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การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและเปรียบเทียบคะแนน

ความคิดสรา้งสรรค ์วิชาศิลปะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 4 
MAT กบักลุม่ที่เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกติ    กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 42 คน โรงเรียนวดัเขียนเขต โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) ใชห้อ้งเรียนเป็น
หน่วย และจับสลากเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  เครื่องมือวิจัยประกอบดว้ย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู ้แบบ  4 MAT 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบประเมินความคิด
สรา้งสรรค ์วิเคราะหผ์ลการวิจัยดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test ผลการวิจัย 
พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีค่าเฉลี่ย 26.88 
และกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ มีค่าเฉลี่ย 24.07 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุม่ที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ 
อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ดา้นความคิดสรา้งสรรคห์ลงัเรียนของกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู ้
แบบ 4 MAT มีค่าเฉลี่ย 14.64 และกลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ มีค่าเฉลี่ย 12.71 โดยผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สรุปไดว่้า การจดัการเรียนรูแ้บบ 
4 MAT สามารถส่งเสริมความสามารถในการเรียนและความคิดสรา้งสรรค์ วิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 4 ได ้
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The purposes of the research were as follows: (1) to compare the art learning 

achievement of Prathom Suksa Four students between 4 MAT learning and traditional learning; 
and (2) to compare the creative abilities of Prathom Suksa Four students in terms of 4 MAT 
and traditional learning. This study used a quasi-experimental design. The sample, selected 
by a simple random sampling technique, consisted of 42 Prathom Suksa Four students at Wat 
Khienkhet School. The instruments used for gathering data consisted of the following: (1) four 
MAT lesson plans; (2) an art achievement test; and (3) a creative abilities test. The data were 
analyzed by mean, standard deviation and a t-test. The results of the study were as follows: 
(1) the analysis of the learning achievement of students was 26.88 by mean. The analysis of 
the of the traditional learning achievement of the students was 24.07 by mean. The results of 
hypothesis testing showed that the learning achievement of the students with 4 MAT was 
higher than traditional learning with a significant difference at the level of .01; (2) analysis of 
the creative abilities of students in Art in 4 MAT learning was 14.64 by mean. The analysis of 
the creative abilities of the students in Art in traditional learning was 12.71 by mean. The 
results of hypothesis testing showed that the creative abilities of the students in Art in 4 MAT 
learning was higher than traditional learning with significant difference of .01. In conclusion, 4 
MAT learning encouraged the achievement and the creative abilities of students in Prathom 
Suksa Four. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การศึกษาเป็นเครื่องมือที่น าพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้
เพื่อเผยแพร่องคค์วามรูใ้หม่ ๆ ซึ่งในปัจจุบนัโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าใหว้ิถีชีวิตของ
มนุษยเ์ปลี่ยนไปเพื่อใหก้้าวทันกับสถานการณ์โลก ทั้งนีร้วมไปถึงการศึกษาที่มีการปรบัเปลี่ยน
รูปแบบ วิธีการ ตลอดจนมีสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึน้มากมาย ซึ่งปัจจบุนัเป็นยุคศตวรรษที่ 
21 มีการเรียนรูท้ี่มีแนวคิดในการจัดการเรียนรูโ้ดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้
ดว้ยตนเอง มีการต่อยอดความรูจ้ากความรูเ้ดิมไปสู่ความรูใ้หม่ และเชื่อมโยงไปสู่ทักษะที่จ  าเป็น 
โดยประกอบดว้ย 3R8C ซึ่งหนึ่งในทักษะที่ส  าคัญ คือ ทักษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) (วิจารณ์ พานิช, 2556, น.16) เป็นทักษะที่สามารถน ามาใช้ได้กับ
ศาสตรท์กุแขนง และยงัมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนรู ้นั่นเป็นเพราะความคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
กระบวนการคิดที่เก่ียวขอ้งกับการใชค้วามพยายามในการแสดงความคิดใหม่ ๆ หรือการแสวงหา
ความรูใ้หม่เพื่อน ามาปรบัใช้ใหเ้ขา้กับสงัคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
ดังนั้นเด็กและเยาวชนของชาติจึงควรได้รบัการฝึกฝนความคิดสรา้งสรรคต์ั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่ง
ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นคุณสมบัติที่ทุกคนมี แต่อาจมีระดับที่แตกต่างกัน และสามารถส่งเสริม
คณุลกัษณะนีใ้หส้งูขึน้ได ้(Elzabeth, 1997, p.2) การจะพฒันาความคิดสรา้งสรรคส์ามารถเกิดขึน้
ได้จากการสรา้งสรรค์งานศิลปะ เพราะงานศิลปะมีลักษณะที่เน้นการแสดงออกซึ่งความคิด
สรา้งสรรค ์และจินตนาการโดยการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเ้รียน (โกศล  
ภูลอย, 2532, น.5) จะเห็นว่าวิชาศิลปะ มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการคิด
อย่างสรา้งสรรค ์ซึ่งสอดคลอ้งกบั (วิรุณ ตัง้เจรญิ, 2554, น.135) ที่กลา่วไวว้่า ศิลปะช่วยเสรมิสรา้ง
พฤติกรรมในการท างาน สรา้งสมรรถภาพให้เด็กเกิดความคล่องแคล่วในการท างาน มีความ
คลอ่งตวัในการคิด กลา้แสดงออกในในการสรา้งสรรค ์เป็นคณุค่าที่ทา้ทายและชีช้วนใหก้ระหายใน
การท างาน ให้มีความรู้สึกนึกคิด เกิดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ พัฒนาบุคลิกภาพ เป็น
กระบวนการต่อเนื่อง รกัการท างานและสรา้งความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
โดยเฉพาะสาระทศันศิลป์ ในโรงเรียนจะสรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง จึงเป็นลกัษณะบรูณาการเขา้
กบัสาระอ่ืน ๆ มุ่งสง่เสรมิการแสดงออกทางศิลปะอย่างเสรีและเต็มความสามารถ 
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อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้ิชาศิลปะจะส าคญัเพียงใด แต่ก็ยงัคงพบปัญหาในการจดัการเรียน
การสอนอยู่มากเช่นกนั ซึ่งจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จากการสมัภาษณ์
ครูผูส้อนวิชาศิลปะ สาระทศันศิลป์ ในโรงเรียนวดัเขียนเขต อ าเภอธัญบรุี จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 
3 ท่าน ไดแ้ก่ ครูช านาญการพิเศษ ประสบการณส์อนวิชาศิลปะ สาระทศันศิลป์ 22 ปี หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรูศิ้ลปะ ประสบการณส์อนวิชาศิลปะ สาระทศันศิลป์ 7 ปี ครูผูส้อนวิชาศิลปะ สาระ
ทศันศิลป์ประสบการณส์อน 4 ปี และครูผูส้อนวิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ โรงเรียนในบริเวณพืน้ที่
ใกลเ้คียงจ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวิทยาคม ประสบการณก์ารสอน 
10 ปี พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดครูเป็นศนูยก์ลางในการเรียนรู ้ไม่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัขาดทกัษะ
การคิดสรา้งสรรค ์ขาดจินตนาการ สง่ผลใหผ้ลงานขาดความน่าสนใจ ซึ่งสอดคลอ้งกบั ((ณัฐวรรณ 
เฉลิมสขุ, 2559, น.3) ที่กล่าวว่า การจดัการเรียนรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะในโรงเรียนระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานส่วนใหญ่ พบว่าในสาระทัศนศิลป์ยังไม่ไดเ้นน้ความส าคัญในการใหผู้เ้รียน
คิดคน้วิธีปฏิบติังานดว้ยตนเอง ผูส้อนจะใชว้ิธีการสอนโดยการบรรยายทฤษฎี และใหผู้เ้รียนปฏิบติั
ตาม โดยผูเ้รียนจะปฏิบติัตามทฤษฎีที่ไดเ้รียนรูจ้ากผูส้อน ท าใหผู้เ้รียนไม่มีโอกาสในการพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรคข์องตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รวมทัง้ไม่เกิดการเรียนรูใ้หม่ ๆ ไม่กลา้ที่จะคิด
หรือแสดงออกทางความคิดสรา้งสรรค ์การที่จะส่งเสรมิใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสรา้งสรรคไ์ดน้ัน้ ควร
มีรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่แปลกใหม่และหลากหลาย เพื่อส่งเสริม พัฒนา และกระตุน้ใหเ้กิด
กระบวนการทางความคิดดว้ยตนเอง เช่นเดียวกบั (ประเวศ วะสี, 2543, น.37) ที่ไดก้ล่าวไวว้่า การ
เรียนการสอนและการประเมินผลวิชาศิลปะที่ผ่านมา ครูศิลปะส่วนมากจะใชว้ิธีการสอนแบบเดิม 
ๆ เช่น การสอนแบบบรรยาย แบบบอก และการสาธิตให้ผูเ้รียน ท าตามแบบที่ครูเป็นผูก้  าหนด 
บางครัง้เน้นการสอนให้ฝึกปฏิบัติมากเกินไป ยึดครูผู้สอนเป็นตัวตั้ง ไม่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นอกจากนี ้(อ านาจ เย็นสบาย, 2552, น.129) ยงัไดใ้หค้วามเห็นว่า หลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ เป็นการเน้นการเตรียมความพรอ้ม เน้นการตระหนักความส าคัญเรื่องการสรา้งลักษณะ
นิสยั ใหค้วามสนใจกับเด็กเท่ากัน โดยยึดศิลปะเป็นเครื่องมือพัฒนาไปสู่ลักษณะอันพึงประสงค ์
แต่ในปัจจุบนั ครูผูส้อนส่วนใหญ่ยงัไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ยงัเนน้ผูเ้รียนปฏิบติัตามค าสั่ง ไม่
ส่งเสริมให้เด็กสรา้งงานศิลปะตามความรูส้ึกนึกคิดของตนเอง งานศิลปะที่แสดงออกมาจึงมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากครูผูส้อนไม่มีวิธีการโนม้นา้วให้ผูเ้รียนเกิดความคิด 
เกิดจินตนาการ  

และอีกปัญหาที่พบและมีความส าคัญเช่นกัน คือ ปัญหาในเรื่องของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ซึ่งผูเ้รียนแต่ละคนมีความสนใจ ความถนัด ความตอ้งการ และวิธีการ
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เรียนรู ้รวมทั้งมีการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านีถู้กมองขา้มไปอย่างน่า
เสียดาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคลอ้งกับ (สุภาภรณ์ โมแ้ซง, 2551, น.2) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการ
เรียนรูไ้ม่ตอบสนองกับความสนใจของนักเรียน ผูส้อนขาดประสบการณ์ในการสอน และการจัด
กิจกรรมที่น่าสนใจ การสอนควรใช้วิธีการสอนหลาย ๆ วิธี หรือหลากหลายเทคนิค เน้นฝึกให้
ผูเ้รียนไดท้ างาน ไดล้งมือปฏิบัติจริง เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิด มีความรบัผิดชอบ และ
รูจ้กัการท างานกบัผูอ่ื้น ตรงกบั (ศภุชยั สิงหย์ะบศุย,์ 2549, น.41) ที่ไดใ้หค้วามเห็นว่า ศิลปะเด็กมิ
เพียงเป้าหมายอยู่ที่ตวัผลงาน หากแต่มีเป้าหมายหลกัอยู่ที่กระบวนการแสดงออกมากกว่า ดงันัน้
การจดัการสอนศิลปะเด็กจึงเป็นการจดัใหเ้ด็กไดแ้สดงออกดว้ยวสัดแุละวิธีการที่หลากหลาย โดย
ปล่อยใหพ้วกเขาไดแ้สดงออกอย่างเสรี มิใช่เพียงจดัหุ่นใหเ้ขาเขียนหรืออธิบายหลกัการและทฤษฎี
ทางศิลปะเพื่อใหเ้ขาปฏิบติัตามอย่างการเรียนการสอนของผูใ้หญ่ เพราะโลกในการรบัรูข้องพวก
เขาในช่วงวยัก่อนเหตผุล คือ จินตนาการเท่านัน้ 

จากปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะที่เกิดขึน้ดงักล่าว ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่ไดร้บั
การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนีปั้ญหาดังกล่าวยังเป็นสาเหตุให้
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาศิลปะต ่าลงไปดว้ย จากรายงานผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ 
ในปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนวัดเขียนเขต อ าเภอธัญบุรี 
จงัหวัดปทุมธานี พบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเพียงรอ้ยละ 73.16 ซึ่งต ่ากว่าเกณฑท์ี่
ก าหนดไวอ้ยู่รอ้ยละ 6.84 สอดคลอ้งกบั (นุชษนยั แม่บุญเรือน, 2556, น.10) ที่ไดก้ล่าวถึง ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์
อนุสรณ)์ จ านวน 150 คน พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปะ อยู่ในระดบัท่ียัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจ คือ เฉลี่ยต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ซึ่งตรงกบั (จุมพล ราชวิจิตร, 2553, น.7) ที่กล่าวไว้
ว่า จากการประเมินผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาล
วิทยา ภาคเรียนที่  1 รายวิชาศิลปะ จ านวน 6 ห้อง พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความคิดสรา้งสรรค์ต ่ากว่าเกณฑ์ ที่ก าหนด โดยวิเคราะห์จากผลของการท าแบบทดสอบวัด
ความคิดสรา้งสรรค ์

จากเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจัยต้องการที่จะศึกษาคน้ควา้เทคนิค วิธีการจดัการ
เรียนรูท้ี่มีความเหมาะสม เพื่อที่จะน ามาแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ของผู้เรียน 
พบว่า การจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เป็นวิธีการจดัการเรียนรูท้ี่สามารถพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์
และแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรูว้ิชาศิลปะไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่กระตุน้ใหส้มองทัง้สองซีกเกิดความสมดลุ โดยสมองซีกซา้ยจะมีหนา้ที่คิด 
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วิเคราะห ์และจัดเรียงขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ส่วนซีกขวาใชใ้นการคิดสรา้งสรรค ์สื่ออารมณ์ การ
สรา้งสนุทรียภาพในดา้นดนตรีและศิลปะ ซึ่งแต่ละขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีการ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชส้มองทัง้สองซีกควบคู่กนัไป ดงันี ้ขัน้ที่ 1 สรา้งประสบการณ ์(สมองซีกขวา) 
ขัน้ที่ 2 วิเคราะหป์ระสบการณ ์(สมองซีกซา้ย) ขัน้ที่ 3 บูรณาการการสงัเกตไปสู่ความคิดรวบยอด 
(สมองซีกขวา) ขั้นที่  4 พัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซ้าย) ขั้นที่ 5 ฝึกทักษะและปฏิบัติ 
(สมองซีกซา้ย) ขัน้ที่ 6 ปรบัแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (สมองซีกขวา) ขัน้ที่ 7 วิเคราะหเ์พื่อน าไป
ประยุกตใ์ช ้(สมองซีกซา้ย) ขัน้ที่ 8 แลกเปลี่ยนการเรียนรูข้องตนเองกบัผูอ่ื้น (สมองซีกขวา) ดังที่ 
แมค คารธี์ (McCarthy, 1997, p.45-51) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค 4 
MAT ไวว้่า เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกลไกของสมอง เอือ้ต่อ
ผูเ้รียนที่มีความสามารถในการรบัรูแ้ตกต่างกัน โดยแบ่งผูเ้รียนตามลักษณะการรบัรูอ้อกเป็น 4 
ลักษณะ ได้แก่ ผูเ้รียนที่ถนัดการใชจ้ินตนาการ ผูเ้รียนที่ถนัดการวิเคราะห ์ผูเ้รียนที่ถนัดการใช้
สามัญส านึก และผูเ้รียนที่สนใจการคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง อีกทัง้ยงัใช้เทคนิคการพัฒนาสมอง
ซีกซ้ายและซีกขวามาร่วมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ (วิชัย วงค์ใหญ่ , 2542, น.56) ที่กล่าวไว้ว่า 
ความคิดสรา้งสรรคส์ามารถพฒันาไดแ้ละมีสว่นสมัพนัธก์ับกระบวนการเรียนรู ้ถา้ผูเ้รียนไดร้บัการ
กระตุน้อย่างถูกวิธีและมีปริมาณที่เหมาะสม เป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง สมองซีกขวาซึ่งเป็น
ส่วนที่มีศักยภาพดา้นความคิดสรา้งสรรค์ ถา้กระบวนการเรียนรูไ้ดอ้อกแบบ และกระตุน้ใหถู้กวิธี
ในสมองส่วนนี ้รวมทัง้การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม ความคิดสรา้งสรรคก์็จะเจริญเติบโตเต็ม
ศกัยภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พชัราภรณ ์สาสขุ, 2557, บทคดัย่อ) ที่ไดศ้กึษาการพฒันา
ความคิดสรา้งสรรคแ์ละผลการเรียน ดว้ยรูปแแบบ 4 MAT รายวิชา ส31101 หนา้ที่พลเมือง ของ
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลวิจยัพบว่า นักเรียนจ านวนรอ้ยละ 85.71 ของนกัเรียนทัง้หมด มี
คะแนนความคิดสรา้งสรรค ์รอ้ยละ 82.60 ขึน้ไป ซึ่งผ่านเกณฑท์ีก าหนดไว ้คือ รอ้ยละ 80 และ
นักเรียนจ านวนรอ้ยละ 83.33 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอ้ยละ 
82.53 ขึน้ไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ทีก าหนดไว ้คือ รอ้ยละ 80 และยังมีนักวิจัยต่างประเทศ (Paticia & 
Fred, 1990, p.41-46) ที่ไดศ้ึกษาการใช ้4 MAT เพื่อปรบัปรุงการน าเสนอของนกัเรียน โดยศึกษา
จากเมือง 2 เมืองทางตอนเหนือของนิวยอรก์ และมอนตะโกเมอรร์ี่ (Montgomery) ศกึษาวิจยั เรื่อง 
ประสิทธิผลของการผสมผสานการด าเนินการหลายระดับกับการสอนโดยใช ้4 MAT ในโรงเรียน
กลุ่มทดลองในชนบท ผลจากการศึกษาทัง้สองกรณี พบว่า การจดัการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 
เป็นที่ไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางทัง้ในกลุ่มนักวิชาการและครูผูส้อนว่าสามารถพัฒนาการ
จดัการเรียนรู ้ใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค์
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ใหดี้ขึน้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล พรอ้มทั้ง
สง่เสรมิการท างานของสมองทัง้สองซีกอีกดว้ย 

จากเหตผุลดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนวิชาศิลปะ ระดบัประถมศึกษา มีความสนใจ
ที่จะน ารูปแบบการจดัการเรียนการรูแ้บบ 4 MAT ไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เนื่องจากการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่กระตุน้และพัฒนาการท างานของสมองทัง้สอง
ซีก ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่พบในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรา้งสรรค์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยยึดเนื ้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไว ้ดงันี ้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 4 ที่เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุม่ที่เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนโดย

ใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุม่ที่เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัใหค้วามส าคญัของการวิจยัไว ้ดงันี ้

1. ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT วิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศกึษา ปีที่ 4  

2. ไดแ้ผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT วิชาศิลปะ ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 4  

3. ไดแ้นวทางส าหรบัครูผูส้อนวิชาศิลปะ สามารถน าผลการวิจยัไปพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนในวิชาศิลปะ ใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเขียนเขต          

อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมนักเรียน
ทัง้หมดจ านวน 240 คน ซึ่งนกัเรียนแต่ละหอ้งจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัเขียนเขต 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากจ านวน 2 
หอ้งเรียน จากนัน้จบัสลากอีกครัง้เพื่อแบ่งเป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ  

กลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 42 คน เขา้เรียนโดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 

กลุ่มควบคมุ คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4/3 จ านวน 42 คน เขา้เรียนโดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีด้  าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 รวมทัง้หมด 16 

ชั่วโมง ท าการสอนสปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 8 สัปดาห ์ โดยทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 1 ชั่วโมง ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู ้14 ชั่วโมง และทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 
1 ชั่วโมง 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื ้อหาที่น ามาใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ก าหนดจากกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ สาระ

ทศันศิลป์ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 4 ทัง้หมด 14 ชั่วโมง โดยจะแบ่งเนือ้หาตามหน่วยการเรียนรู ้ดงันี ้

หน่วยการเรียนรู้ มองเหน็ คิดเป็น ท าได้ 
1. แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่อง เสน้   เวลา 2 ชั่วโมง 
2. แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2 เรื่อง สี   เวลา 2 ชั่วโมง 
3. แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 3 เรื่อง รูปรา่ง  เวลา 2 ชั่วโมง 
4.แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง รูปทรง  เวลา 2 ชั่วโมง 
5. แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5 เรื่อง พืน้ผิว  เวลา 2 ชั่วโมง 
6. แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 6 เรื่อง พืน้ที่ว่าง  เวลา 2 ชั่วโมง 
7. แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 7 เรื่อง ประเมินชิน้งาน เวลา 2 ชั่วโมง 

รวม              14 ชั่วโมง 

 

 



  7 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT รายวิชาศิลปะ  
ตวัแปรตาม  คือ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

                   ความคิดสรา้งสรรค ์ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หมายถึง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้

ความส าคัญเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการพัฒนาศักยภาพทางสมองใหเ้กิดความ
สมดุลกันทั้งสองฝ่ัง จากรูปแบบกิจกรรมที่เสริมสรา้งองค์ความรูท้ี่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น 
สมัพนัธก์นัอย่างต่อเนื่อง เวลาการเรียนในการจดักิจกรรมเหมาะสมกบัเนือ้หา เพื่อใหเ้ขา้ถึงผูเ้รียน
ไดท้กุรูปแบบ ซึ่งการจดักิจกรรมการเรียนตามขัน้ตอนของ McCarthy มดีงันี ้

1.) การบรูณาการประสบการณด์ว้ยตนเอง (Why) 
ขัน้ที่ 1 สรา้งประสบการณ ์(สมองซีกขวา)  
ขัน้ที่ 2 วิเคราะหป์ระสบการณ ์(สมองซีกซา้ย) 

2.) การพฒันาความคิดรวบยอด (What)  
ขัน้ที่ 3 บรูณาการการสงัเกตไปสูค่วามคิดรวบยอด (สมองซีกขวา)  
ขัน้ที่ 4 พฒันาความคิดรวบยอด (สมองซีกซา้ย)  

3.) การปฏิบติัและปรบัแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (How) 
ขัน้ที่  5 ฝึกทกัษะ/ปฏิบติั (สมองซีกซา้ย)  
ขัน้ที่ 6 ปรบัแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (สมองซีกขวา) 

4.) การบรูณาการและการประยกุตป์ระสบการณ ์(If) 
ขัน้ที่ 7 วิเคราะหเ์พื่อน าไปประยกุตใ์ช ้(สมองซีกซา้ย) 
ขัน้ที่ 8 แลกเปลี่ยนการเรียนรูข้องตนเองกบัผูอ่ื้น (สมองซีกขวา) 

2. การจดัการเรียนรูแ้บบปกติ หมายถึง การจดัการเรียนการสอน โดยครูเป็นผูเ้ตรียมการ
สอน เพื่อน ามาถ่ายทอดใหน้กัเรียน โดยเนน้การถ่ายทอดแบบบรรยาย และใชส้ื่อประกอบการสอน 
ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้

1.) ขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียน เป็นการทบทวนความรูเ้ดิม และน าเขา้สูค่วามรูใ้หม่ 
2.) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเรียนรูเ้นื ้อหาในบทเรียน โดยครูเป็นผู้

ถ่ายทอดความรูใ้หผู้เ้รียน โดยการบรรยาย อธิบาย  
3.) ขัน้สรุปบทเรียน ผูส้อนและผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมดว้ยกนั 
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4.) ขัน้วดัและประเมินผล เป็นการตรวจสอบความรู ้ความเขา้ใจในสิ่งที่เรียน โดยการ
สงัเกตพฤติกรรม เช่น การตอบค าถาม การท าแบบฝึกหดั การท าแบบทดสอบ การท าชิน้งาน เป็น
ตน้ 

3. ความคิดสรา้งสรรค์ หมายถึง กลไกของสมองที่คิดได้หลากหลาย และแปลกใหม่ 
น าไปสู่การสรา้งสรรค์งานศิลปะ ซึ่งความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลมีแตกต่างกัน แต่
สามารถส่งเสริมและพัฒนาขึน้ได ้ความคิดสรา้งสรรคส์ามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบประเมินความคิด
สรา้งสรรคท์ี่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (ดีมาก ดี พอใช ้
ปรบัปรุง) แบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ ดงันี ้

1. คิดคลอ่งแคลว่  
2. คิดยืดหยุ่น  
3. คิดรเิริ่ม 
4. คิดละเอียดลออ  

โดยผูว้ิจัยจะประเมินความคิดสรา้งสรรคจ์ากผลงานของผูเ้รียน เพื่อน ามาเปรียบเทียบ
ผลคะแนนระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้การ
จดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูข้องผู้เรียนที่ได้รบัในการเรียน วิชาศิลปะ 
(สาระทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งผู้วิจัยสรา้งขึน้ตามจุดประสงค์การเรียนรู ้ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย 
4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ โดยใชใ้นการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลงัเรียน (Post-
test) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 
 

 

 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

2. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีความคิดสรา้งสรรค ์สงูกว่านักเรียนที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

ความคิดสรา้งสรรค ์
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง 

ดงัต่อไปนี ้
1. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ 

1.1 ความส าคญัของกลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
1.2 มาตรฐานการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
1.3 สาระการเรียนรูว้ิชาทศันศิลป์ 

2. เอกสารที่เก่ียวกบัการจดัการเรียนการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
2.2 ทฤษฎี/ หลกัการ/ แนวคิดของรูปแบบ 4 MAT 
2.3 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
2.4 กระบวนการเรียนตามการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
2.5 ประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
2.6 ขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 

3. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนแบบปกต ิ
3.1 ความหมายของการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
4.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
4.2 ประเภทของแบบทดสอบการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
4.3 คณุลกัษณะที่ดีของแบบทดสอบ 
4.4 การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

5. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความคิดสรา้งสรรค ์
5.1 ความหมายของความคิดสรา้งสรรค ์
5.2 ความส าคญัของความคิดสรา้งสรรค ์
5.3 องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรค ์
5.4 การพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์
5.5 การวดัความคิดสรา้งสรรค ์
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6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
6.1 วิจยัในประเทศ 
6.2 วิจยัต่างประเทศ 

 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1.1 ความส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ทศันศิลป์ มีความรูค้วามเขา้ใจองคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาต ุสรา้งและน าเสนอผลงาน

ทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใชอ้ปุกรณท์ี่เหมาะสม รวมทัง้สามารถใชเ้ทคนิค วิธีการ
ของศิลปินในการสรา้งงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห ์ วิพากษ ์วิจารณค์ณุค่างานทศันศิลป์ 
เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างทศันศิลป์  ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม  เห็นคณุค่างานศิลปะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ ปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

1.2 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูข้องกลุ่มสาระ

การเรียนรูศิ้ลปะไวด้งันี ้
สาระที่ 1 ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์

วิเคราะห ์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็นคณุค่างานทศันศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 

1.3 สาระการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดร้ะบุถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ  ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับสาระทัศนศิลป์นั้น  ไดจ้ัดสาระการเรียนรูแ้ละ
มาตรฐานการเรียนรูไ้วด้งันี ้ 

1.3.1  สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ศ 1.1 สรา้งสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด

สรา้งสรรค ์วิเคราะห ์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 
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1.3.2 สาระการเรียนรูท้ศันศิลป์ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
รายวิชาศิลปะ สาระทศันศิลป์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบไปดว้ยเนือ้หา 

โดยยดึตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงันี ้
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดย้ึดเนือ้หาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้

พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มาใช้ในการวิจัย และจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT จ านวน  7 แผน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้

 
ตาราง 1  วิเคราะหเ์นือ้หาที่ใชใ้นการทดลอง 
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2. เอกสารทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

ลีลาวดี วัชโรบล (2553) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT คือการจัดการ
เรียนรูท้ี่จ  าแนกได ้8 ขัน้ตอน โดยเป็นรูปแบบการเรียนรูเ้ฉพาะตวัของผูเ้รียน และหนา้ที่ของสมอง
ทัง้สองซีก 

ศศิธร เวียงวะลยั (2556) ไดก้ล่าวว่า McCarthy ไดน้ าแนวคิดของ Kolb ปรบัเปลี่ยน
และพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ตอบสนองการเรียนรูข้องผู้เรียน 4 แบบ ที่
เรียกว่า 4 MAT หรือการจดัการเรียนรูท้ี่เชื่อมโยงกบัระบบการท างานของสมองทัง้สองซีก(แนวคิด
ของ Kolb ไดร้ากฐานทฤษฎีมาจาก John Dewey,Kurt Lewin, และ Jean Piajet) โดยค าว่า MAT 
แปลว่า เสื่อ การสาน หรือผสมผสาน ในที่นี ้หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูท้ี่ผสมผสานกันเพื่อ
ตอบสนองผูเ้รียนทัง้ 4 แบบ 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2558) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เป็นการ
พฒันาต่อจากวิจยัของ McCarthy โดยไดป้ระยุกตใ์ชจ้ากแนวคิดของ Kolb เพื่อใชใ้นการออกแบบ
กิจกรรมที่พัฒนาสมองทั้งสองซีกใหก้ับผู้เรียนอย่างสมดุลโดยค านึงถึงความแตกต่างของกลุ่ม
ผูเ้รียน 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า แมคคารธี์ (Mccarthy) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูแ้บบ 4 MAT โดยน าแนวคิดของโคลบ์ (Kolb) มาประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนรู ้ที่มุ่งเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ส่งเสริมความถนัดและ
พัฒนาระบบการท างานของสมองทั้งสองซีกอย่างสมดุล เพื่อใหผู้เ้รียนมีศักยภาพในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและมีความสขุกบัสิ่งที่เรียน 

