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จดุมุ่งหมายในการวิจยัในครัง้นีค้ือการศึกษาการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  เพื่อ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก จ านวน 2 ห้อง ซึ่ง
ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องจ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จ านวน 30 
คน รวม  60 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้ างสรรค์ 
(Creativity-based learning) และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking 
Drawing Production) ของเจลเลนและเออร์บาน โดยมีวิธีวิจัยแบบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (Two 
Group Pretest-Posttest Design) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

ผลการวิจัยพบว่า แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนกัเรียนประถมศกึษา ได้รับผลการพิจารณา จากผู้ เชี่ยวชาญด้วยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
(IOC) ซึ่งผ่านเกณฑ์ 0.5 ในทุกหัวข้อ แสดงว่าแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษามีประสิทธิภาพ  และเมื่อน าไปใช้ในการทดลองผลออกมาว่า
นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่พฒันาเพิ่มขึน้ โดยนกัเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 13.63 
และเมื่อได้รับการจดัเรียนการสอนด้วยแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  นักเรียนทัง้หมดมี
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึน้ โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน เท่ากบั 18.13 ขณะที่ผลคะแนนจากการทดสอบ
หลงัเรียนของนกัเรียนในกลุ่มควบคุมซึง่ใช้แผนการสอนแบบปกติมีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนเท่ากับ 14.90 และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มค่า t เท่ากบั 2.33 ดงันัน้การจดัเรียนการสอนด้วยแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้
จากงานสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพที่ส่งเสริมให้นกัเรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สูงขึน้กว่าการจัดเรียน
การสอนด้วยแผนการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 แสดงว่าการจดัเรียนการสอนด้วยแผนการ
สอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์มีผลต่อการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มสงูขึน้อย่างชดัเจน 
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The purpose of this research is to study creativity-based learning for developing the 

creativity of primary school students. The sample consisted of students from Prathom Suksa 
One from two classrooms at Ongkharak Demonstration School, Srinakharinwirot University in Nakhon 
Nayok Province and selected based on a simple random sampling. The sample was divided into two 
classroom groups: the experimental group (n=30) and the control group (n=30), a total of 60 
students. The research instruments were creativity-based learning and The Test for Creative Thinking 
Drawing Production (TCT-DP) (Jellen and Urban). This study used a Two Group Pretest-Posttest 
Design. The progress scores of the experimental and control groups were compared using pretest 
and posttest. The data was collected and analyzed using statistics, including a t-test for dependent 
samples to make comparisons between the experimental group and the control group. The results of 
this research indicated the follows: creativity-based learning for developing the creativity of primary 
school students and received expert judgment by Index of Item-Objective Congruence (IOC), which 
met the criteria of 0.5 on all topics. Creativity-based learning for developing the creativity of primary 
school student was effective in the experiment. The mean of pretest score of the experimental group 
was 13.63. After being taught with creativity-based learning, the creativity of the students improved, 
as reflected by the mean of posttest score of 18.13. The mean of posttest score of the control group 
taught with a conventional learning plan was 14.90. When the two group were compared, the t-test 
statistic value was 2.33. Therefore, creativity-based learning had a higher efficiency to enhance 
creativity than a conventional learning plan with a statistical significance of .05. This indicated that 
creativity could be explicitly improved  through creativity-based learning. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้ตัง้เป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวขึน้มาเป็นผู้น าในอาเซียน 
และเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าพฒันาแล้วนัน้ จ าเป็นที่จะต้องมีการพฒันาใช้นวตักรรมทางเศรษฐกิจ
สงัคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึน้ส าหรับการขับเคลื่อนประเทศให้
ก้าวต่อไป ในการที่ประเทศจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้นัน้ มีผู้ ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้กล่าวถึง
ทกัษะที่ส าคญัและเป็นทกัษะที่ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยและของโลกจ าเป็นต้องมีอย่างยิ่ง
ภายในปี 2020 สรุปไว้ได้ 10 ทักษะ ดังต่อไปนี ้1).การแก้ไขปัญหาที่ซบัซ้อน 2).การคิดวิเคราะห์ 
3).ความคิดสร้างสรรค์ 4).การจดัการบุคคล 5).การท างานร่วมกนั 6).ความฉลาดทางอารมณ์ 7).
รู้จักประเมินและการตัดสินใจ 8).มีใจรักบริการ 9).การเจรจาต่อรอง 10).ความยืดหยุ่นทาง
ความคิด สอดคล้องกบัผลส ารวจความต้องการแรงงานของนายจ้างและองค์กรเกิดใหม่  ได้ท าการ
ส ารวจโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) พบว่า นายจ้างใน
ศตวรรษที่ 21 มีความคาดหวังที่จะให้พนักงานในองค์กรมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และมี
ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด  สอดคล้องกับที่ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ได้กล่าวไว้ว่า “บุคคลที่จะ
ยังคงปลอดภัย และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ คือ บุคคลที่มีทักษะที่หลากหลายทัง้
ทางปัญญา และทางการสื่อสาร เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็น
ต้น ส่วนบุคคลที่ยังพึ่งพาทักษะซ า้ ๆ เช่นเดิมในการประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันจะเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสูงมากที่จะตกงานในอนาคต”(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน, 2559)  

จากข้อความข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนัน้  ท าให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ถือเป็น
กระบวนการคิดกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมาก  ควรจะมีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนตัง้แต่วัยเด็ก ดังที่ดุษฎี อุปการและอรปรียา ญาณะชัยกล่าวไว้ว่า “วยัเด็ก
ถือเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้  เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาสูงสุดและส่งผลต่อสติปัญญา  
บุคลิกภาพ  และความฉลาดทางอารมณ์  การพฒันาเด็กในช่วงวัยนีจ้ึงเป็นพืน้ฐานส าคัญในการ
พฒันาทักษะและความสามารถในระดบัที่สูงขึน้ต่อไป ดงันัน้การเสริมสร้างพฒันาการ การเรียนรู้
ของเด็กจึงขึน้อยู่กบัครู ผู้ปกครองเลือกให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีต้องการพฒันาเด็ก เพื่อสง่เสริม
การเรียนรู้ของเด็กอย่างเต็มศักยภาพ  และเป็นการวางรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ที่จะเป็นก าลงัขบัเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” และความคิดสร้างสรรค์ยงัเกิดจาก
องค์ประกอบของความคิดที่ส าคญัอีกหลายประการ ดังที่ กิลฟอร์ด (Gurilford, 1967) ได้กล่าวไว้
ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่จะคิดได้อย่างกว้างไกลหลายทิศทาง ซึ่งความคิดเช่นนี ้
จะน าไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งที่แปลกใหม่ และยังสามารถคิดวิธีแก้ปัญหามากมายให้ส าเร็จได้ 
ประกอบไปด้วย ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดแปลก
ใหม่ (Originality) คนที่มีความคิดเหล่านีจ้ะเป็นคนที่กล้าคิด ไม่กลวัถูกวิพากษ์วิจารณ์ มีอิสระใน
ความคิด หรือดังที่  เจลเลน และเออร์บาน  (Jellen และ Urban, 1986) ได้นิยามว่า ความคิด
สร้างสรรค์หมายถึงการคิดอย่างมีสาระเชิงนวัตกรรม มีจินตนาการ และเป็นความคิดอเนกนัยซึ่ง
รวมถึงความคิดคล่องแคล่ว (fluency) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) ความคิดริเร่ิม (originality) 
ความคิดละเอียดลออ (elaboration) ความกล้าเสี่ยง (risk-taking) และอารมณ์ขนั (humor) ดงันัน้
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนการคิดที่ส าคัญที่มนุษย์เราใช้พัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ และยงัน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวนั เมื่อมอง
รอบ ๆตัวเรานัน้ ก็จะเห็นว่าสิ่งต่าง ๆที่อยู่รอบตัวเราล้วนเกิดขึน้จากความคิดสร้างสรรค์ การ
ประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ ด้วยเหตุนีป้ระเทศที่พัฒนาแล้วนัน้จึงส่งเสริมเร่ืองความคิดสร้างสรรค์
ให้กับประชาชน โดยการปลูกฝังให้ความคิดสร้างสรรค์นัน้อยู่ในระบบการศึกษารวมไปถึงการ
ประกอบอาชีพด้วย ซึง่หากมองกลบัมาที่ประเทศของเรานัน้ก็คงต้องพดูว่ายงัคงอยู่ห่างไกลมากกบั
การที่จะปลูกฝังสิ่งเหล่านีไ้ด้ ถึงแม้จะมีการวางนโยบายที่เอือ้ต่อการส่งเสริมความคิดให้กับเด็ก
นักเรียน แต่ก็ยังด าเนินการไม่ส าเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พบว่ามาตรฐานที่ 4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทัศน์ ยังอยู่ในระดับต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในหลาย
พืน้ที่(ส านกังานสง่เสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน, 2559) 

การศึกษาของไทยที่มีการกำหนดให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดหมายที่สำคัญประการหนึ่ง
ของการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาไทยส่วนใหญ่ก็ยัง
เน้นด้านวิชาการ สอนให้จำมากกว่าให้คิด โดยอาจลืมไปว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเรียนรู้ด้วยการ
ท่องจำไม่ได้ แต่ต้องลงมือทำและปฏิบัติ ทำให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนนั้นอาจเป็น
ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อย่างเช่นบรรยากาศที่เน้นการแข่งขันทำให้
นักเรียนรู้สึกกดดัน คำตอบไม่มีความยืดหยุ่น ตอบผิดก็โดนตำหนิโดนลงโทษ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่
ควรเกิดขึ้นในการจักการเรียนการสอน เพราะจะเป็นการปิดกั้นความคิดของนักเรียนไม่ให้เกิด
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กระบวนการพัฒนาและเกิดการคิดต่อ เราจึงควรที่จะมีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้ นให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดมากกว่าที่จะใช้คำพูดหรือการกระทำที่หยุดความคิดของนักเรียน และมี
การจัดบรรยากาศการเรียนที่เอ้ือต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ไม่เช่นนั้นกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนก็จะไม่เกิดขึ้นและไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอด 

ผู้วิจยัทราบถึงปัญหา และได้ศึกษาถึงวิธีการเรียนการสอนเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาว่าควร
จะใช้วิธีการอย่างไร ผู้วิจยัพบข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการที่
จะน ามาแก้ปัญหานีคื้อ การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ซึ่งถือเป็นรูปแบบการสอน
ที่มีจะท าให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองในสองด้าน คือในด้านเนือ้หาความรู้ และทกัษะการคิด โดยการ
สอนรูปแบบนีม้ีความโดดเด่นอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้ เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ผู้สอนจะมีวิธีการสอนที่เปลี่ยนบทบาท
จากการเป็นผู้สอนบรรยายเนือ้หาต่าง ๆอย่างละเอียด มาเป็นผู้อ านวยการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
มีการใช้ค าถามให้มากขึน้ มีการสร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียน  เมื่อ
เด็กนักเรียนได้รับการสอนแล้วนัน้จะท าให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในศตวรรษที่ 21 
มงคล เรียงณรงค์ และ ลดัดา ศิลาน้อย (2558) ได้ท าการวิจัยโดยใช้การสอนแนวฐานการเรียนรู้
จากงานสร้างสรรค์ในรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สรุปอภิปลายผลการวิจยัไว้ว่า 
“จากการสมัภาษณ์นกัเรียนหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นกัเรียนให้
ความเห็นว่าขัน้กิจกรรมกลุ่มท าให้นกัเรียนได้ฝึกการคิดไม่ว่าจะเป็นการคิดแก้ปัญหาของกลุ่ม การ
คิดสร้างสรรค์ผลงานกลุ่มจ าต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย” วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558) ได้ท า
การวิจัย เร่ืองการสอนแนวคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่าผู้ เรียนมีการพัฒนาทักษะในด้านการ
ค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด ทักษะในการน าเสนอ ทักษะในการท างานกลุ่ม และทักษะใน
การบริหารเวลาที่ดีขึน้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ที่ผู้วิจัยได้
กล่าวมาแล้วนั้น มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ มีการสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากการจัดการเรียนในปัจจุบัน อย่างที่เป็นปัญหาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงนำการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของมงคล เรียงณรงค์ และลัดดา ศิลาน้อย มาทำการต่อยอดโดยจัดทำแผนการสอนใน
รายวิชาศิลปะ ใช้การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการจัดการ
สอนต่อไปและเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เมื่อเติบโตขึ้นไปในอนาคต จะเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศ และพาประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้

1. เพื่อพัฒนาแผนการสอนในรายวิชาศิลปะ โดยใช้การสอนแนวฐานการเรียนรู้จาก
งานสร้างสรรค์  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาศิลปะด้วยแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. นักเรียนประถมศึกษามีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้สงูขึน้หลงัได้รับการจดัเรียน
การสอนด้วยแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  

2.เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะส าหรับครูผู้ สอนเพื่อการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ห้อง โดยแต่ละห้องนัน้
ประกอบด้วยสมาชิกที่ มีคณุลกัษณะ และความสามารถที่เท่าเทียมกนั 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ จงัหวดันครนายก จ านวน 2 ห้อง ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
1 ห้องจ านวน 30 คน และกลุม่ควบคมุ 1 ห้อง จ านวน 30 คน รวม 60 คน  

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้แผนการสอน

แบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ ใช้เวลาทดลอง 10 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 50 
นาท ี

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ 

การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์   
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ตวัแปรตาม 
- แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
- ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนประถมศกึษา 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ คือ กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ กระตุ้นให้เกิดทักษะ จากสิ่งที่ตนเองสอนใจโดยมีผู้ สอนเป็นผู้ ช่วยให้
ค าแนะน า ซึง่จะได้ฝึกผ่านการคิด ทกัษะการน าเสนอ ทกัษะการท างานเป็นกลุม่อย่างสร้างสรรค์ 

2. แผนการสอน คือ เคร่ืองมืออย่างหนึ่งส าหรับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ สอน 
เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสม ตรงตามเปา้หมายและมีประสิทธิภาพ 

3. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษา คือ ทักษะความสามารถในการคิดที่
หลากหลายและแปลกใหม่ มีความคิดอเนกนัย รวมถึงความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดลออ ความกล้าเสี่ยง และอารมณ์ขัน ซึ่งนักเรียนสามารถสรรค์
ผลงานศิลปะที่มีความแปลกใหม่ แสดงให้เห็นรูปแบบความคิดใหม่ๆ และเป็นการคิดอย่างมี
จินตนาการได้ตามวฒุิภาวะ  

 
สมมติฐานของการวิจัย 

นักเรียนที่ ได้ รับการเรียนการสอนด้วยแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงาน
สร้างสรรค์  มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์สูงขึน้กว่าคะแนนก่อนเรียน และมีคะแนนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุ 
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กรอบความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการออกแบบการสอน 
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

ขัน้ตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
ขัน้ตอนที่ 2 ตัง้ปัญหา แบ่งกลุ่มตาม
ความสนใจ 
ขัน้ตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด 
ขัน้ตอนที่ 4 น าเสนอ 
ขัน้ตอนที่ 5 ประเมินผล 
(วิริยะ ฤาชยัพาณิชย์, 2558) 

แผนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  
 

หลกัการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
1. การสง่เสริมให้ใช้จิตนาการตนเอง 
2. สง่เสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. ยอมรับความสามารถและคณุค่าของคน 
4. ความคิดของทุกคนมีคุณค่า และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
5. ให้ความเข้าใจ เห็นใจและความรู้สึกของคน
อ่ืน 
6. อย่าก าหนดให้ทุกคนคิดเหมือนกัน  ท า
เหมือนกนั 
7. ควรสนบัสนนุผู้ที่คิดค้นผลงานแปลกใหม่ 
8. เอาใจใส่ความคิดแปลกใหม่ของผู้ คนด้วย 
ความยติุธรรมและเป็นกลาง 
9. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องค่อยเป็น
ค่อยไปไม่ควรรีบร้อน 
(นิพาดา เทวกลุ, 2547) 
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บทท่ี 2  
เอกสารงานและวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเร่ือง การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องไว้ดงันี ้
1. หลกัสตูรศิลปะ 

1.1 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. พฒันาการของนกัเรียนในช่วงวยัเด็ก 

2.1 วยัเด็ก 
2.2 พฒันาการความคิดสร้างสรรค์ในวยัเด็ก 

3. การออกแบบการเรียนการสอน 
3.1 ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน 
3.2 หลกัการออกแบบการเรียนการสอน 

4. การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  
4.1 ความหมายการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
4.2 ความเป็นมาการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
4.3 การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
4.4 การออกแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

5. การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
5.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
5.2 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
5.3 ลกัษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
5.4 การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

6. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
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หลักสูตรศิลปะ 
 
ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ตาราง 1 มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คณุค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม 
และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 

ช้ัน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. อภิปรายเก่ียวกับรูปร่าง ลักษณะ 

และขนาดของสิ่ งต่าง  ๆ รอบตัวใน
ธรรมชาติและสิ่งที่มนษุย์สร้างขึน้ 

รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่ งต่าง   ๆ 
รอบตวัในธรรมชาติและสิ่งที่มนษุย์สร้างขึน้ 

2. บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตวั 

ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของ
บริเวณรอบอาคารเรียน หรือรู้สึกถึงความไม่
เป็นระเบียบ ของสภาพภายในห้องเรียน 

3 . มี ทั กษ ะพื ้น ฐ าน ใน การใ ช้ วัส ด ุ 
อปุกรณ์สร้างงานทศันศิลป์ 

การใช้วสัดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดินน า้มัน 
ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน า้ ดินสอสี
สร้างงานทศันศิลป์ 

4. สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี 
ด้วยเทคนิคง่าย  ๆ 

การทดลองสีด้วยการใช้สีน า้ สีโปสเตอร์ สี
เทียนและสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น 

5 . วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ           
ตามความรู้สกึของตนเอง  

การวาดภาพระบายสีตามความ รู้สึกของ
ตนเอง 

 
ตาราง 2 มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น
คณุค่างานทศันศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภมูิปัญญาไทย และสากล 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 
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พัฒนาการของนักเรียนในช่วงวัยเด็ก 
 

วัยเด็ก 
ระยะที่ 1 วยัเด็กตอนต้น  หรือวยัเด็กเล็ก หรือวยัอนุบาล (ช่วงอายุ 3 - 6 ปี) เป็นวยัที่

มีความก้าวหน้าทางพฒันาการในทกุด้าน ได้แก่ 
1. พฒันาการทางร่างกายเป็นวยัที่เด็กสามารถควบคมุร่างกายและอวยัวะต่าง ๆ 

ได้ตามความต้องการของตน จึงสามารถท ากิจกรรมหลาย ๆ อย่างได้ด้วยตนเอง จึง ชอบที่จะ
กระโดดโลดเต้น ปีนป่าย เพื่อฝึกการควบคมุร่างกายให้เกิดความช านาญมากขึน้ ซึ่งผู้ ใหญ่เรียกวยั
นีว้่าเป็น วัยซน ดังนัน้ ผู้ ใหญ่จึงต้องส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั ของเด็กด้วย 

2. พฒันาการทางอารมณ์เด็กในวยันีจ้ะเร่ิมเรียนรู้การแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
อารมณ์จากคนใกล้ชิดรอบ ข้าง มกัจะมีธรรมชาติของอารมณ์เหมือนวยัเด็กตอนต้น คือแสดงออก
อย่างเปิดเผย ไม่ซบัซ้อน แปรปรวนได้ง่าย 

3. พัฒนาการทางสังคมเป็นวัยที่ ต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้วิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื่อน ใหม่ และบุคคลแวดล้อมในสถานศึกษา เด็กจะเรียนรู้ในการแสดง
พฤติกรรมที่ท าให้คนอ่ืน ยอมรับและปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับของสงัคมใหม่ แต่อย่างไร
เด็กวยันีย้งัยดึตนเป็นศนูย์กลางอยู่ เช่น อยากคยุในสิ่งที่ตนต้องการ โดยไม่ค านึงว่าคนอ่ืน ๆ จะพดู
เร่ืองใดอยู่ 

4. พฒันาการทางสติปัญญาเด็กวยันีจ้ะมีพฒันาการทางภาษาอย่างต่อเนื่อง คือ
สามารถใช้ภาษาในรูปแบบของประโยคได้ จะชอบเลียนแบบภาษาพูดและลกัษณะท่าทางจาก
ผู้ ใหญ่ ลกัษณะเด่นของเด็กวยันีคื้อ อยากรู้อยากเห็น ช่างสงสยั ชอบจินตนาการ จึงมกัแสดงออก
ด้วยการซกัถาม เช่น ท าไม อะไร อย่างไร เป็นต้น ส าหรับด้านความจ า เด็กยงัมีอยู่ในวงจ ากดั เช่น 
จ าเลขได้แค่ 1-2 หลกั จ าสีได้เพียงแม่สี เป็นต้น 

ระยะที่  2  วัย เด็กตอนกลาง (ช่ วงอายุ  6 – 9 ปี )พัฒนาการของเด็กในวัยนี ้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มากนกั มีพฒันาการอย่างช้า ๆ ได้แก่ 

1. พัฒนาการทางร่างกายเด็กจะมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวมากขึน้
กว่าเดิม เป็นผลของพฒันาการที่ผ่านมาจากวยัเด็กตอนต้น 

2. พัฒนาการทางอารมณ์เด็กจะเร่ิมมีการควบคุมทางอารมณ์ได้บ้างแล้ว 
ลกัษณะอารมณ์ของเด็กวยันีจ้ะเต็มไปด้วยความสนกุสนาน มีความสขุกบัการได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
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ร่วมกับเพื่อน จนบางครัง้ขาดความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผู้ ใหญ่จึงมักเรียกเด็กในวยันีว้่า 
วยัสนกุสนาน 

3. พัฒนาการทางสังคมเด็กจะยังไม่มีการแบ่งกลุ่มทางเพศในการท ากิจกรรม
อย่างชดัเจน แต่จะเร่ิมลดการยึดตัวเองเป็นศนูย์กลางแห่งความคิดและการกระท าลง และเร่ิมให้
ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อน รักพวกพ้อง แต่ทัง้นีเ้พื่อนในวัยเดียวจะเร่ิมมีบทบาทต่อทัศนคติและ
ความคิดของเด็กมาก ขึน้มากเดิม 

4. พฒันาการทางสติปัญญาเด็กจะเร่ิมเรียนรู้และมีประสบการณ์เพิ่มขึน้ รู้จกัใช้
เหตุผลในการตัดสินใจ เลือกท าในสิ่วที่ตนสนใจ มีความรับผิดชอบมากขึน้ สามารถจดจ าสิ่งที่
เรียนรู้ไปแล้วได้อย่างแม่นย า สามารถเรียงล าดบัตวัเลขไม่มากนกัได้ รู้จกัแยกแยะสีได้มากกว่าวยั
เด็กตอนต้น         

ระยะที่ 3 วยัเด็กตอนปลาย (ช่วงอายุ 10 –12 ปี) ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญของวัย
เด็ก เนื่องจากว่าเป็นวยัที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจนในทกุด้านหลายประการ ดงันี ้

1. พฒันาการทางร่างกายร่างกายของเด็กวยันีจ้ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อีกครัง้หนึ่ง โดยเฉพาะผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ 10 ปีคร่ึง 
ในขณะที่เด็กชายจะเร่ิมการเปลี่ยนแปลงเมื่ออาย ุ12 ปีคร่ึง บางครัง้เรียกวยันีอี้กอย่างว่า วยัเตรียม
เข้าสูว่ยัรุ่น 

2. พัฒนาการทางอารมณ์เด็กวัยนีจ้ะสามารถควบคุมและเรียนรู้การแสดงออก
ทางอารมณ์ที่สงัคมยอมรับ เร่ิมมีความวิลกกงัวลและความเครียด เนื่องจากปัญญาในกลุ่มเพื่อน
และการได้รับการยอมรับในกลุ่ม หรือแม้กระทั่งการแข่งขันในด้านการเรียนกบัเพื่อนร่วมชัน้ จนดู
เหมือนกบัว่าเด็กในวยันีห้งดุหงิดได้ง่าย 

