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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมศิลปะตาง
รูปแบบของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอก
นอย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนวดัดุสิตาราม กอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม กอนและหลังจากท่ีไดรับ
การจัดกิจกรรมการพิมพภาพ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียน 
วัดดุสิตาราม ระหวางการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับการจัดกิจกรรมการพิมพภาพ ประชากรท่ี
ใชในการวิจัยเปนเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม จํานวน 2 
หองเรียน ท้ังหมด 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรม แบบ
วัดผลและประเมินผลการพัฒนาการทางศิลปะและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย
ไดดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 โรงเรียนวัดดุสิตาราม 
ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพระบายสี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 โรงเรียนวัดดุสิตาราม 
ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการพิมพภาพ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 โรงเรียนวัดดุสิตาราม 
ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพิมพภาพสูงกวาการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี 
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อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยการใชกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบท่ีมีตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร สามารถนําไปสูการอภิปรายผลได ดังนี้ 
 1. คาเฉล่ียในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยในการวาดภาพระบายสี 
และการพิมพภาพ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 และ 2 ดังท่ี พีระพงษ กุลพิศาล (2544, หนา 2) ใหความหมายความคิด
สรางสรรควา เปนการสรางผลงานจากจินตนาการใหเปนรูปธรรม ความคิดสรางสรรค กับ 
จินตนาการ มีความหมายคลายคลึงกันมาก จนบางคร้ังเขาใจวาเปนคําเดียวกัน จินตนาการคือ การ
สรางภาพข้ึนในใจซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรม ดังนั้น ผูท่ีมีจินตนาการแตไมสามารถสรางสรรค
จินตนาการนั้นเปนผลงานได จินตนาการของผูนั้นจึงเปนเพียงความเพอฝน ปราศจากคุณคาตอมวล
มนุษยโดยปริยาย และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ดาราวรรณ ยะเวียง (2542, หนา 47) ท่ีได
ทําการศึกษาการใชกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กอนุบาล และศึกษา
พัฒนาการความคิดสรางสรรคของเด็กอนุบาลเพ่ือไดรับการสอนจากแผนการจัดกิจกรรมศิลปะ 
โดยทดลองกับนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 และอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนบานปู จังหวัดลําพูน ผลการวิจัย
ปรากฏวา หลังทํากิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กอนุบาลแลว นักเรียนทํา
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน กลาวคือ นักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 และ 2 มีความคิด
สรางสรรคสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2. การจัดกิจกรรมพิมพภาพ สูงกวา การวาดภาพระบายสี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบ ทําให
เด็กมีพัฒนาการในการทํางานสูงข้ึน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 ดังท่ี พีระพงษ กุลพิศาล 
(2545, หนา 30-31) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็ก มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน
เร่ิมต้ังแตความเขาใจวากิจกรรมสําหรับเด็กคือกระบวนการทางการชาง (Crafts) ในอดีต จนถึง
ความเขาใจวาเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาการความคิดสรางสรรคและสมองอยางท่ีเขาใจกัน
ในปจจุบัน และแนนอนท่ีสุด ความเขาใจท่ีตางกันยอมใชกระบวนการและวิธีการท่ีตางกันไปดวย 
กิจกรรมศิลปะไมวาจะเปนสองมิติ เชน การวาดภาพระบายสี การพิมพ ฯลฯ หรือประเภทสามมิติ 
เชน การปน แกะสลัก ฯลฯ รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดจากการผสมผสานกันระหวางประเภทสอง
มิติหรือสามมิติ เชน ประติมากรรมกระดาษ ระบายสี ฯลฯ ท่ีเด็กไดพบเห็น และปฏิบัติกันใน