2.2 ทฤษฎี/ หลักการ/ แนวคิดของรูปแบบ 4 MAT 
Mc Carthy (อา้งถึงใน  ทิศนา แขมมณี (2556, น.262) แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้

ของ David Kolb เป็นเครื่องที่ใชใ้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี ้ ซึ่งอธิบายว่าการเรียนรู้
เกิดขึน้จากความเชื่อมโยงกันของ การรับรู ้ (Perception) และกระบวนการจัดกระท าข้อมูล 
(Processing) ซึ่งหมายความว่า การที่คนเรารบัรูข้อ้มูลแลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นไปจัดกระท าตาม
ความถนัดของตนเอง ) จะท าใหก้ารเรียนรูเ้กิดขึน้ไดอ้ย่างมีคณุภาพ ซึ่งการรบัรูม้ี 2 ทาง คือ หนึ่ง
ผ่านทางประสบการณ์ตรง (Concrete Experience) และสองผ่านทางความคิดรวบยอด 
(Abstract Conceptualization) 
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เธียร พานิช (2544)ไดเ้สนอว่าจากลกัษณะของผูเ้รียน 4 แบบ ตอ้งมีรูปแบบการเรียน
การสอนที่ เหมาะสมกับทักษะของแต่ละบุคคล ซึ่งจะผู้เรียนจะปรากฏทักษะทั้ง 4 แบบ จาก
กิจกรรมการจดัการเรียนรูท้ี่เสมอภาค ทัง้นีเ้พื่อใหผู้เ้รียนรูส้ึกสนุกและคลอ้ยตามกบัวิธีการเรียนรูท้ี่
ตนเองถนัด และผูเ้รียนยงัไดพ้ฒันาความสามารถดา้นที่ตนไม่ชอบผ่านกระบวนการจดัการเรียนรู้
ไดด้ว้ย  

สรุปไดว้่า แนวคิดในการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เกิดจากการรบัรู ้และการจดัการ
ขอ้มลู ซึ่งการรบัรูข้องแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั 4 แบบ คือ ผูเ้รียนที่ถนดัจินตนาการ ผูเ้รียน
ที่ถนัดวิเคราะห ์ผูเ้รียนที่ถนัดการคิดรวบยอด และผูเ้รียนที่ถนัดการลงมือปฏิบติั ซึ่งผูส้อนจะตอ้ง
เขา้ใจและช่วยส่งเสริมความถนดัของผูเ้รียน โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูผ้่านสมองซีกซา้ย
และซีกขวาอย่างสมดลุกนั 

2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
กระบวนการเรียนรูแ้บ่งออกเป็น 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

อนัญญา ศิริเกตุ (2553) การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 4 MAT หมายถึง 
กระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่ออกแบบใหเ้หมาะกบัลกัษณะของผูเ้รียน โดยน าเอารูปแบบการเรียนรู ้
ของผูเ้รียนและเทคนิคพัฒนาสมองซีกซา้ย – ขวา ซึ่งพัฒนาโดย McCarthy มาจัดเป็นกิจกรรม 
การเรียนรู ้4 สว่น 8 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

สว่นที่ 1 การบรูณาการประสบการณ ์ 
ขัน้ที่ 1 สรา้งความส าคญัใหค้วามรูเ้รียน  
ขัน้ที่ 2 วิเคราะหส์ิ่งที่เคยพบเห็น 

สว่นที่ 2 การสรา้งความองคค์วามรู ้
ขัน้ที่ 3 ปรบัสิ่งที่เคยพบเห็นเป็นองคค์วามรู ้
ขัน้ที่ 4 พฒันาองคค์วามรู ้ 

สว่นที่ 3 ทกัษะและการเรียนรูต้ามคณุสมบติัสว่นบุคคล  
ขัน้ที่ 5 กระท าตามแผนมโนทศันท์ี่ก าหนด  
ขัน้ที่ 6 ผลิตผลงานที่บ่งบอกตวัตน  

สว่นที่ 4 การผสมผสานประสบการณแ์ละปรบัใช ้ 
ขัน้ที่ 7 วิเคราะหค์ณุค่าและการปรบัใช ้ 
ขัน้ที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณเ์รียนรูก้บัผูอ่ื้น  
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บรุนิทร ์แกว้ประพนัธ ์(2553) แบ่งการเรียนแบบ 4 MAT ดงัต่อไปนี ้ 
สว่นที่ 1 WHY (ท าไม) สรา้งเหตกุารณต์รงเป็นของตนเอง  

ขัน้ที่ 1 กระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู ้การสงัเกต การคิดและจินตนาการ 
จากนัน้ใชค้วามถามดงึดดูความสนใจของผูเ้รียนใหเ้ห็นถึงประโยชนข์องเนือ้หา 

ขัน้ที่ 2 ผูเ้รียนช่วยกันคิดภายในกลุ่ม แลว้น าเสนอขอ้มูลตามความคิด
จากการสงัเกตรว่มกนัอย่างเสรี  

สว่นที่ 2 WHAT (อะไร) สรา้งความคิด  
ขัน้ที่ 3 ผูเ้รียนศึกษากิจกรรมที่จดัขึน้ เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เคยศึกษาแลว้กับ

สิ่งที่เป็นขอ้มูลใหม่ เพื่อให้ผู ้เรียนเห็นประโยชน์ของเนือ้หา แลว้ใหส้รุปองค์ความรูท้ั้งหมดด้วย
ตนเอง โดยกิจกรรมจะเนน้ความสมัพนัธแ์ละการเปรียบเทียบ  

ขั้นที่  4 ผู้เรียนท ากิจกรรมที่พัฒนาความรูเ้ชิงลึก โดยค้นคว้าข้อมูล 
ทฤษฎีในใบความรู ้และศกึษาตวัอย่างที่ครูน าเสนอ แลว้ครูสาธิตการท าแบบฝึกหดัไปที่ละขัน้ตอน  

สว่นที่ 3 HOW (อย่างไร) การปฏิบติัและพฒันาความคิดรวบยอด  
ขั้นที่  5 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ จนเกิดความคล่องตัว โดยการให้ผู้เรียนได้

ปฏิบติั หรือท าแบบฝึกหดั สิ่งที่ผูเ้รียนฝึกปฏิบติันัน้คือกิจกรรมของครู โดยครูเป็นผูช้่วยเหลือ ก ากบั 
ดแูล 

ขัน้ที่ 6 ผูเ้รียนเฉลยสิ่งที่ฝึกปฏิบติัหลงัจากการปฏิบติั ผูเ้รียนด าเนินการ
สืบคน้ขอ้มลูที่ไดเ้รียน เพื่อจดัท าภาระงาน  

สว่นที่ 4 IF (ถา้)  
ขัน้ที่ 7 ผูเ้รียนน าผลงานมาน าเสนอโดยใชรู้ปแบบการรายงาน เพื่อใหค้รู 

เพื่อนรว่มหอ้งเขา้ถึงการวิจารณผ์ลงาน เพื่อน าไปพฒันาต่อไป 
ขัน้ที่ 8 จดัแสดงผลงานของผูเ้รียนเพื่อเป็นการน าเสนอขอ้มลูกบัผูอ่ื้น 

ทิศนา แขมมณี (2557) กล่าวถึงการเรียนการสอนตามรูปแบบของ 4 MAT ว่ามี
การด าเนินการ 8 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 การสรา้งประสบการณ ์
ผูส้อนจดัประสบการณใ์หผู้เ้รียนเห็นคณุค่าของเรื่องที่เรียนดว้ยตนเอง ซึ่ง

จะช่วยใหผู้เ้รียนรูว้่า ท าไมตนจึงตอ้งเรียนรูเ้รื่องนี ้
ขัน้ที่ 2 การวิเคราะหป์ระสบการณ ์
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ผูส้อนสะทอ้นความคิดจากประสบการณ ์โดยการใหว้ิเคราะห ์ซึ่งช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความอยากรู ้และเห็นความหมายของเรื่องที่เรียน 

ขัน้ที่ 3 การพฒันาประสบการณเ์ป็นแนวคิด 
ผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสรา้งแนวคิดขึน้ดว้ย

ตนเอง 
ขัน้ที่ 4 การพฒันาความรูค้วามคิด 

เมื่อผูเ้รียนมีแนวคิดมากระดับหนึ่ง จากท าสรา้งใหผู้เ้รียนเป็นผูป้รบัปรุง
ความคิดใหล้ะเอียดลกึซึง้มากยิ่งขึน้ โดยการศกึษา คน้ควา้เพิ่มเติมจากแหลง่ความรูท้ี่หลากหลาย 
เพื่อบอกว่า อะไรคือสิ่งที่ไดเ้รียนรู ้ 

ขัน้ที่ 5 การท าตามแนวคิดการเเรียนรู ้ 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนน าขอ้มูล มาทดลองลงมือจริง จากนั้นคน้ควา้สิ่งที่

เกิดขึน้  
ขัน้ที่ 6 การสรา้งสรรคผ์ลงานตนเอง  

จากการใช้แนวคิดที่ได้เรียนรูใ้นขั้นที่ 5 เสริมสรา้งความรูเ้ก่ียวกับขอ้ดี
ขอ้เสีย ของแนวคิด การเขา้ถึงแนวความคิดนัน้จะชัดเจนขึน้ ตอนนีค้วรพยายามใหผู้เ้รียนต่อยอด
ความถนัดของตนเอง โดยการเรียนรูเ้พื่อปรบัเปลี่ยนวิธีการผลิตผลงานที่เป็นความคิดสรา้งสรรค์
ของตนเอง จนเกิดค าถามหลกั คือ จะท าอย่างไร 

ขัน้ที่ 7 การวิเคราะหผ์ลงานและแนวทางในการน าไปประยกุตใ์ช ้ 
เมื่อผูเ้รียนไดส้รา้งสรรคผ์ลงานของตนเองแลว้ ตอ้งเปิดโอกาสส าหรบัการ

ได้แสดงชิ ้นงานของผู้เรียน  ชื่นชมในการประสบผลส าเร็จ  และเปิดโอกาสให้ตนเองได้
วิพากษ์วิจารณ์อย่างสรา้งสรรค์ รวมทั้งรบัฟังขอ้วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อการแก้ไขงานของตนให้ดี
ยิ่งขึน้ เพื่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นครัง้ต่อไป 

ขัน้ที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู ้ 
ขั้นนี ้จะเป็นขั้นตอนในการขยายขอบข่ายความรูโ้ดยการแลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการร่วมอภิปราย เพื่ อน าการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจ าวนัและในภายภาคหนา้ ค าถามหลกัในการอภิปราย คือ ถา้....? ซึ่งอาจน าไปสูก่ารเปิด
โลกแห่งความรูใ้หม่ของผูอ่ื้นได ้
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สรุปไดว้่า ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT นั้นค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมทัง้แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางสมอง
ทัง้ 2 ซีกจึงท าใหส้ามารถแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุม่ ซึ่งไดแ้ก่  

ผูเ้รียนแบบที่ 1 คือ ผูเ้รียนที่ถนดัการเรียนรูโ้ดยใชจ้ินตนาการ 
ผูเ้รียนแบบที่ 2 คือ ผูเ้รียนที่ถนดัการรบัรูผ้่านการวิเคราะหแ์ละสงัเกต 
ผูเ้รียนแบบที่ 3 คือ ผูเ้รียนที่ถนดัการรบัรูจ้ากการสรา้งความคิดรวบยอดไปสู่

การลงมือปฏิบติั 
ผูเ้รียนแบบที่ 4 คือ ผูเ้รียนที่ถนดัการรบัรูจ้ากประสบการณท์ี่เป็นรูปธรรมไปสู่

การลงมือปฏิบติัจรงิ 
จะเห็นไดว้่าผูเ้รียนมีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกนั ดังนัน้บทบาทของ

ครูควรจะเป็นเพียงผูช้่วยเหลือ ชีแ้นะและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูใ้ห้แก่ผูเ้รียน 
เพื่อใหน้ผูเ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเต็มที่ จนเกิดการคน้พบความรูใ้หม่ดว้ยตนเอง  

สรุปไดว้่า ขัน้ตอนในการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เป็นการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางสมองทัง้ 2 ซีก และค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บคุคลของผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงท าใหส้ามารถแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุม่ ซึ่งไดแ้ก่  

ผูเ้รียนแบบที่ 1 คือ ผูเ้รียนที่ถนดัการเรียนรูโ้ดยใชจ้ินตนาการ 
ผูเ้รียนแบบที่ 2 คือ ผูเ้รียนที่ถนดัการรบัรูผ้่านการวิเคราะหแ์ละสงัเกต 
ผูเ้รียนแบบที่ 3 คือ ผูเ้รียนที่ถนดัการรบัรูจ้ากการสรา้งความคิดรวบยอดไปสู่

การลงมือปฏิบติั 
ผูเ้รียนแบบที่ 4 คือ ผูเ้รียนที่ถนดัการรบัรูจ้ากประสบการณท์ี่เป็นรูปธรรมไปสู่

การลงมือปฏิบติัจรงิ 
จะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีความถนัด ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

ดงันัน้บทบาทของผูส้อนควรจะเป็นเพียงผูช้่วยเหลือ ชีแ้นะ และอ านวยความสะดวกในการจดัการ
เรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเต็มที่  เพื่อใหเ้กิดการคน้พบ
ความรูด้ว้ยตนเอง  

2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
สุคนธ ์สินธพานนท ์(2558) ไดก้ล่าวว่า การจัดการเรียนรูแ้บบ  4 MAT เริ่มจากการ

ใช้สมองฝ่ังขวา โดยใช้ความรูส้ึกในการเรียนรูจ้ากประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งที่จะเรียนและใช้
จินตนาการเก่ียวกับสิ่งนั้น จนกระทั่งขั้นสุดทา้ยก็ยังคงใชส้มองฝ่ังขวาเช่นกัน แต่จะแตกต่างกัน
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ตรงที่ความรูส้ึก เนื่องจากผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้ มีทักษะทางความคิด สามารถสรา้ง
ผลงานจากการเรียนรูด้ว้ยตนเองภายใตก้ารพฒันาสมองทัง้สองซีก 

เธียร พานิช (2544) ไดก้ล่าวว่า ในการเรียนแบบ 4 MAT ผูเ้รียนจะตอ้งใชส้มองทัง้ 2 
ฝ่ัง โดยเริ่มตน้ดว้ยการใชส้มองซีกขวาเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมก่อน แลว้ต่อดว้ยสมองซีกซา้ย เมื่อ
พูดถึงรายละเอียดของเนือ้หา และจบลงในขัน้ตอนที่ 8 ดว้ยภาพรวมอีกครัง้โดยการใชส้มองซีก
ขวานั่นเอง ซึ่งหลักการที่ใช ้คือ กิจกรรมทัง้หมดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เน้นรายละเอียด 
และการสรา้งสรรค ์ซึ่งจะสง่ผลดีต่อผูเ้รียน 

สรุปไดว้่า กระบวนการเรียนตามการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เป็นการพฒันาสมอง
ทัง้ 2 ซีกอย่างสมดุล โดยเริ่มจากการใชส้มองซีกขวา ซึ่งมีศักยภาพทางดา้นความคิดสรา้งสรรค ์
จินตนาการ ศิลปะ ดนตรี และการมองโดยภาพรวม จากนั้นจึงสลับมาใช้สมองซีกซ้าย ซึ่งมี
ศักยภาพทางด้านวิเคราะห์ ภาษา การใช้เหตุผล และการมองจากกลุ่มย่อย โดยกระบวนการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ของแต่ละขัน้นัน้จะเรียนโดยใชส้มองทัง้ 2 ซีกควบคู่กันไป ซึ่งก่อใหเ้กิด
การเรียนรูอ้ย่างมีความสขุ สามารถแสดงศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเต็มที่ และยงัสามารถพฒันา
ศกัยภาพในดา้นที่ตนไม่ถนดัใหดี้ขึน้ไดอี้กดว้ย 

2.5 ประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
สคุนธ ์สินธพานนท ์(2558) ไดส้รุปประโยชนข์องการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ไวว้่า 

เมื่อผูเ้รียนผ่านกระบวนการเรียนรูด้ังกล่าวแลว้สมองทัง้สองฝ่ังจะถูกพัฒนาไปพรอ้ม ๆ กันอย่าง
สมดุล ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูจัดใหก้ระบวนการการท างานที่ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจะสรา้งทกัษะ
การคิดและตัดสินใจอย่างสรา้งสรรคใ์หก้ับผูเ้รียน ประสบการณ์โดยตรงเหล่านีท้ี่ผูเ้รียนจะท าให้
ผูเ้รียนมีความสขุและภาคภมูิใจกบัความส าเรจ็ที่เกิดขึน้ในการเรียน 

กิตติชัย สุธาสิโนบล (2547) กล่าวถึง ประโยชนข์องการจัดการเรียนการสอนแบบ 
วัฏจักร 4 MAT ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
จดัการเรียนการสอนตอ้งหลายหลากตอบโจทยเ์รื่องความแตกต่างในตัวผูเ้รียน โดยกิจกรรมที่จัด
ขึน้เน้นการกระตุน้การเจริญเติบโตของสมองทั้งสองฝ่ังใหม้ีความสมดุล กิจกรรมท าใหผู้เ้รียนมี
ความรูแ้ละน าประสบการณ์ที่น าไปใชไ้ดจ้ริง  เมื่อจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT ไดแ้ลว้นัน้จะ
ท าใหผู้เ้รียนทุกคนเกิดความสขุในการเรียนและมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนอย่างเท่า
เทียมกนั 

สรุปไดว้่า ประโยชน ์หรือขอ้ดีของการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT นอกจากจะเป็นการ
จดัการเรียนสอนที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนตามความถนดั และความสนใจแลว้ ยงัเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้



  19 

ที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละประเภท รวมทัง้ยงัช่วยในเรื่องของ
พัฒนาการทางดา้นความฉลาดทางอารมณ์ โดยกิจกรรมต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดท้ างาน
ร่วมกัน ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน ท าใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการใชช้ีวิตร่วมกับผูอ่ื้น การเขา้
สงัคม ความสามัคคีกันในหมู่คณะ และผูเ้รียนยังไดค้น้พบวิธีการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับตนเองใน
การพฒันาศกัยภาพของตนใหไ้ดม้ากที่สดุ 

2.6 ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
สคุนธ ์สินธพานนท ์(2558) กล่าวไวว้่า ขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มี

ดงันี ้
1. แผนการสอนควรมีหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละแผนตอ้งสรา้งขึน้เพื่อพฒันา

กระบวนทางสมอง 
2. ก ากบัติดตามผูเ้รียนที่เรียนไม่ทนัเพื่อนอยู่เสมอ 
3. จ าเป็นตอ้งระบุเวลาในแต่ละขึน้ใหช้ัดเจน เพื่อใหง้่ายต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
กิตติชัย สุธาสิโนบล (2547) กล่าวถึง ข้อจ ากัดของการเรียนการสอนแบบวัฏจักร  

4 MAT ไวด้งันี ้
1. มีข้อจ ากัดด้านเวลา เนื่องจากการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ต้องใช้เวลา

ค่อนขา้งมาก ดงันัน้ผูส้อนจึงควรวางแผนการสอนใหเ้หมาะสม 
2. ตอ้งวางแผนในการจดักิจกรรมที่หลากหลายและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกวิธี

ในการศกึษา คน้ควา้หาความรูต้ามความสนใจ 
3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT นัน้ ถา้น าไปใชก้บัผูเ้รียนที่ขาด

ความรบัผิดชอบ จะท าใหผู้เ้รียนไม่บรรลเุปา้หมายในการเรียน 
4. การเข้าถึงความถนัดของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู ้สอนประสบ

ความส าเรจ็ในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบนี ้
สรุปไดว้่า ขอ้จ ากดัในการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ที่ส  าคญั คือ ผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจ

ขัน้ตอนต่าง ๆ ของรูปแบบของ 4 MAT เพราะการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT นัน้ใชเ้วลาในการท า
กิจกรรมค่อนขา้งมาก เนื่องจากมีหลายขัน้ตอน และกิจกรรมที่หลากหลาย ดงันัน้ผูส้อนตอ้งบริหาร
เวลาใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมในขัน้ตอนต่าง ๆ โดยไม่ลืมที่จะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูอ้ย่างครบถว้น 
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสอนแบบปกติ 
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตาม
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่หลกัสตูรสถานศกึษาก าหนดขึน้ ซึ่งตรงกบัรูปแบบการสรา้งแผนการจดัการ
เรียนรูว้ิชาศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551โดย
ผู้สอนเตรียมเนือ้หาจากแหล่งการเรียนรูต่้าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นการถ่ายทอดความรูแ้บบ
บรรยายและใชส้ื่อประกอบการสอน  

วรรณี ภิรมยค์ า (2546 อา้งถึงใน กรมวิชาการ (2550) ไดก้ล่าวถึงความหมาย ของ
การสอนแบบปกติว่า การสอนแบบปกติ หมายถึง การจดัการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูโ้ดย
ครูเป็นผูเ้ตรียมการศกึษาหาความรูค้วามเขา้ใจจากต ารา แบบเรียน หรือหนงัสืออา้งอิง ต่าง ๆ แลว้
รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดมาถ่ายทอดให้ผูเ้รียนโดยการบรรยาย การใชส้ื่อประกอบการสอน ซึ่ง

ผูส้อนและผูเ้รียนจะร่วมกันสรุปที่ไดจ้ากการเรียน ซึ่งเป็นการสอนที่คลา้ยกบัวิธีการสอนตามคู่มือ 
โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1. ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน เป็นการทบทวนความรูเ้ดิม โดยครูจะแจง้จุดประสงคก์าร

เรียนรูแ้ละน าผูเ้รียนเขา้สู่เนือ้หาใหม่ โดยใชวิ้ธีการที่หลากหลาย เช่น เกม บทบาทสมมุติ นิทาน 
เพลง เป็นตน้ 

2. ขัน้สอน ประกอบดว้ย การน าเสนอเนือ้หาการเรียนใหก้ับผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียน

ใชวิ้ธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การบอก การอธิบาย การพดูคยุ การซกัถาม การตอบปากเปล่า 
การอภิปราย การท าแบบฝึกหัด การท ากิจกรรมต่าง ๆ  หรือท างานกลุ่มประกอบกบัการใชส้ื่อการ
สอนของจรงิ รูปภาพ ใบงาน  

3. ขัน้สรุปบทเรียน ผูส้อนและผูเ้รียนรว่มกนัสรุปหลกัการและสาระรว่มกนั 

4. ขัน้วัดและประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนบรรลุเป้าหมายของการ

เรียนรูท้ี่ก  าหนดไวห้รือไม่ ถา้ผูเ้รียนยงัไม่บรรลเุป้าหมายก็จะตอ้งไดร้บัการสอนซ่อมเสรมิก่อนเรียน
เนือ้หาในเรื่องต่อไป โดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม การตอบค าถาม การท า
แบบฝึกหดั และการตรวจสอบแบบทดสอบ  

ดังนัน้ การสอนแบบปกติ คือ ผูส้อนจะจัดการเรียนการสอนตามคู่มือครู ที่ทางกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูก้  าหนดเนือ้หาและศึกษาขอ้เสนอแนะจากคู่มือครูแลว้น ามา
ปรบัใชใ้หเ้ขา้กับผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูเ้รียนก าหนดไว ้การจัดท าแผนการ
จดัการเรียนการสอนแบบปกติ ผูว้ิจยัน าไปใชก้บักลุม่ควบคมุ 
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สรุปไดว้่า การสอนเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้วิธีสอนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง 
ทั้งนีใ้นการสอนแต่ละเนือ้หา แต่ละวิชาย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้สอนควรเลือก
รูปแบบ เทคนิค วิธีการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัผูเ้รียนใหม้ากท่ีสดุ เพื่อที่ผูเ้รียนจะไดร้บั
ความรูท้ี่ครบถว้น มีความสขุกบัการเรียน และน าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 
4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พชัรินทร ์ศรีพล (2556) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จของ

ผูเ้รียนในดา้นความรู ้ทกัษะ และสมรรถภาพต่าง ๆ ซึ่งประกอบดว้ยความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ 
การน าความรูไ้ปใช ้การคิดวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมินค่าที่ไดจ้ากการเรียนการสอน 
สามารถวดัได ้โดยใชก้ารสงัเกตและการทดสอบโดยการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ดา้นต่าง ๆ  

ทิศนา แขมมณี (2556) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ คือ คุณภาพทางด้านการกระท าใน
ทักษะท่ีก าหนด ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเขา้ถึงความรูเ้ก่ียวกับเนือ้หาที่เรียน  
โดยพิจารณาจากคะแนนสอบที่ได ้หรือจากงานที่ครูมอบหมายให ้หรือทัง้สองอย่าง 

สรุปไดว่้า ผลสมัฤทธิ์ คือ ความรู ้ความสามารถของนกัเรียนในการเรียนวิชาต่าง โดย
สามารถวดัไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์หลงัจบการเรียนการสอน  

4.2 ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไพศาล หวังพานิช (2546) ได้มีการจ าแนกการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ้             

2 ลกัษณะ คือ 
1.การวัดผลแบบอิงเกณฑ์ เป็นการวัดความสามารถในการเรียนรูข้องผู้เรียน 

เปรียบเทียบกบัเปา้หมายว่า ไดร้ะดบัตามความตอ้งการหรือไม่ 
2.การวัดผลแบบอิงกลุ่ม เป็นการวัดความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน

เปรียบเทียบกบันกัเรียน เพื่อสรุปผลการเรียน 
การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียน เพราะสามารถท าใหผู้ส้อนหรือตวัผูเ้รียนเองทราบถึงผลการเรียนของ
ตวัเองหรือศิษย ์ประโยชนข์องการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากใหท้ราบถึงผลการเรียนแลว้ 
ยงัสามารถในผลการเรียนไปปรบัปรุง แกไ้ขพฒันาการเรียนการสอนใหดี้ขึน้ไดอี้กดว้ย 

สรุปไดว่้า การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งได ้2 ประเภท คือ การ
วัดผลแบบอิงเกณฑ์ และการวัดผลแบบอิงกลุ่ม โดยการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ จะเป็นการวัด
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ความสามารถของผูเ้รียนเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตัง้ไว ้ส่วนการวดัผลแบบอิงกลุ่ม  จะเป็นการ
วดัความสามารถของผูเ้รียนเปรียบเทียบกบัผูเ้รียนคนอ่ืน ซึ่งอาจจะวดัโดยการท าการทดสอบ หรือ
จากการใหค้ะแนนของครูผูส้อน เป็นตน้ 

4.3 คุณลักษณะทีด่ีของแบบทดสอบ 
นกัการศกึษาหลายท่านไดก้ลา่วถึงคณุลกัษณะที่ดีของแบบทดสอบไวด้งันี ้

ประสาท เนืองเฉลิม  (2556, น.189-193) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ ดีของ
แบบทดสอบที่ดีควรมีลกัษณะดงันี ้

1. ความเที่ยงตรง (Validity)  
2. ความเชื่อมั่น (Reliability)  
3. ความเป็นปรนยั (Objectivity)  
4. อ านาจจ าแนก (Discrimination)  
5. ความยาก (difficulty)  
6. วดัอย่างลกึซึง้ (Searching)  
7 . ยติุธรรม (Fair)  
8. จ าเพาะเจาะจง (Definite)  
9. มีประสิทธิภาพ (Eficiency  
10. มีการจงูใจใหต้อบ (Exemplary)  

ไพศาล วรคา (2559, น.266-279) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบที่ ดี ควรที่ ใช้เก็บ
รวบรวมขอ้มลูใน การวิจยัควรมีคณุลกัษณะดงันี ้

1. มีความเที่ยงตรง (Validity) เครื่องมือที่ดีจะต้องสามารถวัดได้ตรงตาม
วตัถุประสงค ์และพฤติกรรมที่ตอ้งการจะวัด ดังนัน้ความเที่ยงตรงจึงเป็นคุณสมบติัที่ส  าคัญเป็น
อนัดับแรกที่เครื่องมือวดัจ าเป็นตอ้งมี เพราะถา้เครื่องมือไม่มีความเที่ยงตรงแลว้ ผลที่ไดจ้ากการ
วดัย่อมไม่ใช่สิ่งที่ผูว้ิจัยตอ้งการ เช่น ถา้ผูว้ิจยัตอ้งการวดัความเขา้ใจเก่ียวกับวงจรไฟฟ้า แต่กลบั
ถามว่าไฟฟ้ามีประโยชนอ์ย่างไร ซึ่งผลของการตอบค าถามนีจ้ะไม่สามารถบ่งบอกไดว้่าผูต้อบมี
ความเขา้ใจในเรื่อง วงจรไฟฟ้าหรือไม่ แต่สิ่งที่ไดจ้ะท าใหรู้ว้่าผูต้อบรูจ้ักประโยชนข์องไฟฟ้าหรือไม่ 
ซึ่งไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูว้ิจยั เป็นตน้ 

