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บทคดัย่อ 
 การวจิยัมคีวามมุ่งหมาย  1)  เพื่อสงัเคราะหก์รอบการพฒันาครใูนการจดักจิกรรม
ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ของเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  จงัหวดัอุดรธานี  2)  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั  ปญัหา  และความต้องการแนว
ทางการพัฒนาครูในการจดักิจกรรมส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็  สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  จงัหวดัอุดรธานี  3)  เพื่อศกึษาการจดั
กจิกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัในสถานศกึษาตน้แบบ   
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(Best  Practice)  4)  เพื่อสรา้งและประเมนิคู่มอืการพฒันาการจดักจิกรรมส่งเสรมิความคดิ 
สรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   
จงัหวดัอุดรธานีการวิจยันี้ เป็นการวิจยัแบบผสม  (Mixed  Method)  โดยมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการวจิยั  4  ระยะ  ดงันี้  ระยะที ่ 1  สงัเคราะหก์รอบการพฒันาครใูนการจดั 
กิจกรรมส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัอุดรธานี  ระยะที ่ 2  ศกึษาสภาพปจัจุบนั  ปญัหา  และความ
ต้องการพฒันาครูในการจดักิจกรรมส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัอุดรธานี  ระยะที่  3  ศึกษา
แนวทางการจดักิจกรรมส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย   (Best  Practice)  
จ านวน  3  โรงเรยีน  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  3  
และระยะที่  4  สร้างและประเมินคู่มอืการพัฒนาครูในการจดักิจกรรมส่งเสรมิความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จงัหวัดอุดรธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้   ได้แก่  ครูปฐมวยั  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบ  two-stage  cluster  
sampling  จ านวน  340  คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ม ี 2  ชนิด  ไดแ้ก่  แบบสอบถามความ
คดิเหน็ของครเูกี่ยวกบัสภาพปจัจุบนั  ปญัหา  และความต้องการในการจดักจิกรรมส่งเสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
จงัหวดัอุดรธานี  มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั  ของ
ลเิคอรท์  (Likert)  จ านวน  17  ข้อ  และแบบสมัภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวจิยั  ได้แก่  รอ้ยละ
ค่าเฉลีย่  และ  S.D.   
 ผลการวจิยั  พบว่า   
  1.  ผลการสงัเคราะห์กรอบการพฒันาครูในการจดักิจกรรมส่งเสรมิความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จงัหวดัอุดรธานี  ประกอบด้วย  การฝึกอบรม  การลาศกึษาต่อ  การเรยีนรูด้้วยตนเอง  การ
ประชุมสัมมนา  และการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ  และการสงัเคราะห์แนวคิดความคิด
สรา้งสรรค์น ามาเป็นกรอบกจิกรรมการคดิสรา้งสรรค์  ประกอบด้วย  ความคดิรเิริม่  ความคดิ
คล่องแคล่ว  ความคดิยดืหยุน่  และความคดิละเอยีดลออ   
  2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจัจุบนั  ปญัหา  และความ
ต้องการของการจดักจิกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั  ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัอุดรธาน ี
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     2.1  สภาพปจัจุบนั  โดยภาพรวมและรายด้านครูปฐมวยัมคีวามคิดเห็น