3. พัฒนาการทางสงัคมเด็กจะเร่ิมมีการแบ่งกลุ่มระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
อย่างเด่นชดั และจะเลือกท ากิจกรรมที่เหมาะสมของเพศของตน เพื่อนวยัเดียวกนัจะมีอิทธิพลต่อ
ความคิดและการกระท ามากขึน้ ผู้ใกล้ชิดจึงควรให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการคบหาเพื่อนของเด็ก        

4. พัฒนาการทางสติปัญญา เด็กในวัยนีม้ีระดับทางสติปัญญาที่เพิ่มขึน้ในอีก
ระดับหนึ่ง โดยเร่ิมมีจินตนาการกว้างไกลขึน้ สามารถเปรียบเทียบได้ เข้าใจความสัมพันธ์และ
ความแตกต่างของสิ่งรอบตวั เข้าใจในความสมัพนัธ์ของตวัเลขมากขึน้ และมีความจ าที่แม่นย าขึน้
กว่าเดิมมาก 
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พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็ก 
 

พฒันาการความคิดสร้างสรรค์ในวยัเด็ก 
อายุ 0-2 ปี มีพัฒนาการด้านจินตนาการ อายุ 2 ปี มีความพร้อมที่จะส ารวจ

สิ่งแวดล้อมรอบตวั 
อายุ 2-4 ปี ต่ืนตัวกบัสิ่งแปลกใหม่ ใช้จินตนาการกบัการเล่น มีความเป็นตวัของ

ตวัเองสงู แต่ช่วงความสนใจสัน้ 
อายุ 4-6 ปี สนุกกบัการวางแผน สนุกกบัการเลน่ การท างาน ชอบเลน่สมมติและ

ทดลองเลน่บทบาทต่าง ๆ โดยใช้จินตนาการ มีความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ แม้จะเข้าใจ
ในความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ไม่ดีนักพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียน    
(อาย ุ6-12 ปี)               

อายุ 6-8 ปี จินตนาการสร้างสรรค์เปลี่ยนไปสู่ความจริงมากขึน้ชอบบรรยาย
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นค าพูดรักการเรียนรู้และต้องการประสบการณ์ที่ท้าทายและสร้าง
ความสนกุสนาน 

อายุ 8-10 ปี สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัว มี
ความสามารถในการเรียบเรียงค าถาม ความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มพนูมากขึน้ 

อายุ 10-12 ปี ชอบการส ารวจค้นคว้า ชอบการทดลอง มีสมาธิหรือช่วงความ
สนใจนานขึน้ 

แมคมิลแลน (อารี รังสินนท์, 2526: 41-42; อ้างอิงจาก Macmillan. n.d. ) ได้แบ่ง
พฒันาการทางจินตนาการของเด็กออกเป็น 3 ขัน้คือ 

ขัน้ที่ 1 เป็นขัน้ที่เด็กเล็ก ๆ มีความรู้สึกเก่ียวกบัความงามซึง่เป็นทางน าไปสูค่วาม
จริง  

ขัน้ที่ 2 เป็นระยะที่เด็กเร่ิมเข้าใจถึงความเป็นจริงเด็กจะเร่ิมมีค าถามถึงสาเหตุ
และผลด้วยการถามว่า“ ท าไม”  

ขัน้ที่ 3 เด็กเร่ิมเข้าใจคิดที่ละน้อย ๆ ในสิ่งที่เด็กพบเห็นในโลกแห่งความจริง 
ทอร์แรนซ์ (สุวรรณาทองก้อน, 2542: 29: อ้างอิงจาก Torrance. 1964: 87-88) ได้

กลา่วถึงพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้
แรกเกิด-2 ปีในระยะขวบแรกของชีวิตเด็กเร่ิมพัฒนาการด้านจินตนาการจะเห็น

ได้จากที่เด็กเร่ิมถามชื่อสิ่งต่างๆการพยายามท าสิ่งต่างๆหรือจังหวะเด็กเร่ิมแสวงหาโอกาสท าสิ่ง
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แปลกใหม่ไปกว่าเดิมโดยมีความกระตือรือร้นที่จะท าที่จะคิดส ารวจสิ่งต่างๆมากขึน้โดยเร่ิมชิมดม
สัมผัสด้วยความอยากรู้อยากเห็นดังนัน้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้ส ารวจโดยการจัด
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีที่ว่างมีวัสดุอ านวยต่อการคิดการเล่นจะสามารถช่วยให้เด็กพัฒนา
ความคิดจินตนาการได้ดี 

ระยะ 2-4 ปีเด็กเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงแล้วถ่ายทอดประสบการณ์
ที่รับรู้โดยการแสดงออกและจินตนาการเช่นเด็กไม่เข้าใจว่าท าไมไม่ให้เล่นน า้ร้อนเมื่อเด็กมีโอกาส
สมัผสัจบัต้องน า้ร้อนก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เล่นไม่ได้ในระยะนีเ้ด็กจะตื่นเต้นกบัประสบการต่าง ๆ เด็กมี
ช่วงสนใจสัน้เร่ิมรู้สึกเป็นตัวของตัวเองและเกิดความเชื่อมั่น แต่การเรียนรู้ใหม่ ๆ อาจท า ให้เด็ก
ตกใจหวาดกลวัดังนัน้ครูพ่อแม่และผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กควรระมัดระวังให้เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภยัอยู่เสมอของเล่นที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการของเด็กได้ดีคือของเล่นที่ไม่มีโครงสร้างตามตวั
เช่นดินเหนียวดินน า้มนัไม้บล็อค 

ระยะ 4-6 ปีในวัยนี เ้ป็นวัยที่ เด็กมีจินตนาการสูงเด็กเร่ิมสนุกสนานกับการ
วางแผนและการคาดคะเนในสิ่งที่เกิดขึน้จากการเล่นเด็กเร่ิมเล่นเรียนแบบผู้ ใหญ่หรือผู้ ใกล้ชิดมี
ความอยากรู้อยากเห็นเด็กจะพยายามค้นหาข้อเท็จจริงเด็กเร่ิมเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืนและเร่ิมคิด
ค านึงถึงการกระท าของคนที่มีผลต่อบุคคลอ่ืนจากการเล่นและการแสดงบทบาทสมมติตาม
จินตนาการครูพ่อแม่และผู้ที่เก่ียวข้องกบัเด็กควรสง่เสริมให้เด็กได้เลน่ตามล าพงัเพราะการเลน่ตาม
ล าพงัจะช่วยพฒันาการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้โดยการจดัหาของเล่นต่างๆ
เช่นวสัดเุหลือใช้ประเภทต่างๆหรือของเลน่ที่ผู้ ใหญ่ใช้แล้วให้เด็กเลน่ 

 
การออกแบบการการเรียนการสอน 

 
ความหมายของการออกแบบการการเรียนการสอน 

การออกแบบ 
เป็นค าที่มีการใช้ในศาสตร์สาขาต่าง  ๆ เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมการ

ออกแบบมัณฑนศิลป์ การออกแบบเคร่ืองประดับ เป็นต้น คาว่า “การออกแบบ” หมายถึง การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการที่ดาเนินการก่อนการพัฒนาหรือสร้างบางสิ่ง
บางอย่าง หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่มีเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจงไม่ใช่การแก้ปัญหาทัว่ไป ดังนัน้เมื่อนาการออกแบบมาใช้กบัการเรียนการสอน การ
ออกแบบการเรียนการสอนจึงแตกต่างจากการวางแผนการเรียนการสอนทัว่ไปตรงที่การออกแบบ
การเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้อย่างใด
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อย่างหนึ่งของนักเรียนการออกแบบโดยทั่วไปเป็นกระบวนการที่รวมถึงการวางแผน การพัฒนา
และการประเมินผล ทัง้สามส่วนนีล้้วนส่งผลต่อจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการ เช่นเดียวกับ
การออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนัน้จึงต้องท าด้วยความแน่นอน
ระมดัระวงัและใช้ความช านาญการ สิ่งที่นกัออกแบบต้องค านึงถึงคือ ด้านประสิทธิผล หรือผลการ
เรียนรู้ที่ต้องการ ประสิทธิภาพ คือการประหยดัในด้านของเวลาและการใช้ทรัพยากรและความพึง
พอใจที่มีต่อผลงาน นอกจากนีก้ารออกแบบยังเป็นงานที่ต้องอาศัยทัง้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความรู้เก่ียวกับสิ่งที่ต้องการออกแบบ ดังนัน้ผลงานของการออกแบบแม้จะมีจุดมุ่งหมายอย่าง
เดียวกัน ใช้แนวคิดและหลกัการอย่างเดียวกัน ผลงานการออกแบบก็อาจจะแตกต่างกันได้ จาก
การรวบรวมข้อสงัเกตในการออกแบบในงานต่าง  ๆ จ านวนมากรวมถึงงานการออกแบบการเรียน
การสอน โดยมลีกัษณะที่ส าคญัของการออกแบบดงันี ้

1. การออกแบบเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเป็นสิ่งนาทางเพื่อสร้างสิ่งใหม่ 
2. สิ่งใหม่ที่เป็นผลงานการออกแบบต้องนาไปใช้ได้และมีประโยชน์ 
3. งานพืน้ฐานในการออกแบบคือการแปลงสารสนเทศจากความต้องการ

ไปสูส่ารสนเทศในการออกแบบผลงา 
4. การออกแบบต้องอาศยัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
5. การออกแบบเก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหา แต่การแก้ไขปัญหาทัง้หลายไม่

จาเป็นต้องผ่านการออกแบบ 
6. ในการออกแบบนัน้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นได้ทัง้กระบวนการที่มี

ขัน้ตอนเป็นลาดบัขัน้หรือเป็นไปเองโดยอตัโนมติั 
7. การออกแบบเป็นศาสตร์ หรือผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ 
8. การออกแบบต้องอาศัยทักษะทางเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็น

เหตผุลและใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
9. กระบวนการออกแบบเป็นกระบวนการพฒันา(กลุชาต จนัทร์เพ็ญ, 2558) 

 
การเรียนการสอน 

ทิศนา แขมมณี (2555, น. 2-6) ได้วิเคราะห์วิวัฒนาการของการสอนไว้อย่าง
ชดัเจนโดยกล่าวว่า การสอนเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ในการที่จะช่วยเหลือกันและ
กนัในการเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ รอบตัวเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต ในยุคแรก  ๆ การสอนมีลกัษณะ
ของการถ่ายทอดความรู้ความคิด ความเชื่อ ทกัษะและเจตคติ ในยุคนัน้เชื่อว่าความสามารถที่สอน
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ผู้ อ่ืนได้เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะที่บางคนมี เป็นสิ่งที่ติดตวัมาแต่ก าเนิด ไม่สามารถฝึกฝนกนั
ได้ การสอนในช่วงนีจ้ึงมีลกัษณะเป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์ ค าศพัท์ที่ใช้ในช่วงนี ้ได้แก่ 

“การครอบงา” (indoctrination) ใช้ในความหมายที่เป็นการใช้อิทธิพลในการ
ดาเนินการโดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนละทิง้ความคิด ความเชื่อเดิม 

“การปลูกฝัง” (inculcation) ใช้ในความหมายที่เป็นการพร่าสอนความคิด
ความเชื่อด้วยวิธีการชกัจงู โน้มน้าวให้ผู้ เรียนคล้อยตาม 

“การสอน” (teaching) เป็นการดาเนินการสอนในลกัษณะที่เป็นทางการใน
เร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากลัทธิความเชื่อ เช่นในเร่ืองของอาชีพ การสอนเป็นการถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความเชื่อ ทักษะและเจตคติ โดยเน้นหนักที่บทบาทของผู้สอน และความสัมพันธ์ของ
ผู้สอนกบัผู้ เรียน หรือ “ครูกบัศิษย์” การถ่ายทอดโดยครู เรียกว่าเป็น “การสัง่สอน” หรือ “การสอน” 

ต่อมาเมื่อวิทยาการทางการศึกษาก้าวหน้าขึ น้ตามล าดับ  การสอนก็เร่ิม
เปลี่ยนแปลงเป็นศาสตร์มากขึน้เนื่องจากมีการศึกษาวิจยัซึ่งชีว้่า การจดัการเรียนการสอนที่มีการ
วางแผนและมีการใช้หลักการทางการศึกษาต่าง   ๆ อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ เรียนบรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในยุคนีจ้ึงนิยมใช้ค าว่า “การเรียนการสอน” (instruction) ดังนัน้ 
การเรียนการสอนจึงหมายถึงการจัดเตรียมเงื่อนไขการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่างตัง้ใจเพื่อท าให้ผู้ เรียนเกิดความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งตามที่
ต้องการ นอกจากนีค้ าว่า “การสอน” และ “การเรียนการสอน” ก็เป็นค าที่มักใช้แทนกัน (กุลชาต 
จนัทร์เพ็ญ, 2558) 

ในยุคที่การสอนเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์นี  ้ยังมีค าศพัท์อ่ืน  ๆ ที่ใช้สื่อความหมาย
เช่นเดียวกบัค าว่า “การสอน” แต่ต่างกนัในรายละเอียด ซึง่ทิศนา แขมมณี (2555, น. 7-11) ได้แจก
แจงไว้อย่างชดัเจน สรุปได้ดงันี ้

การศึกษา (education) เป็นค าที่ใช้ในวงกว้าง หมายถึง ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ไม่เจาะจงสว่นใหญ่มิได้มีการวางแผน เกิดขึน้อย่างไม่เป็นทางการ 

การฝึกอบรม  (training) หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง
เฉพาะเพื่อพฒันาทกัษะเฉพาะซึง่สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ทนัที เช่น การฝึกอบรมทกัษะวิชาชีพ
ต่าง  ๆ 

การติวหรือกวดวิชา (tutoring) หมายถึง การสอนซ่อมเสริมเพื่อให้ผู้ เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในจุดที่เป็นปัญหาหรือเป็นความต้องการของผู้ เรียน  ซึ่งมักเป็นการสอนแบบ
กลุม่เล็กหรือตวัต่อตวัเพื่อให้ได้ผลต่อผู้ เรียนสงูสดุ 
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การชีแ้นะ (coaching) หมายถึง การสอนเป็นรายบุคคลโดยผู้สอนทาหน้าที่
สาธิตและก ากับการปฏิบัติของผู้ เรียน  ให้ค าชีแ้นะเพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของผู้ เรียนจน
ผู้ เรียนประสบความส าเร็จมกันิยมใช้ในวงการที่เน้นลกัษณะงานที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย  เช่น 
วงการกีฬา เป็นต้น 

การนิเทศ (supervising) ใช้ในความหมายเดียวกับการชีแ้นะ มักนิยมใช้ใน
วงวิชาชีพ เช่นในวงการศึกษามีศกึษานิเทศก์ท าหน้าที่ในการนิเทศการศกึษา ในวงการธุรกิจมีบคุล
ทาหน้าที่นิเทศการปฏิบติังาน เป็นต้น 

การสอนทางไกล (distance learning) เป็นการสอนที่ผู้ เรียนและผู้ สอนไม่
จ าเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน ผู้ เรียนจ านวนมากไม่ว่าจะอยู่ที่ใดสามารถจะเรียนรู้จากครูผู้ สอนคน
เดียวกนัได้ในเวลาเดียวกันโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ เช่น โทรทศัน์ วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์
เป็นเคร่ืองมือในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร 

การสอนแบบไม่มีครู (instruction without teacher) เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (programmed instruction) ที่มีผู้ จัดท าไว้เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโปรแกรมส าเร็จรูปนีม้ีทัง้ที่อยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์  ตารา เอกสารหรือ
แผ่นดิสก์ที่ใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ เรียกว่า  “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” (computer-assisted 
instruction หรือ CAI) ซึง่การเรียนรู้ในลกัษณะนีจ้ะมีบทบาทมากขึน้ในอนาคต 

การสร้างความรู้โดยผู้ เรียน (construction) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ซึง่มีพืน้ฐานจากแนวคิดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้ด าเนินการเรียนการสอนมา
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้ เรียน และเน้นบทบาทของผู้ เรียนเป็นผู้กระท า (acting 
on) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ เหตุการณ์หรือสิ่งต่าง  ๆ ในสงัคมและสิ่งแวดล้อม
รอบตัวที่ได้ประสบด้วยกระบวนการทางปัญญาและกระบวนการทางสังคม  ไม่ใช่การรับเข้ามา 
(taking in) จากการที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอด 

ค าศัพท์ที่ใช้กับการสอนที่มีอยู่อย่างหลากหลายดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็น
แนวโน้มของบทบาทของครูในกระบวนการเรียนรู้ของมนษุย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชดัเจนจากผู้ที่มี
บทบาทเด่นและเป็นฝ่ายกระท า เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้มาเป็นผู้ เรียนมีบทบาทเด่นและเป็นฝ่าย
ลงมือกระท าเองเพื่อสร้างความรู้  ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 
(ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2542) ซึง่กลา่วถึงแนวการจดัการศกึษาในมาตรา 22 ไว้ดงันี ้
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“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ” 

การสอนจึงเป็นกระบวนการที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียนโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการด าเนินการที่เกิดขึน้นัน้เป็นไปอย่างมีการ
วางแผนหรือตัง้ใจให้เกิดขึน้มิใช่การเกิดขึน้ตามยถากรรม ส่วนการเรียนการสอนอาจมีครูหรือไม่มี
ครูก็ได้  

 
การออกแบบการเรียนการสอน 

อารียา ภูจอมข า (2561) เมื่อน าค าทัง้สองคือ “การออกแบบ” และ “การเรียนการ
สอน” มารวมกันเป็น “การออกแบบการเรียนการสอน” (instructional design) นกัการศึกษาด้าน
การออกแบบการเรียนการสอนได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

ดิคและแครี ให้ความหมาย การออกแบบการเรียนการสอน คือกระบวนการ
วางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลเุป้าหมายการเรียนการสอนที่ต้องการ โดย
ตอบคาถามให้ได้ว่าจะสอนอะไรและสอนอย่างไรจึงจะบรรลเุป้าหมาย และจะทราบได้อย่างไรว่า
บรรลเุปา้หมายแล้ว 

ซีลส์ และกลาสโกว์ ให้ความหมาย การออกแบบการเรียนการสอน คือ
กระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบที่น าเอาทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอนมาท าให้การเรียน
การสอนมีคณุภาพ 

แชมบอช และมาเกลียโร ให้ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน 
คือ กระบวนการเชิงระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียนเพื่อจดัหาสิ่งที่จะช่วยให้นกั
ออกแบบการเรียนการสอนสร้างสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน 

สมิทและราแกน  ให้ความหมาย การออกแบบการเรียนการสอน คือ 
กระบวนการที่เป็นระบบในการน าหลกัการเรียนรู้และหลักการสอนไปวางแผนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

กานเย เวเกอร์ โกลาส และเคลเลอร์ ให้ความหมายของการออกแบบการ
เรียนการสอน เป็นการนาหลกัการเรียนรู้ไปออกแบบเหตกุารณ์ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ี
ก าหนดขึน้อย่างมีเป้าประสงค์ชัดเจน หรือที่เรียกว่า การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่คาดหวงั 
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สมจิต จันทร์ฉาย (2557) ได้ให้ความหมายว่า การออกแบบการเรียนการ
สอนมีลกัษณะที่ส าคญั คือ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบที่นามาใช้ในการศึกษาความต้องการของ
ผู้ เรียนและปัญหาการเรียนการสอนเพื่อแสวงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอน ซึ่ง
อาจเป็นการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่หรือสร้างสิ่งใหม่โดยนาหลกัการเรียนรู้และหลกัการสอนมาใช้ในการ
ด าเนินการ เป้าหมายของการออกแบบการเรียนการสอนคือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน แต่
อาจมีผู้สงสยัว่า การออกแบบการเรียนการสอนมีความเหมือนหรือแตกต่างจากการวางแผนการ
เรียนการสอนอย่างไร หากย้อนไปดทูี่ลกัษณะส าคญัของการออกแบบตามที่โรว์แลนด์ ได้กล่าวไว้
ในตอนต้นในเร่ืองลกัษณะส าคัญของการออกแบบก็จะพบคาตอบว่า การวางแผนการเรียนการ
สอนโดยทัว่ไปอาจจะไม่มีการออกแบบการเรียนการสอน แต่การออกแบบการเรียนการสอนต้องมี
การวางแผนการเรียนการสอนเสมอ ผู้ ออกแบบการเรียนการสอนต้องมีทัง้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ 

ดังนัน้การออกแบบการเรียนสอนจึงมีความหมายว่ากระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบโดยน าหลกัการหรือทฤษฎีต่าง ๆมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของการเรียนการ
สอนที่ได้ตัง้ไว้ และตอบสนองความต้องการของนกัเรียน 

 
หลักการออกแบบการการเรียนการสอน 

สมจิต จันทร์ฉาย (2557)ในการออกแบบการเรียนการสอนมีหลักการพืน้ฐานที่
ผู้ออกแบบการเรียนการสอนควรค านึงถึงเพื่อช่วยให้การออกแบบการเรียนการสอนมีคณุภาพ ดงันี ้

1. ค านึงถึงผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นเป้าหมายส าคญั การออกแบบการเรียน
การสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มากกว่ากระบวนการสอน ผู้ออกแบบการ
เรียนการสอนจะต้องพิจารณาผลการเรียนรู้อย่างชดัเจน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางสาหรับการเลือก
กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้ เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน เวลาที่ใช้ คุณภาพการสอน เจตคติและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
ปัจจยัเหลา่นีค้วรน ามาพิจารณาในการออกแบบการเรียนการสอน 

3. รู้จักประยุกต์ใช้หลักการเรียนการสอน วิธีสอน รูปแบบการเรียนการสอน ให้
เหมาะสมกบัระดับวยัของผู้ เรียนและเนือ้หาสาระ เพื่อให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
และมีสว่นร่วมทัง้ทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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4. ใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลาย ผู้ออกแบบการเรียนการสอนควรเลือกใช้สื่อที่
ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และความแตกต่างในการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ 

5. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนที่มีคณุภาพควรได้รับการพฒันา
อย่างต่อเนื่องเร่ิมจากการวางแผน การน าไปทดลองใช้จริง และน าผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
จากผู้ เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคณุภาพมากขึน้ การพฒันาอย่างต่อเนื่องเช่นนีจ้ะทา
ให้การเรียนการสอนมีคณุภาพ 

6. มีการประเมินผลครอบคลุมทัง้กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้ เรียน ทัง้นี เ้พื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และน่าสนใจมากขึน้ การประเมินผลผู้ เรียน ไม่ควรมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อทราบผล
การเรียนรู้ของผู้ เรียนเท่านัน้ แต่ควรให้ได้ข้อมลูที่น าไปพฒันาผู้ เรียนให้บรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ 

7. องค์ประกอบการเรียนการสอนมีความสมัพันธ์กัน องค์ประกอบการเรียนการ
สอน เช่นจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ควรมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกัน และเหมาะสมกับผู้ เรียนและบริบทการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการหลักการพืน้ฐานในการออกแบบการเรียนการสอนที่น ามากล่าว
ข้างต้นนีเ้ป็นแนวทางทั่วไปส าหรับนักออกแบบการเรียนการสอนที่เร่ิมต้นการท างานในด้านนีไ้ด้
น าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพและบริบทการเรียนการสอน 

 
การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

 
ความหมายการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

มงคล เรียงณรงค์ และ ลัดดา ศิลาน้อย (2558) กล่าวว่า รูปแบบการสอนแนว
สร้างสรรค์ เป็นฐาน ( CBL ) หมายถึง การสอนที่เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้
ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ กระตุ้นให้เกิดทักษะ การคิด ทักษะการน าเสนอ ทักษะการท างาน
เป็นกลุม่อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. ขัน้กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ครูน าเสนอด้วยสื่อรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
รูปภาพ คลิปวีดีโอ ข่าว เหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวนั สิ่งของ และเกม 