การพิจารณาความเที่ยงตรงของเครื่องมือนัน้มีอยู่ 3 ชนิดดว้ยกนัคือ  
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา     
2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง  
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3) ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็น 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง และความเที่ยงตรงเชิงพยากรณไ์ดอี้ก 

2. มีความเชื่อมั่น (Reliability) เครื่องมือที่ดีจะต้องให้ผลการวัดที่มีความ
เชื่อมั่นสงู หรือมีความแน่นอน คงเสน้คงวา นั่นคือ หากคุณลกัษณะที่ตอ้งการวดันัน้ไม่ไดม้ีปรมิาณ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อใชเ้ครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นวดัก็จะไดค่้าของคุณลกัษณะนัน้เท่าเดิม 
การใชเ้ครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นสงูในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ขอ้มลูที่ไดก้็จะมีความเชื่อถือได ้

3. มีความเป็นปรนัย (Objectivity) เครื่องมือที่ดีควรมีความเป็นปรนัยสูงคือ 
มีความชัดเจนทั้งในข้อค าถาม ค าตอบและการให้คะแนน ที่ท าให้ทุก ๆ คนสามารถเข้าใจหรือ
ตีความไดเ้หมือน ๆ กันทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นใครท า ท าเวลาใด จะตอ้งเขา้ใจตรงกันว่าถามอะไร 
ค าตอบที่ถูกตอ้ง ตอ้งเป็นอย่างไร เมื่อตอบเช่นนัน้แลว้จะไดค้ะแนนเท่าใด ซึ่งจะใหใ้ครเป็นผูต้รวจ
ก็จะไดค้ะแนนเท่ากนั และสามารถแปลผลของคะแนนที่ไดต้รงกนั 

4. มีความเฉพาะเจาะจง (Definite) เครื่องมือที่ดีควรมีความเฉพาะเจาะจง 
กล่าวคือ ในหนึ่งขอ้ค าถามหรือรายการค าถามใด ๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียวเป็นการเฉพาะ ไม่
ควรมีประเด็น อ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ถา้ถามว่าผูส้อนมีความรบัผิดชอบและยติุธรรมมเพียงใด 
ถ้าผู้ตอบตอบ ว่า "มาก" การตีความค าตอบที่ไดส้ามารถเป็นไปได้ถึง 3 กรณีคือ 1) ครูมีความ
รบัผิดชอบมาก แต่ไม่ยุติธรรม 2) ครูไม่มีความรบัผิดซอบ แต่มีความยุติธรรมมาก และ 3) ครูมี
ความรบัผิดชอบมากและมีความยติธรรมมาก ซึ่งท าใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนในการวดั 

5. มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  (Efficiency เค รื่ อ งมื อที่ ดี ค วร เป็ น เค รื่ อ งมื อที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชไ้ด้อย่างสะดวก ประหยัดและคุม้ค่า เช่น มีค าชีแ้จงที่เขา้ใจง่าย 
สะดวกในการตอบ 

6. มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) เครื่องมือที่ดีควรจะสามารถแยกแยะ
บุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามปริมาณของคุณลกัษณะที่ตอ้งกาวดัได ้เช่น แยกคนที่มีความสามารถ
สูงกับคนที่มีความสามารถต ่าออกจากกันได ้หรือแยกคนที่มีความพึงพอใจกับคนที่ไม่พึ่งพอใจ
ออกจากกนั 

7. มีความยากเหมาะสม (Dificulty) เครื่องมือที่ดีควรมีระดับความยากที่
เหมาะกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทั้งค าชี ้แจงในการตอบและเนื ้อหาสาระที่ถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบ ความยากถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ส  าคัญประการหนึ่ง เครื่องมือที่มี
ความยากไม่เหมาะสม กับกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจะท าใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนในผลของการวัด เช่น 
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ขอ้สอบที่ยากเกินไปจะท าใหผู้ต้อบเกิดการเดา ถา้ง่ายเกินไปก็จะท าใหทุ้กคนตอบถกูทัง้หมด จึงไม่
สามารถวดัความสามารถที่แทจ้รงิของกลุม่ตวัเองได ้ 

สรุปไดว้่า คณุลกัษณะที่ดีของแบบทดสอบ จะตอ้งประกอบดว้ย 
1. ความเชื่อมั่น ซึ่งหมายถึง คณุลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถวดัก่ีครัง้

ก็ไดผ้ลคงเดิม  
2. ความเที่ยงตรง หมายถึง แบบทดสอบนัน้ใหผ้ลการวัดไดต้รงคุณลกัษณะ

ของสิ่งที่ตอ้งการวดัตามจดุมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
3. ความยาก หมายถึง คุณสมบัตฺของแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย

เหมาะสมกบัเนือ้หาที่เรียน 

4. อ านาจจ าแนก หมายถึง คุณสมบัติของข้อสอบที่สามารถแสดงความ
แตกต่างของสิ่งที่ตอ้งการวดัได ้

5. ความเป็นปรนยั หมายถึง ขอ้สอบอ่านแลว้ตอ้งเขา้ใจตรงกนัทกุคน 

6. ยุติธรรม หมายถึง แบบทดสอบนัน้ตอ้งไม่เอือ้ต่อการเดาไดถู้ก คนที่รูจ้ริง
เท่านัน้ท่ีมีสิทธิ์ไดค้ะแนนมาก 

7. ค าถามมีลักษณะยั่วยุ และเป็นตัวอย่างที่ดี หมายถึง แบบทดสอบนั้น
ประกอบดว้ยขอ้สอบที่มีลกัษณะทา้ทายใหอ้ยากท าขอ้สอบและเป็นตวัอย่างที่ดี 

8. มีประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถน าไปใช้ได้ง่าย ไม่
ยุ่งยาก ไม่สิน้เปลืองเวลา เงินและแรงงานมาก  

เครื่องมือวิจัยที่ ดีควรมีความเที่ยงตรง  ความเชื่อมั่น ความยากง่าย อ านาจ
จ าแนก มีความเป็นปรนัย มีประสิทธิภาพ และมีความยุติธรรมในการวัด ซึ่งเครื่องมือวิจัยแต่ละ
ประเภทจะมีลกัษณะที่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัเครื่องมือชนิด ๆ นัน้  

4.4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน มีผูก้ลา่วถึงการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไว ้ดงันี ้
ประสาท เนืองเฉลิม (2556, น.187) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบว่า 

การสรา้งแบบทดสอบที่ดีมีคุณภาพไม่ใช่เรื่องง่ายนักสาหรบัผู้ที่ออกข้อสอบ ขั้นตอนการสรา้ง
แบบทดสอบมี 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบแต่ละครัง้ใหช้ัดเจนว่าจะสอบท าไม กับ
ใคร และระดบัชัน้ใด  
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2. ก าหนดแบบสิ่งที่จะวัด การสรา้งแบบทดสอบจะต้องรู ้ว่าต้องวัดสิ่งใด
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนคืออะไร เนื ้อหาจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุพฤติกรรมด้านใด
พฤติกรรมเหลา่นัน้เป็นอย่างไร  

3. ก าหนดชนิดของเครื่องมือที่ใชใ้นการวัด การก าหนดชนิดของเครื่องมือที่
จะใชว้ัดพิจารณาไดจ้ากคุณลกัษณะของสิ่งที่ตอ้งการศึกษา โดยดูจากตารางวิเคราะหห์ลักสูตร
แบบทดสอบ ตอ้งการวดัพฤติกรรมใด กบัใคร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร  

4. เขียนขอ้สอบ การเขียนขอ้สอบควรค านึงถึงความชัดเจนของขอ้ค าถาม
และความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั ตามหลกัวิชาการวดัผลทางการ
ศกึษา 

5. ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบแกไ้ข ผูเ้ชี่ยวชาญควรประกอบดว้ยบุคคล
อย่างนอ้ย 2ดา้น คือ ดา้นเนือ้หาสาระวิชา และดา้นการวดัผลทางการศึกษา โดยพิจารณาค าถาม
และค าตอบว่า ถูกตอ้งตามหลกัวิชาหรือไม่ ภาษาที่ใชใ้นการเขียนขอ้สอบเหมาะสม และวดัไดต้รง
ตามจดประสงค ์หรือไม่ 

6. การทดลองใชแ้บบทดสอบ เมื่อผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบและแกไ้ข
แล้ว ก็น าแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ และสามารถพัฒนา
แบบทดสอบโดยการน าไปทดลองหลาย ๆ ครัง้ จนไดค้ณุภาพเป็นที่น่าพอใจจึงน าไปใชจ้รงิต่อไป  

7. สรา้งเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน การสรา้งเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย คะแนน เพื่อต้องการให้ทราบว่าได้คะแนนเท่าไร มีการแสดงลักษณะพฤติกรรม
อย่างไร  

8. การเขียนรายงานและคู่มือการใช ้การเขียนรายงานและคู่มือการใชจ้ะท า
ใหน้ าไปใชไ้ด ้โดยรูถ้ึงขัน้ตอนในการสรา้งแบบทดสอบ และรายละเอียดเก่ียวกับการด าเนินการ
สอน การแปล ความคะแนน ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้ลือกใชแ้บบทดสอบไดเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายในการ
สอบ  

(บุญชม ศรีสะอาด , 2553 , น.65-74) กล่าวว่า การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ์อิงกลุม่ด าเนินตามขัน้ตอน ต่อไปนี ้

1. วิเคราะห์จุดประสงค์ เนื ้อหาวิชา เพื่อสรา้งข้อสอบ จะเริ่มจากการการ
วิเคราะหจ์ุดประสงคก์ารเรียนรู้จากนั้นวิเคราะหเ์นือ้หาวิชา จัดเรียงเขียนหัวขอ้ใหญ่ หัวขอ้ย่อย 
เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างเนือ้หา จากนัน้ท าตารางวิเคราะหห์ลกัสตูรโดยมี 2 มิติ คือดา้นเนือ้หา
กบัความสามารถที่ตอ้งการวดั ผูว้ิจัยเขียนหัวขอ้เนือ้หาที่เป็นส่วนหวัขอ้ใหญ่ ๆ ตามหลกัสูตรวิชา
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นัน้ลงในแต่ละแถวของตารางตามล าดบั ส่วนดา้นบนจะเป็นความสามารถซึ่งไดจ้ากการวิเคราะห์
จดุประสงค ์ 

2. ก าหนดรูปแบบของข้อสอบ หลังจากนั้นสืบค้นค้นวิธีการด าเนินจัดท า
ขอ้สอบว่ามีหลกัการเขียนอย่างไร น าเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการสรา้งขอ้สอบไดม้าใชเ้ป็นหลกั
ในการสรา้งขอ้สอบ 

3. เขียนขอ้สอบ เป็นด าเนินการตามหลกัการที่วางแผนไวข้า้งตน้ โดยขอ้สอบ
ทัง้จะตอ้งตอบโจทยข์องจดุประสงคแ์ละสมรรถนะที่มีทกุขอ้  

4. ตรวจสอบความถูกต้องของสอบ พิจารณาข้อค าถามอีกครัง้ว่ามีความ
ชัดเจนกระชับชัดเจนเขา้ใจไดง้่ายหรือไม่ แต่ละขอ้มีเนือ้และสมรรถภาพตรงตามก าหนดหรือไม่ 
จากนัน้สง่ใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณาคณุภาพของขอ้สอบต่อไป 

5. พิมพแ์บบทดสอบฉบับทดลอง น าขอ้สอบทั้งหมดพิมพเ์ป็นแบบทดสอบ 
โดยจัดพิมพ์ค าชีแ้จงวิธีท าแบบทดสอบไวท้ี่ปกของแบบทดสอบอย่างละเอียดและชัดเจน การ
จดัพิมพว์างรูปแบบใหเ้หมาะสม 

6. ทดลองใช ้วิเคราะหค์ุณภาพ และปรบัปรุงแกไ้ข โดยการน าขอ้สอบไปให้
กลุ่มที่เรียนเนือ้หาดงักล่าวแลว้ลองทดสอบ จากนัน้ผลสอบมาคัดเลือกขอ้สอบที่เขา้เกณฑต์ามที่
ตอ้งการ  

7. พิมพแ์บบทดสอบจริง น าขอ้สอบที่มีอ  านาจจ าแนก และระดับความยาก
เขา้เกณฑต์ามจ านวนที่ตอ้งการในชัน้ที่ 6 มาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบับที่ใชจ้ริง ซึ่งจะตอ้งมีค า
ชีแ้จงวิธีท าดว้ยและการพิมพน์อกจากใชรู้ปแบบที่เหมาะสมและควรค านึงถึงความประณีต ความ
ถกูตอ้ง ซึ่งจะตอ้งตรวจทานใหดี้ 

สวุิมล ติรกานนัท ์(2551, น.104-105) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือวิจยั
ในภาพรวมว่าเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นส่วนส าคัญที่ท าใหผู้ว้ิจัยไดข้อ้มูลเชิงประจักษ์มา
ยืนยนั สมมติฐานการวิจยัที่ตัง้ไว ้การสรา้งเครื่องมือจึงมีขัน้ตอนในการสรา้งเพื่อใหไ้ดเ้ครื่องมือที่มี
คณุภาพ ขัน้ตอนดงักลา่วมีดงันี ้

1. ศกึษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่ตอ้งการ
จะสรา้งเครื่องมือ โดยพิจารณา  

1) ความหมายของตัวแปร ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของตัวแปร
หรือองคป์ระกอบของตวัแปร   

2) เครื่องมือที่ใชว้ดัค่าเป็นชนิดใด เหมาะสมหรือไม่   
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3) วิธีการสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยควรพิจารณาว่ามี
ขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือถูกต้องหรือไม่ และเครื่องมือที่นามาใช้ผ่านกาาตรวจสอบคุณภาพ
หรือไม่ ผลการตรวจสอบคณุภาพเป็นอย่างไร  

4) ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากเครื่องมือ หมายถึง ขอ้มูลที่ไดจ้ากเครื่องมือในขอ้ 3) เมื่อ
น าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างมีผลการใชอ้ย่างไร  

2. น าผลที่ไดจ้ากการศึกษาจากขอ้ 1) - 4) มาก าหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยาม
เชิงปฏิบติัการ  

3. เลือกวิธีการเก็บรวบรามขอ้มลูว่าควรใชแ้บบสอบถาม การสมัภาษณ ์หรือการ
สงัเกตจึงจะไดข้อ้มลูตรงตามความตอ้งการและเป็นขอ้มลูที่ถูกตอ้ง 

4. ถา้ใชแ้บบสอบถามจะตอ้งพิจารณาลกัษณะของประเภทค าถามที่เหมาะสม
ว่าควรใชค้ าถามปลายเปิดหรือค าถามปลายปิด ถา้เป็นค าถามปลายปิดควรเป็นค าตอบประเภท
ใด ไดแ้ก่ประเภทเลือกตอบ ประเภทมาตรประเมินค่า (rating scale) เป็นตน้  

5. สรา้งขอ้ค าถามจากนิยามปฏิบติัการทัง้หมด แลว้รวบรวมเป็นแบบสอบถาม  
6. น าเครื่องมือที่สรา้งขึน้ไปทดลองใช ้ 
7. น าผลที่ไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห ์เพื่อตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  
8. ปรบัปรุงเครื่องมือใหม้ีคณุภาพอยู่ในระดบัที่น่าพอใจก่อนน าไปใชจ้รงิ  

สรุปได้ว่า การสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบจะต้อง
ครอบคลุมเนือ้หาที่เรียน มีการประเมินผลครบตามจุดประสงคท์ี่ตอ้งการจะวดั และมีเกณฑก์าร
แปลค่าคะแนนที่ชดัเจน 

 
5. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค ์ 

5.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดสรา้งสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดแก้ปัญหาด้วย

ความคิดอย่างลึกซึง้ ที่นอกเหนือไปจากความคิดอย่างปกติธรรมดา เป็นลกัษณะภายในตวับุคคล
ที่สามารถจะคิดได้หลากหลายทิศทาง และผสมผสานจนได้ผลผลิตใหม่ที่มีความสมบูรณ์ ซึ่ง
นกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความคิดสรา้งสรรคไ์วด้งันี ้

ทน เขตกัน (2550) กล่าวว่า การคิดสรา้งสวรรค์เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวบุคคล มากบา้ง
นอ้ยบา้ง แตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบหลาย ๆ อย่างเช่น ความสามารถพิเศษ การฝึกบ่อย 
ๆ เป็นต้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษาจะมุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์
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ค่อนขา้งมาก โดยมุ่งเนน้ใหเ้ด็กไดแ้สดงความรูส้ึกนึกคิดของตวัเองออกมาในรูปแบบต่าง  ๆ อย่าง
เสรีมากกว่าที่จะใหส้รา้งผลงาน โดยลอกเลียนแบบจากผลงานของผูอ่ื้น  

วอลลาส Graham Wallas (1962 อ้างถึงใน  วิรุณ ตั้งเจริญ (2535, น.87) ไดเ้สนอ
ปฏิกิรยิาของความคิดสรา้งสรรค ์4 ขัน้ตอน คือ  

1. ภาวะเตรียมการ (Preparation) เป็นขัน้แรกของปฏิกิริยาความคิดสรา้งสรรคท์ี่
ใชช้่วงเวลาค่อนขา้งยาวนานส าหรบัการปฏิบติัการในส านึกอย่างจรงิจงั  

2. ภาวะฟักตัว (Incubation) เป็นขั้นตอนที่ผ่านภาวะแรกมาสู่จิตไร ้ส  านึก แม้
ภาวะแรกจะผ่านไปแลว้ แต่ปัญหาและการขบคิดยงัคงด าเนินต่อไปในภาวะนี ้

3. ภาวะบรรลุ (Lllumination) เป็นภาวะที่การขบคิดจากจิตส านึกจุดประกาย
ขึน้มา เป็นภาวะที่มีความถกูตอ้งชดัเจนพอสมควร  

4. ภาวะกระจ่างชัด (Verification) เป็นภาวะที่อาจจะปรบัให้กระจ่างชัดหรือ
ชดัเจนยิ่งขึน้ เพื่อใหไ้ดก้ารสรา้งสรรคท์ี่สมบรูณท์ี่สดุ  

สมภพ จงจิตตโ์พธา (2552) กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรค ์หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลใดบุคคล หนึ่งในการคิดสรา้งสรรคโ์ดยมีสิ่งเรา้เป็นตวักระตุน้แนวความคิดที่หลากหลาย
และสามารถเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จนเกิดความคิดที่แปลกใหม่และยังสามารถ
น ามาใชแ้กปั้ญหาใหล้ลุว่งหรือน ามาใช ้ใหเ้กิดประโยชนไ์ดต้ามความเหมาะสม  

สชุาติ เถาทอง (2544) กล่าวว่า การสรา้งสรรคเ์ป็นกระบวนการถ่ายความรูส้กึนึกคิด
ของโลก ภายในต่อสิ่งแวดลอ้มและธรรมชาติของโลกภายนอกให้ปรากฏเห็นเป็นภาพได้โดยมี
สว่นประกอบของการ สรา้งสรรคท์ี่ส  าคญั 3 ประการคือ  

1. การรบัรู ้(Perception) การรบัรูเ้ป็นสิ่งแรกของมนุษย ์จะพบว่าผูม้ีความคิด
สรา้งสรรค ์สิ่งต่าง ๆ ไดม้กัจะเป็นผูท้ี่รบัรูม้ากและพยายามสงัเกตจากการรบัรูน้ัน้ ๆ  

2. จินตนาการ (Imagination) จินตนาการเป็นผลมาจากการรบัรู ้ด้วยประสาท
สมัผสัต่าง ๆ ของมนษุย ์เมื่อรูม้ากเห็นมากก็ท าใหเ้กิดความคิดมาก มีจินตนาการในสิ่งต่าง ๆ มาก 
ซึ่งถือไดว้่า “จินตนาการเกิดจากการสั่งสมของการรบัรูท้ัง้มวล “ดาวินซี”  ผูคิ้ดสรา้งเครื่องบินคน
แรกของโลกนั้น จะต้องเคยเห็นนกบินหรือแมลงต่าง ๆ บินมาก่อน จึงรูว้่านกบินได้ ท าให้เกิด
จินตนาการในการสรา้งเครื่องบิน และท าการคน้ควา้ต่อ ๆ กนัมาจนเกิด เป็นเครื่องบินที่เห็นกนัดัง
ทกุวนันี ้จินตนาการเป็นผลเกิดจากการรบัรูข้องมนุษย ์สิ่งต่าง ๆ รอบตวั และเกิดจากความคิดทาง
ใจ สว่นของการใชจ้ินตนาการแบบอดุมคติ จะเป็นการสรา้งขึน้ใหม่ที่มีรูปลกัษณแ์ตกต่างไปจากที่
เคยเห็นดงัตวัอย่างภาพจิตรกรรมไทย เช่น กินรี คชสีห ์หรือสตัวใ์นโบราณนิยายต่าง ๆ เป็นตน้  
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3. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์เป็นผลจากการรบัรูใ้นการเรียนรู้
หรือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อน แลว้เก็บสั่งสมไวใ้นสมอง และพรอ้มที่จะแสดงออกมาเมื่อถึงเวลาอัน
เหมาะสม ประสบการณม์ีความส าคญัต่อชีวิตของมนุษยท์กุคน เพราะประสบการณ์ท าใหเ้กิดการ
เรียนรูแ้ละสามารถหาทางออกเพื่อแกปั้ญหาได ้เช่น เอาไข่ใสน่ า้รอ้นหรือตม้ไข่ จะพบว่าไข่แดงและ
ไข่ขาวแข็ง ซึ่งเราเคยทราบมาว่าของเหลวเมื่อถูกความรอ้นแลว้ไม่แข็ง และกลายเป็นไอ เช่น น า้ 
เป็นตน้ แต่เรารูว้่า ไข่ไม่อยู่ในข่ายนีค้วามรู ้ดังกล่าวเป็นความรู ้ที่เกิดจากการทดลองที่เรียกว่า 
แบบลองผิดลองถกู ซึ่งก็เป็นประสบการณอี์กอย่างหนึ่ง  

ทวีเดช จิ๋วบาง (2549) กล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรค ์ไม่ใช่มีไวเ้พื่อผลผลิตเท่านัน้ แต่
ความคิดสรา้งสรรคไ์ดก้า้วไปสูก่ารด ารงชีวิต ศิลปกรรม รวมทัง้การเลือกสรรอีกดว้ย 

Guilford (1968 อ้างถึงใน ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2543) ได้อธิบายความคิด
สรา้งสรรคว์่า เป็นความสามารถของสมองที่มีกลไกบางอย่าง ท าให้คิดไดก้วา้งไกลหลายทิศทาง 
ประกอบดว้ย  

1. ความคิดรเิริ่ม ( Originality)  
2. ความคิดคลอ่งแคลว่ (Fluency)  
3. ความคิดยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility)  
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  

(Joy Paul Guilford, 1967) ได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับองค์ประกอบของความคิด
สรา้งสรรคไ์วด้งันี ้

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง เป็นความคิดที่เกิดขึน้โดยประสบการณ์
ของบคุคลไม่ไดเ้กิดจากการสั่งสอนแตกต่างจากความคิดธรรมดาตรงที่ความคิดรเิริ่มจะตอ้งเป็นสิ่ง
ไม่ซ  า้เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึน้ครัง้แรกในตัวบุคคลนั้น ๆ บางครัง้อาจเกิดขึน้ทันทีทันใด บางครัง้อาจ
ตอ้งใชเ้วลา สิ่งแวดลอ้มรอบตวัในการลอ่หลอมใหเ้กิดขึน้มา  

2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง จ านวนความคิดเรื่องเดียวกันที่คิด
โดยไม่ซ  า้ โดยแบ่ง ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

2.1 ความคล่องแคล่วทางดา้นถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถ
ในการใชถ้อ้ยค าอย่าง คลอ่งแคลว่  

2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นการโยงสมัพันธ ์(Associational Fluency) 
เป็นการหาค าที่เหมือนกนัใหไ้ดม้ากที่สดุภายในเวลาที่ก าหนด 
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2.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expression Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค กล่าวคือ การต่อค าให้เป็นประโยคที่ต้องการได้อย่าง
รวดเรว็ 

2.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถที่
จะคิดคน้สิ่งที่ตอ้งการ ภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ใชคิ้ดถึงความสามารถของมนุษยใ์หไ้ดม้ากที่สุด
ภายในเวลาที่ก าหนด 

3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบ่ง
ออกเป็น  

3.1 ค วาม คิ ดยื ดห ยุ่ น ที่ เกิ ด ขึ ้น ทั น ที  (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่จะพยายาม คิดไดห้ลายช่องทางอย่างอิสระ ตัวอย่างของคนที่มีความคิดยืดหยุ่น
ในดา้นนี ้จะคิดไดว้่าประโยชนข์องหนังสือพิมพ ์มีอะไรบา้ง ความคิดของผูท้ี่ยืดหยุ่นสามารถจัด
กลุ่มได้หลายด้าน เช่น เพื่อรู ้ข่าวสาร เพื่อโฆษณาสินค้า เพื่อธุรกิจ ฯลฯ ในขณะที่คนที่ไม่มี
ความคิดสรา้งสรรค ์จะคิดไดเ้พียงดา้นเดียว คือ เพื่อรูข้่าวสารเท่านัน้  

3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางดา้นการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) หมายถึง 
ความสามารถในการดดัแปลงความรู ้ใหเ้กิดประโยชนห์ลายๆ ดา้น ซึ่งมีประโยชนต่์อการแกปั้ญหา 
ผูท้ี่มีความยืดหยุ่นจะคิดดดัแปลงไดไ้ม่ซ  า้กนั  

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็น
ขั้นตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน ความคิดละเอียดลออจัดเป็นรายละเอียดที่น ามา
ตกแต่ง ขยายความคิดครัง้แรกใหส้มบรูณข์ึน้ 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2545) ไดใ้หค้วามหมายของ ความคิดสรา้งสรรคว์่า 
หมายถึง ความคิดที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ในแนวทางที่ใหม่
แปลกแตกต่างจากเดิม และมีคณุค่าประโยชน ์

อารี พนัธุม์ณี (2547) ไดใ้หค้วามหมายของความคิดสรา้งสรรคว์่า หมายถึง ความคิด
จินตนาการประยุกตท์ี่สามารถน าไปสู่สิ่งประดิษฐ์ คิดคน้พบสิ่งใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี เป็นความคิด
ในรูแปบบที่คนอ่ืนไม่คาดคิดมาก่อน เป็นความคิดหลายด้าน คิดไดไ้กล โดยมีทั้งปริมาณ และ
คณุภาพ ซึ่งอาจเกิดจากความคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคิดใหม่ ๆ กบัประสบการณเ์ดิม 
ใหเ้กิดสิ่งใหม่ที่แกปั้ญหาและเอือ้อ านวยประโยชนต่์อตนเองและสงัคม 

สรุปไดว้่า ความคิดสรา้งสรรค ์หมายถึง กระบวนในการคิดที่แปลกใหม่ หลากหลาย
ทิศทาง โดยไม่ยึดติดกับกรอบ กฏเกณฑ ์หรือแนวคิดเดิม ๆ เป็นการคิดที่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เขา้
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ดว้ยกัน จนเกิดเป็นนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่  ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ผู ้ที่มี
ความคิดสรา้งสรรค ์จะมีคณุสมบติัดงันี ้

1. มีความคิดรเิริ่ม สามารถคิดในสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่ซ  า้ใคร 
2. มีความคิดยืดหยุ่น สามารถคิดหาค าตอบไดห้ลายทิศทาง 
3. มีความคิดคลอ่งแคลว่ สามารถคิดหาค าตอบไดร้วดเรว็ มีไหวพรบิปฏิภาณดี 
4. มีความคิดละเอียดลออ สามารถคิดรายละเอียดที่เป็นปลีกย่อยไดดี้ 

5.2 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดสรา้งสรรคข์องมนุษยท์ าใหเ้กิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีขึน้อย่างมากมาย 

ความคิดสรา้งสรรคน์ีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรบัชีวิตมนุษย ์และเป็นคณุสมบติัที่พึงปรารถนาในทุก
สงัคม เพราะในปัจจุบนัสังคมมีความเปลี่ยนแปลงและมีปัญหาใหม่  ๆ เกิดขึน้ตลอดเวลา ดังนั้น
บุคคลจึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่ อจะสามารถคิดแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัได ้ตลอดจนการพฒันาตนเองและสงัคมใหเ้จรญิกา้วหนา้มากย่ิงขึน้ 

ความคิดสรา้งสรรคม์ีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นกระบวนการทางความคิดที่
มีความส าคัญในการต่อยอดความคิด สรา้งจินตนาการ  และมีส่วนช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความมั่นใจ
ในตนเอง รวมทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เพื่อจะไดเ้ป็นบคุคลที่มีคณุภาพและสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหป้ระเทศชาติต่อไป  

5.3 องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์
Joy Paul Guilford (1967) กลา่วถึง องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรค ์ไวด้งันี ้

1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร และ
แตกต่างจากความคิดคนธรรมดา ความคิดริเริ่มเกิดจากความคิดที่ต่อเติมจากแบบเดิมที่มีอยู่แลว้
ใหแ้ปลกแตกต่างจากท่ีเคยเห็น  

