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การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์โดยชุด
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ระบายสีสร้างสรรค์ เพ่ือวดัความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ ซึ่งผู้ วิจยัใช้แบบ
แผนการทดสอบแบบ The single group,posttest-design ซึง่มีกลุม่ทดลองเพียงกลุม่เดียว 

ผลการประเมินคะแนนความคิดสร้างสรรค์พบว่าชุดกิจกรรมทัง้  5 ชุด มีการพัฒนา
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ความคิดสร้างสรรค์ท่ีโดดเดน่ แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในครัง้นี  ้ได้ลงผลให้
นกัเรียนชว่งอาย ุ7-9 ปี มีลกัษณะความคดิสร้างสรรค์ท่ีสงูขึน้ 
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The aim of this research is to study how ten children aged seven to nine to 

draw creative images in the Kolor Me Art School. The duration of the experiment was six 
week in January and February of the 2016 academic year was sixteen the number of 
students in the sample group in order identify the confidence value and using the 
consistency index of the Guilford theory (1967) to iden tify the quality of the 
observation lesson plan was a creative painting designed to measure the creativity of 
the studen ts on learning outcomes, which the researcher used as the single group 
experiment model and the posttest-design, which only has a single experimental group. 

The results of the creative evaluation revealed that all five activities 
which developed creativity, using activities that followed the principles of creativity and 
resulted in creativity in activities There ware three techniques for drawing coloring and 
molding on pizza sheets and fire activities drawing and coloning witn mixed media 
teckniques on crackers and the students showing outstanding creativity in this activity 
set and the students had higher levels of creativity. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
การเปล่ียนแปลงทางการศกึษาในปัจจบุนันัน้ มีความแตกตา่งจากการเรียนรู้ในอดีตเป็น

อย่างมาก ซึ่งการเรียนรู้ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้
ตลอดเวลา และสามารถส่ือสารได้ทันที ทัง้นีก้ารพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพฒันาทกัษะชีวิตอย่างสมบรูณ์และสามารถให้ผู้ เรียน
ด าเนินชีวิตอยูใ่นอนาคตได้อย่างมีคณุภาพ 

ศิลปะมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และศักยภาพของเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการ การสร้างสรรค์
กิจกรรมทศันศิลป์ต่างๆนัน้ นอกจากจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การฝึก
ทกัษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ยงัช่วยพัฒนาด้านมนุษย์สมัพนัธ์ และปลูกฝังระเบียบวินัยในการ
ท างาน อีกทัง้เป็นส่วนหนึ่งของการด ารงรักษาวฒันธรรม และสะท้อนถึงทกัษะชีวิตความเป็นอยูใ่น
สงัคมปัจจบุนักิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ มีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย ผู้สอนต้องค านึงถึง
พัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของ
ผู้ เรียนเป็นระยะๆอย่างต่อเน่ืองดงันัน้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชัน้ ควรใช้รูปแบบวิธีการท่ี
หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดงันัน้
กิจกรรมทางทศันศิลป์ท่ีส่งเสริมจินตนาการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกล่อมเกลา และเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมมนุษย์ ให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รวมทัง้รู้จักเลือกสรรแนวทางปฏิบัติท่ีมี
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมซึ่งเป็นบุคลิกภาพท่ีควรปลูกฝ่ังให้เกิดขึน้กับผู้ เรียนตัง้แต่เด็กช่วง
เล็กๆ เพ่ือน าไปสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพในอนาคต จึงนบัได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ท าให้ผู้ เรียนได้ถ่ายทอดจินตนาการของตนเองออกมาในรูปแบบท่ีผู้ อ่ืนเข้าใจง่าย เป็นการฝึกทกัษะ
ให้มีการเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนๆ ทัง้ยังเป็นการวางรากฐานนิสัยของผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์รู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการท างานได้อย่างมีคุณภาพ
นอกจากนีย้ังช่วยให้พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตใจ และรสนิยมอีกด้วย  (ณัฐวรรณ  เฉลิมสุข, 
2560) 

ในปัจจุบันสังคมเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีรีบเร่งเพ่ือปรับตวัให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ปัญหาตา่งๆขอสงัคมท่ีสบัสนและวุ่นวาย การให้การศกึษาท่ีถกูต้องจะเป็นหนทางในการขจดั
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ความโง่เขลาและความหลงผิดต่างๆได้ ในวงการศึกษาถือว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในเนือ้แท้ของ
กระบวนการศกึษา เพราะศิลปะสามารถพฒันาเดก็ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
และบุคลิกภาพ การเรียนเก่ียวกับศิลปะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจใน คุณค่าของ
สุนทรียภาพและการสร้างสรรค์ เรียนรู้คุณค่าของความผูกพันระหว่างชีวิตกับศิลปะ ท่ีท าให้เกิด
ค่านิยมท่ีดีต่อศิลปวฒันธรรมของชาติ ดงันัน้การเรียนศิลปะจึงมีความส าคญัต่อการศึกษามาก
เพราะศลิปะเป็นพืน้ฐานของประสบการณ์อ่ืนๆ และยงัสร้างเสริมลกัษณะนิสยัให้เดก็มีพฤตกิรรมท่ี
ดี ส่งเสริมให้เด็กมีความไหวพริบ ความนึกคิดท่ีดี ในการน าขบวนการทางศิลปะไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งมีประสิทธ์ิภาพ 

ศิลปะเป็นวิชาท่ียอมรับกนัว่า เป็นพืน้ฐานทางการศึกษาท่ีช่วยพฒันาเด็กเป็นรายบคุคล
ซึ่งควรเร่ิมตัง้แต่เด็กท่ียังเล็กๆอยู่ จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยนัน้จะ
มุ่งเน้นถึงการพฒันาการทางด้านต่างๆ ของเด็กมากกว่าผลงาน ดงันัน้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ
ทางด้านศิลปะจะเป็นการฝึกกล้ามเนือ้มือให้แข็งแรงและสมัพนัธ์กบัการใช้ตา เช่น วาดรูป ระบาย
สี ปัน้ประดิษฐ์ และกิจกรรมอ่ืนๆ เดก็ได้ใช้ส่วนตา่งๆของนิว้มือ ข้อมือ แขน ไหล่ และส่วนอ่ืนๆของ
ร่างกายเพ่ือชว่ยท าให้เดก็เกิดพฒันาการทางด้านร่างกาย เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการใช้
กล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เล็กเป็นอย่างดี และสามารถท าให้เด็กหยิบจับสิ่งต่างๆได้ เพ่ือจะ
น าไปสูก่ารเรียนรู้ของเดก็ตอ่ไป 

การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กนับว่าเป็นความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับเด็ก
นอกจากจะได้รับการพฒันาทางความคิดแล้ว กิจกรรมศิลปะยงัสอดคล้องกบัแบบแผนการเรียนรู้
ของสมองอีกด้วย เด็กจะได้ฝึกปฏิบตัิจริงและมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ผ่านการสงัเกตและ
ฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลายภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีผ่อนคลาย มีอิสระทางความคิด กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์สามารถพฒันาไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมองได้ดี ในการจดักิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์การเรียนการสอนศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กจะต้องจัดกิจกรรม ให้เด็กอย่าง
หลากหลายรูปแบบ เช่นกิจกรรมเล่นกับสี เช่น การเป่าสี การหยดสี การระบายสีด้วยมือ งาน
ศิลปะจึงไม่ควรเป็นการลอกเลียนแบบหรือท าให้เหมือนจริง โดยไม่ต้องเน้นถึงความถูกต้องของ
สัดส่วน แต่จะเน้นการส่งเสริมทางด้านการพัฒนาการของอารมณ์ทางด้านสังคมและความคิด
สร้างสรรค์ ท าให้เด็กสนกุสนานซึมซบัความงามของสิ่งตา่งๆรอบตวัและมีความมัน่ใจ ภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเองควบคูไ่ปกบัความสามารถถ่ายทอดการรับด้าน มิต ิรูปร่าง รูปทรง ขนาดระยะ
สายตา ตามจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ของเด็ก 
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ศิลปะสร้างสรรค์กับเด็กในช่วงวยันีจ้ะมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีมากขึน้ ถ้า
ส่งเสริมเด็กอย่างถูกวิธี ถกูทางจะท าให้เกิดพฒันาการอย่างตอ่เน่ือง การศึกษาไทยยงัไม่มีความ
เข้าใจในการพฒันาเด็กให้มีความคดิสร้างสรรค์ จะเห็นได้วา่ทกุวนันีร้ะบบการศกึษาไทย พยายาม
สร้างกระบวนการคดิสร้างสรรค์ให้กบัเดก็ไทยมากขึน้ เพียงแตบ่างครัง้ก็ยงัไม่มีความเข้าใจมากพอ
เพราะเด็กแตล่ะวยัมีความแตกต่างกันและในการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์
แตล่ะครัง้นัน้จงึต้องแตกตา่งกนัออกไป ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้และเน้นให้เด็ก
เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน เม่ือพวกเขาสนกุและเพลิดเพลินแล้วจะท าให้พวกเขาสามารถคิด
ริเร่ิมอะไรท่ีแปลกใหม่ได้อย่างอิสระและมีเสรีภาพในการแสดงออกทางผลงานของพวกเขา การ
เรียนรู้ของเด็กโดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด จินตนาการ
ได้อย่างเต็มท่ี เด็กสามารถสร้างจินตนาการได้อย่างกว้างขวางกวา่ท่ีเราคาดเดาได้ บางทีภาพวาด
เหล่านัน้ก็อาจจะสะท้อนไปถึงจิตใต้ส านึกและความรู้สึกของเด็กได้ เพราะบางทีเด็กก็ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดได้ แต่เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดออกมาทางผลงาน
ศลิปะได้ 

วิชาศิลปะสร้างสรรค์จึงเป็นรากฐานทางการศกึษาเพราะศิลปะสามารถพฒันาความคิด
ของเด็กได้ ซึ่งเราควรเร่ิมส่งเสริมการเรียนศิลปะให้เด็กตัง้แต่ยงัเล็กๆอยู่ เพราะการเรียนรู้ศิลปะ
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กนัน้จะมุ่งเน้นถึงพฒันาการทางด้านต่างๆของเด็กมากกว่าผลงาน ดงันัน้จะ
เห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปะสร้างสรรค์จะเป็นการฝึกกล้ามเนือ้มือให้แข็งแรงและ
สมัพนัธ์กับการใช้ตา การท่ีจะให้เด็กได้เกิดประสบการณ์ทางด้านศิลปะนัน้ ไม่จ าเป็นท่ีครูผู้สอน
จะต้องเป็นผู้ เชียวชาญทางด้านเทคนิคการสอนศิลปะ แต่ครูผู้ สอนจะต้องเข้าใจและรับรู้ความ
ต้องการของตวัเด็กว่าเหมาะสมกับเนือ้หาในการเรียนรู้หรือไม่ เด็กอาจไม่ได้วาดวตัถุตามความ
เป็นจริงเพียงอย่างเดียวแต่เด็กอาจวาดจากสิ่งท่ีอยู่ภายในใจหรือจิตใต้ส านึกลึกๆกับสิ่งท่ีเขาเห็น 
สิ่งท่ีเขารับรู้หรือรู้สกึก็ได้ 

ปัญหาของการเรียนการสอนทัว่ๆไป ตามโรงเรียนสอนศิลปะ ทางโรงเรียนจะสอนให้เด็ก
ระบายสีในรูปแบบท่ีเหมือนๆกัน สไตล์เดียวกัน ตามแบบท่ีครูผู้ สอนได้เตรียมไว้ให้ การสอน
ลกัษณะแบบนีจ้ะเป็นการสอนท่ีไมดี่ตอ่เดก็ เพราะเดก็จะไมไ่ด้ใช้ความคดิให้การสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตวัเองงานท่ีออกมาสสันอาจสวยสดใส แต่ตวัรูปแบบและการระบายสีเป็นรูปแบบเดียวกัน
หมด เด็กท่ีอายุอยู่ในช่วง 3-9ปี ยงัไม่สมควรมีแผนการเรียนการสอนท่ีให้แบบเด็กวาดตามแบบท่ี
เตรียมไว้ให้ เพราะเด็กในช่วงอายุนีย้งัไม่ควรไปตีกรอบให้เด็กมาเกินไป ควรจะเป็นการสอนแบบ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์และจัดกิจกรรมเด็กได้แสดงความคิดของตัวเอง ปล่อยให้เด็กได้สร้างสรรค์
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ผลงานในแบบท่ีเป็นตวัเองตามธรรมชาตขิองเด็ก ผลงานท่ีได้ออกมาจะเป็นผลงานศิลปะท่ีบริสทุธ์ิ
ปราศจากการแต่งเติมให้กับเด็ก แต่ถ้าผู้ปกครองเลือกท่ีจะให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนเสริมสอน
ศลิปะ ปัญหาหนึง่ท่ีมกัจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีเดก็ได้มาเรียนในโรงเรียนสอนศิลปะ คือ 1.ตวัครูผู้สอน
2. แผนการสอน 3. ผู้ปกครองท่ีไม่เข้าใจในพืน้ฐานของวิชาศิลปะ นีคื้อองค์ประกอบโดยรวมของ
ปัญหาเหลา่นี ้ไม่ใชต่วัเด็กหรือตวัผลงานของเด็ก ตามโรงเรียนสอนศิลปะทัว่ไป ส่วนใหญ่ครูมกัจะ
มีกรอบความคิดการสอนเพียงชุดเดียวในการประเมินผลงานของเด็กหรืออาจมีวิธีการสอนท่ีไม่
หลากหลาย ส่วนใหญ่มักจะเปล่ียนหัวข้อการทดลองด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ ซึ่งไม่สัมพันธ์กับ
พืน้ฐานของเด็ก ถ้าหากเรียนต่อไปเร่ือยๆจินตนาการของเด็กจะถูกจ ากัดด้วยรูปแบบ เทคนิคท่ี
จ าเจและจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี ครูผู้ สอนควรจะสังเกตวิธีการแสดงออกของเด็กในการ
สร้างสรรค์ ว่าแตล่ะคนมีลกัษณะอย่างไรแลละจะพฒันาความพิเศษนัน้อย่างไร ไม่ใช่สอนโดนการ
ปลกูฝ่ังให้เดก็ถนดัเทคนิคเดียวไปในแบบเดียวกนัหมด ถ้าเด็กทัง้คลาสมีงานสไตล์เดียวกนัทัง้หมด
แผนการเรียนการสอนนีอ้าจเป็นการจ ากดัความคิดเดก็ 

ปัญหาเหล่านีอ้าจมาจากระบบแผนการสอนของครูผู้สอนโดยตรงท่ีสอนให้เด็กท างาน
เหมือนกัน โดนมีการยดัเยียดรูปแบบการวาด องค์ประกอบในการมองเห็นความคิด หรือเปรียบ
เหมือนกับทศันคติทางสงัคมท่ีชอบเอาความเป็นผู้ ใหญ่ไปยดัเยียดให้กบัเด็ก ยิ่งเด็กคนไหนรู้มาก
หรือท าได้มากกว่าเยอะกว่าคนอ่ืน เด็กก็จะถูกมองว่าเก่งทั ง้ท่ีเด็กควรจะเป็นตัวของตัวเอง
แสดงออกด้วยความคิดแบบเด็กๆ ในขณะท่ีการเรียนตามสถาบนัเสริมพิเศษเป็นการเรียนแบบเร่ง
พัฒนาด้วยเทคนิคและวิธีการในแบบผู้ ใหญ่การเรียนการสอนแบบนีจ้ึงเป็นการตัดความคิด
สร้างสรรค์การแสดงออกในตวัเด็ก 

ปัญหาความคาดหวงั ผู้ปกครองมกัจะคาดหวงักับความสามารถของเด็กมากเกินไปจึง
เป็นสาเหตกุารท าลายความสุขทางอ้อมของการท างานศิลปะ ศิลปะเด็กควรจะเป็นเร่ืองราวของ
ความสนุกในการท างานของเด็ก การได้เห็นผลของการกระท าและไม่น าไปท าให้เกิดการ
เปรียบเทียบควรปล่อยให้เด็กได้ท าในสิ่งท่ีเขาอยากท า ครูผู้สอนมีหน้าท่ีเสริมสร้างบรรยากาศแห่ง
การสร้างสรรค์ให้กบัเดก็ไมใ่ชตี่กรอบความคดิให้กบัเดก็ 

ด้วยเหตผุลดงักล่าวท าให้ตระหนกัถึงความหมายของการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์จะช่วยพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก ท าให้เด็กได้ฝึกการใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมี
ผลช่วยให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าท า กล้าริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ ท าให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งท่ีตวัเองคิด
และรู้สกึโดยเฉพาะในเด็กเล็กท่ียงัไม่สามารถส่ือสารทางตวัอกัษรได้ดี จะช่วยให้เด็กรักการท างาน 
และมีความภาคภูมิใจในภาพงานศิลปะของตนเอง เม่ือการสร้าวสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กแตล่ะ
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ชิน้เสร็จสิน้  เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของพวกเขามาก และจะท าให้เด็กเกิดความ
กระตือรือร้นท่ีจะสร้างผลงานชิน้ใหม่ต่อไปอย่างสนุกสนาน งานศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กจะช่วย
ฝึกความประณีตและสมาธิได้เป็นอย่างดี เพราะในขณะท่ีเด็กพยายามควบคมุมือให้สามารถวาด
ภาพระบายสีได้ ต้องใช้ความตัง้ใจความพยายามและใช้สมาธิท่ีแน่วแน่มัน่คงตามวุฒิภาวะของ
เด็กแต่ละวัย จึงท าให้เด็กเป็นคนมีสุนทรียภาพ มีความละเอียดอ่อนในจิตใจ  ท าให้รู้คุณค่าใน
ธรรมชาติ ศิลปวตัถหุรือรูปแบบความคิดตา่งๆ ได้ท าให้มีชีวิตและจิตใจท่ีงดงาม ฝึกให้เด็กรู้จกัการ
ท างานร่วมกนั รู้จกัปรับตวัและปรับความคิดให้สอดคล้องกนัยอมรับซึ่งกนัและกนั อนัเป็นพืน้ฐาน
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสามคัคีได้ในสังคมของเรา (พีระพงษ์ กุลพิศาล, 2545) (ชยัณรงค์ เจริญ
พานิชย์กลุ, 2532) 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือพฒันาชดุกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ 
2. เพ่ือศกึษาความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ด้วยชดุกจิกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลการวิจยันีส้ามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการจดัการ

เรียนการสอนทางด้านศลิปะการวาดภาพระบายสี ทัง้ในระบบและนอกระบบของโรงเรียน 
2. การวิจยันีส้ามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใน

การเรียนการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบให้เหมาะสมกบัวฒุิภาวะของเดก็ 
3. การศึกษาครัง้นีท้ าให้ทราบถึงลักษณะของผลงานภาพวาดระบายสีของเด็กๆ และ

ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนานและน่าเรียน เพ่ือจะช่วยให้เด็กเกิดการ
พฒันาความสามารถและความคดิสร้างสรรค์ในการเรียนศลิปะได้ดีขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ7-9 ปี จ านวน10 คน ในโรงเรียน

สอนศิลปะเด็ก Kolor Me Art School ระยะเวลาในการทดลอง 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 วนั ได้แก่
วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ เป็นจ านวนการทดลองทัง้หมด 5 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ชดุกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคดิสร้างสรรค์ของโดยทฤษฎี Guilford 

นิยามศัพท์ 
1. ภาพวาดระบายสี หมายถึง การวาดภาพตามจินตนาการท่ีเด็กได้สร้างขึน้มา การท่ี

เด็กได้วาดภาพขึน้มาจากประสบการณ์จริงท่ีส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ ตอ่การใช้ชีวิตประจ าวนั 
โดยการวาดภาพใช้สีระบายด้วยเทคนิคต่างๆเพ่ือให้เด็กมีความกระตือรือร้นและสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการสร้างสรรค์ผลงาน 

2. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิด
ได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทางจน
น าไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์
คือลักษณะของความคิดท่ีมีหลายมิติ หลายมุมมอง  หลายทิศทาง สามารถคิดได้กว้างไกล ไร้
กรอบ และไร้ขอบเขต 

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
1. มีความคิดริเร่ิม หมายถึง มีความคิดท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ า้กับใคร และแตกต่างจาก

ความคดิธรรมดา 
2. มีความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความคิดท่ีเกิดขึน้เป็นความคิดท่ีไม่ซ า้กนัในเร่ือง

เดียวกนัในด้านตา่งๆ เชน่ การเลือกใช้ถ้อยค า การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ 
3. มีความยืดหยุ่น หมายถึง มีรูปแบบการคิดท่ีอาจน าเสนอเร่ืองราวเดียวกันใน

รูปแบบต่างๆ ท่ีไม่ตายตวัหรือสามารถดดัแปลงความรู้หรือประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆท่ีมีอยู่แล้ว
น ามาเขียนเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน 

4. มีความคิดละเอียดลออ หมายถึง ในการคิดสามารถเก็บรายละเอียดของเร่ือง
ตา่งๆ อย่างมีขัน้ตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างชดัเจน สามารถจดัแตง่ความคิดหลกัให้
นา่สนใจยิ่งขึน้ (Guilford) 

3. ชุดกิจกรรมแผนการเรียนสอน หมายถึง เป็นส่ือการสอนโดยใช้นวตักรรมการสอนใน
ลกัษณะของส่ือผสมท่ีสร้างขึน้ เพ่ือไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ขนมปังมาเป็น
ส่ือการสอนเพราะเป็นสิ่งท่ีเด็กคุ้นชินในชีวิตประจ าวนัจึงน ามาตอ่ยอดในการสร้างสรรค์ผลงานท่ี
แปลกใหม่เพ่ือดงึดดูให้เด็กมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานอย่างสนุกสนานมากขึน้  
โดยใช้ทฤษฎีของ (Guilford) มาชีว้ดัความคดิสร้างสรรค์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีความคิด
สร้างสรรค์ของ Guilford 

- ความคล่องแคลว่ 
- ความคิดยืดหยุน่ 

- ความคิดริเร่ิม 
- ความคิดละเอียดลออ 

ชดุกิจกรรมวาดภาพระบายสี 

ทฤษฎีการสร้างกิจกรรม
ศลิปะ ส าหรับเดก็ 7-9 ปี 

ของ Guilford 

- ความคิดสร้างสรรค ์

- ความมีเหตุผล 

- การแกปั้ญหา 
 

การวาดภาพระบายสี 
- เส้น สี แสง เงา 
- รูปร่างรูปทรง 
- องค์ประกอบ 

ทฤษฎีศลิปะส าหรับเดก็ 
- เนือ้หา 

- วิธีการคดิ 
- ผลของการคิด 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
หลงัจากได้เรียนชดุกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ เด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์อยู่

ในระดบัท่ีดี 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

 
เอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิชาศิลปศึกษา 

1 .ศลิปศกึษาและทฤษฎีศลิปะเดก็ 
1.1 ทฤษฎีการรับรู้ทางศลิปะ 
1.2 การรับรู้ความงามทางศลิปะ 
1.3 การรับรู้คณุคา่ของความงาม 

2. ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ 
2.1 องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 
2.2 ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์ 
2.3 คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ 
2.4กระบวนการสร้างสรรค์งานศลิปะ 
2.5 ประเภทของความคดิสร้างสรรค์ 
2.6 การเสริมสร้างความคดิสร้างสรรค์ ของเดก็ 

3. การพฒันาการทางศลิปะ 
3.1 พฒันาการทางด้านร่างกาย 
3.2 พฒันาการความคดิสร้างสรรค์ในเดก็ 
3.3 พฒันาการทางความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั 

4. ชดุกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ 
4.1 ความหมายของชดุกิจกรรม 
4.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 
4.3 องค์ประกอบของชดุกิจกรรม 
4.4. ประโยชน์ของชดุกิจกรรม 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเทศและตา่งประเทศ 
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เอกสารที่เก่ียวข้องกับวิชาศิลปศึกษา 

1. ศิลปศึกษาและทฤษฎีศิลปะเดก็ 
ความหมายของศลิปะเด็กศลิปะ เป็นผลงานท่ีเกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญา

และทัศนคติรวมทัง้ทักษะความช านิ ช านาญของมนุษย์ การสร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบันมี
แนวโน้มไปในทางการสร้างสรรค์และการแสดงออกของอารมณ์และความคิด ดงันัน้ งานศลิปะนัน้
อย่างน้อยท่ีสดุควรก่อให้เกิดอารมณ์ และ ความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ เป็นงานท่ีส่ือให้ผู้ชมเกิด
จินตนาการนอกจากนัน้ งานศิลปะท่ีดีควรจะมีคณุคา่ทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบ
ของสนุทรียภาพ (สลุกัษณ์ เทียนสวุรรณ, 2524) 

ศลิปะส าหรับเด็กนัน้แตกตา่งส าหรับศิลปะส าหรับผู้ ใหญ่ คือ สิ่งท่ีเด็กแสดงออกซึ่งความ
เจริญเติบโต ความนึกคิด ความเข้าใจและการแปลความหมายของสิ่งแวดล้อม แต่เม่ือเขาโตขึน้
วิธีการและสิ่งท่ีเขาแสดงออกก็จะเปล่ียนไป (โลเวนเฟลด์และบริเตน, 1975 : 7) 

(วิรุณ  ตัง้เจริญ, 2545)กล่าวว่า ศิลปะเด็กในท่ีนีห้มายถึงศิลปะท่ีมองเห็นได้ ท่ีเรียกว่า
ทศันศิลป์คือ ศิลปะสองมิต ิคือ งานศลิปะบนพืน้ราบท่ีสามารถวดัความกว้างและความยาวได้เช่น
ภาพวาด ภาพพิมพ์ ภาพกระดาษปิด ฯลฯ และศลิปะสามมิติ คือ ศลิปะท่ีปรากฏรูปทรงท่ีสมัผสัได้
ทัง้ความกว้าง ยาว และความหนาหรือสงู เช่น รูป โครงสร้างฯลฯ ศิลปะเด็กเป็นเสมือนการส่ือสาร
ท่ีมองเห็นได้ เพราะศลิปะเดก็เป็นตวัแทนความรู้สกึนึกคิดของเขาโดยตรง 

(แครบทรี ทอม, นิมิตร ศลัยา, & เยาวมาลย์ วีระกิตติ, 2529) กลา่วว่า งานศลิปะของเด็ก
จะเน้นกระบวนการมากกว่าผลงานท่ีเสร็จแล้ว เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแสดงออกถึง
ความรู้สึกนึกคิด เป็นการส ารวจตรวจสอบส่ือศิลปะ และเป็นเร่ืองราวของเกณฑ์ภายในมากกว่า
ภายนอก ศิลปะเด็กเป็นส่ือชีใ้ห้เห็นแบบแผนของความคิดและความรู้สึกส่วนตวัความสนกุสนาน
เพลิดเพลิน งานศิลปะเด็กอาจจะมีคณุคา่เช่นวิจิตรศิลป์ได้ แตเ่ราไม่ได้วางเป้าหมายหรือคาดหวงั
ไว้เช่นนัน้ ฉะนัน้ศิลปะของเด็กเป็นการหยัง่รู้ภายในท่ีเก่ียวข้องกับโลกของวตัถุ และสภาพการณ์
ของมนษุย์อนัมีผลไปสูบ่คุลิกและลกัษณะนิสยัของเด็กตอ่ไป 

(เลิศ อานันทนะ, 2535) ให้ความหมายของศิลปะเด็กไว้ว่า แท้ท่ีจริงศิลปะเด็กนัน้ คือ
“ภาษาสากล” เช่นเดียวกับภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ท่ีสามารถส่ือความหมายให้เกิด
ความเข้าใจได้ง่าย เน่ืองจากศิลปะมีกิจกรรมหลายรูปแบบ และสามารถเปล่ียนแปลงให้เหมาะสม
กบัระดบัความสามารถเดก็ทกุเพศทกุวยัได้เป็นอยา่งดี 

รวมสรุป ความหมายของศิลปะเด็กนัน้ไม่ใช่เพียงการวาดภาพ ระบายสี หรือการ
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆเท่านัน้ แต่ศิลปะส าหรับเด็กหมายถึงการแสดงออก การส่ือสาร การถ่ายทอด
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จินตนาการความริเร่ิมสร้างสรรค์ ของเด็กแต่ละคนท่ีบอกเร่ืองราวเก่ียวกับตัวเขาเองและ
สิ่งแวดล้อม 