2. ขัน้ตัง้ปัญหารายบุคคล นักเรียนแต่ละคนตัง้ปัญหาจากสื่อที่ครูได้น าเสนอ 
โดยครูท าการสุม่เพื่อซกัถาม สนทนา พดูคยุ ใช้สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อน าไปสูก่ารแก้ปัญหา 
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3. ขัน้กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาชุดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
สร้างสรรค์โครงงาน หรือในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

4. ขัน้น าเสนอผลงาน นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานต่อชัน้เรียนโดยมีการ
วิเคราะห์วิจารณ์ในรูปแบบการแข่งขนั หรือน าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย 

5. ขัน้ประเมินผล ด้วยรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย เช่น การเขียนความรู้สึก
ของตวัเอง เกม การท าแบบทดสอบ การแสดงบทบาทสมมติ การท าแผ่นพบั และการประเมินด้วย
สื่อที่ลากหลาย เป็นต้น 

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558) กล่าวว่า การใช้กระบวนการ CBL คือ กระตุ้นความ
สนใจ ซึง่อาจใช้เร่ืองจากหนงัสือพิมพ์ ข่าวทีวี ดาราดงั หรือเร่ืองใกล้ตวัที่เด็กสนใจ ให้คิดตัง้ค าถาม
หรือ หวัข้อเพื่อให้เขาค้นคว้าในเร่ืองนัน้ ๆ แบ่งกลุ่มให้ค้นคว้า ระหว่างที่เขาค้นคว้าครูอาจเดินเพื่อ
คยุและบางกลุ่มต้องการการสอนจากครู จากนัน้ให้มีการน าเสนอเร่ืองที่แต่ละกลุ่มค้นหามา ตรงนี ้
เป็นจุดที่ส าคญัมาก เด็กที่ออกมาพดูจากแต่ละกลุ่มก็จะจ าเนือ้หาต่าง ๆ ได้เองจากประสบการณ์
ในการเรียนรู้ และเขาจะคิดได้ว่าเขาควรจะจัดการอย่างไรกับมัน เพื่อน  ๆ ก็จะคอยโหวต ให้
คะแนน วิจารณ์ ซกัถาม ความรู้ที่เกิดขึน้ในชัน้เรียนอาจดีกว่า เหมาะกว่า และเป็นจริงกว่าในต ารา
ที่ส าคญัมนัเอาไปใช้ในชีวิตเขาได้จริง 

ดังนั น้ การสอนแนวฐานการเรียน รู้จากงานส ร้างสรรค์ จึ ง เป็นการสอนที่ เป็ น
กระบวนการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าความรู้ กระตุ้นให้เกิดทกัษะ จากสิ่ง
ที่ตนเองสอนใจโดยมีผู้ สอนเป็นผู้ ช่วยให้ค าแนะน า ซึ่งจะได้ฝึกผ่านการคิด ทักษะการน าเสนอ 
ทกัษะการท างานเป็นกลุม่อย่างสร้างสรรค์ 

 
ความเป็นมาการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558) กล่าวว่า “การสอนแนวสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-
based Learning Model เป็นรูปแบบการสอนนีไ้ด้ท าการวิจัยต่อยอด มาจาก Problem-based 
Learning PBL ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการสอนแนวผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งได้ผลดีในหลาย
ประเทศ เป็นการสอนแนว Active Learning คือการจัดการสอนให้ผู้ เรียนต่ืนตัวในการค้นคว้า
แทนที่จะรอรับการบรรยายแบบเดิม ก็มีอาจารย์ส่วนหนึ่งของเราได้น ามาใช้ในวิชาที่ตนสอนใน
หลายคณะ หลายมหาวิทยาลยั ซึง่มกัจะใช้ผสมผสานกบัการสอนแบบดัง้เดิมคือการเลคเชอร์ การ
สอนแบบ PBL มีขัน้ตอนโดยสรุปสัน้  ๆดังนีค้รับ แบ่งกลุ่ม ผู้ เรียนกลุ่มละประมาณ 6-10 คน ให้
ค้นคว้า เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ สอนจัดหามาให้ผู้ เรียน จะได้ฝึกการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ฝึกความ
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ร่วมมือผู้ เรียนจะได้รับความรู้ใหม่  ๆ จากการค้นคว้าผู้ สอนจะลดบทบาทในการสอนมาเป็น
ผู้อ านวยการ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผู้ เรียนจะได้น าเสนอแนวคิด และแนวทางในการแก้ปัญหา
นัน้  ๆ ส่วนการวดัผลนัน้จะแตกต่างจากการวัดผลแบบเดิมมาก ผู้สอนจะท าการวัดผลแบบค่อย
เป็นค่อยไป ไม่ได้วัดผลจากการท าข้อสอบ เพื่อวัดว่าผู้ เรียนรู้อะไรบ้าง แต่จะวดัผลออกมาหลาย
ครัง้และหลายด้าน (Multi-dimensional Assessment) เช่น วัดการน าข้อมูลมาใช้อย่างมีเหตุผล 
วดัการน าเสนอผลงานการท างานเป็นร่วมมือ และก็จะวดัหลายครัง้เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะ
ในด้านที่ตนเองยังขาดไป ซึ่งผู้ เรียนเองจะมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านทักษะต่าง  ๆ และยงัเก็บ
เก่ียวความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าและท าโครงงานในการวัดผลครัง้สุดท้าย ผู้ สอนจะประเมินผล
ออกเป็นผลการเรียนที่ไม่ได้มีแค่เกรด แต่รายงานผลด้านอ่ืน  ๆ ด้วยและอาจจะให้กรรมการ
ภายนอกเป็นผู้ประเมินผลในการสอบน าเสนอ ผลงานเพื่อจบการเรียนในวิชานัน้  ๆ PBL จึงเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับยุคสมัยที่ข้อมูลความรู้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างทุกวนันี ้และได้มีการ
น าไปใช้อย่างกว้างขวางในโรงเรียนทั่วไป เพราะท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะต่าง  ๆ แทนที่จะได้แต่
เนือ้หาความรู้แบบเดิม 

ในการวิจัยกับกลุ่มนักเรียนในบ้านเรา PBL ก็ได้ผลดีครับ แต่สิ่งที่ยังขาดหายไปใน
การเรียนแบบ PBL คือทักษะในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ อาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมและสงัคม
บ้านเรา มกัเน้นให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบที่ต้องท าอะไรเหมือนกนัแต่งตวั เข้าแถว เรียน และการสอบ
ก็มุ่งเน้นให้นกัเรียนท าข้อสอบชุดเดียวกนัและเลือกตอบค าตอบที่ถูกซึง่มกัจะมีค าตอบเดียว ความ
ชินในเร่ืองที่ทุกคนต้องตอบข้อเดียวกัน ท าให้นักเรียนของเราจึงคุ้นเคยกับความเหมือน และขาด
ทกัษะในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความแตกต่างครับ จากการ
วิจยัเมื่อผู้ เรียนของเราเรียนด้วย PBL ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่าง
กนัน้อยมาก ผมจึงได้น าเอาทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ร่วมกบั PBL เพื่อสร้างรูปแบบการ
เรียนใหม่ที่น่าจะเหมาะกบับ้านเรา งานวิจยัที่ท ามีสามขัน้ตอนครับ 

ในขัน้แรก เพื่ อจะหาว่ามีกระบวนการ (Process) และ บรรยากาศ (Context) 
อะไรบ้าง ที่จะช่วยให้ผู้ เรียนนอกจากจะมีทกัษะต่าง  ๆ เช่นเดียวกบั PBL แล้วยงัมีทกัษะในการคิด
สร้างสรรค์อีกด้วย 

ขัน้ที่สอง ทดลองใช้กระบวนการนี ้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อวดัผลความ
แตกต่าง 

และขัน้ตอนที่สาม น าไปใช้ทั่วไปหลายวิชา เพื่อวัดประสิทธิภาพ จากการท าการ
ทดลองสอนวิชาฟิสิกส์ ด้วยกระบวนการ CBL ผลเป็นที่น่าพอใจครับ ผู้ เรียนนอกจากสนุกกบัการ
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เรียน ได้ความรู้ และเป็นความรู้ที่น าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหารอบ  ๆ ตวัได้จริงแล้ว 
ยงัได้พฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย” 

 
การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558) กล่าวว่า ในการสอนแบบเดิม ผู้ สอนจะมีก าหนดการ
สอนที่ชัดเจน ตัง้แต่บทที่ 1 ไปเร่ือย  ๆ จนจบเนือ้หาในหลักสูตรนัน้  ๆ ลักษณะการสอนแยก
ออกเป็นวิชาอย่างชดัเจน แต่ในCBL ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้บรรยายเนือ้หาต่าง  ๆ 
อย่างละเอียด มาเป็นผู้อ านวยการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แปลงจาก Lecturer มาเป็น Facilitator 
การสอนท าโดยกระบวนการ 8 ข้อ และบรรยากาศ 9 ข้อ 

กระบวนการ 8 ข้อ 
1. สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ Inspiration 
2. เปิดโอกาสให้ค้นหา รวบรวมข้อมลู แยกแยะและน ามาสร้างเป็นความรู้ 
3. การสอนมักจะท าเมื่อมีค าถาม เป็นการสอนแบบรายคนหรือรายกลุ่ม

มากกว่าการสอนรวม 
4. ให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสหาทางแก้ปัญหา ด้วยตนเอง  
5. ใช้เกมส์ให้มีสว่นในการเรียนรู้ในห้องเรียน  
6. แบ่งกลุม่ท าโครงงาน  
7. ให้น าเสนอผลงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
8. ใช้การวดัผลที่เป็นการด้านต่าง ๆ ออกมาตามเปา้หมายที่ได้ออกแบบไว้ 

บรรยากาศ 9 ข้อ 
1. ครูควรเหลือเวลาให้เด็กค้นคว้ามาก ๆ คยุมาก ๆ น าเสนอมาก ๆ 
2. ใช้เวลาในการสอนให้น้อยลงและมักจะเดินสอนตามกลุ่มมากกว่าสอน

รวม 
3. หลีกเลี่ยงการอธิบายอย่างละเอียด แต่จะพยายามให้เด็กค้นหาค าตอบ

เอง ครูจึงมกัจะตอบค าถาม ด้วยค าถามเพื่อให้เด็กสนใจต่อ 
4. ในการสอนแบบเดิม ผู้ เรียนมักกลวัผิด เพราะผู้สอนมักจะมีค าตอบที่ถูก

เอาไว้แล้ว ดังนัน้ใน CBLครูจะหลีกเลี่ยงการตัดสินแบบเด็ดขาด เช่น ถูกต้อง ผิด แต่จะใช้วิธีถาม
ว่า แน่ใจหรือ ท าไมคิดอย่างนัน้ หรือ เพื่อน ๆ คิดเห็นอย่างไรในเร่ืองนี ้

5. บรรยากาศของ CBL ที่ส าคญัมาก ๆ คือ การสนบัสนนุให้คิด 
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6. ใช้เร่ืองที่เด็กสนใจเป็นเนือ้หาน า และการค้นคว้า และเนือ้หาวิชาความรู้
ตามต าราเป็นตัวตามช่วงเวลาเรียนควรยาวกว่า 90 นาที และอาจเรียนหลายวิชาพร้อม ๆ กัน 
ขึน้กบัปัญหาที่ตัง้เก่ียวโยงกบัวิชาใดบ้าง ครูอาจสอนพร้อม ๆ กนัทัง้ 2-3 วิชาในห้องเรียนเดียวกนั 

7. CBL จะเน้นให้เด็กสนใจพฒันาการตนเองในด้านต่าง ๆ จึงไม่จ าเป็นต้อง
วดัผลครัง้เดียว ควรมีการวดัผลและรายงานผลให้เด็กรู้และพฒันาตนเองในแต่ละด้าน 

8. CBL จะได้ผลดีจากความสมัครใจ ความสนใจของเด็ก และความร่วมมือ 
มากกว่าการบงัคบัให้รู้ดงันัน้การตดัคะแนนและลงโทษ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง 

9. ครูจะเป็นผู้ รับฟังเร่ืองราวที่เด็กคิด น าเสนอ และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กบัเด็ก 
ครูอาจมีการติติง และแสดงความคิดเห็นในจังหวะที่เหมาะสม และสิ่งที่จ าเป็นมาก ๆ คือการให้
ก าลงัใจ 

 
ออกแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558) กล่าวว่า การออกแบบการสอนตามแนวทางการสอน
แนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์มีขัน้ตอน 5 ขัน้ตอนดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ แม้ในรูปแบบการสอนแบบปกติจะมีขัน้น าเข้าสู่
บทเรียน เพื่อน าผู้ เรียนเข้าสูเ่นือ้หาบทเรียนของเราอยู่แล้วก็ตาม แต่ในการจดัการเรียนรู้แบบ CBL 
นัน้ มีความจ าเป็นมากที่เราจะต้องกระตุ้นความสนใจผู้ เรียน การท าให้ผู้ เรียนนัน้มีความอยาก 
อยากเรียน อยากรู้ อยากค้นหาค าตอบ ถือเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จในการจัดการเรียนการ
สอนแนว CBL 

ในการจัดการสอนแบบดัง้เดิมที่เราคุ้นชิน มักจะใช้ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง  ๆ 
หรือแม้กระทัง่การลงโทษเพื่อให้ผู้ เรียนสนใจในเนือ้หาบทเรียน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผู้ เรียนฟังครูสอน 
แบบจ าเป็น และเข้าเรียนแบบจ าทน ขาดความสนใจต่อบทเรียนที่เราเตรียมการมา แต่ในการ
จดัการ 

เรียนการสอนแนว CBL นัน้จะมีวิธีการจดัการกระตุ้นผู้ เรียนที่แตกต่างออกไป ซึ่ง
จะส่งผลให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิม และสนใจในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้ โดยที่เรา
สามารถจดัการกระตุ้นความสนใจได้ดงันี ้

1. ใช้เหตุการณ์ ต่าง ๆที่ เก่ียวข้องกับผู้ เรียน หรือสิ่งที่ผู้ เรียนสนใจเป็น
ตวักระตุ้น ปกติแล้วผู้สอนมักจะมีเป้าประสงค์ในใจว่า เรียนเพื่อสอบ เราจึงสอนเพื่อให้ผู้ เรียนไป
สอบ จนลืมคิดไปว่า การเรียนคือการพัฒนาชีวิต เนือ้หาที่เรียนต้องน าไปใช้ในชีวิตของผู้ เรียนได้ 
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ถ้าเรียนไปแล้วไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง นัน่แสดงว่าเนือ้หานัน้ไร้ค่า แต่ถ้าเนือ้หาที่ผู้ เรียนสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั เนือ้หาเหลา่นัน้จะไม่ไร้ค่าอีกต่อไป  

ผู้สอนจึงมีหน้าที่จดัการให้เนือ้หานัน้เก่ียวข้องกบัชีวิตของผู้ เรียน เช่น “เงินหา
ง่ายถ้าใช้เป็น” “คนรวยใช้เงินอย่างไร” การใช้เร่ืองการเก็บออม และการลงทุนเพื่อกระตุ้นความ
สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ แทนที่จะบอกให้จ าสตูรอย่างเดียว การใช้เนือ้หาเร่ืองพืชพนัธุ์ที่ปลกูได้ใน
บ้านของตัวเองกระตุ้นความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ แทนที่จะสอนให้จ าพืชที่ไกลตวั หรือการใช้
บทสนทนาที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัในการกระตุ้นความสนใจในวิชาภาษาองักฤษ แทนที่จะสอน
แค่ไวยากรณ์ เป็นต้น 

2. ใช้สื่อมัลติมีเดีย การใช้สื่อมัลติมีเดียถือเป็นการกระตุ้นความสนใจของ
ผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี ทัง้รูปภาพ เสียง ข้อความต่าง ๆที่น ามาใช้ ผู้ สอนจ าเป็นจะต้องเลือกสื่อที่
เก่ียวข้องกบัเนือ้หา โดยที่สื่อนัน้เป็นสื่อที่กระตุ้นความสนใจ หรือสร้างแรงบนัดาลใจในบทเรียนนัน้ 
ๆได้ดี จึงจะส่งผลต่อผู้ เรียนได้มาก และส่งผลให้ผู้ เรียนอยากหาค าตอบในเนือ้หาที่เราจะท าการ
เรียนการสอน ครู อาจารย์ วันนีส้บายเพราะมีคนทั่วโลกท าสื่อต่าง ๆให้ใช้ฟรี โดยไม่มีค่าลิขสิทธ์ิ 
คณุครูสามารถน ามาใช้ได้เลย ในบทต่อไปจะน ารายละเอียดที่มาของสื่อเหล่านีม้าเลา่สู่กนัฟังครับ 

3. ใช้เกม หรือกิจกรรม การใช้เกมหรือกิจกรรมนัน้เป็นตวัเลือกที่ดีมากในการ
กระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน ซึ่งเกมหรือกิจกรรมที่เลือกมานัน้อาจจะเป็นสนัทนาการง่าย ๆทัว่ไป 
จนไปถึงเกมหรือกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับเนือ้หาที่เราจะจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้ สอน
สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายให้เหมาะกบัผู้ เรียน 

การกระตุ้นผู้ เรียนนัน้ผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกบัผู้ เรียน 
เราต้องรู้ก่อนว่าเนือ้หาที่เราจะท าการจดัการเรียนการสอนนัน้จ าเป็นกบัชีวิตของผู้ เรียนหรือไม่ แล้ว
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนือ้หานัน้ เพื่อเป็นการดึงความสนใจผู้ เรียนได้อย่างเต็มที่ ท าให้
ผู้ เรียนเห็นความส าคัญในเนือ้หา ซึ่งจะท าให้ผู้ สอนสามารถเลือกเนือ้หามาใช้ในกระบวนการ
กระตุ้นได้ง่ายขึน้ ผู้สอนนัน้สามารถใช้การกระตุ้นทัง้สามหวัข้อพร้อมกนัได้ เช่น การใช้เหตกุารณ์ที่
เก่ียวข้องกบัชีวิตของผู้ เรียนมาน าเสนอในรูปแบบของสื่อมลัติมีเดีย เมื่อจบการน าเสนอสื่อแล้วจึง
น าเกม หรือกิจกรรมมาเป็นการกระตุ้นอีกทีหนึ่ง 

ขัน้ตอนที่ 2 ตัง้ปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ขัน้ตอนต่อมาหลงัจากการ
กระตุ้นความสนใจคือการตัง้ปัญหา และแบ่งกลุ่มผู้ เรียนตามความสนใจ กระบวนการนีท้ัง้หมดจะ
เป็นการใช้ปัญหาเป็นตวัน า ขัน้การตัง้ปัญหาในรูปแบบของการจดัการเรียนการสอนแนว CBL นัน้
ผู้สอนไม่ได้เป็นผู้ก าหนดค าถามให้ตัง้แต่แรก แต่จะเป็นการปล่อยให้ผู้ เรียนค้นหาปัญหาที่ตนเอง
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สงสัย โดยปัญหาที่เกิดขึน้นัน้จะเป็นปัญหาที่ผู้ เรียนสนใจในบทเรียน เมื่อผู้ เรียนค้นพบปัญหาที่
ตนเองสงสยัแล้วนัน้จึงท าการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ จ านวนของกลุ่มนัน้จะตัง้ขึน้ตามจ านวน
ปัญหาที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน และสมาชิกของแต่ละกลุ่มนัน้ก็จะเกิดจากความพอใจของผู้ เรียนเอง 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆด้วยตนเอง 

กระบวนการ CBL นัน้จะได้ผลดีมากจากความสมัครใจ ความสนใจ และความ
ร่วมมือกนัของผู้ เรียน กระบวนการนีจ้ะเห็นได้ว่าผู้ เรียนนัน้ไม่ได้ถูกบงัคบัให้รู้ แต่เกิดความ “อยาก
รู้” ด้วยตนเอง และเมื่อผู้ เรียนเกิดความอยากรู้ นั่นจึงเป็นจังหวะที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนนัน้
ค้นหาเนือ้หาที่ตนเองต้องการ ซึง่ผู้ เรียนนัน้พร้อมที่จะเปิดรับความรู้นัน้ได้อย่างเต็มที่ 

ขัน้ตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนที่ใช้เวลามากที่สุดในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนแนว CBL ผู้สอนจะปล่อยให้ผู้ เรียนนัน้ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มที่ ผู้ สอนนัน้มีหน้าที่เดินให้ค าปรึกษาตามกลุ่ม ให้ค าปรึกษาเวลาที่ผู้ เรียนมีปัญหา ผู้ สอน
จะต้องหักห้ามใจไม่ให้สอน แต่จะเปลี่ยนหน้าที่จากการสอนทั่วไปที่คอยบอกต่อเนือ้หาค าตอบ
และตัดสินความถูกต้องของค าตอบ เป็นผู้ ให้ค าปรึกษา ชีแ้นะ และตอบค าถามด้วยค าถาม เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้คิด โดยหลีกเลี่ยงการตดัสิน และการอธิบายเนือ้หาอย่างละเอียดอนัจะเป็น
การส่งผลให้ผู้ เรียนหมดอิสระทางความคิด แต่จะใช้วิธีการง่าย ๆเช่นการถามกลบั จะดีเหรอ แน่ใจ
เหรอ ท าไมถึงคิดแบบนัน้ มนัมีวิธีการอ่ืนที่ดีกว่านีห้รือไม่ หรือเพื่อน ๆคิดเห็นอย่างไรในเร่ืองนี ้ 

สิ่งส าคัญอีกข้อหนึ่งส าหรับผู้สอนนัน้ไม่ใช่ความรู้ในเนือ้หาข้อมูลนัน้ ๆ แต่เป็น
แหลง่ข้อมลูต่าง ๆที่เก่ียวข้อง เพื่อที่ผู้สอนนัน้จะสามารถน าไปแนะน า  

ท าการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ จ านวนของกลุ่มนัน้จะตัง้ขึน้ตามจ านวนปัญหา
ที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน และสมาชิกของแต่ละกลุ่มนัน้ก็จะเกิดจากความพอใจของผู้ เรียนเอง และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆด้วยตนเอง 

กระบวนการ CBL นัน้จะได้ผลดีมากจากความสมัครใจ ความสนใจ และความ
ร่วมมือกนัของผู้ เรียน กระบวนการนีจ้ะเห็นได้ว่าผู้ เรียนนัน้ไม่ได้ถูกบงัคบัให้รู้ แต่เกิดความ “อยาก
รู้” ด้วยตนเอง และเมื่อผู้ เรียนเกิดความอยากรู้ นั่นจึงเป็นจังหวะที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนนัน้
ค้นหาเนือ้หาที่ตนเองต้องการ ซึ่งผู้ เรียนนัน้พร้อมที่จะเปิดรับความรู้นัน้ได้อย่างเต็มที่ ผู้สอนหลาย
ท่านอาจจะมีข้อโต้แย้งว่า ถ้าหากผู้ เรียนนัน้ค้นหาค าตอบไม่ได้ หรือได้ค าตอบที่ ไม่ถูกต้องนัน้จะ
เกิดข้อเสียอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะท าให้ผู้สอนหลายท่านยกเลิกวิธีการนีแ้ละหนักลบัไปใช้รูปแบบ
สอนแบบเดิมเพื่อความสบายใจ แต่เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนแนว CBL นัน้เรามองไกล
มากกว่าค าตอบที่ถูกต้อง แต่คือการฝึกฝนให้ผู้ เรียนได้รู้จักคิด และรู้จักค้นคว้าหาข้อมูล รู้จัก
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เลือกใช้และตดัสินใจในข้อมูลที่หาได้อย่างง่ายดายในยุคสมัยนีผ้่านเคร่ืองมือต่าง ๆ ถ้าผู้สอนนัน้
ยงักงัวลเก่ียวกับค าตอบที่ผู้ เรียนได้จะไม่ตรงกบัความถูกต้องของเนือ้หา ผู้ เขียนจะขอบอกว่าอย่า
เพิ่งใจร้อนเพราะว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแนว CBL นัน้เราเพิ่งด าเนินการมาได้เพียง
คร่ึงทางเท่านัน้เอง 