2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ  า้กันในเรื่อง
เดียวกนั แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ  

2.1 ค ว าม คิ ด ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว ท า งด้ า น ถ้ อ ย ค า  (Word Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใชถ้อ้ยค า 

2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นการโยงสมัพันธ ์(Associational Fluency) 
เป็นความสามารถที่จะคิดหาถอ้ยค าที่เหมือน หรือใกลเ้คียงกนัไดม้ากที่สดุเท่าที่จะมากได ้ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

2.3 ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็น
การใชค้ า วล ีหรือประโยค มารอ้ยเรียงกนัอย่างรวดเรว็ เพื่อใหไ้ดป้ระโยคที่ตอ้งการ 
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2.4 ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นการคิดในสิ่งที่
ตอ้งการภายในเวลาที่ก าหนด เช่น ใหคิ้ดประโยชนข์องหนังสือพิมพใ์หไ้ดม้ากที่สุดภายในเวลาที่
ก าหนดให ้

3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิด โดย
แบ่งเป็น 

3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึน้ไดท้ันที (Spontaneous Flexibility) เป็นการที่
พยายามที่จะคิดใหไ้ดห้ลายทางอย่างอิสระ สามารถจดักลุม่ไดห้ลายทิศทาง 

3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางการดัดแปลง (Adapter Flexibility) หมายถึง 
ความสามารถในการดัดแปลงความรูใ้หเ้กิดประโยชนห์ลาย ๆ ดา้น ซึ่งมีประโยชนอ์ย่างยิ่งในการ
น ามาใชเ้พื่อแกปั้ญหา ซึ่งผูท้ี่มีความคิดยืดหยุ่นจะดดัแปลงสิ่งต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ย่างไม่
เหมือนใคร 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดที่มีระบบ มีระเบียบ
เป็นขัน้เป็นตอน ซึ่งสามารถอธิบายใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจน หรือเป็นแผนงานที่สมบูรณข์ึน้ โดยเป็น
รายละเอียดที่น ามาตกแต่ง ขยายความคิดในครัง้แรกใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ 

(J. P. Guilford & Hoepfner, 1971) ไดก้ล่าวว่า ความคิดสรา้งสรรคม์ีองคป์ระกอบ
อย่างนอ้ย 8 องคป์ระกอบ คือ  

1. ความคิดรเิริ่ม (Originality) 
2. ความคิดคลอ่งแคลว่ (Fluency) 
3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
5. ความไวต่อปัญหา (Sensitivity of Problem) 
6. ความสามารถในการใหน้ิยายใหม่ (Redefinition) 
7. ความซมึซาบ (Penetration) 
8. ความสามารถในการท านาย (Prediction) 

Jellen & Urban (1986 อา้งถึงใน วีณา ประชากูล (2547) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบ
ของความคิดสรา้งสรรคไ์วด้งันี ้

1. ความคิดคลอ่งแคลว่ 
2. ความคิดยืดหยุ่น 
3. ความคิดรเิริ่ม 
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4. ความคิดละเอียดลออ 
5. การกระท าที่แสดงถึงการเสี่ยงอนัตราย 
6. การผสมผสานให้เป็นหนึ่งอันเดียวกัน เช่น การจัดรวมสิ่งต่าง ๆ ให้มีความ

ต่อเนื่อง 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

ความคิดริเริ่ม คือความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดธรรมดา ความคิดคล่องแคล่ว คือ 
คิดไดเ้ร็วไม่ซ  า้ใคร ความคิดละเอียดลออ คือ มีความคิดที่เป็นระเบียบ และความคิดยืดหยุ่น คือ 
คิดดดัแปลงไดไ้ม่เหมือนใคร 

5.4 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
การพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนจะท าใหผู้เ้รียนน าประสบการณท์ี่ไดเ้ป็นใช้

ในการจัดการกับองคค์วามรู ้เพื่อตอบสนองกับความตอ้งการ แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในช่วง
ชีวิตไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ ซึ่งลกัษณธของผูม้ีความคิดสรา้งสรรคม์ีดังนี ้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแห่งชาติ, 2541) 

1. มีความคล่องแคล่วในการคิด ( Fluency ) ภายในเวลาที่จ  ากัดบุคคลเหล่านี ้
สามารถคิดหาขอ้มลูต่าง ๆ ไดอ้ย่างมากมาย 

2. มีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่นในการคิด  (Flexibility) จากขอ้มูลที่
หลากหลายในกระบวนการคิดของบุคคลนัน้ ๆ สามารถประยุกตใ์ชข้อ้มูลตามเรื่องราวต่าง ๆ ได้
หลากหลายมมุมองและทิศทาง   

3. ความคิดริเริ่มแปลกใหม่ (Originality) เป็นความสามารถในการคิดสิ่งที่แปลก
ใหม่ ที่แตกต่างจากเรื่องราวที่มีอยู่โดยปกติและไม่เหมือนใคร 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรคใ์ห้กับผูเ้รียน สิ่งส าคัญที่ผูส้อนควร
ตระหนกั คือ การไม่มีกฏเกณฑใ์ด ๆ  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดเยอะ ๆ อย่างอิสระและยืดหยุ่น ซึ่ง
แนวทางการพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์ 

นิคเกอรสัน Nickerson (2004) ได้สรุปเทคนิคแนวทางในการส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคท์ี่สามารถพัฒนาทัง้ที่เป็นดา้นวิชาการ (Academie) และดา้นอตุสาหกรรม (Industry) 
ไวด้งันี ้             

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายให้ชัดเจน (Establishing purpose and 
intention) 

2. สรา้งทกัษะพืน้ฐาน (Building basic skils) 
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3. สง่เสรมิใหไ้ดร้บัความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัจดุมุ่งหมาย 
4. กระตุน้ใหม้ีความอยากรูอ้ยากเห็น และการส ารวจตรวจสอบ  
5. สรา้งแรงจงูใจ โดยเฉพาะแรงจงูใจภายใน  
6. สง่เสรมิความเชื่อมั่นในตนเองและความกลา้เสี่ยง 
7. มุ่งเนน้การท างานแบบรอบรูแ้ละการแข่งขนักบัตนเอง  
8. สง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กิดความศรทัธาในความคิดสรา้งสรรค ์

9. ใหโ้อกาสในการเลือกและคน้พบความรู ้

10. การพัฒนาการจัดการตนเอง (Self-management) หรือทักษะการรู้คิด 
(Metacognitive skills) 

11. สอนเทคนิคและยุทธศาสตร์เพื่ อเอื ้อต่อการปฏิบัติการคิดสร้างสรรค ์
(Facilitating creative performance)  

Gary (2004) ไดร้วบรวมแนวความคิดของนักจิตวิทยา และนักการศึกษาที่กล่าวถึง
เทคนิคในการพัฒนาความคิดสรา้งสรรคท์ี่เป็นมาตรฐาน เพื่อใชใ้นการฝึกฝนความคิดสรา้งสรรค์
ในตวัคนสงูขึน้ ไดแ้ก่  

1. การระดมพลังสมอง มีหลักส าคัญ คือ การปล่อยอิสระทางความคิดใหม้าก
ที่สดุ โดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณใ์นระหว่างที่มีการคิด หรือการประเมินผลต่างๆ  ที่เกิดขึน้ใน
ระหว่างการคิด เพราะจะเป็นสิ่งที่ขดัขวางความคิดสรา้งสรรค์ ซึ่งจุดประสงคข์องการระดมสมอง
เพื่อจะน าไปสู่การสามารถแก้ปัญหาได ้Csbom เป็นผู้คิดเทคนิคนีข้ึน้ โดยแบ่งขั้นตอนของการ
ระดมพลงัสมองออกเป็น 4 ขัน้ คือ 

ขั้นที่ 1 ตัดค าวิจารณ์ออกไป จะช่วยท าให้เกิดการรบัรูโ้ดยมีสถานการณ์ที่
สรา้งสรรค ์ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการเกิดจินตนาการอย่างมาก   

ขัน้ที่ 2 ใหอิ้สระ ยิ่งคิดใหม้ากเท่าใดก็ยิ่งดี เพราะเป็นไปไดว้่าความคิดที่ดจูะ
ไรส้าระอาจน าไปสูบ่างสิ่งที่มีจินตนาการได ้ 

ขัน้ที่ 3 ตอ้งการปริมาณ เป็นขัน้ที่จะสื่อใหเ้ห็นว่าจุดมุ่งหมายของการระดม
พลงัสมองนัน้ยิ่งมาก ยิ่งเยอะก็ย่ิงมีโอกาสที่จะเจอความคิดดี ๆ ไดม้ากกว่าการคิดแบบแคบ ๆ 

ขัน้ที่ 4 การปรบัปรุงความคิด คือ การขยายความคิดให้แผ่ออกไปในขณะที่มี
การอภิปรายจะสามารถพิจารณาความคิดของตนเองและเพื่อนไดต้ามล าดบั 

2. การสรา้งแนวคิดใหม่ โดยอาศัยแนวคิดเดิม ผู้สรา้งเทคนิคนีคื้อ Crawford 
วิธีการที่ใช ้แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ วิธีการปรบัเปลี่ยนลกัษณะบางอย่างของแนวคิด หรืองานเดิม 
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เช่น ในการจดัแต่งหอ้งท างานอาจกระท าโดยแยกแยะองคป์ระกอบของหอ้งนัน้ออกมาเป็นส่วน ๆ 
เช่น สีพืน้ ผนงัหอ้ง แลว้ปรบัเปลี่ยนแต่ละส่วน เมื่อน ามารวมกนัก็จะไดรู้ปแบบของหอ้งในแนวใหม่
เกิดขึน้มากมาย และวิธีการคิดถ่ายโยงลกัษณะบางอย่างจากเหตกุารณห์นึ่งมาใชใ้นอีกเหตกุารณ์
หนึ่ง เช่น การถ่ายโยงลกัษณะของงานเทศกาล มาใชเ้ป็นแนวคิดในการจดังานปีใหม่ของโรงเรียน 
เป็นตน้ 

3. การสรา้งความคิดใหม่ ๆ โดยใชว้ิธีการแยกแยะองคป์ระกอบของความคิดหรือ
ปัญหาใหอ้งคป์ระกอบหนึ่งอยู่บนแกนตัง้ของตาราง ซึ่งเรียกว่าตาราง Matix และอีกองคป์ระกอบ
หนึ่งอยู่บนแกนนอน เมื่อองคป์ระกอบบนแกนตัง้มาเชื่อมโยงกบัองคป์ระกอบแกนนอนในช่วงของ
ตารางก็จะท าใหเ้กิดความคิดใหม่ขึน้ 

4. การคน้หาแนวทางที่ใชใ้นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดย
อาศัยรายการตรวจสอบแนวคิดที่มีผูท้  าไวแ้ลว้ เช่น การใชส้มุดโทรศัพทห์น้าเหลืองเป็นรายการ
ตรวจสอบแนวคิดในการคน้หาอาชีพต่าง ๆ ได ้ 

5. การเชื่อมเขา้ด้วยกันของสิ่งที่ไม่เก่ียวขอ้งกัน Cordon เป็นผู้คิดขึน้ โดยการ
สรา้งความคุน้เคยที่แปลกใหม่ และความแปลกใหม่ที่เป็นที่คุน้เคย จากนัน้ จึงสรุปเป็นแนวคิดใหม่
ตามกระบวนการคิดของ Cordon ซึ่งมี 4 ประการ คือ 

5.1 การสรา้งจินตนาการขึน้ในจิตใจของเรา หรือการพิจารณาความคิดใหม่  
5.2 การประยกุตเ์อาความรู ้หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแกปั้ญหาที่เกิดขึน้  
5.3 การประยกุตใ์ชก้ารเปรียบเทียบ หรืออปุมาในการแกปั้ญหา  
5.4 การประยกุตค์วามคิดใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากจินตนาการมาใชแ้กปั้ญหา  

นิพาดา เทวกุล (2562, ออนไลน์) ได้เสนอแนวความคิดการพัฒนาและส่งเสริม
ความคิดสรา้งสรรค ์อาจจะท าไดท้ัง้ทางตรงโดยการสอน และทางออ้มก็สามารถท าได้ โดยการจดั
บรรยากาศที่มีสภาพแวดลอ้มที่สง่เสรมิความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ 

1. การสง่เสรมิใหใ้ชจ้ินตนาการตนเอง 
2. สง่เสรมิการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
3. ยอมรบัคณุค่าของมนษุยอ์ย่างไม่มีเงื่อนไข 
4. แสดงใหเ้ห็นว่าทกุคนมีความคิดที่มีคณุค่า และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้ 
5.แสดงความเห็นใจต่อความรูส้กึของคนอ่ืน  
6. อย่าบงัคบัใหท้กุคนคิดเหมือนกนั ท าเหมือนกนั 
7. ควรสง่เสรมิการคิดคน้ผลงานแปลกใหม่ใหไ้ดม้ีโอกาสน าเสนอ 
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8. เอาใจใสค่วามคิดแปลก ๆ ของคนอ่ืน  
9. ระลึกเสมอว่าการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์นัน้จะตอ้งค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป

และใชเ้วลา 
กรมวิชาการ (2550) ไดเ้สนอหลกัการสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคไ์ว ้ดงันี ้ 

1. ยอมรบัความสามารถของบคุคลอย่างไม่มีเงื่อนไข 
2. สื่อใหรู้ว้่าความคิดของเขามีประโยชนแ์ละทรงคณุค่าประโยชน ์            
3. เขา้ใจและเห็นใจความรูส้กึของเขาใหม้าก  
4. ไม่มีกฏเกณฑ์ในการคิด ล้มเลิกความคิดที่จะให้ทุกคนมีลักษณะเดียวกัน

ทัง้หมด ไม่ส่งเสรมิการใหร้างวลัเฉพาะผลงานที่มีผูท้ดลองท าเป็นที่ยอมรบักนัแลว้ ควรใหผ้ลงานที่ 
แปลกใหม่มีโอกาสไดร้บัรางวลัและค าชมเชยบา้ง 

5. ส่งเสริมใหใ้ชจ้ินตนาการของตนเองโดยยกย่องเมื่อไดใ้ชจ้ินตนาการที่แปลก 
และมีคณุค่า 

6. กระตุน้และสง่เสรมิใหเ้รียนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  
7. สง่เสรมิใหถ้ามและใหค้วามสนใจต่อค าถามรวมทัง้ขีแ้นะแหลง่ค าตอบ 
8. ตัง้ใจและเอาใจใสค่วามคิดแปลก ๆ ของเขาดว้ยใจเป็นกลาง  
9. พึงระลึกเสมอว่า การพัฒนาความคิดสรา้งสรรคจ์ะตอ้งใชเ้วลาและค่อยเป็น

ค่อยไป 
เอ็ดเวอร ์เด โบโน Bono (2009) กล่าวว่า วิธีการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ เป็น

เรื่องไม่ยาก การที่จะฆ่าความคิดง่ายยิ่งกว่าการสนบัสนุนความคิด และเปลี่ยนมันใหเ้ป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่ก่อใหเ้กิดเป็นประโยชน ์อย่าไปท าลายความคิดของคนอ่ืน หรือท าใหพ้วกเขา
หยุดที่จะบอกอะไรกับเรา และพูดคุยกับคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าความคิดนั้นดู
เหมือนว่าจะไม่น่าสนใจ แต่จ าไวเ้สมอว่าโดยทั่วไปแลว้ทุกคนย่อมปรารถนาที่จะน าเสนอความคิด
ที่น่าสนใจและไดร้บัการยอมรบั การสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคค์วรใชว้ิธีการ ดงันี ้ 

1. ลดการวิพากษว์ิจารณแ์ละการติเตียน      
2. ใหก้ารปรบัปรุงใหดี้ขึน้ ดีกว่าการใชก้ารแกปั้ญหา  
3. อย่ามองเป็นขอ้บกพรอ่ง  

การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดสรา้งสรรค ์คือ การพัฒนาทัศนคติและนิสยันัก
คิดสรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นเหมือนการเตรียมตวัใหพ้รอ้มที่จะคิดสรา้งสรรคส์ิ่งต่าง ๆ ไดอ้ย่างช านาญใน
อนาคต หากเราตอ้งการเป็นคนที่สรา้งสรรค ์เราจึงตอ้งเริ่มตน้ดว้ยการสรา้งแนวคิดที่เอือ้ต่อการ
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สรา้งความคิดสรา้งสรรค ์ในที่นีจ้ะเสนอ "ขอ้หา้ม" และ "ขอ้ปฏิบติั" เพื่อเป็นหลกัการใหเ้ราสามารถ
ปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวันได ้โดยมี 9 "อย่า" หรือสิ่งที่ควรหลีกเสี่ยง และ 9 "ตอ้ง" หรือจ าเป็นต้อง
พฒันาใหเ้กิดขึน้ได ้ 

อย่าท่ี 1 อย่าคิดแง่ลบ ตอ้งที่ 1 ตอ้งคิดแง่บวก  
คนที่มีความคิดสรา้งสรรคม์ักจะเป็นคนที่มีทัศนคติแง่บวกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ 

เช่น มีความคิดว่าจะสามารถคิดสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่  ๆ ได้ดีกว่าเดิมเสมอ มีความมั่นใจว่าจะท า
ส าเร็จ เห็นคณุค่า และสนุกสนานที่จะคิดต่อในความคิดที่คนอ่ืน ๆ เห็นว่าเป็นไปไม่ได ้สามารถน า
สิ่งที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์มาใช้ประโยชนไ์ด ้ไม่กลัวที่จะต้องเผชิญกับความยุ่งยาก ปัญหาที่
ซบัซอ้น หรือความคลมุเครือ เป็นตน้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการคิดคนหนึ่งไดก้ล่าวว่า "คนที่คิดหาวิธีที่ชาญฉลาดขึน้มาไดอ้ย่าง
ไม่หยุดยั้ง ไม่ใช่เพราะเขามีความคิดสรา้งสรรคม์ากกว่าเรา แต่เป็นเพราะเขามีความมั่นใจใน
ตวัเองมากกว่าเท่านัน้ "นั่นหมายความว่า จุดเริ่มตน้คือ เราตอ้งสรา้งความคิดแง่บวกใหก้บัตนเอง
ก่อนว่า เราสามารถสรา้งสรรคส์ิ่งที่เราคิดว่าท าไม่ไดใ้หเ้กิดขึน้มาได ้เขาใหค้วามมั่นใจว่า "ความคิด
สรา้งสรรค์นั้น ในที่สุดมักจะมาจากคนที่ไม่ใช่ผู ้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ พวกเขาไม่ รูก้ฎและ
ขอ้จ ากดั ท าใหเ้ขาไม่ถกูจ ากดัความคิดเหมือนคนที่ท างานกบัมนัอยู่ทกุทุกวนั  

คนที่ประสบผลส าเร็จในชีวิตจ านวนมาก มีค าพดูว่า "ท าไม่ได"้ นอ้ยมาก และจะไม่มี
การบ่นต่อว่าสถานการณ์หรือบุคคลอ่ืน แต่เขาจะมีความคิดและค าพูดแง่บวกอยู่เสมอ รวมทัง้มี
ค าพดูที่ดีงาม แสดงออกเป็นก าลงัใจในการค าเนินชีวิตทัง้แก่คนเองและผูอ่ื้นอีกดว้ย  

อย่าท่ี 2 อย่าชอบพวกลากมาลากไป  ตอ้งที่ 2 ตอ้งลองหวัเดียว  
คนทั่วไปมกัจะไม่ค่อยกลา้คิดสรา้งสรรค ์เพราะเกรงว่าความคิดแปลกใหม่ของตนนัน้

จะไดร้บัการปฏิเสธ หัวเราะเยาะ หรือลอ้เลียน สงัคมมักจะจ ากดัใหค้นเดินอยู่เพียงระดับกลาง ๆ 
ไม่กลา้ท าอะไรที่โดดเด่น ไม่กลา้คิดแตกต่างจากผูอ่ื้น ในขณะที่คนที่มีความเป็นนักคิดจะไม่เป็น
เช่นนัน้ เพราะเขาไม่สนใจว่าความคิดของเขาจะมีใครยอมรบัหรือไม่ แต่เขาจะมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ไม่ค่อยถกูชกัจงูดว้ยพลงักลุ่ม และไม่หวั่นไหวไปตามสภาพแวดลอ้ม แมว้่าจะถกูผูอ่ื้นสงสยั
ในความคิด ถกูวิพากษว์ิจารณ ์แต่เขาก็ยงัจะกลา้ตดัสินใจไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้มีความกลา้ที่จะพดู
และกระท าสิ่งต่าง ๆ และแมว้่าจะปรารถนาการยอมรบัและการสนบัสนนุจากผูอ่ื้นมากเพียงใด แต่
สิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคในการที่เขาจะท าตามความตั้งใจของเขา ท าใหเ้ขาอาจกลายเป็นคนที่
แปลกหรือผิดปกติในสายตาคนอ่ืน ดังนั้น การที่เราจะพัฒนาตนเองเป็นนักคิดสรา้งสรรค์ได้ 
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จะตอ้งพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง เรียนรูท้ี่จะกลา้หาญในความแตกต่างของตน การเชื่อมั่นใน
ตนเองนีเ้ป็นสิ่งที่จ  าเป็น เพราะจะช่วยใหแ้นวคิดที่ขงัไม่ไดร้บัการยอมรบันัน้ด ารงอยู่ได ้

อย่าท่ี 3 อย่าปิดตนเองในวงแคบ  ตอ้งที่ 3 ตอ้งเปิดรบัประสบการณใ์หม่  
การตระหนกัรู ้การเรียนรูจ้ากผูอ่ื้น การเปิดรบัโอกาสใหม่ ๆ นบัเป็นคณุลกัษณะนิสยั

ของนักคิดสรา้งสรรค ์เนื่องจากนักคิดสรา้งสรรคน์ั้นมีความตอ้งการที่จะทดลองความคิดใหม่ จึง
จ าเป็นต้องกระตือรือรน้ในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อช่ วยสั่งสมฐานความรูซ้ึ่งเป็นส่วน
ส าคญัของการคิดสรา้งสรรค ์เพราะจะเป็นพืน้ฐานที่จ  าเป็นในการต่อยอดความรู ้  

อย่าท่ี 4 อย่ารกัสบาย ท าไปเรื่อย ๆ  ตอ้งที่ 4 ตอ้งลงแรงบากบั่น มุ่งความส าเรจ็  
มีเหตผุลหลายประการที่สามารถยืนยนัไดว้่าคนที่มีความคิดสรา้งสรรคน์ัน้เป็นคนที่

ท างานหนักมาก เหตุผลประการหนึ่งเนื่องมาจากเขามีแรงบันดาลใจภายในเป็นแรงผลักอันแรง
กลา้ ก่อใหเ้กิดการผูกพันตัวกับเป้าหมายว่าจะท าใหส้  าเร็จ จึงไม่ยอมจ านนต่อตนเอง ไม่ลม้เลิก
กลางทาง 

นักคิดสรา้งสรรค์จะมีแรงบันดาลใจที่มาจากภายในมากกว่าภายนอก มีความ
พยายามแก้ปัญหาที่ เขาสนใจ เขาสามารถจะใคร่ครวญปัญหาที่เขาสนใจได้เป็นเดือน ๆ หรือ
กระทั่งเป็นปี เพื่อหาทางแกปั้ญหานั้นใหท้ะลุ ขณะที่คนอ่ืน ๆ ต่างเลิกราไปแลว้เมื่อเวลาผ่านไป
เพียง ไม่ก่ีนาที โดยที่เขาไม่เพียงแต่คิดเท่านัน้ หากแต่ลงมือทดลองท าดว้ย 

คนที่คิดอย่างสรา้งสรรคม์ีแนวโนม้เป็นคนที่ปรารถนาที่จะกา้วต่อไปขา้งหนา้มากกว่า
ที่จะหยุดอยู่กบัที่ มีการรบัรูส้ิ่งที่เกิดขึน้ไม่ว่าจะส าเรจ็หรือลม้เหลว และจะยินดีเผชิญหนา้กบัขวาก
หนามตลอดการท างานจนกว่าจะชนะได ้ 

อย่าท่ี 5 อย่ากลวั  ตอ้งที่ 5 ตอ้งกลา้เสี่ยง  
คนที่มีนิสัยคิดสรา้งสรรค์ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมกล้าเสี่ยงเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

เพราะการสรา้งสรรค ์หมายถึง การเลือกเสน้ทางใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ผลลพัธ์ที่ไดอ้าจประสบ
ความความส าเร็จไดร้บัการยอมรบั ไดร้บัรางวัล หรืออาจจะตอ้งสูญเสีย ทั้งเวลา พลังงาน และ
อาจจะถูกต าหนิติเตียนก็เป็นได ้นอกจากนีผ้ลลพัธ์ที่จะไดน้ัน้ไม่แน่นอน อาจจะเป็นสิ่งที่ใชก้ารได้
ดีกว่าเดิม หรืออาจจะยงัไม่สมบรูณแ์ละสรา้งปัญหาที่คาดไม่ถึงก็เป็นได ้แต่นกัคิดสรา้งสรรคม์กัจะ
คิดว่า "การลองผิดลองถกู" คุม้ค่ากว่าการไม่ท าอะไรเลย 

คนที่ตอ้งการพัฒนาทักษะการคิดสรา้งสรรคต์อ้งพัฒนาใจใหเ้ป็นใจที่ "กลา้เสี่ยง" 
เหมือนความกล้าของนักส ารวจ ที่กล้ารุกคืบเข้าไปในสิ่งที่เขาต้องการพิสูจน์และค้นพบ แมว้่า
จะต้องพบกับความเสี่ยงต่อความล้มเหลว การไม่ได้รับการยอมรับ หรืออีกมุมหนึ่งประสบ
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ความส าเร็จที่งดงาม เพราะฉะนัน้ การจะเป็นคนที่คิดสรา้งสรรคไ์ด ้เราจ าเป็นตอ้งฝึกฝนลกัษณะ
นิสยัของเราใหเ้ป็นคนทา้ทายตนเองใหคิ้ดสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่พึงพอใจในสภาพเดิมที่มีอยู่ ทา้
ทายตนเองใหคิ้ดเสมอว่ามันน่าจะมีสิ่งที่ดีกว่าเดิม เขา้ท่ากว่าเดิม ใชป้ระโยชนไ์ด้มากกว่าเดิม
สะดวกกว่าเดิม 

อย่าท่ี 6 อย่าหมดก าลงัใจเมื่อไม่พบค าตอบ  ตอ้งที่ 6 อดทนต่อความคลมุเครือ 
การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์มักจะต้องใช้เวลา และในช่วงเวลานั้นเรามักจะมี

แนวโนม้ว่าจะรูส้ึกไม่ค่อยสบายและขาดความอดทน เราตอ้งการค าตอบเด๋ียวนี ้ ขณะที่มีค าตอบ
อยู่เพียงครึง่เดียว นกัคิดสรา้งสรรคต์อ้งอดทนต่อปัญหาที่ยงัมองไม่เห็นค าตอบ ต่างจากคนทั่วไปที่
เมื่อพบว่าค าตอบที่หามาไดไ้ม่ลงร่องพอดีกับตัวปัญหา คนหลายคนจะรูส้ึกหัวเสียและตึงเครียด
กบัแรงกดดนัในการที่จะตอ้งคิดและแกปั้ญหาหรือหาค าตอบในค าถามของโจทยท์ี่มีอยู่ แต่คนที่มี
ความคิดสรา้งสรรค์จะมีความอดทนต่อความคิดที่ยังคลุมเครือของตนเองและยังคงพยายาม
พิจารณาปัญหาที่ยากอย่างรอบคอบอีกครัง้หนึ่ง เพื่อหาค าตอบที่ดีที่สดุต่อไป 

อย่าท่ี 7 อย่าทอ้ใจกบัความผิดพลาด  ตอ้งที่  7 ตอ้งเรียนรูจ้ากความลม้เหลว 
นกัคิดสรา้งสรรคจ์ะแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่เมื่อพบกับปัญหามกัจะพร ่าบ่น โทษ

คนอ่ืน โทษโชคชะตา หรือไม่ก็ยอมแพ ้แต่นกัคิดสรา้งสรรคเ์ป็นเหมือนคนส่วนนอ้ยที่เมื่อพบปัญหา
แลว้รูส้ึกไดร้บัสิ่งทา้ทายใหค้น้หา และเมื่อพบความลม้เหลว ยิ่งเหมือนไดร้บัการทา้ทายใหเ้รียนรู้
จากประสบการณค์วามลม้เหลว โดยตระหนกัว่าประสบการณท์ี่ไม่น่าพึงพอใจ ความลม้เหลว ย่ิง
เป็นเหตุใหค้นที่มีความคิดสรา้งสรรคอ์ยากพบเจอมากกว่าเดิม น าไปสู่การเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ แทน
การหมดก าลังใจเมื่อต้องพบกับความลม้เหลว ซ า้ซาก ดังค ากล่าวของบุคคลหนึ่งที่กล่าวไวว้่า 
"หากปราศจากสถานการณต์ึงเครียดบางประการที่เขา้มาในชีวิต คุณคงไม่สามารถที่จะท างานให้
ส  าเรจ็หรือมีความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานไดเ้ลย 

