
Journal of Rajanagarindra January - June  2015       109

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ – สโคป
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กปฐมวัย

The Using Activities Packages Based on High-Scope Learning Method to Develop
The Creative Thinking of the Early Childhood

นางเจริญตา จาดเจือจันทร์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ. ดร. เกื้อกูล สถาพรวจนา และ ดร. อรวรรณ ธรรมพิทักษ์

Abstract 

 The purposes of this research were : 1) to search the effectiveness of activities packages 2) to study the early 

childhood creative thinking and 3) to compare the creative thinking between before and after using the high-scope 

method. The samples selected by simple random sampling consisted of 20 second-year early childhood, age 5-6 

years studying in the second semester of the academic year 2012 at Wathuakoo school, Samutprakan primary  

Education Service Area Office 2. 

 The instruments of the study were the activities packages based on high-scope consisting of 3 activity  

packages, 12 lessons and the creative test. The study was experimented by one group pretest-posttest design using 

t-test for analysis.

 The results of the study found that:

 1. The activities packages develop the creative thinking of the early childhood were efficient at 83.68/88.33 

which was above the standard set at 80/80.  

 2. The early childhood learned by using activities packages based on high scope had a higher level of creative 

thinking.

 3. The early childhood who learned by using activities packages based on high scope, the creative thinking 

after learning was higher than before learning, the statistical significance at .01 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายดังน้ี 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 2) เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  

3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมตามแนวคิดไฮ-สโคป ก่อนเรียนและ 

หลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก�าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดหัวคู้ สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวน 20 คน โดยการเลือก

แบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ-สโคป เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส�าหรับ

เด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ�านวน 3 ชุดกิจกรรม 12 แผนการจัดประสบการณ์ และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยครั้งนี้ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test แบบ Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตโดยเฉพาะการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยถือว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเป็นผู้ใหญ่

ทีม่คีวามรู ้ความสามารถมคีณุภาพพร้อมทีจ่ะพฒันาประเทศชาตใิห้

เจรญิรุง่เรอืงทดัเทยีมนานาอารยประเทศได้นัน้ ต้องได้รบัการศึกษา

อบรมอย่างมคุีณภาพตัง้แต่วยัเด็ก ซึง่ได้แก่การศกึษาในระดบัปฐมวยั 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ส�าหรับเด็กอายุ 

3-5 ปี มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 

สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ตามความสามารถและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล (กรมวิชาการ, 2546ก, หน้า 8-9) ดังนั้น ในการจัด

กิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยจึงมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 

4 ด้าน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยหรือ 

ช่วง 6 ปีแรกของชีวิตเป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง หากช่วงวัยนี้

เด็กได้รับประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เหมาะสม ก็นับว่าเป็นการ 

เริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก (ทอแรนซ์, 

1965, อ้างถึงในอารี รังสินันท์, 2526, หน้า 2) ครูผู้สอนจึงควรให้

ความสนใจในการพัฒนาด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กตาม

มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อที่ 11 ก�าหนดให้เด็กปฐมวัย

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งขอบข่ายของกิจกรรม

ก�าหนดให้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค ์ 

ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก และความสวยงามของสิ่งต่างๆ รอบ

ตัว โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้นให้เด็กได้

ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติฝึกพัฒนาการด้านจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ให้เดก็สามารถทีจ่ะถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ด้รบั

ออกมาทางการคิด การพูด การกระท�า รวมทั้งการเล่น 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 12-14) การปฏิรูปการ

ศึกษาทั้งระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้ความส�าคัญต่อการ

จดัการศกึษาปฐมวยัอย่างมาก เพราะการศกึษาในระดบันีเ้ป็นในการ

ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย 

มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ

สูงสุด เป็นคนดี มีความสุขตามธรรมชาติและตามศักยภาพของ 

ผู้เรียน โดยหลักการที่ว่าเด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ 

สามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่าเด็กมีความส�าคัญเป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู ้ดงันัน้ การพฒันาเน้นความส�าคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม 

และกระบวนการเรียนรู้อย่างสมดุลกัน การจัดเนื้อหาสาระและ

กจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของเดก็  โดยฝึก

ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ เด็กได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น 

จดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรยีนและอ�านวยความสะดวก

เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ดังนั้นการจัดกิจกรรม

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อให้เด็กแสดงออกใน

ด้านความคิดที่หลากหลาย ได้แก่ คิดริเริ่ม คิดคล่องตัว คิดยืดหยุ่น    

คิดละเอียดลออ ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่ส�าคัญของ

บุคคลซึ่งหากได้รับการพัฒนาตั้งแต่เด็กในวัยระยะแรกๆ แล้วจะ

ท�าให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ และหากมีการพัฒนาเป็นอย่างดี

จะส่งผลไปยงัคณุภาพของเด็กในอนาคตด้วยสอดคล้องกบัวราภรณ์ 

รักวิจัย (2535, หน้า 160-161) ที่พบว่า ช่วงแรกของชีวิตจนถึงวัย 

5 ขวบ เป็นช่วงทีส่�าคญัมากในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ ตัง้แต่

วยัเดก็และพฒันาการตดิต่อกนัจนถงึขัน้สงู โดยไม่ถูกบัน่ทอนให้ลด

น้อยลงเพราะเราเช่ือกันว่าทุกคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

สามารถจะส่งเสริมกันได้ โดยเฉพาะเด็กช่วงก่อนวัยเรียน เพราะ 

เป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพด้านความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ก�าลังพฒันา หากได้รบัการจดัประสบการณ์ หรอืกจิกรรม

ที่เหมาะสมต่อเนื่องเป็นล�าดับก็เท่ากับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง

ส�าหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในวัยต่อมา (เยาวพา 

เตชะคุปต์, 2542, หน้า 8)

 วิไล แพงศรี (2547, หน้า 207) ได้ท�าการวิจัยปฏิบัติ 

การแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม

แนวทางการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิาร โดยได้ด�าเนนิ

โครงการ “โครงการบ้าน-โรงเรียนร่วมใจ” พบว่าในการพัฒนาทาง

สมองของเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั้นมีการ

พฒันาทกัษะการคดิอย่างมเีหตผุลคดิแต่ยงัไม่สามารถคิดหาเหตผุล

 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 

ไฮ-สโคป มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.68/88.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

 2.  เด็กปฐมวัยหลังที่ได้รับการจัดการประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดไฮ-สโคป มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง

 3.  เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์ โดยใช้ชดุกจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวคดิไฮ-สโคป มคีวามคดิสร้างสรรค์หลังเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

ค�าส�าคัญ : ชุดกิจกรรม, ความคิดสร้างสรรค์
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มาอ้างองิได้ และมทีกัษะการคดิแก้ปัญหาได้ดกีว่าการคิดสร้างสรรค์ 

จากผลการศึกษาดังที่กล่าวมาเด็กปฐมวัยและนักเรียนในระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานจึงควรได้รับการพัฒนาท่ีเน้นทักษะความคิด

สร้างสรรค์ควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ เพราะครูผู้สอนควรจัดการ

เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทุกด้านรวมทั้งสมองซีกซ้ายและ 

ซีกขวาอย่างสมดุลกัน

 กรมวิชาการ (2546ข, หน้า 58) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในตารางกิจกรรมประจ�าวันของเด็ก

ปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ควรส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิด

สร้างสรรค์และแสดงความรูส้กึนกึคดิ ซึง่สอดคล้องกบัอาร ีพนัธ์มณี 

(2545, หน้า 164) ที่เสนอว่าการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 

ความสนใจ ความสามารถ และพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมไม่เพียง 

ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา และ 

ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริม

ความคดิสร้างสรรค์และน�าไปสูก่ารเรยีน เขยีน อ่านอย่างสร้างสรรค์

ต่อไป  

 กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ-สโคป เป็นกระบวนหนึ่ง

ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนรู้แบบ

ลงมือกระท�า เด็กจะเผชิญกับประสบการณ์ส�าคัญจากการจัด

กิจกรรมประจ�าวัน โดยผ่านกระบวนการวางแผน (plan) ปฏิบัติ 

(do) และทบทวน (recall) ซึ่งเป็นกระบวนการหน่ึงที่มีความ 

เหมาะสมและสามารถน�ามาจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็ก พัชรี ผลโยธิน (2543, 