ขัน้ตอนที่ 4 น าเสนอ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนนัน้จะได้น าเสนอผลงาน ที่
ตนเองที่ได้ไปค้นคว้าและคิดออกมา และผลงานที่น าเสนอนัน้อยากให้ผู้ สอนพึงระลึกว่านี่คือ
ผลงานแห่งความทุ่มเทของผู้ เรียนอย่างแท้จริง ดังนัน้เมื่อผู้ เรียนออกมาท าการเสนอหน้าชัน้ ผู้สอน
นัน้จ าเป็นจะต้องปลอ่ยให้ผู้ เรียนนัน้น าเสนอจนจบ โดยที่ผู้สอนนัน้ไม่มีความจ าเป็นต้องแทรกแซง
ระหว่างการน าเสนอ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามใดใด ผู้ ที่มีหน้าที่หลักในการแสดงความ
คิดเห็น และซกัถามนัน้คือผู้ เรียนร่วมชัน้  

เมื่อจบการน าเสนอผู้สอนจะเป็นผู้ เปิดประเด็นให้มีการซกัถามในชัน้เรียน และนี่
คือกระบวนการที่จะท าให้ผู้ เรียนนัน้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู ที่ตนเองได้ค้นหามา ถ้าหาก
ข้อมูลที่หามานัน้ไม่ถูกต้อง การซักถามในห้องเรียนนัน้จะเกิดประเด็นใหม่  ๆที่ผู้ น าเสนอนัน้
จ าเป็นต้องมีข้อมลูเพื่อตอบผู้ซกัถามให้ถกูต้อง ซึง่ผู้น าเสนอก็จะพบว่าข้อมลูของตนไม่ถูกต้องหรือ
ครอบคลุมพอ และต้องเพิ่มเติมตรงไหนบ้างจากการซกัถามของผู้ เรียนด้วยกัน โดยที่ผู้สอนจะท า
หน้าที่คอยควบคมุค าถามและข้อคิดเห็นต่าง ๆให้อยู่ในประเด็น ไม่หลดุจากเนือ้หามากนกั ถ้าหาก
ในผู้ เรียนร่วมชัน้ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อสงสยัใดใด ผู้สอนอาจจะเป็นผู้ เร่ิมถามเองก็ได้ เพื่อให้เกิด
บรรยากาศของการซกัถามในชัน้เรียน ซึ่งวิธีการนีอ้าจจะต่อยอดไปสูค่วามรู้ใหม่ ๆที่ไกลกว่าเนือ้หา
เดิมที่เคยสอนกนัมา และเป็นเนือ้หาที่ผู้ เรียนนัน้เต็มใจที่จะค้นหาด้วยตนเอง 

ขัน้ตอนที่ 5 ประเมินผล ขัน้ตอนนีเ้ป็นการประเมินผลกิจกรรมทัง้หมดที่ผู้ เรียนได้
ท ามาตลอดเวลาของการเรียนรู้ในรูปแบบ CBL ก่อนอ่ืนต้องท าความเข้าใจในรูปแบบของการ
ประเมินผลก่อน สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรอบคณุวฒุิแห่งชาติ หรือหลกัสตูรแกนกลางต้องการนัน้ คือการ
ท่ีผู้ เรียนมีการพฒันาทัง้ด้านของ  

1. ความรู้ (Knowledge)  
2. ทกัษะ (Skill)  
3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (Attitude) 

ดังนัน้การประเมินผลนัน้จึงจ าเป็นต้องท าให้ครอบคลุมทัง้ 3 ด้านนี ้ เพื่อให้ได้
คณุภาพของผู้ เรียนที่เป็นมาตรฐาน โดยปกตินัน้ผู้สอนจะคุ้นเคยกบัการประเมินด้านความรู้ นั่นก็
คือการจดัสอบ หรือการหาคะแนนจากแบบทดสอบต่าง ๆที่แสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนนัน้มีความรู้ แต่
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ในส่วนของการประเมินด้านทักษะ และการประเมินด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์นั น้ไม่มีความ
ชัดเจนมากนัก จึงกลายเป็นว่าคะแนนที่เราเห็นกันจากการเรียนรู้ในรูปแบบปกตินัน้มักจะเป็น
คะแนนของความรู้ทัง้สิน้ 

 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

 
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้
ดงัเช่น  

กิลฟอร์ด ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดอเนกนัย ซึ่งคิดได้หลาย
ทิศทาง หลายด้านหลายมมุคิดได้กว้างไกลและน าไปสูก่ารคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการคิด
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ส าเร็จด้วย  

ทอร์แรนซ์ ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า  เป็นความสามารถของ
บคุคลในการสร้างสรรค์ผลิตผลหรือสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่รู้จกัมาก่อน ซึ่งสิ่งเหลา่นีอ้าจเกิดจากการรวม
เอาความรู้ต่าง ๆที่ได้จากความรู้เก่ามาประยุกต์เข้ากับความรู้ใหม่ สิ่งที่เกิดขึน้ไม่จ าเป็นต้อง
สมบูรณ์อย่างแท้จริง อาจออกมาในรูปแบบของผลิตผลทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรืออาจเป็น
กระบวนการเท่านัน้ (kampol, 2555) 

อารี พันธ์มณี (2545, น. 5-6) กล่าวว่า การคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทาง
สมองที่คิดในลักษณะอเนกนัยน าไปสู่การคิดค้นพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการดัดแปลงจากความคิด
เดิมจนเกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมถึงการประดิษฐ์ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎีหลักการได้
ส าเร็จ  

และสิทธิชยั ลายเสมา (2557) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิด
ของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถน าไป
ประยุกต์ทฤษฎี หรือหลกัการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนน าไปสู่การคิดค้นและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่  

จากความหมายของความคิดสร้างสรรค์ข้องต้นที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์ คือ การบวนการคิดของสมองที่มีการคิดค้น สร้างสรรค์ หรือประดิษฐ์ สิ่งที่มีความแปลก
ใหม่ ขึน้มา โดยสิ่งที่ได้คิดมานัน้เกิดจากการน าความรู้เดิมที่มีอยู่มาประยกุต์รวมเข้ากบัความรู้ใหม่ 
จนเกิดสิ่งที่แปลกใหม่ขึน้มา 
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องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์นีไ้ด้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีโครงสร้างทาง

สติปัญญาของกิลฟอร์ด ซึ่งเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้อย่าง
ซับซ้อน กว้างไกล หลายทิศทาง หรือที่ เรียกว่า คิดอเนกนัย โดยได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ า้กนักบัความคิด
ของคนอ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยู่แล้ว
ให้แปลกแตกต่างจากที่เคยเห็น หรือสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ความคิด
ริเร่ิมอาจเป็นการน าเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่งผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ความคิดริเร่ิมมี
หลายระดับซึ่งอาจเป็นความคิดครัง้แรกที่เกิดขึน้โดยไม่มีใครสอนแม้ความคิดนัน้จะมีผู้ อ่ืนคิดไว้
ก่อนแล้วก็ตาม 

2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ า้กันในเร่ือง
เดียวกนั โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

2.1 ความคล่องแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถ
ในการใช้ถ้อยค าอย่างคลอ่งแคล่ว 

2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสมัพันธ์ (Associational Fluency) 
เป็นความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่เหมือนกนัได้มากท่ีสดุเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

2.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expression Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค กลา่วคือ สามารถที่จะน าค ามาเรียงกนัอย่างรวดเร็วเพื่อให้
ได้ประโยคที่ต้องการ 

2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถที่
จะคิดค้นสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ใช้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิฐให้ได้มาก 

3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบ่ง
ออกเป็น 

3.1 ค วาม คิ ดยื ดห ยุ่ น ที่ เกิ ด ขึ น้ ทั น ที  (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะพยายามคิดได้หลายทางอย่างอิสระ ตัวอย่างของคนที่มีความคิดยืดหยุ่นใน
ด้านนีจ้ะคิดได้ว่าประโยชน์ของหนงัสือพิมพ์มีอะไรบ้าง ความคิดของผู้ที่ยืดหยุ่นสามารถจดักลุม่ได้
หลายทิศทางหรือหลายด้าน เช่น เพื่อรู้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสินค้า เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไม่
มีความคดิสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงทิศทางเดียว คือ เพื่อรู้ข่าวสาร เท่านัน้ 
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3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง 
ความสามารถในการดัดแปลงความรู้ หรือประสบการณให้เกิดประโยชน์หลาย  ๆ ด้าน ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ผู้ที่มีความยืดหยุ่นจะคิดดดัแปลงได้ไม่ซ า้กนั 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็น
ขัน้ตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน หรือเป็นแผนงานที่สมบูรณ์ขึน้ ความคิดละเอียดลออ
จดัเป็นรายละเอียดที่น ามาตกแต่ง ขยายความคิดครัง้แรกให้สมบรูณ์ขึน้ 

Jellen; & Urban, 1986, อ้างถึงใน วีณา ประชากูล (2549) กล่าวว่าความคิด
สร้างสรรค์มีองค์ประกอบส าคญัคือ 

1. ความคิดคล่องแคล่ว เป็นความสามารถในการคิดที่สงัเกตผลของการคิดที่ได้
ในเชิงปริมาณ เป็นผลของการคิดที่นบัจากจ านวนของค าตอบในเวลาจ ากดั 

2. ความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถในการคิดที่สงัเกตจากความหลากหลาย
ของค าตอบที่มีแง่มุมที่หลากหลายแตกต่างกัน มีการมองในแง่มุมที่กว้างไม่จ ากัดเฉพาะแง่มมุใด
แง่มมุหนึ่ง 

3. ความคิดริเร่ิม เป็นความสามารถในการคิดที่สังเกตได้จากความแปลกใหม่
ของค าตอบ มีเอกลกัษณ์ และไม่ซ า้กบัความคิดคนอ่ืน 

4. ความคิดละเดียดลออ เป็นความสามารถในการคิดที่สงัเกตได้จากค าตอบที่มี
รายละเอียดหรือข้อมลูปลีกย่อย และความซบัซ้อนที่แสดงให้เห็นอย่างชดัเจน 

เจลเลนและเออร์บาน ยังได้พูดถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มเติมไว้ในเคร่ืองมือของอีกว่าความคิดสร้างสรรค์ควรมีองค์ประกอบของความกล้าเสี่ยง การ
ข้ามเส้นเขตแดนการเชื่อมโยง การคิดแตกต่างไม่ติดแบบแผน และการมีอารมณ์ขนัอีกด้วย 

อารี รังสินันท์ (2527, น. 24-34) อธิบายองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้โดย
สรุปดงันี ้

1. ความคิดริเร่ิม หมายถึง ลกัษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างความคิดธรรมดา
หรือความคิดง่าย ๆ ความคิดริเร่ิมที่เรียกว่า Wild Idea เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สงัคม ความคิดริเร่ิมเป็นลกัษณะความคิดที่เกิดขึน้เป็นครัง้แรก เป็นความคิดที่จ าเป็นต้องอาศัย
จินตนาการผสมกับเหตุผลแล้วหาทางท าให้เกิดผลงาน ผู้ที่มีความคิดริเร่ิมเป็นคนกล้าคิด กล้า
แสดงออก พร้อมทัง้กบัทดลอง ทดสอบความคิดนัน้อยู่เสมอ 
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2. ความคล่องตัว หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ า้กันเมื่อตอบปัญหาเร่ือง
เดียวกนัความคล่องในการคิดนีม้ีความส าคญัต่อการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี และต้องการน าวิธีการ
เหลา่นัน้มาทดลองจนกว่าจะพบวิธีการท่ีถกูต้อง 

3. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ประเภท หรือแบบของความคิด แบ่งออกเป็น 
3.1 ความคิดยืดหยุ่น ที่เกิดขึน้ทันที เป็นความสามารถในการคิดอย่างอิสระ

ให้ได้ค าตอบหลายแนวทางในขณะที่คนทัว่ไปจะคิดได้แนวทางเดียว 
3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางการดัดแปลง เป็นความสามารถในการดัดแปลง 

ของสิ่งเดียวให้เกิดประโยชน์หลายด้าน 
4. ความคิดละเอียดลออ เป็นลกัษณะของความพยายามในการใช้ความคิด และ

ประสานความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกนัเพื่อให้เกิดความส าเร็จ 
และสิทธิชัย ลายเสมา (2557) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ ควรจะประกอบไปด้วย 

3 ประการ คือ 
1. สิ่งใหม่ (new, original) เป็นการคิดที่แหวกวงล้อมความคิดที่มีอยู่เดิม ที่ไม่

เคยมีใครคิดได้มาก่อน ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระทัง่ความคิดเดิม ๆ ของตนเอง 
2.ใช้การได้ (workable) เป็นความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ที่ลกึซึง้ และสงูเกิน

กว่าการใช้เพียง "จินตนาการเพ้อฝัน" คือ สามารถน ามาพฒันาให้เป็นจริง และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถตอบสนองวตัถปุระสงค์ ของการคิดได้เป็นอย่างดี 

3. มีความเหมาะสม เป็นความคิดที่สะท้อนความมีเหตุมีผล ที่เหมาะสม และมี
คณุค่า ภายใต้มาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

การที่คนเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ตามลักษณะที่กล่าวมานัน้ ขึน้อยู่กับ
ศกัยภาพการท างาน และการพฒันาของสมอง ซึ่งสมองของคนเรามี 2 ซีก มีการท างานที่แตกต่าง
กนั สมองซีกซ้าย ท าหน้าที่ในส่วนของการตัดสินใจ การใช้เหตุผล สมองซีกขวา ท าหน้าที่ในส่วน
ของการสร้างสรรค์ แม้สมองจะท างานต่างกนั แต่ในความเป็นจริงแล้ว สมองทัง้สองซีก จะท างาน
เชื่อมโยงไปพร้อมกัน ในแทบทุกกิจกรรมทางการคิด โดยการคิดสลบักนัไปมา อย่างเช่น การอ่าน
หนงัสือ สมองซีกซ้ายจะท าความเข้าใจ โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ ขณะเดียวกัน สมองซีก
ขวาก็จะท าความเข้าใจ เก่ียวกับลีลาการด าเนินเร่ือง อารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อเขียน ดั งนัน้ เราจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาสมองทัง้สองซีกไปพร้อม ๆ กัน ไม่สามารถแยกพัฒนาในแต่ละด้านได้ การ
ค้นพบหน้าที่แตกต่างกนัของสมองทัง้สองสว่น ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากได้มากขึน้ 
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ในการพัฒนาสมองของผู้ เรียน ให้ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านการจัดการเรียน
การสอนนัน้ ควรจดัอย่างสมดลุ ให้มีการพฒันาสมองทัง้สองซีกไปด้วยกนั ในเวลาเดียวกนั เพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดความสมดลุในการคิด และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เอนเอียงไปในหลกัการเหตผุล 
มากเสียจนติดอยู่ในกรอบ ของความคิดแบบเดิม และไม่ใช่การคิดด้วยการใช้จินตนาการเพ้อฝัน
มากเกินไป จนไม่มีความสมัพนัธ์กนั ระหว่างความฝัน กบัความสมเหตสุมผล ซึง่จะท าให้ไม่สมารถ
น ามาปฏิบติัให้เป็นจริงได้ ฉะนัน้ จะเห็นได้ว่า การคิดสร้างสรรค์ จึงพึ่งพาทัง้สมองซีกซ้าย และขวา
ควบคู่กนัไป 

ดงันัน้องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์จึงถือว่าเป็นความสามารถทางสมองที่คิด
ได้อย่างซับซ้อน กว้างไกล หลายทิศทาง หรือที่เรียกว่า คิดอเนกนัย  มีความคิดคล่องแคล่ว 
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม ความคิดละเดียดลออ และที่ส าคัญคือท าฝึกฝนให้สมองได้มีการ
คิดอยู่เสมอ  

 
ลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 

Jhonson, 1979, อ้างใน ทิศนา แขมมณี (2555) ได้รวบรวมลักษณะของบุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์จากการศกึษาค้นคว้าของนกัจิตวิทยา สรุปได้ว่า 

1. มีความคิดคล่องแคล่วในการคิด สามรถแสดงความคิดเห็นได้มากมายและ
รวดเร็ว 

2. มีความคิดยืดหยุ่น มีความเข้าใจและไวต่อปัญหา ช่างคิดช่างค้น มีความคิด
ริเร่ิมที่ไม่ซ า้แบบใคร 

3. มีความสนใจในปัญหาที่ต้องเผชิญ มีความมานะในการติดตามปัญหา 
4.มกัใช้เวลาไปในการส ารวจและวิเคราะห์ ชอบท ากิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ใช้

จินตนาการและใช้การส ารวจ 
5.มีความสงสยัและคิดไตร่ตรองก่อนที่จะท าอะไร 
6.มีความเป็นตวัของตวัเอง มีอิสระในการตดัสินใจ ไม่ยดึติดกบักฎเกณฑ์ 
7.มีความนิยมในสิ่งใหม่ ๆและสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ยึดถือของเดิม คิดและ

เชื่อมโยงความคิดในทางที่แปลกใหม่ มีความสามารถคิดเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ใกล้ตวั 
8.ลกัษณะอื่น ๆได้แก่ มีสติปัญญาดี มีพลงัที่จะท างานต่าง ๆ มีความมุ่งหวงัสงู มี

ความสนใจในเร่ืองอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจาเปิดเผยและเป็นบุคคลที่
น่าสนใจ 
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อารี พันธ์มณี  (2537 , น. 69) ได้สรุปลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิด
สร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

1. อยากรู้อยากเห็น มีความใคร่รู้อยู่เป็นนิจ 
2. ชอบเสาะแสวงหา ส ารวจ ศกึษา ค้นคว้า และทดลอง 
3. ชอบซกัถามและถามค าถามแปลก ๆ 
4. ช่างสงสยั เป็นเด็กที่มีความรู้สกึแปลกประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็นเสมอ 
5. ช่างสงัเกต มองเห็นลกัษณะที่แปลกผิดหรือช่องว่างที่ขาดหายไปได้ง่ายและ

รวดเร็ว 
6. ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด ถ้าสงสยัสิ่งใดก็จะถามหรือพยายามหาค าตอบ

โดยไม่รัง้รอ 
7. มีอารมณ์ขนั มองสิ่งต่าง ๆในแง่มมุแปลก ๆและสร้างอารมณ์ขนัอยู่เสมอ 
8. มีสมาธิในสิ่งที่ตนสนใจ 
9. สนกุสนานในการใช้ความคิด 
10. สนใจสิ่งต่าง ๆอย่างกว้างขวาง 
11. มีความเป็นตวัของตวัเอง 
เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นคนที่มีลกัษณะคิดได้อย่างรวดเร็ว มีความ

รอบครอบ ละเอียดลออและลึกซึง้ สามารถวิเคราะห์และหาหนทางแก้ปัญหา รวมทัง้มีความอิสระ
และมีปฏิภาณไหวพริบดี 

นิพาดา เทวกุล (2547) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลกัษณะความคิดแบบอเนก
นยั       คือการคิดหลาย ๆแง่หลาย ๆทาง คิดให้มากที่สดุเท่าที่จะนึกได้ เป็นการมองปัญหาในแนว
กว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมีออกรอบด้าน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์นัน้จะเป็นคนที่มี
ความคิดดงันี ้

ความคิดริเร่ิม (Originality)  คือมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดา
ของคนทัว่ ๆไป 

ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาค าตอบได้หลาย
ทิศทางหลายแง่หลายมมุ 

ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  คือสามารถคิดหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว
ว่องไว รวดเร็ว และได้ค าตอบมากท่ีสดุในเวลาที่จ ากดั 
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ความคิดละเอียดลออ(Elaboration) คือการคิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายหรือ
ตกแต่งความคิดหลกัให้ได้ความหมายที่สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

 ดงันัน้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์จึงควรมีคณุลกัษณะที่ส าคญัคือต้องเป็นผู้ที่มีความคิด
รวดเร็ว คิดได้หลากหลาย มีความคิดแปลกใหม่ สนใจในสิ่งต่าง ๆรอบตัว กล้าที่จะคิดกล้าที่จะ
ถาม  เพื่อให้ได้มาซึ่งค าตอบจองสิ่งที่สงสัย หรือปัญหาที่พบเจอเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับ
ตนเอง 

 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

นิพาดา เทวกุล (2547) กล่าวว่า ในสมยัก่อนเราเชื่อกนัว่าความคิดสร้างสรรค์นัน้เป็น
พรสวรรค์ที่ติดตัวคนบางคนมาตัง้แต่เกิด แต่พอมาถึงปัจจุบนัที่เป็นยุคแห่งวิทยาการท าให้ความ
เชื่อดัง้เดิมที่มีเคยมีมาปรับเปลี่ยนไป เพราะนักจิตวิทยาส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าความคิด
สร้างสรรค์นัน้เป็นความสามารถที่มีอยู่ในตวัมนุษย์ทกุคนตัง้แต่เกิด เพียงแต่มีการแสดงออกหรือมี
พัฒนาการมากน้อยต่างกันไป และยังสามารถพัฒนาเพิ่มให้มีมากขึน้ด้วยการฝึกฝนอย่าง
สม ่าเสมอ 

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นัน้อาจท าได้ทัง้ทางตรงโดยการสอนและฝึกอบรม 
และทางอ้อมก็สามารถท าได้ด้วยการจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สง่เสริมความเป็นอิสระในการ
เรียนรู้อย่างเช่น  

1. การสง่เสริมให้ใช้จิตนาการตนเอง 
2. สง่เสริมและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. ยอมรับความสามารถและคณุค่าของคนอย่างไม่มีเงื่อนไข 
4. แสดงให้เห็นว่าความคิดของทกุคนมีคณุค่า และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
5. ให้ความเข้าใจ เห็นใจและความรู้สกึของคนอ่ืน 
6. อย่าพยายามก าหนดให้ทกุคนคิดเหมือนกนั ท าเหมือนกนั 
7. ควรสนบัสนนุผู้ คิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มีโอกาสน าเสนอ 
8. เอาใจใสค่วามคิดแปลก ๆของคนด้วยใจเป็นกลาง 
9. ระลกึเสมอว่าการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ต้องค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลา 

การพฒันาความคิดสร้างสรรค์นัน้มีเทคนิคที่ใช้กนัอยู่หลายวิธีการด้วยกนัอนัได้แก่ 
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การระดมสมอง(Brainstorming) เป็นเทคนิคเพื่อรวบรวมทางเลือกและการ
แก้ปัญหา โดยให้โอกาสในการคิดอย่างอิสระที่สดุและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆระหว่างการคิด 
เพราะการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นการขดัขวางความคิดสร้างสรรค์ 

การปลูกฝังความกล้าที่จะท าสิ่งสร้างสรรค์ เป็นเทคนิคที่ใช้การตัง้ค าถามง่าย ๆ
เพื่อให้ให้คิดโดยจดัให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับของผู้ อ่ืน เมื่อฝึกฝนมากเข้าก็จะช่วยใน
การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้มีมากขึน้ 

การสร้างความคิดใหม่ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งโดยใช้การแจกแจงวิธีการในการ
แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งมาให้ได้ 10 วิธีการ จากนัน้ก็แบ่ง 10 วิธีการที่ได้ออกเป็นวิธีการย่อย ๆลง
ไปอีก เพื่อให้ได้ทางเลือกหรือค าตอบที่ดีที่สดุ 

การตรวจสอบความคิด เป็นเทคนิคที่ใช้การค้นหาความคิดหรือแนวทางที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยการตรวจสอบความคิดของผู้ที่เคยท าไว้แล้ว 

สิทธิชยั ลายเสมา (2557) กล่าวว่า ในการสอนของครูเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
ควรจดัการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการที่เหมาะสม ดงันี ้