ทฤษฏีศิลปะ คือ ศิลป์วิจารณ์เป็นความรู้อย่างหนึ่งในสุนทรียศาสตร์ ศิลป์วิจารณ์ 
หมายถึงการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะอย่างมีหลักการ ศิลป์วิจารณ์เป็นการใช้ทฤษฎี
ศิลปะเป็นฐานเพ่ือค้นหาคณุค่า ความงามในผลงานศิลปะนัน้ๆ ฉะนัน้ การศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี
ศิลปะในท่ีนี ้จึงไม่ใช่เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างงานศิลปะ แต่เพ่ือน าความรู้นีไ้ปใช้ประกอบการท า
ศิลป์วิจารณ์ เพราะการเข้าถึงความงามทางศิลปะต้องเข้าใจใน หลกัการและทฤษฏีซึ่งเปรียบเป็น
ไวยากรณ์ของศิลปะเช่นเดียวกับการเข้าใจไวยากรณ์ภาษา ก็มีประโยชน์ในการวิจารณ์ศิลปะ
ประเภทวรรณกรรม เป็นต้นทฤษฎีศลิปะประกอบด้วย คา่ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่าง 2 ส่วนคือ
สว่นประกอบมลูฐานของศลิปะ (Elements of Art) และหลกัการศลิปะ (Principle of Art) 

1.1 ทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะ 
การรับรู้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง ท่ีท าให้มนษุย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทศันะคติ และ

ความรู้สกึ เม่ือมนษุย์ผ่านกระบวนการรับรู้ จะแสดงจากความรู้สกึสิ่งท่ีตนได้รับรู้ออกมา (โสภา ชพิ
กลุชยั. 2521 : 129) หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งก็คือเม่ือมนษุย์ได้รับรู้ก็จะเกิดจากการเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนได้
รับรู้นัน้ๆ แต่มนุษย์รับรู้ก็ด้วยความตัง้ใจ (Focus) ถ้าปราศจากความตัง้ใจแล้ว ย่อมไม่สามารถ
รับรู้เพ่ือเกิดการเรียนรู้ได้ ดงัเช่นเราอาจเคยมีประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตวัเราในลกัษณะทัง้ๆ ท่ีเรา
ลืมตาอยู่ แล้วมีคนเดินผ่านหน้าเราไปโดยท่ีเรามิได้สนใจตัง้ใจท่ีรับรู้ ในกรณีเช่นนีถ้้ามีใครถามว่า
คนท่ีเดินผา่นหน้าเราไปนัน้เป็นหญิงหรือชาย เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายเขาสีอะไร มีหน้าตาเป็นอยา่งไร 
เราอาจบอกไม่ได้เลยแม้แตเ่พศท่ีผ่านเราไปว่าเป็นหญิงหรือชาย ท่ีเป็นเช่นนี ้เพราะเราปราศจาก
ความตัง้ใจจะรับรู้ดงันัน้ ความตัง้ใจท่ีจะรับรู้จึงเป็นความส าคญัอนัดบัแรกท่ีท าให้มนุษย์สามารถ
รับรู้และเกิดการเรียนรู้ได้เม่ือมนษุย์มีความตัง้ใจ มีความพร้อมท่ีจะรับรู้ยอ่มสามารถเกิดการเรียนรู้
ได้ การเรียนรู้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด 
ความรู้สึก และทัศนคติเกิดขึน้กับผู้ เรียนรู้ แต่จะเกิดขึน้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับประสบการณ์
และลกัษณะการรับรู้นัน้ๆ ในทางศิลปะถือวา่ 3 ประสบการณ์การรับรู้เป็นรากฐานท่ีท าให้ผู้ รับรู้เกิด
สุนทรียศิลป์คนเราต้องสามารถรับรู้ก่อนจึงจะเกิดความซาบซึง้ ในสิ่งเร้าท่ีเราได้รับรู้ (มะลิฉัตร  
เอือ้อานนัท์, 2545) 

1.2 การรับรู้ความงามทางศิลปะ 
การรับรู้ความทางศิลปะ หมายถึง การรวบรวมมวลประสบการณ์จากการเห็นด้วยการ

สงัเกตรูปแบบของวตัถุสิ่งของตา่งๆ เพ่ือให้เกิดความคิดท่ีจะน าไปถ่ายทอดรูปแบบบนพืน้ระนาบ
ผิวตา่งๆการรับรู้เป็นกระบวนการสืบเน่ืองจากการสงัเกต เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดในการเขียนภาพ 
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และยงัหมายถึง การมองเห็นรูปทรงท่ีเป็นศิลปะและพยายามท าความเข้าใจกับรูปทรงท่ีมองเห็น
นัน้ๆ เป็นอาการลึกซึง้กว่ากระบวนการใช้สายตาตามปกติธรรมดา รูปทรงท่ีมองเห็น คือ ภาพของ
ผลงานศลิปกรรม อนัเป็นผลท่ีได้จากการจดัองค์ประกอบท่ีมองเห็นสิ่งตา่งๆ เข้าด้วยกนัแล้วเห็นได้
ง่ายและเดน่ชดัขึน้ 

1.3 การรับรู้คุณค่าของความงาม 
ความงามเป็นสิ่งท่ีทกุคนสามารถรับรู้และสมัผสัได้ มนษุย์เราตา่งก็พึงพอใจในความงาม

และมีความสขุเม่ือได้สมัผสักบัความงาม สามารถแบง่การรับรู้ความงามออกเป็น 3 ลกัษณะดงันี ้
1.3.1 การรับรู้ความงามได้จากภายในตวัวตัถุ เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามท่ี

เป็นคณุสมบตัภิายในตวัวตัถหุรือผลงานศลิปะ ปรากฏให้เห็นในลกัษณะความเหมาะสมของขนาด
สัดส่วน รูปร่าง รูปทรง เส้น สี แสงเงา ลักษณะผิว ฯลฯ เช่น เรารับรู้ความงามของดอกไม้ท่ีถูก
ก าหนดมาโดยธรรมชาติปรากฏให้เห็นถึงลกัษณะความเหมาะสมของของรูปร่าง ความได้สดัส่วน
ของกลีบดอก และสีสนั ส่วนความงามในผลงานศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ท่ีปรากฏ
ให้เห็นลกัษณะความเหมาะสมของการน าทศันธาตทุางศลิปะมาจดัองค์ประกอบศลิป์ 

1.3.2 การรับรู้ความงามได้จากจิตก าหนด เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามท่ีเกิด
จากความรู้สึกและจิตใจของแต่ละคนเป็นตวัก าหนด ดังนัน้ คุณค่าความงามของวัตถุหรืองาน
ศิลปะจึงไม่คงท่ีและขึน้อยู่กับความชอบ รสนิยมท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่ง
เปล่ียนไปตามคตคิวามเช่ือของบคุคลหรือสงัคมในแตล่ะยคุสมยั 

1.3.3 การรับรู้ความงามได้จากสภาวะความสมัพนัธ์ของวตัถุและจิตใจ เป็นการรับรู้
คณุคา่ของความงามท่ีเกิดจากสภาวะความสมัพนัธ์ของวตัถหุรือผลงานศลิปะท่ีมีคณุคา่ความงาม
อยู่จริง จิตใจต้องอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะรับรู้และช่ืนชมต่อคุณค่าความงามในวัตถุหรือผลงาน
ศิลปะนัน้ โดยจ าเป็นต้องมีหลกัเกณฑ์บางอย่างเป็นเคร่ืองมือพิจารณา จึงจะเป็นการรับรู้คณุค่า
ของความงามท่ีสมบรูณ์ 

โดยสรุป ความงามเป็นสิ่งท่ีทุกคนสามารถรับรู้และสมัผสัได้ มนษุย์เราตา่งก็พึงพอใจใน
ความงาม และมีความสุขเม่ือได้สัมผัสกับความงาม สามารถแบ่งการรับรู้ความงามออกเป็น 3
ลักษณะ คือการรับรู้ความงามได้จากภายในตัววัตถุ เป็นการรับรู้คุณค่าของความงามท่ีเป็น
คณุสมบตัิภายในตวัวตัถุหรือผลงานศิลปะ ปรากฏให้เห็นในลักษณะความเหมาะสมของขนาด
สดัส่วน รูปร่าง รูปทรง เส้น สี แสงเงา ลกัษณะผิว ฯลฯการรับรู้ความงามได้จากจิตก าหนด เป็น
การรับรู้คุณค่าของความงามท่ีเกิดจากความรู้สึกและจิตใจของแต่ละคนเป็นตวัก าหนดการรับรู้
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ความงามได้จากสภาวะความสมัพนัธ์ของวตัถุและจิตใจ เป็นการรับรู้คณุค่าของความงามท่ีเกิด
จากสภาวะความสมัพนัธ์ของวตัถหุรือผลงานศลิปะท่ีมีคณุคา่ความงามอยูจ่ริง 

2. ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมจินตนาการเรียนรู้ 

การเปล่ียนแปลงทางการศกึษาในปัจจบุนันัน้ มีความแตกตา่งจากการเรียนรู้ในอดีต
เป็นอย่างมาก ซึ่งการเรียนรู้ในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้ตลอดเวลาและสามารถส่ือสารได้ทันที ทัง้นีก้ารพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพฒันาทกัษะชีวิตอย่างสมบรูณ์และสามารถให้ผู้ เรียน
ด าเนินชีวิตอยูใ่นอนาคตได้อย่างมีคณุภาพ 

ศิลปะมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้และศกัยภาพของเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะการแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการ การสร้างสรรค์
กิจกรรมทศันศิลป์ต่างๆนัน้ นอกจากจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การฝึก
ทกัษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ยงัช่วยพัฒนาด้านมนุษย์สมัพนัธ์ และปลูกฝังระเบียบวินัยในการ
ท างาน อีกทัง้เป็นส่วนหนึ่งของการด ารงรักษาวฒันธรรม และสะท้อนถึงทกัษะชีวิตความเป็นอยูใ่น
สงัคมปัจจบุนักิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ มีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย ผู้สอนต้องค านึงถึง
พัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของ
ผู้ เรียนเป็นระยะๆอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชัน้ ควรใช้รูปแบบวิธีการท่ี
หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดงันัน้
กิจกรรมทางทศันศิลป์ท่ีส่งเสริมจินตนาการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกล่อมเกลา และเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมมนุษย์ ให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยรวมทัง้รู้จักเลือกสรรแนวทางปฏิบัติท่ีมี
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมซึ่งเป็นบุคลิกภาพท่ีควรปลูกฝ่ังให้เกิดขึน้กับผู้ เรียนตัง้แต่เด็กช่วง
เล็กๆ เพ่ือน าไปสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพในอนาคต จึงนบัได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ ง เพราะ
ท าให้ผู้ เรียนได้ถ่ายทอดจินตนาการของตนเองออกมาในรูปแบบท่ีผู้ อ่ืนเข้าใจง่าย เป็นการฝึกทกัษะ
ให้มีการเช่ือมโยงสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนๆ ทัง้ยังเป็นการวางรากฐานนิสัยของผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์รู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการท างานได้อย่ างมีคุณภาพ 
นอกจากนีย้ังช่วยให้พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตใจ และรสนิยมอีกด้วย (ณัฐวรรณ  เฉลิมสุข, 
2560) 

การสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางความคิดสติปัญญา จัดเป็นเป็นความคิด
ระดบัสูงเพราะการสร้างสรรค์มิได้ใช้แค่การจดจ าเพ่ือสนองตอบจุดมุ่งหมาย หากจะต้องใช้การ
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วิเคราะห์ การสงัเคราะห์การประมวลผล ร่วมกับจินตนาการเพ่ือคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆ จึงกล่าวได้
วา่ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากการท างานร่วมกนัอย่างสมดลุระบบระหว่างสมองซีกซ้ายกบัสมอง
ซีกขวา เหตผุลความจริงประสานกับจินตนาการ ความคิดฝัน แต่ทัง้นีก้ารสร้างสรรค์จะสมบูรณ์ก็
ตอ่เม่ือมีการปฏิบตักิารเพ่ือให้เห็นผลในเชิงประจกัษ์ ต้องอาศยัทกัษะการปฏิบตัิการ ความช านาญ
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนประกอบกับความมานะพยายามประกอบกับความพร้อมด้านวัสด ุ
อปุกรณ์ และเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีตอบสนองการปฏิบตัิการ จึงจะก่อให้เกิดนวตักรรมตา่งๆ สามารถ
ตรวจสอบและประเมินสมัฤทธ์ิผลได้ สิ่งใหม่ท่ีเกิดขึน้นัน้จะต้องมีคณุลกัษณะรวมถึงคณุสมบตัิท่ีมี
ประโยชน์และตอบสนองความต้องการในด้านตา่ง ๆ ของมนษุย์ได้ทัง้ในด้านกายภาพหรือทางด้าน
จิตใจ ประดิษฐ์กรรมหรือนวตักรรมนัน้จงึสามารถเรียกวา่ "งานสร้างสรรค์"ได้ (ไชยยศ จนัทราทิตย์, 
2007) 

ความคิดสร้างสรรค์คือความคิดท่ีสามารถในการสงัเคราะห์สามารถในวิเคราะห์และ
และมีความสามารถในน าไปปฏิบตัิได้มีลกัษณะเป็นความรวมความคิดหลายทางและมีลกัษณะ
คล้ายๆกับกระบวนการแก้ ปัญหามีความแตกต่างเพียงกระบวนการแก้ปัญหามีนัน้จะมี
วตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้เด่นชัดเฉพาะเร่ืองแต่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ จ าเป็นท่ีบุคคลจะต้องรู้จัก
จินตนาการและถ้าขาดจินตนาการก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาทางความคิดสร้างสรรค์ได้ความคิด
สร้างสรรค์ประการส าคญัผู้คิดนัน้จะต้องไม่ทุกข์ ไม่มีความรู้สึกทุกข์ ไม่รู้สึกบีบคัน้ คิดตามความ
เป็นจริง คดิตรงกบัสภาพแหง่ตามท่ีเป็นจริงนัน้ ในความคิดสร้างสรรค์จะต้องสร้างความสขุด้วย จึง
จะเป็นความสร้างสรรค์ เป็นความคดิสร้างสขุ โดยมีธรรมฉนัทะเป็นตวัขบัเคล่ือนกระบวนการคิด 

ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดท่ีดี ควรมีลกัษณะ ลึก กว้างไกล และสร้างสรรค์ ค าว่า ลึก หมายถึง สิ่งท่ีมิใช่

เพียงสมัผสั มีความเป็นไปได้และมีความชดัเจน กว่าง เป็นการสร้างภาพท่ีมีมุมมองอนัเกิด จาก
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ อย่างรอบครอบ ไกล เป็นการมองไปข้างหน้าในระยะยาว โดย
ค านึงถึงสิ่งอันพึงปรารถนา ส่วนค าว่า สร้างสรรค์ นัน้ เป็นการพิจารณาเพ่ือสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้
เกิดขึน้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือท่ีต้องใช้อยู่เป็นประจ าของมนุษย์และมี
พลังอ านาจมากท่ีสุดเหนือสิ่งอ่ืนใดเสมอ ดังนัน้ บุคคลจึงไม่เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจใน
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เท่านัน้ แต่ยังต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนให้เป็น
ประโยชน์รวมทัง้ตองการให้ได้ช่ือวา่เป็นผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์เพิ่มมากขึน้ด้วย 

ความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ 
1. เป็นความคดิ ประดษิฐ์ หรือการท าท่ีแปลกใหม ่เป็นผลงานท่ีริเร่ิมเอง ไมมี่ตวัอยา่ง

ไว้ให้มีประโยชน์มีคณุคา่ 
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2. เป็นความคิดหรือการกระท าท่ีแก้ปัญหาได้ โดยสามารถมองหาทางเลือกหลายทิศ
หลายทางในการแก้ปัญหา 

3. เป็นความคิดริเร่ิมท่ีแสดงออกอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความคงทน และสามารถ
ดดัแปลงพฒันาไปจนถึงจดุท่ีสมบรูณ์ได้ 

หลักการที่เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 
1. การใช้สมองซกึขวาเช่ือมโยงกบัสมองซีกซ้าย 
2. การฝึกการคดินอกกรอบ 
3. การฝึกการคดิทางบวก 
4. การฝึกการคดิแบบริเร่ิม คลอ่งตวั ยืดหยุน่ และละเอียดลออ 

การคิดนัน้อาจคิดได้หลายอย่าง จะคิดให้วฒันะ คือ คิดแล้วท าให้เจริญงอกงามก็ได้ จะ
คิดให้หายนะ คือ คิดแล้วท าให้พินาศฉิบหายก็ได้ การคิดให้เจริญจึงต้องมีหลกัอาศยั หมายความ
ว่าเม่ือคิดเร่ืองใด สิ่งใด ต้องตัง้ใจให้มั่นคงในความเป็นกลางไม่ปล่อยให้อคติอย่างหนึ่งอย่างใด
ครอบง าให้มีแตค่วามจริงใจตามเหตผุลท่ีถกูต้องและเป็นธรรม 

2.1 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดนี ้จะเห็นได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์คือความคิดท่ีสามารถใน

การสังเคราะห์ สามารถในวิเคราะห์และและมีความสามา รถในน าไปปฏิบัติได้ มีลักษณะเป็น
ความรวมความคิดหลายทาง และมีลกัษณะคล้าย ๆ กับกระบวนการแก้ปัญหา มีความแตกต่าง
เพียงกระบวนการแก้ปัญหามีนัน้จะมีวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้เด่นชดัเฉพาะเร่ือง แต่กระบวนการคิด
สร้างสรรค์จ าเป็นท่ีบคุคลจะต้องรู้จกัจินตนาการ และถ้าขาดจินตนาการก็จะไม่สามารถแก้ปัญหา
ทางความคดิสร้างสรรค์ได้ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถเฉพาะตัวหรือเป็นพรสวรรค์ท่ีติดตัวมาแต่
ก าเนิดความคดิสร้างสรรค์สามารถพฒันาได้ไมว่า่จะเดก็หรือผู้ใหญ่ 

การฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ควรเร่ิมตัง้แตช่่วงปฐมวยัเพราะเป็นช่วงเวลาท่ีเซลล์สมอง
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ยิ่งเด็กได้ใช้ความคิดมากเท่าไร ใยประสาทก็จะยิ่งเจริญเติบโตมาก
เทา่นัน้ 

กิ ลฟ อ ร์ด  (Guilford  J. P., Christensen  Paul R., & Wilson  Robert C., 1953) 
นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัได้ศกึษาค้นพบว่าองค์ประกอบพืน้ฐานของความคิดสร้างสรรค์ 4 ประการ 
คือ 

1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซ า้กนัในเร่ือง
เดียวกนั แบง่เป็น 
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1.1 ความคดิคลอ่งแคล่วทางด้านถ้อยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถ
ในการใช้ถ้อยค าในรูปแบบตา่งๆ อยา่งคลอ่งแคลว่ 

1.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงความสัมพันธ์ (Associa-tional 
Fluency) เป็นความสามารถคิดหาถ้อยค าท่ีเหมือน หรือคล้ายกันได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ใน
เวลาท่ีก าหนดให้ 

1.3 ความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยค และน าค ามาเรียงกันอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้ประโยคท่ี
ต้องการ 

1.4 ความคลอ่งแคล่วในการคิด (ldeational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะ
คดิสิ่งท่ีต้องการภายในเวลาท่ีก าหนด 

2. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคดิท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ า้แบบใคร เป็น
ความคดิท่ีแปลกแตกตา่งไปจากความคดิธรรมดา ความคดิริเร่ิมอาจจะมาจากความคดิท่ีมีอยู่ก่อน
แล้ว แล้วน ามาดดัแปลงเพื่อให้กลายเป็นสิ่งใหม่ 

3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความยืดหยุ่นทัง้ความคิดและการ
กระท า เป็นความสามารถในการปรับสภาพของความคิดในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ความคิดยืดหยุ่น
เป็นปริมาณของจ าพวกหรือกลุ่มของประเภทท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเช่นเดียวกับความคิด
คลอ่งตวั คือ เน้นในเร่ืองของปริมาณท่ีเป็นประเภทนัน่เอง 

ความคิดยืดหยุ่น เป็นตวัเสริมให้ความคิดคล่องแคล่วมีความแปลกท่ีแตกต่าง
ออกไปหลีกเล่ียงการซ า้ซากจ าเจ เป็นการเพิ่มคุณภาพของความคิดให้มีมากขึน้ด้วยการจดัเป็น
หมวดหมู ่และมีหลกัเกณฑ์มากยิ่งขึน้ ประเภทของความคดิยืดหยุน่แบง่ ออกเป็น 

3.1 ค วาม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น ท่ี เกิ ด ขึ ้น ทั น ที  (Spontaneous Flexibility)  เป็ น
ความสามารถท่ีจะพยายามคิดให้ได้หลายอย่าง อย่างมีอิสระ เช่น คนท่ีมีความยึดหยุ่นในการคิด
ด้านนีจ้ะคิดได้ว่า ประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างได้หลายอย่าง ในขณะท่ีคนไม่มีความคิด
สร้างสรรค์จะคดิได้เพียงอยา่งเดียว หรือสองอยา่งเทา่นัน้ 

3.2 ความคิดยืดหยุ่นชนิดดัดแปลง (Adaptive Fluency) ซึ่งมีประโยชน์ต่อ
การแก้ปัญหา คนท่ีมีความคดิยืดหยุน่จะคดิได้โดยไมซ่ า้กนั 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด คิด
เป็นขัน้ตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพพจน์ได้อย่างชัดเจน ความคิดละเอียดลออจัดเป็น
รายละเอียดท่ีน ามาตกแตง่ และขยายความคดิครัง้แรกให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
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ส าหรับพัฒนาการของความคิดละเอียดลออนัน้ จะพบว่าบุคคลท่ีมีความคิด
ละเอียดลออสูงจะมีการสังเกตสูงตามไปด้วย และเด็กหญิงมักมีความคิดละเอียดลออสูงกว่า
เด็กผู้ ชายในวัยเดียวกัน นอกจากนีค้วามคิดละเอียดลออขึน้อยู่กับอายุของแต่ละคนอีกด้วย 
กลา่วคือยิ่งอายมุากมีความคิดละเอียดลออมากขึน้ 

 ตอ่มาในปี 1971 กิลฟอร์ด และฮอฟเนอร์ (Guildford and Hoepfner.1971:125-
143) ได้ศกึษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม และพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ต้องมี
องค์ประกอบอยา่งน้อย 8 องค์ประกอบคือ  

1. ความคดิริเร่ิม (Originality) 
2. ความคดิคลอ่งตวั (Fluency) 
3. ความคดิยืนหยุน่ (Flexibility) 
4. ความคดิละเอียดลออ (Elaboration) 
5. ความคดิไวตอ่ปัญหา (Sensitivity of Problem) 
6. ความสามารถในการให้นิยามใหม ่(Redefinition) 
7. ความซมึซาบ (Penetration)1 
8. ความสามารถในการท านาย (Prediction) 

กิลฟอร์ด (Guildford.1967) กลา่ววา่ กระบวนการคดิสร้างสรรค์มีล าดบัขัน้ดงันี ้
1. การรู้และการเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ

เข้าใจสิ่งตา่งๆ ได้อยา่งเร็ว 
2. การจ า (Memory) คือ ความสามารถของสมองในการสะสมข้อมูลต่างๆท่ี

ได้เรียนรู้มา และสามารถระลกึออกมาได้ตามท่ีต้องการ 
3. การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของ

สมองในการให้การตอบสนองท่ีถกูต้องและดีท่ีสดุจากข้อมลูท่ีก าหนดให้ 
4. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ

ตดัสินข้อมลูท่ีก าหนดให้ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิสร้างสรรค์ 
 ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา (Structure of lntellect  Model) ทฤษฎีท่ีใช้เป็น

แนวคิดในการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ครัง้นีคื้อ ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา (Structure of 
lntellect  Model) ของกิลฟอร์ด (Guilford.1967:60-64) ได้อธิบายความสามารถทางสมองของ
มนษุย์ออกมาเป็น 3 มิต ิได้แก่ 
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 มิติท่ี 1 เนือ้หา (Content) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าท่ีเป็นส่ือในการคิด 
ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ด้านคือ 

1. ภาพ (Figural) หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีจะรับรู้และระลึกได้ เช่น 
ภาพตา่งๆ 

2. สญัลกัษณ์ (Symbol) หมายถึง ข้อมลูท่ีอยู่ในรูปของเคร่ืองหมายตา่งๆ เช่น 
ตวัอกัษร ตวัโน๊ต และสญัลกัษณ์ตา่งๆ 

3. ภาษา (Semantic) หมายถึง ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปถ้อยค าท่ีมีความหมายตา่งๆ 
แตบ่างอยา่งไมอ่ยูใ่นรูปถ้อยค าก็มี เชน่ ภาษาใช้ 

4. พฤติกรรม ( Behavior) หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นการแสดงออกของกิริยา 
อาการของมนษุย์ รวมทัง้ทศันคต ิการรับรู้ ความคดิ เชน่ การยิม้ การหวัเราะ การแสดงความเห็น 

มิติท่ี  2 วิธีคิด (Operation) เป็นมิติท่ีแสดงลักษณะการท างานของสมองใน
ลกัษณะตา่งๆ ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ  

1. การรู้จักและเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของ
บคุคลท่ีรู้จกัและมีความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ทนัทีทนัใด เช่น เม่ือเห็นของเล่นรูปร่างกลมๆ ท าด้วย
ยางผิวเรียบ ก็บอกได้วา่เป็นลกูบอล 

2. การจ า (Memory) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีจะเก็บ
สะสมรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ แล้วสามารถระลึกออกมาในรูปเดิมได้ตามท่ีต้องการ เช่น การจ า
หมายเลขประจ าตวั การทอ่งสตูรคณู 

3. การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นความสามารถทางสมอง
ของบคุคลท่ีสามารถคิดได้หลายแง่หลายมมุหลายทิศทาง คดิหาค าตอบได้โดยไม่จ ากดัจ านวนจาก
สิ่งเร้าท่ีก าหนดให้ในเวลาจ ากดั เชน่ ให้บอกสิ่งท่ีขึน้ต้นด้วยค าวา่ น า้ มาให้มากท่ีสดุ 

4. คิดแบบเอกนยั (Convergent Thinking) เป็นความสามารถทางสมองของ
บคุคลท่ีสามารถสรุปข้อมลูได้ดีท่ีสดุจากข้อมลูท่ีก าหนดให้ และการสรุปเป็นค าตอบนัน้จะเน้นเพียง
ค าตอบเดียว เชน่ การเลือกค าตอบในการท าข้อสอบแบบเลือกตอบ 

5. การประเมินคา่ (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีสามารถ
หาเกณฑ์ท่ีสมเหตสุมผลเก่ียวกบัความดี ความงาม ความเหมาะสม จากข้อมลูท่ีก าหนดให้ 

มิติท่ี 3 ผลของการคิด (Product) เป็นมิติท่ีแสดงถึงผลท่ีได้จากการท างานของ
สมอง เม่ือสมองได้รับข้อมลูจากมิตท่ีิ 1 และใช้ความสามารถในการตอบสนองสิ่งเร้า ซึง่เป็นวิธีการ
คดิตามมิตท่ีิ 2 ผลท่ีออกมาเป็นมิตท่ีิ 3 ซึง่แบง่ออกเป็น 6 ด้านคือ 



  19 

1. หน่วย (Units) หมายถึง ส่วนย่อยๆ ท่ีถูกแยกออกมา มีคุณสมบัติเฉพาะ
ของตนเองท่ีแตกตา่งไปจากสิ่งอ่ืนๆ เชน่ หมา แมว มด นก เป็นต้น 

2. จ านวน (Classes) หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตท่ีมีคุณสมบตัิบางประการ
ร่วมกนั เชน่ สนุขั ปลาวาฬ คน เป็นพวกเดียวกนั เพราะตา่งเลีย้งลกูด้วยนมเหมือนกนั 

3. ความสัมพันธ์ (Relations) หมายถึง ผลของการเช่ือมโยงความคิดแบบ
ตา่งๆ ตัง้แต่ 2 หน่วยเข้าด้วยกนั โดยอาศยัลกัษณะบางประการเป็นเกณฑ์ อาจอยู่ในรูปของหน่วย
กับหน่วย จ าพวกกับจ าพวก ระบบกับระบบ เช่น พระกับวดั นกกับววั เป็นความสมัพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกบัท่ีอยูอ่าศยั 

4. ระบบ (Systems) หมายถึง การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของผลท่ีได้หลายๆคู่
เข้าด้วยกนัอยา่งมีระบบ เชน่ 2,4,6,8 ซึง่เป็นระบบเลขคู ่

5. การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การแปลงรูป ปรับปรุง การให้
นิยามใหม่ การตีความหมาย การขยายความ หรือการจดัองค์ประกอบของข้อมูลท่ีก าหนดให้เสีย
ใหม ่เพ่ือน าไปใช้ในวตัถปุระสงค์อ่ืน เชน่ การแปลงรูป 

6. การประยุกต์ (Implications) หมายถึง การคาดหวังหรือท านายเร่ือง
บางอย่างจากข้อมลูท่ีก าหนดให้เกิดความตา่งไปจากเดิมเช่น เม่ือเห็น      ก็คาดว่าเป็นสญัลกัษณ์
ของสภากาชาด 

ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดนี ้นับว่าเป็นพืน้ฐานในการศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ เพราะกิลฟอร์ดได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะการคิดแบบ
อเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทางหลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล ซึ่งเป็น
ลักษณะการคิดท่ีจะน าไปสู่การประดิษฐ์สิ่งท่ีแปลกใหม่ จากข้อสรุปนีท้ าให้มีการศึกษาเร่ือง
ความคดิสร้างสรรค์อยา่งกว้างขวางขึน้ในเวลาตอ่มา 

กิลฟอร์ดนกัจิตวิทยาชาวอเมริกาได้อธิบายว่า การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถ
ทางสมองท่ีคดิได้กว้างไกลหลายทิศทาง ประกอบด้วย 

1. ความคิดริเร่ิม คือ มีความคิดท่ีแปลกใหม่ แตกตา่งไปจากความคิดแบบเดิมๆ 
ชอบปรับปรุงเปล่ียนแปลง กล้าคดิกล้าแสดงออก 

2. ความคิดคล่องตวัคือ ปริมาณความคิดท่ีมีหลากหลายค าตอบในเร่ืองเดียวกนั
และการแก้ไขปัญหาได้อยา่งรวดเร็ว 

3. ความคิดยืดหยุ่น คือ รูปแบบการคิดท่ีไม่ตายตวั คิดได้หลายประเภทหลาย
ทิศทางและหลายแง่หลายมมุอยา่งอิสระ 
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4. ความคดิละเอียดลออ คือ การให้รายละเอียดตอ่ความคิดนัน้ได้อยา่งครบถ้วน
รอบด้าน สามารถผสมผสานท าให้เกิดสิ่งใหม ่ๆ ขึน้มาได้ 

คณุครูสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กได้ โดยการตัง้ค าถามปลายเปิดง่าย 
ๆ เช่น“ถ้าพดูถึงสีเขียว เด็ก ๆ จะนึกถึงอะไรบ้าง” ซึ่งค าตอบท่ีหลากหลายของเดก็ ๆ สามารถแสดง
ถึงทักษะการคิดในทิศทางต่าง ๆ กัน เด็กท่ีนึกถึงสิ่งท่ีมีสีเขียวได้หลายชนิด เช่น ใบไม้ ผัก ฝร่ัง
มะม่วงองุ่นต้นหญ้า ฯลฯ และตอบได้รวดเร็วย่อมแสดงถึงทักษะการคิดคล่องตวั ในขณะเดียวกัน
เด็กบางคนท่ีมีทกัษะในการคิดยืดหยุ่นสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีเข้ากบัค าถามและให้ค าตอบท่ี
ต่างออกไปเช่นนึกถึงทหาร ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น ฉะนัน้การตัง้ค าถามให้เด็ก
ตอบ แล้วช่วยชีน้ าให้เขาฝึกคิดอย่างรอบด้านเป็นวิธีท่ีช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้
เป็นอยา่งด ี

ถึงเวลาแล้วท่ีคณุครูจะต้องช่วยกันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอย่างจริงจัง
โดยการกระตุ้นให้พวกเขาได้ลองคิด ท าสิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เพ่ือฝึกคิดให้กว้างไกลหลายทิศทาง 
ซึง่เป็นการสร้างฐานพลงัทางความคดิอนั 

2.2 ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย  (Divergent Thinking) คือ

การคิดหลายๆแง่หลายๆทาง คิดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะนึกได้ เป็นการมองปัญหาในแนวกว้าง
เหมือนกบัแสงอาทิตย์ท่ีแผรั่ศมี ออกรอบด้าน คนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์นัน้จะเป็น 

1. คนที่ มีความคิดริเร่ิม  (Originality) คือมีความคิดท่ีแปลกใหม่ต่างจาก
ความคดิธรรมดาของคนทัว่ๆไป 

2. มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาค าตอบได้
หลายทิศทางหลายแง่หลายมมุ 

3. มีความคิดคล่องแคล่ว  (Fluency) คือสามารถคิดหาค าตอบได้อย่าง
คลอ่งแคลว่วอ่งไว รวดเร็ว และได้ค าตอบมากท่ีสดุในเวลาท่ีจ ากดั 

4. มีความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือการคิดได้ในรายละเอียดเพ่ือ
ขยายหรือตกแตง่ความคิดหลกัให้ได้ความหมายท่ีสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

สรุป คือ ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดของบุคคลท่ีมีความคิดเป็นของ
ตนเองมีความคิดท่ีกว้างขวางไม่มีข้อจ ากัด มีความเฉียบคม คิดเร็ว และรอบคอบ (GUILFORD, 
1995) 
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2.3 คุณสมบัตขิองผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์สามารถปลกูฝังได้ หากเราสามารถพฒันาตนเองให้มีคณุสมบตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้
2.3.1. เป็นผู้ ท่ีหมัน่ศกึษาหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ โดยเป็นนกั

อ่านนักค้นคว้า เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและการจัดนิทรรศการต่างๆ เพ่ือเพิ่มพูน
ประสบการณ์ซึ่งเป็นคุณสมบตัิพืน้ฐานท่ีส าคญัยิ่ง เพราะความรู้รอบตวัและประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางจะเป็นรากฐานในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้เจริญงอกงามตลอดไป 

2.3.2. เป็นผู้ ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนโดยไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นของ
ตนเองมากเกินไป มีความคิดในทางประนีประนอม ยืดหยุ่นและยอมรับความเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา 

2.3.3. กล้าคิด กล้าท าอย่างมีกระบวนการ รู้จักการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา 
สาเหตขุองปัญหา แนวทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกอย่างหลากหลายเพ่ือน ามาวางแผน ปฏิบตัิ
ตามแผนและปรับปรุงพฒันางานให้ดีขึน้นัน่ก็คือ การพฒันาให้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
ซึง่เป็นคณุสมบตัขิองนกัสร้างสรรค์ 

2.3.4. เป็นนักแก้ปัญหาโดยไม่หวั่นหรือท้อแท้ต่อปัญหาอุปสรรคใดๆ มีความ
ยินดีและพร้อมท่ีจะเผชิญกับปัญหาต่างๆ และคิดค้นวิธีแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ผู้ ท่ี มี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจะสามารถน าประสบการณ์มาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้อยา่งรวดเร็ว 

2.3.5. ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ท่ีแปลกแหวกแนว ไม่เหมือนผู้ อ่ืนแต่ผลงานท่ี
ปรากฏยอ่มมีคณุคา่ และเป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืนในเวลาตอ่มา 

2.4 กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
การสร้างสรรค์งานศลิปะมีกระบวนการหรือขัน้ตอนตามล าดบั ดงันี ้

2.4 1. การรับรู้ (Perception) คือ การท่ีมนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ รับรู้
และช่ืนชมในธรรมชาติและสภาพแวดล้อมรอบตัว ได้แก่ การสัมผัสรับรู้ด้วยประสาทตาในการ
มองเห็นความงามของธรรมชาติ เช่น ภาพดอกบวัท่ีชชู่ออยู่เหนือน า้ ภาพดวงอาทิตย์ยามลบัขอบ
ฟ้า และการสมัผสัด้วยประสาทหใูนการได้ยินเสียงจากธรรมชาติหรือจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น 
เสียงนกร้องอนัไพเราะและบริสุทธ์ิ เสียงน า้ตกกระทบโขดหิน ภาพและเสียงเหล่านีเ้ป็นแรงบนัดาล
ใจให้มนุษย์สร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น วาดภาพบนัทึกความงามและความรู้สึกจากธรรมชาติ แต่ง
เพลงหรือบรรเลงดนตรีบรรยายความงามของธรรมชาตหิรือเลียนเสียงธรรมชาติ 
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2.4.2. ประสบการณ์ (Experience) คือ การท่ีมนษุย์ผา่นภาวะการรับรู้ ได้เห็น ได้
ฟังและได้ปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้วบ่อยครัง้จนสั่งสมเป็นประสบการณ์และความช านาญ เช่น  
ศิลปินมีใจรักและช่ืนชมความงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกไม้นานาพรรณ จึงมักจะเข้าไป
สมัผสัช่ืนชมกบัความงามของธรรมชาตเิหล่านัน้ และนิยมถ่ายทอดความงามด้วยการวาดภาพ จึง
เกิดประสบการณ์และความช านาญในการวาดภาพธรรมชาติเป็นพิเศษ ศิลปินบางคนมีความเจน
จดัในการวาดภาพสีน า้ นกัเรียนอาจวาดภาพจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั เป็นต้น 

2.4.3. จินตนาการ (Imagination) คือ การคิดสร้างภาพในจิตใจก่อนท่ีจะ
สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะโดยมีพืน้ฐานมาจากการได้สัมผัส รับรู้ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมจนเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งานศลิปะ สัง่สมเป็นประสบการณ์และความ
ช านาญ ขยายผลเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยจิตนาการ มิใช่เพียงการถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์และจากสิ่งท่ีตามองเห็นเท่านัน้ แตเ่ป็นการแสดงออกจากภายในสู่ภายนอก สะท้อน
ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระและหลากหลาย ทัง้นีย้่อมขึน้อยู่กับสภาพการรับรู้ แรงบนัดาลใจ 
และประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์งานท่ีแตกตา่งกนั (จระกฤตย์ โพธ์ิระหงส์) 

สร้างสรรค์เป็นประโยคท่ีมีผู้ ให้ความหมายไว้หลากหลาย ทัง้ในความหมายเชิงวิชาการ
และความหมายทางจิตวิทยา ดงันี ้

ค าว่า สร้างสรรค์ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมาย
ว่าเป็นการสร้างให้มีให้เป็นขึน้ (มักใช้ทางนามธรรม) เช่น สร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่
สงัคม มีลกัษณะริเร่ิมในทางดี เชน่ ความคดิสร้างสรรค์ ศลิปะสร้างสรรค์ 

นกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาได้ให้ความหมายเก่ียวกบัความคดิสร้างสรรค์ไว้ วา่เป็น
ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีจะคิดได้หลายทิศหลายทาง หรือคิดได้หลายค าตอบ และ
ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้ นท าให้เกิด
ความคิดใหม่ต่อเน่ืองกันไป และความคิดสร้างสรรค์นีอ้าจเป็นความคิดใหม่ผสมผสานกัประสบ
การณ์ก็ได้จากความหมายสรุปได้ว่า “สร้างสรรค์” คือความคิดความสามารถของบคุคลในการคิด
สร้างสรรค์ศลิปะจดัท าหรือสร้างสิ่งประดษิฐ์ขึน้มาเพื่อสนองความต้องการของตนเองและสงัคม 

 
2.5 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 

ความคดิสร้างสรรค์สร้างสรรค์สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ ได้แก่ 
2.5.1 ความคิดส ร้างสรรค์  ทางด้านความคิด  (Creative in Thinking) เป็น

ความคดิท่ีก่อให้เกิดวิธีแก้ปัญหาและพฒันางานหรือการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ มีวิธีคิด

https://aoao555.wordpress.com/
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ในการศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ทราบสาเหตขุองปัญหาท่ีจะน าไปสู่การ
หาแนวทางแก้ปัญหา เช่น การประชุมสมัมนาเพ่ือระดมสมองระดมความคิดร่วมกันจากหลายๆ
ฝ่ายหลายองค์กร 

2.5.2 ความคิดสร้างสรรค์  ทางด้านความงาม  (Creative in Beauty) เป็น
ความคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์ความงามท่ีแปลกใหม่ให้งดงามและมีคุณค่ายิ่งขึ น้ เช่น การ
สร้างสรรค์งานศิลปะ การออกแบบสีสนัและลวดลายเสือ้ผ้า   การตกแตง่ห้องเรียน บ้าน ส านกังาน 
ให้มีความงามและแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านความงาม ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์
ในทางปฏิบตั ิ

2.5.3 ความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านประโยชน์ใช้สอย (Creative in Function) 
เป็นความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับการดัดแปลงสิ่งต่างๆเพ่ือเพิ่มมูลค่าหรือท าให้มีคุณค่าทาง
ประโยชน์ใช้สอย เช่น การน าสิ่งของเหลือใช้หรือน าวัสดุต่างๆมาท าเป็นสิ่งประดิษฐ์ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การใช้สอย 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทัง้พรสวรรค์ท่ีติดตวัมาตัง้แต่ก าเนิดและเกิดจากการศึกษา
เรียนรู้เม่ือมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักพืน้ฐานในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ก็สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคณุคา่สามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัวิถีชีวิตของผู้คนในสงัคมได้ 

2.6 การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของเดก็ 
ขอบเขตของความรู้ในยคุปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงและแผ่ขยายออกปอย่างรวดเร็ว 

การแข่งขนัเชิงพฒันาทรัพยากรมนษุย์นอนาคตโดยเฉพาะศกัยภาพในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งท่ี
แปลกใหม่ให้เกิดขึน้จากความท้าทายท่ีจะกระตุ้ นให้มนุษย์ได้เกิดความกระหายใคร่รู้ใน
สิ่งแวดล้อมรอบตวั 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดท่ีเก่ียวข้องกับการคิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งขดัแย้งกับ
ความคิดเดิมๆ โดยดึงเอาประสบการณ์เก่าๆ ออกมาทัง้หมด และเลือกท่ีจะสร้างแบบแผนใหม่ๆ
ออกมาให้ปรากฏ ซึ่งการจัดแบบแผนของการคิดใหม่ นีเ้ป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ความคิดคล่องตวั )Fluency) เป็นความสามารถท่ีผลิตความคิดท่ีนุ่มนวล
และรวดเร็วในการแก้ปัญหา และความคิดยืดหยุ่น )Flexibility) เป็นความสามารถในการค้นพบ
ลักษณะท่ีมีความหลากหลาย สมองมนุษย์ สามารถคิดเช่ือมโยงประสานสัมพันธ์กันระหว่าง
ความรู้และประสบการณ์ท าให้เกิดการตอ่ยอดความรู้เดมิและการตอ่เตมิจินตนาการออกไป 

การพัฒนาและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จึงจ าเป็นท่ีต้องบ่มเพาะตัง้แต่
เยาว์วัยเพ่ือเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของชาติในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์เป็น
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สมรรถภาพทางด้านสมองท่ีมีอยู่ในมนษุย์ทกุคน เป็นพลงัทางความคิดและพลงัท่ีแสดงออกแล้วมี
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาและ
แก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมท่ีมีคณุค่าและมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการ
พฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์มกัจะเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทท่ี
จะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทท่ีส าคญั และ
เป็นท่ีต้องการของสังคมปัจจุบนัอย่างยิ่ง ทัง้นี ้เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ท าให้ขบคิด 
และแก้ปัญหาและพร้อมท่ีจะกระท าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง และสงัคมโดยสว่นรวม 

คณุคา่ของความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้เป็น 2 มิติ คือ มิติทางสงัคม และมิติ
ทางปัจเจกชน ซึ่งมิติทางสังคมนัน้เป็นสิ่งท่ีบุคคลได้คิดสร้างสิ่งหนึ่งเพ่ือประโยชน์สุขและ
ความก้าวหน้าของสงัคม หรือหาวิธีแก้ไขปัญหาจนประสบความส าเร็จ มีประโยชน์ตอ่สงัคม ส่วน
มิติทางปัจเจกชนเป็นความสามารถในการสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่าต่อผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
ภาคภูมิใจและมั่นใจในความสามารถของตนเอง จะส่งผลไปถึงแบบแผนบุคลิกภาพและ
ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม 

ความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยในการคิดแก้ปัญหา สร้างความสนใจสิ่งต่างๆ 
รอบตวัซึ่งแสดงออกโดยการศกึษา ค้นคว้า ค้นหา ทดลอง และยงัก่อให้เกิดจินตนาการ ความผิด
แผกและท้าทายให้เกิดการสร้างมุมมองใหม่ๆ จึงเป็นทางเลือกท่ีสงัคมต้องการ นัน่หมายความว่า 
ความคิดสร้างสรรค์จะต้องเกิดการสร้างสิ่งแปลกใหม่ น าไปประยุกต์ใช้ได้และมีความเหมาะสม
สอดคล้องตามสภาวการณ์ 

ความคิดสร้างสรรค์จึงกลายเป็นสิ่งท่ีส าคญัและสงัคมต้องการ การจดัการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยจึงเป็นช่วงแห่งการสร้างรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความคิด
สร้างสรรค์ส่งเสริมกระบวนการคิดให้มีความฉับไว สามารถท่ีจะรับรู้ปัญหา เห็นปัญหา สามารถท่ี
จะเปล่ียนแปลงความคิดใหม่ๆ ได้ง่าย สร้างหรือแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ และปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึน้ซึ่งเปรียบได้กบั การน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้สามารถค้นพบปัญหา
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ตัง้สมมติฐานของปัญหา ทอสอบสมมติฐาน และค้นพบค าตอบ ค้นพบ
สิ่งใหม ่และน าไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งประดษิฐ์ใหม่ๆ  

การเจริญเตบิโตของเดก็ปฐมวยัเก่ียวข้องกบัการพฒันาด้านความคิดสร้างสรรค์ โดย
มีแบบแผนท่ีแตกต่างกันออกไปจากพัฒนาการด้านอ่ืนๆ Torrance ได้สรุปพัฒนาการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์เด็กทารก ก่อนวยัเรียน (อาย ุ0-6 ปี) ว่าเด็กมีความสามารถพัฒนาจินตนาการ
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ได้ตัง้แต่ขวบปีแรกด้วยการเรียนรู้จากสิ่งเร้ารอบตัว เช่น เสียง จังหวะ เม่ืออายุ 2 ขวบ ความ
กระตือรือร้นท่ีจะใช้ประสาทสมัผสัเร่ิมมีมากขึน้ตามล าดบั ช่วงอายุ 2-4 ปี เด็กสามารถเรียนรู้สิ่ง
ตา่งๆ จากประสบการณ์ตรง และประสาทสมัผสัท่ีพร้อมส าหรับสิ่งแปลกใหม่ตามธรรมชาติ เร่ิมมี
ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองมกัท าในสิ่งท่ีเกินความสามารถของตนเอง ชอบจินตนาการ จวบจน
อายุช่วง 4-6 ปี เด็กเร่ิมสนุกสนานกบัการวางแผน การเล่นและสามารถเช่ือมโยงเหตกุารณ์ต่างๆ 
แม้จะไม่เข้าใจในเหตผุลมากนกั เด็กชอบทดลองเล่นบทบาทสมมติต่างๆ โดยใช้จินตนาการของ
เดก็เอง 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของความคิดส่วนบุคคลท่ีสามารถคิดได้อย่าง
หลากหลายและคิดได้อย่างคล่องแคล่ว เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีก าหนดขึน้ ลกัษณะของ
บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์เราสามรถสงัเกตได้จากพฤตกิรรมการแสดงออก สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. มีความกระหายใคร่รู้อยูเ่ป็นนิจ กระตุ้นความคดิด้วยความอยากรู้อยากเห็น 
2. ชอบสืบเสาะแสวงหา ส ารวจ ศกึษา ค้นคว้าและทดลอง 
3. ชอบซกัถาม พดูคยุและตัง้ค าถามท่ีแปลกๆ 
4. ชา่งสงสยัและแปลกประหลาดใจในสิ่งท่ีพบเห็นอยูเ่สมอ 
5. ชา่งสงัเกต จดจ า และค้นพบสิ่งท่ีขาดหายไปได้อยา่งง่ายดายและรวดเร็ว 
6. ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด ถ้าเกิดข้อสงสยัจะต้องรีบหาค าตอบโดยไม่ต้อ

รีรอ 
7. มีอารมณ์ขนัเสมอ สร้างความสขุในโลกสว่นตวัด้วยมมุมองท่ีแปลก 
8. มีสมาธิในสิ่งท่ีตนสนใจ 
9. พงึพอใจและสนกุสนานกบัการใช้ความคดิ 
10. สนใจสิ่งตา่งๆ อยา่งกว้างขวาง 
11. มีความเป็นตวัของตวัเองสงู เปิดกว้างทางความคดิเพ่ือพิจารณา 
12. มีความเป็นตวัของตวัเองสงู มีความเช่ือมัน่ทางความคดิและการกระท า 
13. มีความสามารถทางด้านการจินตนาการชอบคิดหาวิธีการท่ีหลากหลาย

เพ่ือให้แก้ปัญหา 
เด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งเราสามารถสงัเกต

และส่งเสริมให้เด็กได้มีพฒันาการทางความคิดให้เป็นบุคคลท่ีสร้างสรรค์สงัคมและตนเองได้เป็น
อย่างดีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จะเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนโดยเน้นกระบวนการ 
เทคนิควิธีเป็นส าคญั มากกว่าการเรียนรู้ท่ีตวัเนือ้หาสาระ เม่ือความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งดีท่ีแฝง
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เร้นภายในตวัตนของบุคคล การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตัง้แต่เยาว์วยัจึง
สามารถท่ีจะกระท าได้โดยอาศยัเทคนิควิธีการตา่งๆ อยา่งหลากหลาย 

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นัน้ ต้องมีความต่อเน่ือง มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมต่างๆตลอดจนมีความเข้าใจในเร่ืองพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ตามระดับ และความสามารถในการแสดงออก เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกได้อย่าง
อิสระเท่าท่ีโอกาสและสิ่งแวดล้อมจะอ านวย การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัต้องมาจากประสบการณ์
การเล่นการได้สมัผสัตา่งๆด้วยตวัเด็กเองเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีส าคญัของเด็ก ซึ่งการเรียนรู้สามารถ
เกิดขึน้ได้ทกุท่ี ทกุเวลา โดยท่ีการเรียนรู้ของเดก็ได้มาจากการเลน่เป็นส าคญั การสร้างสถานการณ์
และจดัหาส่ืออปุกรณ์การเรียนรู้ 

การส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถท าด้วยวิธีการต่างๆหลายวิธี
ด้วยกนัอาทิการระดมพลงัสมอง การคิดให้ได้ปริมาณมากและมีคณุภาพในช่วงเวลาท่ีจ ากดั การ
ฝึกจินตนาการหรือการคิดฝัน คิดในสิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ การฝึกแก้ปัญหาสร้างบรรยากาศท่ีปลอดภยั
และอิสระช่วงแรกของชีวิตจนถึง 5 ขวบ เป็นช่วงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง ต่อพฒันาการความคิด
สร้างสรรค์และจะคอ่ยๆลดลงเม่ือเป็นผู้ใหญ่ 

การส่งเสริมและพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การส่งเสริมอิสรภาพในการ
ท างานการหัดให้เด็กได้รู้จักช่ืนชม และมีทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งต่างๆ ท่ีควรได้รับการพัฒนา การจัด
กิจกรรมให้เด็กได้กระท าตามท่ีเด็กพึงพอใจ การพักผ่อนเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ การสร้างวินัยใน
การท างานท่ีดีการให้โอกาสเด็กเพ่ือค้นพบการส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าและทดลองเพ่ือค้นพบ
ค าตอบด้วยตวัเองและค านงึถึงความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัของเด็กแตล่ะคน 

การพฒันาความคิดสร้างสรรค์นัน้ต้องให้เด็กฝึกคิดแลกไปจากคนอ่ืนฝึกหดัให้เป็น
คนช่างสงัเกต ฝึกตนองให้มีความคุ้นเคยกบัสิ่งท่ีแปลกอยู่เป็นประจ า ให้อิสรภาพและเวลาในการ
คิดคิดเชิงสมมติอยู่เสมอกระตุ้นให้เกิดการคิดอย่างคลมุเครือ ไม่ยึดติดกบัความถกูต้องและความ
ผิดพลาดแนวทางในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ส าหรับเดก็นัน้ ได้แก่ 

1. สอนให้เด็กได้รู้จักคิด คิดเป็น คิดหลายๆ แง่ และสามารถคิดแก้ปัญหาได้
ส าเร็จ 

2. กระตุ้นให้เดก็กล้าแสดงความรู้สกึนกึคิดออกมาในวิถีท่ีสร้างสรรค์ 
3. สง่เสริมให้เดก็ได้รู้จกัใช้จินตนาการและความสามารถของตนเอง 
4. เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรียนรู้ ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5. สง่เสริมให้เดก็รู้จกัการถาม และสนใจตอ่ค าถามของเดก็ 
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6. น าวิธีการสอนท่ีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อยา่งต่อเน่ือง 
7. สนบัสนนุให้เดก็แสดงออกทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
8. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งอิสระ 
9. จดัสภาพห้องเรียนให้ดแูปลกใหมอ่ยูเ่สมอ 
10. ไมค่วรก าหนดรูปแบบความคิดและบคุลิกภาพของเดก็มากเกินไป 

เม่ือเด็กเล่นจะแสดงพฤติกรรมอนัเป็นความสามารถส่วนรวมในระดบัท่ีมีอยู่ในตวั
ออกมาการคิดอย่างหลากหลายทิศทาง คิดริเร่ิม และคิดแก้ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึน้จากกิจกรรม
การเล่นอย่างอิสระผ่านของเล่นเป็นเคร่ืองมือท่ีเด็กใช้ในการเล่น ซึ่งการเลือกของเล่นต้องใช้อายุ
เป็นเกณฑ์ ไมจ่ าเป็นต้องอปุกรณ์ส าเร็จรูปเพียงแตอ่ปุกรณ์ของเลน่ต้องเป็นอปุกรณ์ท่ีเปิดโอกาสให้
เกิดการค้นพบตวัเองได้คิดค้นหา พัฒนาและคิดสร้างสรรค์ เช่น แท่งไม้ เศษผ้า ซึ่งเด็กสามารถ
น าไปคิดเป็นของเล่นได้หลายทิศทาง ภายหลงัการเลือกของเล่นท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเล่นเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์แล้ว ผู้ปกครองต้องพยายามท าความเข้าใจเก่ียวกับ
การพฒันาการความคิดสร้างสรรค์ มีใจกว้างท่ีจะยอมรับความคิดเห็นการกระท าและผลงานของ
เดก็สง่เสริมสนบัสนนุให้ก าลงัใจแก่เดก็ผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

เด็กปฐมวยัพัฒนาสติปัญญาของตนเพ่ือการเรียนรู้สิ่งท่ีอยู่รอบตวัจากการสังเกต 
การเล่นและการซุกถามสิ่งท่ีเด็กอยากรู้อยากเห็น พฤติกรรมทางการจ าแนก การมองเห็น 
ความสมัพนัธ์และการเรียงล าดบั โดยเด็กจะพยายามเรียนรู้ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีอยู่รอบตวั การเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ของเด็กวัยนีต้้องอาศัยประสบการณ์ตรงท่ีได้รับการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็ น
รูปธรรม เดก็ต้องเกิดความภมูิใจและพอใจท่ีจะท าพฤตกิรรมตอบสนองตอ่สิ่งนัน้ๆ 

1. การจดัหาและเลือกส่ือเพ่ือพฒันาสติปัญญาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของ
เดก็ปฐมวยั ควรค านงึถึงลกัษณะของส่ือดงันี ้

2. ความเหมาะสมของส่ือตามวัยของเด็ก วัยปฐมวัยนัน้ควรเป็นส่ือท่ีช่วยเร้า
ความสนใจของเดก็ให้มีความอยากรู้อยากเห็น 

3. คุณภาพในแง่ความปลอดภัย ความคงทน และการออกแบบ ส่ือท่ีดีส าหรับ
เด็กปฐมวัย จะต้องท าด้วยวสัดุท่ีไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเด็ก สีต้องไม่สะสมปนตะกั่ว ขนาดมุมไม่
แหลมคม 

4. ประโยชน์ใช้สอย ส่ือท่ีมีคณุภาพ ควรค านงึถึงการใช้ประโยชน์ได้หลายๆ อยา่ง
หรือน ามาดดัแปลงใช้ได้หลายโอกาส เลน่ได้หลายคน และหลายวตัถปุระสงค์ 
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5. ประหยดั สะดวกในการจดัหาให้มีความหลากหลายและจ านวนท่ีเพียงพอ ส่ือ
ท่ีจะให้ประสบการณ์ตรงกบัเดก็นัน้ควรจะหาซือ้ง่าย หรืออาจท าขึน้มาได้เอง 

การจดัประสบการณ์เพ่ือการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
ด้วยส่ือของเล่นจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกของตน การขีดเขียนด้วย
เคร่ืองมือต่างๆ การสร้างด้วยวสัดุต่างๆ ให้เด็กมีโอกาสได้ปฏิสมัพันธ์ด้วย ดงันัน้ เราจึงต้องรู้จัก
จดัหาและเลือกส่ือท่ีมีประโยชน์มีประสิทธิภาพและประหยดัมาจดัประสบการณ์ให้แก่เดก็ด้วย 

การจดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่กระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ระหว่างท่ีเด็กเกิด
ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ือของเล่นตา่งๆ เป็นสิ่งท่ีครูและผู้ปกครองค านึงถึงว่าจะขาดเสียเลยมิได้ การสร้าง
บรรยากาศในการเลน่ เพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์สามารถจดักระท าได้ ดงันี ้

1. สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิต บรรยากาศแห่งความไว้วางใจและการ
สนบัสนนุซึง่กนัและกนัท าให้เดก็มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ได้อยา่งเตม็ท่ี 

2. เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างตอ่เน่ือง โดยไม่มีบคุคลอ่ืน หรือสิ่งอ่ืนใดมารบกวน
การเลน่ 

3. เปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ค้นคว้า และสร้างสรรค์งานจากส่ือของเล่นด้วย
ตวัเอง 

4. ให้ความสนใจ และส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนอย่างเต็มท่ี โดย
พยายามขจดัอปุสรรค หรือข้อจ ากดัตา่งๆ ท่ีมีตอ่ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ให้น้อยลง 

5. สร้างบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยการยอมรับอีกทัง้กระตุ้นให้แสดงความคิดอย่าง
อิสระด้วยสถานการการเรียนแบบร่วมมือกนัโดยไมมี่การแขง่ขนั 

6. จดัห้องเรียนแบบยืดหยุ่น ให้มีพืน้ท่ีกว้างๆ เพ่ือสามารถท ากิจกรรมบนพืน้ ละ
สามารถดดัแปลงให้ท างานเป็นกลุม่ จบัคู ่หรือท างานเดี่ยว อย่างคลอ่งตวั 

7. ให้ความสนใจและเห็นความส าคญัของความคิดเห็น และค าถามของเด็ก อีก
ทัง้พยายามตอบค าถามอยา่งจริงจงัเพ่ือแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นและค าถามนัน้มีคณุคา่ 

บรรยากาศการเล่นเป็นปัจจยัเอือ้ให้เด็กได้น าเสนอ และดงึความคิดสร้างสรรค์ท่ีแฝง
เร้นภายในตวัเองออกมา เม่ือการเล่นไม่ใช่อปุสรรค์ท่ีขวางกัน้ การเกิดและปรับขยายให้กลายเป็น
ความคดิสร้างสรรค์ โอกาสท่ีพฒันาความคดิจะงอกงามก็จะเป็นไปได้ 

ผู้ปกครองและนกัการศกึษาควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสวงหาจินตนาการ กระตุ้น
เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพท่ีแท้จริงด้วยส่ือของเล่น การสร้างสภาวะไร้ขอบเขตจะช่วยให้เด็กไม่ติดตนั
ทางความคิดผลผลิตแห่งการคดิอยา่งอิสระก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ท่ีแปลกใหมแ่ละเหมาะสมตอ่
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การพัฒนาตนเองและสังคม เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่าผู้ ใหญ่ 
ดังนัน้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของชาติให้เป็นบุคคลท่ีสร้างสรรค์ การ
สง่เสริมความงอกงามของความคิดสร้างสรรค์จึงต้องกระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิด
เป็นทกัษะ((วีณา ประชากลู & ประสาท เนืองเฉลิม, 2553) 

3.การพัฒนาการทางศิลปะ 
เด็กๆทุกคนล้วนมีวิญญาณของศิลปินน้อยอยู่ในตวั การวาดรูประบายสีจึงเป็นกิจกรรม

สุดเพลิดเพลินเกินห้ามใจส าหรับเด็กๆ ซึ่งคณุพ่อคณุแม่คงจะสงัเกตเห็นกันอยู่บ่อยๆ ว่าลูกน้อย
แสนซนของเราสามารถสงบนิ่งและมีสมาธิได้เป็นเวลานานๆเม่ือมีดินสอ พร้อมกระดาษและสี
เทียนอยู่ในมือแต่นอกเหนือไปจากความสนุกสนานเพลิดเพลิน ศิลปะยังแฝงไปด้วยประโยชน์
หลากหลายตอ่พฒันาการและทกัษะด้านตา่งๆ ของเดก็ๆ ท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจนคือ 

3.1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
การระบายสี การขีดเข่ีย รวมถึงการวาดรูป ล้วนมีสว่นชว่ยในการพฒันากล้ามเนือ้มือ

ทัง้มดัเล็กและมดัใหญ่ (Motor skill) และเป็นการฝึกการท างานท่ีสมัพนัธ์กนัระหว่างมือกับตา ซึ่ง
ในช่วงแรกๆ เด็กๆ จะยังไม่สามารถควบคุมกล้ามเนือ้มือเหล่านีไ้ด้ดีนัก น้องอาจจะระบายออก
นอกเส้นบ้าง แต่เม่ือฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง พร้อมไปกับวัยท่ีเติบโตขึน้เด็กๆก็จะสามารถวาดและ
ควบคมุทิศทางการระบายได้ดีขึน้ 

มากไปกว่านัน้การท างานศิลปะก็เปรียบเสมือนประตเูข้าสู่โลกแห่งจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ในวยัท่ีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก าลงั เบ่งบาน ศิลปะคือ
ช่องทางในการถ่ายทอดและส่ือสารซึ่งความคิดท่ีเค้าไม่สามารถส่ือสารออกมาทัง้หมดด้วยค าพูด
หรือการเขียน  และเป็นการเปิดโอกาสให้เค้าได้ตอ่ยอดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการลงบน
พืน้ท่ีท่ีไม่มีค าว่าถูกหรือผิด รวมถึงได้พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างท างาน
ศลิปะอีกด้วย 

ศิลปะยงัช่วยพฒันาสมาธิ อารมณ์ การมองโลกในแง่บวก ช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้ถึง
ความสนุทรีย์ และรู้จกัช่ืนชมความสวยงามของสิ่งตา่งๆ นอกจากนีก้ารท่ี ศิลปะ ไม่มีค าว่าถกูหรือ
ผิด ยงัช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตวัเองซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการเข้า
สงัคมให้กบัเดก็ๆ 

แต่ทัง้นีเ้ด็กในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความสามารถในการขีดเขียนและท างานศิลปะท่ี
แตกตา่งกนัซึ่งเป็นสิ่งท่ีคณุพ่อคณุแม่ควรท าความเข้าใจ เพ่ือจะได้ส่งเสริมให้ถกูต้องสอดคล้องไป
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กับช่วงวัยและพัฒนาการ (วิคเตอร์  โลเวนเฟลด์ & Victor  Lowenfeld) นักการศึกษาศิลปะชาว
อเมริกนั ได้แบง่ขีดความสามารถทางศลิปะตามอายขุองเด็กไว้ดงันี ้

1. อาย ุ0-2 ปี เด็กจะใช้ประสาทสมัผสัรับรู้เก่ียวกบัศิลปะ ด้วยการด ูการฟัง การ
รับรสและสมัผสักลิ่น 

2. อายุ 2 – 4 ปี เป็นขัน้ขีดเข่ีย (Scribbling Stage) เด็กๆจะเร่ิมใช้อุปกรณ์ทาง
ศลิปะเลน่ ขดู เข่ีย ลาก วาดแบบไมมี่ความหมาย และเป็นเพียงแคก่ารท าเพ่ือความสนกุสนาน 

3. อายุ 4 – 7 ปี เป็นขัน้ก่อนมีแบบแผนหรือขัน้เร่ิมต้นเขียนภาพให้มีความหมาย 
(Pre-schematic Stage) น้องๆ จะเร่ิมวาดให้เข้าใจด้วยการแทนคา่เป็นสญัลกัษณ์ น้องบางคนจะ
สามารถส่ือถึงความหมายได้โดยการบอกเลา่แตล่กัษณะการวาดจะเป็นรูปท่ียงัไมเ่หมือนจริง 

4. อายุ 7 – 9 ปี เป็นขัน้ของการใช้สญัลกัษณ์หรือขัน้เขียนภาพได้คล้ายของจริง 
(Schematic Stage) ซึง่เดก็เร่ิมจะสามารถวาดรูปคล้ายจริงได้หรือลอกแบบตามสิ่งท่ีเห็น 

ความสามารถในเร่ืองการวาดรูปของเด็กจะมีการพฒันาเป็นขัน้เป็นตอนอย่างค่อย
เป็นคอ่ยไปสอดคล้องไปกบัวยัของเด็ก แตใ่นเร่ืองการระบายสีนัน้ สามารถส่งเสริมให้กบัเด็ก ๆ ได้
ตัง้แตย่งัเล็กโดยอาจเร่ิมท่ีการบอกช่ือของสีวตัถตุ่างๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั ซึ่งจะท าให้เด็กๆ
เร่ิมเรียนรู้และสามารถจดจ าสีต่าง ๆ ได้ แล้วจึงค่อยเร่ิมพัฒนากล้ามเนือ้มือมดัเล็กและมดัใหญ่
ผา่นการระบายสีในขนาดพืน้ท่ีท่ีเล็กใหญ่แตกตา่งกนั 

ศิลปะนัน้เป็นทักษะท่ีต้องการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การช่ืนชมและให้
ก าลงัใจ จะเป็นการสร้างรากฐานแห่งความมัน่ใจให้กับเด็กๆว่าท าออกมาได้ดีและถกูต้อง จนเกิด
ความคุ้นเคยและเป็นแรงส่งเสริมให้เดก็ๆกล้าท่ีจะท าและคดิสร้างสรรค์ตอ่ไปจนเป็นลกัษณะนิสยัท่ี
ติดตวัไปในอนาคต ในวยันีเ้หมาะท่ีครูจะฝึกอบรมพวกเขาให้มีส านึกแห่งการรู้จกัตนเอง  (Self -
awareness) ต่อสังคม ความสนใจเก่ียวกับชีวิตของตนเองและผู้ อ่ืนท่ีอยู่รอบข้าง การยอมรับ
ตนเองและความหมายของอิสรภาพ ลกัษณะเดน่ของเด็กในวยันีคื้อการเข้าสนิทสนมกบักลุ่มเพ่ือน
สนิทของตนหรือมีจิตตาอารมณ์กลุ่มท่ีเหนียวแน่นมาก การเข้าสังกัดกลุ่มเพ่ือนนีเ้ป็นโอกาสให้
เด็กๆได้รับประสบการณ์แห่งค าว่ามิตรภาพ ยังเป็นการตรวจสอบความสามารถในการเป็นผู้น า
หรือผู้ตาม การรู้จักท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืนและเป็นการประเมินตนเองในการมี  ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนๆของเขา เด็กในวยันีต้้องการการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและการประกาศอย่าง
สาธารณะถึงความส าเร็จหรือการได้รับเกียรติท่ีเป็นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ พวกเขาต้องการการ
สรรเสริญการช่ืนชมจากคนอ่ืนๆ ในกลุ่มโดยการแสดงออกมาให้เห็นว่าเขาสามารถท าอะไรบางสิ่ง
ได้อย่างดี เด็กในช่วงวัยนีเ้ร่ิมรู้สึก ได้ถึงความแตกต่างของผู้ คนรอบข้าง เขาอยากรู้อยากเห็น
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เก่ียวกับสิ่งต่างๆ มากขึน้ คนแปลกหน้า คนต่างชาติต่างศาสนาและเผ่าพนัธุ์ สนใจเก่ียวกับผู้คน
ตา่งๆ สถานท่ีและสิ่งใหม่ๆ  จากสิ่งตา่งๆเหลา่นีพ้วกเขาสามารถเสริมสร้างทศันคตขิองตนเองขึน้มา
ได้ เด็กในวยันีมี้อปุสรรคเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างสิ่งท่ีถกูกบัสิ่งท่ีผิด พวกเขาต้องการรูปแบบ
เพ่ือจะได้เลียนแบบและเรียนรู้จากค าแนะน าท่ีได้รับอย่างเคร่งครัด ตามสถานการณ์ท่ีเคยได้รับ
การเรียนรู้มาแล้ว เขาสามารถตดัสินเร่ือง  “ถูก” หรือ “ผิด” ได้ตามเนือ้หาแต่ยงัขาดการตริตรอง
หรือการเช่ือมโยงกบัสภาพแวดล้อมตา่งๆ (จิตต์จรัส ศริิณา & กฤษเจริญ วชัศลิป์, 2012) 

(พีระพงษ์ กุลพิศาล , 2531) ได้กล่าวว่า พัฒนาการทางศิลปะเป็นกระบวนการ
แสดงออกทางศิลปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะของเด็ก ซึ่งปรากฏอยู่ในวยัจากวยัหนึ่งสู่อีกวยัหนึ่งอย่าง
ต่อเน่ืองและพัฒนาการดงักล่าวจะด าเนินไปอย่างช้าหรือเร็วขึน้อยู่กับพืน้ฐานความเข้าใจและ
ความสามารถทางศิลปะ ประกอบกับสิ่งแวดล้อมและแรงจูงใจของแต่ละคน ดังจะเห็นได้จาก
พัฒนาการทางศิลปะของเด็กนัน้ จะเร่ิมต้นจากการเขียนภาพเป็นเส้นขยุกขยิก จนสามารถ
ลากเส้นตรงได้ เพราะกล้ามเนือ้แขนและมือได้รับการควบคมุดีขึน้ 

ศรีเรือน แก้วกังวาน (2540: 232) ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางศิลปะ เป็นพัฒนาการ
ควบคู่ทัง้ด้านความคิดและทักษะ พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก มีความพิเศษกว่าของผู้ ใหญ่ใน
เร่ืองความสามารถทางกายด้านประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว รวมทัง้ความสามารถด้านสมอง
เชิงสร้างสรรค์ และแสดงออกทางจินตนาการ ซึ่งมีค่าต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและ
ความคดิเชิงบวก  

เคลล็อก (หรรษา  นิลวิเชียร, 2535)ศกึษางานขีดๆเขียนๆของเด็กและให้ความเห็นว่า
เด็กๆทัว่โลกมีขบวนการในการพฒันางานศิลปะเป็นขัน้ตอนท่ีเหมือนๆกนั วงจรของการพฒันาจะ
เร่ิมจากอายุ 2 ขวบหรือก่อน 2 ขวบเล็กน้อย จนถึงอาย ุ4-5ขวบและได้จ าแนกออกเป็น 4 ขัน้ตอน 
ท าให้เราเข้าใจถึงความส าคญัของงานขีดๆเขียนๆ ทางศิลปะท่ีมีตอ่การพฒันาการในชีวิตของเด็ก
ไว้ดงันี ้

ขัน้ท่ี1 ขีดเข่ีย 
ขัน้ขีดเข่ีย (Placement stage) เป็นขัน้การทดลองให้เด็ก อาย ุ2 ขวบ หรือ3 ขวบ

ขีดๆเขียนๆ ตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมกัจะขีดเข่ียเป็นเส้นตรงบ้างโค้งบ้างลงบนกระดาษท่ีพืน้ผิว
ของวสัดอ่ืุนๆ โดยปราศจากการควบคุมเด็กๆ จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตน โลกของเขานัน้มี
การขีดๆเขียนๆ นบัเป็นพืน้ฐานการพฒันาตนเองของเดก็ งานศิลปะของเดก็เป็นการแสดงความคิด
ความรู้สึกอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละขัน้ตอนของการพัฒนาของชีวิต ในความหมายนี ้คือ งาน
ศิลป์โดยการขีดๆเขียนๆ จะเป็นการแสดงออกของเด็กแต่ละอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอง
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การศึกษาถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการวางต าแหน่งของภาพของเด็ก ยกตวัอย่างเช่น เด็กอาจจะขีด
เขียนลงกระดาษด้านซ้าย ด้านขวา หรือตรงกลางของกระดาษ เคลล็อกได้จ าแนกต าแหน่งของการ
ขีดๆ เขียนๆ ของเด็กออกเป็น 17 ต าแหน่งและยงัได้รับการยืนยนัจากนกัค้นคว้าอ่ืนๆ ว่าเด็กจะใช้
รูปแบบของการวางต าแหนง่เหลา่นีใ้นการฝึกฝนในขัน้แรก ในแตล่ะรูปแบบก็จะพบในแตล่ะขัน้ของ
การพัฒนาของเด็กเม่ือเด็กพบวิธีการขีดๆ เขียนๆเด็กก็จะพัฒนาต าแหน่งของภาพด้วยซึ่งก็
กลายเป็นสว่นหนึง่ท่ีสะสมอยูต่วัเดก็ตลอดเวลาของการพฒันาด้านศลิปะจนกระทัง่โตเป็นผู้ใหญ่ 

ขัน้ท่ี 2 ขีดเขียนเป็นรูปร่าง 
ขัน้ขีดเขียนเป็นรูปร่าง (Shape stage) การทดลองนีท้ ากบัเด็กอาย ุ3 หรือ4 ขวบ 

ซึ่งจะพบว่าการขีดๆ เขียนๆ ของเขาเร่ิมจะมีรูปร่างขึน้หลงัจากPlacemen stage ไม่นาน เด็กอาย ุ
3หรือ 4 ขวบ เร่ิมจะขีดๆ เขียนๆเป็นรูปร่างขึน้ถ้าสงัเกตอย่างใกล้ชิดจะพบว่าเด็กจะคอ่ยๆ เปล่ียน
จากการขีดเขียนเป็นเส้นๆไปเป็นแบบท่ีเป็นรูปเป็นร่าง โดยขัน้แรกเด็กจะขีดๆ เขียนๆ โดยลากเส้น
ไปมาหลายครัง้ด้วย สีเทียน ดินสอหรือพู่กนั รูปร่างของภาพจะมีความหมาย และคอ่ยๆชดัเจนขึน้
แต่ไม่มีเส้นขอบเขตท่ีชดัเจนหลังจากนัน้เด็กจะค่อยๆ ค้นพบรูปร่างต่างๆ ในขณะเดียวกันเส้นท่ี
แสดงขอบเขตของรูปร่างก็ชดัเจนขึน้เด็กจะวาดรูปร่างท่ีคุ้นเคยได้ เช่น วงกลม วงรี ส่ีเหล่ียมจตัรัุส
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า สามเหล่ียมและรูปกากบาท ฯลฯ รูปแต่ละรูปเป็นการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ด้วยการ
ฝึกฝน การขีดๆเขียนๆ ตลอดเวลา 

ขัน้ท่ี3 รู้จกัออกแบบ 
ขัน้รู้จกัออกแบบ (Design stage) ขัน้นีเ้ดก็เร่ิมมีความสามารถรวมการขีดๆ 
เขียนๆ ท่ีเป็นรูปร่างเข้าด้วยกัน ท าให้เกิดเป็นรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงในช่วงนี ้

เด็กเร่ิมจะน ารูปร่างต่าง ๆ มารวมกันเป็นโครงสร้างท่ีคุ้นเคย เช่น การน าเอากากบาทใส่ลงใน
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า (รูปท่ี 1 ) หรือรูปวงกลมเล็กใส่ลงในวงกลมใหญ่ (รูปท่ี 2) รูปท่ี 1 รูปท่ี 2เม่ือเด็ก
น าเอารูปร่างต่างๆมารวมกัน เช่นนีก็้แสดงว่าเด็กเร่ิมเข้าสู่ขัน้ตอนท่ีเรียกว่าขัน้รู้จกัออกแบบ เด็ก
เรียนรู้ว่ารูปร่างตา่งๆเหล่านัน้ สามารถขยบัต าแหน่งได้ เช่น วางตดิกนั วางใกล้ๆ กนัหรือวางห่างๆ
กนัหรือน ารูป 2 หรือ 3 หรือมากกว่ามารวมกนัเป็นแบบ นอกจากนีเ้ด็กยงัสามารถรวมวตัถุรูปทรง
ตา่งๆ เข้าด้วยกนัมีความสามารถและรู้วา่วตัถตุา่งๆ มีสี รูปร่างน า้หนกั คณุภาพ และมีช่ือเรียกการ
ท่ีเด็กเอากากบาทใส่ลงในส่ีเหล่ียมผืนผ้าหรือเอาวงกลมเล็กใส่ลงในวงกลมใหญ่ เด็กจะได้เพิ่ม
ประสบการณ์ในการเห็น และเพิ่มความมีไหวพริบขึน้ 

ขัน้ท่ี 4 การวาดแสดงเป็นภาพ 
ขัน้การวาดแสดงเป็นภาพ (Pictorial stage) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ขีดๆเขียนๆ ของเดก็อาย ุ
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4 หรือ 5 ขวบ ซึง่เร่ิมจะแยกแยะวตัถท่ีุเหมือนกนัตามมาตรฐานของผู้ใหญ่ได้ขัน้นี ้
เป็นขัน้ต่อจากขัน้รู้จักออกแบบ (Design stage) เด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ จะเร่ิมเขียนรูปแบบท่ีให้
ภาพชัดเจนพอท่ีผู้ ใหญ่จะรู้ได้ ขัน้ตอนนีแ้สดงถึงความเป็นเด็กท่ีโตขึน้ และมีจินตนาการเด็กจะ
สามารถรวมขัน้ตอนต่างๆท่ีผ่านมาข้างต้นทัง้หมดเข้าด้วยกัน เพ่ือมุ่งไปสู่งานท่ีเป็นจริง และเป็น
การแสดงถึงงานศิลปะด้วยจากการเร่ิมต้นวาดรูปวงกลม อาจจะกลายเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ค้นพบความสมัพนัธ์ของศิลปะ ตวัอย่างเช่น การลากเส้นรัศมีออกจากจดุศนูย์กลาง หรือออกจาก
ลงกลมก็ดเูหมือนเป็นแสงอาทิตย์ท่ีออกจากดวงอาทิตย์ (รูปท่ี 5) หรือบางทีอาจจะดดัแปลงเป็นรูป
ตะขาบได้(รูปท่ี 6)รูปท่ี 5 รูปท่ี 6งานศิลป์โดยเฉพาะรูปนีเ้ป็นขบวนการของความคิดสร้างสรรค์
อนัมีเอกลกัษณ์ของตวัมนัเอง พระอาทิตย์ หรือตะขาบเกิดจากการรวมของเส้น และวงกลมท าให้
เห็นรูปดงักล่าวมากกว่าจะเห็นเป็นวงกลม และเส้น เป็นความจริงท่ีว่างานศิลป์ในแต่ละส่วนจะมี
ความสมัพนัธ์กบัภาพทัง้ภาพเชน่เดียวกบัมีความสมัพนัธ์กบัสว่นอ่ืนๆ 

สรุปได้ว่า พัฒนาการของเด็กปฐมวยั เป็นพฒันาการท่ีมีลกัษณะเฉพาะของเด็กแต่
ละคนซึ่งจะมีพฒันาการแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับปัจจยัต่างๆ เช่น การอบรมเลีย้งด ูสภาพแวดล้อม 
การส่งเสริมพัฒนาการท่ีถูกต้อง พร้อมทัง้การสนับสนุนด้านร่างกาย โดยเฉพาะในเร่ืองการให้
ก าลังใจเป็นสิ่งท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตอ่ไป 

3.2 พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในเดก็ 
3.2.1. อายุ 0-2 ปี มีพัฒนาการด้านจินตนาการ อายุ 2 ปี มีความพร้อมท่ีจะส ารวจ

สิ่งแวดล้อมรอบตวั 
3.2.2. อายุ 2-4 ปี ต่ืนตวักับสิ่งแปลกใหม่ ใช้จินตนาการกับการเล่น มีความเป็นตวั

ของตวัเองสงู แตช่ว่งความสนใจสัน้ 
3.2.3. อายุ 4-6 ปี สนุกกับการวางแผน สนุกกับการเล่น การท างานชอบเล่นสมมติ

และทดลองเล่นบทบาทต่าง ๆ โดยใช้จินตนาการ มีความสามารถในการเช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆแม้จะ
เข้าใจในความสมัพนัธ์ระหว่างเหตแุละผลได้ไม่ดีนกัพฒันาการความคิดสร้างสรรค์ในเด็กวยัเรียน 
(อาย ุ6-12ปี) 

3.2.4. อายุ 6-8 ปี จินตนาการสร้างสรรค์เปล่ียนไปสู่ความจริงมากขึน้ชอบบรรยาย
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นค าพูดรักการเรียนรู้และต้องการประสบการณ์ท่ีท้าทายและสร้าง
ความสนกุสนาน 
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3.2.5. อายุ 8-10 ปี สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ความสามารถเฉพาะตวั มี
ความสามารถในการเรียบเรียงค าถาม ความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มพนูมากขึน้ 

3.2.6. อายุ 10-12 ปี ชอบการส ารวจค้นคว้า ชอบการทดลอง มีสมาธิหรือช่วงความ
สนใจนานขึน้ เด็กผู้ หญิงชอบเรียนรู้จากหนังสือและการเล่นสมมติเด็กผู้ ชายชอบเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงช่วงวยันีจ้ะมีพฒันาการด้านศิลปะและดนตรีจุดอ่อนคือเป็นช่วงวยัท่ีขาดความ
มัน่ใจในผลงานของตนเอง ความคดิสร้างสรรค์ลดลงบางช่วง เพราะเป็นชว่งท่ีพยายามปรับตวัเข้า
กบักลุม่เพ่ือนเลียนแบบเพ่ือน ลดความคดิอิสระ สภุาภรณ์ เล่ือมกมุาร (2012) 

3.3 พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวัย 
การเจริญเตบิโตของเดก็ปฐมวยัเก่ียวข้องกบัพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ โดย

มีแบบแผนท่ีแตกต่างกันออกไป จากพัฒนาการด้านอ่ืนๆ  Torrance ได้สรุปพัฒนาการด้าน
ความคิดสร้างสรรค์เดก็ทารกก่อนวยัเรียน ( อาย ุ0-๖ ปี ) วา่เด็กมีความสามารถพฒันาจินตนาการ
ได้ตัง้แต่ขวบปีแรกด้วยการเรียนรู้จากสิ่งเร้ารอบตัว เช่น เสียง จังหวะ เม่ืออายุ ๒ ขวบ ความ
กระตือรือร้นท่ีจะใช้ประสาทสมัผสัเร่ิมมีมากขึน้ตามล าดบั ช่วงอาย ุ๒ - ๔ ปี เดก็สามารถเรียนรู้สิ่ง
ตา่งๆ จากประสบการณ์ตรง และประสาทสมัผสัท่ีพร้อมส าหรับสิ่งแปลกใหม่ตามธรรมชาติ เร่ิมมี
ความรู้สึกเร่ิมเป็นตวัของตวัเอง มกัท าในสิ่งท่ีเกินความสามารถของตนเอง ชอบจินตนาการ จวบ
จนอายชุ่วง ๔-๖ปีเด็กเร่ิมสนุกสนานกบัการวางแผน การเล่นและสามารถเช่ือโยงเหตกุารณ์ตา่งๆ 
แม้จะไม่เข้าใจในเหตกุารณ์มากนกั เดก็ชอบทดลองเลน่บทบาทสมมติตา่งๆ โดยใช้จินตนาการของ
เดก็เอง 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของความคิดส่วนบุคคลท่ีสามารถคิดได้อย่า ง
หลากหลายและคิดได้อย่างคล่องแคล่ว เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีก าหนดขึน้ ลกัษณะของ
บคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ เราสามารถสงัเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออก สามารถสรุปได้
ดงันี ้

1. มีความกระหายใคร่รู้อยูเ่ป็นนิจ กระตุ้นความคดิด้วยความอยากรู้อยากเห็น 
2. ชอบสืบเสาะแสวงหา ส ารวจ ศกึษา ค้นคว้าและทดลอง 
3. ชอบซกัถาม พดูคยุและตัง้ค าถามท่ีแปลกๆ 
4. ชา่งสงสยัและแปลกประหลาดใจในสิ่งท่ีพบเห็นอยูเ่สมอ 
5. ชา่งสงัเกต จดจ า และค้นพบสิ่งท่ีขาดหายไปได้อยา่งง่ายดายและรวดเร็ว 
6. ชอบแสดงออกมากกวา่เก็บกด ถ้าเกิดข้อสงสยัจะต้องรีบหาค าตอบโดยไม่ต้อง

รีรอ 
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7. มีอารมณ์ขนัเสมอ สร้างความสขุในโลกสว่นตวัด้วยมมุมองท่ีแปลก 
8. มีสมาธิในสิ่งท่ีตนสนใจ 
9. พงึพอใจและสนกุสนานกบัการใช้ความคดิ 
10. สนใจสิ่งตา่งๆอยา่งกว้างขวาง 
11. มีความเป็นตวัของตวัเองสงู เปิดกว้างทางความคดิเพ่ือพิจารณา 
12. มีความเป็นตวัของตวัเองสงู มีความเช่ือมัน่ทางความคดิและการกระท า 
13. มีความสามารถทางด้านการจินตนาการ ชอบคิดหาวิธีการท่ีหลากหลาย

เพ่ือให้แก้ปัญหา 
สรุป คือ เด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งเราสามารถ

