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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบ 1) ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่น
ไทย และหลังเข้าร่ วมกิจกรรม ระยะที่หนึ่ ง 2) ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย และ
หลังเข้าร่ วมกิจกรรม ระยะที่สอง 3) ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย และ
เด็กปฐมวัยที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม ระยะที่หนึ่ ง 4) ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรม
การละเล่นไทย และเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม ระยะที่สองกลุ่มตัวอย่างเป็ น เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล
2 จํานวน 35 คน 18 คนอยูใ่ นห้องทดลอง 17 คนอยูใ่ นห้องควบคุม เครื่ องมือที่ใช้ 1) แผนกิจกรรมการละเล่น
ไทย 2) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ Torrance Test of Creative Thinking สถิติที่ใช้ได้แก่ Wilcoxon
Signed Ranks Test และ Mann-Whitney U Test ผลพบว่า 1) ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย หลังเข้า
ร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทยระยะที่หนึ่ง สู งกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม 2) ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
หลังเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทยระยะที่สอง สูงกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม 3) ภายหลังการเข้าร่ วมกิจกรรม
การละเล่นไทยระยะที่หนึ่ ง ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิ จกรรมไม่สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่
ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม และ 4) ภายหลังเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทยระยะที่สอง ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมสู งกว่าเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
คําสํ าคัญ : การละเล่นไทย/ ความคิดสร้างสรรค์/ เด็กปฐมวัย
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Abstract
The objectives of this research were to compare 1) the creative thinking before and after
participating in Thai traditional play at the first phase 2) the creative thinking before and after
participating in Thai traditional play at the second phase 3) the creative thinking between children
participating in Thai traditional play and children who did not attend at the first phase and 4) the creative
thinking between children participating in Thai traditional play and children who did not attend at the
second phase. The sample consisted of 35 children in kindergarten, 18 students in experimental class and
17 students in the control class. The research instrument were plan for Thai traditional play activities and
Torrance Test of Creative Thinking. Data analysis carried out using Wilcoxon Signed Ranks Test and
Mann-Whitney U Test. The results were as follows: 1) the scores of creative thinking after participating
Thai traditional play in the first phase were higher than before the participation 2) the scores of creative
thinking after participating Thai traditional play in the second phase were higher than before the
participation 3) at the first phase, the scores of creative thinking of children participating in Thai
traditional play were not higher than those who did not participate and 4) at the second phase, the scores
of creative thinking of children participating in Thai traditional play were higher than those who did not
participate.
Keywords : Thai Traditional Play/ Creative Thinking/ Preschooler
บทนํา

เด็กปฐมวัย คือช่ วงวัยที่สมองสามารถเปิ ดรับการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ได้ดีที่สุด เรี ยกสถานการณ์น้ ี ว่า
“หน้าต่างแห่ งโอกาส” (Windows of Opportunity) หมายถึง ช่วงเวลาที่ผใู ้ หญ่ควรจัดสภาพแวดล้อมและ
ประสบการณ์ที่ดี มีคุณค่าให้กบั เด็กปฐมวัย เนื่ องจากเด็กวัยนี้ มีศกั ยภาพในการที่จะเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะ
ต่างๆ ได้มากมาย อาทิ ทักษะทางภาษา การพูด การฟั ง คําศัพท์ การเคลื่อนไหวร่ างกาย การใช้ความคิด
การใช้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง
หลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล ซึ่ งลักษณะความคิดเช่นนี้ จะนําไปสู่ การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการ
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้สาํ เร็ จ ซึ่ งความคิดอเนกนัย ประกอบด้วยความคิดริ เริ่ ม (Originality) ความคิด
คล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) (Guilford,
1950 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2557) ซึ่ งความคิดสร้างสรรค์เป็ นคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ งที่ควร
ส่ งเสริ มให้เกิดขึ้นตั้งแต่วยั เด็ก ครู สามารถจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมในห้องเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มความคิด
สร้างสรรค์ให้แก่นกั เรี ยนได้ แต่น่าเสี ยดายที่การสอนในห้องเรี ยนส่ วนใหญ่มกั มองข้ามความสําคัญของการ
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดความคิดสร้างสรรค์ แม้ว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถดําเนิ นการผ่าน
วิธีการได้หลากหลายก็ตาม (Gregory, Hardiman, Yarmolinskaya, Rinne & Limb, 2013)
84

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์ วจิ ัย
ผลของการเข้ าร่ วมกิจกรรมการละเล่ นไทยทีม่ ตี ่ อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)
บัญญัติ ยงย่วน - นันทนัช สงศิริ - ณัฐวดี ปิ ตตาทะโน
……………………..…………………………………………………………………………