1. การสอน (Paradox) หมายถึง การสอนเก่ียวกับการคิดเห็นในลกัษณะความ
คิดเห็นที่ขดัแย้งในตวัมนัเอง ความคิดเห็นซึ่งค้านกบัสามญัส านึก ความจริงที่สามารถเชื่อถือหรือ
อธิบายได้ ความเห็นหรือความเชื่อที่ฝังใจมานาน ซึ่งการคิดในลกัษณะดังกล่าว นอกจากจะเป็น
วิธีการฝึกประเมินค่าระหว่างข้อมลูที่แท้จริงแล้ว ยงัช่วยให้คิดในสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมที่
เคยมี เป็นการฝึกมองในรูปแบบเดิมให้แตกต่างออกไป และเป็นส่งเสริมความคิดเห็นไม่ให้คล้อย
ตามกัน (Non – Conformity) โดยปราศจากเหตุผล ดังนัน้ในการสอนของครูจึงควรก าหนดให้
นกัศึกษารวบรวมข้อคิดเห็นหรือค าถาม แล้วให้นกัศึกษาแสดงทกัษะด้วยการอภิปรายโต้วาที หรือ
แสดงความคิดเห็นในกลุม่ย่อยก็ได้ 

2.  การพิจารณาลักษณะ (Attribute) หมายถึง การสอนให้นักศึกษา คิด
พิจารณาลกัษณะต่าง  ๆ ที่ปรากฏอยู่ ทัง้ของมนุษย์ สตัว์ สิ่งของ ในลกัษณะที่แปลกแตกต่างไป
กว่าที่เคยคิด รวมทัง้ในลกัษณะที่คาดไม่ถึง 

3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย (Analogies) หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งของ
หรือสถานการณ์การณ์ที่คล้ายคลึงกนั แตกต่างกนัหรือตรงกนัข้ามกนั อาจเป็นค าเปรียบเทียบ ค า
พงัเพย สภุาษิต 
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4. การบอกสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง (Discrepancies) หมายถึง 
การแสดงความคิดเห็น บ่งชีถ้ึงสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากความจริง ผิดปกติไปจากธรรมดาทั่วไป หรือ
สิ่งที่ยงัไม่สมบรูณ์ 

5. การใช้ค าถามยั่วยุและกระตุ้นให้ตอบ (Provocative Question) หมายถึงการ
ตัง้ค าถามแบบปลายเปิดและใช้ค าถามที่ยั่วยุ เร้าความรู้สึกให้ชวนคิดค้นคว้า เพื่อความหมายที่
ลกึซึง้สมบรูณ์ที่สดุเท่าที่จะเป็นได้ 

6.  การเปลี่ยนแปลง (Example of change) หมายถึง การฝึกให้คิดถึงการ
เปลี่ยนแปลงดัดแปลงการปรับปรุงสิ่งต่าง  ๆ ที่คงสภาพมาเป็นเวลานานให้เป็นไปในรูปอ่ืน และ
เปิดโอกาสให้เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการต่าง  ๆ อย่างอิสระ 

7.  การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ  (Exchange of habit) หมายถึง การฝึกให้
นกัศึกษาเป็นคนมีความยืดหยุ่น ยอมรับความเปลี่ยนแปลง คลายความยึดมัน่ต่าง  ๆ เพื่อปรับตน
เข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่  ๆ ได้ดี 

8. การส ร้างสิ่ งใหม่ จากโครงส ร้าง เดิม  (An organized random search) 
หมายถึง การฝึกให้นกัศกึษารู้จกัสร้างสิ่งใหม่ กฎเกณฑ์ใหม่ ความคิดใหม่ โดยอาศยัโครงสร้างเดิม
หรือกฎเกณฑ์เดิมที่เคยมี แต่พยายามคิดพลิกแพลงให้ต่างไปจากเดิม 

9.   ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล (The skill of search) หมายถึง การฝึกเพื่อให้
นกัศกึษารู้จกัหาข้อมลู 

10.   การค้นหาค าตอบค าถามที่ก ากวมไม่ชัดเจน (Tolerance for ambiguity) 
เป็นการฝึกให้นักศึกษามีความอดทนและพยายามที่จะค้นคว้าหาค าตอบต่อปัญหาที่ก ากวม 
สามารถตีความได้เป็นสองนยั ลกึลบั รวมทัง้ท้าทายความคิด 

11. การแสดงออกจากการหยั่งรู้ ( invite expression) เป็นการฝึกให้รู้จักการ
แสดงความรู้สกึ และความคิด ที่เกิดจากสิ่งที่เร้าอวยัวะรับสมัผสัทัง้ห้า 

12.  การพัฒนาตน (adjustment for development) หมายถึง การฝึกให้รู้จัก
พิจารณาศึกษาดูความ ล้มเหลว ซึ่งอาจเกิดขึน้โดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจ แล้วหาประโยชน์จากความ
ผิดพลาดนัน้หรือข้อบกพร่องของตนเองและผู้ อ่ืน ทัง้นีใ้ช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนน าไปสูค่วาม -
ส าเร็จ 

13. ลักษณะบุคคลและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (creative person and 
creative) หมายถึง การศึกษาประวติับุคคลส าคญัทัง้ในแง่ลกัษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิด
ตลอดจนวิธีการ และประสบการณ์ของบคุคลนัน้ 



  35 

14.  การประเมินสถานการณ์ (a creative reading skill) หมายถึง การฝึกให้หา
ค าตอบโดยค านึงถึงผลที่เกิดขึน้และความหมายเก่ียวเนื่องกัน ด้วยการตัง้ค าถามว่าถ้าสิ่งเกิดขึน้
แล้วจะเกิดผลอย่างไร 

15.  พัฒนาทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (a creative reading skill) หมายถึง 
การฝึกให้รู้จักคิดแสดงความคิดเห็น ควรส่งเสริมและให้โอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สกึต่อเร่ืองที่อ่านมากกว่าจะมุ่งทบทวนข้อต่าง ๆ ที่จ าได้หรือเข้าใจ 

16.  การพัฒนาการฟังอย่างสร้างสรรค์  (a creative listening skill)  หมายถึง  
การฝึกให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในขณะที่ฟัง อาจเป็นการฟังบทความ เร่ืองราวหรือดนตรี เพื่อเป็น
การศกึษาข้อมลู ความรู้ ซึง่โยงไปหาสิ่งอ่ืน  ๆ ต่อไป 

17.   พัฒนาการเขียนอย่างสร้างสรรค์ (a creative writing skill) หมายถึง การ
ฝึกให้แสดงความคิด ความรู้สึก การจินตนาการผ่านการเขียนบรรยายหรือพรรณนาให้เห็นภาพ
ชดัเจน 

18.  ทักษะการมองภาพในมิติต่าง ๆ (Visualization skill) หมายถึง การฝึกให้
แสดงความรู้สกึนึกคิดจากภาพในแง่มมุ แปลกใหม่ ไม่ซ า้เดิม 

ดังนัน้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้ได้จากปัจจัยหลาย ๆอย่าง ทัง้การช่วย
พัฒนาจากผู้ สอนที่ท าการจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  และปัจจัยที่
ส าคญัที่สดุก็คือตวัผู้ เรียนที่ต้องมีการพฒันาตนเอง ฝึกพฒันาความคิดตนอยู่เสมอ ๆ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ฐิติรัตน์ คลอ่งดี (2557) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจดัการ
เรียนการสอนแนวโครงงานเป็นฐานส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนตามแผนการเรียนของคณะครุศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากระบวนการความคิดสร้างสรรค์จ านวน 30 คน
ผลการวิจยัพบว่า 1) กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยสอนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ประกอบด้วยขัน้การคิดและเลือกหัวข้อเร่ืองโครงงานการวางแผนโครงงานการปฏิบัติ
โครงงานการเขียนรายงานการน าเสนอผลงานการแสดงผลงานการจดักระบวนการเรียนรู้ดงักล่าว
ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
กลุ่มตวัอย่างโดยการสอนแบบโครงงานเป็นฐานพบว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงั
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เรียนพบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและคะแนนความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดบัดีมาก 

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558) ศึกษาการจัดการเรียนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้
ความ คิดส ร้างสรรค์ เป็นฐาน  Creativity-Based Learning (CBL) ซึ่ งนัก เรียนจะได้ เรียน รู้ 
กระบวนการในการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ปัญหาและอาศัยความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการ 
วิเคราะห์ เคร่ืองมือที่ใช้ มีทัง้หมด 8 กระบวนการ 1) ให้แรงบนัดาลใจเพื่อท าให้ปัญหาง่ายขึน้ 2) 
ศึกษาด้วยตนเองนกัเรียนจะได้ค้นคว้าหาข้อมลูด้วยตนเองเพื่อหาค าตอบที่สร้างสรรค์ 3) นกัเรียน
ปรึกษาครูผู้สอโดยตรง 4) นกัเรียนจะได้แก้ปัญหาของตนเองที่ตนได้รับ 5)อาศยัการเรียนรู้แบบเกม
เป็นฐาน 6)การท างานเป็นทีม 7) การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ และ 8) การประเมินงานร่วมกนัของ
นกัเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่านกัเรียนที่ได้รับการสอนแนวความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานจะ
สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการทางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม การ
สื่อสารกนัภายในกลุม่และการจดัสรรเวลาได้ดีขึน้ 

มงคล เรียงณรงค์ และ ลัดดา ศิลาน้อย (2558) ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงาน
สร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน การวิจัยเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี 
การศึกษา 2557 จ านวน 30 คน การวิจัยใช้ หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน (Action 
Research) การวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น 1) ข้อมลูเชิงคณุภาพน าข้อมลูที่ได้จากการสงัเกตของ
ผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยัและการสมัภาษณ์นกัเรี ฃยนมา วิเคราะห์ ตีความ สรุป ผลแล้วน ามารายงาน
ผลในลกัษณะของการบรรยาย 2) ข้อมูลเชิงปริมาณ น าคะแนนจากแบบวัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ แบบทดสอบท้ายวงจรมาหาค่าเฉลี่ย
และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจากการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ นักเรียนร้อย ละ 83.33 ผ่าน
เกณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.00 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจาก การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ นกัเรียนร้อยละ 80.00 
ผ่าน เกณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.50 

ศิรกาญจน์ จงสิริวฒัน์ (2560) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
(CBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ (CBL) 
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ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ว 21102 เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่ 2) เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
(CBL) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ว 2102 เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่
และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการ
เรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ (CBL) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 221102 
เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชยัยะ
วงศาอุปถัมภ์ปีการศึกษา 2559 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ (CBL) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่โดยใช้แบบฝึกกิจกรรมคะแนนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนและ 2) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 มีความพงึพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ (CBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองแรงและ
การเคลื่อนที่โดยใช้แบบฝึกกิจกรรมในระดบัมาก 

อนรรฆ สมพงษ์ และ ลดาวัลย์ มะลิไทย (2560) ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนโดยวิธีการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ (Creativity Based Leaming: 
CBL) ในรายวิชาการศึกษาเอกสารและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์สาขาวิชาสงัคมศึกษาคณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความพึงพอใจต่อ
การจดัการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ (Creativity Based 
Learning: CBL) ในรายวิชาการศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์สาขาวิชาสังคม
ศึกษากลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาวิชาสงัคมศึกษาชัน้ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนครจ านวน 51 คนผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นประจ าซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอน
แนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ปัญหาที่พบมากที่สุดในการจดัการเรียนการสอนคือปัญหา
ด้านสถานที่จัดกิจกรรมบรรยากาศในห้องเรียนที่ไม่เอือ้อ านวยต่อการจัดกิจกรรมและความพึง
พอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อวิธีการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก 

เจเน็ท (Janet, 2013) ได้ท าการวิจยัโดยใช้วิธีการเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณเร่ืองการใช้
บทเรียนเพื่อท าความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการสอนการคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
สอนความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
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โดยใช้แนวทางการพัฒนาวิชาชีพ เป็นเค ร่ืองมียในการเตรียมครูเพื่ อสร้างและส่งเสริม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะการ
แก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นครูชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 8 คนโรงเรียนในเขต
ชนบทแบ่งออกเป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองแต่ละกลุม่มีครูทุกระดบัชัน้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมี
ส่วนร่วมในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างให้ข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับความหมายและ
ประสบการณ์ที่เก่ียวกับการสอนความคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณกลยุทธ์และความเห็นของครูที่ใช้ในการสอนกลุ่มตัวอย่างทุกคนได้ท ารายการ
ตรวจสอบเสนอข้อแนะน าในการคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณครูทุกคนร่วมฟัง
การแนะน าเก่ียวกับแนวทางการสอนความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณกลุ่ม
ทดลองได้ท าบทเรียนที่ เป็นแบบอย่างเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และความคิดอย่างมี
วิจารณญาณการสงัเกตการสอนและร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไขแนวการสอนในบทเรียน (Lesson 
study) ครูแสดงความเห็นย้อนกลับในการสังเกตการสอนเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิง
ปริมาณเก่ียวกับประสิทธิผลของวิธีการเรียนการสอนของครูทัง้หมดและมีส่วนร่วมในการ
สมัภาษณ์อีกครัง้เมื่อสิน้สดุการศกึษา 

คาญ่า และไบแลน (2016) ได้ท าการประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐานส าหรับหลกัสูตรวิชาเอก: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ บูค่า ภาควิชาดนตรี
ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับพัฒนาศักยภาพ
ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนด้วยการฝึกอบรมในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต่างๆ โดยสรุปได้ว่า
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของหลกัสตูร ประเมินจากนกัเรียนที่เรียนวิชาเคร่ืองดนตรีหลกั แสดงให้
เห็นว่า บทเรียนได้ด าเนินการตามสภาพแวดล้อมปกติได้ค่าความคิดสร้างสรรค์ (= 3.95) 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกได้ค่าความคิดสร้างสรรค์ (= 4.25) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ด้วยสนับสนุนความคิดของนักเรียนมีค่าความคิดสร้างสรรค์ (= 3.73 ) ด้านสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานได้ค่าระดบัสูงสุด (= 4.55) และวิชาเอกเคร่ืองดนตรีบาลา
มะต ่าที่สดุ (= 2.95) 

สรุปการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
(Creativity Based Learning: CBL) ถือเป็นวิธีการเรียนวิธีหนึ่งที่มีขัน้ตอนที่มีความเป็นรูปธรรม 
ท าให้การปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขัน้ตอน นัน้สามารถที่จะเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องได้กบัการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนยังสามารถน ามาใช้ในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียนได้ในทุกระดับและทุกช่วงวัย เพราะมีการน ากระบวนการต่างๆ
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ผสมผสานการฝึกคิดหลายแบบเข้าไว้ด้วยกนั ท าให้ผู้ เรียนนัน้ได้เร่ิมตัง้แต่การฝึกค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และไปจนถึงการสรุปผลต่างๆออกมาด้วยตนเอง มีการใช้เทคโนโลยี สื่อการสอนต่างๆ 
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติกิจกรรมมาก นอกจากนีค้รูผู้ สอนควรมีการสร้างบรรยากาศที่ดี
สถานที่มีความกว้างขวางเหมาะสมกับจ านวนผู้ เรียน จึงจะท าให้ผู้ เรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนโดยใช้การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง 
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการค้นคว้าและวิจัย 

 
ในการด าเนินงานการวิจัย การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ผู้ วิจัยก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล าดับไว้
ดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. แบบแผนการทดลอง 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาทดลอง 
4. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาทดลอง 
5. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากร  

นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ห้อง โดยแต่ละห้องนัน้
ประกอบด้วยสมาชิกที่ มีคณุลกัษณะ และความสามารถที่เท่าเทียมกนั 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ จงัหวดันครนายก จ านวน 2 ห้อง ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
1 ห้องจ านวน 30 คน และกลุม่ควบคมุ 1 ห้อง จ านวน 30 คน รวม 60 คน 

 
แบบแผนการทดลอง 

แบบแผนการทดลอง ส าหรับการท าวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดสอบแบบ 
Two Group Pretest Posttest Design คือ มีการทดสอบก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ จากนัน้เปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าของทัง้ 2 กลุม่ โดยมีแบบแผนดงัต่อไปนี ้

 



  41 

ตาราง 3 รูปแบบของการทดลอง Two Group Pretest Posttest Design 
 

กลุ่มตัวอย่าง สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 

C T1 - T2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์ 

E หมายถึง กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้
จากงานสร้างสรรค์  

C หมายถึง กลุม่ควบคมุที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการสอนแบบปกติ 
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
X หมายถึง การสอนโดยใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  
T2 หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาทดลอง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 
1. แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  
2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์  TCT-DP (The Test for Creative Thinking 

Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน  
 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาทดลอง 
1. แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  

1.1 ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนจากเอกสารและต าราที่เก่ียวข้อง 
เพื่อมาน ามาวิเคราะห์ 

1.2 ศึกษาเนือ้หา เร่ือง การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ จากเอกสาร
และต าราที่เก่ียวข้อง น ามารวบรวมเพื่อเลือกหาความเหมาะสมต่อรายวิชา  

1.3 ศึกษาเนือ้หา เร่ือง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากเอกสารและต าราที่
เก่ียวข้อง น ามารวบรวมเพื่อเลือกเนือ้หาที่เหมาะสมต่อรายวิชา 
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1.4 ออกแบบและวางแผน ในการจัดท าแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงาน
สร้างสรรค์  ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้หา เพื่อให้เหมาะสมกบักลุม่ทดลอง  

1.5 จดัท าแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
มาเป็นตวัจกัการเรียนรู้  

1.6 จากนัน้น าไปเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หา และผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านแผนการสอน  ตรวจความเหมาะสมของสื่อการสอนกบัเนือ้หา และน ามาปรับปรุงแก้ไข  

1.7 หลงัจากท าการปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว จะได้
น าใช้ กบักลุม่ทดลอง 

 
2. แบบทดสอบความ คิดส ร้างสรรค์  TCT-DP (The Test for Creative Thinking 

Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน  
2.1 ศึกษาเก่ียวกับการแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ จากเอกสารและต าราที่

เก่ียวข้อง เพื่อมาน ามาวิเคราะห์หาวิธีที่ดีที่สดุเพื่อน าไปใช้ 
2.2 จากนัน้น าไปเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนือ้หา และผู้ เชี่ยวชาญ

ด้านแผนการสอน  ตรวจความเหมาะสมของสื่อการสอนกบัเนือ้หา และน ามาปรับปรุงแก้ไข  
2.3 หลงัจากท าการปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว จึงได้

น าใช้ กบักลุม่ทดลอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

การทดลองครัง้นีด้ าเนินการกบันกัเรียนจ านวน 2 ห้อง รวม 60 คน โดยห้องหนึ่งเป็น
กลุ่มควบคุม ใช้แผนการสอนแบบปกติและอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองใช้แผนการสอนแบบฐาน
การเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  

1. ก่อนการใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ให้นกัเรียนท า
แ บ บ ท ด ส อบ ค ว าม คิ ด ส ร้ า งส ร ร ค์  TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing 
Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน 

2. ใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  กับกลุ่มทดลอง และ
ใช้แผนการสอนแบบปกติกบักลุม่ควบคมุ 
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3. หลังการทดลองครบ 10 สัปดาห์  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing Production) ของ เจลเลน และ
เออร์บาน อีกครัง้หนึ่ง 

4. ตรวจให้คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน เพื่ อเปรียบเทียบคะแนน
ความก้าวหน้า หาค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัเรียน หาค่าร้อยละความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้ของทัง้ 2 กลุม่ จากนัน้น าคะแนนมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมลู 

 
สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การหาค่าเฉลี่ย ใช้สูตรดังนี้ 
 

 �̅� =   
𝑋

𝑁
 

 

เมื่อ   �̅�     แทน   ค่าเฉลี่ยของคะแนน            

      𝑋     แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
        N      แทน   จำนวนข้อมูลทั้งหมด   

 
2. การหาค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน มีเกณฑ์ที่น่าพึง

พอใจคือตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ใช้สูตรดังนี้ 
 

ร้อยละความก้าวหนา้ของผลการเรียนรู้  =   
𝑋2−�̅�1

คะแนนเต็ม
 × 100 

    

เมื่อ   �̅�1     แทน  คะแนนกอ่นเรียน 

       �̅�2     แทน  คะแนนหลังเรียน  
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3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   S.D. = √
n∑x2 - (∑x)2

n(n - 1)
 

 
เมื่อ    S.D.   แทน    ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     X   แทน    ผลรวมก าลงัสองของคะแนนของทัง้หมดผู้ เรียน  

 X   แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมดของผู้ เรียน 
                   N      แทน    จ านวนผู้ เรียน 

 
4. การหาค่าโดยใช้สตูรของ T-Test independent 

 t = 
𝑥1− 𝑥2

√𝑆𝑃
2[

1

𝑛1
+ 

1

𝑛2
]
      

df = 𝑛1 +  𝑛2 − 2 
 

เมื่อ   x̅1 ,  x̅2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1, 2 

                  Sp
2     แทน ความแปรปรวนร่วม   (Pooled variance) 

       n1   ,   n2    แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1, 2 
          df      แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเร่ืองการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงาน

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ไว้ 3 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงาน
สร้างสรรค์เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ตอนที่ 3 ตวัอย่างผลงานนกัเรียน 

 
ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงาน
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

 
การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้สร้างแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์เพื่อ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  นักเรียนจะได้รับสาระการเรียนรู้ตามตัวชี ว้ัดที่ครบทุกตัวชีว้ัด 
เช่นเดียวกับการสอนแบบปกติ แต่จะต่างกันที่รูปแบบการสอนโดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4 
และเมื่อสร้างแผนเสร็จน าแผนการสอนไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ พิจารณาความเหมาะสม ด้วยการหาค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ผลการพิจารณาพบว่าแผนการสอนมีค่าดชันีที่ผ่านเกณฑ์การวดัผลที่ 
0.5 ในทกุหวัข้อ ดงัตารางที่ 5 
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ตาราง 4 แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์และแผนการสอนแบบปกติ 
 
ครัง้ท่ี แผนการสอนแบบ 

ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
แผนการสอนแบบปกติ 

กิจกกรรม ตัวชีว้ัด กิจกกรรม ตัวชีว้ัด 
1 ขัน้ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 

ผู้ สอนพูดถึงโรงเรียนของเรา 
ให้ นั ก เรียนช่ วยกัน คิดว่ า
โรงเรียนของเราเป็นอย่างไรมี 
อ ะ ไ ร อ ยู่ ร อ บ  ๆ  บ ริ เวณ
โรงเรียนบ้าง เมื่อสนทนาเสร็จ
พานกัเรียนเดินชมบรรยากาศ
รอบ ๆโรงเรียน ให้นักเรียน
จดจ าสิ่งต่าง ๆ เพื่อน าไปวาด
รูป ระหว่างการเดินชมผู้สอน
พูดคุยใช้ค าถามเพื่อกระตุ้ น
ความคิดนกัเรียน 

ศ.1.1 ป.1/1 
 

ผู้ ส อนอ ธิบ าย เร่ือ ง 
พืน้ฐานงานทัศนศิลป์
ด้านต่าง ๆ 
 

ศ.1.1 ป.1/1  

นักเรียนจะเข้าสู่บทเรียนด้วยการได้รับการ
กระตุ้ นความสนใจจากการพาชมสถานที่
ภายในบริเวณโรงเรียน ให้นกัเรียนได้เกิดความ
สนใจ จดจ าสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้จินตนาการของนักเรียน 
และผู้ สอนจะคอยใช้ค าถาม เพื่ อกระตุ้ น
ความคิดนกัเรียน 

ผู้ สอนสอนเนื อ้หาเร่ืองพื น้ฐานงาน
ทัศนศิลป์ด้านต่าง ๆ ตามหนังสือคู่มือ
การสอนวิชาศิลปะชัน้ประถมศึกษาปีที่  
1    ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พื น้ฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง
2560) ซึ่งใช้วิธีสอนต่าง ๆ เช่น บรรยาย 
อธิบาย ซกัถาม เป็นต้น 