หน้า 27) กล่าวว่า กระบวน การวางแผน ปฏิบัติและทบทวน  

เป็นขั้นตอนการท�างานที่ท�าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก  

กับเด็ก เด็กกับครู ซ่ึงกระบวนการท�างานเป็นกลุ ่มและการมี  

ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมเช่นนีจ้ะส่งผลต่อการพฒันาทกัษะด้านการคิด

โดยเฉพาะความคดิสร้างสรรค์ ซึง่แนวคดิไฮ-สโคป เน้นความส�าคญั 

ของการเรียนรู้แบบลงมือกระท�าผ่านประสบการณ์ต่างๆ ที่หลาก

หลายซึ่งเต็มไปด้วยวัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ

พัฒนาการเด็ก โดยในการจัดกิจกรรมทางความคิดสร้างสรรค์เด็ก 

จะได้รับการส่งเสริม ในขณะที่การวางแผนซึ่งถือเป็นกระบวนการ

คดิของเดก็เกีย่วกับเป้าหมายทีจ่ะก�าหนดการกระท�าตามทีค่าดหวงั 

การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นเป้าหมายส�าหรับการสร้างผลงาน  

ส่วนในขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นเป็นขั้นตอนที่ส่งเสริมให้

เดก็มส่ีวนร่วมในการท�างานทีเ่ตม็ไปด้วยวัสดุอปุกรณ์ เกดิปฏสิมัพนัธ์ 

เป็นการเสรมิสร้างทกัษะการคดิในเชงิปฏสิมัพนัธ์ คอืเดก็ร่วมกันคดิ

เพือ่แก้ปัญหาเป็นกลุม่ขณะท�ากจิกรรม หลงัสิน้สดุกจิกรรม เดก็รวม

กลุ่มกันเพื่อสรุปทบทวนว่าได้ด�าเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่

เพยีงใด โดยครจูะใช้ค�าถามในการสนบัสนนุและขยายการเรยีนรูข้อง

เด็กไปพร้อมๆ กับการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ จะเห็น 

ได้ว่ากระบวนการตามแนวคิดไฮ–สโคป เป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้มี

โอกาสลงมอืกระท�าผ่านกจิกรรม วสัดอุปุกรณ์และการมปีฏสัิมพนัธ์

เป็นกลุม่ โดยครูจะมบีทบาทส�าคญัทีท่�าให้เดก็เกดิการเรยีนรู ้กระตุน้

ให้เดก็รูจ้กัการวางแผนด�าเนนิกจิกรรมด้วยตนเองโดยการใช้ค�าถาม

ปลายเปิดให้เด็กเรียนรู้ผ่านการกระท�า เช่ือมโยงประสบการณ์ที่ 

เป็นรูปธรรม ครูและเด็กท�างานร่วมกันในบรรยากาศท่ีมีการให้

เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน จากกระบวนการท�างานโดยใช้

กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวนจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด และสามารถส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได้  

ดังนั้น กระบวนการดังกล่าว จึงนับเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการน�า

มาพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ดงังานวจิยัของพนัธิตรา เกาะสุวรรณ์ (2546, บทคดัย่อ) ซึง่ได้ศึกษา

ผลของการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ-สโคป ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อ�าเภอ

บางใหญ่ จังหวัดนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นอนุบาล 

ปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู ้ตามแนวคิดไฮ-สโคป มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากความส�าคัญและความเป็นมาที่กล่าวมาแล้ว ประกอบ

กับการที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนวัดหัวคู้ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 จากการวัดและประเมินผลพัฒนาการของ 