การเล่นนับว่าเป็ นสื่ อกลางที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งสําหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยประสบการณ์การ
เล่นจะช่วยให้เด็กได้สาํ รวจและทดลองทําสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่ งนําไปสู่ การเรี ยนรู ้และการพัฒนาในด้าน
ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และภาษา ขณะที่เล่นเด็กจะเกิดความสุ ข สนุก ตลกขบขัน เกิดความมัน่ ใจ
ในตนเองว่าสามารถทําสิ่ งต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง (Haupt, 2007; Bergen & Fromberg, 2009) สอดคล้องกับที่
Mistrett & Bickart (2009) กล่าวว่า การเล่นของเด็ก เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุด “Child’s play: the best way to
learn”
Sawyer (2006 cited in Bayram, 2013) อธิบายถึงความสําคัญของการเล่นกับความคิดสร้างสรรค์
ดังแผนภาพที่ 1 โดยชี้ให้เห็นว่า ขณะที่เด็กเล่น เด็กจะเกิดจินตนาการ (Imagination) ความอยากรู ้อยากเห็น
(Curiosity) ความยืดหยุน่ ความคิด (Flexibility) การสํารวจค้นหา (Open to Exploration) ความใส่ ใจ จดจ่อ
กับสิ่ งที่ทาํ (Maintain Their Attention) การรักษาไว้ซ่ ึ งแรงจูงใจที่จะกระทําซํ้าๆ ในสิ่ งที่เคยกระทํามา
(Retain Their Motivation for Going Through the Same Process Repeatedly) ขณะที่กาํ ลังเล่น จะเกิด
สถานการณ์ที่ตอ้ งตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหา จนนําไปสู่ การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ซึ่ งเป็ นการ
คิดหาทางแก้ปัญหาในหลากหลายวิธีการ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในที่สุด Sawyer
เชื่ อว่าความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ 1) เป็ นความคิดริ เริ่ ม (Originality) เป็ น
ของใหม่ (Novelty) และ 2) ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ (Value) สามารถนําไปใช้
แก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ได้ ในทางกลับกันเมื่อบุคคลเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้ว จะเกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับ คือการกระตุน้ ให้เกิดความคิดอเนกนัย เกิดจินตนาการ เกิ ดความคิดริ เริ่ ม และส่ งผลให้เกิดการ
ออกแบบการเล่นในรู ปแบบใหม่ๆ เช่น การคิดรู ปแบบการเล่น หรื อกติกาใหม่ การใช้วสั ดุอื่นแทนวัสดุเดิม
เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ การเล่นไม่เพียงแต่ได้ความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยงั ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของการเล่นกับความคิดสร้างสรรค์
ที่มา: Bayram, M. (2013). The Design Playground
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Smilansky (1958 cited in Frost, Wortham & Reifel, 2012) พบความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นสมมติ
กับความคิดสร้างสรรค์ และพบว่าบุคคลที่มีโอกาสได้เล่นสมมติในวัยเด็ก จะประสบความสําเร็ จทางการ
เรี ยนในเวลาต่อมา ขณะที่ John (1976 cited in Frost, Wortham & Reifel, 2012) พบความสัมพันธ์ระหว่าง
การเล่นจินตนาการทางสังคม (Social Fantasy Play) กับความคิดอเนกนัย และยังพบว่า การเล่นทางสังคม
(Social Play) สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่าการเล่นที่ไม่เน้นสังคม (Nonsocial Dramatic
Play) จากข้อมูลดังกล่าวพอสรุ ปได้วา่ กิจกรรมการเล่นที่เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดจินตนาการ และได้
มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมกับ กลุ่ ม เพื่ อ น จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก เกิ ด การพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ไ ด้
ขณะเดียวกันพบว่า ขณะที่เด็กเล่นและมีผใู ้ หญ่เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําการเล่นอยูห่ ่ างๆ โดยไม่เป็ นผูส้ อน
หรื อแนะนํามากจนเกินไป จะมีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มพัฒนาเด็ก มากกว่าการที่ผใู ้ หญ่ไม่เข้าไปมีส่วน
ร่ วมเลยหรื อทําตัวเป็ นผูส้ งั เกตเพียงอย่างเดียว (Johnson, Christie & Yawkey, 1999)
การละเล่นไทย (Thai Traditional Play) หรื อเรี ยกว่าการละเล่นพื้นบ้าน หรื อเกมพื้นบ้าน นอกจาก
จะเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้ว การละเล่นไทยยังมีคุณค่า ด้านการพัฒนาทางร่ างกาย อารมณ์
สังคม และสติ ปัญญา โดยเฉพาะทางสติ ปัญญา จะช่ วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ ล่ น ได้ฝึกการใช้ปฏิ ภ าณไหวพริ บ
ใช้ความคิ ด การสัง เกต ส่ งเสริ มให้ไ ด้เ รี ย นรู ้ สิ่งต่ างๆ มากขึ้ น และส่ งเสริ ม ให้เ กิ ด ความคิ ดสร้ า งสรรค์
(พรพนา ช่ างเกวียน, 2544) กิ จกรรมการละเล่นไทย ที่มีความเหมาะสมกับช่ วงอายุของเด็กปฐมวัย มีอยู่
มากมายหลายกิ จกรรม และมีกิจกรรมจํานวนหนึ่ ง ที่มีรูปแบบการดําเนิ นกิ จกรรมคล้ายคลึ งกับการเล่น
สมมติ กล่าวคือ ผูเ้ ล่นจะได้รับบทบาทเป็ นคน เป็ นสัตว์ เป็ นผี เป็ นวัตถุสิ่งของ มีการสร้างสถานการณ์สมมติ
ให้คน สัตว์ หรื อผี ต้องทําอะไรบางอย่าง เช่ น ตามไล่ล่า วิ่งหนี ว่ายนํ้า ร้ องเรี ยก เป็ นต้น ซึ่ งสถานการณ์
ดังกล่าว นอกจากจะเกิดความสนุกสนาน ในขณะเล่นแล้ว ผูเ้ ล่นจะเกิดจินตนาการ เกิดความคิดหลากหลาย
ช่ องทางที่ จะแก้ปัญหา และบางคนก็จะได้คน้ พบวิธีการใหม่ๆ ในการทําให้ตนเองบรรลุ เป้ าหมายของ