2 ขัน้ที่  2 ตัง้ปัญหา แบ่งกลุ่ม
ตามความสนใจ 
ให้นักเรียนวาดรูปหลังจาก
การที่ได้เดินดูรอบ ๆ บริเวณ
โรง เรียน  โดยใช้ความจ า 

ศ.1.1 ป.1/1  
ศ.1.1 ป.1/2 
ศ.1.1 ป.1/5   

นักเรียนท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงาน 

ศ.1.1 ป.1/3  
ศ.1.1 ป.1/4  
ศ.1.1 ป.1/5  
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ครัง้ท่ี แผนการสอนแบบ 
ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

แผนการสอนแบบปกติ 

กิจกกรรม ตัวชีว้ัด กิจกกรรม ตัวชีว้ัด 
ค ว าม คิ ด ล ะ เอี ย ด ล ะอ อ 
จินตนาการของของตนเอง 
เมื่อวาดเสร็จก่อนส่งงานให้
นักเรียนจับกลุ่มกันกับเพื่อน 
โดยให้คิดว่าใครมีภาพวาดที่
เหมือนหรือใกล้เคียงกับของ
ตนให้อยู่กลุม่เดียวกนั 
ให้นักเรียนวาดภาพที่ได้ชมโรงเรียนมาในครัง้
ก่อนโดยผู้ สอนพยายามกระตุ้นอย่าให้ทุกคน
คิดเหมือนกัน ท าเหมือนกัน  เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของผลงาน เมื่อวาดเสร็จนักเรียน
จบักลุ่มกันโดยนักเรียนคิดว่าใครที่วาดผลงาน
เหมือนหหรือใกล้เคียงกับตนให้อยู่เป็นกลุ่ม
เดียวกนั อาจมีนกัเรียนบางคนที่วาดภาพได้ไม่
สวย เพื่อนจะไม่อยากให้อยู่ด้วย ผู้ สอนต้องมี
ก า ร ห ว่ า น ล้ อ ม ใ ห้ นั ก เ รี ย น  ย อ ม รั บ
ความสามารถและคณุค่าของเพื่อนคนนัน้ 

ผู้สอนให้นกัเรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์
งานศิลปะตามหวัข้อที่ก าหหนดให้โดยมี
ผู้สอนคอยดแูล 

3 ขัน้ที่ 3 ค้นคว้าและคิด 
ให้นกัเรียนเข้ากลุ่มที่จบักนัไว้ 
ช่วยกันคิดว่าผลงานของแต่
ละคนในกลุ่มเป็นอย่างไร มี
ความเหมือนหรือใกล้เคียงกนั
ตรงไหน อย่างไร เพราะอะไร 
ผู้ ส อ น ใ ช้ ค า ถ าม ก ระตุ้ น
ความคิด และเชื่อมโยงถึง
รูปร่างลกัษณะ ของสิ่งต่าง ๆ 

ศ.1.1 ป.1/1  ผู้ ส อนอ ธิบ าย เร่ือ ง 
ค ว า ม รู้ สึ ก ท า ง
ทศันศิลป์ในหวัข้อต่าง 
ๆ 
 

ศ.1.1 ป.1/1 
ศ.1.1 ป.1/2  
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ครัง้ท่ี แผนการสอนแบบ 
ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

แผนการสอนแบบปกติ 

กิจกกรรม ตัวชีว้ัด กิจกกรรม ตัวชีว้ัด 
ขัน้ที่ 4 น าเสนอ 
ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม
ช่วยกันน าเสนอว่าภาพของ 
กลุ่มตนนัน้มีรูปร่าง ลักษณะ 
แ ล ะ ขน าด ขอ งสิ่ ง ต่ า ง  ๆ 
รอบตัวเป็นอย่างไร พร้อมทัง้
ให้ เพื่ อน  ๆ  กลุ่ ม อ่ืนแสดง
ค วาม คิ ด เห็ น ว่ า เป็ น จ ริ ง
หรือไม่ เห็นต่างอย่างไร เพื่อ
รู้จักการรับฟังความคิดเห็น
ผู้ อ่ืนและน าไปประยุกต์ ฝึก
ความคิดยืดหยุ่นของตนเอง
ต่อไป 
เมื่ อนักเรียนได้กลุ่มที่ จับกันไว้แล้วนัน้  ให้
นักเรียนช่วยกันคิดว่ามีตรงไหน มีอะไร  หรือ
เป็นแบบไหนที่ท าให้นักเรียนคิดว่าผลงาน
เหมือนกัน  ผู้ สอนคอยกระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ถึงความคิดของเพื่อน ๆของทุกคนว่ามีคุณค่า 
น าไปใช้ประโยชน์ได้ และผู้สอนคอยใช้ค าถาม
กระตุ้นความคิด เพื่อเชื่อมโยงถึงรูปร่าง รูปทรง  
ลกัษณะ ของสิ่งต่าง ๆด้วย  หลงัจากนัน้ผู้สอน
ให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานของตนเองตาม
ความคิดและจิตนาการกลุ่มตนเองว่าต้องการ
น าเสนอในรูปแบบใดเพื่อให้เพื่อน ๆเกิดความ
เข้าใจได้เช่นเดียวกับเรา  หลงัจากนัน้ให้เพื่อน 
ๆ กลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็นว่าเป็นจริงหรือไม่ 

ผู้ สอนสอนเนือ้หาเร่ืองความรู้สึกทาง
ทัศนศิลป์ในหัวข้อต่าง ๆ ตามหนังสือ
คู่ มื อ ก า ร ส อ น วิ ช า ศิ ล ป ะ ชั ้ น
ประถมศึกษาปีที่   1    ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.
2551(ฉบบัปรับปรุง2560) ซึ่งใช้วิธีสอน
ต่าง ๆ เช่น บรรยาย อธิบาย ซักถาม 
เป็นต้น 
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ครัง้ท่ี แผนการสอนแบบ 
ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

แผนการสอนแบบปกติ 

กิจกกรรม ตัวชีว้ัด กิจกกรรม ตัวชีว้ัด 
เห็นต่างอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รู้จักน าไปประยุกต์ 
และยืดหยุ่นความคิดของตนเอง พร้อมทัง้ควร
สนับสนุนผู้ ที่มีความคิดแปลกใหม่เพื่อเป็น
แนวทางที่น่าสนใจให้กับเพื่อน ๆ  โดยการ
เสริมแรงอย่างเช่นการกล่าวชม หรือปรบมือให้ 
เป็นต้น 

4 ขัน้ที่ 5 ประเมินผล 
ให้นกัเรียนเล่นเกมส์จบัคู่ภาพ
ระหว่างรูปร่าง -รูปทรง กับ
ลกัษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ให้ถกูต้องครบถ้วน 

ศ.1.1 ป.1/1  
ศ.1.1 ป.1/2  

- นักเรียนท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงาน 
- น าเสนอผลงานหน้า
ชัน้เรียน 

ศ.1.1 ป.1/1  
ศ.1.1 ป.1/2  

ให้นกัเรียนได้เลน่เกมส์การจบัคู่รูปภาพระหว่าง
รูป ร่าง-รูปทรง กับ  ลักษณะของสิ่ ง ต่าง ๆ 
รอบตัวเราเพื่อเป็นการประเมินอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ไม่ใช่เพียงการวาดภาพและดูผลงานส าเร็จ
อย่ าง เดี ยว   เพื่ อ ให้ นั ก เรียน รู้จักก ารคิด
วิเคราะห์ คิดได้หลากหลายรูปแบบ และได้คิด
อย่างสร้างสรรค์  

ผู้สอนให้นกัเรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์
งานศิลปะตามหวัข้อที่ก าหหนดให้โดยมี
ผู้ สอนคอยดูแล เมื่อท างานเสร็จผู้ สอน
สุ่มนักเรียน3-4คนให้น าเสนองานของ
ตนเอง 

5 ขัน้ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
นั ก เ รี ย น ช ม วี ดี ทั ศ น์ ก า ร
สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ด้วย
วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ เมื่อชม
เส ร็ จ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ดู วั ส ด ุ
อุปกรณ์ที่ เป็นของจริง เช่น 
พู่กัน แปนงทาสี จานสี สีต่าง 

ศ.1.1 ป.1/3 ผู้ ส อนอ ธิบ าย เร่ือ ง
เก่ียวกับสีเทียนการใช้ 
เทคนิค วิธีการรักษา 

ศ.1.1 ป.1/3 
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ครัง้ท่ี แผนการสอนแบบ 
ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

แผนการสอนแบบปกติ 

กิจกกรรม ตัวชีว้ัด กิจกกรรม ตัวชีว้ัด 
เป็นต้น ว่าเป็นอย่างไร 
ขัน้ที่  2 ตัง้ปัญหา แบ่งกลุ่ม
ตามความสนใจ 
ให้นกัเรียนเลือกวสัด ุอปุกรณ์ 
ที่แต่ละคนสนใจ อยากรู้ว่า
วัสดุ อุปกรณ์  นัน้ ๆ ใช้งาน
อ ย่ า ง ไ ร  เมื่ อ เลื อ ก ไ ด้ ใ ห้
นกัเรียนจบักลุม่กนัตามวสัดทุี่
เลือกเหมือนกนั 
นักเรียนจะเข้าสู่บทเรียนด้วยการได้รับการ
กระตุ้ นความสนใจจากการชมวีดีทัศน์การ
สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ ด้วยวัสดอุุปกรณ์ต่าง 
ๆ เมื่อชมเสร็จให้นักเรียนดูวสัดุ อุปกรณ์ที่เป็น
ของจริงว่างเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนได้เกิด
ความสนใจ จดจ าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้จินตนาการของนักเรียน 
และผู้ สอนจะคอยใช้ค าถาม เพื่ อกระตุ้ น
ความคิดนักเรียน   หลังจากนัน้ให้นักเรียน
เลือกวสัดุ อุปกรณ์ ที่แต่ละคนสนใจ อยากรู้ว่า
วัสดุ อุปกรณ์ นัน้ ๆ ใช้งานอย่างไร โดยผู้สอน
พยายามกระตุ้น ชีแ้จงให้นักเรียนไม่ควรเลือก
สิ่งที่เหมือนกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ของการเลือก เมื่อเลือกได้ให้นักเรียนจับกลุ่ม
กันตามวัสดุที่เลือกเหมือนกัน เพื่อเป็นกลุ่มที่
จะช่วยกนัท าการทดลองในครัง้ต่อไป 

ผู้สอนสอนเนือ้หาเร่ืองเก่ียวกับสีเทียน
การใช้  เทคนิ ค  วิ ธี ก าร รักษา ตาม
หนังสือคู่มื อการสอนวิชาศิลปะชัน้
ประถมศึกษาปีที่   1    ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.
2551(ฉบบัปรับปรุง2560) ซึ่งใช้วิธีสอน
ต่าง ๆ เช่น บรรยาย อธิบาย ซักถาม 
เป็นต้น 

6 ขัน้ที่ 3 ค้นคว้าและคิด ศ.1.1 ป.1/3 มี นักเรียนท ากิจกรรม ศ.1.1 ป.1/3  
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ครัง้ท่ี แผนการสอนแบบ 
ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

แผนการสอนแบบปกติ 

กิจกกรรม ตัวชีว้ัด กิจกกรรม ตัวชีว้ัด 
แจกวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
นกัเรียนตามที่เลือกไว้ และให้
นั ก เ รี ย น ท ด ล อ ง ใ ช้ วั ส ดุ
อุ ป ก ร ณ์ นั ้น  ๆ  ท ด ล อ ง
สร้างสรรค์ผลงานออกมา 
เพื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ รี ย น รู้
วิธีการใช้ และคุณสมบติั ของ
วัสดุอุปกรณ์นัน้ ๆเอง ผู้ สอน
คอยถามกระตุ้ นความคิดว่า
วัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่างเป็น
อย่างไร มีวิ ธีใช้อย่างไร ใช้
แ บ บ อ่ื น ไ ด้ อี ก ไ ห ม  มี
คุณสมบัติอย่างไรบ้าง เป็น
ต้น พร้อมทัง้ให้ช่วยกันคิดว่า
จะน าความรู้ที่ได้ไปน าเสนอ
ให้ เพื่ อนกลุ่ม อ่ืน รู้จักและรู้
วิธีการใช้ได้อย่างไร 

สร้างสรรค์ผลงาน ศ.1.1 ป.1/4  

นักเรียนแบ่งกลุ่มตามที่จับกันไว้ในครัง้ที่แล้ว 
ผู้ สอนแจกวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
ตามที่ เลือกไว้  ให้นัก เรียนทดลองใช้วัสดุ
อปุกรณ์นัน้ ๆ ทดลองสร้างสรรค์ผลงานออกมา 
เพื่ อ ฝึ ก ให้ นั ก เรียน เรียน รู้วิ ธี ก ารใช้  และ
คุณสมบัติ ของวัสดุอุปกรณ์นัน้  ๆ ด้วยตัว
นกัเรียนเอง โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและ
คอยถามกระตุ้นความคิดว่าวสัดอุปุกรณ์แต่ละ
อย่างเป็นอย่างไร มีวิธีใช้อย่างไร ใช้แบบอ่ืนได้

ผู้สอนให้นกัเรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์
งานศิลปะตามหวัข้อที่ก าหหนดให้โดยมี
ผู้สอนคอยดแูล 
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ครัง้ท่ี แผนการสอนแบบ 
ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

แผนการสอนแบบปกติ 

กิจกกรรม ตัวชีว้ัด กิจกกรรม ตัวชีว้ัด 
อีกไหม มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เป็นต้น เมื่อ
นกัเรียนทดลองจนเสร็จแล้วนัน้ให้ช่วยกนัคิดว่า
จะน าความรู้ที่ได้ไปน าเสนอให้เพื่อนกลุ่มอ่ืน
รู้จกัและรู้วิธีการใช้เช่นเดียวกบัตนได้อย่างไร  

7 ขัน้ที่ 4 น าเสนอ 
ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ 
ถึงวัสดุอุปกรณ์ที่สมาชิกใน
กลุ่มได้เลือก ด้วยวิธีการต่าง 
ๆที่ ไ ด้ เต รียมมา  น า เสนอ
เพื่อให้เพื่อนได้รู้ถึงคุณสมบติั  
วิธีการใช้ หรือมีข้อควรระวัง 
อย่างไรบ้าง และเปิดโอกาส
ให้เพื่อน ๆได้ซักถามถึงสิ่งที่
ส ง สั ย นั ก เ รี ย น จ ะ ไ ด้ ฝึ ก
ความคิดคล่องแคล่ว เพื่อหา
ค าตอบจากสิ่งที่ได้ศึกษา มา
ค าตอบให้กบัเพื่อน ๆ 

ศ.1.1 ป.1/3 นักเรียนท ากิจกรรม
ส ร้า งส รร ค์ ผ ล งาน 
(ต่อ) 

ศ.1.1 ป.1/3  
ศ.1.1 ป.1/4  

ให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานของตนเองตาม
ความคิดและจิตนาการกลุ่มตนเองว่าอยาก
น าเสนอในรูปแบบใดเพื่อให้เพื่อน ๆ เกิดความ
เข้าใจได้เช่นเดียวกับเรา ได้ รู้ถึงคุณสมบัติ  
วิธีการใช้ หรือมีข้อควรระวัง ว่าเป็นอย่างไรมี
อะไรบ้างเป็นต้น หลงัจากนัน้เปิดโอกาสเพื่อน
กลุ่ ม อ่ืน  สอบถามค าถามที่ ตน เองสงสัย 
นักเรียนจะได้ฝึกความคิดคล่องแคล่ว เพื่อคิด
หาค าตอบจากสิ่งที่ได้ศึกษามาตอบค าถาม

ผู้สอนให้นกัเรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์
งานศิลปะตามหวัข้อที่ก าหหนดให้โดยมี
ผู้สอนคอยดแูล 
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ครัง้ท่ี แผนการสอนแบบ 
ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

แผนการสอนแบบปกติ 

กิจกกรรม ตัวชีว้ัด กิจกกรรม ตัวชีว้ัด 
ให้กบัเพื่อน ๆ  พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเป็น
จริงหรือไม่ เห็นต่างอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้
รู้จกัการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รู้จกัน าไป
ประยุกต์ และยืดหยุ่นความคิดของตนเอง อีก
ทัง้ควรสนับสนุนผู้ที่มีความคิดแปลกใหม่เป็น
แนวทางที่น่าสนใจให้กับเพื่อน ๆ  โดยการ
เสริมแรงอย่างเช่น การกล่าวชมหรือปรบมือให้ 
เป็นต้น 

8 ขัน้ที่ 5 ประเมินผล 
ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นรายบุคคล โดยเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ต้องการ 
พร้อมใช้เร่ืองรูปร่างลกัษณะที่
ได้เรียนแล้ว  มาสร้างสรรค์
ผลงานตามจินตนาการ และ
สัปดาห์สุดท้ายจะเป็นการ
น าเสนอผลงานของตนเอง 

ศ.1.1 ป.1/3  
ศ.1.1 ป.1/4  
ศ.1.1 ป.1/5  

-ผู้ สอนอธิบายเร่ือง
เก่ียวกับสี ไม้การใช้ 
เทคนิค วิธีการรักษา 

ศ.1.1 ป.1/3 มี 
 

ผู้ สอนให้นัก เรียนส ร้างสรรค์ผลงาน เป็น
รายบุคคล โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่
ต้องการ พร้อมใช้เร่ืองรูปร่าง-รูปทรง ลกัษณะ
ต่าง ๆ ที่ได้เรียนแล้ว  มาสร้างสรรค์ผลงานตาม
จินตนาการ เพื่อเป็นการดูความคิดรวบยอด
ทัง้หมดที่นักเรียนได้เรียนมาว่าจะสามารถ
สร้างสรรค์งานได้เป็นเช่นไร ซึ่งอาจมีนักเรียน
บางคนที่คิดหรือท างานล่าช้า ผู้สอนต้องเข้าใจ
และยอมรับว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ผู้สอนสอนเนือ้หาเร่ืองเก่ียวกับสีไม้การ
ใช้ เทคนิค วิธีการรักษา ตามหนังสือ
คู่ มื อ ก า ร ส อ น วิ ช า ศิ ล ป ะ ชั ้ น
ประถมศึกษาปีที่   1    ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.
2551(ฉบบัปรับปรุง2560) ซึ่งใช้วิธีสอน
ต่าง ๆ เช่น บรรยาย อธิบาย ซักถาม 
เป็นต้น 
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ครัง้ท่ี แผนการสอนแบบ 
ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

แผนการสอนแบบปกติ 

กิจกกรรม ตัวชีว้ัด กิจกกรรม ตัวชีว้ัด 
ต้องค่อยเป็นค่อยไป ดังนัน้ผู้ สอนต้องคอยด ู
คอยให้ค าปรึกษาและกระตุ้ นให้นักเรียนคิด
สร้างสรรค์ผลงานออกมาจนส าเร็จได้ 

9 ขัน้ที่ 5 ประเมินผล(ต่อ) 
ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นรายบุคคล โดยเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ต้องการ 
พร้อมใช้เร่ืองรูปร่างลกัษณะที่
ได้เรียนแล้ว  มาสร้างสรรค์
ผลงานตามจินตนาการ และ
สั ป ด า ห์ สุ ด ท้ า ย จ ะ ต้ อ ง
น าเสนอผลงานของตนเอง 

ศ.1.1 ป.1/3  
ศ.1.1 ป.1/4  
ศ.1.1 ป.1/5  

นักเรียนท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงาน 

ศ.1.1 ป.1/3  
ศ.1.1 ป.1/4  

ผู้ สอนให้นัก เรียนส ร้างสรรค์ผลงาน เป็น
รายบุคคล โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่
ต้องการ พร้อมใช้เร่ืองรูปร่าง-รูปทรง ลกัษณะ
ต่าง ๆ ที่ได้เรียนแล้ว  มาสร้างสรรค์ผลงานตาม
จินตนาการ เพื่อเป็นการดูความคิดรวบยอด
ทัง้หมดที่นักเรียนได้เรียนรู้มาว่าจะสามารถ
สร้างสรรค์งานของตนเองได้เป็นแบบใด ซึ่ง
อาจมีนักเรียนบางคนที่คิดหรือท างานล่าช้า
ผู้ สอนต้องเข้าใจและยอมรับว่าการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ต้องค่อยเป็นค่อยไป ดงันัน้
ผู้สอนต้องคอยด ูคอยให้ค าปรึกษาและกระตุ้น
ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ผลงานออกมาจน
ส าเร็จได้  

ผู้สอนให้นกัเรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์
งานศิลปะตามหวัข้อที่ก าหหนดให้โดยมี
ผู้สอนคอยดแูล 

10 ขัน้ที่ 5 ประเมินผล(ต่อ) ศ.1.1 ป.1/1  น าเสนอผลงานหน้า ศ.1.1 ป.1/1  
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ครัง้ท่ี แผนการสอนแบบ 
ฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 

แผนการสอนแบบปกติ 

กิจกกรรม ตัวชีว้ัด กิจกกรรม ตัวชีว้ัด 
ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นรายบุคคล โดยเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ต้องการ 
พร้อมใช้เร่ืองรูปร่างลกัษณะที่
ได้เรียนรู้แล้ว  มาสร้างสรรค์
ผลงานตามจินตนาการ และ
เป็นสัปดาห์สุดท้ายจะต้อง
น าเสนอผลงานของตนเอง 

ศ.1.1 ป.1/2  
ศ.1.1 ป.1/3 
ศ.1.1 ป.1/4  
ศ.1.1 ป.1/5  

ชัน้เรียน ศ.1.1 ป.1/2  

ให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานของตนเองจากที่
ตนได้สร้างสรรค์มาตามความคิดและจิตนา
การตนเองว่าเป็นอย่างไร อยากน าเสนอใน
รูปแบบใดเพื่อให้เพื่อน ๆเกิดความเข้าใจได้
เช่นเดียวกับเรา  หลงัจากนัน้ให้เพื่อน ๆ แสดง
ความคิดเห็นว่าเป็นจริงหรือไม่ เห็นต่างอย่างไร 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน  รู้จักน าไปประยุกต์ และยืดหยุ่น
ความคิดของตนเอง พร้อมทัง้ควรสนับสนุนผู้ที่
มีความคิดแปลกใหม่เป็นแนวทางที่น่าสนใจ
ให้กับเพื่อน ๆ  โดยการให้เสริมแรงอย่างเช่น 
การกลา่วชม หรือปรบมือให้ เป็นต้น 

ผู้สอนให้นกัเรียนท ากิจกรรมสร้างสรรค์
งานศิลปะตามหวัข้อที่ก าหหนดให้โดยมี
ผู้ สอนคอยดูแล เมื่อท างานเสร็จผู้ สอน
สุ่มนักเรียน3-4คนให้น าเสนองานของ
ตนเอง 
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ตาราง 5 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  
เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ จากผู้ เชี่ยวชาญ 
 

รายงานความคิดเห็น คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม IOC ผลสรุป 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. แผนการสอนเหมาะสมกบัวยัของ
ผู้ เรียน 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

2. แผนการสอนเหมาะสมของ
เนือ้หา 

1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

3. แผนการสอนเหมาะสมต่อ
กระบวนการพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

4. แผนการสอนเหมาะสมกบัความ
สนใจของผู้ เรียน 

1 0 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

5. แผนการสอนสง่เสริมการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

1 1 0 2 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

6. แผนการสอนสง่เสริมทกัษะการ
พดู น าเสนอผลงาน 

1 1 0 2 0.67 ผ่านเกณฑ์ 

7. แผนการสอนสามารถใช้งานได้
จริง 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการสอนแบบฐานการ

เรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากผู้ เชี่ยวชาญด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ที่ผ่านเกณฑ์ 0.5 ในทุกหัวข้อ แสดงว่าแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้
จากงานสร้างสรรค์  เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าไปใช้ในการทดลองครัง้นีไ้ด้ 
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคาระห์ข้อมูล 
 

 n       แทน   จ านวนนกัเรียน 

 �̅�     แทน   ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 S.D.  แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t        แทน   ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา (t- test แบบ dependent) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าทางความคิดสร้างสรรค์ ตามแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing Production) ของ เจลเลน 
และเออร์บาน จากนกัเรียนในกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จาก
งานสร้างสรรค์  
 