เด็กปฐมวัยตามสภาพความเป็นจริง ตามระดับเกณฑ์การประเมิน

ผลงานในด้านความคิดสร้างสรรค์จะอยู่ในระดับ 2 และระดับ 1 ซึ่ง

หมายความว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลาง ค่อน

ข้างต�า่ ซึง่ตามเกณฑ์การผ่านเกณฑ์การประเมนิเดก็จะต้องได้ระดบั

พฒันาการเฉลีย่ ระดบั 2 ขึน้ไป และจากการสงัเกตเดก็ระหว่างการ

จัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในปีการศึกษาที่ผ่าน

มาจนถึงปัจจุบัน พบว่า การแสดงออกของเด็กในการร่วมกิจกรรม

สร้างสรรค์ เด็กส่วนใหญ่จะแสดงออกในลักษณะที่ซ�้ากัน ลอกเลียน

แบบกัน โดยยังไม่สามารถคิดกระท�าหรือแสดงสิ่งท่ีแปลกใหม่ 

ตวัอย่างเช่น การวาดภาพ เดก็จะวาดภาพแบบเดมิตามทีต่นเองเคย

วาดภาพมาก่อน การป้ันตามจนิตนาการ เดก็กจ็ะป้ันแบบเดมิๆ การ

ประดษิฐ์เศษวสัดเุดก็ไม่สามารถสร้างผลงานให้แล้วเสรจ็ตามเวลาที่

ครูก�าหนดได้ หรือมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน และใช้เวลาในการท�า

กิจกรรมนานกว่าเวลาที่ก�าหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดหัวคู้ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
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เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นครูผู้สอนระดับ

ปฐมวัยเห็นความส�าคัญที่จะจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ให้เด็ก

ปฐมวยั ระดบัชัน้อนบุาลปีที ่2 โดยใช้ชดุกจิกรรมการเรียนรูต้ามแนว

คดิไฮ-สโคปเพือ่พฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั และเพือ่

เป็นแนวทางส�าหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยน�าไปใช้เป็นแนวทางใน

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กต่อไป   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั ส�าหรบัจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิไฮ-สโคป 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดไฮ–สโคป 

 3. เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัก่อน

และหลังการใช้ชุดกิจกรรมส�าหรับการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ-สโคป 

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

ตามแนวคิดไฮ-สโคป มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

 2. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ–สโคป สูงกว่าก่อนการใช้ชุด

กิจกรรม 

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
 ประชากร 

 1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยั ระดบัชัน้

อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดหัวคู้ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 

จ�านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 20 คน รวม 40 คน  

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่

มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ท่ีก�าลังศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนวัดหัวคู้ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 20 คน โดยการเลือกแบบ

สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ใช้วิธีการสุ่มโดยการ 

จับฉลากกลุ่มตัวอย่างมา 1 ห้องเรียน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดไฮ-สโคป 2) ชุดกิจกรรมส�าหรับ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ-สโคป 3) แบบทดสอบวัดความคิด

สร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  

การทดสอบค่าที (t-test) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมพฒันาความคดิสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัยส�าหรับจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดไฮ-สโคป 

ประสิทธิภาพ 83.68/88.33 ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว้  

ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถน�าไปใช้

พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้  

 2. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปี

ที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดไฮ–สโคป หลังเรียนมีความคิดสร้างสรรค์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 2.64 คะแนนความคดิคล่องตวัมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.87 ความ

คิดยืดหยุ่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 ความคิดริเริ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.58 และความคิดละเอียดลออ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ2.62 ตามล�าดับ 

ซึ่งเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน

 3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู ้ตามแนวคิดไฮ-สโคปเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

ของเดก็ปฐมวยั มีค่าเฉลีย่ความคิดสร้างสรรค์หลังเรยีนรูส้งูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P<.01) 

  

อภิปรายผล
 1. ประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมพฒันาความคดิสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย โดยใช ้การเรียนรู ้ตามแนวคิด ไฮ-สโคป  

มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ โดยมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.68/88.33 ซึ่งแสดงว่าชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัย

สร้างข้ึน มีประสิทธภิาพเพยีงพอทีจ่ะน�าไปใช้ ในการจดัประสบการณ์

ให้กับเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศาลินา อ้นถาวร 

(2544, หน้า 97) ซึ่งท�าการศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมท่ีพัฒนา 