บทบาทที่ได้รับ ด้วยรู ปแบบการละเล่นไทยที่ใช้หลักการเล่นสมมติน้ ี จึงคาดว่า การละเล่นไทยจะสามารถ
นํามาใช้พฒั นาความคิดสร้างสรรค์ให้กบั เด็กปฐมวัยได้เช่นเดียวกัน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการละเล่นไทยและความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ ิจยั จึง
ต้องการศึกษาผลของการเข้าร่ วมกิ จกรรมการละเล่นไทย ที่ มีต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ในเด็ก
ปฐมวัย โดยคัดเลือกกิ จกรรมการละเล่นไทยที่ เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็ นกิ จกรรมที่ มี
รู ปแบบการเล่นสมมติ (Pretend Play) ขณะเดียวกัน ผูว้ ิจยั จะใช้วิธีการให้ขอ้ มูล และตั้งคําถามปลายเปิ ดใน
ขั้นนํา และขั้นสรุ ป ที่เชื่ อมโยงกับกิจกรรมในครั้งนั้นๆ โดยคาดหวังว่า การวิจยั นี้ จะเป็ นการต่อยอดองค์
ความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของการละเล่นไทยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในเด็ก
ปฐมวัย โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยดังนี้
1. เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย และหลังเข้าร่ วมกิจกรรม
ระยะที่หนึ่ง (เข้าร่ วมกิจกรรม 12 ครั้ง)
2. เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย และหลังเข้าร่ วมกิจกรรม
ระยะที่สอง (เข้าร่ วมกิจกรรม 24 ครั้ง)
3. เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย และเด็กปฐมวัย
ที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม ระยะที่หนึ่ง
4. เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย และเด็กปฐมวัย
ที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม ระยะที่สอง
นิยามศัพท์
1. การละเล่นไทย หมายถึง กิจกรรมการเล่นแบบไทยที่มีรูปแบบการเล่นสมมติ (Pretend Play)
ผูเ้ ล่นจะสวมบทบาทเป็ นคน สัตว์ หรื อสิ่ งของ พร้อมกับแสดงบทบาทตามที่ได้รับมอบหมาย และแสดงให้
สอดคล้องกับข้อตกลงหรื อกติกาของการเล่นนั้นๆ ในบางกิจกรรมจะมีบทร้อง บทพูดประกอบด้วย ครู หรื อ
ผูน้ าํ กิจกรรมจะมีบทบาทในการกระตุน้ ส่ งเสริ มให้เด็กปฐมวัยได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการให้ขอ้ มูล
เนื้ อหาความรู ้ การตั้งคําถามเพื่อค้นหาคําตอบ การจับคู่หรื อจับกลุ่มความเหมือน ความต่าง รวมทั้งใช้
เครื่ องมืออื่นๆ ตามโอกาสที่เหมาะสม ทั้งในขั้นนํา ขั้นกิจกรรม และขั้นสรุ ป
2. ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยที่คิดหาวิธีการ หรื อหาคําตอบ
โดยรวบรวมความรู ้ และประสบการณ์เดิม เชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ที่เผชิญ จนได้วิธีการ หรื อคําตอบ
ที่เหมาะสม หรื อเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ขณะนั้นๆ และสามารถนําไปใช้ได้จริ ง ซึ่ งในการวิจยั
นี้ จะใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance (Torrance Test of Creative Thinking) เป็ นเครื่ องมือ
ในการวัด โดยความคิดสร้างสรรค์ แยกออกเป็ น 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
2) ความคิดริ เริ่ ม (Originality) 3) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) และ 4) การไม่ยอมจํานนต่อปั ญหา
(Resistance to Premature Closure)
3. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบให้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ ว และมีปริ มาณการตอบสนองได้มากในเวลาจํากัด
4. ความคิดริ เริ่ ม (Originality) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสิ่ งแปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับ
ความคิดของผูอ้ ื่น รวมถึงการต่อยอดความคิดเดิมให้แตกต่างออกไป
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5. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง การตกแต่งความคิดหรื อตัดทอนบางรายละเอียด
เพื่อให้ความคิดที่เกิดขึ้นมีความสมบูรณ์ เห็นภาพชัดเจน เหมาะสมในการนําไปใช้มากขึ้น
6. การไม่ยอมจํานนต่อปั ญหา (Resistance to Premature Closure) หมายถึง ความสามารถที่จะ
อดทนต่อการแก้ไขปั ญหา ไม่ยอมแพ้หรื อล้มเลิ ก ค่อยๆ คิดพิจารณาไตร่ ตรองปั ญหาที่เผชิ ญอย่างถี่ถว้ น
ไม่รีบร้อนที่จะด่วนตัดสิ นใจสรุ ปหรื อแก้ปัญหาอย่างผลีผลาม
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรเป้ าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่กาํ ลังศึกษาในชั้นอนุ บาล ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ที่กาํ ลังศึกษาในชั้นอนุ บาลปี ที่ 2
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
จาก 2 โรงเรี ยน เป็ นโรงเรี ยนทดลอง 1 ห้องเรี ยน ประกอบด้วยนักเรี ยนจํานวน 18 คน และโรงเรี ยนควบคุม 1
ห้องเรี ยน ประกอบด้วยนักเรี ยนจํานวน 17 คน รวมกลุ่มตัวอย่างจํานวน 35 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
เกณฑ์การคัดเลือกเด็กปฐมวัยเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย
1. เป็ นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความพิการทางกาย การเห็น การได้ยนิ และทางสมอง
2. ผูป้ กครองยินยอมให้เข้าร่ วมโครงการวิจยั
3. เด็กมีความสมัครใจ ยินยอมเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย
แบบแผนการทดลอง
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) แบบ Nonequivalent Control
Group design with Continuous Treatment (ดัดแปลงมาจาก Gliner, Morgan, & Leech, 2011) ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 2
NR
NR