ผลการทดสอบ n �̅� S.D. 
ก่อนเรียน 30 13.63 5.33 
หลงัเรียน 30 18.13 5.58 

 
จากตาราง 6 พบว่า เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าทางความคิด

สร้างสรรค์ ตามแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking 
Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน แสดงให้เห็นว่าคะแนนการทดสอบหลงัเรียน
เมื่อได้รับการใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  นกัเรียนมีความก้าวหน้าทาง
ความคิดสร้างสรรค์ที่สงูขึน้กว่าการทดสอบก่อนเรียน 
 
ตาราง 7 แสดงคะแนนความก้าวหน้าทางความคิดสร้างสรรค์ ตามแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน จาก
นกัเรียนในกลุม่ทดลองที่ใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  
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คนท่ี 
 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนความต่าง ค่าความก้าวหน้า
(ร้อยละ) 

1 13 22 9 12.50 
2 16 20 4 5.56 
3 14 14 0 0.00 
4 6 16 10 13.89 
5 9 11 2 2.78 
6 6 10 4 5.56 
7 23 22 -1 -1.39 
8 13 15 2 2.78 
9 10 20 10 13.89 
10 20 26 6 8.33 
11 12 20 8 11.11 
12 20 33 13 18.06 
13 4 12 8 11.11 
14 18 20 2 2.78 
15 13 19 6 8.33 
16 25 23 -2 -2.78 
17 15 19 4 5.56 
18 18 24 6 8.33 
19 21 23 2 2.78 
20 14 17 3 4.17 
21 10 12 2 2.78 
22 14 22 8 11.11 
23 12 17 5 6.94 
24 20 22 2 2.78 
25 6 14 8 11.11 
26 9 9 0 0.00 
27 16 23 7 9.72 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

คนท่ี 
 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนความต่าง ค่าความก้าวหน้า
(ร้อยละ) 

28 9 9 0 0.00 
29 13 17 4 5.56 
30 10 13 3 4.17 

 
จากตาราง 7 พบว่า หลังได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการใช้แผนการสอน

แบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ นักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าเพิ่มขึน้ 25 คน คะแนน
ความคงที่ 3 คน และคะแนนความก้าวหน้าลดลง 2 คน ซึง่อาจเกิดจากภาวะบางอย่างที่มากระทบ
ต่อตวัเด็กนกัเรียนในเวลานัน้ 
 
ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าทางความคิดสร้างสรรค์ ตามแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing Production) ของ เจลเลน 
และเออร์บาน จากนกัเรียนในกลุม่ควบคมุที่ใช้แผนการสอนแบบปกติ 
 

ผลการทดสอบ n �̅� S.D. 
ก่อนเรียน 30 13.67 4.59 
หลงัเรียน 30 14.90 4.51 

  
จากตาราง 8 พบว่า เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าทางความคิด

สร้างสรรค์ ตามแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking 
Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน แสดงให้เห็นว่าคะแนนการทดสอบหลงัเรียน
เมื่อได้รับการใช้แผนการสอนแบบปกติ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึน้
กว่าการทดสอบก่อนเรียน 
 
ตาราง 9 แสดงคะแนนความก้าวหน้าทางความคิดสร้างสรรค์ ตามแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน จาก
นกัเรียนในกลุม่ควบคมุที่ใช้แผนการสอนแบบปกติ 
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คนท่ี 
 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนความต่าง ค่าความก้าวหน้า
(ร้อยละ) 

1 10 14 4 5.56 
2 11 11 0 0.00 
3 13 15 2 2.78 
4 6 9 3 4.17 
5 10 12 2 2.78 
6 7 8 1 1.39 
7 15 14 -1 -1.39 
8 16 17 1 1.39 
9 14 16 2 2.78 
10 20 21 1 1.39 
11 12 12 0 0.00 
12 13 15 2 2.78 
13 18 20 2 2.78 
14 19 19 0 0.00 
15 19 20 1 1.39 
16 9 14 5 6.94 
17 21 21 0 0.00 
18 5 8 3 4.17 
19 15 17 2 2.78 
20 9 7 -2 -2.78 
21 16 19 3 4.17 
22 14 15 1 1.39 
23 10 12 2 2.78 
24 7 6 -1 -1.39 
25 21 22 1 1.39 
26 17 17 0 0.00 
27 12 15 3 4.17 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

คนท่ี 
 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนความต่าง ค่าความก้าวหน้า
(ร้อยละ) 

28 19 20 1 1.39 
29 15 12 -3 -4.17 
30 17 19 2 2.78 

 
จากตาราง 9 พบว่า หลังได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการใช้แผนการสอน

แบบปกตินักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้าเพิ่มขึน้ 21 คน คะแนนความคงที่ 5 คน และคะแนน
ความก้าวหน้าลดลง 4 คน ซึง่อาจเกิดจากภาวะบางอย่างที่มากระทบต่อตวัเด็กนกัเรียนในเวลานัน้ 
 
ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนหลงัเรียน ตามแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP 
(The Test for Creative Thinking Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน จากนกัเรียนใน
กลุม่ทดลองที่ใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  และนกัเรียนในกลุ่มควบคมุที่ใช้
แผนการสอนแบบปกติ 
 

ผลการทดสอบ n �̅� S.D. t 
กลุม่ทดลอง 30 18.13 5.58 2.33 
กลุง่ควบคมุ 30 14.90 4.51  

 
จากตาราง 10 พบว่า เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้าทางความคิด

สร้างสรรค์ ตามแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking 
Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน แสดงให้เห็นว่าคะแนนการทดสอบหลงัเรียน
จากนกัเรียนในกลุ่มทดลองที่ใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  มีคะแนนที่สงู
กว่านกัเรียนในกลุม่ควบคมุที่ใช้แผนการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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ตอนที่ 3 ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
 

ผู้วิจัยได้น าผลงานของนกัเรียนในกลุ่มทดลองที่ใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จาก
งานสร้างสรรค์  และนกัเรียนในกลุ่มควบคมุที่ใช้แผนการสอนแบบปกติ มาเป็นตวัอย่างเพื่อให้เห็น
ถึงผลการประเมินว่า นักเรียนที่ได้คะแนนความก้าวหน้ามากขึน้ ได้คะแนนความก้าวหน้าคงที่ ได้
คะแนนความก้าวหน้าน้อยลงเป็นอย่างไร และเพื่อให้ถึงผลงานของนกัเรียนทัง้ 2 กลุม่ 
 

ตวัอย่างผลงานนกัเรียนในกลุม่ทดลอง ที่ได้คะแนนความก้าวหน้ามากขึน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ภาพแปรียบเทียบผลงานก่อนเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ทดลอง ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้ามากขึน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ภาพเปรียบเทียบผลงานหลงัเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ทดลอง ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้ามากขึน้ 
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ตวัอย่างผลงานนกัเรียนในกลุม่ทดลอง ที่ได้คะแนนความก้าวหน้าคงที่ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ภาพเปรียบเทียบผลงานก่อนเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ทดลอง ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้าคงที่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ภาพเปรียบเทียบผลงานหลงัเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ทดลอง ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้าคงที่ 
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ตวัอย่างผลงานนกัเรียนในกลุม่ทดลอง ที่ได้คะแนนความก้าวหน้าน้อยลง 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ภาพเปรียบเทียบผลงานก่อนเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ทดลอง ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้าน้อยลง 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 ภาพเปรียบเทียบผลงานหลงัเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ทดลอง ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้าน้อยลง 
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ตวัอย่างผลงานนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ ที่ได้คะแนนความก้าวหน้าเพิ่มมากขึน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ภาพเปรียบเทียบผลงานก่อนเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้าเพิ่มมากขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 ภาพเปรียบเทียบผลงานหลงัเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้าเพิ่มมากขึน้ 
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ตวัอย่างผลงานนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ ที่ได้คะแนนความก้าวหน้าคงที่ 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ภาพเปรียบเทียบผลงานก่อนเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้าคงที่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 ภาพเปรียบเทียบผลงานหลงัเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้าคงที่ 
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ตวัอย่างผลงานนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ ที่ได้คะแนนความก้าวหน้าน้อยลง 

 
 

ภาพประกอบ 11 ภาพเปรียบเทียบผลงานก่อนเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้าน้อยลง 

 

 
 

ภาพประกอบ 12ภาพเปรียบเทียบผลงานหลงัเรียน ของนกัเรียนในกลุม่ควบคมุ ที่ได้คะแนน
ความก้าวหน้าน้อยลง 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ด้วยการใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ทัง้นีเ้พื่อเป็นประโยชน์
และเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ในการเลือกจัดการสอนที่ช่วยส่ง เสริม
พฒันาความคิดสร้างสรรค์แก่นกัเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีขัน้ตอนการวิจยัและผลของการวิจัย 
โดยสรุปดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพฒันาแผนการสอนในรายวิชาศิลปะ โดยใช้การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงาน
สร้างสรรค์  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ศิลปะด้วยแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ห้อง โดยแต่ละห้องนัน้
ประกอบด้วยสมาชิกที่ มีคณุลกัษณะ และความสามารถที่เท่าเทียมกนั 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ จงัหวดันครนายก จ านวน 2 ห้อง ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
1 ห้องจ านวน 30 คน และกลุม่ควบคมุ 1 ห้อง จ านวน 30 คน รวม 60 คน  

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้แผนการสอน

แบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ใช้เวลาทดลอง 10 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 50 
นาท ี
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ 

การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์   
ตวัแปรตาม 

- แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
- ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนประถมศกึษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  
2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking 

Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีด้ าเนินการกับนักเรียนจ านวน 2 ห้อง รวม 60 คน โดยห้องหนึ่งเป็นกลุ่ม

ควบคุม ใช้แผนการสอนแบบปกติและอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองใช้แผนการสอนแบบฐานการ
เรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  

1. ก่อนการสอน ให้นักเรียนท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test 
for Creative Thinking Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน 

2. ใช้แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  กับกลุ่มทดลอง และใช้
แผนการสอนแบบปกติกบักลุม่ควบคมุ 

3. หลังการทดลองครบ 10 สปัดาห์ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน อีก
ครัง้หนึ่ง 

4. ตรวจให้คะแนนก่อน เรียน  คะแนนหลังเรียน  เพื่ อ เป รียบ เที ยบคะแนน
ความก้าวหน้า หาค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัเรียน หาค่าร้อยละความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้ของทัง้ 2 กลุม่ จากนัน้น าคะแนนมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อมลู 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. จากผลการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงาน
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จากผู้ เชี่ยวชาญด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ที่ผ่านเกณฑ์ 0.5 ในทุกหัวข้อ แสดงว่าแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  
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เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ เมื่อน าไปใช้ในการทดลอง ท าให้นกัเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ที่พฒันาเพิ่มขึน้ 

2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 13.63 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.33 เมื่อได้รับการจัดเรียนการสอนด้วยแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จาก
งานสร้างสรรค์  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 
18.13 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.58 ซึ่งสูงกว่าของนักเรียนในกลุ่มควบคุมซึ่งใช้
แผนการสอนแบบปกติ ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัเรียน เท่ากบั 14.90 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.51 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแล้วมีค่า t เท่ากับ 2.33 แสดงว่าการจัดเรียนการสอน
ด้วยแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  สง่เสริมให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ที่สูงขึน้ แสดงให้เห็นว่าการจัดเรียนการสอนด้วยแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้ จากงาน
สร้างสรรค์  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึน้กว่ากลุ่มควบคุมซึ่งใช้แผนการสอน
แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงาน
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างการใช้แผนการสอนแบบฐาน
การเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  กบัการใช้แผนการสอนแบบปกติ โดยผลคะแนนหลงัเรียน จากการ
ทดสอบตามแบบทดสอบความคิดส ร้างสรรค์  TCT-DP (The Test for Creative Thinking 
Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน แสดงให้เห็นว่าผลคะแนนของนกัเรียนในกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยแผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  มีคะแนนที่สงูกว่า 
ของนกัเรียนในกลุม่ควบคมุที่ได้รับการสอนด้วยแผนการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยแผนการสอน
แบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ท าคะแนนได้ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั มงคล เรียงณรงค์ และ 
ลดัดา ศิลาน้อย (2558) กลา่วว่า “ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนกัเรียน
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ นักเรียน
ร้อย ละ 83.33 ผ่านเกณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.00 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
นกัเรียนร้อยละ 80.00 ผ่าน เกณฑ์ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.50 ด้วยเหตนุีก้ารจดักิจกรรมการ
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เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ (CBL) สามารถพฒันาผลการ
เรียนของนักเรียนได้” ซึ่งถือเป็นแผนการสอนที่สร้างความเข้าใจและพัฒนาผู้ เรียนได้ดี ท าให้
นักเรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึน้ เนื่องด้วยมีกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับหลกัการ
ออกแบบการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ดงันี ้ 

1. ในขัน้กระตุ้นความสนใจ นกัเรียนให้ความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้มาก เพราะมี
การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีน าเข้าสู่การเรียนด้วยสื่อ
รูปแบบต่างๆหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น การใช้รูปภาพ เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
สิ่งของ หรือเกม เป็นต้น 

2. ขัน้ตัง้ปัญหา และแบ่งกลุ่มตามความสนใจ นักเรียนรู้จักที่จะพูดแสดงความ
คิดเห็น ตัง้ค าถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย เป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนที่วางไว้ ที่ต้องการให้
นักเรียนแต่ละคนได้รู้จักการตัง้ปัญหาหรือตัง้ค าถามจากสื่อที่ครูได้น าเสนอ ครูจะท าการสุ่มเป็น
เชิงซกัถาม สนทนา พูดคุย หรือใช้สถานการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ใน
การมองหา หรือสงัเกตตัง้ข้อสงสยั เมื่อตัง้ค าถามได้จะมีการให้จบักลุ่มช่วยกนัค้นคว้าหาค าตอบ 
เพื่อน าไปสูก่ารหาวิธีแก้ปัญหาจากสิ่งที่นกัเรียนสงสยั 

3. ขัน้กิจกรรมกลุ่ม หรือ การค้นคว้าและคิด นักเรียนมีความร่วมมือกันดีในกลุ่ ม 
ช่วยกันหาค าตอบสิ่งที่ได้ตัง้ข้อสงสยัไว้ ซึ่งในขัน้นีน้ักเรียนจะได้ค้นคว้าศึกษากิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ได้ทดลองและลงมือท าด้วยตนเอง รู้จกัรับฟังผู้ อ่ืนและมาประยุกต์กับ
ความคิดของตน เป็นการเสริมสร้างความคิด และความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะได้คิดว่าถ้าท า
แบบนีจ้ะเป็นอย่างไร แล้วถ้าท าอีกแบบจะเป็นอย่างไร เมื่อได้ลองลงมือท าในรูปแบบต่างๆแล้ว 
นกัเรียนจะมีความเข้า ใจมีความสร้างสรรค์ที่จะประยกุต์ใช้ และน าเสนอต่อผู้ อ่ืนได้ต่อไป 

4. ขัน้น าเสนอผลงาน นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานตนได้ดี สามารถบอกแนวคิด
และวีธีการสร้างสรรค์ผลงานของตนได้ กล้าที่จะคิด กล่าวถึง และซกัถามถึงผลงานชิน้อ่ืนๆของ
เพื่อนๆได้เหมาะสมตามวฒุิภาวะ ในขึน้นีท้ าให้นกัเรียนรู้จกัที่จะพดูแสดงความคิดของตน อาจเป็น
ในรู้แบบการเล่าเร่ือง หรือบรรยายภาพ เป็นต้น นักเรียนจะเกิดการวิเคราะห์ในสิ่งที่จะพดูและพูด
ยงัไงให้เพื่อนๆเข้าใจได้ รู้จกัวิจารณ์งานของเพื่อนๆ และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆ
เพื่อน าไปปรับใช้กบัตนเอง 

5. ขัน้ประเมินผล นักเรียนส่วนใหญ่สามารถท าการประเมินได้ถูกต้องตามที่ได้
ก าหนด มีเพียงเล็กน้อยที่ท าได้แต่จะช้ากว่าเพื่อนๆครูจะต้องคอยกระตุ้น โดยในขัน้การประเมินนัน้
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จะมีการประเมินด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้นกัเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เช่น 
การเขียนความรู้สกึของตวัเอง การเลน่เกม และการประเมินด้วยสื่อที่ลากหลาย เป็นต้น  

และผนวกด้วยหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 9 ข้อ ที่มีการสอดแทรกอยู่ ในทุกๆ
กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการตนเอง ในการคิดท าสิ่งต่างๆ 
พยายามกระตุ้นให้นกัเรียนไม่คิดเหมือนกนั ไม่ท าเหมือนกนั ให้มีความหลากหลายทางความคิด มี
การส่งเสริมและคอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอนให้นักเ รียนยอมรับใน
ความสามารถ และเห็นคณุค่าของตนเองและผู้ อ่ืน  ให้เห็นถึงความคิดของเพื่อนๆทุกคนว่ามีคณุค่า 
สามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ มีความเข้าใจ เห็นใจต่อความคิด ความรู้สึกของผู้ อ่ืน ควร
มีการสนับสนุนนักเรียนที่คิดค้นผลงานแปลกใหม่ ให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความคิดที่น่าสนใจ และที่
ส าคัญครูต้องเข้าใจว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรรีบร้อน ซึ่ง
สอดคล้องกบัที่ วิริยะ ฤาชยัพาณิชย์ (2558) กล่าวว่า “การจดัการเรียนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
เป็นฐาน Creativity-Based Learning (CBL) นักเรียนจะได้เรียนรู้ กระบวนการในการแก้ปัญหา
ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาและอาศัยความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการ วิเคราะห์ มีทัง้หมด 8 
กระบวนการ 1) ให้แรงบนัดาลใจเพื่อท าให้ปัญหาง่ายขึน้ 2) ศึกษาด้วยตนเองนกัเรียนจะได้ค้นคว้า
หาข้อมลูด้วยตนเองเพื่อหาค าตอบที่สร้างสรรค์ 3) นกัเรียนปรึกษาครูผู้สอนโดยตรง 4) นกัเรียนจะ
ได้แก้ปัญหาของตนเองที่ตนได้รับ 5)อาศัยการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน 6)การท างานเป็นทีม 7) 
การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ และ 8) การประเมินงานร่วมกันของนักเรียน และจากการวิเคราะห์
ข้อมลู พบว่านกัเรียนที่ได้รับการสอนแนวความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานจะสามารถพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ ทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการทางานร่วมกนัเป็นกลุม่ การสื่อสารกนัภายในกลุม่และ
การจัดสรรเวลาได้ดีขึน้ ” หากท าได้ดังนีท้ าผู้ เรียนให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่ ดีขึน้  ซึ่ง
สอดคล้องกบั สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ กล่าวว่า “ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน ตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานในกระบวน วิชา CEE2205 (ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ
นักเรียน) ใน ภาพรวมได้พบว่า นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนผ่านการ
ประเมินทุกคนในระดับผลการเรียน (เกรด) อยู่ระหว่าง C – A ทัง้นีเ้ป็นเพราะ นักศึกษาได้ มีส่วน
ร่วมในการเรียน การปฏิบติักิจกรรมทัง้ 5 ขัน้ตอน ได้ฝึกการคิดอยู่ตลอดเวลาทัง้รายบุคคลและเป็น
กลุ่มได้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนได้ปฏิบติังานกลุ่ม การมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นผลส่งให้นักศึกษาได้ต่ืนตัว มีความกระตือรือร้นที่
จะเรียน ได้พัฒนาการคิดตลอดเวลา จึงเป็นผลส่งให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ 
บรรลุผลด้วยดี” แต่ทัง้นีห้ากท าตามกระบวนการและขัน้ต้องอย่างครบถ้วนแล้ว ยังมีนักเรียนที่มี
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คะแนนที่คงที่ และมีคะแนนที่ต ่าลง ครูต้องสงัเกตว่าเป็นเพราะอะไร อาจเกิดจากปัจจยัภายนอก 
หรือปัจจยัต่างๆ ที่เข้ามากระทบต่อตวัผู้ เรียนในเวลานัน้ๆ อย่างในนกัเรียนบางคนมีความไม่พร้อม
ของร่างกาย นกัเรียนไม่สบาย นกัเรียนโดนที่บ้านดมุาท าให้มีอารมณ์ที่ไม่ดี จิตใจไม่พร้อมต่อการ
ท าการทดสอบ การขาดเรียนในบางหัวข้อ การขาดสมาธิในการเรียน หรืออาจมีเพื่อนรบกวน
ระหว่างการท าการทดสอบท าให้ไม่มีสมาธิในการท าก็เป็นได้ ครูจะต้องคอยดอูาจมีการให้นกัเรียน
ตามท าการสอบอีกครัง้ หรือมีการให้นกัเรียนได้ผ่อนคลายก่อนท าแบบทดสอบ 

 
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 

1. ในการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  มีการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งนักเรียน
บางคนอาจไม่ช่วยเพื่อน ครูต้องคอยสงัเกตและกระตุ้นให้นกัเรียนช่วยเพื่อน 

2. ในการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  หากมีนักเรียนที่ไม่มาโรงเรียน
ในช่วงที่มีการจดัการสอน เมื่อนกัเรียนมาครูควรมีการพดูถึงกิจกรรมที่ท าไป และให้เพื่อนๆช่วยกนั
อธิบายกบัเพื่อนที่ไม่มา ถือเป็นการฝึกคิดได้อีกรูปแบบหนึ่ง 

3. ในการท าแบบทดสอบความคิดส ร้างสรรค์  TCT-DP (The Test for Creative 
Thinking Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน มีนกัเรียนที่มีสภาพร่างกายไม่พร้อม
ในการท าแบบทดสอบ เช่น ไม่สบาย ซึมเศร้า ซึงท าให้ผลงานออกมาไม่ดี ครูอาจมีการให้นกัเรียน
พกัก่อนแล้วค่อยตามท าแบบทดสอบทีหลงั 

4. นักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าน าเสนอผลงานของตน ครูควรหาวิธีให้
นกัเรียนได้แสดงความคิดเช่น เขียนบรรยายภาพแทน และค่อยให้นกัเรียนมาน าเสนอในคราวหลงั 
เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ควรมีการเตรียมค าพูด ค าถาม และ
ค าตอบที่จะใช้กบันกัเรียน ให้เป็นในทางที่ส่งเสริมให้นกัเรียนคิดเอง หรือช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนคิด 
ไม่ควรเป็นในทางชกัจงูหรือให้นกัเรียนตอบตาม และไม่ควรขดัแย้งค าตอบนกัเรียน 

2. การสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ควรให้นักเรียนได้ท าในทุกๆชัน้ตอน
เพื่อเป็นการที่นกัเรียนจะได้พฒันาความคิดสร้างสรรค์ของตนอย่างเต็มที่ 
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ข้อเสนอเนะในการวิจัย 
1. ควรมีการทดลองจดัการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  กบักลุ่มนกัเรียน

ในระดบัชัน้ที่ต่างกนั  
2. ควรมีการทดลองจัดการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์   ในหัวข้อที่

แตกต่างกนัออกไป 
3. ควรมีการทดลองจัดการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  ในระยะเวลาที่

มากขึน้ เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ที่ชดัเจนยิ่งขึน้ 
4. ควรมีการใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในแบบอ่ืน เช่น แบบทดสอบความคิด

สร้างสรรค์ของทอแรนซ์ เป็นต้น เพื่อดผูลของการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์   ว่า
ผลเป็นไปในทางเดียวกนัหรือไม่ 

5. ควรมีการจดบันทึกปัญหาและรายละเอียดต่างๆ ในทุกขึ น้ตอนของการจัดการสอน
แนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์   พร้อมทัง้น าข้อมูลเหล่านัน้ไปปรับปรุง เพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแผนการสอนต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการสอนแบบฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์  
 