สงัเกตและส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทางความคิดให้เป็นบคุคลท่ีสร้างสรรค์สงัคมและตนเองได้
เป็นอย่างดีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และฝึกฝน โดยเน้นกระบวนการ
เทคนิควิธีเป็นส าคญั มากกว่าการเรียนรู้ท่ีตวัเนือ้หาสาระ เม่ือความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีดีท่ีแฝง
เร้นภายใต้ตวัตนของบุคคล การส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตัง้แต่เยาว์วยัจึง
สามารถท่ีจะกระท าได้โดยอาศยัเทคนิควิธีการตา่งๆอยา่งหลากหลาย 

(วีณา ประชากลู & ประสาท เนืองเฉลิม, 2553) (พชัรีวลัย์  เกตแุก่นจนัทร์, 2544) 
การสร้างสรรค์ คือ ความสามารถของมนษุย์ท่ีจะคดิแก้ปัญหาและพฒันาจนสามารถ

ประดิษฐ์ผลิตผลใหม่ๆ  การคดิริเร่ิมในสิ่งท่ีแปลกใหม ่เพ่ือสนองความต้องการของตนเองและสงัคม
ดงันัน้ การริเร่ิมสร้างสรรค์จึงเป็นการกระท าให้ก้าวหน้าแปลกจากเดิม ดีขึน้ งดงามยิ่งขึน้ หรือมี
คุณค่ายิ่งขึน้ การท่ีมนุษย์รู้จักการสร้างสรรค์ ท าให้โลกได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ มีความ
เจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน และเช่ือว่าโลกจะเปล่ียนไปสู่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยัง้ ตราบใดท่ียังมีการสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองจุดเร่ิมต้น
ของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในโลกนี ้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของ
มนษุย์ จึงมีการศึกษาและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของคนเราให้เจริญงอกงาม เพ่ือเป็นพืน้ฐาน
น าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง เน่ืองจากความคิดสร้างสรรค์สามารถท่ีจะฝึกฝน
ทดลองปฏิบตัจินเกิดประสบการณ์ และน าไปสูก่ารค้นพบแนวทางใหม่ๆ  เพ่ือการสร้างงานตอ่ไป 

4. ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
4.1 ความหมายของชดุกิจกรรม 

การเรียน รู้  ชุดกิจกรรมเป็นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ ง  ท่ี รวบรวมส่ือ 
กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือเป็นส่ือการระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน ให้เกิดการ
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เรียนรู้แก่ผู้ เรียนตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จดุเด่นของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สนอง
วตัถปุระสงค์ของหลงัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การ
เผชิญสถานการณ์และประยกุต์ความรู้มาใช้ป้องกนัและแก้ไขปัญหา ท าให้สามารถแก้ปัญหาทาง
การศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนได้ เป็นการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงฝึกการปฏิบัติให้ ท าได้คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเน่ืองผสมผสานสาระการเรียนรู้
ด้านตา่งๆ (ทศันวรรณ รามณรงค์) 

ชุดกิจกรรม (Activity Package) เป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้มาใหม่ ซึ่งเดิมจะใช้ช่ือต่างกัน เช่น
ชุดการสอนหรือชุดการเรียนมาจากค าว่า lnstructional Package หรือ Learning Package หรือ
lnstructionalKits เดิมใช้ค าว่า “ชุดการสอน” เพราะเป็นส่ือท่ีครูผู้สอนน ามาใช้ประกอบการสอน 
แตต่อ่มาแนวคิดในการยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางในการเรียนเข้ามามีบทบาทมากขึน้ นกัการศึกษา
จึงเปล่ียนมาใช้ค าว่า “ชุดการเรียน”(Learning Package) เพราะการเรียนรู้เป็นกิจกรรมของ
นกัเรียนและการสอนเป็นกิจกรรมของครู กิจกรรมของครูกบันกัเรียนจะต้องเกิดควบคูก่นั (บญุเกือ้ 
ควรหาเวช, 2542) ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัใช้ค าวา่”ชดุกิจกรรม” 

แคปเฟอร์และแคปเฟอร์ (กรกฎ แพทย์หลักฟ้า . 2552:33; อ้างอิงจาก (Rossett  
Allison, 1981)( Kapfer&Kapfer.1972: 3-10) ให้ความหมายว่า ชุดการสอนเป็นรูปแบบของการ
ส่ือสารระหว่างครูและนกัเรียน ซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าท่ีให้นกัเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนจน
บรรลุพฤติกรรมท่ีเป็นผลของการเรียนรู้การรวบรวมเนือ้หาท่ีน ามาสร้างชุดกิจกรรมนัน้ได้มาจาก
ขอบข่ายความรู้ท่ีหลกัสูตรต้องการให้นกัเรียนได้เรียนรู้และเนือ้หาจะต้องตรงและชดัเจน ท่ีจะส่ือ
ความหมายให้ผู้ เรียนได้เกิดพฤตกิรรมตามเป้าหมายของการเรียน 

(วิชยั  วงษ์ใหญ่, 2542) ได้ให้ความหมายของชดุกิจกรรมไว้ว่าชดุกิจกรรมเป็นระบบ
การผลิตและการน าส่ือการเรียนหลายอย่างมาสัมพันธ์กันและมีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันละกัน ส่ือ
อยา่งหนึง่อาจใช้เพ่ือเร้าความสนใจ ส่ืออีกอย่างหนึง่ใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของเนือ้หาและส่ืออีก
อย่างหนึ่งอาจใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเสาะแสวงหา อนัน าไปสู่ความเข้าใจอนัลึกซึ ง้และป้องกันการ
เข้าใจความหมายผิดส่ือการสอนเหล่านีเ้รียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส่ือประสมน ามาใช้ให้สอดคล้องกับ
เนือ้หาเพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ (ศศศร เดชะกลุ.2553:30;อ้างอิงจาก ธนัย์ชนก แดนโพธ์ิ.2551:ออนไลน์) 

ระพินทร์ โพธ์ิศรี ได้ให้ความหมายของชดุกิจกรรมไว้ว่า ชดุกิจกรรม คือส่ือการสอนท่ี
ประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ทีสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ เนือ้หา
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ท่ีน ามาบูรณาการเข้าด้วยกนัอย่างเป็นระบบ
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สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศศศร เดชะกุล. 2553:30; ธันย์ชนก
แดนโพธ์ิ.2551:ออนไลน์อ้างอิงจาก ระพินทร์ โพธ์ิศรี.2537:40) 

4.2. ประเภทของชุดกิจกรรม 
ชดุกิจกกรมแตล่ะประเภทมีจดุมุ่งหมายในการใช้แตกต่างกันตามแตล่ะประเภทของ

ชดุกิจกรรมซึง่มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้แบง่ประเภทชดุกิจกรรมไว้ดงันี ้
คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์

(2524:250-251) ได้แบง่ประเภทของชดุกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ชดุกิจกรรมส าหรับครู เป็นชดุส าหรับจดัให้ครูโดยเฉพาะ มีคู่มือและเคร่ืองมือ

ส าหรับครู ซึ่งจะน าไปใช้สอนให้เด็กเกิดพฤติกรรมท่ีคาดหวังครูเป็นผู้ ด าเนินการและควบคุม
กิจกรรมทัง้หมด นกัเรียนมีสว่นร่วมในการท ากิจกกรมโดยมีครูเป็นผู้ดแูล 

2. ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน เป็นชุดกิจกรรมส าหรับจดัให้นักเรียน เ รียนด้วย
ตนเองครูมีหน้าท่ีเพียงจัดอุปกรณ์และมอบชุดกิจกรรมให้แล้วคอยรับรายงานเป็นระยะๆ ให้
ค าแนะน าเม่ือมีปัญหาและประเมินผลชุดกิจกรรมนี ้จะฝึกการเรียนด้วยตนเองเม่ือนักเรียนจบ
การศกึษาจากโรงเรียนนีไ้ปแล้ว ก็สามารถเรียนรู้หรือศกึษาสิ่งตา่งๆได้ด้วยตนเอง 

3. ชดุกิจกรรมส าหรับครูและนกัเรียนใช้ร่วมกนั ชดุนีมี้ลกัษณะผสมผสานระหวา่ง
ชุดแบบท่ี1และชุดแบบท่ี2 ครูเป็นผู้ คอยดูแล และกิจกรรมบางอย่างครูต้องเป็นผู้ แสดงน าให้
นกัเรียนดกิูจกรรมบางอย่างนกัเรียนต้องท าด้วยตนเอง ชดุกิจกรรมแบบนีเ้หมาะอย่างยิ่งท่ีจะใช้กบั
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ซึง่จะเร่ิมฝึกให้รู้จกัการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ดแูล 

(วาโร  เพ็งสวสัดิ,์ 2544) ได้แบง่ประเภทของชดุการเรียนการสอนตามลกัษณะใช้งาน
แบง่เป็น 3 ประเภทไว้ดงันี ้

1. ชดุกิจกรรมส าหรับประกอบค าบรรยาย เป็นชดุการสอนท่ีก าหนดกิจกรรมและ
ส่ือการสอนให้ครูได้ใช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย เพ่ือเปล่ียนบทบาทให้ครูพดูน้อยลง และเปิด
โอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ ชุดกิจกรรมการสอนนีจ้ะมีเนือ้หา
เพียงอยา่งเดียวและใช้กบันกัเรียนทัง้ชัน้เรียน 

2. ชดุกิจกรรมส าหรับกิจกรรมแบบกลุม่ ชดุกิจกรรมแบบกลุม่นีมุ้ง่เน้นท่ีตวัผู้ เรียน
ได้ประกอบกิจกรรมร่วมกนั และอาจจดัการเรียนการสอนในรูปแบบของศนูย์การเรียน ชดุกิจกรรม
แบบกิจกรรมกลุ่มจะประกอบด้วยชดุกิจกรรมย่อยท่ีมีจ านวนเท่ากบัศนูย์การเรียนท่ีแบง่ไว้ในแตล่ะ
หน่วย ในแตล่ะศนูย์การเรียนรู้จะมีส่ือการเรียนท่ีครบชดุตามจ านวนผู้ เรียน การเรียนอาจจะจดัใน
รูปแบบรายบคุคลหรือผู้ เรียนทัง้ศนูย์ใช้ร่วมกนั 
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3. ชดุกิจกรรมส าหรับรายบคุคล เป็นชดุกิจกรรมท่ีจดัระบบขัน้ตอนเพ่ือให้ผู้ เรียน
ใช้เรียนรู้ด้วยตนเองตามล าดบัความสามารถของแตล่ะบคุคล เม่ือศกึษาจบแล้วจะท าการทดสอบ
ประเมินผลความก้าวหน้าและศึกษาชุกิจกรรมอ่ืนต่อไปตามล าดบั เม่ือมีปัญหาผู้ เรียนจะปรึกษา
ร่วมกนัระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอนและครูผู้สอนก็พร้อมท่ีจะให้ความชว่ยเหลือทนัที ชดุกิจกรรมแบบนี ้
จัดขึน้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พัฒนาการเรียนรู้ของตนไปจนสุด
ความสามารถโดยไม่เสียเวลารอคอยผู้ อ่ืน ซึ่งชุดกิจกรรมแบบนีบ้างครัง้เรียกว่า”บทเรียนโมดูล”
(lnstructional Module) 

4.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
ในการสร้างชดุกิจกรรมเพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ผู้สร้างจะต้อง

ศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมว่ามีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง เพ่ือจะได้น ามาก าหนด
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ซึ่งนกัการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชดุกิจกรรม
นัน้แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วยส่ือประสมในรูปแบบของวสัด ุอุปกรณ์ และวิธีการตัง้แต่สอง
อย่างขึน้ไป โดยใช้วิธีการจดัระบบ เพ่ือให้ชดุกิจกรรมแตล่ะชดุมีประสิทธิภาพและมีความสมบรูณ์
ในตวัเอง ดงันัน้ ในชดุกิจกรรมจงึมีองค์ประกอบดงันี ้

ฮุสตันและคนอ่ืนๆ(Houston: et al. 1972: 10-15) ได้ให้ส่วนประกอบของชุด
กิจกรรมไว้ดงันี ้

1. ค าชีแ้จง (Prospectus) ในส่วนนีอ้ธิบายถึงความส าคญัของจุดมุ่งหมายของ
ขอบข่ายชดุกิจกรรมสิ่งท่ีผู้ เรียนจะมีความรู้ก่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการทัง้หมดในชุด
กิจกรรม 

2. จุดมุ่ งหมาย (Objectives) คือข้อความ ท่ีก าหนดว่า ผู้ เรียนจะประสบ
ความส าเร็จอะไร หลงัเรียน 

3. การประเมินผลเบือ้งต้น (Pre-assessment) มีจุดประสงค์ 2 ประการคือ
เพ่ือให้ทราบว่า ผู้ เรียนอยู่ในการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้และเพ่ือให้ดูว่าได้
สมัฤทธ์ิผลตามจุดประสงค์เพียงใด การประเมินเบือ้งต้นนีอ้าจจะอยู่ในการทดสอบแบบข้อเขียน
ปากเปล่า การท างาน ปฏิกิริยาตอบสนองต่อค าถามง่ายๆ เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการและความ
สนใจ 

4. การก าหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือการก าหนดแนวทางและวิธีเพ่ือ
ไปสูจ่ดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยให้ผู้ เขียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมนัน้ๆ 



  39 

5. ประเมินขัน้สุดท้าย (Post- assessment) เป็นข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลงัจากท่ีเรียน 

(บุญเกือ้ ควรหาเวช, 2542) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีส าคัญภายในชุดกิจกรรม
สามารถจ าแนกออกเป็น 4 สว่นคือ 

1. คู่มือครู เป็นคู่มือแผนการสอนส าหรับผู้ สอนหรือผู้ เรียนตามชนิดของชุด
กิจกรรม 

2. บัตรค าสั่งหรือค าแนะน า เป็นส่วนท่ีบอกให้ผู้ เรียนด าเนินการเรียนหรือ
ประกอบกิจกรรมแตล่ะอยา่ง ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ 

3. เนือ้หาสาระและส่ือ เป็นส่ือการสอนต่างๆ ท่ีบรรจุในชุดกิจกรรม ตามบตัรท่ี
ก าหนดให้ 

4. แบบประเมินผล เป็นแบบประเมินผลท่ีอยู่ ในชุดกิจกกรมอาจจะเป็น
แบบฝึกหดัให้เติมค าในช่องว่าง เลือกค าตอบท่ีถูก จบัคู่ ดูผลจากการทดลอง หรือให้ท ากิจกรรม
เป็นต้น 

(วรรณทิพา  รอดแรงค้า & พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2542) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. ช่ือกิจกรรม เป็นสว่นท่ีบอกให้ทราบถึงลกัษณะท่ีต้องการฝึก 
2. ค าชีแ้จง เป็นสว่นท่ีอธิบายความมุง่หมายและความส าคญัของกิจกรรม 
3. จดุมุง่หมาย เป็นสว่นท่ีระบจุดุมุง่หมายท่ีส าคญัของกิจกรรมนัน้ๆ 

3.1 จุดมุ่งหมายทัว่ไป เป็นส่วนท่ีบอกจุดมุ่งหมายปลายทางหรือพฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกิดขึน้ตามกิจกรรมนัน้ 

3.2 จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เป็นส่วนชีบ้่งให้ผู้ เรียนได้แสดงพฤติกรรมท่ี
ก าหนดโดยสงัเกตและวดัได้ และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั 

4. แนวคดิ เป็นสว่นท่ีระบเุนือ้หาหรือมโนมตขิองกิจกรรมนัน้ 
5. ส่ือ เป็นสว่นท่ีระบถุึงวสัดอุปุกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม 
6. เวลาท่ีใช้ เป็นส่วนท่ีระบุจ านวนโดยประมาณว่ากิจกรรมนัน้ควรใช้เวลา

เพียงใด 
7. ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม เป็นส่วนท่ีระบวุิธีการจดักิจกรรมเพ่ือให้บรรลตุาม

วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ วิธีการจดักิจกรรมนีไ้ด้จดัไว้เป็นขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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7.1 ขัน้น า เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนเร่ิมท ากิจกรรมฝึกทกัษะ
แตล่ะทกัษะ 

7.2 ขัน้กิจกรรม เป็นส่วนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ฝึก
ปฏิบตักิารทดลอง 

7.3 ขัน้อภิปราย เป็นส่วนท่ีผู้ เรียนจะได้มีโอกาสน าเอาประสบการณ์ท่ีได้จาก
ขัน้กิจกรรมมาวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนและแมน่ย า 

7.4 ขัน้สรุป เป็นส่วนท่ีผู้ สอนและผู้ เรียนประมวลข้อความรู้ท่ีได้จากขัน้
กิจกรรมและขัน้อภิปรายแล้วน ามาสรุปหาสาระและใจความส าคญั 

8. การประเมินผล เป็นการทดสอบผู้ เรียนหลงัจากจบบทเรียนของแตล่ะกิจกรรม 
9. ภาคผนวก เป็นสว่นท่ีให้ความรู้แก่ครูผู้สอน 
 

หลักในการสร้างชุดกิจกรรม 
เม่ือลงมือสร้างชดุกิจกรรม ผู้สร้างจะต้องรู้ถึงหลกัการสร้างชดุกิจกรรม ว่าต้องมีการ

ด าเนินการอยา่งไร ซึง่ก็ได้มีนกัการศกึษาหลายทา่นท่ีได้เสนอหลักในการสร้างชดุกิจกรรมไว้ดงันี ้
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, สมเชาว์  เนตรประเสริฐ, & สุดา สินสกุล, 2521) ได้กล่าวถึง

ขัน้ตอนการผลิตชดุกิจกรรม 10 ขัน้คือ 
1. ก าหนดหมวดหมูเ่นือ้หาและประสบการณ์ 
2. ก าหนดหนว่ยการสอน 
3. ก าหนดหวัเร่ือง 
4. ก าหนดมโนทศัน์และหลกัการ 
5. ก าหนดวตัถปุระสงค์ 
6. ก าหนดกิจกรรมการเรียน 
7. ก าหนดแบบประเมินผล 
8. เลือกและผลิตส่ือการสอน 
9. หาประสิทธิภาพชดุกิจกรรม 
10. การใช้ชดุกิจกรรม 
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(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2533) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนในการสร้างชดุการเรียน
ไว้ดงันี ้

1. วิเคราะห์เนือ้หา ได้แก่ การก าหนดหนว่ย หวัเร่ืองและมโนคติ 
2. การวางแผน เป็นการวางแผนไว้ลว่งหน้าโดยก าหนดรายละเอียดไว้ 
3. การผลิตส่ือการเรียน เป็นส่ือประเภทตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผน 
4. หาประสิทธิภาพ เป็นการประเมินคณุภาพของชดุการเรียนการสอน โดยน าไป

ทดลองใช้ ปรับปรุงให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
(สกิุจ  ศรีพรหม) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนในการสร้างชดุการสอนประกอบด้วยขัน้ตอน 10 

ขัน้ ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. ก าหนดหมวดหมู่ เนือ้หาและประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชา หรือบ

รูณาการแบบสหวิทยาการตามท่ีเหมาะสม 
2. ก าหนดหน่วยการสอน แบง่เนือ้หาออกเป็นการสอนโดยประมาณเนือ้หาวิชาท่ี

ครูจะถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนได้ในหนึง่สปัดาห์หรือหนึง่ครัง้ 
3. ก าหนดหัวเร่ือง ผู้ สอนจะต้องถามตนเองว่าในการสอนแต่ละหน่วยควรให้

ประสบการณ์แก่ผู้ เรียนอะไรบ้าง แล้วก าหนดออกมาเป็น 4-6 หวัข้อ 
4. ก าหนดมโนทัศน์และหลักการ ให้สอดคล้องกับหัวเร่ืองโดยสรุปรวมแนวคิด

สาระ และหลกัเกณฑ์ส าคญัไว้เพ่ือเป็นแนวทางจดัเนือ้หามาสอนให้สอดคล้องกนั 
5. ก าหนดวตัถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเร่ืองเป็นจุดประสงค์ทั่วไปก่อน แล้ว

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไว้ทกุครัง้ 
6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม

ซึง่เป็นแนวทางการเลือกและการผลิตส่ือการสอน 
7. ก าหนดแบบประเมินผล ต้องประเมินผลให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม

โดยใช้แบบสอบอิงเกณฑ์ เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่าหลงัจากการผ่านกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนกัเรียนได้
เปล่ียนพฤตกิรรมการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 

8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดอุปุกรณ์และวิธีการท่ีครูใช้ ถือเป็นส่ือการสอน
ทัง้สิน้ เม่ือผลิตส่ือการสอนของแตล่ะหวัเร่ืองแล้วก็จดัส่ือการสอนเหลา่นัน้ไว้เป็นหมวดหมู่ในกล่อง
ท่ีเตรียมไว้ก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรียนวา่”ชดุการสอน” 
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9. การหาประสิทธิภาพของชดุการสอน เพ่ือเป็นการประกนัวา่ ชดุการสอนท่ีสร้าง
ขึน้มีประสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้างจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์ขึน้ล่วงหน้า โดยค านึงถึงหลกัการ
ท่ีวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการเพ่ือชว่ยให้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียนให้บรรลผุล 

10. การใช้ชดุการสอน ท่ีได้รับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้
สามารถน าไปสอนผู้ เรียนได้ตามประเภทของชุดการสอนและตามระดบัการศึกษาโดยก าหนด
ขัน้ตอนการใช้ดงันี ้

10.1. ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือพิจารณาพืน้ฐานความรู้เดิมของ
ผู้ เรียน (ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที) 

10.2. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
10.3. ขัน้ประกอบกิจกรรมการเรียน (ขัน้สอน) ผู้ สอนบรรยายหรือแบ่งกลุ่ม

ประกอบกิจกรรมการเรียน 
10.4. ขัน้สรุปผลงานเรียน เพ่ือสรุปมโนทศัน์และหลกัการท่ีส าคญั 
10.5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพ่ือดพูฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากกระบวนการสร้างชดุการเรียนการสอนหรือชดุกิจกรรม 
จิตวิทยาท่ีน ามาใช้ในชุดกิจกรรม บลูม (Bloom.B.S. 1976: 115-124) กล่าวว่า การ

สอนท่ีมีประสิทธิภาพประกอบด้วยลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 
1. การให้แนวทาง (Cues) คือค าอธิบายของครูท่ีท าให้นักเรียนเข้าใจชดัเจนว่า

เม่ือเรียนเร่ืองนัน้ๆ แล้วจะต้องมีความสามารถอยา่งไร ต้องท าอะไร 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน (Participation) เปิดโอกาสให้นักเรียนมี

สว่นร่วมในกิจกรรมการเรียน 
3. การเสริมแรง(Reinforcement) ทัง้การเสริมแรงภายนอก เช่น สิ่งของ การ

กลา่วตชิมหรือการเสริมแรงภายในตวันกัเรียนเอง เชน่ ความอยากรู้อยากเห็น ฯลฯ 
4. การให้ ข้ อมู ล ย้อนกลับ  และการแ ก้ ไข ข้อบกพ ร่อง  (Feedback and 

Corrections) จะต้องมีการแจ้งผลการเรียนและข้อบกพร่องให้นกัเรียนทราบ 
จิตวิทยาท่ีน ามาใช้ในชุดกิจกรรมจะเห็นได้ว่า ชุดกิจกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน

นัน้จะต้องยึดหลักและการด าเนินงานตามหลักจิตวิทยา โดยมุ่งให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถจากง่ายไปหายากตามล าดบั ประกอบกบัผู้ เรียนสามารถรู้ถึงผลของการกระท าของ
ตนเอง เน้นผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิกิจกรรม เร้าความสนใจด้วยส่ือท่ีหลากหลาย ในการวิจยั
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ครัง้นีผู้้วิจยัได้ยึดหลกัจิตวิทยาของ บลมู (Bloom. 1976: 115-124) เพ่ือเป็นแนวทางในการชว่ยให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึน้ได้ 

4.4. ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
ในการใช้ชดุกิจกรรมเพ่ือช่วยในการจดัการเรียนการสอน นกัการศกึษาหลายท่านได้

กลา่วถึงประโยชน์ของชดุกิจกรรมไว้ดงันี ้
กรรณิกา ไผทฉนัท์ (2541:21) กลา่วถึงประโยชน์ของชดุกิจกรรมไว้ดงันี ้
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถตามความต้องการของตน ช่วยให้ทุกคน

ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้ทัง้สิน้ ตามอตัราการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
1. ฝึกตดัสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และท าให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสงัคม 
2. ช่วยให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนือ้หาประสบการณ์ท่ีซบัซ้อน และมีลกัษณะ

เป็นนามธรรมสงูซึง่สามารถถ่ายทอดด้วยบรรยายได้ดี 
3. ชว่ยให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากอารมณ์และบคุลิกภาพของผู้สอน 
4. ชว่ยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้กบัผู้สอน 
5.เร้าความสนใจของผู้ เรียนไมเ่กิดความเบื่อหนา่ยในการเรียน 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในประเทศและต่างประเทศ 
รัฐนนท์ สวา่งผล (2558) การศกึษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลงัการ

ทดลองสอนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิพันธุ์  มีความมุ่ง
หมายเพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านในถุ้ ง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ก่อนและหลงัการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการของอารี 
สทุธิพนัธุ์ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนหลงัจากการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 แสดงให้เห็นวา่การจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการ
ของอารี สุทธิพนัธุ์ ส่งผลในนกัเรียนมีการพฒันาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 
และพฒันาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ท าให้นกัเรียนมีความคดิสร้างสรรค์ท่ีสงูขึน้ มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิพันธุ์  อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก 

สมศรี แสงธนู (2545:66) ศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการ
จัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปียกแบบครูให้การเสริมแรง พบว่าเด็กปฐมวัยก่อนการจัด
กิจกรรมและระหว่างการจดักิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปียกแบบครูให้การเสริมแรงในแต่ละ
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ช่วงสัปดาห์มีความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยเฉล่ียรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .001 และเม่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์ พบว่า
คะแนนความสามารถทางภาษาด้านการฟังและพูด โดยเฉล่ียรวมมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ี
เพิ่มขึน้ ตลอดชว่งเวลา 8 สปัดาห์ 

จากเอกสารงานวิจยัสรุปได้ว่าการจดักิจกรรมศิลปะสามารถส่งเสริมพฒันาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาให้เด็กได้เป็นอย่างดี เด็กทกุคนมีความสขุท่ีได้แสดงออกถึง
ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ส่ือออกมาในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการปัน้ การพิมพ์ภาพ การพับ การตัดปะ การประดิษฐ์ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานท่ี
ออกมาในรูปแบบของการวาดภาพระบายสี ทัง้นีเ้พราะกิจกรรมการวาดภาพเป็นกิจกรรมส าคญั ท่ี
เด็กทุกคนเร่ิมเรียนรู้การสร้างผลงานทางศิลปะโดยการขีดเขียนต่างๆ ออกมาเป็นรูปภาพแล้ว
สามารถส่ือความหมายและบอกความรู้สึกได้ในวยัเร่ิมต้นแหง่การเรียนรู้สิ่งตา่งๆรอบตวั 

จินดา กิจพูนวงศ์ (2537:89-91) ได้ศึกษาเร่ืองผลการฝึกความคิดอเนกนัยท่ีมีต่อ
ความคดิสร้างสรรค์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 พบวา่ 

1. นักเรียนท่ีได้รับการฝึกความคิดอเนกนัยและผลผลิตท่ีมีเนือ้หาต่างกันมี
ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดยืนหยุ่น ความคิด
สร้างสรรค์ด้านความคดิริเร่ิม และความคดิสร้างสรรค์รวมทกุด้านแตกแตง่กนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั.05  

2. นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์ ด้าน
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดยืดหยุ่น และความคิดสร้างสรรค์รวมทุก
ด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ด้านความคิด
ริเร่ิมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการฝึกกบัระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีผลตอ่ความคิด
สร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคลว่ ความคดิสร้างสรรค์ด้านความคดิยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์
ด้านความคดิริเร่ิมและความคดิสร้างสรรค์รวมทกุด้านอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

(อารี รังสินันท์, 2527) ได้ท าการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชัน้
อนุบาล ประถมศึกษาปีท่ี1,2,3 และ 4 เพ่ือส ารวจและเปรียบเทียบคณุลกัษณะส าคญั 3 ประการ
ของความคิดคล่องตวั ความคิดริเร่ิมและความคิดตกแตง่ ซึ่งใช้แบบทดสอบการคิดสร้างสรรค์โดย
อาศยัรูปภาพแบบ ก. ของทอร์แรนซ์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การศกึษา ได้แก่ กลุ่มนกัเรียนจากภาคเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ จ านวน 
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3,123 คน ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 มีความคิดคล่องตวั ความคิดริเร่ิม 
และความคิดตกแต่งสูงสุด กลุ่มท่ีมีความคิดคล่องตัวต ่าสุด คือ กลุ่มนักเรียนชัน้อนุบาล ส่วน
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษามีความคดิตกแตง่ต ่าสดุ 