รบัรูท้างภาษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยัพบว่าชดุกจิกรรมทีพ่ฒันาการรบัรู้

ทางภาษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยัทีส่ร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 88.42/89.47 

ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน 80/80 ที่ก�าหนดไว้ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้

ดังนี้

  1) การสร้างชดุกจิกรรมพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของ

เด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน 

โดยศึกษารวบรวมความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ศึกษาทฤษฎีการสอนจิตวิทยา 

วิเคราะห์จุดประสงค์ สอบถามผู้รู้ จากน้ันศึกษาหลักการสร้างชุด

กิจกรรม ด�าเนินการสร้างชุดกิจกรรม น�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา รูปแบบของชุดกิจกรรม ภาษาที่ใช้ 

ในชุดกิจกรรม และรูปภาพประกอบ เพื่อน�ามาปรับปรุง แล้วน�าไป

ทดลองใช้กับเด็ก เพื่อตรวจสอบความยากง่ายของภาษาท่ีใช ้

ระยะเวลาที่ใช้น�ามาปรับปรุง แล้วทดลองใช้กับเด็กกลุ ่มใหญ่  
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น�ามาปรับปรุงอีกครั้ง เพื่อน�าชุดกิจกรรมที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้กับ

เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80

  2) รูปแบบของกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองซ่ึงเป็นการจัดให้เด็กได้ลงมือ

ท�าและเกิดการค้นพบด้วยตนเองภายใต้การดูแลแนะน�าของครูที ่

ให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาซ่ึงช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างครู

กับเด็กดีขึ้น ครูได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเด็กเป็นรายบุคคล นอกจากนี้

ยังช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกและกล้าทดลองมากขึ้น

  3) ในด้านตัวผู้เรียน เด็กปฐมวัยมีความกระตือรือร้นที่

จะเรียนรู้และรักการเรียนมากขึ้น เพราะชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมี

ลักษณะเด่นคือ การด�าเนินกิจกรรมจะเป็นไปตามขั้นตอนได้แก่  

ขั้นน�าหรือขั้นเตรียม ข้ันด�าเนินกิจกรรมและข้ันสรุป โดยแต่ละขั้น

ตอนครูต้องใช้ค�าถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจอยากศึกษา

หาค�าตอบ ครูจะคอยชี้แนะและใช้ค�าถามประกอบกิจกรรมกระตุ้น

ให้เด็กคิดและทดลองด้วยวิธีการต่างๆ และท้ายที่สุดเด็กและครูจะ

ร่วมกันสนทนาเพื่อน�าไปสู่การสรุปผลที่ได้จากการปฏิบัติ

  จากการสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์

ของเด็กปฐมวัย ได้ผ่านกระบวนการอย่างมีขั้นตอน มีหลักการ  

รูปแบบหลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ผ่านการทดลองใช้

อย่างมีระบบท�าให้ชุดกิจกรรมท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 

83.68/88.33 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

 2. ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดัการเรยีน

รูโ้ดยใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิไฮ-สโคป  มค่ีาเฉลีย่อยูใ่น

ระดับสูง ซึ่งแสดงว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้รับการ

พัฒนาขึน้หลงัจากได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกจิกรรมตามแนว

คิดไฮ-สโคป โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงขึ้นกว่า

ก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดไฮ-สโคป ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความ

คิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ-สโคป 

สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให้มีความคิด

สร้างสรรค์ให้สูงขึ้น โดยมีความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ ่น  

ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่า

ก่อนการใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยสามารถ

แสดงออกด้วยการสร้างผลงานที่หลากหลาย เช่น การปั้น การฉีก 

ตัด ปะ และการประดิษฐ์ ดังที่ ทอแรนซ์ (torrance, 1965, อ้างถึง

ในฌานิกา จงบุรี, 2551, หน้า 17) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ของ