ครัง้ท่ี มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่ง
การเรียนรู้ 

1 ท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking 
Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน ก่อนเรียน 

2 ศ.1.1 ป.1/1 
อภิปรายเก่ียวกบั
รูปร่าง ลกัษณะ 
และขนาดของสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตวัใน
ธรรมชาติและสิ่งที่
มนษุย์สร้างขึน้ 

นกัเรียนบอก
รูปร่าง ลกัษณะ 
และขนาดของสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตวัได้ 

ขัน้ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
ผู้ สอนพูดถึงโรงเรียนของเรา 
ใ ห้ นั ก เ รีย น ช่ วยกั น คิ ด ว่ า
โรงเรียนของเราเป็นอย่างไรมี
อ ะ ไ ร อ ยู่ ร อ บ  ๆ  บ ริ เว ณ
โรงเรียนบ้าง เมื่อสนทนาเสร็จ
พานักเรียนเดินชมบรรยากาศ
รอบ ๆโรงเรียน ให้นัก เรียน
จดจ าสิ่งต่าง ๆ เพื่อน าไปวาด
รูป ระหว่างการเดินชมผู้ สอน
พูดคุยใช้ค าถามเพื่อกระตุ้ น
ความคิดนกัเรียน 

บริเวณ
รอบๆ
โรงเรียน 

3 ขัน้ที่  2 ตั ง้ปัญหา แบ่งกลุ่ม
ตามความสนใจ 
ให้นักเรียนวาดรูปหลังจาก
การที่ได้เดินดูรอบ ๆ บริเวณ
โรง เรีย น  โด ย ใช้ ค วาม จ า 
ค ว า ม คิ ด ล ะ เอี ย ด ล ะ อ อ 
จินตนาการของของตนเอง 
เมื่อวาดเสร็จก่อนส่งงานให้
นักเรียนจับกลุ่มกันกับเพื่อน 

ภาพผลงาน
ชองนกัเรียน 
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โดยให้คิดว่าใครมีภาพวาดที่
เหมือนหรือใกล้เคียงกับของ
ตนให้อยู่กลุม่เดียวกนั 

4 ขัน้ที่ 3 ค้นคว้าและคิด 
ให้นักเรียนเข้ากลุ่มที่จับกันไว้ 
ช่วยกนัคิดว่าผลงานของแต่ละ
คน ในกลุ่ ม เป็ น อย่ า ง ไร  มี
ความเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ตรงไหน อย่างไร เพราะอะไร 
ผู้ ส อ น ใ ช้ ค า ถ า ม ก ระ ตุ้ น
ความคิด และเชื่ อม โยงถึ ง
รูปร่างลกัษณะ ของสิ่งต่าง ๆ 
ขัน้ที่ 4 น าเสนอ 
ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม
ช่วยกันน าเสนอว่าภาพของ 
กลุ่มตนนัน้มีรูปร่าง ลักษณะ 
แ ล ะ ข น าด ข อ งสิ่ ง ต่ า ง  ๆ 
รอบตัวเป็นอย่างไร พร้อมทัง้
ใ ห้ เพื่ อน  ๆ  กลุ่ ม อ่ื น แสดง
ความคิดเห็นว่าเป็นจริงหรือไม่ 
เห็นต่างอย่างไร เพื่อรู้จักการ
รับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืนและ
น าไปประยุกต์ ฝึกความคิด
ยืดหยุ่นของตนเองต่อไป 

รูปร่าง
เรขาคณิต,
รูปร่างอิสระ 

5 ขัน้ที่ 5 ประเมินผล 
ให้นักเรียนเล่นเกมส์จบัคู่ภาพ
ระหว่างรูป ร่าง -รูปทรง กับ
ลกัษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ให้ถกูต้องครบถ้วน 

เกมส์จบัคู่ 



  79 

6 ศ.1.1 ป.1/3 มี
ทกัษะพืน้ฐานใน
การใช้วสัด ุ 
อปุกรณ์สร้างงาน
ทศันศิลป์ 

นกัเรียนใช้วสัด ุ
อปุกรณ์ เช่น 
ดินสอ พู่กนั 
กระดาษ สีเทียน สี
น า้ ดินสอสี สร้าง
งานทศันศิลป์ได้ 

ขัน้ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
นั ก เ รี ย น ช ม วี ดี ทั ศ น์ ก า ร
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ด้วย
วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ เมื่อชม
เส ร็ จ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ดู วั ส ด ุ
อุปกรณ์ที่ เป็นของจริง  เช่น 
พู่กัน แปนงทาสี จานสี สีต่าง 
เป็นต้น ว่าเป็นอย่างไร 
ขัน้ที่  2 ตั ง้ปัญหา แบ่งกลุ่ม
ตามความสนใจ 
ให้นักเรียนเลือกวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่แต่ละคนสนใจ อยากรู้ว่า
วัสดุ อุปกรณ์  นัน้  ๆ ใช้งาน
อ ย่ า ง ไ ร  เมื่ อ เลื อ ก ไ ด้ ใ ห้
นกัเรียนจบักลุ่มกันตามวสัดุที่
เลือกเหมือนกนั 

วีดีทศัน์ , 
วสัด ุ
อปุกรณ์
ต่างๆ 

7 ขัน้ที่ 3 ค้นคว้าและคิด 
แจกวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้
นกัเรียนตามที่เลือกไว้ และให้
นั ก เ รี ย น ท ด ล อ ง ใ ช้ วั ส ดุ
อุ ป ก ร ณ์ นั ้น  ๆ  ท ด ล อ ง
ส ร้างสรรค์ผลงานออกมา 
เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้วิธีการใช้ 
แ ล ะคุณ สม บั ติ  ข อ งวั ส ดุ
อุปกรณ์นัน้ ๆเอง ผู้ สอนคอย
ถามกระตุ้ นความคิดว่าวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์ แ ต่ ล ะ อ ย่ า ง เป็ น
อย่างไร มี วิ ธี ใช้อย่างไร ใช้
แบบอ่ืนได้อีกไหม มีคณุสมบติั

วสัด ุ
อปุกรณ์
ต่างๆ 
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อย่างไรบ้าง เป็นต้น พร้อมทัง้
ให้ช่วยกนัคิดว่าจะน าความรู้ที่
ได้ไปน าเสนอให้เพื่อนกลุ่มอ่ืน
รู้จกัและรู้วิธีการใช้ได้อย่างไร 

8 ขัน้ที่ 4 น าเสนอ 
ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ 
ถึงวัสดุอุปกรณ์ที่สมาชิกใน
กลุ่มได้เลือก ด้วยวิธีการต่าง 
ๆที่ ไ ด้ เต รียมม า  น า เส น อ
เพื่อให้เพื่อนได้รู้ถึงคุณสมบัติ  
วิธีการใช้ หรือมีข้อควรระวัง 
อย่างไรบ้าง และเปิดโอกาสให้
เพื่ อน  ๆ ได้ ซัก ถามถึ งสิ่ งที่
ส ง สั ย นั ก เ รี ย น จ ะ ไ ด้ ฝึ ก
ความคิดคล่องแคล่ว เพื่อหา
ค าตอบจากสิ่งที่ได้ศึกษา มา
ค าตอบให้กบัเพื่อน ๆ 

วสัด ุ
อปุกรณ์
ต่างๆ 

9 ศ.1.1 ป.1/1 
อภิปรายเก่ียวกบั
รูปร่าง ลกัษณะ 
และขนาดของสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตวัใน
ธรรมชาติและสิ่งที่
มนษุย์สร้างขึน้ 

นกัเรียนบอก
รูปร่าง ลกัษณะ 
และขนาดของสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตวัได้ 

ขัน้ที่ 5 ประเมินผล 
ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นรายบุคคล โดยเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ต้องการ 
พร้อมใช้เร่ืองรูปร่างลกัษณะที่
ได้เรียนแล้ว  มาสร้างสรรค์
ผลงานตามจินตนาการ และ
สัปดาห์สุดท้ายจะเป็นการ
น าเสนอผลงานของตนเอง 

วสัด ุ
อปุกรณ์
ต่างๆ 

10 ศ.1.1 ป.1/3 มี
ทกัษะพืน้ฐานใน
การใช้วสัด ุ 
อปุกรณ์สร้างงาน
ทศันศิลป์ 

 นกัเรียนใช้วสัด ุ
อปุกรณ์ เช่น 
ดินสอ พู่กนั 
กระดาษ สีเทียน สี
น า้ ดินสอสี สร้าง
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งานทศันศิลป์ได้ 
11 ศ.1.1 ป.1/5 วาด

ภาพระบายสีภาพ
ธรรมชาติ ตาม
ความรู้สกึของ
ตนเอง 

นกัเรียนวาดภาพ
ระบายสีตาม
ความรู้สกึ                 
ของตนเอง 

12 ท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking 
Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน หลงัเรียน 

 
2. แผนการสอบแบบปกติในรายวิชาทัศนศิลป์ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 

ครัง้ท่ี สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนการสอน 

1 ท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking  
Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน ก่อนเรียน 

2 เร่ิมเรียนทศันศิลป์ - ผู้สอนอธิบายเร่ือง พืน้ฐานงาน
ทศันศิลป์ด้านต่างๆ 
- นกัเรียนท ากิจกรรม 

- หนงัสือเรียนวิชาศิลปะ 
- ภาพประกอบการสอน 3 

4 ความรู้สกึของฉนั - ผู้สอนอธิบายเร่ือง ความรู้สึกทาง
ทศันศิลป์ในหวัข้อต่างๆ 
- นกัเรียนท ากิจกรรม 
- น าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 

- หนงัสือเรียนวิชาศิลปะ 
- ภาพประกอบการสอน 
 

5 

6 สนกุกบัสีเทียน - ผู้สอนอธิบายเร่ืองเก่ียวกบัสีเทียน
การใช้ เทคนิค วิธีการรักษา 
- นกัเรียนท ากิจกรรม 

- หนงัสือเรียนวิชาศิลปะ 
- ภาพประกอบการสอน 
 

7 
8 
9 ฝนสีไม้ให้สนกุ - ผู้สอนอธิบายเร่ืองเก่ียวกบัสีไม้การ

ใช้ เทคนิค วิธีการรักษา 
- นกัเรียนท ากิจกรรม 

- หนงัสือเรียนวิชาศิลปะ 
- ภาพประกอบการสอน 10 

11 
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12 ท าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking  
Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน หลงัเรียน 

 
3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP (The Test for Creative Thinking 

Drawing Production) ของ เจลเลน และเออร์บาน 
 

เจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban. 1989: 78-86) ได้สร้างแบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ที่ชื่อว่า TCT-DP (The Test for Creative Thinking Drawing Production) ซึ่ง
สร้างขึน้ตามนิยามว่า ความคิดสร้างสรรค์หมายถึงการคิดอย่างมีสาระเชิงนวตักรรม มีจินตนาการ 
และเป็นความคิดอเนกนัยซึ่งรวมถึงความคิดคล่องแคล่ว( fluency) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) 
ความคิดริเร่ิม (originality) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) ความกล้าเสี่ยง (risk-taking) 
และอารมณ์ขัน (humor) โดยลกัษณะของแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์นีจ้ะให้ผู้ เข้ารับการ
ทดสอบแสดงความสามารถทางการคิดอย่างมีสาระด้วยการต่อเติมภาพที่กาหนดให้ ซึ่งเป็นกรอบ
สี่เหลี่ยมจตัุรัสขนาดประมาณ 5 x 5 ตารางนิว้ ภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี ้จะมีภาพเส้นและจุดอยู่ 5 
แห่ง และอยู่นอกกรอบอีก 1 แห่ง รวมเป็น 6 แห่ง แบบทดสอบ TCT-DP นีไ้ด้รับการยอมรับว่าเป็น
แบบทดสอบที่สามารถนามาใช้วดัได้กบักลุม่เปา้หมายได้ทุกวยั 
 

แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
The Test for Creative Thinking Drawing Production (TCT-DP) 
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การใช้แบบทดสอบ 
1. ผู้ เข้ารับการทดสอบจะได้รับแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCP-DP และดินสอ

ดาที่ไม่มียางลบ เพื่อมิให้ผู้ เข้ารับการทดสอบเปลี่ยนภาพที่วาดแล้ว 
2. ผู้ทดสอบอ่านคาสัง่ช้า ๆ และชดัเจน ดงันี ้

“ ภาพที่วาดอยู่ข้างหน้านกัเรียน ขณะนีเ้ป็นภาพที่ยงัไม่สมบูรณ์ ผู้วาดเร่ิมลงมือ
วาด แต่ถูกขัดจังหวะเสียก่อน ขอให้นักเรียน วาดต่อให้สมบูรณ์ จะวาดเป็นภาพอะไรก็ได้ตามที่
นกัเรียน ต้องการ ตามจินตนาการ ไม่มีการวาดภาพใดๆ ที่ถือว่าผิด ภาพทุกภาพเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ทัง้สิน้ เมื่อวาดภาพเสร็จแล้วขอให้นามาสง่ครู ” 

3. เมื่อผู้ เข้ารับการทดสอบเข้าใจแล้วให้ลงมือวาดภาพ และถ้าหากมีคาถามในช่วงที่
กาลงัทาแบบทดสอบ ผู้ทดสอบอาจจะตอบคาถามได้ เช่น “ หนูจะวาดรูปอะไร “ ให้ครูตอบได้ว่า “ 
นกัเรียน อยากวาดภาพอะไรก็ได้ตามที่อยากจะวาด รูปที่วาดเป็นสิ่งถูกต้องทัง้สิน้ ทาอย่างไรก็ได้ 
ไม่มีสิ่งใดผิด ” หากผู้ เข้ารับการทดสอบยงัมีคาถามเช่น ถามถึงชิน้ส่วนที่ปรากฏอยู่นอกกรอบ ก็ให้
ตอบในทานองเดิม ห้ามอธิบายเนือ้หาหรือวิธีการใดๆ เพิ่มเติม นอกจากนีค้วรหลีกเลี่ยงการ
พาดพิงถึงเวลาที่ควรใช้ในการวาดภาพ ครูควรพดูทานองที่ว่า เร่ิมวาดได้เลยไม่ต้องกงัวลเร่ืองเวลา 

4. ผู้ทดสอบต้องจดบนัทึกเวลาการทาแบบทดสอบของผู้ที่ทาเสร็จก่อน 12 นาที โดย
จดบนัทกึ อาย ุเพศ ชื่อผู้ เข้ารับการทดสอบในช่องว่างมมุขวาของกระดาษทดสอบ 

5. ผู้ทดสอบบอกให้ผู้ เข้ารับการทดสอบตัง้ชื่อเร่ือง ควรพูดเบาๆ โดยไม่รบกวนผู้ เข้า
รับการทดสอบคนอ่ืนที่ยงัทาไม่เสร็จ แล้วเขียนชื่อเร่ืองไว้ที่มมุขวาบน เพราะจะใช้เป็นข้อมลูสาคญั
ในการแปลผลการวาดภาพ 

6. ในการทดสอบกาหนดเวลา 15 นาที หลงัจากนัน้ผู้ ทดสอบจะเก็บข้อมูลทัง้หมด 
เขียนชื่อ อาย ุเพศ และชื่อภาพ ไว้ที่มมุขวาของแบบทดสอบ 
 

เกณฑ์การประเมินผลเพื่อให้คะแนน 
1. การต่อเติม (Cn : Continuations) ชิน้ส่วนที่ได้รับการต่อเติม (คร่ึงวงกลม จุด มุม

ฉาก เส้นโค้ง เส้นประและสี่เหลี่ยมจตัุรัสเล็กปลายเปิดนอกกรอบสี่ เหลี่ยมใหญ่) จะได้คะแนนการ
ต่อเติมชิน้สว่นละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุคือ 6 คะแนน 

2. ความสมบรูณ์ (Cm : Completions) หากมีการต่อเติมจากเดิมในข้อ 1 ให้เต็มหรือ
ให้สมบูรณ์มากขึน้จะได้คะแนนชิน้ส่วนละ 1 คะแนน ถ้าต่อเติมภาพโดยใช้รูปที่กาหนด 2 รูปมา
รวมเป็นรูปเดียว เช่น โยงเป็นรูปบ้าน ต่อเป็นอิฐ ต่อเป็นปล่องไฟ ฯลฯ ให้ 1 คะแนน คะแนนสงูสุด
ของข้อนีคื้อ 6 คะแนน 
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3. ภาพที่สร้างขึน้ใหม่ (Ne : New Elements) ภาพหรือสัญลักษณ์ที่วาดขึน้ใหม่
นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 จะได้คะแนนเพิ่มอีกภาพละ 1 คะแนน แต่ภาพที่วาดซ้าๆ ภาพที่
เหมือนกัน เช่น ภาพป่าที่มีต้นไม้หลายๆ ต้น ซ้าๆ กัน จะได้ 2 – 3 คะแนน คะแนนสูงสดุของข้อนี ้
คือ 6 คะแนน 

4. การต่อเนื่องด้วยเส้น (Cl : Connections made with lines) แต่ละภาพหรือส่วน
ของภาพ (ทัง้ภาพที่สร้างเสร็จขึน้ใหม่ในข้อ 3 หากมีเส้นลากโยงเข้าด้วยกนัทัง้ภายในและภายนอก
จะได้รับคะแนนการโยงเส้น เส้นละ 1 คะแนน คะแนนสงูสดุของข้อนีคื้อ 6 คะแนน 

5. การต่อเนื่องที่ทาให้เกิดเป็นเร่ืองราว (Cth : Connections made that Contribute 
to a theme) ภาพใดหรือส่วนใดของภาพที่ทาให้เกิดเป็นเร่ืองราวหรือเป็นภาพรวมจะได้อีก 1 
คะแนนต่อ 1 ชิน้ การเชื่อมโยงนีอ้าจเป็นการเชื่อมโยงด้วยเส้นจากข้อ 1 หรือไม่ใช้เส้น ก็ได้ เช่น 
เส้นประของแสงอาทิตย์ เงาต่างๆ การแตะกันของภาพ ความสาคัญอยู่ที่การต่อเติมนัน้ทาให้ได้
ภาพที่สมบรูณ์ตามความหมายที่ผู้ เข้ารับการทดสอบตัง้ชื่อไว้ คะแนนสงูสดุของข้อนีคื้อ 6 คะแนน 
6. การข้ามเส้นกัน้เขต โดยใช้ชิน้สว่นที่กาหนดให้ นอกกรอบใหญ่ (Bid : Boundary Breaking 
Fragment-dependent) การต่อเติมหรือโยงเส้นปิด รูปสี่เหลี่ยมจตัรัุสปลายเปิด ซึง่อยู่นอกกรอบ
สี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้ 6 คะแนนเต็ม 

7. การข้ามเส้นกัน้อย่างอิสระ โดยไม่ใช้ชิน้ส่วนที่กาหนดให้นอกกรอบใหญ่ (Bfi : 
Boundary Breaking being Fragment-dependent) การต่อเติมโยงเส้นออกไปนอกกรอบ หรือ
การวาดภาพนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้ 6 คะแนนเต็ม 

8. การแสดงความลึก ใกล้ – ไกล หรือมิติของภาพ (Pe : Perspective) ภาพที่วาดให้
เห็นส่วนลึก มีระยะใกล้ – ไกล หรือวาดภาพในลกัษณะสามมิติ ให้คะแนนภาพละ 1 คะแนน หาก
มีภาพปรากฏเป็นเร่ืองราวทัง้ภาพ แสดงความเป็นมิติ มีความลึกหรือใกล้ – ไกล ให้คะแนน 6 
คะแนน 

9. อารมณ์ขัน (Hu : Human) ภาพที่แสดงให้เห็นหรือก่อให้เกิดอารมณ์ขัน จะได้
ชิน้ส่วนละ 1 คะแนน หรือดภูาพรวมถ้าได้อารมณ์ขนัมาก ก็จะให้คะแนนมากขึน้เป็นลาดบั ภาพที่
แสดงอารมณ์ขนันีป้ระเมินในหลายๆ ทาง เช่น 

1) ผู้วาดสามารถล้อเลียนตวัเองจากภาพวาด 
2) ผู้วาดผนวกชื่อที่แสดงอารมณ์ขนัเข้าไปหรือวาดเพิ่มเข้าไป 
3) ผู้วาดผนวกลายเส้นและภาษาเข้าไปเหมือนการวาดภาพการ์ตนู 

คะแนนสงูสดุของข้อนีคื้อ 6 คะแนน 
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10. การคิดแปลกใหม่  ไม่ติดตามแบบแผน (Uc : Unconventionality) ภาพที่มี
ความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดปกติธรรมดาทัว่ไป มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

a. การวางหรือการใช้กระดาษแตกต่างไปจากเมื่อผู้ทดสอบวางกระดาษให้ เช่น 
มีการพบั มีการหมนุ หรือพลิกกระดาษไปข้างหลงั แล้วจึงวาดภาพ จะได้คะแนน 3 คะแนน 
b. ภาพที่เป็นนามธรรมหรือไม่เป็นภาพของจริง เช่น การใช้ชื่อที่เป็นนามธรรม หรือสตัว์ประหลาด 
ให้ 3 คะแนน 

c. ภาพรวมของรูปทรง เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ตัวอักษร ตัวเลข หรือการใช้ชื่อ 
หรือภาพที่เหมือนการ์ตนู ให้ 3 คะแนน 

d. ภาพที่ต่อเติม ไม่ใช่ภาพที่วาดกันแพร่หลายทั่ว ๆ ไป ให้ 3 คะแนน แต่หากมี
การต่อเติมภาพในลกัษณะต่าง ๆ ต่อไปนี ้

1) รูปคร่ึงวงกลมต่อเป็นพระอาทิตย์ หน้าคน หรือวงกลม 
2) รูปมมุฉากต่อเป็นบ้าน กลอ่ง หรือสี่เหลี่ยม 
3) รูปเส้นโค้งต่อเป็นง ูต้นไม้ หรือดอกไม้ 
4) รูปเส้นประ ต่อเป็นถนน ตรอก หรือทางเดิน 
5) รูปจดุทาเป็นตานก หรือ สายฝน 

รูปทานองนีต้้องหักออก 1 คะแนน จาก 3 คะแนนเต็มในข้อ ง. แต่ต้องไม่มี
คะแนนติดลบ คะแนนสงูสดุของข้อนีเ้ท่ากบั 12 คะแนน 

11. ความเร็ว (Sp : Speed) ภาพที่ใช้เวลาน้อยกว่า 12 นาที จะได้คะแนนเพิ่ม ดงันี ้
1) ต่ากว่า 2 นาที ได้ 6 คะแนน 
2) ต่ากว่า 4 นาที ได้ 5 คะแนน 
3) ต่ากว่า 6 นาที ได้ 4 คะแนน 
4) ต่ากว่า 8 นาที ได้ 3 คะแนน 
5) ต่ากว่า 10 นาที ได้ 2 คะแนน 
6) ต่ากว่า 12 นาที ได้ 1 คะแนน 
7) มากกว่าหรือเท่ากบั 12 นาที ได้ 0 คะแนน 
 

ตามปกติแล้วแบบทดสอบจะมีจุดให้คะแนนอยู่ 11 จุดตามที่กล่าวมา คะแนนรวมของ
แบบทดสอบ TCT-DP คือ 72 คะแนน 
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ภาพตัวอย่างผลงานของนักเรียน 
 

ผลงานก่อนเรียนของนกัเรียนในกลุม่ทดลองที่ใช้แผนการสอนแบบสร้างสรรค่เป็นฐาน  
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ผลงานหลงัเรียนของนกัเรียนในกลุม่ทดลองที่ใช้แผนการสอนแบบสร้างสรรค่เป็นฐาน  
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ผลงานก่อนเรียนของนกัเรียนในกลุม่ทดลองที่ใช้แผนการสอนแบบปกติ 
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ผลงานหลงัเรียนของนกัเรียนในกลุม่ทดลองที่ใช้แผนการสอนแบบปกติ 
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ภาพการจดัการสอนแนวฐานการเรียนรู้จากงานสร้างสรรค์ 
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