เกี่ยวกบัสภาพปจัจุบนัของการจดักิจกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ของเด็กปฐมวยัใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 
   2.2  ปญัหาการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดั
อุดรธานี  พบว่า  ด้านความคดิรเิริม่  มปีญัหา  ได้แก่  ขาดการศึกษาดูงานนอกสถานที่  ครู
ปฐมวยัไม่ค่อยไดร้บัการฝึก  อบรมทางวชิาการ  เช่น  การศกึษาดูงาน  การจดันิทรรศการ  ท า
ให้ครูขาดความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  ในการพฒันาเด็ก  และครูมคีวามรูไ้ม่ตรงกบัสายงาน  ด้าน
ความคดิคล่องแคล่ว  มปีญัหา  ไดแ้ก่  ขาดการฝึกอบรม  ประชุมสมัมนา  ควรมกีารออกก าลงั
กายในการเล่นกลางแจ้งพฒันาการของเด็กแต่ละคนความพร้อมที่แตกต่างกนัท าให้เกิด
ความล่าชา้ในการเรยีน  และ  เดก็ถามเมื่อมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็  ดา้นความคดิยดืหยุ่น  
มปีญัหา  ได้แก่  ขาดการศึกษาดูงานนอกสถานที่  การบรหิารกล้ามเนื้อมดัเล็กมดัใหญ่  
และครมูคีวามรูไ้ม่ตรงกบัสายงาน  ดา้นความคดิละเอยีดลออ  มปีญัหา  ไดแ้ก่  ครมูคีวามรู้
ไมต่รงกบัสายงานควรศกึษาต่อ  และขาดการฝึกอบรมเพื่อรบัรูส้ ิง่ใหม่ๆ 
     2.3  ความต้องการแนวทางในการพฒันาครูของการจดักจิกรรมส่งเสรมิความคดิ
สรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดั
อุดรธานี  พบว่า  โดยภาพรวม  ครปูฐมวยัมคีวามต้องการพฒันาครู  ไดแ้ก่  การประชุมสมัมนา  
การฝึกอบรม  และการจดักิจกรรมทางวชิาการ  ตามล าดบั  รูปแบบการพัฒนาครูที่มคีวาม
ต้องการน้อยที่สุด  คอื  การเรยีนรูด้้วยตนเอง  ด้านความคดิรเิริม่โดยภาพรวม  ได้แก่  การ
ประชุม  สมัมนา  การฝึกอบรม  และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  รปูแบบการพฒันาครทูีม่คีวาม
ต้องการน้อยที่สุด  คอื  การจดักจิกรรมทางวชิาการ  ด้านความคดิคล่องแคล่ว  โดยภาพรวม  
ไดแ้ก่  การประชุมสมัมนา  การจดักจิกรรมทางวชิาการ  และการฝึกอบรม  การพฒันาครทูีม่ ี
ความต้องการน้อยที่สุด  คือ  การเรยีนรู้ด้วยตนเอง  ด้านความคิดยดืหยุ่น  โดยภาพรวม  
ไดแ้ก่  การฝึกอบรม  การประชุมสมัมนา  และการจดักจิกรรมทางวชิาการ  การพฒันาครทูี่
มคีวามต้องการน้อยที่สุด  คอื  การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  และดา้นความคดิละเอยีดลออ  โดย
ภาพรวม  ได้แก่  การประชุมสมัมนา  การจดักิจกรรมทางวชิาการ  และการฝึกอบรม  การ
พฒันาครทูีม่คีวามตอ้งการน้อยทีสุ่ด  คอื  ลาศกึษาต่อ   
    3.  ผลการศึกษาการจดักิจกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ของเด็กปฐมวยั  
ในสถานศกึษาต้นแบบ  (Best  Practice)  ประกอบด้วย  การจดักจิกรรมส่งเสรมิความคดิ
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สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั  ทัง้  4  ด้าน  ได้แก่  ความคิดรเิริม่  ความค ิดคล่องแคล่ว  
ความคดิยดืหยุน่  และ  ความคดิละเอยีดลออ   
      4.  ผลการสรา้งและประเมนิคู่มอืการพฒันาการจัดกิจกรรมส่งเสรมิความคดิ
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จงัหวดัอุดรธานี  ผลการประเมนิของผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  การประเมนิแนวทางการพฒันา
โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสม  ความเป็นไปได้  และมเีป็นประโยชน์  อยู่ในระดบัมากทัง้        
4  ดา้น   
 