อย่าท่ี 8 อย่าละทิง้ความคิดใด ๆ จนกว่าจะพิสจูนไ์ดว้่าไรป้ระโยชน ์ ตอ้งที่ 8 ตอ้ง
ชะลอการตดัสินใจ เราตอ้งเตือนตวัเองเสมอว่าการคิดในดา้นต่าง ๆ ที่เราคิดขึน้เอง หรือที่ไดร้บัมา
จากคนอ่ืน แมอ้าจจะยังไม่มีความหมายใชไ้ม่ไดใ้นขณะนี ้แต่อาจน าไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์อ่ืน 
หรือเวลาอ่ืนได ้ซึ่งตามจริงแลว้ ทุกค าแนะน ามีผลดีเสมอ ถ้ารูจ้ักใชอ้ย่างเหมาะสม เราควรเอา
ข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้ก่อน โดยยังโยนทิ ้งไป และเมื่อได้เวลาเหมาะสมในอนาคต เราค่อยดึง
ความคิดนัน้ใชใ้หม่ ดงันัน้ในขัน้ตอนเพื่อพฒันาสู่การคิดสรา้งสรรคจ์ึงตอ้งไม่ด่วนตดัสินความคิด
ใด ๆ ที่เกิดขึน้ ซึ่งวิธีการในภาคปฏิบัติ เช่น ไม่รีบตัดสินว่าความคิดนั้นถูกหรือผิด แต่เลือกที่จะ
ส ารวจมากกว่า 
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แม้พบว่าความคิดหนึ่งผิดอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ไม่ควรมุ่งพิจารณาว่าเหตุใด
ความคิดนัน้ผิด แต่มุ่งที่การส ารวจว่าจะใชป้ระโยชนจ์ากความคิดนัน้ไดอ้ย่างไร 

แมรู้ว้่าความคิดหนึ่งตอ้งไดร้บัการปฏิเสธในที่สดุ แต่ควรชะลอการปฏิเสธไวก้่อนเพื่อ
จะใชป้ระโยชนจ์ากความคิดนัน้ใหม้ากที่สดุ 

อย่าท่ี 9 อย่ากลวัการเผยแพรผ่ลงาน  ตอ้งที่ 9 ตอ้งกลา้เผยแพรผ่ลงานแหวกวง 
หากเรามีผลผลิตจากความคิดสรา้งสรรค์ เราควรพรอ้มที่จะน าผลงานนั้นไปใช้

แก้ปัญหาตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว ้และหากผลงานนั้นมีผลในระดับสังคม เราอย่าไปกลัวที่จะ
เผยแพร่ผลงานนัน้ใหส้งัคมไดร้บัรู ้ถา้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราท านั้นเป็นความคิดที่ดีและ
จะก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ทัศนคติจะเป็นตัวชี ้ทางตั้งแต่เบื ้องต้นว่า เราเป็นคนมีความคิด
สรา้งสรรคม์ากนอ้ยเพียงใด หรือไม่สรา้งสรรคเ์ลย ทศันคติที่ไม่ถูกตอ้งจะเป็นปัญหาส าคญั ท าให้
เราไม่สามารถสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ ไดแ้มจ้ะรูเ้ทคนิควิธีการคิดสรา้งสรรคม์ากมายเพียงใด ดงันัน้ใน
กา้วแรกเราจึงจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีอยู่ใหส้มกับการเป็นนักคิด
สรา้งสรรคเ์สียก่อน                   

Maxwell (2009) การพฒันาและส่งเสรมิความคิดสรา้งสรรคใ์นตวัเอง สามารถท าได ้
ดังนี  ้ก าจัดตัวบ่อนท าลายความคิดสรา้งสรรค์ ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตรแ์ละนักเขียน
อารมณ์ขัน กล่าวว่า "โดยส่วนตัวแล้ว ผมคงจะเขียน Alice in Wonderland แทนที่ จะเป็น 
Encyclopedia Britannica" เขาให้คุณค่าความรู้สึกอบอุ่นจากความคิดสร้างสรรค์มากกว่า
ขอ้เท็จจริงที่ไรค้วามรูส้ึก ถา้คณุอยากเป็นเหมือนเขา คณุจ าเป็นตอ้งขจดัทศันคติที่ท าลายคุณค่า
ของความคิดสรา้งสรรค์ ถา้คณุมีความคิดที่เยี่ยมขอด อย่าใหใ้ครมาท าใหค้ณุลม้เลิกความคิดนัน้ 
แมว้่ามนัจะดไูม่เขา้ท่าก็ตาม อย่าปล่อยใหต้วัเองหรือคนอ่ืนมาท าใหค้ณุอยู่ภายใตอ้ านาจตวับ่อน
ท าลายความคิดสรา้งสรรค ์อย่างไรก็ตาม คณุก็ไม่สามารถท าอะไรที่สดใหม่และชวนต่ืนเตน้ได้ ถา้
ยังฝืนตัวเองให้อยู่กับสภาพที่น่าเบื่อแบบเดิม ๆ อย่าคิดว่าท างานเดิมให้หนักขึน้แล้วจะดี การ
เปลี่ยนแปลงคือค าตอบที่ดีที่สดุ 

1. คิดเชิงสรา้งสรรคด์ว้ยค าถามที่เหมาะสมความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นเรื่องของการ
ถามค าถามที่เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ ค าถามที่ผิดจะยุติกระบวนการคิดสรา้งสรรค ์มนัจะพาคนคิด
ไปสู่ เสน้ทางเก่า หรือพาใหห้ลงเชื่อว่าการคิดไม่ใช่เรื่องจ าเป็นอะไรเลย ถา้ตอ้งการปลกุเรา้การคิด
สรา้งสรรค ์ใหถ้ามตวัเองดว้ยค าถามในลกัษณะ ต่อไปนี ้

1.1 ท าไมตอ้งท าดว้ยวิธีนี ้
1.2 รากเหงา้ของปัญหาคืออะไร 
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1.3 ประเด็นเบือ้งตน้คืออะไร 
1.4 เรื่องนีท้  าใหเ้รานึกถึงอะไร 
1.5 สิ่งที่ตรงขา้มคืออะไร 
1.6 อปุมาหรือสญัลกัษณอ์ะไรที่จะช่วยอธิบายเรื่องนีไ้ดดี้ 
1.7 ท าไมมนัจึงส าคญั  
1.8 วิธีที่ยากที่สดุหรือแพงที่สดุ ในการท าสิ่งนีคื้ออะไร  
1.9 ใครที่มีมมุมองแตกต่างไปจากนี ้ 

2. สรา้งสิ่งแวดลอ้มเชิงสรา้งสรรค ์
ไอเดียใหม่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เปราะบาง อาจแตกหักได้ง่ายด้วยเสียง

หวัเราะเยาะหรืออาการหาวนอน มนัอาจถูกเชือดถึงตายดว้ยถอ้ยค าถากถาง หรือหนา้นิ่วคิว้ขมวด
ดว้ยความกังวล ไปจนกว่าจะสิน้ลม" สิ่งแวดลอ้มที่ไม่ดีเป็นฆาตกรฆ่าความคิดดี ๆ อยู่ทุกนาที 
ในทางตรงขา้ม สิ่งแวดลอ้มที่สรา้งสรรคจ์ะเป็นเสมือนเรือนกระจกที่ช่วยใหเ้มล็ดพันธุไ์อเดียงอก
เงยเจรญิเติบโต และเบ่งบาน สิ่งแวดลอ้มเชิงสรา้งสรรคเ์ป็น ดงันี ้ 

2.1 สนับสนุนการใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์หากนวัตกรรมและการคิดดี ๆ 
ไดร้บัการสนับสนุนและให้รางวัลตอบแทนอย่างเปิดกวา้ง คนที่เก่ียวขอ้งก็จะรูว้่าพวกเขาไดร้บั
อนญุาตใหเ้ป็นคนมีความคิดสรา้งสรรคไ์ด ้ 

2.2 ใหค้ณุค่าดา้นความเชื่อใจระหว่างสมาชิกของทีมและระหว่างปัจเจก
บุคคลความคิดสรา้งสรรคเ์สี่ยงต่อความลม้เหลวเสมอ นี่คือเหตุผลที่ความไวว้างใจจึงมีความจ า
เป็นมากต่อคนที่มีความคิดสรา้งสรรค ์ในกระบวนการสรา้งสรรคน์ัน้ ความไวว้างใจมาจากคนที่
ท างานดว้ยกัน มาจากการที่ไดรู้ว้่าคนที่อยู่ในทีมมีประสบการณ์ในการน าเสนอไอเดียสรา้งสรรค์
จนประสบความส าเร็จมาแลว้ และมาจากการรบัประกันว่าความคิดสรา้งสรรคจ์ะไม่ไรป้ระโยชน์ 
เพราะจะถกูน าไปใชง้านจรงิ  

2.3 ตอ้นรบัและดแูลคนมีความคิดสรา้งสรรคอ์ย่างดี 
2.4 โฟกสัไปที่นวัตกรรม ไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ ไอเดียที่ใหม่ สด ไม่เหมือน

ใครเลยนั้นหายาก แต่ไม่จ าเป็นตอ้งใชข้นาดนั้น ในการสรา้งอาชีพจากความคิดสรา้งสรรค์ ค า
จ ากัดความของความคิดสรา้งสรรคใ์นความคิดของผมคือ การผสมผสาน ปัจจัยที่มีอยู่แลว้สอง
อย่างหรือมากกว่าอย่างมีเหตผุล แลว้ไดผ้ลลัพธเ์ป็นคอนเซ็ปตใ์หม่ วิธีที่ดีที่สดุในการท ามาหากิน
ดว้ยจินตนาการของตวัเอง คือ พัฒนาการใชง้านแบบใหม่ ไม่ใช่จินตนาการเป็นคอนเซ็ปตใ์หม่ทัง้
ดุน้" นกัสรา้งสรรคบ์อกว่า "เอาไอเดียดี ๆ มาใหผ้ม แลว้ผมจะใหไ้อเดียที่ดีกว่า" 
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2.5 เต็มใจที่จะให้คนอ่ืนออกนอกแถว คนส่วนใหญ่ประพฤติตนอยู่ใน
กฎระเบียบโดยอัตโนมัติ แมว้่ากฎเหล่านัน้จะไรเ้หตุผล หรือลา้สมัยมานาน จ าไวว้่าขอ้จ ากดัที่เรา
เผชิญส่วนใหญ่ไม่มีใครอ่ืนมาบงัคบัเรา ตัวเรานั่นแหละที่เอากฎระเบียบมาใชก้บัตัวเอง การขาด
ความคิดสรา้งสรรคม์กัจะเป็นเพราะเหตนุี ้ถา้คณุอยากมีความคิดรเิริ่มมากขึน้ ก็ลองทา้ทายกรอบ
เหลา่นี ้ 

2.6 ชื่นชมอ านาจของความฝัน สิ่ งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริม
อิสรภาพขอความฝัน ถ้าคุณท าสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นมิตรกับความคิดสรา้งสรรคม์ากขึน้ โอกาสที่
สิ่งแวดลอ้มจะกลายเป็นพลงัสรา้งสรรคก์็มีมากขึน้.  

3. ใชเ้วลากบัคนอ่ืนที่มีความคิดสรา้งสรรค ์
ถา้สถานที่ท างานของคณุมีสิ่งแวดลอ้มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดสรา้งสรรค ์

ส่วนคุณไม่มีอ านาจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้ คุณจะท าอย่างไร ความเป็นไปไดท้างหนึ่งคือ 
เปลี่ยนงาน แต่ถา้คณุอยากจะท างานที่นี่ต่อทัง้ ๆ ที่สิ่งแวดลอ้มติดลบ คณุจะท าอย่างไร ทางเลือก
ที่ดีที่สุด คือ ใชเ้วลาอยู่กบัคนที่มีความคิดสรา้งสรรค ์เป็นความจริงที่เราจะเริ่มคิดเหมือนกับคนที่
เราใชเ้วลาขลกุอยู่กบัเขาเป็นเวลานาน ยิ่งคณุใชเ้วลาอยู่กับนกัคิดสรา้งสรรคแ์ละเขา้ร่วมกิจกรรม
สรา้งสรรคไ์ดม้ากขึน้เท่าใด โอกาสที่คณุจะมีความคิดสรา้งสรรคก์็มากขึน้ตามไปดว้ย 

4. ออกจากคอก  
นกัคิดสรา้งสรรครู์ว้่าพวกเขาตอ้งพาตวัเองออกจากคอกของขอ้จ ากดัส่วนตวั 

และประวัติของตัวเขาเองอยู่ซ  า้แลว้ซ า้เล่า เพื่อจะไดพ้ัฒนาความคิดสรา้งสรรคใ์หก้า้วหน้าและ
ประสบความส าเร็จครัง้ส  าคัญ วิธีที่ไดผ้ลมากที่สดุในการพาตวัเองออกจากคอกแห่งกฎเกณฑคื์อ 
ไปเปิดโลกทัศนใ์หม่ ๆ อย่างเช่น ภาวะผูน้  า บางครัง้ผมตอ้งบงักับตัวเองใหอ่้านหนังสือที่จะขยาย
ความคิดความอ่านของตัวเองเพราะรูว้่ามันคุม้ค่า ถ้าคุณอยากจะแหกคอกของตัวเอง ไปอยู่ใน
คอกของคนอ่ืน อ่านหนงัสือใหห้ลากหลาย 

คนจ านวนมากมีความเชื่อผิด ๆ ว่า ถ้าใครไม่ได้เกิดมาพร้อมความคิด
สรา้งสรรค์ คนนั้นก็ไม่มีทางเป็นนักคิดสร้างสรรค์ได้ การคิดสรา้งสรรค์สามารถฝึกฝนได้ใน
สิ่งแวดลอ้มที่สนบัสนนุในทางที่ดี  

สรุปไดว้่า การจะพัฒนาความคิดสรา้งสรรคไ์ดน้ัน้ ผูส้อนจะพัฒนาได ้หากมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ี่กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกทางความคิดที่หลากหลาย เป็นอิสระ และเนือ้หา
ในการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน ซึ่งจะตอ้งค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบคุคล และจดักิจกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ และเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง 
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โดยผสมผสานความรูใ้นดา้นต่าง ๆ ใหส้มดลุกนัเพื่อผูเ้รียนจะไดน้ าความรูม้าใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์น
ชีวิตประจ าวนัได ้

5.5 การวัดความคิดสร้างสรรค ์
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544, น.41) กล่าวว่า การวัดความคิดสรา้งสรรค์ของ

บุคคลโดยยึด แบบทดสอบใดแบบทดสอบหนึ่งเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่พึงระวัง เพราะอาจวัด
ความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่ครบทุกด้าน จึงควรใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์อ่ืน ๆ 
ประกอบดว้ย หรือใชก้ารสงัเกตพฤติกรรม หรือผลงานของบคุคลควบคู่ไปดว้ย  

Tardif & Sternberg (1988) ได้สรุปว่า ผลผลิตของความคิดสรา้งสรรค์ต้องเป็น
ผลงาน ใหม่ ซึ่งไม่เป็นการเลียนแบบหรือเป็นผลผลิตอยู่แลว้ 

Young (1970) ไดเ้สนอเกณฑใ์นการประเมินผลงานว่า จะตอ้งมีความแตกต่างและ
แปลกใหม่ (Newness) และมีคณุค่า (Value serve) จ าแนกเป็นลกัษณะย่อยดงันี ้ 

1. ความแปลกใหม่ (newness) คือ ใหม่ในฐานะตน้แบบ ใหม่จากกลุ่มอา้งอิง) 
ใหม่จากความที่แตกต่างจากแนวทางทั่วไป และ ใหม่ในฐานะผูก้่อสรา้งขึน้ใหม่  

2. ควรมีคุณค่า (value serve) ซึ่งประเมินไดจ้ากคุณค่าต่อผูส้รา้ง (value to the 
creator) และคณุค่าต่อผูอ่ื้น (value to others) 

นอกจากนีผู้ว้ิจัยไดศ้ึกษาเกณฑ์การใหค้ะแนนแบบรูบริคสกอร ์(scoring rubrics) 
เนื่องจากการวัดและการประเมินผลก าลังเปลี่ยนแปลงสู่การประเมินตามสภาพจริง และการ
ประเมินมีการอิงขั้นตอนการปฏิบัติมากขึน้ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคสกอรส์ามารถ
วิเคราะหง์านไดอ้ย่างละเอียด และจ าแนกคุณภาพของงานไดถู้กตอ้ง เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ
รูบรคิสกอร ์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด (บญุเรียง ขจรศิลป์, 2548) ดงันี ้

เกณฑก์ารประเมินในภาพรวม (holistic rubric) คือ แนวทางการใหค้ะแนนโดย
พิจารณาจากภาพรวมของชิน้งาน จะมีค าอธิบายรูปแบบของงานในแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจน 
เกณฑก์ารประเมินในภาพรวมนีเ้หมาะที่จะใชใ้นการประเมินความสามารถที่มีความต่อเนื่อง มี
ลักษณะเป็นองค์รวม เช่น ทักษะการเขียนความคิดสรา้งสรรค์ และความสละสลวยของภาษา 
เกณฑก์ารประเมินในภาพรวม (holistic rubrie) ใชไ้ดง้่ายและใชไ้ดเ้พียง 1 ครัง้ต่อผูเ้รียน 1 คน จะ
เป็นการประเมินแบบภาพรวมของทุกส่วนในการปฏิบัติงาน ส่วนการให้คะแนนแบบนี ้จะมี
ประโยชนเ์มื่อสนใจจะศึกษาหรือช่วยเหลือผูเ้รียนว่ามีความรู ้ความเขา้ใจในแต่ละส่วนหรือแต่ละ
รูปแบบของผูเ้รียนไดดี้ยิ่งขึน้ 
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เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (analytic rubric) คือ แนวทางการใหค้ะแนน
โดยพิจารณาจากแต่ละสว่นของงาน ซึ่งแต่ละส่วนจะตอ้งก าหนดแนวการใหค้ะแนนโดยมีค านิยาม 
หรือค าอธิบายลักษณะของผลงานในส่วนนั้น ๆ ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน แล้วน าแต่
องคป์ระกอบมารวมกนัเป็นคะแนนรวม 

สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ สามารถวัดได้หลากหลายวิธี  ซึ่งเกณฑ์การวัด
ความคิดสรา้งสรรคจ์ากผลงาน สามารถแบ่งได ้3 มิติ ไดแ้ก่ นิตินวภาพ นิติการแกปั้ญหา และนิติ
การต่อเติมเสริมแต่งและการสงัเคราะห์ ซึ่งการวดัความคิดสรา้งสรรค ์จะท าให้ไดรู้ร้ะดบัความคิด
สรา้งสรรคข์องผูเ้รียน และเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งเพื่อพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้สูงขึน้ และสามารถสกัดอุปสรรคต่อการพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคไ์ดด้ว้ย 

ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยใชแ้บบประเมินความคิดสรา้งสรรค์ ตามแนวคิดของกิล
ฟอรด์ โดยผูว้ิจยัจะประเมินความคิดสรา้งสรรคจ์ากผลงานของผูเ้รียน ซึ่งมีลกัษณะเป็นมาตราสว่น
ประมาณค่า 4 ระดับ (ดีมาก ดี พอใช ้ปานกลาง) แบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ คิดคล่องแคล่ว คิด
ยืดหยุ่น คิดริเริ่ม คิดละเอียดลออ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) 
เนื่องจากมี เกณฑ์ที่อธิบายลักษณะของผลงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน สามารถน า
องคป์ระกอบของคะแนนในแต่ละหวัขอ้มารวมกนัเป็นคะแนนรวมไดอ้ย่างชดัเจน 

 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

6.1 งานวิจัยในประเทศ 
ดวงกมล คงฤทธิ์ (2557) ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู ้ภาพสวย

ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จากการจดัการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ร่วมกับการบริหารสมอง ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ร่วมกบัการบรหิารสมองหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และดา้นความคิดสรา้งสรรคห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

พัชราภรณ์ สาสุข (2557) ศึกษาการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT รายวิชา ส31101 หนา้ที่พลเมือง ของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนจ านวนรอ้ยละ 85.71 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนน
ความคิดสรา้งสรรค ์รอ้ยละ 82.60 ขึน้ไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ทีก าหนดไว ้คือ รอ้ยละ 80 และนักเรียน
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จ านวนรอ้ยละ 83.33 ของนกัเรียนทัง้หมด มีคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รอ้ยละ 82.53 ขึน้ไป 
ซึ่งผ่านเกณฑท์ีก าหนดไว ้คือ รอ้ยละ 80  

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
McCarthy (1997) ไดศ้ึกษาแบบการเรียน (Learning Style) ของนกัเรียน 4 แบบกับ

รูปแบบการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ซึ่งมีคุณสมบติัพิเศษคือ ผูเ้รียนจะน าลกัษณะเฉพาะของตนมาใช้
ในห้องเรียนได้ ในขณะที่นักเรียนเองก็จะไดพ้ัฒนาความถนัดในดา้นอ่ืน ๆ จนครบขั้นตอนการ
เรียนรู ้ซึ่งผูเ้รียนจะมีการเรียนรูท้ี่เป็นไปตามธรรมชาติ แสดงออกมาจากความรูส้ึกขา้งใน โดยที่ครู
สามารถสอนไดแ้ละไม่จ าเป็นตอ้งแยกผู้เรียนออกจากกัน แต่ตัวผู้เรียนเองจะมีการปรบัเปลี่ยน
ตวัเองเพื่อใหเ้ขา้รว่มในการเรียนรูไ้ด ้จนเกิดการพฒันาตนเองไดอ้ย่างสมดลุ 

Hancock (2000) ศึกษาผลของแผนการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ต่อจ านวนครัง้ที่
สอนแบบออกนอกเรื่องของครู กบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5, 6 และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 1 โดยท าการสงัเกตครู 3 คน เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูที่เป็นความจริงในดา้นจ านวนครัง้ที่ครูแต่ละคน
ไม่ไดส้อนเนือ้หาที่เรียนในช่วงเวลา 25 นาที ซึ่งการสอนแบบออกนอกเรื่องของครู คือ การที่ครูหัน
เหความสนใจจากหัวขอ้ที่ก าลงัสอนไปสู่เรื่องอ่ืน โดยผูว้ิจยัได้เตรียมแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 
MAT ที่ออกแบบโดย McCarthy ที่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสมอง แบบแผนการเรียน และการใชส้มอง
ทัง้สองซีก ผลการศึกษาพบว่า สามารถช่วยลดพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของนักเรียนได ้และ
สง่ผลกระทบในทางที่ดีกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนดว้ย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ พบว่า การจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถ
พฒันาทักษะต่างๆทัง้ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์ การแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห ์การท างานรว่มกัน 
โดยใชส้มองทัง้สองซีก (ซีกซา้ยและซีกขวา) อย่างสมดลุ และยงัช่วยใหผู้เ้รียนที่มีความแตกต่างกนั
ไดร้บัการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับความชอบและความถนดัของตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้เรียนรู ้ไดเ้รียนในสิ่งที่ตนชอบแลว้ยังเป็นการใหผู้เ้รียนได้ปรบัเปลี่ยนการ
เรียนรูใ้นแบบการเรียนอ่ืน ๆ และที่ส  าคัญการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ส่งผลใหผู้เ้รียนมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสงูขึน้ และผูเ้รียนไดเ้รียนรูอ้ย่างสนกุสนาน 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยั เร่ือง การศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรา้งสรรค ์วิชาศิลปะ ของ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเขียนเขต         
อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมนักเรียน
ทัง้หมดจ านวน 240 คน ซึ่งนกัเรียนแต่ละหอ้งจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัเขียนเขต 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากจ านวน 2 
หอ้งเรียน จากนัน้จบัสลากอีกครัง้เพื่อแบ่งเป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ  

กลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 42 คน เขา้เรียนโดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 

กลุ่มควบคมุ คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4/3 จ านวน 42 คน เขา้เรียนโดยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบปกติ  

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 16 

ชั่วโมง ท าการสอนสัปดาหล์ะ 2 ชั่วโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 8 สัปดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 1 ชั่วโมง ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู ้14 ชั่วโมง และทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 
1 ชั่วโมง 
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ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดใหร้ายวิชา
ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) จัดการเรียนการสอนสปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง แต่เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบ 4 MAT ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจดักิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง ผูว้ิจยัจึงได้
แจง้รองผูอ้  านายการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวดัเขียนเขต เพื่อขออนุญาตใชช้ั่วโมงเรียน
ซ่อมเสริม ในการจัดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง โดยผูว้ิจยัจะจดัการเรียนรูทุ้กวันจันทร ์เวลา 12.30-
14.30 น. 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื ้อหาที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ก าหนดจากกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ ตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระทศันศิลป์  
มาตรฐาน ศ 1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์

วิเคราะห ์วิพากษ์ วิจารณ์งานคุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระ ชื่นชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  

ตัวชี ้วัด ศ 1.1 ป.4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์  

ตัวชีว้ดั ศ 1.1 ป.4/2 อภิปรายเก่ียวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มี
ต่ออารมณข์องมนษุย ์ 

ตวัชีว้ดั ศ 1.1 ป.4/3 จ าแนกทศันธาตขุองสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และงาน
ทศันศิลป์ โดยเนน้เรื่องเสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่ว่าง  

ตวัชีว้ดั ศ 1.1 ป.4/5 มีทกัษะพืน้ฐานในการในการใชว้สัด ุอปุกรณส์รา้งสรรคง์านวาด
ภาพระบายสี  

ตวัชีว้ดั ศ 1.1 ป.4/7 วาดภาพระบายสีโดยใชส้ีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ายทอด
ความรูส้กึและจินตนาการ 

ตัวชีว้ัด ศ 1.1 ป.4/8 เปรียบเทียบความคิด ความรูส้ึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์
ของตนเองและบคุคลอื่น  

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ทัง้หมด 14 ชั่วโมง 
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ตาราง 2 เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจยั 
 

 
 

แบบแผนการทดลอง 
การศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งด าเนินการทดลองโดยประยุกต์

ต า ม แ บ บ แ ผ น ก า ร วิ จั ย แ บ บ  Randomized Control Group Pretest – Posttest Design  
(พวงรตัน ์ทวีรตัน,์ 2543) โดยมีแผนการทดลอง ดงันี ้
 
ตาราง 3  ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
 

 
 

ความหมายของสญัลกัษณ ์
ER   แทน กลุม่ทดลอง 
CR แทน กลุม่ควบคมุ 
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T1  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
T2  แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 
X1  แทน การทดลองโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
X2  แทน การทดลองโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศกึษาคน้ควา้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงันี ้

2.1 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT จ านวน 7 แผน  
2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ จ านวน 30 ขอ้  
2.3 แบบประเมินความคิดสรา้งสรรค ์ 

2.1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
1. ศึกษาเอกสาร หลกัการ ทฤษฎี วิธีการการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT และงานวิจยั

ที่เก่ียวขอ้ง โดยขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีรายละเอียดดงันี ้
1.) การบรูณาการประสบการณด์ว้ยตนเอง (Why) 

ขั้นที่  1 สรา้งประสบการณ์ (สมองซีกขวา) ผู้สอนสรา้งประสบการณ์ด้วยการ
กระตุน้ หรือสรา้งแรงจูงใจ ใหผู้เ้รียนเชื่อมโยงประสบการณเ์ป็นของตนเอง โดยใชค้ าถาม เกม หรือ
ภาพเพื่อเรา้ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญั และคณุค่าในเรื่องที่เรียน 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ (สมองซีกซ้าย)  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์หาเหตุผล ท ากิจกรรมกลุ่มอย่างหลากหลาย ช่วยกันระดมความคิด ท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความตระหนกัรู ้และเห็นความส าคญัของเรื่องที่จะเรียน 

2.) การพฒันาความคิดรวบยอด (What)  
ขั้นที่  3 บูรณาการการสังเกตไปสู่ความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) ผู้สอนให้

ผูเ้รียนไดว้ิเคราะหไ์ตร่ตรอง น าความรูม้าเชื่อมโยงกบัขอ้มูลใหม่เพื่อสรา้งกรอบความคิดรวบยอด
ของเรื่องที่เรียน 

ขั้นที่  4 พัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซ้าย) ผู้สอนให้ข้อมูลที่ ส  าคัญแก่
ผูเ้รียน เพื่อให้ผู ้เรียนได้พัฒนาความคิดรวบยอดเป็นของตนเอง โดยกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้ศึกษา
คน้ควา้เองอย่างอิสระ  
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3.) การปฏิบติัและปรบัแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (How) 
ขัน้ที่  5 ฝึกทกัษะ/ปฏิบติั (สมองซีกซา้ย) ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู ้

ที่ไดเ้รียนรูม้าใชใ้นการฝึกทดลองและปฏิบติัจริง โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้อบถามขอ้สงสยัก่อน
ลงมือปฏิบติัจรงิ 

ขัน้ที่ 6 ปรบัแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (สมองซีกขวา) ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดพ้ฒันาความคิดสรา้งสรรค ์โดยแสดงความสามารถของตนเองเพื่อสรา้งชิน้งาน จากความเขา้ใจ
ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

4.) การบรูณาการและการประยกุตป์ระสบการณ ์(If) 
ขัน้ที่ 7 วิเคราะหเ์พื่อน าไปประยกุตใ์ช ้(สมองซีกซา้ย) ผูส้อนใหผู้เ้รียนไดว้ิเคราะห์

ชิน้งาน ความรู ้ความเข้าใจในเนื ้อหาที่ เรียน โดยชื่นชมกับผลส าเร็จ และสามารถรับฟังค า
วิพากษว์ิจารณจ์ากผูอ่ื้น เพื่อน าไปปรบัปรุงงานของตนใหดี้ขึน้ 