บุคคลในการแก้ปัญหาด้วยความลึกซึ้งที่นอกเหนือไปจากล�าดับขั้น

ตอนของการคดิอย่างปกตธิรรมดาอนัเป็นลกัษณะภายในของบคุคล

ที่จะคิดหลายแง ่มุมผสมผสานจนได ้รับความคิดแปลกใหม่  

เป็นความคิดแปลกใหม่จากบุคคลอื่นและมีผลงานไม่ซ�้าใคร  

ความสามารถเกดิขึน้ได้ ทกุวยัโดยเฉพาะช่วงเดก็อาย ุ5-6 ปี เป็นวยั

ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงสุด ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ปฐมวัยที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่เกิดจากการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ชุด

กิจกรรม เนื่องจากในการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมเด็กมีโอกาสได้

เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการท�ากิจกรรมที่หลากหลายอย่างอิสระ  

เช่น ไหมพรมสีต่างๆ กระดุมหลากสี ริบบิ้นหลากสี และลูกปัดสี  

ต่างๆ ตามความคิดและจินตนาการ เด็กได้เรียนรู้วิธีการวางแผน 

การปฏิบัติและการทบทวน ผ่านการสร้างผลงาน ท�าให้เด็กเกิดองค์

ความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเด็กสามารถน�าประสบการณ์เดิมมาสร้าง 

ผลงานที่มีความแปลกใหม่ รวมทั้งเด็กได้ท�างานอย่างเป็นระบบ 

จากการที่เด็กได้ปฏิบัติเป็นประจ�าสม�่าเสมอส่งผลให้เด็กเกิดความ

คล่องแคล่ว ความช�านาญในการสร้างผลงานท�าให้เกิดพัฒนาการ

ทางความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความคิด

สร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (torrance, 1965 อ้างถึงในฌานิกา จงบุรี, 

2551, หน้า 12) ท่ีอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้มนุษย์  

ค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต ความคิด

สร้างสรรค์ก่อให้เกดิการผลติ และน�าความรูใ้หม่ น�าไปสูก่ระบวนการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3. เปรียบเทียบความคิดสร ้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

ทีไ่ด้รบัการจัดประสบการณ์โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

ไฮ-สโคป เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ย

ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 (P<.01) ซึง่สอดคล้องกับผลการ วจิยัของพจนย์ี 

เชื้อบัณฑิต (2554, หน้า 97) ที่ได้ท�าการศึกษาความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยศิลปะด้วยกระดาษ ชั้นอนุบาล

ปีที่ 3 พบว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูง

กว่าก่อนการทดลองด้วยการจดัชดุกจิกรรมศลิปะด้วยกระดาษอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อมรรัตน์ จรัสอรุณฉาย (2549, หน้า 93) ซึ่งได้ท�าการพัฒนาชุด

กิจกรรมฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้การ

เรียนรู้แบบ ไฮ–สโคป โรงเรียนวัดสุนทรพิชิต จังหวัดนครนายก  

พบว่าความคิดสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ชุดกิจกรรมฝึก

ทักษะความคิดสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้การเรียนรู้แบบ 

ไฮ–สโคป มคีวามคดิสร้างสรรค์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายผลได้ดังน้ี ในการจัด

ประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือก

วัสดุอุปกรณ์น�ามาท�ากิจกรรม ส่งผลให้เด็กได้ใช้ความคิดในการน�า

เสนอผลงานที่แปลกใหม่ หลากหลายมีความละเอียดลออและ 
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ความคล่องตัว ในการท�างานส่งเสริม ให้เด็กรู ้จักการวางแผน 

การปฏบิตัแิละการทบทวน ซึง่กระบวนการเหล่านี ้เป็นวธิกีารสร้าง

จินตนาการไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่

ส ่งผลให้การใช ้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิดไฮ-สโคป 

เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยสอดคล้องตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับทฤษฎีกิลฟอร์ด (Guilford, 1856, 

อ้างอิงในอารี รังสินันท์, 2526, หน้า 24-29) ที่กล่าวไว้ว่าความคิด

สร ้างสรรค ์ เป ็นสมรรถภาพทางด ้านสมองที่ มีอยู ่ ในทุกคน 

ความสามารถเป็นความคิดเอกนัยและอเนกนัยเป็นความคิด

สร ้างสรรค์ ความมีเหตุผลและการแก้ป ัญหาสอดคล้องกับ 

ไวกอตสกี้ (Vygotsky, 1978, อ้างถึงในชนาธิป พรกุล, 2543, หน้า 

187-189) ที่กล่าวไว้ว่าพัฒนาการของเด็กเกิดจากการที่คนมี

ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นท่ีมีพัฒนาการสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือ

ผู้ใหญ่ การที่ครูใช้แนวทางของไวกอตสกี้ในการพัฒนาความคิด  

ครูควรจดัสถานการณ์การเรยีนรู ้โดยให้บรบิททางสงัคมมปีฏสิมัพนัธ์

โดยตรงกับเด็ก โดยที่บุคคลรอบตัวเด็กช่วยแนะน�าการคิดในขณะ 

ที่ผู้เรียนไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้ ถ้าได้ท�า

บ่อยๆ ต่อไปก็จะสามารถแก้ปัญหา และท�ากิจกรรมหรืองานได้เอง

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิธีพัฒนาผู้เรียนจากระดับท่ีเขาเป็นอยู่ไปสู่ระดับ 

ที่เขามีศักยภาพ นอกจากนี้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันโดยตรงกับ

พัฒนาการของเด็ก ในการจัดประสบการณ์ กิลฟอร์ด (Guilford, 

อ้างถึงในอารี พันธ์มณี, 2545, หน้า 35-41) กล่าวว่า ความคิดเกิด

จากสื่อส่ิงเร้าที่สมองรับเข้ามาในกระบวนการทางความคิดแล้ว 

จึงแสดงออกมาเป็นผลของการคิดรูปแบบต่างๆ รวมท้ังความ 

คิดสร้างสรรค์ ซ่ึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ความคิดริเริ่ม 

(originality) ความคิดคล่องตัว (fluency) ความคิดยืดหยุ ่น  

(flexibility) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) ในการจัด

ประสบการณ์ตามพัฒนาการโดยเด็กต้องได้รับประสบการณ์ครบ 

ทุกองค์ประกอบ ดังนั้นการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็ก ซึ่งการจัด

กิจกรรมครูเป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญมากในการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์และส่งเสริมความถนัดของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด 

วางแผน ปฏิบัติและแสดงออกทางด้านความคิดอย่างอิสระ โดยครู

เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมพัฒนาการความ

คิดสร้างสรรค์ของเด็กแต่ละคน ในการจัดกิจกรรมจากวัสดุและ

อุปกรณ์ ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้ท�าผลงานอย่างอิสระและคอยดูแล

เมื่อเด็กเกิดปัญหา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคดิไฮ-สโคป สามารถพฒันาความคดิสร้างสรรค์เดก็ปฐมวัย

ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสร้างสรรค์ ให้สูงขึ้น สอดคล้อง

ตามสมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยสามารถใช ้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ดังกล ่าวจัด

ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยได้

ข้อเสนอแนะ
 1. เด็กมีความสนใจในการท�าชุดกิจกรรมการปั้นการฉีก  

ตัด ปะ และการประดิษฐ์และมีความสุข และสนุกกับการเลือก

อุปกรณ์ตามความสนใจ ความคิดและจินตนาการของตนเอง  

ในการสร้างผลงานแต่ละชิ้น

 2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม

เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดและจินตนาการ เป็นการ 

ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านการ

ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในการหยิบจับวัสดุ ด้านอารมณ์ 

มีความสุข สนุกสนานเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเวลา 

ที่ออกมารายงานถึงผลงานของตนเอง ด้านสังคม สามารถท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการรอคอย การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ ด้านสติ

ปัญญา เกดิการเรยีนรูผ่้านกระบวนการคิดรูจ้กัการวางแผน สามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนา 

ด้านอื่นๆ ต่อไป

 3.  เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ความปลอดภัยใน

การใช้อุปกรณ์บางชนิด การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ การเก็บของเข้าที่

เมื่อท�ากิจกรรมเสร็จแล้ว การรักษาความสะอาด การท�าผลงานให้

เสร็จตามเวลาที่ก�าหนด เป็นการสร้างความมีระเบียบ วินัยและ 

ความรับผิดชอบให้กับเด็ก
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