จงใจ ขจรศิลป์ (2532:80) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์และการเล่นตามมุม ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์และความเช่ือมั่นในตนเองของเด็ก
ปฐมวยั พบวา่ 

1. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการเล่นตามมุม
แตกต่างกัน มีความคิดสร้างสรรค์แตกแต่ง กล่าวคือ เด็กท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
และการเล่นตามมมุแบบริเร่ิมอย่างอิสระ มีระดบัคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบความคดิสร้างสรรค์
ทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดลออ และความคิดคล่องตวั สูงกว่าเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์และการเลน่ตามมมุแบบครูชีแ้นะ 

2. เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการเล่นตามมุม
แตกต่างกัน มีความเช่ือมั่นในตนเองแตกต่างกัน กล่าวคือ เด็กท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์และการเล่นตามมุมแบบริเร่ิมอย่างอิสระ มีระดบัคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบความ
เช่ือมัน่ในตนเองสูงกว่าเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมสร้างสรรค์และการเล่นตามมุมแบบครู
ชีแ้นะ 

(ฝนทิพย์  มีชธูน, 2014) การพฒันาทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยัด้วยชดุกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ได้ด าเนินการพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยัโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยก าหนด ชดุกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยเนือ้หาการเรียนการสอนส่งเสริมให้เดก็รับรู้
ถึงความงามทางสนุทรียศาสตร์ทางศลิปะและพฒันาทกัษะด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

วิเคราะห์ความแตกตา่งและการเปล่ียนแปลงของคะแนนการพฒันาทกัษะทางศลิปะ
ของเด็กปฐมวยัแยกเป็นรายด้านในแตล่ะกิจกรรม พบว่า เด็กปฐมวยัมีการเปล่ียนแปลงและความ
แตกต่างของคะแนนพัฒนาการทักษะทางศิลปะแยกเป็นรายด้านก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง ผลการพฒันาทกัษะทางศิลปะหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยชดุกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ส าหรับนักเรียนชัน้อนุบาล 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรม
ศลิปะสร้างสรรค์สามารถพฒันาทกัษะทางศลิปะของเดก็ปฐมวยัให้พฒันาในระดบัสงูขึน้ 

เคลล่ี (Miller John, 2015) ศึกษาเปรียบเทียบผลการฝึกตามแบบแผนเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางศิลปะเพื่อพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางศลิปะเป็นเวลา 10 สปัดาห์ ในระดบัชัน้
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ประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลปรากฏว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กท่ีเข้าร่วมตามแผนกบัเด็กท่ีไม่ได้เข้า
ร่วมตามแผนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์สรุปได้
ว่าจากแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ด้านรูปภาพของทอร์แรนซ์ (Torrance Figural Tests of 
Creative Thinking) ท่ีใช้วดัก่อนฝึกและหลงัฝึก เด็กท่ีเข้าร่วมในแผนฝึกเสริมสร้างประสบการณ์
ทางศิลปะเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ กบัเด็กท่ีไม่ได้เข้าร่วมตามแผน มีคา่เฉล่ียของ
ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่
คา่เฉล่ียของความคิดคล่องแคลว่และความคิดยืดหยุ่นไม่ตา่งกนั กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นัน้เป็น
กิจกรรมท่ีมีความส าคญัอีกทัง้ยงัช่วยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยใช้ประสาท 
สมัผสัทัง้ 5 เปิดโอกาสให้เดก็ได้สงัเกตสมัผสัและจดักระท ากบัวตัถตุา่งๆ เสริมสร้างความสามารถ 
ทางสติปัญญาได้ดี เหมาะสมกบัการจดัให้กบัเด็กเพ่ือพฒันาเด็กให้เจริญงอกงาม ทัง้ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสตปัิญญาได้เป็นอยา่งดี 

ซัมป์สัน (Simpson.1999:106) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาด แรงจูงใจ และเพศของเด็กปัญญาเลิศ งานวิจัยครัง้นีใ้ช้
รูปแบบของ เรนซูล่ี (Renzulli) อธิบายลกัษณะความเป็นเลิศทางสติปัญญาเก่ียวกับความฉลาด
ระดบัสูง ความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบตัิงานขัน้สูง กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนปัญญาเลิศ เกรด 5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คา่สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า 
ความฉลาด และแรงจูงใจเป็นปัจจยัต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่จ าเป็น
ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเพศไมเ่ป็นปัจจยัส าคญัตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเดก็ปัญญา
เลิศ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าวิจยัเพ่ือการพฒันาชดุกจิกรรมสร้างสรรค์
ผา่นขบวนความคดิของเดก็ในชว่งอาย ุ7-9 ปี ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
2. วิธีการสร้างและหาประสิทธ์ิภาพของเคร่ืองมือ 
3. แบบแผนท่ีใช้ในการวิจยั 
4. วิธีการด าเนินการศกึษาค้นคว้าการทดลอง 
5. สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรกลุม่ตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ7-9 ปี ในสถาบนัสอนศิลปะเด็ก

Kolor Me Art School จ านวน 10 คน ระยะเวลาในการทลอง 1 เดือนคร่ึง ระหว่างเดือนมกราคม-
เดือนกุมภาพนัธ์ เป็นจ านวน 12 ครัง้ ใน 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 วนั ได้แก่วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 
เป็นจ านวนการทดลองทัง้หมด 5 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที  

 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ  ( lndependent Variable) คิอ  ชุด กิจกรรมภาพวาดระบายสี
สร้างสรรค ์

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variadle) คือ ผลงานภาพวาดระบายสีกับความภูมิใจ
ในผลงานความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. แผนการเรียนรู้ของชดุกิจกรรมวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ 
2. แบบทดสอบผลลพัธ์ วดัความคิดสร้างสรรค์ของผลงานภาพวาดระบายสี โดยใช้

ทฤษฎีของ Guilford 
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3. แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะด้านเนือ้หาความรู้ด้านทกัษะทางทศัน์
ศลิป์ของเดก็กลุม่ท่ีทดลองด้วยชดุกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ 

วิธีการสร้างและหาประสิทธ์ิภาพของเคร่ืองมือ 
การสร้างแผนการจัดกิจกรรม 

แผนการสอนด้วยชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ 5 แผนการเรียน แผนละ 
50 นาทีโดยใช้เวลาเรียนทัง้หมด 4 ชัว่โมง 10 นาที มีดงันี ้

กิจกรรมท่ี 1. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ  
กิจกรรมท่ี 2. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคประดษิฐ์ลงบนขนมปังปอนด์ 
กิจกรรมท่ี 3. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปัน้ ลงแผน่แป้งพิซซา่ 
กิจกรรมท่ี 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะต ิCollage ลงบนขนมปังโดนทั 
กิจกรรมท่ี 5. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

การสร้างชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีขัน้ตอนการสร้างดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารต่างๆและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแผนชุด

กิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ เพ่ือวดัความคิดสร้างสรรค์ และหลกัสตูรคูมื่อการศึกษาของ
กรมวิชาการ ได้แก่ 

1.1 การขูด ขีด เขียน ระบายด้วยสีชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน มีลกัษณะ
สองมิติคือกว้างและยาว ส่วนมิติท่ีสามคือความตืน้ลึกนัน้อยู่ท่ีความรู้สึกของผู้ ท่ีได้ชมภาพนัน้ ๆ
การวาดภาพระบายสี ซึ่งส่วนหนึ่งในการท าให้จินตนาการเราสวยมากขึน้ก็เป็นการระบายสีซึ่งการ
ระบายสีแตช่นิดของก็มีเทคนิคท่ีแตกตา่งกนัไป การท่ีเด็กได้วาดภาพขึน้มาจากประสบการณ์จริงท่ี
สง่ผลกระทบทางด้านจิตใจ ตอ่การใช้ชีวิตประจ าวนั โดยการวาดภาพใช้สีระบายด้วยเทคนิคตา่งๆ
เพ่ือให้เด็กมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานเพลิดเพลินในการสร้างสรรค์ผลงาน  การปัน้เป็น
กิจกรรมศลิปะท่ีพฒันาอวยัวะกล้ามเนือ้นิว้มือและแขนให้มีทกัษะคล่องแคลว่ โดยใช้วสัดท่ีุมีความ
อ่อนตวัต่างๆมาปัน้ ม้วน คลึง ทุบ ในเป็นรูปร่างรูปทรง การปัน้กับการระบายสีจะช่วยเสริมสร้าง
การประสานสมัพนัธ์ระหว่างประสาทตากบักล้ามเนือ้นิว้มือให้ดียิ่งขึน้และยงัเป็นการส่งเสริมเด็ก
ในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและจินตนาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
กล้ามเนือ้เล็กประเภทกิจกรรมสร้างสรรค์ตา่งๆ การวาดภาพระบายสี การปัน้ดนิน า้มนั การทดลอง
ด้วยสี การตดั พบั ฉีกปะกระดาษ การท าศลิปะประดษิฐ์ ฯลฯ 

1.2 การฉีด ตดั ปะ คือ กิจกรรมศิลปะผ่านการฉีก ตดักระดาษสีหรือเศษวสัดุทา
กาวแล้วน าไปปะติดบนกระดาษ ให้เกิดเป็นภาพหรือรูปร่างตา่ง ๆ ตามจินตนาการ ชว่ยให้เดก็ ๆ มี
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กล้ามเนือ้มือท่ีแข็งแรงและสามารถบังคบักล้ามเนือ้มือไปในทิศทางต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัจะช่วยให้เด็ก ๆได้ฝึกการประสาน
สมัพนัธ์ของตากบัมือ เพิ่มสมาธิ และกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ 

1.3 งานประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งท่ีจดัท าขึน้ โดยใช้ความคิด สร้างสรรค์ให้เกิดความ
ประณีต สวยงาม น่าสนใจ เพ่ือประโยชน์ท่ีพึงประสงค์ การประดษิฐ์เศษวสัด ุเป็นการช่วยสง่เสริม
ให้เด็กเห็นคณุค่าการประยุกต์ให้เศษวสัดุใกล้ตวั ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความภาคภูมิใจต่อ
ผลงานของตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า มีส่วนร่วมทัง้ความคิด จิตใจ สมอง
เกิดความประทับใจ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ จะท าให้ เด็กค่อยๆ เกิดความคิด สร้างจินตนาการ
น าไปสูก่ารคดิค้น การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้ 

1.4 ส่ือประสม คือ การใช้ส่ือการสอนต่างๆ  เหล่านีไ้ม่ว่าจะเป็นส่ือชนิดหรือ
ประเภทใดก็ตาม ผู้สอนอาจจะใช้ส่ือครัง้ละเพียงอย่างเดียวหรืออาจจะใช้ส่ือร่วมกนัหลายๆ อย่าง
ในรูปแบบของ“ส่ือประสม”( Multimedia ) ก็ได้ ในการใช้ส่ือประสมนีเ้ป็นการน าส่ือประเภทต่างๆ
มาใช้ร่วมกนั โดย อาจเป็นการใช้กบัผู้ เรียนกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย หรือในการศกึษารายบคุคล การใช้
ส่ือประสมนีโ้ดยทัว่ไปแล้วจะใช้ส่ือแตล่ะอย่างเป็นขัน้ตอนไป แตใ่นบางครัง้ก็อาจใช้ส่ือหลายชนิด
พร้อมกนัได้  ในปัจจบุนัได้มีการน าวสัดมุาผลิตเป็นชดุส่ือประสม การใช้ส่ือประสมจะชว่ยให้ผู้ เรียน
มีประสบการณ์จากประสาทสมัผสัท่ีผสมผสานกัน ได้พบวิธีการท่ีจะเรียนในสิ่งท่ีต้องการได้ด้วย
ตนเองมากยิ่งขึน้หรือมีอีกความหมายหนึง่ว่า ส่ือประสม หมายถึงการน าวสัดอุปุกรณ์ชนิดตา่งๆ 

2. ภายในชดุกิจกรรมแตล่ะชดุจะประกอบด้วยหวัข้อ ในการวิจยัและวิเคราะห์เนือ้หา
การสอนให้เหมาะสมต่อการสร้างบทเรียน โดยพิจารณาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ลกัษณะเนือ้หา และสาระการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงันี ้

2.1. ช่ือกิจกรรม เป็นการตัง้ช่ือชดุกิจกรรมให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับ
จดุประสงค์ของแตล่ะกิจกรรม 

2.2 สาระส าคญั ค าชีแ้จงการใช้ชุดกิจกรรม เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงลักษณะของ
กิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะชดุกิจกรรม 

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึน้หลังจากท่ีนักเรียนท าชุด
กิจกรรมเสร็จเรียนร้อยแล้ว 

2.4 เนือ้หาสาระการเรียนรู้ เป็นสว่นท่ีอธิบายถึงเนือ้หาท่ีใช้ในชดุกิจกรรม 
2.5 ส่ือการเรียนรู้ เป็นสว่นท่ีระบถุึง ส่ือ วสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในแตล่ะชดุกิจกรรม 
2.6 กิจกรรม เป็นสว่นท่ีอธิบายถึงขัน้ตอนและวิธีการด าเนินกิจกรรม 
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2.7 การวดัผลและการประเมินผล เป็นส่วนท่ีประเมินการพฒันาทกัษะทางศลิปะ
ของเดก็หลงัการปฎิบตังิานจากชดุกิจกรรมวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ 

การสร้างและหาคุณภาพของแผนการสอน แบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสี
สร้างสรรคเ์พ่ือวดัความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีมีตอ่ผลการเรียนรู้ 

ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างเคร่ืองมือ 
1. สร้างแผนการสอนวิชาศิลปะและแบบสงัเกตผลงานภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์

ของนกัเรียน เพ่ือวดัผลความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีมีตอ่กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
2. หาคณุภาพของแบบสงัเกตการณ์วาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ ในด้านเนือ้หาการ

แสดงออกของภาพวาดระบายสี การจดัองค์ประกอบ การใช้สี เพ่ือถ่ายทอดสะท้อนถึงความรู้สกึ 
3. ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ในชุดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือการ

สอนให้ครอบคลมุกบัเนือ้หา 
4. น าเนือ้หาท่ีวิเคราะห์ในชดุกิจกรรมมาสร้างแผนการเรียนการสอน โดนใช้เวลาใน

การเรียนการสอนแผนละ 50 นาที 

แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย 
การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอน โดยพิจารณาน าข้อมลูพืน้ฐาน แนวคิด

ทฤษฎีหลักการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการสอน มาก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการสอน มีขัน้ตอนดงันี ้

แนวคิดพืน้ฐานของรูปแบบการสอน เพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ
กิลฟอร์ด จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปเป็นแนวคิดพืน้ฐาน
ของรูปแบบการสอน ดงันี ้

1. เรียนรู้ด้วยกระบวนการคดิสร้างสรรค์ 
2. ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ 
3. ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
4. เน้นการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ของ

ผู้ เรียน 
หลักการของรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิล

ฟอร์ด มีสาระส าคญัดงันี ้
1. ในการเรียนการสอนผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ โดยให้ผู้ เรียนได้ลงมือ

กระท าในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสร้างผลงานทางความคดิสร้างสรรค์ 
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2. ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ลงมือกระท าในการแก้ไขปัญหา 

3. ผู้ เรียนมีการสร้างผลงานทางความคิดสร้างสรรค์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การแลกเปล่ียนความคิดประสบการณ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียน และผู้ เรียนกับ
ผู้สอน 

4. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวางแผนในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการสอน เพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิล

ฟอร์ดโดยมุ่งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาศิลปะเป็น
ส าคญัมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถทางความคิดแบบอเนกนยัท่ีคิดหลาย
แง่หลายมมุเพ่ือให้เกิดความคดิแปลกใหม ่ในการแก้ไขปัญหาของผู้ เรียนได้อยา่งเหมาะสม 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาศิลปะ เป็นความสามารถทางการเรียน
รายวิชาศลิปะของกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 

เนือ้หาของรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดองกิลฟอร์ด 
ได้แก่เนือ้หาสาระการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 

ขัน้ตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ด โดยได้น าแนวคิดของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทกัษะกระบวนการทาง
ศลิปะ มาสรุปเป็นขัน้ตอนการเรียนการสอนในรูปแบบการสอน ได้ดงันี ้

1. ขัน้ท่ี 1 อธิบายชีแ้นะในผู้ เรียนมีความสนใจในชุดกิจกรรม โดยการเช่ือมโยง
กิจกรรมจากประสบการณ์จริงในชีวิตประจ าวันของตัวผู้ เรียน เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนเผชิญ
สถานการณ์ปัญหา โดยผู้ เรียนจะต้องส่ือความคิดและจิตนาการออกมาเป็นผลงาน ในขัน้นี ้
ครูผู้ สอนกระตุ้ นให้ผู้ เรียนพบสถานการณ์จากภาพความทรงจ า และถ่ายทอดออกมาเป็น
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ส่ือประกอบในกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเป็นมิติด้านเนือ้หา ได้แก่
รูปภาพ สญัลกัษณ์ และพฤติกรรม เพ่ือให้ผู้ เรียนแสดงออกและระบเุร่ืองราวจากกิจวตัรประจ าวนั
เพ่ือถ่ายทอดออกมาตามจิตนากรอยา่งกระตือรือร้น 

2. ขัน้ท่ี 2 เตรียมการและรวบรวมข้อมูล เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนวางแผนเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลท่ีส าคญัและเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ท่ีประทบัใจในชีวิตประจ าวนัท่ีจะแสดงออกมา
เป็นตวัผลงาน ในขัน้นีผู้้ สอนให้ข้อมูลแนะน า และสาระการเรียนรู้ท่ีส าคญัของรายวิช า และให้
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ผู้ เรียนได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้ สอนคอยเป็นผู้ แนะน า
ชว่ยเหลือผู้ เรียนอยา่งใกล้ชิด 

3. ขัน้ท่ี 3 วิเคราะห์เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนน าข้อมูลต่างๆ ในสิ่งท่ีประทับใจใน
กิจวัตรประจ าวัน ท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้มาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ของข้อมูลท่ีเป็น
เนือ้หาในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รูปภาพ สัญลักษณ์ และพฤติกรรม โดยผู้สอนให้ผู้ เรียนพิจารณา
เร่ืองราวท่ีเก่ียวและสรุปของข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

4. ขัน้ท่ี 4 คดัเลือกข้อมลู เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนพิจารณาประมวล คดัเลือก เพ่ือให้
ได้ข้อมลูท่ีตอบโจทย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ โดยผู้สอนคอยชว่ยเหลือแนะน า 

5. ขัน้ท่ี 5 คดิและลงมือท า ให้ผลงานมีประสิทธิภาพ เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียน สรุปถึง
ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันกับโจทย์ท่ีครูผู้ สอนแนะแนวให้ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง และกรอบของ
ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่ในขัน้นีผู้้สอนคอยชว่ยเหลือในการท างานของผู้ เรียนเพ่ือให้ได้
ความคดิท่ีแปลกใหมใ่ห้มากท่ีสดุ 

6. ขัน้ ท่ี  6 ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดและ
จินตนาการ โดยสงัเคราะห์รวบรวมข้อมลูผ่านขบวนความคิดสร้างสรรค์ เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนสรุป
ความรู้สึกนึกคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์มาท าให้กระจ่างชดัเจนยิ่งขึน้ ตามประสบการณ์ของผู้ เรียน
ในขัน้นีค้รูผู้สอนช่วยเหลือแนะน าให้ผู้ เรียนได้สร้างแผนผงัความคดิท่ีแสดงถึงความรู้สึกของผู้ เรียน
ท่ีเกิดขึน้แล้วน าเสนอแก่ผู้ เรียนคนอ่ืน เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ 

7. ขัน้ท่ี 7 น าผลงานวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์มาประเมินผล เป็นขัน้ตอนท่ี
ผู้ เรียนได้ประเมินผลงาน และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ในขัน้นีผู้้สอนประเมินผลงาน
และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียน โดยคอยแนะน าช่วยเหลื อในการน าความรู้และ
กระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้ครัง้ตอ่ไป 

จากขัน้ตอนการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ตามแนวคดิของกิลฟอร์ด สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ขัน้ท่ี 1 อธิบายชีแ้นะ 
2. ขัน้ท่ี 2 การเตรียมและรวบรวมข้อมลู 
3. ขัน้ท่ี 3 วิเคราะห์ 
4. ขัน้ท่ี 4 การคดัเลือกข้อมลู 
5. ขัน้ท่ี 5 คดิและการท า 
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6. ขัน้ท่ี 6 ลงมือปฏิบตั ิ
7. ขัน้ท่ี 7 ประเมินผล 
 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมท่ี 1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบน

แผน่แป้งปอเป๊ียะ 
       ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 
เร่ือง หน้าคน 

         เวลา 50 นาที 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คณุค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ช่ืนชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดั 
1. อธิบายเร่ืองราวในจินตนาการโดนใช้ภาพในการส่ือความหมาย 
2. สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้เทคนิคการระบายสี เป่าสี ดีดสี ลงบนผิวท่ีเด็กไม่

เคยชินเพ่ือในเด็กมีความสนใจ กระตืนรือ ร้นในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหม่ ให้มีความเป็น
โครงสร้างของรูปภาพท่ีสมบรูณ์ 

จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
ให้นกัเรียนสามารถกล้าแสดงออกในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์กบัจินตนาการ

โดยการใช้วสัดท่ีุมีพืน้ผิวท่ีไม่คุ้นชินกบัการสร้างสรรค์ผลงานโดยให้เด็กได้ค านึงถึงการสร้างสรรค์ท่ี
เปิดกว้างและสามารถตอ่ยอดความคิดกบัสิ่งท่ีไม่เคยคุ้นชิน ท่ีไม่ใช้แคบ่นแผ่นกระดาษเพียงอย่าง
เดียว ควรฝักใฝ่ในการเรียนรู้สิ่งท่ีแปลกใหมแ่ละมุง่มัน่ในการท างาน 

เนือ้หา 
ให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงเนือ้เร่ือง หัวข้อของกิจกรรม โดยจะเน้นถึงอารมณ์

ร่วมในการแสดงออกถึงตวัผลงานท่ีนกัเรียนสร้างสรรค์มีความสนุกสนานในการวาดหน้าหรรษา
มากน้อยเพียงใด 
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ชัน้น า 

1. ครูผู้ สอนอธิบายหัวข้อกิจกรรมเร่ืองหน้าหรรษา ให้เด็กนักเรียนฟัง และ
สอบถามพดูคยุกบันกัเรียนถึงสิ่งท่ีนกัเรียนอยากแสดงออก 

2. ครูผู้ สอนให้นักเรียนดูภาพตวัอย่างหน้าตาอารมณ์ต่างๆท่ีเด็กนกัเรียนช่ืน
ชอบและให้เดก็นกัเรียนได้จินตนาการตามรูปแบบท่ีนกัเรียนคดิ 

ชัน้สอง 
1. ครูผู้ สอนให้เด็กนกัเรียนเร่ิมลงมือท ากิจกรรม หน้าหรรษา โดยเร่ิมจากน า

แผ่นแป้งปอเป๊ียะมาแจกให้เด็กได้จบัได้สัมผสัพืน้ผิวของตวัแป้งปอเป๊ียะว่ามีลักษณะพืน้ผิวเป็น
อยา่งไร 

2. ครูผู้ สอนให้นักเรียนเร่ิมลงมือร่างเส้นตามโครงสร้างของใบหน้าท่ีเด็กช่ืน
ชอบและปลอ่ยให้เดก็เร่ิมใช้จินตนากรในการสร้างสรรค์ผลงานของตวัเอง 

3. หลงัจากนัน้เม่ือครูผู้สอนได้เห็นผลงานของเดก็นกัเรียนท่ีเร่ิมเป็นรูปร่างแล้ว
ครูผู้สอนก็จะเร่ิมพูดคยุสอบถามถึงแนวความคิดของเด็กนกัเรียนว่าหน้าหรรษาของแต่ละคนเป็น
อยา่งไร และต้องการจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน 

4. พอได้รูปแบบของโครงสร้างภาพท่ีชดัเจนแล้ว ครูผู้สอนก็เร่ิมให้เด็กนกัเรียน
ได้ลงมือระบายสีตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยไม่เจาะจงว่าจะต้องเป่าสีและระบายสีให้
เหมือนหน้าคนของจริง 

ชัน้สรุป 
1. ครูผู้สอนคอยควบคุมดแูลเด็กนักเรียนในส่วนของขัน้ตอนการระบายสีจน

เสร็จสมบรูณ์ แล้วรอให้สีแห้งจนสนิท ถึงจะเสร็จสมบรูณ์ 
อปุกรณ์และส่ือท่ีใช้ในกิจกรรม 

1. แผน่แป้งปอเป๊ียะ 
2. ดนิสอ 
3. สีน า้,สีผสมอาหาร 
4. พูก่นั 
5. หลอดเป่า 
6. ถงัน า้ 
7. ผ้าเช็ดมือ 
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8. ยางลบ 
วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สกัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนในการร่วมท ากิจกกรม 
2. ประเมินผลจากภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ของเดก็นกัเรียน 

เคร่ืองมือ 
1. แบบวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิเพ่ือวดัผลงาน การวดัภาพระบายสีสร้างสรรค์ 
2. แบบทดสอบชุดกิจกรรมการวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ โดยสร้างเป็น

แบบทดสอบการวาดภาพระบายสีตามค าสัง่ในหวัข้อท่ีก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

1. แบบประเมินความคดิสร้างสรรค์โดยทฤษฎีของ Guilford 
2. แบบประเมินหาคา่เฉล่ียร้อยละ 

บนัทกึหลงัการสอน 
ผลการจดัการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อปุสรรค 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคประดิษฐ์ลงบนขนมปัง
ปอนด์ 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 
เร่ือง นกัประดษิฐ์ตวัจิ๋ว 
        เวลา 50 นาที 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ใน

รูปแบบผลงานการประดิษฐ์วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก 
ความคดิตอ่งานศลิปะอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดั 
1. อธิบายเร่ืองราวในจินตนาการโดนใช้ภาพในการส่ือความหมาย 
2. สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้เทคนิคการระบายสี และการประดิษฐ์ลงบนขนม

ปังปอนด์ ซึ่งพืน้ผิวท่ีเด็กไม่เคยชินในการท างานศิลปะเพ่ือในเด็กเกิดความสนใจ กระตืนรือร้นใน
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหม ่ให้มีความเป็นโครงสร้างของรูปภาพท่ีสมบรูณ์  

จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
ให้นกัเรียนสามารถกล้าแสดงออกในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์กบัจินตนาการ

โดยการใช้วสัดท่ีุมีพืน้ผิวท่ีไม่คุ้นชินกบัการสร้างสรรค์ผลงานโดยให้เด็กได้ค านึงถึงการสร้างสรรค์ท่ี
เปิดกว้างและสามารถต่อยอดความคิดกับสิ่งท่ีไม่เคยคุ้นชิน ท่ีไม่ใช้แค่กล่องกระดาษหรือขวด
พลาสติกเพียงอย่างเดียว ควรฝักใฝ่ในการเรียนรู้สิ่งท่ีแปลกใหม่และมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือต่อ
ยอดความคดิของนกัเรียน 

เนือ้หา 
ให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงเนือ้เร่ือง หัวข้อของกิจกรรม โดยจะเน้นถึงอารมณ์

ร่วมในการแสดงออกถึงตวัผลงานท่ีนกัเรียนสร้างสรรค์มีความสนุกสนานในการประดิษฐ์ ตกแต่ง 
วาดระบายสีให้สวยงาม  

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ชัน้น า 

1. ครูผู้ สอนอธิบายหัวข้อกิจกรรมเร่ืองนักประดิษฐ์ตัวจิ๋วให้เด็กนักเรียนฟัง 
และสอบถามพดูคยุกบันกัเรียนถึงสิ่งท่ีนกัเรียนอยากแสดงออก 
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2. ครูผู้สอนให้นกัเรียนดงูานประดษิฐ์ตวัอยา่งท่ีเดก็นกัเรียนสนใจ ช่ืนชอบและ
ให้เดก็นกัเรียนได้จินตนาการตามรูปแบบท่ีนกัเรียนคดิ 

ชัน้สอง 
1. ครูผู้สอนให้เดก็นกัเรียนเร่ิมลงมือท ากิจกรรมนกัประดิษฐ์ตวัจิ๋ว โดยเร่ิมจาก

น าขนมปังปอนด์มาแจกให้เด็กได้จบัได้สัมผัสพืน้ผิวของตวัขนมปังปอนด์ว่ามีลกัษณะพืน้ผิวเป็น
อยา่งไร 