E
C

O1
O4

X

O2
O5

X

ภาพที่ 2 Nonequivalent Control Group Design with Continuous Treatment
ซึ่งในการวิจยั นี้ ประกอบด้วยตัวแปร ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการละเล่นไทย (X)
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คะแนนความคิดสร้างสรรค์ (O) มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความคิด
คล่องแคล่ว 2) ความคิดริ เริ่ ม 3) ความคิดละเอียดลออ 4) การไม่ยอมจํานนต่อปั ญหา
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แผนกิจกรรมการละเล่นไทย ที่บูรณาการการให้ขอ้ มูล การตั้งคําถาม ในขั้นนํา และขั้นสรุ ป เพื่อ
กระตุน้ ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 12 แผน ได้แก่ 1) เสื อกินวัว 2) แนดข้ามส้าว 3) เรื อบก 4) แข่ง
เรื อคน 5) ทอดแห 6) ขี้หนอนคู่ 7) ไอ้เข้ไอ้โขง 8) ดิน นํ้า อากาศ 9) กาฟั กไข่ 10) ต่อแฮะ 11) ผีเข้าขวด
และ 12) แมวกับปลาย่าง โดยแผนกิ จกรรมนี้ ผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาปฐมวัย
จํา นวน 3 ท่ า น ว่ า เป็ นแผนกิ จ กรรมที่ มี ค วามสอดคล้อ ง ตรงตามวัตถุ ป ระสงค์ กรอบการวิ จ ัย รวมทั้ง
เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของเด็ก เรี ยบร้อยแล้ว
2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ Torrance Test of Creative Thinking ฉบับ Thinking Creativity
with Picture Figural From A (แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยรู ปภาพเป็ นสื่ อแบบ ก.) ของ
Torrance, E.P. ซึ่ งแปลโดยอารี พันธ์มณี (2555) เป็ นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรู ปภาพ
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิ จกรรมการวาดภาพ (Picture Construction) กิจกรรมการต่อเติมภาพให้
สมบูรณ์ (Picture Completion) และกิจกรรมการใช้เส้นคู่ขนาน (Parallel Line) โดยจะให้เด็กต่อเติมภาพจาก
สิ่ งเร้าที่กาํ หนด ให้แปลกใหม่ น่าตื่นเต้นและน่าสนใจ ภายในเวลาที่กาํ หนด กิจกรรมละ 10 นาที รวมใช้เวลา
ทําแบบทดสอบทั้งสิ้ น 30 นาที
วิธีดําเนินการทดลอง แบ่งได้ ดังนี้
ขั้นก่ อนการทดลอง
1. คณะวิจยั ขออนุญาตโรงเรี ยนเพื่อทําการเก็บข้อมูล เมื่อได้รับอนุ ญาตแล้วจึงชี้แจงรายละเอียดแก่
ผูป้ กครองและขอให้ผปู ้ กครองลงนามในใบยินยอมให้เด็กในปกครองเข้าร่ วมการวิจยั ตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จ ัย ในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล (MU-SSIRB) จากนั้น
คณะวิจยั ทําการสร้างความคุน้ เคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าสู่ข้นั ตอนต่อไป
2. คณะวิจยั ซึ่ งเป็ นผูผ้ า่ นการอบรมการใช้แบบทดสอบ Thinking Creativity with Picture Figural
From A จากอารี พันธ์มณี ดําเนิ นการทดสอบกับเด็กในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนทําการทดลอง 1
สัปดาห์
ขั้นการทดลอง คณะวิจยั เป็ นผูจ้ ดั กิ จกรรมการละเล่นไทย ให้กบั เด็กกลุ่มทดลอง เป็ นระยะเวลา
8 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที รวมทั้งสิ้ น 24 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 1-4
ตามแผนที่กาํ หนดไว้ 12 แผนกิจกรรม ส่ วนสัปดาห์ที่ 5-8 นําแผนกิจกรรมในรอบแรกมาจัดซํ้าอีกครั้ง จน
ครบ 24 ครั้ง การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีข้ นั ตอนดังนี้
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ขั้นนํา (5 นาที) คณะวิจยั นําภาพ คน สัตว์ สิ่ งของ หรื อ สถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับการละเล่นไทยใน
ครั้ งนั้น มาเป็ นสื่ อนําสู่ การสนทนา ซัก ถาม อภิ ปรายร่ ว มกับเด็ก ๆ เพื่อเชื่ อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ หรื อ
เรื่ องราวในกิจกรรมนั้น อีกทั้งกระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์โดยใช้คาํ ถามปลายเปิ ด พร้อมทั้งสอนร้อง
เพลงประกอบกิจกรรม
ขั้น กิ จ กรรม (30 นาที ) เด็ ก และคณะวิ จ ัย ร่ ว มกัน สนทนาเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารเล่ น และชี้ แจงกติ ก า
ในกิ จกรรมการเล่น เช่ น กําหนดพื้นที่ ในการเล่ น บทบาทของผูเ้ ล่น กติ กาการเล่น และการยุติการเล่ น
หลังจากนั้นคณะวิจยั และตัวแทนเด็กจะสาธิ ตการเล่น พร้ อมเปิ ดให้ซักถามจนเข้าใจ แล้วจึ งให้เด็กเล่น
กิจกรรมการละเล่นไทยตามแผนที่กาํ หนดไว้
ขั้นสรุ ป (5 นาที) เด็กและคณะวิจยั สรุ ปการทํากิจกรรมร่ วมกัน โดยคณะวิจยั จะใช้คาํ ถามปลายเปิ ด
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เล่นจบไป เช่น กิจกรรม “เสื อกินวัว” คณะวิจยั ตั้งคําถามว่า “ถ้าวัว 4 ตัวร่ วมใจกัน จะต่อสู ้
กับเสื อได้หรื อไม่ และวัวต้องทําอย่างไร” หลังจากนั้นอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับคําตอบที่ได้รับ เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต่อไป
เมื่อจัดกิจกรรมที่ 1 ถึง 12 (กิจกรรมระยะที่หนึ่ ง) ครบแล้ว คณะวิจยั นําแผนกิจกรรม 12 แผนใน
ระยะที่หนึ่งมาจัดซํ้าอีกครั้ง จนครบ 24 ครั้ง (กิจกรรมระยะที่สอง)
ขั้นหลังการทดลอง
1. เมื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ถึง 12 (กิจกรรมระยะที่หนึ่ง) ให้เด็กกลุ่มทดลองครบแล้ว คณะวิจยั ทําการ
ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ กับเด็กกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใช้ก่อน
การทดลอง
2. เมื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 13 ถึง 24 (กิจกรรมระยะที่สอง) ให้เด็กกลุ่มทดลองครบแล้ว คณะวิจยั ทํา
การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ กับเด็กกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบทดสอบฉบับเดี ยวกับที่ใช้
ก่อนการทดลอง
3. คณะวิจ ัย ทํา การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่ มตัว อย่า งตามหลัก จริ ย ธรรมการวิจ ัย ในคน โดยจัด กิ จ กรรม
การละเล่นไทยให้แก่เด็กกลุ่มควบคุม ภายหลังจัดกิจกรรมให้กบั กลุ่มทดลองเสร็ จสิ้ นแล้ว
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลองกับหลังการทดลองระยะที่
หนึ่ง และหลังการทดลองระยะที่สอง ของกลุ่มทดลองด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
2. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองระยะที่หนึ่ ง และหลังการ
ทดลองระยะที่สอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test
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ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้ น 35 คน เป็ นกลุ่มทดลองจํานวน 18 คน แบ่งเป็ นชาย 8 คน หญิง 10 คน
ส่ วนกลุ่มควบคุมจํานวน 17 คน แบ่งเป็ นชาย 9 คน หญิง 8 คน
ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพี่อทดสอบสมมติฐาน ได้ดาํ เนินการตรวจสอบว่า ก่อนดําเนิ นการทดลอง
เด็กกลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ท้ งั โดยรวมและรายด้าน แตกต่างจากเด็กกลุ่มควบคุมหรื อไม่
โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U Test พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ท้ งั โดยรวมและรายด้าน ก่อนการ
ทดลอง ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน หรื ออาจกล่าวได้ว่า
ทั้ง 2 กลุ่ม มีพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์ไม่ต่างกัน คณะวิจยั จึงมัน่ ใจที่จะใช้สถิติ Non-parametric ในการ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป
1. เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเข้าร่ วมกิ จกรรมการละเล่นไทย และหลังเข้าร่ วมกิจกรรม
ระยะที่หนึ่ง ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test ปรากฏผลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการทดลองระยะที่หนึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์