ขัน้ที่ 8 แลกเปลี่ยนการเรียนรูข้องตนเองกับผูอ่ื้น (สมองซีกขวา) ผูส้อนใหผู้เ้รียน
แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดซึ่งกนัและกนั เพื่อน าขอ้สรุปไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

2. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรูศิ้ลปะ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 เพื่อวิเคราะหจ์ดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้

3. วิเคราะหเ์นือ้หา วิชาศิลปะ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
4. ก าหนดจุดประสงค ์เนือ้หา การจัดกิจกรรม และสื่อการสอน เพื่อสรา้งแผนการ

จัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT โดยผู้วิจัยใชเ้นือ้หาโดยก าหนดจากกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระทศันศิลป์ ในการทดลองครัง้นี ้

5. สรา้งแผนการจดัการเรียนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงันี ้

5.1 มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตวัชีว้ดั 
5.2 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
5.3 สาระส าคญั 
5.4 สาระการเรียนรู ้
5.5 สื่อการเรียนการสอน / แหลง่การเรียนรู ้
5.6 กิจรรมการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 

การจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ไดก้ าหนดขัน้ตอนการจดัการเรียนรูไ้ว ้ดงันี ้ 
การบรูณาการประสบการณด์ว้ยตนเอง (Why) 



  51 

ขัน้ที่ 1 สรา้งประสบการณ ์(สมองซีกขวา)  
ขัน้ที่ 2 วิเคราะหป์ระสบการณ ์(สมองซีกซา้ย)   

2.) การพฒันาความคิดรวบยอด (What)  
ขัน้ที่ 3 บรูณาการการสงัเกตไปสูค่วามคิดรวบยอด (สมองซีกขวา)  
ขัน้ที่ 4 พฒันาความคิดรวบยอด (สมองซีกซา้ย)  

3.) การปฏิบติัและปรบัแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (How) 
ขัน้ที่ 5 ฝึกทกัษะและปฏิบติั  
ขัน้ที่ 6 ปรบัแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (สมองซีกขวา)  

4.) การบรูณาการและการประยกุตป์ระสบการณ ์(If) 
ขัน้ที่ 7 วิเคราะหเ์พื่อน าไปประยกุตใ์ช ้(สมองซีกซา้ย)  
ขัน้ที่ 8 แลกเปลี่ยนการเรียนรูข้องตนเองกบัผูอ่ื้น (สมองซีกขวา)  

5.7 การวดัและประเมินผล 
5.8 ขอ้เสนอแนะ 

6. น าแผนการจัดการเรียนการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เสนอต่อท่าน
ประธานและกรรมการควบคุมปริญญนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา 
ความชดัเจน และความถกูตอ้ง เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข   

7. น าแผนการจัดการเรียนการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ที่ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขแล้ว 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยการหาค่า IOC (Index of Item – Objective Congruence: IOC) 
ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละท่านใหค้ะแนนตามเกณฑด์งันี ้

ใหค้ะแนน +1 เมื่อผูเ้ชียวชาญแน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
ใหค้ะแนน   0 เมื่ อผู้ เชียวชาญ ไม่ แน่ ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับ

จดุประสงค ์
ใหค้ะแนน  -1 เมื่ อผู้ เชียวชาญ แน่ ใจว่าข้อค าถามนั้น ไม่ สอดคล้องกับ

จดุประสงค ์
น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์(IOC) โดยคดัเลือกแผนการจดัการเรียนรูท้ี่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป 
ซึ่งผู้วิจัยได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่า 1.00 จ านวน 7 แผน และน าแผนการจัดการเรียนรูม้า
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ใหม้ีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 
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8. น าแผนการจดัการเรียนการเรียนรู้ที่ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้ับ
กลุม่ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข 

9. น าแผนการจดัการเรียนที่ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ซึ่งเป็นแผนที่สมบูรณไ์ปใช้
กบักลุม่ตวัอย่าง 

2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ (สาระ
ทัศนศิลป์) 

1. ศึกษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบจากแหล่งความรูต่้าง ๆ เพื่อศึกษาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ (สาระทศันศิลป์) 

2. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้วัดและเนื ้อหา จากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่ อสร้าง
แบบทดสอบใหค้รอบคลมุ  

3. ก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ (สาระ
ทศันศิลป์) โดยเป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ขอ้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน มีเกณฑ์
การใหค้ะแนน คือ ขอ้ที่ตอบถกู ให ้1 คะแนน สว่นขอ้ที่ตอบผิด/ไม่ตอบ ให ้0 คะแนน   

4. สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ (สาระทศันศิลป์) โดยเป็น
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 45 ขอ้ 

5. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ที่ผูว้ิจัย
สรา้งขึน้ เสนอต่อท่านประธานและกรรมการควบคุมปริญญนิพนธ ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนือ้หา ความชดัเจน และความถกูตอ้ง เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข   

6. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ทีไดร้บั
การปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์ โดยการหาค่า IOC (Index of Item – Objective 
Congruence: IOC) ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละท่านใหค้ะแนนตามเกณฑด์งันี ้

ใหค้ะแนน +1 เมื่อผูเ้ชียวชาญแน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
ใหค้ะแนน   0 เมื่ อผู้ เชียวชาญ ไม่ แน่ ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับ

จดุประสงค ์
ใหค้ะแนน  -1 เมื่ อผู้ เชียวชาญ แน่ ใจว่าข้อค าถามนั้น ไม่ สอดคล้องกับ

จดุประสงค ์
น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์(IOC) โดยคดัเลือกแบบทดสอบมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งผูว้ิจยัได้
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แบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 จ านวน 45 ขอ้ และน าแบบทดสอบมาปรบัปรุงแก้ไข
ตามขอ้เสนอแนะ ใหม้ีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ที่ได้
ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะหค่์าความยากง่าย (p)  
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยมีเกณฑด์งัตาราง 
 
ตาราง 4 เกณฑก์ารแปลความหมายความยากง่ายของแบบทดสอบ (p) 
 

 
 
ตาราง 5 เกณฑก์ารแปลความหมายอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (r) 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายขอ้ พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.29-0.93 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.05-0.62 โดยผูว้ิจัยคัดเลือกแบบทดสอบจ านวน  30 ข้อ โดยมีค่า
ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.36-0.79 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.24-0.62 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์
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6. น าแบบทดสอบที่ไดจ้  านวน 30 ขอ้ ไปทดลองใชก้ับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ดว้ยการหาค่าความสอดคลอ้งภายใน โดยใชส้ตูร KR-20 ของ
คเูดอร-์ริชารด์สนั (ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) ไดผ้ลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นจึงน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาศิลปะ (สาระทศันศิลป์) เสนอต่อประธานและกรรมการผูค้วบคมุปรญิญานิพนธื เพื่อตรวจสอบ
ความเรียบรอ้ย 

7. จัดท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปก่อนและหลังการจัดการเรียนรูก้ับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
เขียนเขต อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทมุธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 2 หอ้งเรียน รวม
นกัเรียนทัง้หมด 84 คน ซึ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

2.3 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้  

1. ศึกษาเอกสาร หลกัการ ทฤษฎี วิธีการสรา้งแบบประเมินความคิดสรา้งสรรคจ์าก
ผลงาน เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดสรา้งสรรค ์เพื่อน ามาพัฒนาขึน้เป็นแบบประเมินความคิด
สรา้งสรรคท์ี่มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทแ์ละจุดมุ่งหมายของการวิจยั  

2. สรา้งแบบประเมินความคิดสรา้งสรรค ์ในรูปแบบรูบรคิสกอร ์(Scoring rubrics) ที่
มีมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง) แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ ตามแนวคิดของ
กิลลฟ์อรด์ (Guilford (1967 อา้งถึงใน อารี รงัสินนัท,์ 2532) ดงัตารางที่ 6 
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ตาราง 6 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดสรา้งสรรค ์วิชาศิลปะ (สาระทศันศิลป์) 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 )ดีมาก(  3 )ดี(  2 )พอใช้(  1 )ปรับปรุง(  

1. คิด
คล่องแคล่ว 

- คิดสร้างสรรค์ผลงานใน
ระยะเวลอนัรวดเรว็ 
- ผลงานสอดคลอ้งกบัโจทย์
ที่ไดร้บั 
- ผลงานมีความเชื่อมโยงกนั 
- ใ ช้ เ ท ค นิ ค  วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลาย 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้3 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้2 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้1 
ประเด็น 

2. คิด
ยืดหยุ่น 

- ผลงานมีความหลากหลาย 
น่าสนใจ 
- ผลงานมีความทนัสมยั ทัน
ต่อเหตกุารณปั์จจบุนั 
- มีความคิดในการพัฒนา
และต่อยอดจากของเดิมให้
มีความน่าสนใจยิ่งขึน้ 
- มีการตกแต่งโดยใชว้ัสดุที่
หลากหลาย 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้3 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้2 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้1 
ประเด็น 

3. คิดริเร่ิม - ผลงานมีความแปลกใหม่ 
ไม่ซ  า้ใคร 
- ผ ล ง า น มี ป ร ะ โ ย ช น์
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้
- ผลงานมีความสวยงาม
โดดเด่น 
- มีการดัดแปลงรูปทรงให้
แตกต่างจากรูปทรงเดิม 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้3 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้2 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้1 
ประเด็น 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

 

ตาราง 7 เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนความคิดสรา้งสรรค ์
 

 
 

3. น าแบบประเมินความคิดสรา้งสรรค์ ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เสนอต่อท่านประธานและ
กรรมการควบคุมปริญญนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา ความชัดเจน 
และความถกูตอ้ง เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข   

4. น าแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะ (สาระทศันศิลป์) จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์โดยการหาค่า IOC (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญ
แต่ละท่านใหค้ะแนนตามเกณฑด์งันี ้

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 )ดีมาก(  3 )ดี(  2 )พอใช้(  1 )ปรับปรุง(  

4. คิด
ละเอียดลออ 

- ผลงานมีความปราณีต 
สวยงาม 
- ผ ล ง า น มี ก า ร เก็ บ
รายละเอียดครบถว้น 
- ผลงานมีความสะอาด
เรียบรอ้ย 
- ผ ล ล ง า น มี ค ว า ม
สมบรูณค์รบถว้น 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้3 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้2 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด ้1 
ประเด็น 
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ใหค้ะแนน +1 เมื่อผูเ้ชียวชาญแน่ใจว่าเกณฑก์ารใหค้ะแนนนั้นสอดคลอ้งกับ
จดุประสงค ์

ใหค้ะแนน   0 เมื่อผูเ้ชียวชาญไม่แน่ใจว่าเกณฑก์ารใหค้ะแนนนัน้สอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

ใหค้ะแนน  -1 เมื่อผูเ้ชียวชาญแน่ใจว่าเกณฑก์ารใหค้ะแนนนัน้ไม่สอดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งกับจุดประสงค ์(IOC) โดยคัดเลือกแบบประเมินความคิดสรา้งสรรคท์ี่มีค่า IOC ตัง้แต่ 
0.50 ขึน้ไป ซึ่งผูว้ิจยัไดแ้บบประเมินความคิดสรา้งสรรคท์ี่มีค่า 1.00 จ านวน 4 หัวขอ้ และน าแบบ
ประเมินความคิดสรา้งสรรคม์าปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ใหม้ีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

5. น าแบบประเมินความคิดสรา้งสรรคท์ี่ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บั
กลุม่ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข 

6. น าแบบประเมินความคิดสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งเป็นแบบ
ประเมินที่สมบรูณไ์ปใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีด้  าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ท าการทดลองเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวม
ระยะเวลาทดลองทัง้สิน้ 16 ชั่วโมง ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ติดต่อประสานงานกับผู้อ  านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทมุธานี เพื่อขอใชก้ลุม่ตวัอย่างในการท าวิจยั 

2. สุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) พรอ้มทั้ง
ชีแ้จงใหน้กัเรียนทราบถึงการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เพื่อใหน้กัเรียนปฏิบติัตนไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

3. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาศิลปะ จ านวน 1 ชั่วโมง กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนวดัเขียนเขตที่
เป็นกลุม่ตวัอย่าง แลว้บนัทกึคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบ 

4. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ในวิชาศิลปะกบันกัเรียนโดย
ผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการทดลองดว้ยตนเอง จ านวน 14 ชั่วโมง 
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5. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาศิลปะ จ านวน 1 ชั่วโมง กับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัเขียนเขต 
หลงัการทดลองครบทัง้ 7 แผน (14 ชั่วโมง) แลว้บนัทกึคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบ 

6. น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความคิด
สรา้งสรรค ์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 มาตรวจผลการทดสอบ แลว้น าผลคะแนนที่ไดม้า
วิเคราะห ์เพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใชว้ิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรต่์อไป  

 
4. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระท าข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และน าผลที่ได้มา
วิเคราะหเ์พื่ออธิบายความหมายต่อไป ขอ้มลูดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความคิดสรา้งสรรค ์ 

2. ค านวณหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (KR-
20) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ค านวณเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินความคิดสรา้งสรรค ์ก่อนและหลงัการทดลอง โดยการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT โดยใช้
สถิติ t-test for Independent Sample 

 
5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลู ใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ( x̄ ), สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง( IOC), 
ค่าความยากง่าย (p), ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น 

3. ค่าสถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test for Independent Sample 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรา้งสรรค ์วิชาศิลปะ ของ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มลู เพื่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณต่์าง ๆ ในการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
n  แทน จ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 

x̄   แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

S.D แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
df  แทน   ค่าชัน้ความเป็นอิสระ 
t     แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน 
p  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มูลในการท าวิจัย
ครัง้นี ้ผูว้ิจยัน าเสนอตามล าดบัขัน้ดงันี ้

1. ใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ( x̄ ), สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะห์

คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรา้งสรรค ์วิชาศิลปะ ของนักเรียนกลุ่มที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

2. ใช้วิ ธีการทางสถิ ติแบบ  t-test for Independent Sample เพื่ อ เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ของนกัเรียนกลุม่ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุ่ม
ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

3. ใชว้ิธีการทางสถิติแบบ  t-test for Independent Sample เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความคิดสรา้งสรรค ์วิชาศิลปะ ของนักเรียนกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กับกลุ่มที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลและแปลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจัย

ไดน้ าเสนอตามล าดบั ดงันี ้
1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 

4 หลังเรียนระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กับกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ โดยใชส้ถิติ t-test Independent Sample 

 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
หลงัเรียนระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ
ปกติ 
 

 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 หลงัเรียนระหว่างกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบั
กลุ่มที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test for Independent 
Sample จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีค่าเฉลี่ย 26.88 และกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ มีค่าเฉลี่ย 
24.07 โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 
MAT ท าใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ สงูขึน้ 
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2. เปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน
ระหว่างกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติโดยใช้
สถิติ t-test Independent Sample  

 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 หลงัเรียนระหว่าง
กลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

 

 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคข์องนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลงัเรียนระหว่างกลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุ่มที่ไดร้บัการ
จัดการเรียนรูแ้บบปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test for Independent Sample จากแบบ
ประเมินความคิดสรา้งสรรค์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 16 คะแนน พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิด
สรา้งสรรคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีค่าเฉลี่ย 14.64 
และกลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ มีค่าเฉลี่ย 12.71 โดยแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 แสดงว่าการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ท าใหน้กัเรียนมคีวามคิดสรา้งสรรคส์งูขึน้ 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

  
ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาคน้ควา้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรา้งสรรค์

วิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ซึ่งมีล  าดับ
ขัน้ตอนของการวิจยัและมีผลการวิจยัโดยสรุปไดด้งันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  
ที่เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุม่ที่เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน   โดย
ใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุม่ที่เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

2. นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีความคิดสรา้งสรรค ์สงูกว่านักเรียนที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเขียนเขต          

อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรียน รวมนักเรียน
ทัง้หมดจ านวน 240 คน ซึ่งนกัเรียนแต่ละหอ้งจดัชัน้เรียนแบบคละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัเขียนเขต 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มด้วยการจับสลากจ านวน 2 
หอ้งเรียน จากนัน้จบัสลากอีกครัง้เพื่อแบ่งเป็นกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ 
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กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 42 คน เขา้เรียนโดยใช ้ 
การจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 

กลุ่มควบคุม คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 จ านวน 42 คน เขา้เรียนโดยใช้
การจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนื ้อหาที่น ามาใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ก าหนดจากกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ สาระ

ทศันศิลป์ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 4 ทัง้หมด 14 ชั่วโมง  

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 16 

ชั่วโมง ท าการสอนสัปดาหล์ะ 2 ชั่วโมง รวมเวลาสอนทั้งหมด 8 สัปดาห ์โดยทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 1 ชั่วโมง ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู ้14 ชั่วโมง และทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 
1 ชั่วโมง  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จ านวน 7 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 

2 ชั่วโมงที่ผูว้ิจยัสรา้งโดยใชเ้วลาทัง้หมด 14 ชั่วโมง ผลการประเมินคณุภาพเครื่องมือ พบว่า มีค่า 
IOC 1.00 ทกุรายการประเมิน 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ จ านวน 30 ขอ้ เป็นแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ผลการประเมินคณุภาพเครื่องมือ พบว่า มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 
ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.36 – 0.79 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.24 -0.62 และค่าความ
เชื่อมั่น 0.71 เป็นไปตามเกณฑ ์ 

3. แบบประเมินความคิดสรา้งสรรค์ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ      
(ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง) แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดริเริ่ม  
คิดละเอียดลออ ผลการประเมินคณุภาพเครื่องมือ พบว่า มีค่า IOC 1.00 ทกุรายการประเมิน 

วิธีด าเนินการทดลอง 
การวิจยัในครัง้นีม้ีการด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. ติดต่อประสานงานกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเขียนเขต อ าเภอธัญบุรี จงัหวดั
ปทมุธานี เพื่อขอใชก้ลุม่ตวัอย่างในการท าวิจยั 

2. สุ่มกลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) พรอ้มทัง้
ชีแ้จงใหน้กัเรียนทราบถึงการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เพื่อใหน้กัเรียนปฏิบติัตนไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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3. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาศิลปะ จ านวน 1 ชั่วโมง กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4  โรงเรียนวดัเขียนเขตที่
เป็นกลุม่ตวัอย่าง แลว้บนัทกึคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบ 

4. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ในวิชาศิลปะกบันกัเรียน
โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการทดลองดว้ยตนเอง จ านวน 14 ชั่วโมง 

5. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาศิลปะ จ านวน 1 ชั่วโมง กับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัเขียนเขต 
หลงัการทดลองครบทัง้ 7 แผน (14 ชั่วโมง) แลว้บนัทกึคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบ 

6. น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
ความคิดสรา้งสรรค ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 มาตรวจผลการทดสอบ แลว้น าผลคะแนน
ที่ ได้มาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้วิ ธีการทางสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอรต่์อไป  

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มูลในการท า
วิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัน าเสนอตามล าดบัขัน้ดงันี ้

1. ใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย  (x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อ
วิเคราะหผ์ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรา้งสรรค ์วิชาศิลปะ ของนกัเรียนกลุ่มที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

2. ใช้วิธีการทางสถิติแบบ  t-test for Independent Sample เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ของนกัเรียนกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุ่ม
ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

3. ใช้วิธีการทางสถิติแบบ  t-test for Independent Sample เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดสรา้งสรรค ์วิชาศิลปะ ของนักเรียนกลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กับกลุ่มที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 4 กลุ่มที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีความคิดสรา้งสรรคส์งูกว่ากลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ
ปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
อภปิรายผล 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสรา้งสรรค ์วิชาศิลปะ
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 กลุม่ที่เรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT กบักลุ่มที่เรียน
โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกติ ผลการวิเคราะหข์อ้มลู อภิปรายผลไดด้งันี ้

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ไดร้บัการ
จัดการเรียนรูแ้บบ 4  MAT พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ศิลปะหลังการเรียนสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี ้
เนื่องมาจาก การเรียนวิชาศิลปะ โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบ 4  MAT เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่
กระตุ้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาเพื่อให้สมองทั้งสองซีกมีพัฒนาการที่สมดุล โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องรูปแบบการเรียนรู ้โดยจัดแบ่งช่วงเวลาการเรียนให้
เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรูข้องผูเ้รียนในแต่ละเรื่อง ยึดหลักการจดัประสบการณท์ี่หลากหลาย 
ยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผูเ้รียนทุกแบบการเรียนใหม้ีโอกาสไดเ้รียนรู ้
ซึ่งผูว้ิจยัไดด้  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามขัน้ตอนของ McCarthy (McCarthy, 1997, p.31) 
ดงันี ้ 

1) การบรูณาการประสบการณด์ว้ยตนเอง (Why)  
ขัน้ที่ 1 สรา้งประสบการณ์ เริ่มตน้โดยผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความอยากรู้

ในเรื่องที่จะเรียน โดยผูส้อนใชก้ิจกรรมที่หลาหลายแตกต่างกันไปในการสอนแต่ละครัง้ เช่น การ
เล่านิทาน การเล่นเกม การชมวิดีทัศน ์การฟังเพลง การใชป้ระเด็นค าถาม การพูดคุย เป็นตน้ ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านีจ้ะเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือรน้ มีความสนใจในกิจกรรมการ
เรียนรูม้ากยิ่งขึน้ และขณะท ากิจกรรมผู้สอนจะเปิดโอกาสใหผู้ ้เรียนไดฝึ้กการสังเกต ไดพู้ดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั ผูเ้รียนจะเกิดการตัง้ค าถามในใจหลงัจากกิจกรรมจบลง ว่า
ท าไมผูส้อนจึงใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมเหลา่นัน้ เก่ียวขอ้งกบัการเรียนอย่างไร  

ขัน้ที่ 2 วิเคราะหป์ระสบการณ ์ในขัน้นีผู้ส้อนใหผู้เ้รียนระดมความคิด ร่วมกนั
บอกว่าจากกิจกรรมในขัน้ที่ 1 ผูเ้รียนรู ้หรือเห็นอะไรบา้ง จากนัน้ผูส้อนจึงเชื่อมโยงโดยใชค้ าถาม
ปลายเปิด เพื่อใหผู้เ้รียนร่วมกนัวิเคราะห ์และอภิปรายสิ่งที่ไดรู้ม้า ซึ่งในขัน้นีจ้ะสงัเกตไดว้่า ผูเ้รียน
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เริ่มมีความกังวลมากขึน้ เนื่องจากในขัน้นีจ้ะมีการใชค้วามคิด และวิเคราะหม์ากยิ่งขึน้ ผูส้อนจึง
เปลี่ยนวิธีการใชค้  าถาม โดยเริ่มจากค าถามที่ง่ายไปสู่ค  าถามที่ยากขึน้ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนกลา้ที่
จะตอบ กลา้ที่จะแสดงความคิดเห็น และสามารถคิดตามไดท้นั ถึงแมจ้ะมีบางครัง้ที่ผูเ้รียนตอบผิด
ไปบา้ง แต่เพื่อน ๆ และครูจะช่วยเสรมิและเติมเต็มจนกระทั่งไดค้  าถามที่ถกูตอ้งและตรงประเด็น 

2) การพฒันาความคิดรวบยอด (What)  
ขัน้ที่ 3 บูรณาการการสงัเกตไปสู่ความคิดรวบยอด โดยในขัน้นีผู้ส้อนจะฝึก

ให้ผูเ้รียนสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อน ามาเชื่อมโยงความรูเ้ดิมกับเนือ้หาใหม่ ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การสรุปเป็นแผนผังความคิดร่วมกนับนกระดาน การสรุปเป็นภาพวาด การสรุป
เป็นบทเพลง เป็นตน้ ซึ่งกิจกรรมนีผู้เ้รียนจะไดฝึ้กการคิดที่หลากหลาย ฝึกการสรุปเป็นแนวคิดของ
ตนเอง และยังเป็นการฝึกใชส้มองซีกขวา ซึ่งเป็นซีกที่ควบคุมดา้นความคิดสรา้งสรรค ์จึงท าให้
ผูเ้รียนรูส้กึสนกุในการมีสว่นรว่มกบักิจกรรม 

ขัน้ที่  4 พฒันาความคิดรวบยอด ผูเ้รียนจะไดร้บัขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิตามทฤษฎี 
โดยผูส้อนจะใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาหาความรูจ้ากใบความรู ้หนังสือเรียน  หรือวิดีทัศน ์เมื่อผูเ้รียนได้
ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมอย่างครบถ้วนแลว้ ผูส้อนจะมีหน้าที่ทบทวนความเขา้ใจของผูเ้รียนว่า
ขอ้มูลที่ผู ้เรียนได้รบัไปนั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในขั้นนีผู้ ้สอนจะสอดแทรกกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม และเพื่อลดความตึงเครียดในการเรียน โดยใชก้ารเสริมแรง
ทางบวก เช่น การใหด้าว การใหค้ะแนน หรือการใหข้องรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ใหก้ับผูเ้รียนที่ตอบ
ค าถามถกูตอ้ง 

3) การปฏิบติัและปรบัแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (How)  
ขั้นที่ 5 ฝึกและปฏิบัติ ผูเ้รียนจะสรุปความคิดที่ไดเ้รียนรูใ้นขั้นตอนขา้งต้น 

ผ่านการท าใบงาน แบบฝึกหัด หรือกิจกรรมเพื่อเป็นการทดสอบว่าผูเ้รียนมีความรู ้และเขา้ใจใน
เนือ้หาที่เรียนอย่างแทจ้ริง ซึ่งในขัน้นี ้พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือรน้ และสามารถท า
กิจกรรมไดดี้ 

ขัน้ที่ 6 ปรบัแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง ในขัน้นีผู้เ้รียนจะไดส้รา้งสรรคผ์ลงาน 
โดยการวาดภาพ การสรา้งสรรคช์ิน้งานเป็นของตนเอง ซึ่งผูส้อนมีหนา้ที่คอยสงัเกต ใหค้ าแนะน า 
และใหก้ าลงัใจ ผูเ้รียนสามารถออกแบบผลงานของตนเองไดอ้ย่างอิสระ ซึ่งพบว่า ผูเ้รียนแต่ละคน
มีความคิดที่หลากหลาย มีความคิดที่แปลกใหม่ และผลงานมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
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4) การบรูณาการและการประยกุตป์ระสบการณ ์(If) 
ขัน้ที่ 7 วิเคราะหเ์พื่อน าไปประยกุตใ์ช ้ผูเ้รียนจะน าผลงานของตนเองออกมา

น าเสนอหนา้ชัน้เรียน โดยรายละเอียดที่น าเสนอจะเก่ียวกบัแนวคิดในการสรา้งสรรคผ์ลงาน แรง
บนัดาลใจ การประยกุต ์หรือดดัแปลงเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ซึ่งขณะที่เพื่อนน าเสนอผลงาน 
พบว่า เพื่อนคนอ่ืน ๆ ใหค้วามสนใจกับผลงานที่เพื่อนก าลงัน าเสนอ มีการซกัถามในส่วนที่สงสยั 
ใหข้อ้เสนอแนะในการประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน ซึ่งท าให้บรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วย
ความเป็นกลัยาณมิตร 

ขัน้ที่ 8 แลกเปลี่ยนการเรียนรูข้องตนเองกับผูอ่ื้น ในขัน้นี ้ถือเป็นขัน้ที่ส  าคัญ
ของการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เพราะผูเ้รียนแต่ละคนจะไดน้ าผลงานมาจดัแสดงในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น การจัดป้ายนิเทศ การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานให้แพร่หลายยิ่งขึน้ โดยมีการจัด
แสดงผลงานใหเ้พื่อน ๆ พี่ ๆ นอ้ง ๆ และคณุครูท่านอ่ืนไดช้ื่นชมผลงาน เป็นการสง่เสริมใหผู้เ้รียนมี
ความกลา้แสดงออกมากยิ่งขึน้ กิจกรรมนีท้  าใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และมีแรง
บนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานชิน้ต่อไป  