ค าส าคญั  :  แนวทางการพฒันาคร ู
 
ABSTRACT 
 The  objectives  of  this  research  were:  (1)  to  synthesize  framework  
for  teacher  development  in  the  enrichment  curriculum  on  creative  intellectual  
skills  for  young  children  in  child  care  centers  under  the  local  government  
organization,  Udon  Thani,  (2)  to  study  the  present  problems,  needs  and  
factors  of  creativity  in  learning  activity  management  for  pre-school  students  
in  child  care  center  under  the  local  government  organization,  Udon  Thani,  
(3)  to  study  the  development  of  creative  intellectual  skill  of  pre-school  
students  in  master  school  (Best  Practice),  (4)  to  create  and  evaluate  the  
development  of  teachers  in  the  enrichment  curriculum  on  creative  intellectual  
skills  for  young  children  in  child  care  centers  under  the  local  government  
organization,  Udon  Thani  by  using  mixed  method  which  is  consisted  of                
3  phases  as  follows:   
  1.  The  synthesis  framework  of  teacher  development  in  the  
enrichment  curriculum  on  creative  intellectual  skills  for  young  children  in  
child  care  center  under  the  local  government  organization,  Udon  Thani,  
Phase   
  2.  The  study  of  problems  and  needs  in  order  to  enrich  
curriculum  on  creative  intellectual  skills  for  young  children  in  child  care  
center  under  the  local  government  organization  of  Udon  Thani,  Phase   
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  3.  The  study  of  the  guidelines  of  creativity  for  the  development  
of  young  children’s  creative  skills  in  the  schools,  3  schools  in  total,  under  
the  local  government  organization,  Udon  Thani,  and  phase   
  4.  The  creativity  and  evaluation  of  the  development  of  teachers  
in  the  enrichment  curriculum  on  creative  intellectual  skills  for  young  children  
in  child  care  centers  under  the  local  government  organization,  Udon  Thani.  
The  sample  in  the  research  were  340  of  pre-school  teachers  under  the  
local  government  organization,  Udon  Thani.  The  design  of  this  research  was  
researched  by  using  a  random  two-stage  cluster  sampling  technique.  The  
instruments  consisted  of:  (1)  the  surveys  of  teachers’  perspectives  about  
problems  and  needs  in  the  event  of  a  creative  intellectual  skills  of  young  
children  in  child  care  centers  under  the  local  government  organization,  Udon  
Thani.  The  instrument  using  in  this  data  collection  was  a  rating  scale             
5  levels  of  Liquor  Mart  (Likert)  of  17  questions.  (2)  The  statistic  interviews  
used  in  this  study  included  the  X ,  S.D.   
 The  results  of  the  study  were  as  follow: 
  1.  The  synthesis  framework  for  teacher  development  in  the  
enrichment  curriculum  on  creative  intellectual  skills  of  young  children  in  child  
care  centers  consisted  of  training,  education  leave  for  further  study,  self-
directed  learning,  the  symposium  and  the  participation  of  academic  activities.  
Moreover,  the  synthesis  of  ideas,  creativity,  and  creative  activities  taken  as  
a  creative  thinking  framework  consisted  of  originality,  fluency  flexibility,  and  
elaboration.   
  2.  The  study  on  problems  and  needs  of  creativity  in  learning  
activity  management  for  pre-school  students  in  child  care  center  under  the  
local  government  organization,  Udon  Thani. 
   2.1  Current  conditions 
    The  findings  of  evaluation  in  teachers’  satisfaction  on  the  
current  conditions  on  creative  thinking  development  program  in  learning  
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activitiy  in  child  care  center,  in  overall,  the  satisfaction  was  in  “fair,”  level  
in  every  sections.   
   2.2  Problems  of  teacher  development  in  the  enrichment  
curriculum  on  creative  intellectual  skills  for  young  children  in  child  care  
centers  under  the  local  government  organization,  Udon  Thani  included  a  
lack  of  educational  outings.  In  fact,  pre-school  teachers  barely  have  
academic  trained  such  as  observation  or  exhibitions  that  caused  teachers  
lacked  of  creativities  to  develop  activities  plans  for  children.  Furthermore,  
many  teachers  had  no  knowledge  of  this  line  of  work.  The  problems  in  
fluency  thinking  part  were  lack  of  training,  meeting  ,  and  seminars.   
   2.3  The  needs  for  the  teacher  development  in  the  enrichment  
curriculum  on  creative  intellectual  skills  for  young  children  in  child  care  
centers  under  the  local  government  organization,  Udon  Thani  found  that  pre-
school  teachers,  in  overall,  admired  to  improve  teachers’  skills  in  many  
ways  their  most  requirements  were  conferences,  seminars,  training,  
workshops  and  academic  activities,  respectively.  The  minimal  requirement  for  
teacher  development  model  was  to  learn  by  themselves.   
    3.  The  study  on  the  development  of  creative  intellectual  skill  of  
pre-school  students  in  master  school  (Best  Practice)  consisted  of  the  
development  of  learning  activities  in  4  creative  thinking  skills  included  
originality,  fluency  flexibility,  and  elaboration. 
  4.  The  creativity  and  evaluation  of  the  development  of  teachers  
in  the  enrichment  curriculum  on  creative  intellectual  skills  for  young  children  
in  child  care  centers  under  the  local  government  organization,  Udon  Thani  

dnuof  taht  tat  tohthtano  nd  tat  notrhtt  ftottnletot  ltho  shw  dthwabatatf  hof  

attldut  ao  4  lhrtw.    
 
Keywords  :  Guidelines  for  The  Development  of  Teachers   
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บทน า 
 รฐัธรรมนูญ แห ่งราชอาณ า 
จ กั ร ไท ย   พ .ศ .  2550  ก าห น ด ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมสีทิธ ิจดั
ก ารศึกษ าแล ะเข้ าไปมีส่ วน ร่วมจัด
การศกึษาตามพระราชบญัญัตกิารศกึษา
แห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และแก้ไขเพิม่เตมิ  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545  ซึ่งก าหนดให้การ
จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยดึหลักการกระจายอ านาจ
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจ ัด
การศกึษาระดบัใดระดบัหนึ่งหรอืทุกระดบั
ตามความพร้อม   ความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิน่  รวมทัง้ให้
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และประสานส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น   ให้ ส าม ารถ จัด ก ารศึกษ า                
ที่สอดคล้องกบันโยบายและได้มาตรฐาน  
แล ะห น้ าที่ ใน ก ารจัด ระบ บ บ ริก า ร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น   ซึ่งรวมทัง้การจัดการศึกษา  
การสังคมสงเคราะห์   และการพัฒนา
คุณภาพชีวติ  เด็ก  สตร ี คนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาส  ดังนั ้น  องค์กรปกครอง
ส่ วนท้อ งถิ่น   จึง ให้ความส าคัญ กับ
แผนงานด้านการศึกษาเป็นเรื่องหลกัไป
พร้อม  กับแผนงานด้านอื่นๆ  โดยการ
จดัหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสนับสนุน

ทางการศกึษา  (ทพิยพ์าพร  ตนัตสิุนทร.  
2545  :  10-11)    
 เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย เ ป็ น วั ย ที่ มี
ความส าคัญ ต่อการวางรากฐานของ
พฒันาการทุกด้านโดยเฉพาะการพฒันา  
การคิด  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิด
รวบยอด  สงัเกต  จ าแนก  เปรยีบเทยีบ  
จดัหมวดหมู่  เรยีงล าดบั  แก้ปญัหา  จงึ
ค ว รจัด กิ จ ก รรม ให้ เด็ ก ได้ ส นท น า  
อภิปราย   แลกเปลี่ยนความคิด เห็น  
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  การส่งเสริม
จนิตนาการและความคิดสร้างสรรค์  จะ
ท าให้เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็น
ความสวยงามของสิง่ต่างๆ  รอบตวั  โดย
ใช้กจิกรรมศลิปะและดนตรเีป็นสื่อใช้การ
เคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ  
ให้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  อย่างอิสระตาม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก   คนที่มี
คุณภาพในการคดิทีด่จีะมสีมรรถภาพทาง
สมองด ี หรอืผู้ที่มสีมรรถภาพทางสมอง    
ที่ดจีะมผีลผลติของการคดิที่ดี  ดงันัน้ใน
การจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาหรือ
ส่งเสรมิสมรรถภาพสมองควบคู่กบัวธิกีาร
คดิ  การคดิและการสอนคดิ  จงึเป็นเรื่อง
ที่ มีค ว าม ส าคัญ อ ย่ างยิ่ ง ใน ก ารจัด
การศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพสูงเป็นการ
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตบิโตขึน้อยา่งมคีุณภาพ
ในทุ กด้ าน   ทั ้งท างด้ าน สติป ัญ ญ า  
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คุณธรรม  และการเป็นพลเมอืงดทีี่ดขีอง
ประเทศ   
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส ร้ า ง ส ร รค์   จ ะ เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ปจัจัยที่
ส าคัญคือ  ความสามารถของครูในการ
จดัการเรยีนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการเรยีนรู ้ จากการปฏบิตัใินบรบิทที่
เป็นจรงิ  ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง  
และน ามาสู่การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  และ
ยกระดับความรู้ของบุ คคลและกลุ่ ม  
(สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์.  2549  :  46)  
และจากที่ผู้วจิยัมปีระสบการณ์ในการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอน  การเตรยีม
ความพรอ้มทกัษะด้านสตปิญัญาของเดก็
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
อุดรธานี  พบว่ายงัมปีญัหาส าคญัที่เป็น
เหตุหนึ่งที่ท าให้ผลผลติจากสถานศึกษา
ยงัมคีุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการพัฒนา
ประเทศ  ซึ่งควรได้รบัการปรบัปรุงและ
พฒันาถงึแนวทางการพฒันาครใูนการจดั
กจิกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์  ดา้น
สตปิญัญาของเดก็ปฐมวยั  ในศูนยพ์ฒันา
เด็ก เล็ก   สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  จงัหวดัอุดรธานี  ดงันัน้ในฐานะ
ผู้วิจยัเป็นครูผู้ดูแลเด็ก  สงักัดเทศบาล
ต าบลโนนทอง  อ าเภอนายูง  จังหวัด
อุดรธานี  ที่รบัผดิชอบงานด้านการสอน  

ส่ ง เส ริม ให้ เด็ ก ได้ ร ับ ก ารศึกษ า   มี
พัฒนาการตามเกณฑ์  ทัง้ด้านร่างกาย  
อารมณ์จติใจ  สงัคมและสติปญัญาครบ
ทัง้  4  ด้าน  ท าให้ผู ้วจิยัมคีวามสนใจ
ที่จะศ ึกษาคู่มอืการพฒันาครูในการจดั
กจิกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์  ของ
เดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
อุดรธานี  ตามสภาพที่เป็นจริง  ซึ่งผล
วจิยันี้จะเป็นคู่มอืในการพฒันา  ปรบัปรุง
การบริหารงานและการจัดการศึกษา  
เขตเทศบาลต าบลโนนทอง  เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผน   การปรบัปรุง
และพัฒนากระบวนการบรหิารงานด้าน
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม   ส่งเสริม  
สนับสนุน  และปรบัปรุงการด าเนินงาน
การบรหิารดา้นการศกึษาในทอ้งถิน่ต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่ อสังเคราะห์กรอบการ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่ งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน
ศู นย์พัฒ นาเด็ก เล็ก   สังกัด องค์ก ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัอุดรธานี 
 2.  เพื่ อศึกษาสภาพป ัจจุบัน  
ปญัหาและความต้องการ  การจดักจิกรรม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
อุดรธานี 



             วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม              566                            ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558  

              Journal of Education, Mahasarakham University                                          Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