n

ความคิดสร้างสรรค์โดยรวม
ด้านความคิดคล่องแคล่ว
ด้านความคิดริ เริ่ ม
ด้านความคิดละเอียดลออ
ด้านการไม่ยอมจํานนต่อปัญหา

0
0
0
1
0

Negative ranks
Mean Sum of
rank
ranks
.00
.00
.00
.00
.00
.00
4.00
4.00
.00
.00

n
18
17
17
11
10

Positive ranks
Mean Sum of
rank
ranks
9.50 171.00
9.00 153.00
9.00 153.00
6.73
74.00
5.50
55.00

Test statistics
Ties
Z
p
0
1
1
6
8

-3.724
-3.624
-3.624
-2.818
-2.831

.000
.000
.000
.003
.003

จากตารางที่ 1 พบว่า ภายหลังการเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย ระยะที่หนึ่ ง เด็กในกลุ่มทดลอง
ได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวม และรายด้านทุกด้าน สู งกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
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2. เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย และหลังเข้าร่ วมกิ จกรรม
ระยะที่สอง ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test ปรากฏผลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการทดลองระยะที่สอง
ความคิดสร้างสรรค์

n

ความคิดสร้างสรรค์โดยรวม
ด้านความคิดคล่องแคล่ว
ด้านความคิดริ เริ่ ม
ด้านความคิดละเอียดลออ
ด้านการไม่ยอมจํานนต่อปัญหา

0
2
0
0
2

Negative ranks
Mean Sum of
rank ranks
.00
.00
3.75
7.50
.00
.00
.00
.00
10.00 20.00

n
17
16
18
12
11

Positive ranks
Test statistics
Mean Sum of
Ties
Z
p
rank ranks
9.00 153.00 1 -3.623 .000
10.22 163.50 0 -3.403 .000
9.50 171.00 0 -3.728 .000
6.50 78.00 6 -3.078 .001
6.45 71.00 5 -1.796 .036