นอกจากนี ้ ผู ้วิจัยคิดว่าการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ยังเป็นการจัดการเรียนรู้
แนวทางใหม่ ที่กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นคุณค่าของการเรียนรู ้มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้เกิดแรงจูงใจ
และสรา้งความรูส้ึกผูกพันกับสิ่งที่เรียนยิ่งขึน้ ไม่ยึดติดกับการสอนแบบเดิมๆ ที่อาจท าใหผู้เ้รียน
รูส้ึกเบื่อได ้สงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน จะเห็นว่าเมื่อผูส้อนเริ่มการเรียนรูแ้บบ 4 
MAT ผูเ้รียนส่วนใหญ่จะต่ืนเตน้ อยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และมีความมุ่งมั่นตัง้ใจเรียน
อย่างเต็มที่ ซึ่งต่างจากการจัดการเรียนรูแ้บบปกติที่เป็นวิธีการสอนที่ผูเ้รียนสามารถคาดเดาไดว้่า
จะเกิดอะไรขึน้ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเบื่อหน่าย และไม่เกิดการเรียนรูท้ี่แท้จริง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ (ดวงกมล คงฤทธิ์, 2557, บทคัดย่อ) ท่ีไดศ้ึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู ้ภาพสวยตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จาก
การจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ร่วมกบัการบริหารสมอง ผลวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบ  4 MAT รว่มกบัการบรหิารสมองหลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และดา้นความคิดสรา้งสรรคห์ลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (จันทิมา 
เมยประโคน, 2555, บทคดัย่อ) ท่ีไดศ้ึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน
วิชาศิลปะ เรื่อง การสรา้งสรรคจ์ากเศษวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยการ
จัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ทัง้ 5 กิจกรรม คือ ภาพปะติดจากวัสดุ ที่ใส่ดินสอจากเศษวัสดุ ตุ๊กตา
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จากเศษผ้า แจกันจากเศษวัสดุ และดอกไม้จากเศษวัสดุ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งในการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT หากผูส้อนใชเ้ทคนิค วิธีการ 
และสื่อการเรียนรูท้ี่ทันสมัยและน่าสนใจตรงกับความชอบหรือความถนัดของผู้เรียน จะท าให้
ผูเ้รียนเรียนรูไ้ดง้่ายขึน้ ในทางกลบักันหากผูส้อนใชเ้ทคนิค หรือวิธีการที่ผูเ้รียนไม่ชอบ ก็จะท าให้
การเรียนรูเ้ป็นไปไดย้ากขึน้ ดงันัน้ในการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนตอ้งคอยสงัเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนใหค่้อยๆเรียนรูไ้ปตามล าดบั จากที่ไม่ชอบเปลี่ยนเป็นน่าสนใจ และทา้ทายความสามารถใน
ที่สดุ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการเรียนรูม้ากขึน้ มีปฏิสมัพันธท์ี่ดีต่อเพื่อน และครูผูส้อน เพราะในแต่ละขัน้ตอนในการเรียนรู ้
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรูต้ัง้แต่การตีความ การรบัขอ้มลู การฝึกปฏิบติั และการบูรณาการสิ่งที่ไดร้บัมา
ใหเ้กิดประโยชน ์ในส่วนของการสอนก็เช่นกนั มีทัง้การสอนที่ผูส้อนถนดัและไม่ถนดั ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีความส าคญัต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน ซึ่งผูส้อนตอ้งพิจารณาความตอ้งการของผูเ้รียนและ
น ามาปรบัใชใ้นการสอน จึงจะท าใหก้ารจดัการเรียนรูน้ัน้ประสบความส าเรจ็ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้
กระบวนการเรียนรูท้ี่กระตุน้การพฒันาสมองซีกซา้ยและซีกขวาเพื่อใหส้มองทัง้สองซีกมีพฒันาการ
ที่สมดลุ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลยึดหลกัการจดัประสบการณท์ี่หลากหลาย ยืดหยุ่น
และเชื่อมโยงกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผูเ้รียนในทุกรูปแบบการเรียนรู ้ท าใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรูอ้ย่างมีความสขุและสามารถสง่ผลใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสงูขึน้ 

2. ความคิดสรา้งสรรค์ วิชาศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รบัการ
จัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความคิดสรา้งสรรคห์ลังการ
เรียนสูงกว่านักเรียนในกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนีเ้นื่องมาจากการ
เรียนวิชาศิลปะ โดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เป็นวิธีการจัดการเรียนรูท้ี่ช่วยใหผู้เ้รียนได้
พฒันาความคิดสรา้งสรรค ์โดยผูว้ิจัยไดน้ าขัน้ตอนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดดของ McCarthy 
(McCarthy, 1997, p.31) มาด าเนินการจัดการเรียนรู ้ดังนี ้1) การบูรณาการประสบการณ์ด้วย
ตนเอง (Why) 2) การพฒันาความคิดรวบยอด (What) 3) การปฏิบติัและปรบัแต่งเป็นแนวคิดของ
ตนเอง (How) 4) การบรูณาการและการประยุกตป์ระสบการณ ์(If) โดยขัน้ตอนที่ส  าคญัและส่งผล
ต่อความคิดสรา้งสรรค ์คือ 4) การบูรณาการและประยุกตป์ระสบการณ์ ซึ่งเป็นขัน้ที่ผูเ้รียนจะตอ้ง
ใชส้มองซีกซา้ยในการวิเคราะหแ์ละประเมินค่าผลงานของตนเอง ผ่านการน าเสนอผลงาน โดย
ผูเ้รียนจะไดน้ าเสนอผลงานที่สรา้งสรรคข์ึน้จากแนวคิดของตนเอง แรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรค์
ผลงาน ตลอดจนการน ามาปรบัปรุง ดดัแปลง เพื่อประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั ซึ่งในขัน้ตอน
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นีจ้ะมีผูส้อนและเพื่อน ๆ ในหอ้งเรียนรบัฟังอย่างตัง้ใจ เมื่อจบการน าเสนอ ผูส้อนจะเปิดโอกาสให้
เพื่อน ๆ ที่นั่งฟังไดซ้กัถามขอ้สงสยั และร่วมกันเสนอแนวคิด หรือวิธีการเพื่อส่งเสริม และพัฒนา
ผลงานของเพื่อนที่น าเสนอใหม้ีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ เมื่อจบขัน้ตอนในการวิเคราะหผ์ลงาน จะเติม
เต็มดว้ยขัน้ตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องตนเองกับผูอ่ื้น ซึ่งในขัน้นีผู้เ้รียนจะใช้สมองซีกขวาใน
การเรียนรู ้พบว่า ผูเ้รียนจะมีความสขุมาก เพราะไดจ้ดัแสดงผลงานที่ตนเองสรา้งสรรคข์ึน้ใหผู้อ่ื้น
ไดร้บัรู ้และรบัชม ท าใหผู้เ้รียนมีความภาคภูมิใจกบัผลงานของตนเอง และมีโอกาสไดแ้ลกเปลี่ยน
เรียนรูก้บัเพื่อน ๆ ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการคน้พบความรูใ้หม่ ๆ ดว้ยตนเอง  

จากที่ผูว้ิจยัไดส้งัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน จะเห็นว่าผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
สรา้งสรรคผ์ลงานใหม้ีความแปลกใหม่ และน่าสนใจมากขึน้ ซึ่งเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบ   
4 MAT เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้แสดงความคิดอย่างอิสระ มีการคิดที่
หลากหลาย ทั้งความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 
นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ยงัเป็นการเรียนรูท้ี่ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองวิธีการเรียนรูข้องผูเ้รียนแต่ละแบบ ท าใหส้มองทั้ง 2 ซีก
พฒันาไปพรอ้มกนั และยงัเป็นการเรียนรูท้ี่ดึงดดูความสนใจจากผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี ท าใหผู้เ้รียน
รูส้ึกเพลิดเพลินไปกบักิจกรรมที่ตนเองสนใจ และรูส้ึกทา้ทายเมื่อไดท้ ากิจกรรมที่ตนไม่ถนัด ดังที่ 
แมค คารธี์ (McCarthy, 1997, p.45-51) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิค 4 MAT ไวว้่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค 4 MAT เป็นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการท างานของสมองและเอือ้ต่อผูเ้รียนที่มีความสามารถในการ
รบัรูแ้ตกต่างกัน โดยแบ่งผูเ้รียนตามลกัษณะการรับรูอ้อกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ผูเ้รียนที่ถนัดการ
ใชจ้ินตนาการ ผูเ้รียนที่ถนดัการวิเคราะห ์ผูเ้รียนที่ถนัดการใชส้ามญัส านึก และผูเ้รียนที่สนใจการ
คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง อีกทั้งยังใชเ้ทคนิคการพัฒนาสมองซีกซา้ยและซีกขวามาร่วมดว้ย ซึ่ง
สอดคลอ้งกับ (วิชัย วงคใ์หญ่, 2542, น.56) ที่กล่าวไวว้่า ความคิดสรา้งสรรคส์ามารถพัฒนาได้
และมีส่วนสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู ้ถ้าผูเ้รียนไดร้บัการกระตุน้อย่างถูกวิธีและมีปริมาณที่
เหมาะสม เป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง สมองซีกขวาซึ่งเป็นส่วนที่มีศักยภาพด้านความคิด
สรา้งสรรค ์ถา้กระบวนการเรียนรูไ้ดอ้อกแบบ และกระตุน้ใหถู้กวิธีในสมองส่วนนี ้รวมทัง้การจัด
ประสบการณท์ี่เหมาะสม ความคิดสรา้งสรรคก์็จะเจรญิเติบโตเต็มศกัยภาพ 

นอกจากนี ้ (พัชราภรณ์ สาสุข , 2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT รายวิชา ส31101 หนา้ที่
พลเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนจ านวนรอ้ยละ 85.71 ของ
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นกัเรียนทัง้หมด มีคะแนนความคิดสรา้งสรรค ์รอ้ยละ 82.60 ขึน้ไป ซึ่งผ่านเกณฑท์ีก าหนดไว ้คือ 
รอ้ยละ 80 และนักเรียนจ านวนรอ้ยละ 83.33 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รอ้ยละ 82.53 ขึน้ไป ซึ่งผ่านเกณฑท์ีก าหนดไว ้คือ รอ้ยละ 80 และยงัมีนกัวิจัยต่างประเทศ 
(Paticia & Fred, 1990, p.41-46) ที่ไดศ้ึกษาการใช ้4 MAT เพื่อปรบัปรุงการน าเสนอของนกัเรียน 
โดยศึกษาจากเมือง 2 เมืองทางตอนเหนือของนิวยอรก์ และมอนตะโกเมอรร์ี่ (Montgomery) 
ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการผสมผสานการด าเนินการหลายระดับกับการสอนโดยใช ้4 
MAT ในโรงเรียนกลุ่มทดลองในชนบท ผลจากการศึกษาทัง้สองกรณี พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนแบบ 4 MAT เป็นที่ไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางทั้งในกลุ่มนักวิชาการและครูผูส้อนว่า
สามารถพฒันาการจดัการเรียนรู ้ใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และช่วยส่งเสรมิกระบวนการ
คิดอย่างสรา้งสรรคใ์หดี้ขึน้ แต่เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าผูเ้รียนกลุ่ม
ทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และผูเ้รียนกลุ่ม
ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ซึ่งมีค่าต่างกนัเพียง 
0.03 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากระยะเวลาที่มีอย่างจ ากดั ซึ่งผูว้ิจยัอาจจะยงัวางแผนการจดักิจกรรมได้
ไม่ดีเท่าที่ควร จึงท าให้ผู ้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT บางส่วนไม่
สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานให้ออกมาไดต้รงตามความคาดหมายที่ตั้งใจไว้ จึงส่งผลให้คะแนน
ความคิดสรา้งสรรคล์ดนอ้ยลง 

อย่างไรก็ตาม การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ไปใชใ้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรูน้ัน้ นอกจากจะช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางสมองซีกซา้ยและซีกขวาที่สมดุล 
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึน้แลว้ ยังพบว่าการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ยัง
เป็นวิธีการจดัการเรียนรูท้ี่ช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละสามารถแกปั้ญหาในการ
จดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งตามขัน้ตอนการจดัการเรียนรูข้อง 4 MAT จะ
เห็นไดว้่ามีการเรียนรูแ้บบสลบักันของสมอง โดยเริ่มเรียนรูจ้ากสมองซีกขวา-ซา้ย-ขวา-ซา้ย-ซา้ย-
ขวา-ช้าย-ขวา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสมองซีกขวาควบคุมความคิดสรา้งสรรค์ อารมณ์ และ
ความสุขของมนุษย ์ดังนั้นการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT จึงเป็นการเรียนรูท้ี่ใหผู้เ้รียนเริ่มตน้การ
เรียนรูด้ว้ยความสขุ และจบการเรียนรูด้ว้ยความสขุ 

 
 
 



  71 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. การจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ครูผู้สอนควรกระตุ้นและให้ค าปรึกษาแก่ผูเ้รียน 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิด โดยใชส้มองทัง้สองซีกอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผูส้อนควรวางแผนการจัดการเวลาในการท ากิจกรรมใหเ้หมาะสม เนื่องจาก
บางกิจกรรมตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

3. ครูผู้สอนควรศึกษารูปแบบ/ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT อย่าง
ละเอียด เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจก่อนที่จะน าไปสอนจรงิ 

4. ในการประเมินผลงาน ควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่องของตนเอง และน าไปปรบัปรุง พัฒนาในผลงานชิน้
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจและแรงจูงใจในการเรียนวิชา ศิลปะ โดยใช้การ

จัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาหลักสูตรและ
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนมากขึน้ 

2. ควรมีการปรบัรูปแบบการสอนโดยใชส้ื่อ เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจบุนั 

3. ควรเพิ่มการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ ของผู้เรียน เพื่อ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความพรอ้มและสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในศตวรรษที่ 21 
 

 
 
 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Bono, E. D. (2009). Think Before It's Too Late. London : McQuaig Group.  
Elzabeth, M. (1997). Tune your brain. New York: The Berkley.  
Gary, D. A. (2004). Creativity Is Forever U.S.A : Kendall/Hunt.  
Guilford, J. P. (1967). The Nature of Human Intelligence. New York: Mcgraw-Hill Book  
Guilford, J. P., and Hoepfner, R. (1971). The Analysis of intelligence. New York: McGraw-

Hill Book.  
Hancock. (2000). Impact of the 4 MAT Lesson Planning System on the Number of Time a 

Teacher Was off-task in a Fifth, Sixth and Seventh Grade.  
Maxwell, J. C. (2009). How successful people think. New York.  
McCarthy. (1997). A tale of learners : 4 MAT’s learning styles.  
Nickerson, R. S. (2004). Enhancing Creativity. USA: s" First.  
Paticia, W., and Fred, W. (1990). Using the 4 MAT to Improve Student Presentation.  
Tardif, T. Z., and Sternberg, R. J. (1988). What Do We Know about Creativity, The Nature 

of Creativity : Contemporary Psychological Perspectives. edited by Robert J. 
Sternberg. New York : Cambridge University Press.  

Young, J. G. (1970). What is Creativity? Journal of Creative Behavior, 19, 77-87. 
กรมวิชาการ. (2550). ความคิดสรา้งสรรค ์หลกัการ ทฤษฎี การเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล. 

กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร.์  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ: 

ส านกัเลขาธิการสภาการศกึษา.  
กิตติชยั สธุาสิโนบล. (2547). การจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT: 21 วิธีจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันา

กระบวนการคิด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพภ์าพพมิพ.์  
โกศล ภลูอย. (2532). หลกัทศันศิลป์. กรุงเทพฯ: อกัษรกราฟฟิค.  
จนัทิมา เมยประโคน. (2555). การศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความพงึพอใจในการเรียน

ศิลปะ เรื่อง การสรา้งสรรคจ์ากเศษวสัด ุของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนดว้ยการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT. . (ปรญิญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิท
รวิโรฒ.  

 



  73 

 

จมุพล ราชวิจิตร. (2553). การพฒันความคิดสรา้งสรรคท์างศิลปะ เรื่อง การเขียนและระบายสีของ
นกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนดอนไทรงาม โดยใชว้ิธีการสอนบรูณาการสอดแทรก 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

ชาญณรงค ์พรรุง่โรจน.์ (2543). การวิจยัทางศิลปะ. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
ณฐัวรรณ เฉลิมสขุ. (2559). การศึกษาชัน้เรียน พฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้4 MAT เพื่อ

สง่เสรมิความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา. (ปรญิญานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศิลปากร.  

ดวงกมล คงฤทธิ์. (2557). ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู ้ภาพสวยตามจินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จากการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
รว่มกบัการบริหารสมอง. (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา.  

ทน เขตกนั. (2550). เทคนิคสอนศิลปะอย่างสรา้งสรรคโ์ดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ธารอกัษร.  

ทวีเดช จิ๋วบาง. (2549). ความคิดสรา้งสรรคศิ์ลปะ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์  
ทิศนา แขมมณี. (2556). ศาสตรก์ารสอน: องคค์วามรูเ้พื่อการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่มี

ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ ส านกัพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
ทิศนา แขมมณี. (2557). ศาสตรก์ารสอน. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
เธียร พานิช. (2544). การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติการเรียนรูข้อง

นกัเรียน. กรุงเทพฯ: มลูนิธิสดศรี-สฤษดิว์งศ.์  
นิพาดา เทวกลุ. (2562). การพฒันาความคิดสรา้งสรรค.์  สืบคน้จาก 

Htt://pirun.ku.ac.th/~agrpct/envelop/creative%20thinking.docht/ 
นชุษนยั แม่บญุเรือน. (2556). ผลการเรียนรูชุ้ดการสอนแบบศนูยก์ารเรียนกบัการสอนแบบปกติ วิชา

ศิลปะ เรื่อง ทศันธาตสุ  าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4. (ปรญิญานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศิลปากร.  

บญุชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจยัเบือ้งตน้: ฉบบัปรบัปรุงใหม่ (พิมพค์รัง้ที่ 9). กรุงเทพฯ: สวุีรยิา 
สาสน์.  

บญุเรียง ขจรศิลป์. (2548). วิธีการวิจยั. กรุงเทพฯ. หจก. พีเอ็น.  
บรุนิทร ์แกว้ประพนัธ.์ (2553). การศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเ์ร่ือง ความน่าจะ

เป็น โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ส าหรบันกัเรียนช่วงชัน้ที่ 4. มหาวิทยาลยั

 



  74 

 

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี, กรุงเทพฯ.  
ประเวศ วะสี. (2543). การปฏิรูปการเรียนรู ้ผูเ้รียนส าคญัที่สดุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพค์รุุสภาลาดพรา้ว.  
ประสาท เนืองเฉลิม. (2556). วิจยัการเรียนการสอน (พิมพค์รัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: บรษิัททวี พริน้ 

(1991).  
ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา. (2545). ความคิดสรา้งสรรค ์: พรสวรรคท์ี่พฒันาได.้ กรุงเทพฯ: คณะ

ครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
พวงรตัน ์ทวีรตัน.์ (2543). วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 8). 

กรุงเทพฯ: ศนูยห์นงัสือจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
พชัราภรณ ์สาสขุ. (2557). การพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยการ

จดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT รายวิชา ส31101 หนา้ที่พลเมือง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
4. (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น.  

พชัรนิทร ์ศรีพล. (2556). การศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการสอนโดยใชรู้ปแบบวฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) 
รว่มกบัการเรียนแบบรว่มมือเทคนิค STAD. (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยับรูพา.  

ไพศาล วรคา. (2559). การวิจยัทางการศกึษา (พิมพค์รัง้ที่ 10). กรุงเทพฯ: ตกัสิลา.  
ไพศาล หวงัพานิช. (2546). วิธีการวิจยั. กรุงเทพฯ: งานส่งเสรมิวิจยัและต ารากองบรหิารการศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  
ลว้น สายยศ, และ องัคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวดัผลการเรียนรู.้ กรุงเทพฯ: สวุีรียาสาสน์.  
ลีลาวดี วชัโรบล. (2553). การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลโดยบรูณาการกิจกรรมการ

เรียนรูแ้บบ 4 MAT และทฤษฎีปลกูฝังนิสยัเพื่อพฒันาเหตผุลเชิงจรยิธรรมของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต ). 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ กรุงเทพฯ.  

วิจารณ ์พานิช. (2556). การสรา้งการเรียนรูสู้ศ่ตวรรษที่ ๒๑. . กรุงเทพฯ: ส.เจรญิการพิมพ.์  
วิชยั วงคใ์หญ่. (2542). กระบวนทศันใ์หม่ : การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาศกัยภาพของบคุคล. 

กรุงเทพฯ: เอสอารป์ริน๊เตอร.์  
วิรุณ ตัง้เจรญิ. (2535). ศิลปะและความงาม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์  
วิรุณ ตัง้เจรญิ. (2554). ศิลปศกึษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์  
วีณา ประชากลู. (2547). ของการเลน่วสัดปุลายเปิดที่มีต่อความคิดสรา้งสรรคข์องเด็กปฐมวยั. 

 



  75 

 

(ปรญิญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  
ศศิธร เวียงวะลยั. (2556). การจดัการเรียนรู ้= Learning management. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์  
ศภุชยั สิงหย์ะบุศย.์ (2549). ทศันศิลป์ปรทิศัน.์ กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์  
สมภพ จงจิตตโ์พธา. (2552). จิตรกรรมสรา้งสรรค.์ กรุงเทพฯ: วาดศิลป์.  
สมศกัดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน.์ (2544). เทคนิคการสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรค.์ กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา

พานิช.  
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2541). กา้วสูม่าตรฐาน การเรียนรูท้กัษะชีวิต. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพค์รุุสภาลาดพรา้ว.  
สคุนธ ์สินธพานนท.์ (2558). การจดัการเรียนรูข้องครูยุคใหม่เพื่อพฒันาทกัษะนกัเรียนในศตวรรษที่ 

21. กรุงเทพฯ: 9119 เทคนิคพริน้ติง้.  
สชุาติ เถาทอง. (2544). ทศันศิลป์กบัมนุษยก์ารสรา้งสรรคแ์ละสนุทรียภาพ. กรุงเทพฯ: อกัษรเจรญิ

ทศัน.์  
สภุาภรณ ์โมแ้ซง. (2551). การพฒันากิจกรรมการเรียนรู ้กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง 

ทศนิยม ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบการเรียนรูแ้บบรว่มมือกนัเรียนรู.้ (วิทยานิพนธ์
ปรญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น.  

สวุิมล ติรกานนัท.์ (2551). ระเบียบวิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร:์ แนวทางสูก่ารปฏิบติั (พิมพค์รัง้ที่ 
7). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

อนญัญา ศิรเิกต.ุ (2553). ผลการจดักิจกรรมการเรียนรูภ้าษาไทย เรื่อง ค ายาก ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
5 โดยใชก้ิจกรรมแบบ 4 MAT. (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต ). มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม.  

อารี พนัธุม์ณี. (2547). คิดอย่างสรา้งสรรค.์ กรุงเทพฯ: ตน้ออ้ 1999.  
อารี รงัสินนัท.์ (2532). ความคิดสรา้งสรรค.์ กรุงเทพฯ: ขา้งฟ่าง.  
อ านาจ เย็นสบาย. (2552). ศิลป์พิจารณ.์ กรุงเทพฯ: แสงศิลป์การพิมพ.์  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนงัสือยืนยนัการยกเวน้การรบัรอง 

คณะกรรมการจรยิธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนษุย ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการใหค้ าแนะน า ตรวจสอบ และแกไ้ขเครื่องมือในการท าปริญญานิพนธ์ 
1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย 

1.1 อาจารย ์ดร. ครรชิต  แสนอบุล 
  อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
1.2 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล  
 ศกึษานิเทศกร์ะดบัช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา

นครนายก 
1.3 อาจารย ์ดร. ตรีวิทย ์พิจิตรพลากาศ 
 อาจารยแ์ละหวัหนา้สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย 
2.1 อาจารย ์ดร. ครรชิต  แสนอบุล 
 อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2.2 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล  
ศึกษานิเทศก์ระดับช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก 
2.3 อาจารย ์ดร. ตรีวิทย ์พิจิตรพลากาศ 
 อาจารยแ์ละหวัหนา้สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. แบบประเมินความคิดสรา้งสรรค ์ผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย 
 3.1 อาจารย ์ดร. ครรชิต  แสนอบุล 

       อาจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรว์ิโรฒ 
 3.2 อาจารย ์อรญัญา  สธุาสิโนบล  
ศึกษานิเทศก์ระดับช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

นครนายก 
3.3 อาจารย ์ดร. ตรีวิทย ์พิจิตรพลากาศ 
 อาจารยแ์ละหวัหนา้สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
1. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
2. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ  
3. ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความคิดสรา้งสรรค ์
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT  
กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
 

รายการประเมิน ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 

สาระส าคัญ 
   1. ถกูตอ้งตามหลกัการ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
จุดประสงคก์ารเรียนรู้       
   1. สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู ้ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. ครอบคลมุสมรรถภาพการเรยีนรู ้ทัง้
ดา้นความรู ้ความคดิ และความสามารถใน
การปฏิบตั ิ

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

สาระการเรียนรู้       
   1. สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวิชา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
เนือ้หา       
   1. ครบถว้น ครอบคลมุ ในการสรา้ง
ความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   2. ถกูตอ้งตามธรรมชาติของวิชา และมี
ความทนัสมยั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   3. ชดัเจน ตรวจสอบได ้และไม่สบัสน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี่ยวชาญ ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 
กิจกรรมการเรียนการสอน       
   1. จดัไดส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   2. กิจกรรมการเรียนการสอนเนน้
ผูเ้รียน เป็นส าคญั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   3. จดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเป็น
กลัยาณมติร 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   4. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้และ
สรา้งองคค์วามรูเ้อง 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   5. ครูมีบทบาทใหค้ าปรกึษาแนะน า 
กระตุน้การเรียนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   6. กิจกรรมส่งเสรมิการท างานเป็นกลุ่ม 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   7. น าความรู ้ความคดิ ไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

สื่อการเรียนการสอน       
   1. สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรยีนการ
สอน 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   2. สอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชา 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   3. เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   4. มีความนา่สนใจ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
การวัดผลและประเมินผล       
   1. สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
กระบวนการเรียนรู ้และขัน้ตอนกจิกรรม 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   2. จดัไดค้รอบคลมุเนือ้หาและสาระ
ของการเรียนรู ้

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

   3. เครื่องมือวดัผลมีการตรวจสอบได ้ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
   4. มีเกณฑก์ารวดัและประเมินผลที่
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ฉบบั (IOC) 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 11 ค่าดัชนีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
 

ขอ้ค าถาม
แบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ค่า IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนนรวม 

1 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
2 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
3 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
4 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
5 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
6 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
7 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
8 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
9 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
10 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
11 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
12 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
13 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
14 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
15 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
16 0 1 1 2 0.67 ผ่านเกณฑ ์
17 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
18 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
19 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
20 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
21 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
22 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
23 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
24 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
25 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
26 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ขอ้ค าถาม
แบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ์ทางการ

เรียน 

ผูเ้ชี่ยวชาญ 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนนรวม 

27 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
28 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
29 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
30 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
31 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
32 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
33 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
34 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
35 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
36 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
37 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
38 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
39 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
40 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
41 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
42 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
43 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
44 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
45 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ฉบับ (IOC) 0.978 
ผ่าน
เกณฑ ์
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 4 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 

รวม 

1 คิดคล่องแคล่ว (4 คะแนน) 
 - คิดสร้างสรรค์ผลงานใน

ระยะเวลาอนัรวดเรว็ 
1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 - ผลงานสอดคลอ้งกับโจทย์
ที่ไดร้บั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 - ผลงานมีความเชื่อมโยงกนั 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
 - ใชเ้ทคนิค วิธีการที่

หลากหลาย 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

2 คิดยืดหยุ่น (4 คะแนน) 
 - ผลงานมีความหลากหลาย 

น่าสนใจ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 - ผลงานมีความทนัสมยั ทนั
ต่อเหตกุารณปั์จจุบนั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 - มีความคิดในการพฒันา
และต่อยอดจากของเดิมใหม้ี
ความน่าสนใจยิ่งขึน้ 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 - มีการตกแต่งโดยใชว้สัดทุี่
หลากหลาย 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

รวม 

3 คิดริเร่ิม (4 คะแนน) 
 - คิ ด ส ร้า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น ใน

ระยะเวลาอนัรวดเรว็ 
1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 - ผลงานสอดคล้องกับโจทย์ที่
ไดร้บั 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

 - ผลงานมีความเชื่อมโยงกนั 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
 - มีการดดัแปลงรูปทรงให้

แตกต่างจากรูปทรงเดิม 
1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

4 คิดละเอียดลออ (4 คะแนน) 

 - ผลงานมีความปราณีตสวยงาม 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
 - ผลงานมีการจดัองคป์ระกอบ 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
 - ผลงานมีความสะอาดเรียบรอ้ย 1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์
 - ผลงานมีความสมบูรณ์

ครบถว้น 

1 1 1 3 1.00 ผ่านเกณฑ ์

ค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ฉบับ (IOC) 1.00 ผ่านเกณฑ ์
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหค่์าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 
 
ขอ้
ที่ 

ค่า (p) ค่า (r) แปลความหมาย ขอ้ที่ ค่า (p) ค่า (r) แปลความหมาย 

1 0.83 0.05 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 24 0.79 0.24 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
2 0.57 0.48 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 25 0.71 0.57 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
3 0.81 0.10 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 26 0.90 0.19 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
4 0.93 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 27 0.60 0.52 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
5 0.64 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 28 0.29 0.10 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
6 20.43 0.57 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 29 0.45 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
7 0.62 0.38 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 30 0.93 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
8 0.71 0.29 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 31 0.83 0.05 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
9 0.74 0.24 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 32 0.69 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
10 0.74 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 33 0.64 0.33 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
11 0.74 0.33 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 35 0.55 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
12 0.69 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 35 0.40 0.33 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
13 0.36 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 36 0.67 0.48 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
14 0.93 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้ 37 0.79 0.24 ขอ้ค าถามใชไ้ม่ได ้
15 0.64 0.62 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 38 0.69 0.24 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
16 0.57 0.29 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 39 0.38 0.38 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
17 0.67 0.38 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 40 0.48 0.57 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
18 0.83 0.14 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 41 0.74 0.33 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
19 0.64 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 42 0.57 0.38 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
20 0.79 0.24 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 43 0.36 0.43 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
21 0.71 0.38 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 44 0.40 0.24 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
22 0.64 0.24 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้ 45 0.55 0.33 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้
23 0.43 0.57 ขอ้ค าถามใชไ้ด ้     

ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั  0.71 
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ภาคผนวก จ 
1. ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ 4 MAT 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศิลปะ 
3. แบบประเมินความคิดสรา้งสรรค ์
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แบบบันทกึแผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2          เร่ือง มองเหน็ คิดเป็น ท าได้    เวลา  14 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1           เร่ือง สนุกกับเส้น                         เวลา  2  ชั่วโมง 
ผู้สอน นางสาวธัญรส  ศรีมาศ  ภาคเรียนที ่1/2562       วนัที…่…………………… 
                                                     
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สรา้งสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 

วิเคราะห ์ วิพากษ์ วิจารณค์ณุค่างานทศันศิลป์  ถ่ายทอดความรูส้ึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  ตัวชีว้ัด 

ศ 1.1 ป. 4/3    จ าแนกทศัธาตขุองสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ 
โดยเนน้เรื่องเสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่ว่าง  

สาระส าคัญ 

ในงานทัศนศิลป์ เสน้ เป็นสิ่งส าคญัในการแสดงรูปร่าง รูปทรง ความตืน้ลึก และแสงเงา
ของสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งน าสายตา และช่วยแสดงความเคลื่อนไหวในภาพ 
  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

1. อธิบายความหมายของเสน้ในลกัษณะต่าง ๆ ไดถ้กูตอ้ง  (K) 
2. วาดภาพโดยใช้เส้นลักษณะต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความหมายด้านอารมณ์ และ

ความรูส้กึได ้(P) 
3. เห็นคณุค่าของการน าความรูเ้รื่องเสน้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั (A) 

3. สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 
ความหมายของเสน้ในลกัษณะต่าง ๆ  
ทักษะกระบวนการ 

อธิบายความหมายของเสน้ในลกัษณะต่าง ๆ ไดถ้กูตอ้ง  
วาดภาพโดยใชเ้สน้ลกัษณะต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความหมายดา้นอารมณ ์และความรูส้ึก

ได ้         
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เจตคติ 

เห็นคณุค่าของการน าความรูเ้รื่องเสน้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT) 

ขั้นตอนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
พฤติกรรมทีเ่กิดขึน้กับ

ผู้เรียน 
ขั้นที ่1 การบูรณาการประสบการณด์้วยตนเอง (WHY) 

1) สรา้ง
ประสบการณ ์
(สมองซีกขวา) 

1. นกัเรียนนั่งหลบัตาเพื่อท าสมาธิ ในขณะ
ที่ครูเล่าถึงเรื่องจุดก าเนิด ความส าคัญ 
และประโยชน์ของเส้น โดยให้นักเรียน
จินตนาการตามที่ครูพดู 
2. นกัเรียนลบัสมองดว้ยการเล่นเกมจบัผิด
ภาพ 
3. นักเรียนสงัเกตเสน้แต่ละเสน้ในภาพ ว่า
มีลกัษณะอย่างไรบา้ง 
 

- เชื่อมโยงประสบการณเ์ป็น
ของตนเอง 
 

2) วิเคราะห์
ประสบการณ ์ 
(สมองซีกซา้ย) 

4. ครูเปิดภาพผลงานทางทัศนศิลป์ให้
นัก เรียนดูบนจอโปรเจคเตอร์ แล้วให้
นักเรียนวิ เคราะห์ว่าภาพที่ ค รูเปิดให้ดู
ประกอบดว้ยเสน้ลกัษณะใดบา้ง 
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น และระดมความคิดอย่าง
อิสระ 
 
 
 
 
 
 

- สะทอ้นความคิดจาก
ประสบการณ ์และตรวจสอบ
ประสบการณ ์
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ขั้นตอนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
พฤติกรรมทีเ่กิดขึน้กับ

ผู้เรียน 
ขั้นที ่2 การพัฒนาความคิดรวบยอด (WHAT) 

3) บรูณาการการ
สงัเกตไปสู่
ความคิดรวบยอด  
(สมองซีกขวา) 

6. ใหน้ักเรียนสงัเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตวัที่พบ
เห็นในชีวิตประจ าวนัที่ประกอบดว้ยเสน้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ว่าสามารถใหค้วามรูส้ึกที่
แตกต่างกันในการถ่ายทอดลงในงาน
ทศันศิลป์อย่างไรบา้ง (ตวัอย่างค าตอบ ตึก 
ประกอบดว้ยเสน้ตรงแนวตัง้ ใหค้วามรูส้ึก
ถึงความมั่นคง แข็งแรง) 
 

- เชื่อมโยงความรูเ้ดิมกบั
เนือ้หาใหม่ไปสู่ความคิดรวบ
ยอด 
 

4) พฒันา
ความคิดรวบยอด  
(สมองซีกซา้ย) 

7. ครูสุ่มตวัแทนนกัเรียนออกมาวาดภาพที่
ประกอบด้วยเส้นลักษณะต่าง ๆ แล้วให้
เพื่อนๆช่วยกันบอกว่ามีความรูส้ึกอย่างไร 
เมื่อมองเสน้ 
ต่าง ๆ เหลา่นัน้ 
8. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปเรื่องเสน้ โดย
ใหน้กัเรียนศกึษาจาก ใบความรู ้เรื่อง เสน้ 
 

- ไดร้บัขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิตาม
ทฤษฎี 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT) (ต่อ) 

ขั้นตอนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
พฤติกรรมทีเ่กิดขึน้กับ

ผู้เรียน 
ขั้นที ่3 การปฏิบัติและปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (HOW) 
5) ฝึกทกัษะ/
ปฏิบติั (สมองซีก
ซา้ย) 

9. ครูวาดเสน้ 1 เสน้บนกระดาน 
10. ใหน้กัเรียนอาสาสมคัรออกมาวาดเสน้
ต่อเติมจากเสน้ที่ครูวาดคนละ 1 เสน้ 
จนกระทั่งภาพเป็นภาพที่สมบรูณ ์
11. ใหน้กัเรียนร่วมกนัอธิบายความหมาย
ของเสน้แต่ละเสน้ จากภาพที่รว่มกนัวาด 
 

- ฝึกทกัษะ/การปฏิบติั โดย
ผ่านประสาทสมัผสั เพื่อ
พฒันาแนวคิดของตนเอง 

6) ปรบัแต่งเป็น
แนวคิดของตนเอง 
(สมองซีกขวา) 

12. นกัเรียนวาดภาพตามจินตนาการ โดย
เขียนอกัษรย่อของชื่อตนเอง เพื่ออธิบาย
เก่ียวกบัตนเองผ่านการใชล้ายเสน้
ลกัษณะต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบของภาพ 

- ปรบัปรุงสิ่งที่ปฏิบติัดว้ย
วิธีการของตนเอง และบรูณา
การเป็นองคค์วามรูข้อง
ตนเอง โดยการสรา้งสรรค์
ชิน้งาน 
 

ขั้นที ่4 การบูรณาการและการประยุกตป์ระสบการณ ์(IF) 
7) วิเคราะหเ์พื่อ
น าไปประยุกตใ์ช ้ 
(สมองซีกซา้ย) 

13. นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง 
วิเคราะหค์ุณค่า และประยุกตผ์ลงานเพื่อ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
14. เพื่อนในชั้นเรียนให้ข้อเสนอแนะใน
การพฒันาผลงาน 
 

- วิเคราะหค์ณุค่าของผลงาน 
เพื่อประยกุตแ์ละน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
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8) แลกเปลี่ยนการ
เรียนรูข้องตนเอง
กบัผูอ่ื้น (สมองซีก
ขวา) 

12. นกัเรียนน าผลงานจดัปา้ยนิเทศและ
ตกแต่งหอ้งเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั 
13. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปความรู ้
เรื่อง เสน้ ดงันี ้เสน้ คือ รอ่งรอยที่เกิดจาก
การเคลื่อนที่ของจดุ หรือถา้เราน าจดุมา
วางเรียงต่อ ๆ กนัไป ก็จะเกิดเป็นเสน้ขึน้ 
เสน้มีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความ
กวา้ง ท าหนา้ที่เป็นขอบเขต ของที่ว่าง 
รูปรา่ง รูปทรง น า้หนกั สี ตลอดจนกลุม่
รูปทรงต่าง ๆ รวมทัง้เป็นแกนหรือ 
โครงสรา้งของรูปรา่งรูปทรง เสน้เป็น
พืน้ฐานที่ส  าคญัของงานศิลปะทกุชนิด 
เสน้สามารถใหค้วามหมาย แสดง 
ความรูส้กึ และอารมณไ์ดด้ว้ยตวัเอง และ
ดว้ยการสรา้งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึน้ 
 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกบั
ผูอ่ื้น 
 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1. ใบความรูเ้รือง เสน้ 
2. ภาพผลงานทางทศันศิลป์ 
3. เกมจบัผิดภาพ 
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การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค ์ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 

1. อธิบายความหมายของเสน้
ในลกัษณะต่าง ๆ ไดถ้กูตอ้ง  
(K) 

การตอบค าถามในชัน้เรียน 
ค าถาม 

 

2. วาดภาพโดยใชเ้สน้ลกัษณะ 
ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความหมาย
ดา้นอารมณ ์และความรูส้ึกได ้
(P) 

ตรวจผลงาน 
แบบประเมินทกัษะ
ความคิดสรา้งสรรค ์

3. เห็นคณุค่าของการน าความรู้
เรื่องเสน้ไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั (A) 

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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แบบบันทกึแผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2      เร่ือง มองเหน็ คิดเป็น ท าได้    เวลา  14 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7    เร่ือง ประเมินชิน้งาน                            เวลา  2  ชั่วโมง 
ผู้สอน นางสาวธัญรส  ศรีมาศ  ภาคเรียนที ่1/2562 วันที…่…………………… 
                                                     
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สรา้งสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 

วิเคราะห ์ วิพากษ์ วิจารณค์ณุค่างานทศันศิลป์  ถ่ายทอดความรูส้ึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  ตัวชีว้ัด 

ศ 1.1 ป. 4/2     อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์
ของมนษุย ์

ศ 1.1 ป. 4/3    จ าแนกทศัธาตขุองสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และงานทศันศิลป์ 
โดยเนน้เรื่องเสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่ว่าง 

ศ 1.1 ป. 4/7     วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ายทอด
ความรูส้กึและจินตนาการ 

ศ 1.1 ป. 4/8 เปรียบเทียบความคิด ความรูส้ึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทศันศิลป์ของตนเอง
และบคุคลอื่น 

ศ 1.1 ป. 4/9 เลือกใช้วรรณะสีเพื่ อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงาน
ทศันศิลป์  

สาระส าคัญ 

เสน้ สี รูปร่าง รูปทรง เป็นสิ่งส าคญัส าหรบัการสรา้งผลงานทศันศิลป์ เราสามารถสงัเกต
เสน้ สี  

รูปร่าง รูปทรง ไดจ้ากธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และเราสามารถสรา้งความแปลกใหม่
ใหก้บังานทศันศิลป์ไดด้ว้ยการใชพ้ืน้ที่ว่างและพืน้ผิว 
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  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
1. จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และงานทัศนศิลป์ โดยเน้น

เรื่องเสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่ว่าง (K) 
2. สรา้งชิน้งานโดยใชเ้ส้น สี รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่ว่างเพื่อถ่ายทอดผลงาน

ทศันศิลป์ได ้(P) 
3. เห็นความส าคญัของเสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่ว่างในการน าไปประยกุตใ์ช้

ในชีวิตประจ าวนั (A) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ 
เสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่ว่าง  
ทักษะกระบวนการ 
สรา้งชิ ้นงานโดยใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื ้นผิว และพื ้นที่ว่างเพื่อถ่ายทอดผลงาน

ทศันศิลป์ได ้                                                                   
เจตคติ 
เห็นความส าคญัของเสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่ว่างในการน าไปประยกุตใ์ชใ้น 

ชีวิตประจ าวนั 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT) 

ขั้นตอนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
พฤติกรรมทีเ่กิดขึน้กับ

ผู้เรียน 
ขั้นที ่1 การบูรณาการประสบการณด์้วยตนเอง (WHY) 
1) สรา้ง
ประสบการณ ์
(สมองซีกขวา) 

1. นักเรียนลับสมองด้วยการเล่นเกม “จิ๊ก
ซอวป์รศินา” 

- เชื่อมโยงประสบการณเ์ป็น
ของตนเอง 
 

2) วิเคราะห์
ประสบการณ ์ 
(สมองซีกซา้ย) 

2. เมื่อเปิดจิ๊กซอว์ครบแล้ว ให้นักเรียนดู
ภาพบนจอโปรเจ็คเตอร ์แล้วร่วมกันบอก
ว่าในภาพมีสิ่งใดบ้างที่ เป็นเส้น สี รูปร่าง 
รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่ว่าง  
3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น และระดมความคิดอย่าง
อิสระ 

- สะทอ้นความคิดจาก
ประสบการณ ์และตรวจสอบ
ประสบการณ ์

ขั้นที ่2 การพัฒนาความคิดรวบยอด (WHAT) 
3) บรูณาการการ
สงัเกตไปสู่
ความคิดรวบยอด  
(สมองซีกขวา) 

4. ครูน าสิ่งของที่มี รูปร่าง รูปทรง พื ้นผิว 
และพื ้นที่ ว่างที่ ต่างกัน เช่น ลูกปิงปอง 
ตุ๊กตา ภาพวาด ผลไม ้ฯลฯ ใหน้กัเรียนด ู
5. จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
โดยใหแ้ต่ละกลุ่มจบัสลากเพื่อเลือกสิ่งของ
ที่ครูน ามาใหด้ ูกลุม่ละ 2 อย่าง 

- เชื่อมโยงความรูเ้ดิมกบั
เนือ้หาใหม่ไปสู่ความคิดรวบ
ยอด 

4) พฒันา
ความคิดรวบยอด  
(สมองซีกซา้ย) 

6. ค รู ให้ นั ก เรี ย น แ ต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว ม กั น
วิเคราะห์ว่า สิ่งของที่ เลือกมามีลักษณะ
อย่างไร (เสน้ สี รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว และ
พืน้ที่ว่าง) แลว้บันทึกผลลงในแบบบันทึก
ลกัษณะของสิ่งของ 

- ไดร้บัขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิตาม
ทฤษฎี 
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กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT) (ต่อ) 

ขั้นตอนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
พฤติกรรมทีเ่กิดขึน้กับ

ผู้เรียน 
ขั้นที ่3 การปฏิบัติและปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (HOW) 

5) ฝึกทกัษะ/
ปฏิบติั (สมองซีก
ซา้ย) 

7. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผล
การวิเคราะห ์
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องเส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง พื ้นผิว และพื ้นที่ว่าง จาก
การที่นักเรียนไดศ้ึกษาจากใบความรูใ้นแต่
ละเรื่องมาแลว้ 

- ฝึกทกัษะ/การปฏิบติั โดย
ผ่านประสาทสมัผสั เพื่อ
พฒันาแนวคิดของตนเอง 

6) ปรบัแต่งเป็น
แนวคิดของตนเอง 
(สมองซีกขวา) 

9. ใหน้กัเรียนสรา้งชิน้งานโดยเลือกใชว้สัด ุ
อปุกรณต่์าง ๆ  โดยชิน้งานจะตอ้งประกอบ
ไปดว้ยเสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และ
พืน้ที่ว่าง 

- ปรบัปรุงสิ่งที่ปฏิบติัดว้ย
วิธีการของตนเอง และบรูณา
การเป็นองคค์วามรูข้อง
ตนเอง โดยการสรา้งสรรค์
ชิน้งาน 

ขั้นที ่4 การบูรณาการและการประยุกตป์ระสบการณ ์(IF) 

7) วิเคราะหเ์พื่อ
น าไปประยุกตใ์ช ้ 
(สมองซีกซา้ย) 

10. นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเอง 
วิเคราะห์คุณค่า และประยุกต์ผลงานเพื่อ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
14. เพื่อนในชัน้เรียนใหข้อ้เสนอแนะในการ
พฒันาผลงาน 

- วิเคราะหค์ณุค่าของผลงาน 
เพื่อประยกุตแ์ละน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

8) แลกเปลี่ยนการ
เรียนรูข้องตนเอง
กบัผูอ่ื้น (สมองซีก
ขวา) 

11. นกัเรียนน าผลงานจดัแสดงเป็น
นิทรรศการภายในโรงเรียน เพื่อใหเ้พื่อน ๆ 
คณุครู หรือผูท้ี่สนใจไดช้ื่นชมผลงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกบั
ผูอ่ื้น 
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1. ลกูปิงปอง ตุ๊กตา ภาพวาด ผลไม ้
2. ภาพผลงานทางทศันศิลป์ 
3. แบบบนัทกึลกัษณะของสิ่งของ 

 
การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค ์ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 

1. จ าแนกทศันธาตขุองสิ่งต่าง ๆ 
ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และ
งานทศันศิลป์ โดยเนน้เรื่องเสน้ 
สี รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และ
พืน้ที่ว่าง (K) 

การตอบค าถามในชัน้เรียน 
ค าถาม 

 

2. สรา้งชิน้งานโดยใชเ้สน้ สี 
รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่
ว่างเพื่อถ่ายทอดผลงานทาง
ทศันศิลป์ได ้(P) 

ตรวจผลงาน 
แบบประเมินทกัษะ
ความคิดสรา้งสรรค ์

3. เห็นความส าคญัของเสน้ สี 
รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่
ว่างในการน าไปประยกุตใ์ชใ้น 
ชีวิตประจ าวนั (A) 

สงัเกตพฤติกรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

ค าชีแ้จง : ใหท้ าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการสงัเกตพฤติกรรมที่นกัเรียนปฏิบติั 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ตั้งใจท างานที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ให้ความ
ร่วมมือใน
การเรียนรู้ 

น าความรู้เร่ือง 
เส้น ไป

ประยุกตใ์ช้ 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ผ่านตัง้แต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน 
 ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
            

(....................................................) 

                 ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์
ค าชีแ้จง : ใหท้ าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการสงัเกตพฤติกรรมที่นกัเรียนปฏิบติั 

 

เลขที ่ ชื่อ-สกุล 

รายการประเมินความคิดสร้างสรรค ์
รวม คิด

คล่องแคล่ว 
คิดยืดหยุ่น คิดริเร่ิม 

คิด
ละเอียดลออ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
เกณฑก์ารประเมิน  
14 – 16 = ดีมาก  
10 – 13 = ดี   
7 – 9 = พอใช้   

4 – 6 = ปรับปรุง 
 

(....................................................) 

           ผู้ประเมิน 
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เกณฑก์ารประเมินความคิดสร้างสรรค ์
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ด)ี 2 (พอใช้) 
1 

(ปรับปรุง) 
1. คิดคล่องแคล่ว - คิดสรา้งสรรคผ์ลงานในระยะเวลา

อนัรวดเรว็ 
- ผลงานสอดคลอ้งกบัโจทยท์ี่ไดร้บั 
- ผลงานมีความเชื่อมโยงกนั 
- ใชเ้ทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้3 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้
2 ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้1 
ประเด็น 

2. คิดยืดหยุ่น - ผลงานมีความหลากหลาย น่าสนใจ 
- ผลงานมีความทนัสมยั ทนัต่อเหตกุารณ์
ปัจจบุนั 
- มีความคิดในการพฒันาและตอ่
ยอดจากของเดมิใหม้ีความนา่สนใจยิง่ขึน้ 
- มีการตกแต่งโดยใชว้สัดทุี่หลากหลาย 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้3 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้
2 ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้1 
ประเด็น 

3. คิดรเิริ่ม - ผลงานมีความแปลกใหม่ ไม่ซ  า้ใคร 
- ผลงานมีประโยชนส์ามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
- ผลงานมีความสวยงามโดดเด่น 
- มีการดดัแปลงรูปทรงใหแ้ตกตา่งจาก
รูปทรงเดิม 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้3 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้
2 ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้1 
ประเด็น 

4. คิดละเอียดลออ - ผลงานมีความปราณีต สวยงาม 
- ผลงานมีการเก็บรายละเอียดครบถว้น 
- ผลงานมีความสะอาดเรียบรอ้ย 
- ผลลงานมีความสมบรูณค์รบถว้น 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้3 
ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้
2 ประเด็น 

แสดง
พฤติกรรม
เหล่านีไ้ด ้1 
ประเด็น 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

 
ค าชีแ้จง    ให้นักเรียนเลือกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว แล้วกากบาท (X) ลงใน

กระดาษค าตอบ 
1. เสน้ตรงแนวตัง้ใหค้วามรูส้ึกอย่างไร 

     ก. นุ่มนวล    
     ข. มั่นคง 
     ค. เคลื่อนไหว   
    ง. รุนแรง 

2. เสน้ในขอ้ใด ใหค้วามรูส้กึเคลื่อนไหว 

     ก.  

 

ข.  

 

     ค.  

 

ง.  

3. ถา้ตอ้งการวาดภาพที่สื่อถึงความไม่สงบนิ่ง ไม่ควร ใชเ้สน้ในขอ้ใด 
     ก. ตรงแนวนอน                   

ข. เสน้หยกั  
ค. เสน้ตรงแนวเฉียง   
ง. เสน้กน้หอย 

4. เสน้หยกั ควรเป็นสว่นประกอบของภาพใด      
ก. พดัลม                     

    ข. เลื่อย 
     ค. โต๊ะ      
     ง. ประต ู
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5. เพราะเหตใุด เส้นตรงแนวตั้ง จึงเป็นองคป์ระกอบของภาพตกึสงูๆ 
     ก. เป็นเสน้ที่ใหค้วามรูส้ึกมั่นคงแข็งแรง    

ข. เป็นเสน้ที่ใหค้วามรูส้กึสงบ ราบเรียบ   
ค. เป็นเสน้ที่ใหค้วามรูส้กึต่ืนเตน้ ไม่นิ่ง   
ง. เป็นเสน้ที่ใหค้วามรูส้กึนุ่มนวล มีการเคลื่อนไหว 

6. ขอ้ใดเป็นแม่สีทัง้หมด 
     ก. ม่วง – แดง - เขียว               

ข. เขียว – เหลือง - แดง   
ค. แดง – น า้เงิน - เหลือง                  
ง. ขาว – เหลือง – น า้เงิน 

7. สีใด จดัอยู่ในวรรณะสีอุ่นทัง้หมด 

        ก. สม้ - แดง                          
         ข. เขียว - แดง 
         ค. น า้เงิน - เหลือง                
           ง.  ขาว – น า้เงิน 
8. สีใด สามารถเป็นไดท้ัง้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น 

        ก. สีฟ้า                          
       ข. สีม่วง  
        ค. สีสม้ 
        ง.  สีแดง 
9. ค าว่า “สดชื่น” ควรใชคู้่กบัสีใด 
     ก. สีเขียว  

ข.  สีสม้     
ค. สีม่วงแดง   
ง. สีแดง 

10. ภาพป่าไมท้ี่ดชูุ่มชื่น  ควรระบายดว้ยสีใดมากที่สดุ 
       ก. สีม่วง                     ข. สีด า   

ค. สีเขียว        ง. สีน า้เงิน 
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11. อารมณโ์ศกเศรา้ ควรใชส้ีใดถ่ายทอดความรูส้ึกมากที่สดุ 
     ก. สีแดง                     

ข. สีด า 
     ค. สีชมพ ู    

ง. สีน า้เงิน 
12. ถา้ตอ้งการใหภ้าพดแูลว้รอ้นระอ ุควรใชส้ีใดระบาย 
       ก. สีเทา    

ข. สีเขียว 
       ค. สีสม้   

ง. สีฟ้า 
13. ถา้ตอ้งการใหห้อ้งนอนดสูงบ ควรใชส้ีใดมากที่สดุ 
       ก. สีสม้เหลือง                      

ข. สีม่วงแดง          
ค. สีสม้แดง               
ง. สีฟ้า 

14. ขอ้ใดมีรูปรา่งต่างจากพวก 
       ก. ใบไม ้    

ข. ไมบ้รรทดั   
ค. หวี   
ง. ยีราฟ 

15. ขอ้ใดมีรูปรา่งเหมือนธงชาติ 

      ก. กระดาษ A4     

ข. กระทะ 

     ค. กระป๋องนม   

ง. กระบอกไฟฉาย 

16. กรวยไอศกรีม มีรูปรา่งเป็นอย่างไร 
      ก. รูปรา่งอิสระ  ข. รูปร่างวงกลม 
      ค. รูปรา่งสี่เหลี่ยม ง. รูปรา่งสามเหลี่ยม 
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17. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของรูปรา่ง 
      ก. มี 2 มิติ   

ข. มีความกวา้ง   
ค. มีความหนา   
ง. มีความยาว 

18. มะม่วง มีรูปทรงใด 
      ก. รูปทรงกรวย                     

ข. รูปทรงกระบอก 
      ค. พีระมิด 
 ง. รูปทรงอิสระ    
19. ขอ้ใดมีรูปทรงเหมือนกัน 

        ก.    กรวยไอศกรีม – ลกูปิงปอง  

         ข.    กล่องยาสีฟัน – ยางลบ 

          ค.    ถ่านไฟฉาย – สม้             

          ง.    กระป่องนม – ไข่ไก่ 

20. ขอ้ใดมีรูปทรงอิสระ 
       ก. แกนกระดาษช าระ          
    ข. จกัรยาน 

       ค. เทียน                             
ง. ตูเ้สือผา้ 

21. รูปรา่งต่างจากรูปทรงในขอ้ใด 
       ก. สีสนั           

ข. ความยาว          
ค. ความกวา้ง                     
ง. ความหนา 

22. แตงโม มีพืน้ผิวอย่างไร 
       ก. เรียบ   ข. อ่อนนุ่ม  

ค. ขรุขระ  ง. หยาบ 
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23. ลกัษณะของพืน้ผิวในงานทศันศิลป์คือขอ้ใด 

      ก. การผสมผสานกนัจากจินตนาการของศิลปินหลายคน     

ข. การผสมผสานกนัของความฝันและความจรงิ 

     ค. การผสมผสานกนัของทราย ไม ้หิน   

ง. การผสมผสานกนัของเสน้ สี รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว และพืน้ที่ว่าง 

24. ขอ้ใดไม่ใช่การน าความรูไ้ปใชใ้นการท างานทศันศิลป์ 
      ก. ใชเ้สน้ สี แสง เงา สรา้งพืน้ที่ว่างใหก้บังานวาดภาพ       

ข. วาดภาพที่มีพืน้ที่ว่าง เพื่อใหภ้าพไม่อดึอดั สบายสายตา 
      ค. สงัเกตพืน้ผิวต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาพวาด                 

ง. สรา้งพืน้ที่ว่างในการวาดภาพไดท้ัง้เสน้และสี 

25. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัพืน้ที่ว่าง 
        ก.  พืน้ที่ที่ไม่มีแสงเงาอยู่เลย                       
       ข.  พืน้ที่ที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย                       
       ค.  พืน้ที่ที่ไม่มีพืน้ผิวอยู่เลย                       
        ง.  พืน้ที่ที่ไม่มีรูปร่าง รูปทรงอยู่เลย  
26. ภาพที่มีพืน้ที่ว่างมากเกินไป ท าใหเ้กิดความรูส้ึกอย่างไร 
      ก. อึดอดั                     

ข. แน่น 
      ค. โลง่   
             ง. สบัสน 
27. ภาพวาดจ าเป็นตอ้งมีพืน้ที่ว่างหรือไม่ 
        ก. จ าเป็น เพราะจะท าใหภ้าพดอูดึอดั                    

       ข. จ าเป็น เพราะท าใหภ้าพดสูมจรงิ 

       ค. ไม่จ าเป็น เพราะท าใหว้าดภาพไดน้อ้ยลง            

        ง.  ไม่จ าเป็น เพราะจะท าใหภ้าพสวยงามกว่า 

28. ขอ้ใด คือขอ้ดีของการจดัภาพใหม้ีที่ว่าง 
           ก. ท าใหภ้าพดนู่าสนใจ และมีจดุเด่น                 ข. จะไดไ้ม่ตอ้งวาดภาพเยอะ 

         ค. ท าใหส้ีสนัสดใสมากย่ิงขึน้                   ง.  ท าใหภ้าพดมูีมิติ 



  110 

29. ถา้ไดร้บัโจทยใ์หว้าดภาพ หวัขอ้ “จระเข”้ ควรวาดอย่างไร 
        ก. สรา้งพืน้ผิวที่คลา้ยกบัพืน้ผิวของแอปเปิล                    

         ข. ใชรู้ปทรงสี่เหลี่ยมเป็นโครงสรา้งทัง้หมด 

         ค. ผสมสีแดงกบัสีน า้เงินระบายตวัจระเข ้เพื่อสรา้งความสมจรงิ 

        ง.  สรา้งจุดเด่นดว้ยการเวน้พืน้ที่ว่างรอบ ๆ ตวัจระเข ้

30. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชนข์องการเปรียบเทียบความคิด ความรูส้กึผ่านงานทศันศิลป์ของตนเอง
และบคุคลอื่น 
       ก. ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้                   

       ข. ท าใหเ้กิดความคิดแปลกใหม่ 

       ค. ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ 

       ง.  น ามาปรบัปรุงงานของตวัเองได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตวัอย่างผลงานนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  112 

ชิน้งาน เร่ือง เส้น 
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ชิน้งาน เร่ือง สี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  116 

ชิน้งาน เร่ือง รูปร่าง 
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ชิน้งาน เร่ือง พืน้ผิว 
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ชิน้งาน เร่ือง พืน้ทีว่่าง 
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ชิน้งานรวบยอด 
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