2. ครูผู้สอนให้นกัเรียนเร่ิมลงมือร่างเร่ืองราวท่ีนกัเรียนจะส่ือลงบนโครงสร้าง
ของตวัขนมปังปอนด์ ในรูปแบบท่ีเด็กช่ืนชอบและปล่อยให้เด็กเร่ิมใช้จินตนากรในการสร้างสรรค์
ผลงานของตวัเอง 

3. หลงัจากนัน้เม่ือครูผู้สอนได้เห็นผลงานของเดก็นกัเรียนท่ีเร่ิมเป็นรูปร่างแล้ว
ครูผู้สอนก็จะเร่ิมพดูคยุสอบถามถึงแนวความคิดของเดก็นกัเรียนกิจกรรมของนกัประดษิฐ์จิ๋วของแต่
ละคนเป็นอยา่งไร และต้องการจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน 

4. พอได้รูปแบบของโครงสร้างภาพท่ีชดัเจนแล้ว ครูผู้สอนก็เร่ิมให้เด็กนกัเรียน
ได้ลงมือระบายสีตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยไม่เจาะจงรูปแบบและปล่อยให้นักเรียน
แสดงออกได้อยา่งเตม็ท่ี 

 ชัน้สรุป 
1. ครูผู้ สอนคอยควบคุมดูแลเด็กนักเรียนในส่วนของขัน้ตอนการประดิษฐ์ 

ตกแตง่ ระบายสีจนเสร็จสมบรูณ์ แล้วรอให้สีแห้งจนสนิท ถึงจะเสร็จสมบรูณ์ 
อปุกรณ์และส่ือท่ีใช้ในกิจกรรม  

1. ขนมปังปอนด์ 
2. สีโปรเตอร์ 
3. ดนิสอ 
4. กาว 
5. เชือก 
6. ลกูปัด 
7. ไม้เสียบ 
8.กระดาษสีตา่งๆ 
9.พูก่นั 
10.ถงัน า้ 
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11.ผ้าเช็ดมือ 
12. ฝาขวด 

วิธีการวดัและประเมินผล 
1. สกัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนในการร่วมท ากิจกกรม 
2. ประเมินผลจากภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ของเดก็นกัเรียน 

เคร่ืองมือ 
1. แบบวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิเพ่ือวดัผลงาน การวดัภาพระบายสีสร้างสรรค์ 
2. แบบทดสอบชุดกิจกรรมการวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ โดยสร้างเป็น

แบบทดสอบการวาดภาพระบายสีตามค าสัง่ในหวัข้อท่ีก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

1. แบบประเมินความคดิสร้างสรรค์โดยทฤษฎีของ Guilford 
2. แบบประเมินหาคา่เฉล่ียร้อยละ 

บนัทกึหลงัการสอน 
ผลการจดัการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อปุสรรค 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดักิจกรรมท่ี 3. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปัน้ ลงแผน่แป้งพิซซา่ 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 
เร่ือง ตวัการ์ตนูสตัว์ในจินตนาการ 
        เวลา 50 นาที 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คณุค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ช่ืนชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดั 
1. อธิบายเร่ืองราวในจินตนาการโดนใช้ภาพในการส่ือความหมาย 
2. สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้เทคนิคการปัน้และระบายสี ลงบนแผ่นแป้งพิซซ่า

ท่ีมีพืน้ผิวท่ีเด็กไม่เคยชินเพ่ือในเด็กมีความสนใจ กระตืนรือ ร้นในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลก
ใหม ่ให้มีความเป็นโครงสร้างของรูปภาพท่ีสมบรูณ์  

จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
ให้นกัเรียนสามารถกล้าแสดงออกในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์กบัจินตนาการ

โดยการใช้วสัดท่ีุมีพืน้ผิวท่ีไม่คุ้นชินกบัการสร้างสรรค์ผลงานโดยให้เด็กได้ค านึงถึงการสร้างสรรค์ท่ี
เปิดกว้างและสามารถตอ่ยอดความคิดกบัสิ่งท่ีไม่เคยคุ้นชิน ท่ีไม่ใช้แคบ่นแผ่นกระดาษเพียงอย่าง
เดียว ควรฝักใฝ่ในการเรียนรู้สิ่งท่ีแปลกใหมแ่ละมุง่มัน่ในการท างาน 

เนือ้หา 
ให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงเนือ้เร่ือง หัวข้อของกิจกรรม โดยจะเน้นถึงอารมณ์

ร่วมในการแสดงออกถึงตวัผลงานท่ีนกัเรียนสร้างสรรค์มีความสนุกสนานในการใช้เทคนิคการปัน้
แป้งและวาดภาพระบายสีให้สวยงาม 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ชัน้น า 

1. ให้สวยงามครูผู้สอนอธิบายหวัข้อกิจกรรมเร่ืองตวัการ์ตนูสตัว์ในจินตนาการ 
ให้เดก็นกัเรียนฟัง และสอบถามพดูคยุกบันกัเรียนถึงสิ่งท่ีนกัเรียนอยากแสดงออก 

2. ครูผู้ สอนให้นกัเรียนดภูาพตวัอย่างสตัว์ต่างๆท่ีเด็กนักเรียนสนใจ ช่ืนชอบ
และให้เดก็นกัเรียนได้จินตนาการตามรูปแบบท่ีนกัเรียนคดิ 
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ชัน้สอง 
1. ครูผู้สอนให้เด็กนกัเรียนเร่ิมลงมือท ากิจกรรมตวัการ์ตนูสตัว์ในจินตนาการ 

โดยเร่ิมจากน าแผ่นแป้งพิซซ่ามาแจกให้เด็กได้จับได้สัมผัสพืน้ผิวของตวัแป้งพิซซ่าว่ามีลักษณะ
พืน้ผิวเป็นอยา่งไร 

2. ครูผู้ สอนให้นักเรียนเร่ิมลงมือร่างเส้นตามสร้างราวท่ีเด็กช่ืนชอบในตัว
การ์ตนูสตัว์และปลอ่ยให้เดก็เร่ิมใช้จินตนากรในการสร้างสรรค์ผลงานของตวัเอง 

3. หลงัจากนัน้เม่ือครูผู้สอนได้เห็นผลงานของเดก็นกัเรียนท่ีเร่ิมเป็นรูปร่างแล้ว
ครูผู้สอนก็จะเร่ิมพูดคุยสอบถามถึงแนวความคิดของเด็กนักเรียนว่าตวัการ์ตูนสัตว์ท่ีแต่ละคนช่ืน
ชอบและจินตนาการออกมาวา่เป็นอย่างไร และต้องการจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน 

4. พอได้รูปแบบของโครงสร้างภาพท่ีชดัเจนแล้ว ครูผู้สอนก็เร่ิมให้เด็กนกัเรียน
ได้ลงมือร่างภาพและปัน้โครงสร้างแบบตัวการ์ตูนสัตว์ตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยไม่
เจาะจงวา่จะต้องปัน้หรือระบายสีให้เหมือนตวัสตัว์ของจริง 

ชัน้สรุป 
ครูผู้ สอนคอยควบคุมดแูลเด็กนกัเรียนในส่วนของขัน้ตอนการร่างโครงสร้าง

และปัน้ลงตามแบบท่ีร่างไว้ รอให้แป้งท่ีปัน้แห้งจนสนิทแล้วจงึคอ่ยระบายสีจนเสร็จสมบรูณ์ แล้วรอ
ให้สีแห้ง ถึงจะเสร็จสมบรูณ์ 

อปุกรณ์และส่ือท่ีใช้ในกิจกรรม 
1. แผน่แป้งพิซซา่ 
2. ดนิสอ 
3. สีน า้,สีโปรเตอร์,สีผสมอาหาร 
4. พูก่นั 
5. ถงัน า้ 
6. ผ้าเช็ดมือ 
7. ยางลบ 
8. แป้งปัน้ 
9. กาว 

วิธีการวดัและประเมินผล 
1. สกัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนในการร่วมท ากิจกกรม 
2. ประเมินผลจากภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ของเดก็นกัเรียน 
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เคร่ืองมือ 
1. แบบวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิเพ่ือวดัผลงาน การวดัภาพระบายสีสร้างสรรค์ 
2. แบบทดสอบชดุกิจกรรมการวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ โดยสร้างเป็น 
3. แบบทดสอบการวาดภาพระบายสีตามค าสัง่ในหวัข้อท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
1. แบบประเมินความคดิสร้างสรรค์โดยทฤษฎีของ Guilford 
2. แบบประเมินหาคา่เฉล่ียร้อยละ 

 
บนัทกึหลงัการสอน 
ผลการจดัการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อปุสรรค 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบน
ขนมปังโดนทั 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 
เร่ือง รูปทรงกบัจินตนาการ       

           
         เวลา 50 นาที 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คณุค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ช่ืนชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดั 
1. อธิบายเร่ืองราวในจินตนาการโดนใช้ภาพในการส่ือความหมาย 
2. สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้เทคนิคการปะต ิวาดภาพและระบายสี ลงบนขนม

ปังโดนทัท่ีมีพืน้ผิวท่ีเด็กไม่เคยชินเพ่ือในเด็กมีความสนใจ กระตืนรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานท่ี
แปลกใหม ่ให้มีความเป็นโครงสร้างของรูปภาพท่ีสมบรูณ์  

จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
ให้นกัเรียนสามารถกล้าแสดงออกในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์กบัจินตนาการ

โดยการใช้วสัดท่ีุมีพืน้ผิวท่ีไม่คุ้นชินกบัการสร้างสรรค์ผลงานโดยให้เด็กได้ค านึงถึงการสร้างสรรค์ท่ี
เปิดกว้างและสามารถตอ่ยอดความคิดกบัสิ่งท่ีไม่เคยคุ้นชิน ท่ีไม่ใช้แคบ่นแผ่นกระดาษเพียงอย่าง
เดียว ควรฝักใฝ่ในการเรียนรู้สิ่งท่ีแปลกใหมแ่ละมุง่มัน่ในการท างาน 

เนือ้หา 
ให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงเนือ้เร่ือง หัวข้อของกิจกรรม โดยจะเน้นถึงอารมณ์

ร่วมในการแสดงออกถึงตวัผลงานท่ีนกัเรียนสร้างสรรค์มีความสนกุสนานในการใช้เทคนิคการปะติ
และวาดภาพระบายสีลงขนมปังโดนทัในสวยงาม 

 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ชัน้น า 

1. ครูผู้สอนอธิบายหวัข้อกิจกรรมเร่ืองรูปทรงกบัจินตนาการ ให้เดก็นกัเรียนฟัง 
และสอบถามพดูคยุกบันกัเรียนถึงสิ่งท่ีนกัเรียนอยากแสดงออก 
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2. ครูผู้สอนให้นกัเรียนดภูาพตวัอย่างรูปทรงตา่งๆท่ีเด็กนกัเรียนสนใจและให้
เดก็นกัเรียนได้จินตนาการตอ่ยอดตามรูปแบบท่ีนกัเรียนคิด 

ชัน้สอง 
1. ครูผู้สอนให้เด็กนกัเรียนเร่ิมลงมือท ากิจกรรมรูปทรงกบัจินตนาการ โดยเร่ิม

จากน าขนมปังโดนทัมาแจกให้เดก็ได้จบัได้สมัผสัพืน้ผิวของชิน้โดนทัวา่มีลกัษณะพืน้ผิวเป็นอยา่งไร 
2. ครูผู้สอนให้นกัเรียนเร่ิมลงมือร่างภาพตามรูปแบบท่ีนกัเรียนสนใจเพ่ือสร้าง

ราวท่ีเด็กช่ืนชอบในตวัรูปร่างรูปทรงและปล่อยให้เด็กเร่ิมใช้จินตนากรในการสร้างสรรค์ผลงานของ
ตวัเอง 

3. หลงัจากนัน้เม่ือครูผู้สอนได้เห็นผลงานของเดก็นกัเรียนท่ีเร่ิมเป็นรูปร่างแล้ว
ครูผู้สอนก็จะเร่ิมพดูคยุสอบถามถึงแนวความคดิของเด็กนกัเรียนวา่รูปร่างรูปทรงท่ีแตล่ะคนช่ืนชอบ
และจินตนาการออกมาวา่เป็นอย่างไร และต้องการจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน 

4. พอได้รูปแบบของโครงสร้างภาพท่ีชดัเจนแล้ว ครูผู้สอนก็เร่ิมให้เด็กนกัเรียน
ได้ลงมือสร้างรูปทรงโครงสร้างลงบนขนมปังโดนทั ตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยไม่เจาะจง
และปะต ิระบายสีให้สวยงาม 

 ชัน้สรุป 
1. ครูผู้สอนคอยควบคมุดแูลเด็กนกัเรียนในส่วนของขัน้ตอนการระบายสีและ

ปะตติามแบบท่ีร่างไว้ รอให้กาวแห้งสนิทแล้วรอให้สีแห้ง ถึงจะเสร็จสมบรูณ์ 
อปุกรณ์และส่ือท่ีใช้ในกิจกรรม 

1. ขนมปังโดนทั 
2. ดนิสอ 
3. สีน า้,สีโปรเตอร์,สีผสมอาหาร 
4. พูก่นั 
5. ถงัน า้ 
6. ผ้าเช็ดมือ 
7. ยางลบ 
8. กาว 
9. กระดาษสี สีตา่งๆ 
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วิธีการวดัและประเมินผล 
1. สกัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนในการร่วมท ากิจกกรม 
2. ประเมินผลจากภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ของเดก็นกัเรียน 

เคร่ืองมือ 
1. แบบวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิเพ่ือวดัผลงาน การวดัภาพระบายสีสร้างสรรค์ 
2. แบบทดสอบชุดกิจกรรมการวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ โดยสร้างเป็น

แบบทดสอบการวาดภาพระบายสีตามค าสัง่ในหวัข้อท่ีก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

1. แบบประเมินความคดิสร้างสรรค์โดยทฤษฎีของ Guilford 
2. แบบประเมินหาคา่เฉล่ียร้อยละ 

บนัทกึหลงัการสอน 
ผลการจดัการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อปุสรรค 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 5. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคส่ือผสมลงบนแผ่นแครก
เกอร์ 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 
เร่ืองฮีโร่ในจินตนาการ 
          

         เวลา 50 นาที 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คณุค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ช่ืนชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดั 
1. อธิบายเร่ืองราวในจินตนาการโดนใช้ภาพในการส่ือความหมาย 
2. สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้เทคนิคส่ือผสม (mixed media) ลงบนขนมปัง

แครกเกอร์ ซึ่งเป็นผิวท่ีเด็กไม่เคยชินเพ่ือในเด็กมีความสนใจ กระตืนรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน
ท่ีแปลกใหม ่ให้มีความเป็นโครงสร้างของรูปภาพท่ีสมบรูณ์  

จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
ให้นกัเรียนสามารถกล้าแสดงออกในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์กบัจินตนาการ

โดยการใช้วสัดท่ีุมีพืน้ผิวท่ีไม่คุ้นชินกบัการสร้างสรรค์ผลงานโดยให้เด็กได้ค านึงถึงการสร้างสรรค์ท่ี
เปิดกว้างและสามารถตอ่ยอดความคิดกับสิ่งท่ีไม่เคยคุ้นชิน ท่ีไม่ใช้แคบ่นแผ่นกระดาษเพียงอย่าง
เดียว ควรฝักใฝ่ในการเรียนรู้สิ่งท่ีแปลกใหมแ่ละมุง่มัน่ในการท างาน 

เนือ้หา 
ให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงเนือ้เร่ือง หัวข้อของกิจกรรม โดยจะเน้นถึงอารมณ์

ร่วมในการแสดงออกถึงตัวผลงานท่ีนักเรียนสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดในการคิด ให้มีอารมณ์ร่วม 
ความสนกุสนานในการท างาน  

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ชัน้น า 

1. ครูผู้ สอนอธิบายหัวข้อกิจกรรมเร่ืองฮีโร่ในจินตนาการ ให้เด็กนักเรียนฟัง 
และสอบถามพดูคยุกบันกัเรียนถึงสิ่งท่ีนกัเรียนอยากแสดงออก 
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2. ครูผู้สอนให้นกัเรียนดูภาพตวัอย่างของซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆท่ีเด็กนกัเรียนช่ืน
ชอบและให้เดก็นกัเรียนได้จินตนาการตามรูปแบบท่ีนกัเรียนคดิ 

ชัน้สอง 
1. ครูผู้สอนให้เด็กนกัเรียนเร่ิมลงมือท ากิจกรรมฮีโร่ในจินตนาการ โดยเร่ิมจาก

น าแผ่นขนมปังแครกเกอร์มาแจกให้เด็กได้จับได้สัมผัสพืน้ผิวของแผ่นขนมปังแครกเกอร์ว่ามี
ลกัษณะพืน้ผิวเป็นอยา่งไร 

2. ครูผู้สอนให้นกัเรียนเร่ิมลงมือร่างภาพตามแนวคิดท่ีเด็กช่ืนชอบและปล่อย
ให้เดก็เร่ิมใช้จินตนากรในการสร้างสรรค์ผลงานของตวัเอง 

3. หลงัจากนัน้เม่ือครูผู้สอนได้เห็นผลงานของเดก็นกัเรียนท่ีเร่ิมเป็นรูปร่างแล้ว
ครูผู้สอนก็จะเร่ิมพูดคยุสอบถามถึงแนวความคิดของเด็กนกัเรียนว่าฮีโร่ในจิตนาการของแต่ละคน
เป็นอยา่งไร และต้องการจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน 

4. พอได้รูปแบบของโครงสร้างภาพท่ีชดัเจนแล้ว ครูผู้สอนก็เร่ิมให้เด็กนกัเรียน
ได้ลงมือระบายสีและใช้เทคนิคส่ือผสมตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยไม่เจาะจงรูปแบบว่า
จะต้องระบายสีให้เหมือนจริง 

 ชัน้สรุป 
1. ครูผู้สอนคอยควบคมุดแูลเด็กนกัเรียนในส่วนของขัน้ตอนการระบายสีและ

ใช้เทคนิคส่ือผสม จนเสร็จ แล้วรอให้สีแห้งจนสนิท ถึงจะเสร็จสมบรูณ์ 
อปุกรณ์และส่ือท่ีใช้ในกิจกรรม 

1. แผน่แป้งแครกเกอร์ 
2. ดนิสอ 
3. สีน า้,สีโปรเตอร์,สีผสมอาหาร 
4. พูก่นั 
5. หลอดเป่า 
6. ถงัน า้ 
7. ผ้าเช็ดมือ 
8. ยางลบ 
9. เม็ดโฟม 
10. กระดาษสี สีตา่งๆ 
11. เชือกสี 
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12. แป้งปัน้ 
13. กาว 

วิธีการวดัและประเมินผล 
1. สกัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนในการร่วมท ากิจกกรม 
2. ประเมินผลจากภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ของเดก็นกัเรียน 

เคร่ืองมือ 
1. แบบวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิเพ่ือวดัผลงาน การวดัภาพระบายสีสร้างสรรค์ 
2. แบบทดสอบชุดกิจกรรมการวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ โดยสร้างเป็น

แบบทดสอบการวาดภาพระบายสีตามค าสัง่ในหวัข้อท่ีก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

1. แบบประเมินความคดิสร้างสรรค์โดยทฤษฎีของ Guilford 
2. แบบประเมินหาคา่เฉล่ียร้อยละ 

บนัทกึหลงัการสอน 
ผลการจดัการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/อปุสรรค 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
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วิธีด าเนินศึกษาค้นคว้าในการทดลอง 
ก าหนดเกณฑ์ในการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ชดุ

กิจกรรมภาพวาดศิลปะสร้างสรรค์ เป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 4 ระดบั ความเหมาะสมมากท่ีสุด
มาก ปานกลาง น้อย โดยค านวณคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีระดบัความเหมาะสม
และการแปลความหมายดงันี ้

ระดบัความเหมาะสม 4 หมายถึง มากท่ีสดุ 
ระดบัความเหมาะสม 3 หมายถึง มาก 
ระดบัความเหมาะสม 2 หมายถงึ ปานกลาง 
ระดบัความเหมาะสม 1 หมายถึง น้อย 

การแปลผลระดับคุณภาพจากค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ก า
เกณฑ์การแปลความหมายคา่เฉล่ีย ตามแนวทางของ (บญุชม  ศรีสะอาด, 2538)ดงันี ้

3.51-4.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ/ ดีท่ีสดุ 
2.50-3.50 หมายถึง ระดบัมาก/ ดีมาก 
1.51-2.50 หมายถึง ระดบัปานกลาง/ ดี 
1.00-1.50 หมายถึง รับน้อย/ ควรปรับปรุง 

1. น าชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์มาเสนอผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและ
พิจารณาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนือ้หากิจกรรมท่ีใช้ในแต่ละชุด
กิจกรรม ว่าแตล่ะแผนตรงตามจดุประสงค์ของเนือ้หาหรือไม่ จากนัน้น ากิจกรรมและแบบประเมิน
ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา และความถกูต้องของภาษา
เพ่ือความเหมาะสมของกิจกรรมจากนัน้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

2. น าชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ ท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความ
เหมาะสมของกิจกรรมและน าชดุกิจกรรมไปทดลองใช้กบัเด็กช่วงอายุ 7-9 ปี โรงเรียนสอนศิลปะ
เด็ก Kolor Me Art Schoolจ านวน 10 คน โดยใช้เวลาทัง้หมด 5 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาทีเพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค์ในการใช้ชดุกิจกรรม ทัง้ในด้านความเหมาะสมของเนือ้หากับความยากง่าย
ของภาษาและเวลาท่ีใช้ในแตล่ะชดุกิกรรม 

3. น าชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ท่ีทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมะสมของกิจกรรมอีกครัง้หนึ่งแล้ว
น ามาทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
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แบบประเมินทักษะทางศิลปะของเดก็ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการต่างๆ จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
การประเมินพัฒนาการทกัษะทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และแบบสงัเกตการณ์ทฤษฎีของ 
Guilford (1967) (ฝนทิพย์  มีชธูน, 2014) รัฐนนท์ สวา่งผล (2558) นงเยาว์ เข็มเล็ก (2539) 

2. ศกึษาวิธีการสร้างสรรค์และเทคนิคในการสร้างแบบประเมินทกัษะทางศิลปะของ
Guilford (1967) (ฝนทิพย์  มีชูธน, 2014)) รัฐนนท์ สว่างผล (2558) นงเยาว์ เข็มเล็ก (2539) มา
ปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งในการท าวิจยั สร้างแบบประเมินเชิงปฏิบตัิ
ทางการพฒันาการทกัษะทางศลิปะส าหรับเดก็ โดยวดัทกัษะจากการท างาน 

3. วิเคราะห์เนือ้หาจดุประสงค์ของกิจกรรม ก าหนดแบบแผนเชิงพฤตกิรรมท่ีแสดงถึง
ทกัษะท่ีต้องการวดัเพ่ือน าไปใช้ในการสร้างแบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็กด้วยชดุกิจกรรม
วาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ 

4. สร้างแบบประเมินการพัฒนาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กด้วยชุด
กิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ ตามจุดประสงค์ของกิจกรรมในแต่ละแผนกิจกรรม เพ่ือเป็น
แบบทดสอบการพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็ก ให้ครอบคลุมเนือ้หาและจุดประสงค์ตามแบบ
แผนท่ีก าหนดไว้ 

5. น าแบบประเมินทกัษะทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจเพ่ือ
หาความถกูต้อง และความเหมาะสมของแบบประเมินทกัษะทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ด้วย
เกณฑ์การให้คะแนนทางการพฒันาการของความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 3 ทา่น 

6. การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงของแบบประเมิน โดนน าแบบประเมินเชิงปฏิบตัิ
ทางพัฒนาการทกัษะทางศิลปะท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ลงความเห็นและให้
คะแนนแบบประเมิน แล้วน าคะแนนท่ีได้จากการลงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน มาหาค่า
ดชันีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ เพ่ือตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence IOC) ของแบบประเมิน แล้วเลือกข้อค าถาม ท่ีมีค่าดชันี
ความสอดคล้องตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป ((บญุชม  ศรีสะอาด, 2545) โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลดงันี ้

+1 หมายถึง แนใ่จวา่แบบประเมินตรงตามประเดน็การถามข้อนัน้ 
0 หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่แบบประเมินตรงตามประเดน็การถามข้อนัน้หรือไม่ 
-1 หมายถึง แนใ่จวา่แบบประเมินไมต่รงตามประเดน็การถามข้อนัน้ 
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7. ปรับปรุงแบบประเมินตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้กับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ของโรงเรียนสอนศิลปะเด็ก Kolor Me Art School ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 10 คนเพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้ดชันีความสอดคล้องของทฤษฎี Guilford (1967) 
8. พิมพ์เป็นฉบบัจริงเพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะ

ทางศิลปะด้วยชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ วิจยัใช้แบบแผนการทดลอกแบบ The 
single group,posttest-design 

 
แบบแผนการทดลอง (The single group, posttest-design) 

 

ภาพประกอบ 1 ผงัการทดลอง 

(The single group, posttest-design) มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว หลังจากได้รับ
(การจดักระท าตามโปรแกรมX) แล้วมีการวดัผลหลงัการทดลอง (O2) ข้อมูลท่ีได้จึงมีเพียงคา่ของ
ตวัแปรตาม หลงัจากท่ีได้รับการจดักระท าตามโปรแกรมการทดลองเทา่นัน้ 

ช่ือ อ่ืนๆ  ของวิ ธี นี คื้อ  One short case study design หรือ One group posttest 
only design 

ในการเขียนผงัการทดลอง ใช้สญัลกัษณ์ตา่งๆ เพ่ือส่ือความหมายดงัตอ่ไปนี ้
E-group =กลุม่ทดลอง )Experimental Group) 
X = (การจดักระท าตามวิธีทดลอง หรือโปรแกรมทดลอง )Treatment) 
O = (การวดัผล )Outcome Measurement) 
O2 = (การวดัผลหลงัการทดลอง )Posttest Observation) 
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สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 
สถิติท่ีใช้หาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบด้วย การ

หาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบแต่ละข้อโดยใช้สตูร IOC (Index of Item Objective 
Congruence) (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545) 

 

N
R

IOC 


 
 
เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 
R แทน คะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
N แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
 

สถติพิืน้ฐานได้แก่ 
ร้อยละ (Percentage) ใช้สตูรดงันี ้)(บญุชม  ศรีสะอาด, 2546)(104  
 

P =  
F × 100

N
 

เม่ือ  P  แทน  ร้อยละ 
F  แทน  ความถ่ีหรือคะแนนท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อนละ 
N  แทน  จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือคะแนนเตม็ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนากรความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก จากชุด
กิจกรรมการศึกษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยชุดกิจกกรม ส าหรับเด็กช่วงอายุ 7-9 ปี การ
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ ประถมศึกษา ป.1-
ป.3เป็นการเรียนรู้แบบปกตซิึ่งมีสมมติฐานวา่ ความคดิสร้างสรรค์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีได้จากการทดลองตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ผู้ วิจยัก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

X   หมายถึง  คา่เฉล่ีย 
S.D. หมายถึง  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
T   หมายถึง  คา่ท่ีใช้พิจารณาใน t -distribution 
P   หมายถึง  ร้อยละ 
F   หมายถึง  ความถ่ีหรือคะแนนท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อนละ 
N   หมายถึง  จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือคะแนนเตม็ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัแบง่การน าเสนอไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1. ผู้ วิจัยได้น าแบบประเมินความเหมาะสม แผนการเรียนรู้และชุดกิจกรรม
การศึกษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยชุดกิจกรรม ส าหรับเด็ก ช่วงอายุ 7-9 ปี  ไปให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ประเมินและได้ผลตามตาราง 1 ดงัตอนไปนี ้

ตอนท่ี 2. การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ การทดลองชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยใช้ทฤษฎีของ Guilford เป็น
แบบประเมินความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียน 

ตอนท่ี 3. น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบมาพฒันาชดุกิจกกรม เพ่ือหาคะแนนความ
เช่ือมั่นแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านเนือ้หาทางศิลปะ จากการทดลองชุดกิจกรรม
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ภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยใช้ทฤษฎีของ Guilford เป็นแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัเรียน 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่แบบประเมินทกัษะทางศลิปะของเดก็
นกัเรียนชว่งอาย ุ7-9 ปี มีความเหมาะสมสอดคล้องตามองค์ประกอบด้านตา่งๆ 

ข้อท่ี 
 

 
รายการประเมิน 

 

ความคดิเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 

 
คา่เฉล่ีย 

 
ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 

1.  
 