จากตาราง 2 พบว่า ภายหลังการเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย ระยะที่สอง เด็กในกลุ่มทดลองได้
คะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวม และรายด้านทุกด้าน สู งกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ในเด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย และเด็กปฐมวัย
ที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม ระยะที่หนึ่ง ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test ปรากฏผลในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวมและรายด้าน ระหว่างเด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วม
กิจกรรมการละเล่นไทยและที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม หลังการทดลองระยะที่หนึ่ง
p
ความคิดสร้างสรรค์
กลุ่ม
n Mean rank Sum of ranks
Z
ความคิดสร้างสรรค์โดยรวม
ทดลอง 18
20.72
373.00
-1.619 .055
ควบคุม 17
15.12
257.00
ด้านความคิดคล่องแคล่ว
ทดลอง 18
20.17
363.00
-1.290 .103
ควบคุม 17
15.71
267.00
ด้านความคิดริ เริ่ ม
ทดลอง 18
20.11
362.00
-1.259 .109
ควบคุม 17
15.76
268.00
ด้านความคิดละเอียดลออ
ทดลอง 18
21.81
392.50
-2.393 .011
ควบคุม 17
13.97
237.50
ด้านการไม่ยอมจํานนต่อ
ทดลอง 18
20.67
372.00
-1.605 .059
ควบคุม 17
15.18
258.00
ปัญหา
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จากตารางที่ 3 พบว่ า ภายหลัง การทดลองระยะที่ ห นึ่ ง เด็ก ที่ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการละเล่ น ไทย
มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความคิดละเอียดลออ สู งกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างของคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวม ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้าน
ความคิดริ เริ่ ม และด้านการไม่ยอมจํานนต่อปั ญหา ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
4. เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย กับเด็กปฐมวัยที่
ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม ระยะที่สอง ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test ปรากฏผลในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรี ยบเที ยบคะแนนความคิดสร้ างสรรค์โดยรวมและรายด้าน ระหว่างเด็กปฐมวัยที่ เข้าร่ วม
กิจกรรมการละเล่นไทย และที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม หลังการทดลองระยะที่สอง
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์โดยรวม
ด้านความคิดคล่องแคล่ว
ด้านความคิดริ เริ่ ม
ด้านความคิดละเอียดลออ
ด้านการไม่ยอมจํานนต่อปั ญหา

กลุ่ม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

n
18
17
18
17
18
17
18
17
18
17

Mean rank
21.00
14.82
19.78
16.12
20.94
14.88
22.75
12.97
19.67
16.24

Sum of ranks
378.00
252.00
356.00
274.00
377.00
253.00
409.50
220.50
354.00
276.00