 3.  เพื่อศึกษาการจดักิจกรรม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษาต้นแบบ  (Best  
Practice) 
 4.  เพื่อสร้างและประเมินคู่มือ
การพฒันาครูในการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์  ของเด็กปฐมวยัใน
ศู นย์พัฒ นาเด็ก เล็ก   สังกัด องค์ก ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัอุดรธานี 
 

วิธีการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวจิยั
ในครัง้นี้   ได้แ ก่   ครู   สังกัดองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุดรธานี  
จ านวน  20  อ าเภอ  ครูทัง้หมดจ านวน  
1,894  คน 
  กลุ่มตวัอยา่ง 
     กลุ่มตวัอย่าง  ได้แก่  คร ู 
สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดั
อุดรธานี  ใช้เทคนิคการสุ่มแบบ  two-
stage  cluster  sampling  ค รู จ าน ว น  
340  คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครื่อ งมือที่ ใช้ ในการวิจัย  
เป็นแบบสอบถามสภาพปญัหา  และความ
ต้องการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
อุดรธานี  เป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  แบบมาตรส่วนประมาณค่า  
5  ระดบั  (Rating  Scale)  ของลเิคอร์ท  
(Likert)  ซึง่แบ่งออกเป็น  4  ตอน  ดงันี้ 
  ตอนที่   1  ข้อมูลพื้ นฐาน
เกี่ ยวกับสถานภาพของผู้ ต อบ แบบ 
สอบถาม 
  ตอนที ่ 2  สอบถามเกีย่วกบั
สภาพปจัจุบนัในการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน
ศู นย์พัฒ นาเด็ก เล็ก   สังกัด องค์ก ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัอุดรธานี 
  ตอนที่   3  สอบถามชนิ ด
ป ล า ย เ ปิ ด   (Open  Ended  Form)  
เกี่ยวกับปญัหาการจดักิจกรรมส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน
ศู นย์พัฒ นาเด็ก เล็ก   สังกัด องค์ก ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัอุดรธานี  
  ตอนที่   4  แบบสอบถาม
แนวทางการพฒันาครูในการจดักิจกรรม
ส่งเสรมิ 
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สงักัดองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัอุดรธานี 
 
การสร้างและการหาคณุภาพ
เคร่ืองมือ 
 1.  ศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
แบบการประเมนิและแนวทางการประเมนิ 
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 2.  สรา้งแบบประเมนิโดยเขยีน
ข้อค าถามให้ค รอบคลุม เนื้ อห าของ
แนวทาง  ซึง่เป็นแบบประเมนิชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  และแบบ
ปลายเปิด  แลว้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องของ
ภาษาและความถูกตอ้งของขอ้ค าถาม 
 3.  แก้ไขปรบัปรุงแบบประเมนิ  
ต ามค าชี้ แน ะของอาจารย์ที่ ป รึกษ า
วทิยานิพนธ์แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อ
ยืนยันความเหมาะสม  ความถูกต้อง  
ความเป็นไปได้  และความเป็นประโยชน์
ก่อนแลว้จงึน าไปใช ้
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรง
ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  จงึได้ใช้
สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงันี้ 
  1.  ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใน ก า รห า
คุณภาพเครือ่งมอื ไดแ้ก่   
   1.1  อ านาจจ าแนกโดย
วธิหีาความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้
กับคะแนนรวม  (Item  total  Correlation)  
โดยใชส้ตูรสหสมัพนัธข์องเปียรส์นั   
     1.2  หาค่าความเชื่อมัน่  
(Reliability)  ต าม วิธีข อ งค รอนบ าค  
(Cronbach)  โด ย ใช้ สู ต รสัมประสิทธิ ์
แอลฟา  (-Coefficient)  ของครอบบาค  
(Cronbach)   

    2.  สถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่ 
     2.1  รอ้ยละ  
(Percentage) 
   2.2  ค่าเฉลีย่  (Mean) 
   2.3  ค่ าส่ วน เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation)   
 