ปจจุบัน เปนกิจกรรมซ่ึงนักวิชาการทางศิลปะไดคิดคนข้ึนมา เพื่อใหเด็กผูลงมือปฏิบัติมีพัฒนาการ 
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และการเจริญเติบโตในหลายๆ ดาน ท้ังในแงรูปธรรมและนามธรรม และคิดสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ บุญเลิศ  วิเศษรินทอง  (2546) ไดศึกษาเร่ืองการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา ซ่ึงสรุปไดวานักเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย
ความคิดสรางสรรคกอนการฝกกิจกรรมเรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ความคลองในการคิด  
ความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ นักเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยความคิด
สรางสรรคโดยรวมเปนรายดานหลังการฝกกิจกรรมเพิ่มมากข้ึนจากกอนฝกกิจกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนหญิงมีคะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรค โดยรวมเปน
รายดานหลังการฝกกิจกรรมเพ่ิมข้ึนจากกอนการฝกกิจกรรมอยางมีนัยสถิติท่ีระดับ .05 จากผล
การศึกษาคร้ังนี้แสดงวากิจกรรมสงผลใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนและกอใหเกิด
แนวคิดในการพัฒนาความคิดสรางสรรค  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมฝกความคิดสรางสรรคแบบ
ตางๆ ท้ังดานภาษา รูปภาพ การเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย ควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนปกติกับนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 เนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการวาดภาพระบายสี และการพิมพภาพ 
โดยผูวิจัยนําแผนการจัดกิจกรรม รวมท้ังแบบวัดและประเมินผลท่ีสรางข้ึนปรับปรุงหลังจากท่ี
ไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ทําใหการจัดกิจกรรมมีคุณภาพ ผานการทดลองจาก 
การใชกับกลุมทดลอง มีระดับคุณภาพดีมาก จึงทําใหมีผลการเปรียบเทียบการวาดภาพระบายสี 
และการพิมพภาพสูงข้ึน การจัดกิจกรรมศิลปะชวยสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ไดดี สามารถทําส่ิงแปลกใหมโดยใชความคิด มีทักษะในการใชวัสดุเคร่ืองมือ ทํางานอยางมี
ข้ันตอน สรางภาพดวยความคิดเปนของตัวเอง มีจินตนาการที่หลากหลาย แกปญหาในการทํางาน
ได และมีความสุขในการทํางาน ซ่ึงการจัดกิจกรรมถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีนาจะมี
ความเหมาะสม สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนองการคิดเปนลําดับข้ันตอน สราง
สมาธิในการทํางาน ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข สนุกสนาน มองโลกในแงดี ซ่ึงสรางแรงจูงใจ
ในการเรียนไดทุกๆ วิชา 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดใช
ความคิดสรางสรรคของตนเองใหมาก โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยครูคอยสังเกต
ขณะท่ีนักเรียนกําลังปฏิบัติกิจกรรมและคอยใหคําแนะนําเม่ือนักเรียนเกิดความสงสัย 
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  1.2 การจัดการเรียนรู ควรเลือกใชวัสดุ อุปกรณใหเหมาะสม ปลอดภัย และมีความ
นาสนใจ มีจํานวนท่ีเพียงพอกับความตองการ สอดคลองกับบริบทหรือทองถ่ินท่ีแวดลอมเด็กอยูมี
การปรับเปล่ียนอยูเสมอเพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ และใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณ
จริง 
 2. ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
  2.1 สถานศึกษาควรมีการอบรมครูเพื่อการจัดการเตรียมความพรอมดวยศิลปะ
ใหกับครูในระดับช้ันอ่ืนๆ 
  2.2 ควรสงเสริมกระบวนการคิดในแนวทางตางๆ ของนักเรียน ใหไดเรียนรู
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน 
 3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  3.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบศิลปะตางรูปแบบจากการวาดภาพระบายสี และการ
พิมพภาพ เปนกิจกรรมศิลปะในรูปแบบอ่ืน เพื่อนําผลท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาความคิด
สรางสรรคของเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม 
  3.2 ควรมีการวิจัยถึงผลของการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ 
  3.3 ควรสงเสริมใหครูไดรับความรูในการเขารวมอบรม สัมมนาเก่ียวกับเทคนิค 
การสอนท่ีมีความหลากหลาย 
 
 
  