Z
-1.785

p
.038

-1.061

.151

-1.756

.041

-2.935

.002

-.010

.167

จากตารางที่ 4 พบว่ า ภายหลัง การทดลองระยะที่ ส อง เด็ ก ที่ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการละเล่ น ไทย
มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวม ด้านความคิดริ เริ่ ม และด้านความคิดละเอียดลออ สู งกว่าเด็กที่ไม่ได้
เข้าร่ วมกิ จกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ แต่ไม่พบความแตกต่างของคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ดา้ น
ความคิดคล่องแคล่ว และด้านการไม่ยอมจํานนต่อปั ญหา ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
เพื่อให้เห็นภาพรวม คะแนนความคิดสร้างสรรค์ท้ งั โดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ทั้ง 3 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง (Pretest) การทดลองระยะที่หนึ่ ง (Posttest 1) การทดลองระยะที่
สอง (Posttest 2) จึงขอนําเสนอตามแผนภาพ 3 ดังนี้
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ภาพที่ 3 คะแนนความคิดสร้างสรรค์ท้ งั โดยรวมและรายด้านของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทั้ง 3 ระยะ คือ ก่อนการทดลอง (Pretest) การทดลองระยะที่หนึ่ง (Posttest 1) และการ
ทดลองระยะที่สอง (Posttest 2)
จากแผนภาพที่ 3 แสดงพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่น
ไทยและที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม ตั้งแต่ก่อนการเข้าร่ วมกิจกรรม หลังเข้าร่ วมกิจกรรมระยะที่หนึ่ ง และหลัง
เข้าร่ วมกิ จกรรมระยะที่สอง จากเส้นกราฟ พบว่า ภายหลังเข้าร่ วมกิ จกรรมระยะที่สอง คะแนนความคิด
สร้ างสรรค์โดยรวมและรายด้านมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นจากก่ อนเข้าร่ วมกิ จกรรมและหลังเข้าร่ วมกิ จกรรม
ระยะที่หนึ่ ง ยกเว้นด้านการไม่ยอมจํานนต่อปั ญหาที่คะแนนความคิดสร้างสรรค์ระยะที่สองตํ่ากว่าคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ระยะที่หนึ่ง (1.78 และ 1.58 ตามลําดับ)
เมื่ อเปรี ย บเที ย บคะแนนความคิ ดสร้ างสรรค์ของกลุ่ มทดลอง พบว่า หลัง การเข้าร่ ว มกิ จ กรรม
การละเล่นไทย ระยะที่หนึ่ งเด็กปฐมวัยได้คะแนนความคิดสร้ างสรรค์ดา้ นความคิดคล่องแคล่วสู งที่สุด
(4.19) รองลงมาคือ ด้านความคิดริ เริ่ ม (3.04) ด้านความคิดละเอียดลออ (2.59) และตํ่าสุ ดคือ ด้านการไม่ยอม
จํานนต่อปั ญหา (1.78) ขณะที่ระยะที่สอง เด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทยได้คะแนนความคิด
สร้ างสรรค์ดา้ นความคิดคล่องแคล่วสู งที่สุด (4.49) รองลงมาคือ ด้านความคิดริ เริ่ ม (3.36) ด้านความคิด
ละเอียดลออ (3.15) และตํ่าสุ ด คือ ด้านการไม่ยอมจํานนต่อปัญหา (1.58)
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อภิปรายผล
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย ที่มีต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้
สมมติ ฐานข้อที่ 1 กล่ าวว่าเด็กปฐมวัยที่ เข้าร่ วมกิ จกรรมการละเล่ นไทยระยะที่ หนึ่ ง มี คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม และสมมติฐานข้อที่ 2 กล่าวว่าเด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรม
การละเล่นไทยระยะที่สอง มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม ซึ่ งผลจากการทดสอบ
พบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ ภายหลังการทดลอง เด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่น
ไทยทั้งระยะที่หนึ่ งและระยะที่สอง มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ท้ งั โดยรวม และรายด้าน สู งกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการศึกษาของปิ ยะนุ ช สุ วรรณเทพ และสุ เทพ อ่วมเจริ ญ
(2558) ที่พบว่ากิ จกรรมการละเล่นไทยสามารถส่ งเสริ มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (หนึ่ งในนั้นคือการมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์) ในเด็กปฐมวัยได้
เหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้เด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทยทั้งระยะที่หนึ่ง และระยะที่สอง มี
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ ทั้งโดยรวมและรายด้านเพิ่มสู งขึ้น อาจเป็ นเพราะ 1) เป็ นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับช่วงวัย กล่าวคือ มนุษย์ในช่วง 10 ปี แรกของชีวิตเป็ นช่วงเวลาที่สมองกําลังสร้าง
ใยประสาทเชื่อมโยง แผ่ขยายอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงวัย 4-6 ปี คือ ช่วงที่ความคิดสร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาถึงขีดสุ ดได้ ถ้าได้รับการส่ งเสริ มอย่างเหมาะสม และเมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ นความคิดสร้างสรรค์ก็จะสามารถ
พัฒนาถึงขีดสุ ดได้ เท่ากับช่วงอายุ 4-6 ปี อีกครั้งหนึ่ง (Torrance, 1974; Simonton, 1993 cited in Leggett,
2017) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ ดาํ เนิ นการกับเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี และ 2) ความสอดคล้องของ
กิจกรรมที่นาํ มาใช้พฒั นาความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ กิจกรรมการละเล่นไทยที่คดั เลือกมานี้เป็ นกิจกรรมที่
เน้นการเล่นแบบสมมติ (Pretend Play) โดยเด็กที่เล่นจะได้รับบทบาทเป็ นคน สัตว์ สิ่ งของ ผี เป็ นต้น และมี
สถานการณ์สมมติให้เด็กที่สวมบทบาทต่างๆ เข้ามาทํากิจกรรม เช่น เสื อวิ่งไล่จบั วัว วัววิ่งหนี เสื อ คอกกั้น
ไม่ให้เสื อเข้าคอก จระเข้วา่ ยนํ้าจับคนกินเป็ นอาหาร คนว่ายนํ้าหนีจระเข้ เป็ นต้น ซึ่งการที่เด็กได้เล่นสมมติน้ ี
สอดคล้องกับที่ Russ & Wallace (2013) กล่าวว่า การเล่นสมมติเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทั้ง
ในด้านการคิด อารมณ์ ความรู ้สึก และการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ คือ องค์ประกอบที่สาํ คัญ
ของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับข้อสรุ ปของ Fein (1987 cited in Russ & Dillon, 2011) ที่ว่า
ขณะเล่นสมมติจะเกิ ดกระบวนการการทําให้เชื่ อ (Make-Believe) ความฝั น (Fantasy) จิ นตนาการ
(Imagination) และการแสร้งทํา (Affect) และกระบวนการที่เกิดขึ้นขณะเล่นนี้ คือ พื้นฐานที่สาํ คัญของการ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับแนวคิด Sawyer (2006 cited in Bayram, 2013) ที่ว่า ขณะที่เด็ก
เล่น เด็กจะเกิดจินตนาการ ความอยากรู ้อยากเห็น ความยืดหยุน่ การสํารวจค้นหา ความใส่ ใจจดจ่อกับสิ่ งที่
ทํา การรักษาไว้ซ่ ึ งแรงจูงใจที่จะกระทําซํ้าๆ ในสิ่ งที่เคยทํามา (การไม่ยอมจํานนต่อปั ญหา) รวมทั้งขณะเล่น
จะเกิ ดสถานการณ์ ที่ตอ้ งตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหา และนําไปสู่ รูปแบบการคิดแบบอเนกนัย ซึ่ งเป็ นการคิด