ผลการวิจยั 
 ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัตามล าดับ  
ดงันี้ 
    1.  ผลการสงัเคราะห์กรอบ
การพฒันาครูในการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สงักัดองค์ปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัอุดรธานี 
  การสังเคราะห์แนวคิดการ
พฒันาครจูากแนวคดิของนกัวชิาการ   
นักการศึกษาของไทย  และต่างประเทศ  
จ านวน  7  คน  ซึ่งผู้วิจ ัยได้สังเคราะห์
ขึน้มา  น ามาเป็นกรอบแนวคดิการพฒันา
ครูครัง้นี้ประกอบด้วย  การฝึกอบรม  การ
ลาศึกษาต่อ  การเรยีนรู้ด้วยตนเอง  การ
ประชุมสมัมนา  และการเข้าร่วมกิจกรรม
วชิาการ  ทัง้นี้พจิารณาเลอืกองค์ประกอบ
ที่มีค่าความถี่  ร้อยละ  40  ขึ้นไป  และ
การสงัเคราะหแ์นวคดิความคดิสรา้งสรรค์
จากแนวคดิของนักวชิาการ นักการศกึษา
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  8  คน  
ผู้ วิจ ัยได้ สัง เค ราะห์น ามาเป็นกรอบ
แนวคดิความคดิสรา้งสรรค์ประกอบด้วย  
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ความคิดริเริ่ม   ความคิดคล่องแคล่ว  
ค ว าม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น   แ ล ะค ว าม คิ ด
ละเอยีดลออ  พจิารณาเลอืกองคป์ระกอบ
ทีม่คี่าความถี ่ รอ้ยละ  50   
  2.  ผ ลก ารศึ ก ษ าสภ าพ
ปจัจุบัน  ปญัหาและความต้องการ  การ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่ งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน
ศู นย์พัฒ นาเด็ก เล็ก   สังกัด องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุดรธานี  
พบว่าการจดักิจกรรมส่งเสรมิความคดิ
สรา้งสรรค์ของเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันา
เด็ก เล็ก   สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  โดยภาพรวม  ครปูฐมวยัมคีวาม
คดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพปจัจุบนัของการจดั
กิจกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ของ
เดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
อุดรธานี   อยู่ ในระดับปานกลาง  เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านครูปฐมวัยมีความ
คิดเห็นอยู่ ในระดับปานกลางทุกด้าน
เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย  ไดแ้ก่  
ด้านความคดิรเิริม่  ความคดิคล่องแคล่ว  
ด้านความคดิละเอยีดลออ  และความคดิ
ยดืหยุน่  ตามล าดบั และปญัหา/อุปสรรค  
ก า รพ ฒั น าค ร ูใน ก า ร จ ดั ก ิจ ก ร ร ม
ส ่ง เส ร มิ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
อุดรธานี  4  ด้าน  พบว่า  ด้านความคิด

รเิริม่  มปีญัหา  คือ  ครูขาดการศึกษาดู
งานนอกสถานที่  ครปูฐมวยัไม่ค่อยได้รบั
การฝึกอบรมทางวชิาการ  เช่น  การศกึษา
ดูงาน  การจัดนิทรรศการ  ท าให้ครูขาด
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  ในการพฒันาเดก็  
และครูมีความรู้ไม่ตรงกับสายงานด้าน
ความคดิคล่องแคล่ว 
    3.  ผลการศึกษ าการจัด
กิจกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย  ในสถานศึกษาต้นแบบ  
(Best  Practice) 
     ผู้วิจ ัยน าข้อมูลจากการ
สัมภาษ ณ์ ผู้บ ริห าร   ค รูปฐมวัยของ
สถานศึกษาที่ประสบผลส าเรจ็ในการจดั
กิจกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย   อยู่ ในระดับดีมาก  (Best  
Practices)  จากสถานศึกษ า  3  แห่ ง  
ป ระกอบด้ วย   1)  โรงเรียนอ นุบ าล  
หนองหานวิทยายน  อ าเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี   ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  3  
2)  โรงเรยีนบ้านซ าป่าหนั  อ าเภอกู่แก้ว  
จังหวัดอุดรธานี   ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต   3  
3)  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย  อ าเภอ            
กู่แก้ว  จงัหวดัอุดรธานี  ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต   3  และจากโรงเรียนที่ ป ระสบ
ผลส าเร็จ   (Best  Practices)  มาเป็น
แนวทางในการร่างคู่มอืการจดักจิกรรม



             วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม              569                            ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558  

