็กดวยการเลน การทํากิจกรรมการวาดภาพแลว ควรทําการ
วิจัยเกี่ยวกับการใชคําถามปลายเปด และการใชคําถามปลายปดที่ตองการคําตอบเพียงคําตอบเดียวกับการสอน
แบบชี้แนะหรือกึ่งชี้แนะเพื่อศึกษาผลของการใชคําถามสําหรับเด็ก
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