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หาทางแก้ปัญหาในหลายๆ วิธี และในบางสถานการณ์ขณะเล่น เด็กอาจเกิดความคิดริ เริ่ ม (Originality) อย่าง
ที่ไม่เคยคิดมาก่อน
สมมติ ฐ านข้อ 3 กล่ า วว่า เด็ก ปฐมวัย ที่ เ ข้าร่ ว มกิ จ กรรมการละเล่ น ไทย ระยะที่ ห นึ่ ง มี ค ะแนน
ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม และสมมติฐานข้อ 4 กล่าวว่า เด็กปฐมวัยที่เข้า
ร่ วมกิ จกรรมการละเล่นไทย ระยะที่สอง มีคะแนนความคิดสร้ างสรรค์สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้เข้าร่ วม
กิจกรรม ซึ่ งผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 3 พบว่า เด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทยระยะที่หนึ่ ง
มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เพียงด้านเดียว คือ ด้านความคิดละเอียดลออ ที่สูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้ร่วม
กิจกรรมการละเล่นไทย ขณะที่สมมติฐานข้อ 4 พบว่า เด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย ระยะที่
สอง มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวม และด้านความคิดริ เริ่ ม ด้านความคิดละเอียดลออ สู งกว่าเด็กที่
ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย อาจกล่าวได้ว่า เด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย สามารถ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้มากกว่าเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมการเล่นไทย และอาจกล่าวได้ว่า
จํานวนครั้งที่เพิ่มขึ้นของการเข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทยส่ งผลให้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นด้วย
ซึ่งผลการวิจยั นี้บางส่ วนสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Garaigordobil & Berrueco (2011) ที่ศึกษาผล
ของโปรแกรมการเล่น (เน้นกิ จกรรมการเล่นแบบร่ วมมื อ) ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในเด็ก
ปฐมวัย ในประเทศสเปน ซึ่ งใช้แบบทดสอบ Torrance Test of Creative Thinking ฉบับเดียวกับที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้ โดยพบว่า ภายหลังการทดลองเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี จํานวน 53 คนที่เข้าร่ วมโปรแกรมการเล่น
สัปดาห์ละ 75 นาที ตลอดภาคเรี ยน ได้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
ด้านความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) และความคิดริ เริ่ ม (Originality) สู งกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่พบความ
แตกต่างในด้านการไม่ยอมจํานนต่อปั ญหา
การที่เด็กปฐมวัยที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นไทย มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มสูงขึ้น อาจเป็ น
เพราะกิจกรรมการละเล่นไทยที่คดั เลือกมาใช้ในการทดลองครั้งนี้ เน้นกิจกรรมที่ให้ผเู ้ ล่นได้แสดงบทบาท
สมมติเป็ นคน เป็ นสัตว์ เป็ นผี เป็ นวัตถุสิ่งของ มีการสร้างสถานการณ์สมมติให้คน สัตว์ หรื อผี ต้องทําอะไร
บางอย่าง เช่ น ตามไล่ล่า วิ่งหนี ว่ายนํ้า ร้ องเรี ยก เป็ นต้น ซึ่ งสถานการณ์ ดังกล่าว นอกจากจะเกิ ดความ
สนุ กสนาน ร่ าเริ งในขณะเล่นกิ จกรรมแล้ว ผูเ้ ล่นจะเกิ ดจินตนาการ เกิ ดความคิดหลากหลายช่องทางที่จะ
แก้ปัญหาในขณะนั้น และบางคนก็จะได้คน้ พบวิธีการใหม่ๆ ในการทําให้ตนเองบรรลุเป้ าหมายของบทบาท
ที่ได้รับ ด้วยรู ปแบบวิธีการเล่นสมมติน้ ี จึงสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กบั เด็กปฐมวัยได้
นอกจากนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ถ ามคํา ถามปลายเปิ ดกับ เด็ก ในขั้น นํา และขั้น สรุ ป เชื่ อ มโยงกับ ตัว แสดง
สถานการณ์ หรื อบทบาทในการเล่ นครั้ งนั้น เพื่ อกระตุน้ ให้เ ด็กเกิ ดความคิ ดคล่ องแคล่ว ความคิด ริ เริ่ ม
ความคิดละเอี ยดลออ และส่ งเสริ มพฤติ กรรมการไม่ ยอมจํานนต่ อปั ญหา ซึ่ งสอดคล้องกับคํากล่าวของ
Veselack, Cain-Chang, & Miller (2010) และ Gregory, Hardiman, Yormolinskaya, Rinne, & Limb (2013)
ว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผา่ นการเล่นนั้น สิ่ งสําคัญคือ ครู ตอ้ งตั้งคําถามปลายเปิ ดเพื่อกระตุน้ ให้เด็ก
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ได้มีโอกาสคิดค้นหาคําตอบใหม่ๆ คําตอบที่มีความหลากหลายแง่มุม เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการในการ
ตอบคําถาม และครู ไม่ตดั สิ นคําตอบของเด็กว่าถูกหรื อผิด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของพีชญาณ์
พานะกิ จ และมาเรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ (2559) ที่ พ บว่ า ครู มี บ ทบาทสํา คัญ ในการเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
(Facilitating) ในกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มทักษะการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
การทดลองครั้ งนี้ พบว่า การละเล่ นไทยยังไม่ สามารถพัฒนาความคิ ด สร้ างสรรค์ด้านความคิ ด
คล่องแคล่วได้อย่างมีนยั สําคัญ อาจเป็ นเพราะคําถามทั้งในขั้นนําและขั้นสรุ ป เป็ นการถามคําถามรวมกับเด็ก
ทุกคนในห้อง เด็กส่ วนหนึ่ งอาจไม่ได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอ ไม่มีโอกาสได้ฝึกความคิดคล่องแคล่ว
มากนัก จึงส่ งผลให้ความคิดคล่องแคล่วยังเพิ่มขึ้นได้ไม่มาก
สําหรับความคิดสร้างสรรค์ดา้ นการไม่ยอมจํานนต่อปั ญหา ที่ยงั ไม่สูงขึ้นอาจเป็ นเพราะว่ากิจกรรม
การละเล่นไทยที่เด็กเล่นในระยะที่สอง เป็ นกิจกรรมที่จดั ซํ้ากับกิจกรรมระยะที่หนึ่ ง ดังนั้นการเล่นในรอบที่
สองจึงไม่รู้สึกตื่นเต้นท้าทาย เนื่ องจากเด็กรู ้แนวทางการเล่น การจัดการกับปั ญหา การคิดหาคําตอบ ส่ งผล
ให้ขาดแรงจูงใจในการแก้ปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เช่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงาน
การศึ ก ษาเอกชน เทศบาล ควรจัด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารให้ แ ก่ ค รู ผู ส้ อนให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ เห็ น
ความสําคัญ และเกิ ดทักษะการใช้กิจกรรมการละเล่นไทย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้กบั เด็กปฐมวัยต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
ควรเพิ่มชนิดของกิจกรรมการละเล่นไทยให้มากขึ้น ไม่มีการเล่นซํ้า และเพิ่มจํานวนครั้งของการเข้า
ร่ วมกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อตรวจสอบว่า การละเล่นไทยจะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความคิด
คล่องแคล่ว และด้านการไม่ยอมจํานนต่อปัญหาได้หรื อไม่
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