              Journal of Education, Mahasarakham University                                          Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์ของเดก็
ปฐมวยั  ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค ์กรปกครองส่วนท ้องถิน่   จงัหวดั
อุดรธานี   
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาคู่มอืการการ
พัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่ งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยใน
ศู นย์พัฒ นาเด็ก เล็ก   สังกัด องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดอุดรธานี    
มปีระเดน็ทีค่วรน ามาอภปิราย  ดงันี้ 
    1.  ผลก ารศ ึกษ าสภ าพ
ปจัจุบนั  ปญัหา  และความต้องการ  
การพฒันาครูในการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
ความคดิสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัใน
ศ ูนย ์พ ฒั นาเด ็ก เล ็ก   ส งัก ดั อ งค ์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัอุดรธานี  
โด ยภ าพ รว ม   ค ร ูป ฐม ว ยั ม คี ว าม
คดิเห็นเกี่ยวกบัสภาพปจัจุบนัของการ
จดักิจกรรมส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล ็ก  
สังกัด อ งค์ก รปกค รอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น  
จงัหวัดอุดรธานี  อยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ครู
ป ฐมวัย มีค วามคิด เห็ น อยู่ ใน ระดับ              
ปานกลาง  ทุ กด้าน   ส าห ร บั ค ว าม
คดิเห็นของครูเกี่ยวกบัปญัหา/อุปสรรค  
ก า รพ ฒั น าค ร ูใน ก า ร จ ดั ก ิจ ก ร ร ม
ส ่ง เส ร มิ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จังหวัด
อุดรธานี  4  ด้าน  พบว่า  ด้านความคดิ
รเิริม่  มปีญัหา  อุปสรรค  ขาดการศกึษา
ดูงานนอกสถานที่  ครูปฐมวัยไม่ค่อย
ได้ร ับการฝึกอบรมทางวิชาการ  เช่น  
การศกึษาดูงาน  การจดันิทรรศการ  ท า
ให้ครูขาดความคิดรเิริม่สร้างสรรค์   ใน
การพฒันาเดก็และครูมคีวามรูไ้ม่ตรงกบั
สายงาน   ด ้านความค ดิ คล่องแคล่ ว               
มีปญัหาอุปสรรค  ขาดการฝึกอบรม  
ประชุม  สัมมนา  ควรมีการออกก าลัง
กายในการเล่นกลางแจง้พฒันาการของ
เดก็แต่ละคน  ความพรอ้มที่แตกต่างกนั
ท าให้เกดิความล่าช้าในการเรยีน  และ
เดก็ถามเมื่อมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็  
ด้านความคดิยดืหยุ่น  มปีญัหาอุปสรรค  
ได้แก่  ขาดการศกึษาดูงานนอกสถานที ่ 
การบรหิารกลา้มเนื้อมดัเลก็มดัใหญ่  และครู
มคีวามรู้ไม่ตรงกบัสายงาน  ด้านความคิด
ละเอียดลออ  มีปญัหาอุปสรรค  ได้แก่  
ครมูคีวามรูไ้ม่ตรงกบัสายงาน  ควรศกึษา
ต่อ  และ  ขาดการฝึกอบรมเพื่อรบัรู้สิ่ง
ใหม่ๆ  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ  ครูปฐมวัย
เห็นความส าคัญ ของการพัฒ นาครู             
ซึ่งเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพด้านทกัษะ  
ความช านาญในการท างานตลอดจนการ
ปรบัเปลีย่นบุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  สามารถท าได้ด้วย
วธิีการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  ร่วม
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สัมมนาทัง้ในและนอกสถานที่   เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย
ขององค์กร  สอดคล้องผลการวิจยัของ
วิโรจน์  สารรตันะ  (2550  :  14)  ได้ให้
ความหมายการพฒันาครูเป็นการพฒันา
ประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึ้นทัง้นี้
การพฒันาบุคลากรมวีธิกีารหลายวธิี  เช่น  
การฝึกอบรมตามหลกัสูตร  การฝึกปฏิบัติ
ตามโปรแกรมพัฒนา  การศึกษ าต่ อ  
การศกึษาดงูาน  และการประชุมสมัมนา   
  2.  ผลการวิเคราะห์ความ
คดิเห็นเกี่ยวกับสภาพปจัจุบนัของการ
จดักิจกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ภาพรวม   ครูปฐมวัยมีความคิด เห็น
เกี่ ย วกับ สภ าพป ัจจุบัน ขอ งก ารจัด
กิจกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ของ
เดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิ ่น   จงัหวดั
อุดรธานี  เมื่อพจิารณาเป็นรายด ้าน  
พบว่า  ครูปฐมวยั  มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ทุกด้านเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ได้แก่   ด้าน
ความคดิรเิริม่  ความคดิคล่องแคล่ว  ดา้น
ความคิดละเอียดลออ   และความคิด
ยดืหยุ่น  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าแนวทาง
ในการจดัประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสรมิ
พฒันาการด้านสติปญัญาจ าเป็นอย่างยิง่  

