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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดดุสิตาราม โดย
ใชกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียน 
วัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม กอน
และหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม กอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการพิมพภาพ 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม ระหวางท่ีการจัดกิจกรรม
วาดภาพระบายสีกับการจัดกิจกรรมการพิมพภาพ ผูวิจัยจึงขอนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเปน 3 
ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและ
หลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี  
 ตอนท่ี 2 ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและ
หลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการการพิมพภาพ 
 ตอนท่ี 3 ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี และกิจกรรมการพิมพภาพ 
 

ตอนท่ี 1 ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและ 
 หลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองเพื่อเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจากการจัดกิจกรรมศิลปะกอน
และหลังทํากิจกรรมวาดภาพระบายสี ปรากฏผลไดตามตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1  ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและหลังจากท่ี 
  ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี 
 

t-test กิจกรรม 
การวาดภาพระบายสี 

n 
คาเฉลีย่ 
(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) t sig 

กอนเรียน 40 35.08 3.70 
หลังเรยีน 40 43.30 3.89 

15.95 0.00* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา คาเฉล่ียความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร กอนทํากิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี มีคาเทากับ 35.08 หลังทํากิจกรรมการวาดภาพระบายสี มีคาเทากับ 43.30 โดยคา sig. มีคา
เทากับ .00* ซ่ึงตํ่ากวา .05 แสดงวาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การวาดภาพระบายสี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานขอท่ี 1 
 

ตอนท่ี 2 ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและ 
 หลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการพิมพภาพ 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองเพื่อเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจากการจัดกิจกรรมศิลปะกอน
และหลังทํากิจกรรมพิมพภาพ ปรากฏผลไดตามตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2  ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย กอนและหลังจัด 
  กิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการพิมพ 
 

t-test 
กิจกรรมพิมพภาพ n 

คาเฉลีย่ 
(mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) t sig 

กอนเรียน 40 36.45 3.00 
หลังเรยีน 40 45.63 2.94 

22.06 0.00* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา คาเฉล่ียความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร กอนทํากิจกรรมพิมพ
ภาพ มีคาเทากับ  36.45 และหลังทํากิจกรรมพิมพภาพ มีคาเทากับ 45.63 โดยคา sig. มีคาเทากับ 
.00* ซ่ึงต่ํากวา .05 แสดงวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมพิมพภาพ
หลังทํากิจกรรมสูงกวากอนทํากิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอท่ี 2 
 

ตอนท่ี 3 ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด 
 กิจกรรมศิลปะโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี และกิจกรรมการพิมพ 
 ภาพ 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากการจัดกิจกรรมศิลปะโดย
ใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี และกิจกรรมการพิมพภาพ 
 
ตารางท่ี 4.3  ผลเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรม 
  ศิลปะโดยใชกิจกรรมการวาดภาพระบายสี และกิจกรรมการพิมพภาพ 
 

 N Mean S.D. ผลตางของคาเฉลี่ย t df Sig 

วาดภาพระบายสี 40 42.98 3.74 

พิมพภาพ 40 45.63 2.94 
-2.65 -3.52* 74 0.00 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวาคะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ท่ีไดทํากิจกรรม
วาดภาพระบายสี มีคาเทากับ 42.98 และไดทํากิจกรรมการพิมพภาพ มีคาเทากับ 45.63 เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนเฉล่ียหลังทํากิจกรรม พบวา ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยปท่ี 2  
โรงเรียนวัดดุสิตาราม ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการพิมพภาพสูงกวาการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 
 