ที่จะต้องมกีารพัฒนาสติปญัญาของเด็ก
ปฐมวัย  และควรพัฒนาอย่างรอบด้าน  
ทัง้ด้านการคิด  การใช้ภาษา  การสงัเกต  
และการจ าแนก  การเปรยีบเทียบ  จ านวน  
มิติสัมพันธและเวล  ทัง้นี้ กระบวนการ 
พัฒนาจะต้องเริม่จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่
ซับซ้อนขึ้น  สอดคล้องผลการวิจยัของ
วชิ ยั   วงษ์ ใหญ่   (2533  :  45)  ได้ให้
แนวคดิความคดิสรา้งสรรค์ไวว้่าความคดิ
สรา้งสรรค์เป็นสิง่ที่มใีนตวัเดก็และสามารถ
ส่งเสรมิให้พฒันาได้ด้วยการฝึก  การ
ปฏบิตั ิ  หรอืการส่งเสรมิที่ถ ูกวธิ ี  ซึ ่ง
ค วามค ดิ ส ร ้างส รรค ์เป ็น พฤติกรรม               
ที่เกิดขึ้นได้จากการเรยีนรู ้  ดงันัน้การ
สอนความคดิสรา้งสรรค์ก็คอื  การสอน
ให้นักเรยีนคดิจนิตนาการนักเรยีนลงมอื
ป ฏิบั ติ แ ล ะ ฝึ ก คิด ส ร้า งส รรค์ จ ริง ๆ  
ตลอดจนการฝึกระดมสมองซึ่งการสอน
เช่นนี้จะท าให้  ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กพัฒ นาขึ้ น แล ะแนวท างก ารจัด
กจิกรรม  เพื่อพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
ส าหรับ เด็กปฐมวัยนั ้น   คือ   การจัด
กจิกรรมที่เปิดโอกาสใหเ้ดก็มอีสิระในการ
แสดงออกทางความคิดด้วยการพูดการ
กระท าและการสร้างสรรค์ผลงานตาม
จนิตนาการของเดก็   
      3.  ผลการศึกษ าการจัด
กิจกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย  ในสถานศึกษาต้นแบบ  
ผูว้จิยัน าขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร  
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ครูปฐมวัยของสถานศึกษาที่ประสบ
ผลส าเร็จในการจัดกิจกรรมส่ งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย                
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี ม าก   (Best  Practices)                 
จากสถานศึกษา  3  แห่ง  ประกอบด้วย  
1)  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน  
อ าเภอหนองหาน   จังหวัด อุดรธานี  
ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า อุ ด ร ธ า นี   เข ต   3                  
2)  โรงเรยีนบ้านซ าป่าหนั  อ าเภอกู่แก้ว  
จังหวัดอุดรธานี   ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต   3  
3)  โรงเรยีนบ้านม่วงคอนสาย  อ าเภอกู่
แก้ว  จังหวัดอุดรธานี   ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต   3  และจากโรงเรียนที่ ป ระสบ
ผลส าเรจ็มาเป็นแนวทางในการร่างคู่มอื
การพฒันาครูในการจดักจิกรรมส่งเสรมิ
ความคดิสรา้งสรรค ์ของเด ก็ปฐมวยั               
ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   สงักดัองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  จงัหวดัอุดรธานี  
สอดคล้องกบัผลกาศึกษาของวรางคณา  
กันประชา  (2548)  ได้ศึกษาความคิด
สรา้งสรรค์ของเดก็ปฐมวยั  ที่ท ากจิกรรม
ศิ ล ป ะด้ ว ย นิ้ ว มื อ   ก า รวิ จ ัย ค รั ้ง นี้           
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาระดับและ
เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการจดักจิกรรม
ศิ ล ป ะด้ ว ย นิ้ ว มื อ ที่ มี ต่ อ ค ว าม คิ ด
สรา้งสรรค์ของเดก็ปฐมวยั  กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ  นักเรยีนชาย-

หญิง  อายุระหว่าง  4-5  ปี  โรงเรียน
สาธติอนุบาลมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรม  ราชูปถัมภ์ศูนย์
กรุงเทพมหานคร  เครื่องมอืที่ใช้ในการ
วจิยัคือ  แผนการจดักิจกรรมศิลปะด้วย
นิ้ วมือ  และแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์  ของ  Jellen  และ  Urban  
ผลการวิจัยพบว่า   เด็กปฐมวัยที่ท า
กิจกรรมศิลปะด้วยนิ้ วมือ   มีความคิด
สรา้งสรรค์ทัง้โดยภาพรวม  และรายด้าน
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ทีร่ะดบั  P<  0.5 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  ศ ูนย ์พ ฒั นาเด ็ก เล ็ก  
ส งัก ดั อ งค ์ก รปกค รอ งส ่วนท ้อ งถิ ่น  
จงัหวดัอุดรธานีควรเผยแพร่ผลงานวจิยั
เรื่องนี้ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร ับทราบ  
ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิาร  คร ู
ปฐมวยั  เป็นตน้ 
  1.2  ควรน าคู่มอืการพฒันา
ครูในการจดักิจกรรมส่งเสรมิความคดิ
สร ้างส รรค ์ขอ ง เด ็ก ป ฐมว ยั ในศ ูน ย์
พฒันาเด็กเล็ก  สงักดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัอุดรธานี  ไปใชใ้น
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  
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 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 
  2.1  ควรศกึษาแนวทางการ
พัฒนาครูในรูปแบบอื่น  นอกเหนือจาก
การการพฒันาครูใน  5  รูปแบบ  ได้แก่  
การฝึกอบรม  การลาศึกษาต่อ  การ
ประชุมสัมมนา  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
และการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ 

  2.2  ควรน าผลจากปญัหา  
ความต้องการ  การพัฒนาครูในการจดั
กจิกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ของ
เดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  สงักดั
องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น  จงัหวดั
อุดรธานี  ที่มีผลการประเมินในระดับ
ความคิดเห็นที่มคีะแนนเฉลี่ยปานกลาง
มาท าการวจิยัในโอกาสต่อไป 
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