ด้านแผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1 มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้

ครบถ้วน 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4.66 

 
มากท่ีสดุ 

 1.2 จดุประสงค์การเรียนรู้ครอบคลมุด้าน
ความรู้ทกัษะกระบวนการทางศลิปะ 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 1.3 เนือ้หามีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การเรียนรู้ 

5 5 4 4.66 มากท่ีสดุ 

 1.4 เนือ้หามีความละเอียดและชดัเจน 5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 1.5 เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัและความสนใจ
ของผู้ เรียน 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 1.6 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน 5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 1.7 ขอบขา่ยเนือ้หาสาระสอดคล้องกบัการ
จดัการเรียนการสอน 

5 4 5 4.66 มากท่ีสดุ 

 1.8 เนือ้หาท่ีก าหนดในกิจกรรมการเรียนการ
สอนเหมาะสมและมีประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน 

5 5 4 4.66 มากท่ีสดุ 

 
 

1.9 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลากหลายและเอือ้ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์

การเรียนรู้ 

5 4 5 4.66 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ข้อท่ี 
 

 
รายการประเมิน 

 

ความคดิเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 

 
คา่เฉล่ีย 

 
ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 

 1.10 ส่ือการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
มีความหลากหลาย นา่สนใจ 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 1.11 กิจกรรมการเรียนการสอนมีขัน้ตอน
ตามล าดบัจากง่ายไปหายาก 

5 4 5 4.66 มากท่ีสดุ 

 1.12 ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผล
สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้และเนือ้หา 

5 4 5 4.66 มากท่ีสดุ 

 ด้านการวดัและการประเมิน 
2.1 สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้และ

เนือ้หา 

5 5 4 4.66 มากท่ีสดุ 

 2.2 เกณฑ์การประเมินผลเหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะชดุ 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 2.3 การวดัและประเมินผลตรงกบัการพฒันา
ทกัษะทางศลิปะ 

5 5 4 4.66 มากท่ีสดุ 

 2.4 เทคนิคการวดัและประเมินผลเหมาะสม
กบักลุม่ผู้ เรียน 

5 4 5 4.66 มากท่ีสดุ 

 2.5 วิธีการวดัและประเมินผลชว่ยตรวจสอบ
การบรรลจุดุมุง่หมายของชดุกิจกรรมได้จริง 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ข้อท่ี 
 

 
รายการประเมิน 

 

ความคดิเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 

 
คา่เฉล่ีย 

 
ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 

 
3. 

ด้านการออกแบบชดุกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ 
3.1 เหมาะสม จดัแบง่หมวดหมู ่ง่ายตอ่การใช้

งาน 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 3.2 ขนาดและความสวยงาม เหมาะกบัการใช้
งานของครูผู้สอน 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 3.3 การออกแบบสอดคล้องกบัเนือ้หา ครบทกุ
ชดุกิจกรรม 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 
4. 

ด้านชดุกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ 
4.1 มีความถกูต้อง สอดคล้องกบัจดุประสงค์

การเรียนรู้และเนือ้หา 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 4.2 มีความหลากหลายท่ีใช้ในแตล่ะชดุ
กิจกรรมและมีความเหมาะสมกบัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 4.3 มีสอดคล้องกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในแตล่ะชดุ 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 4.4 เหมาะสมกบัผู้ เรียน 5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 4.5 กิจกรรมชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการ
พฒันาทกัษะทางศลิปะ 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ข้อท่ี 
 

 
รายการประเมิน 

 

ความคดิเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 

 
คา่เฉล่ีย 

 
ระดบัความ
เหมาะสม 1 2 3 

5 คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรม (ส าหรับครู) 
5.1 มีค าแนะน าในการใช้ชดุกิจกรรมส าหรับครู

ส่ือความหมายชดัเจนเข้าใจง่าย 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4.66 

 
มากท่ีสดุ 

 5.2 ก าหนดจ านวนชดุกิจกรรมได้ครอบคลมุ
จดุประสงค์การเรียนรู้ 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 5.3 ก าหนดบทบาทของครูผู้สอนได้ชดัเจน 5 5 4 4.66 มากท่ีสดุ 

 5.4 ก าหนดสิ่งท่ีครูผู้สอนต้องเตรียมได้ชดัเจน 5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 5.5 ก าหนดแนวการประเมินผลการเรียนรู้ได้
ชดัเจน 

5 5 5 5.00 มากท่ีสดุ 

 รวมเฉล่ีย    5.00 มากท่ีสดุ 

 

จากตารางท่ี 1ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญต่อแบบประเมินทกัษะทาง
ศิลปะของเด็กมีความเหมาะสม สอดคล้องตามองค์ระกอบด้านต่างๆ ผลปรากฏว่ามีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย เทา่กบั 5.00) 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญตอ่ชดุกิจกรรมการวาดภาพระบายสี
สร้างสรรค์โดยชดุกิจกรรม ส าหรับเดก็ ชว่งอาย ุ7-9 ปี 

 
รายการขอความคดิเห็น 

 

ประเมินคา่ความ
คดิเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 

 
คา่ 

IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 

กิจกรรมท่ี 1. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
เป่าสี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

1. กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้อง
กบัเด็ก 

+1 +1 
 

+1 1.0 ผา่น 

2. กิจกรรมสอดคล้องกบัเนือ้หา และ
วตัถปุระสงค์ 

+1 +1 +1 1.0 ผา่น 

3. กิจกรรมเน้นทกัษะกระบวนการคดิ และลง
มือปฎิบตัิ 

+1 +1 +1 1.0 ผา่น 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ท ากิจกรรมมีความหลากหลาย +1 +1 +1 1.0 ผา่น 

5. กิจกรรมมีความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 1 1 +1 1.0 ผา่น 

กิจกรรมท่ี 2. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
ประดษิฐ์ลงบนขนมปังปอนด์  

1. กิจกรรมมีความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 

+1 0 +1 0.9 ผา่น 

2.กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้อง
กบัเด็ก 

+1 +1 +1 1.0 ผา่น 

3. กิจกรรมสอดคล้องกบัเนือ้หา และ
วตัถปุระสงค์ 

+1 0 +1 0.9 ผา่น 

4. กิจกรรมเน้นทกัษะกระบวนการคดิ +1 +1 +1 1.0 ผา่น 

กิจกรรมท่ี 3. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
ปัน้ ลงแผน่แป้งพิซซา่ 

1 1 +1 1.0 ผา่น 

1.กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้อง
กบัเด็ก 

1 1 1 1.0 ผา่น 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 
รายการขอความคดิเห็น 

 

ประเมินคา่ความ
คดิเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 

 
คา่ 

IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 

2. กิจกรรมสอดคล้องกบัเนือ้หา และ
วตัถปุระสงค์ 

+1 +1 0 0.9 ผา่น 

3. กิจกรรมเน้นทกัษะกระบวนการคดิ และลง
มือปฎิบตัิ 

+1 +1 +1 1.0 ผา่น 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ท ากิจกรรมมีความหลากหลาย 1 +1 1 1.0 ผา่น 

กิจกรรมท่ี 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
ปะต ิCollage art ลงบนขนมปังโดนทั 

1 1 1 1.0 ผา่น 

1.กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้อง
กบัเด็ก 

1 1 +1 1.0 ผา่น 

2. กิจกรรมสอดคล้องกบัเนือ้หา และ
วตัถปุระสงค์ 

1 1 1 1.0 ผา่น 

3. กิจกรรมเน้นทกัษะกระบวนการคดิ และลง 
มือปฎิบตัิ 

1 1 1 1.0 ผา่น 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ท ากิจกรรมมีความหลากหลาย 1 1 -1 1.0 ผา่น 

กิจกรรมท่ี 5. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
ส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

+1 1 1 1.0 ผา่น 

2. กิจกรรมสอดคล้องกบัเนือ้หา และ
วตัถปุระสงค์ 

1 +1 1 1.0 ผา่น 

3. กิจกรรมเน้นทกัษะกระบวนการคดิ และลง
มือปฎิบตัิ 

+1 +1 +1 1.0 ผา่น 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ท ากิจกรรมมีความหลากหลาย 1 -1 1 1.0 ผา่น 

5. กิจกรรมมีความยากง่ายท่ีเหมาะสมกบัเด็ก +1 1 +1 1.0 ผา่น 
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จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญต่อชุดกิจกรรมการศึกษา
ภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ ผลปรากฏว่า มีความถูกต้องเหมาะสม สอคล้องอยู่ในระดบัท่ีผ่าน 
(IOC เทา่กบั 1) 

ตาราง 3 ตารางเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์การทดลองชุดกิจกรรม
ภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยใช้ทฤษฎีของ Guilford เป็นแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนในชดุกจิกรรม มีทัง้หมด 5 ชดุกิจกรรม จ านวนนกัเรียน 10 คน ได้คา่ความถ่ีของคา่เฉล่ีย
และคา่ร้อยละดงัตอ่ไปนี ้

 
เดก็นกัเรียน 

 
กิจกรรม 

 
คะแนนรวม 

 
คา่ร้อยละ 

 1 2 3 4 5   

คนท่ี 1 15 14 16 16 16 77 9.6 

คนท่ี 2 16 16 16 16 16 80 10 
คนท่ี 3 16 15 16 16 16 79 9.8 

คนท่ี 4 16 16 16 16 16 80 10 
คนท่ี 5 16 16 16 16 16 80 10 

คนท่ี 6 16 16 16 16 16 80 10 

คนท่ี 7 16 16 16 16 16 80 10 
คนท่ี 8 16 16 16 16 16 80 10 

คนท่ี 9 16 16 16 16 16 80 10 

คนท่ี 10 16 16 16 16 16 80 10 
คะแนนรวม 159 157 160 160 160   
คา่ร้อยละ 99.37 98.12 100 100 100   

 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ

ความคดิสร้างสรรค์โดยใช้ทฤษฎีของ Guilford เป็นแบบประเมินทัง้หมด 5 กิจกกรม 



  80 

กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 
กิจกรรมท่ี 1 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมในการวาดภาพและการเรียนรู้เทคนิคและ

วิธีการเป่าสี และควบคมุทิศทางของสี ในการสร้างสรรค์ผลงานเด็กมีความร่วมมือและสนุกสนาน
กบังานได้อย่างเต็มท่ี โดยมีการวาดภาพขึน้โครงใบหน้าก่อนท่ีจะเป่าสีได้อย่างชดัเจนเพ่ือให้จะได้
ใช้สีหยดลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะท่ีวาดเป็นรูปใบหน้าเอาไว้แล้ว คอ่ยเป่าสีลงตรงส่วนท่ีเป็นผมของ
ใบหน้าเพ่ือตอ่เตมิเต้มสีตามจินตนากรของเดก็ 

สรุป จากการสงัเกตการณ์เม่ือเด็กเร่ิมลงมีปฏิบตัิงาน เด็กมีความเพลิดเพลินและให้
ความร่วมมือได้อย่างในการท ากิจกรรมได้เป็นอยา่งดี เด็กปลดปล่อยจินตนาการได้อยา่งเตม็ท่ีโดย
ไม่กลัวเลอะเทอะ มีการควบคุมการเป่าสีและการกระจายสีได้ดี สีท่ีใช้ดูสดใสสลับตัดโทนสีได้
สวยงาม เด็กคนท่ีได้คะแนนสูงสุดในกิจกรรมท่ี 1 คือเด็กคนท่ี 8 กับเด็กคนท่ี 10 ซึ่งมีคะแนน
เท่ากันในกิจกรรมชิน้นีง้านมมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ มีการใช้สีท่ีสวยงามตดักันกับการกระจาย
ของการเป่าสี 

ปัญหาท่ีพบในการท ากิจกรรมครัง้นี ้เดก็จะมีการแกล้งกนัโดนเป่าสีใสก่นั 

กิจกรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคประดิษฐ์ลงบนขนมปังปอนด์ 
กิจกรรมท่ี 2 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทางความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ วาด

ภาพลงสีตกแต่งให้สวยงามตามรูปทรงท่ีก าหนดให้ เพ่ือให้เด็กได้เกิดจินตนาการในการต่อยอด
ทางความคดิลงบนรูปทรงของขนมปังปอนด์ 

สรุปจากการสังเกตการณ์ เม่ือเด็กเร่ิมลงมีปฏิบัติงาน เด็กมีความต่ืนเต้นและ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความสนใจในการจบัและส าผสัรูปทรงของขนมปัง มีความคิดริเร่ิมใน
การประดิษฐ์ท่ีดีต่อยอดความคิดโดยการน าวสัดตุ่างๆมาประดิษฐ์ต่อเติมให้เกิดรูปทรงท่ีต้องการ 
เด็กคนท่ีได้คะแนนสูงสุดในกิจกรรมท่ี 2 คือเด็กคนท่ี 10 ซึ่งมีความคิดริเร่ิมในการต่อยอดผลงาน
ประดษิฐ์ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ ลงสีตกแตง่ในลายละเอียดได้ดีกวา่เดก็คนอ่ืนๆ 

ปัญหาท่ีพบในการท ากิจกรรมครัง้นี ้เดก็มีการสบัสนในวสัดท่ีุใช้ในการประดษิฐ์งาน 

กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคป้ัน ลงแผ่นแป้งพิซซ่า 
กิจกรรมท่ี 3 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทางด้านการปัน้ดินโดยการใช้กล้ามเนือ้มัด

มือชว่ยในการขย า ปัน้งานแบบ 2 มิต ิตกแตง่ลงบนผลงานท่ีมีแผน่แป้งพิซซา่เป็นฐานเป็นลกัษณะ
งานปัน้นนูต ่า 
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สรุปจากการสงัเกตการณ์เม่ือเด็กเร่ิมลงมีปฏิบตังิาน เดก็มีความสนใจกบัตวัวสัดแุละ
อุปการณ์ ท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงาน มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความคิดริเร่ิมท่ีดี 
สร้างสรรค์ผลงานอย่างตัง้ใจ เด็กให้ความส าคญักับวสัดใุนการปฏิบตัิงาน และมีความเข้าใจกับ
เนือ้หาท่ีก าหนดให้ เด็กคนท่ีได้คะแนนสูงสดุในกิจกรรมท่ี 3 คือเด็กคนท่ี 10 ซึ่งมีความมีความคิด
สร้างสรรค์ให้การท างานได้ดี มีความประณีตในการท างาน ใช้สีสดใสสวยงาม 

ปัญหาท่ีพบในการท ากิจกรรมครัง้นี ้เด็กบ้างคนมีวิธีการคิดท่ีดี แต่ลงมือท างานจริง
ไมมี่ความประณีตตอ่ผลงานตวัเอง 

กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะต ิCollage art ลงบนขนมปังโดนัท 
กิจกรรมท่ี 4  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทางด้านการ ฉีกกระดาษ ปะติ ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน ตอ่เติม ตกแต่ง โดยเทคนิคการปะติให้เป็นรูปร่างรูปทรงตามจินตนาการณ์ของ
นักเรียน โดยก าหนดรูปทรงให้อยู่ในรูปแบบเป็นทรงวงกลมของขนมโดนัทแล้วในนักเรียนได้
จินตนาการณ์ตอ่ยอดสร้างเป็นตวัสตัว์ขึน้มาตามจินตนาการณ์ตามความคิดของนกัเรียนเอง 

สรุปจากการสงัเกตการณ์เม่ือเด็กเร่ิมลงมีปฏิบตัิงาน เด็กมีความคิดริเร่ิมท่ีดี มีความ
สนใจกับรูปทรงของวสัดใุนการท างาน มีความตัง้ใจ เข้าใจกับหวัข้อในการท างาน ส่ือสารออกมา
ได้ตรงกับวตัถุประสงค์ เด็กคนท่ีได้คะแนนสูงสุดในกิจกรรมท่ี 4 คือเด็กคนท่ี 10 ซึ่งมีความคิดท่ี
สอดคล้อง มีความละเอียด ประณีตกบังาน มีการใช้เรียกใช้สีท่ีตดิกนัท าให้สะดดุตา 

ปัญหาท่ีพบในการท ากิจกรรมครัง้นี ้เด็กมีกระบวนการคิดท่ีคล้อยๆกัน มีการลอก
เรียนแบบกนั 

กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 
กิจกรรมท่ี 5 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการน า

เทคนิคส่ือผสมมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยไม่จ ากดัรูปแบบ ปล่อยในเด็กไม่มีอิสระทางความคิด
ทีแปลกใหม ่ใช้ทกุเทคนิคมารวบรวมในอยูใ่นงานชิน้เดียวกนั เพ่ือตอ่เตมิตอ่ยอดทางการคิด 

สรุปจากการสงัเกตการณ์เม่ือเด็กเร่ิมลงมีปฏิบตัิงาน เด็กมีความคิดริเร่ิมท่ีดี มีความ
กระตือรือร้นในเวลาท างาน แสดงออกโดยการส่ือสารผ่านรูปแบบท่ีชดัเจน เข้าใจกบัหวัข้อท่ีให้ เด็ก
คนท่ีได้คะแนนสงูสดุในกิจกรรมท่ี 5 คือเดก็คนท่ี 10 ซึ่งมีความมีความคิดสร้างสรรค์ให้การท างาน
ได้ดี มีความประณีตในการท างาน ใช้สีสดใสสวยงาม จัดวางองค์ประกอบได้ดี วสัดุท่ีเลือกใช้มี
ความนา่สนใจ ส่ือเร่ืองรางได้นา่สนใจ มีวิธีคดิท่ีดีและเข้าใจง่าย 
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ปัญหาท่ีพบในการท ากิจกรรมครัง้นี ้เดก็ส่วนใหญ่ยงัมีการจดัองค์ประกอบของภาพท่ี
ไมค่อ่ยสมบรูณ์ แตเ่ดก็มีความคดิริเร่ิม มีจินตนาการณ์ท่ีดี 

 

ตาราง 4 ตารางการวดัผลกิจกรรมท่ี 1 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 
การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค

เป่าสี 
ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

 
รายการประเมินความคดิสร้างสรรค์ โดยใช้ทฤษฎีของGuilford 

 
สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้
ได้(ยืดหยุน่) 

 
มีความ
แปลกใหม่
แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า
ได้(ริเร่ิม) 

 
เสร็จตามเวลา
ท่ีก าหนดให้
(คลอ่งแคลว่) 

 
มี

รายละเอี
ยดท่ี

นา่สนใจ
(ละเอียด
ลออ) 

 
 
 

คะแนน
รวม 

นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 3 4 4 4 15 
นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 7 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 8 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 4 4 4 4 16 

คะแนนรวม     159 
คา่ร้อยละ     99 

 



  83 

ตาราง 5 ตารางการวดัผลกิจกรรมท่ี 2 

 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2. 
การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
ประดษิฐ์ลงบนขนมปังปอนด์ 

 

 
รายการประเมินความคดิสร้างสรรค์ โดยใช้ทฤษฎีของGuilford 

 
สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้
ได้(ยืดหยุน่) 

 

 
มีความ
แปลกใหม่
แก้ไข
ปัญหา

เฉพาะหน้า
ได้(ริเร่ิม) 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี
ก าหนด 
ให้

(คลอ่งแคลว่) 
 

 
มีราย 

ละเอียดท่ี
นา่สนใจ
(ละเอียด
ลออ) 

 

 
 

คะแนน
รวม 

 

นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 3 4 4 3 14 

นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 4 4 4 3 15 
นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 7 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 8 อาย9ุ ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 4 4 4 4 16 

คะแนนรวม     157 
คา่ร้อยละ     98 
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ตาราง 6 ตารางการวดัผลกิจกรรมท่ี 3 

 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3. 
การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค

ปัน้ลงแผน่แป้งพิซซา่ 
 

 
รายการประเมินความคดิสร้างสรรค์ โดยใช้ทฤษฎีของ

Guilford 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้
(ยืดหยุน่) 

 

 
มีความ
แปลกใหม่
แก้ไข
ปัญหา

เฉพาะหน้า
ได้(ริเร่ิม) 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี

ก าหนดให้
(คลอ่งแคลว่) 

 

 
มีราย 
ละเอียด
ท่ีนา่ 
สนใจ

(ละเอียด
ลออ) 

 
 
 

คะแนน
รวม 

 

นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 

นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 7อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 8 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 4 4 4 4 16 

คะแนนรวม     160 
คา่ร้อยละ     100 
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ตาราง 7 ตารางการวดัผลกิจกรรมท่ี 4 

 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4. 
การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะ
ต ิCollage art ลงบนขนมปังโดนทั 

 
รายการประเมินความคดิสร้างสรรค์ โดยใช้ทฤษฎีของ

Guilford 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้ 
(ยืดหยุน่) 

 
มีความ
แปลก
ใหม่
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้ 
(ริเร่ิม) 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี

ก าหนดให้
(คลอ่งแคลว่) 

 

 
มีรายละเอียด
ท่ีนา่สนใจ

(ละเอียดลออ) 
 

 
 
 

คะแนน
รวม 

นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 7 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 8 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 4 4 4 4 16 

คะแนนรวม     160 
คา่ร้อยละ     100 
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ตาราง 8 ตารางการวดัผลกิจกรรมท่ี 5 

 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 5. 
การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
ส่ือผสมลงบนแผน่แครกเกอร์ 

 

 
รายการประเมินความคดิสร้างสรรค์ โดยใช้ทฤษฎีของ 

Guilford 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้
(ยืดหยุน่) 

 

 
มีความ
แปลก
ใหม่
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้
(ริเร่ิม) 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี

ก าหนดให้
(คลอ่งแคลว่) 

 

 
มีรายละเอียด
ท่ีนา่สนใจ

(ละเอียดลออ) 
 

 
 
 

คะแนน
รวม 

 

นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 7 อาย ุ8 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 8 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 4 4 4 4 16 
นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 4 4 4 4 16 

คะแนนรวม     160 
คา่ร้อยละ     100 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์การทดลองชุด
กิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยใช้ทฤษฎีของ Guilford เป็นแบบประเมินความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียน 

ตาราง 9 แบบประเมินทกัษะความคดิสร้างสรรค์ (ตามแนวคดิของGuilford) 

 

 
 

รายการประเมิน 

 
ระดบัคณุภาพ 

 
4 (ดีมาก) 

 
3 (ดี) 

 
2 (พอใช้) 

 
1 (ปรับปรุง) 

 
1.คดิคลอ่งแคลว่ 

ตอบได้ตรง
ประเดน็ถกูต้อง
90% ขึน้ไปใน
เวลาท่ีก าหนดให้ 

ตอบได้ตรง
ประเดน็ถกูต้อง
70% ขึน้ไปใน
เวลาท่ีก าหนดให้ 

ตอบได้ตรง
ประเดน็ถกูต้อง
60% ขึน้ไปใน
เวลาท่ีก าหนดให้ 

ตอบได้ตรง
ประเดน็ถกูต้อง
50% ขึน้ไปใน
เวลาท่ีก าหนดให้ 

 
2.คดิยืดหยุน่ 

จดัลกัษณะ/
ประเภท/กลุม่ของ
ค าตอบได้อยา่ง
หลากหลาย 

จดัลกัษณะ/
ประเภท/กลุม่ของ
ค าตอบได้อยา่ง
หลากหลายใน
สว่นใหญ่ 

จดัลกัษณะ/
ประเภท/กลุม่ของ
ค าตอบได้อยา่ง
หลากหลายได้เป็น

บางสว่น 

จดัลกัษณะ/
ประเภท/กลุม่ของ
ค าตอบได้อยา่ง
หลากหลาย 

 
 
 

3.คดิริเร่ิม 

คดิแปลกใหมแ่ตก
แตง่จากเดมิ/

ดดัแปลง/ประยกุต์
และสามารถ

น าไปใช้ได้อยา่ง
ถกูต้อง 

คดิแปลกใหมแ่ตก
แตง่จากเดมิ/

ดดัแปลง/ประยกุต์
และสามารถ

น าไปใช้ได้อยา่ง
ถกูต้องเป็นสว่น

ใหญ่ 

คดิแปลกใหมแ่ตก
แตง่จากเดมิ/

ดดัแปลง/ประยกุต์
และสามารถ
น าไปใช้ได้เป็น
บางสว่น 

คดิแปลกใหมแ่ตก
แตง่จากเดมิ/

ดดัแปลง/ประยกุต์
และสามารถ

น าไปใช้ได้อยา่ง
ถกูต้องเป็นสว่น

น้อย 
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ตาราง (ตอ่) 

 
ระดบัคณุภาพ  4 (ดีมาก) = 13-16 คะแนน 

3 (ดี)  = 9-12 คะแนน 
2 (พอใช้ ) = 5-8 คะแนน 
1 (ปรับปรุง) = 1-4 คะแนน 

เกณฑ์การผา่น ได้ระดบัคณุภาพ 2 ขึน้ไปถือวา่ผา่น 
 

การประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
การประเมินความคดิสร้างสรรค์ เป็นการวดัความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด

(Guilford,1968) โดยมีรายการท่ีประเมินคือ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งเร้าท่ีก าหนดให้ได้ มีความ
แปลกใหม่ เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดให้ แก้ปัญหาตามโจทย์ได้ และมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ มี
คะแนนเตม็ 20คะแนน แบง่เป็น 4 ระดบั คือ 

 
1-4  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
5-8  คะแนน  หมายถึง  พอใช้ 
9-12  คะแนน  หมายถึง  ดี 
13-16  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

 
 

รายการประเมิน 

 
ระดบัคณุภาพ 

 
4 (ดีมาก) 

 
3 (ดี) 

 
2 (พอใช้) 

 
1 (ปรับปรุง) 

 
 

4.คดิละเอียดลออ 

บอกรายละเอียด
เก่ียวกบัค าตอบ
และเช่ือมโยง
สมัพนัธ์สิ่งตา่งๆ
ได้อยา่งถกูต้อง 

บอกรายละเอียด
เก่ียวกบัค าตอบ
และเช่ือมโยง
สมัพนัธ์สิ่งตา่งๆ
ได้อยา่งถกูต้อง
เป็นสว่นใหญ่ 

บอกรายละเอียด
เก่ียวกบัค าตอบ
และเช่ือมโยง
สมัพนัธ์สิ่งตา่งๆ
ได้อยา่งถกูต้อง
เป็นบางสว่น 

บอกรายละเอียด
เก่ียวกบัค าตอบ
และเช่ือมโยง
สมัพนัธ์สิ่งตา่งๆ
ได้อยา่งถกูต้อง
เป็นสว่นน้อย 
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ตาราง 10 แบบตรวจผลงานด้านความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 

 
 
 
 

ช่ือกิจกรรม 

 
รายการประเมิน 

 
สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้
(ยืดหยุน่) 

 
มีความ
แปลกใหม่
แก้ไข
ปัญหา

เฉพาะหน้า
ได้ 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี

ก าหนดให้
(คลอ่งแคลว่) 

 
มีราย 

ละเอียดท่ี
นา่สนใจ
(ละเอียด 
ลออ) 

 
 

รวม 

1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่า
สี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

12 15 16 16 59 

2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ประดษิฐ์ ลงบนขนมปังปอนด์ 

10 13 16 12 51 

3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ปัน้ ลงบนแผน่พิซซา่ 

15 16 15 16 62 

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ 
Collage art ลงบนขนมปังโดนทั 

13 15 16 16 60 

5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
ส่ือผสมลงบนแผน่แครกเกอร์ 

15 16 14 16 61 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  13-16  คะแนน 
ดี  9-12  คะแนน 
พอใช้  5-8  คะแนน 
ปรับปรุง 1-4  คะแนน 
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กิจกรรมที่ 1.การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 

 

 

ภาพประกอบ 2 หน้าคน 

นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กสามารถท างานได้ตรงกบัจดุประสงค์ท่ีก าหนดให้ มีการเลือกใช้สีสนัได้ใสสดควบคมุ

การเป่าสีได้ดีในเร่ืองของสีกึ่งแนว Pop Art องค์ประกอบการกระจายตัวของสีต่างๆท่ีสานกันมี
ความนา่สนใจ ได้อารมณ์เป็นงานแนวกึ่ง Abstract Art ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

ปัญหา/อปุสรรค : เดก็ๆชอบเลน่สีกระจดักระจายในระหวา่งการท างาน 
แนวทางแก้ไข : ต้องจบัเดก็ๆแยกกนัท างาน 
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กิจกรรมที่  2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปัง
ปอนด์ 
 

 

ภาพประกอบ 3 กระเป๋าของฉนั 

นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กเห็นวสัดแุละอุปการณ์แล้วมีความคล่องแคล่วท่ีจะประดิษฐ์ชิน้งานได้อย่างรวดเร็ว

ท างานกระฉบักระเฉง 
ปัญหา/อุปสรรค : การท างานเร็วอาจส่งผลกบังานท่ีออกมาไม่ค่อยมีความพิถีพิถัน งาน

เลยไมค่อ่ยเรียบร้อยเทา่ท่ีควร 
แนวทางแก้ไข : เด็กจะต้องมีความประณีตในการท างานให้มากขึน้โดยในเด็กลงมือ

ปฏิบตังิานอยา่งละเมียดละไม โดนไมแ่ขง่กนักบัเพ่ือนร่วมห้องคนอ่ืนๆ 
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการป้ัน ลงบนแผ่นพซิซ่า 

 

 

ภาพประกอบ 4 สองพ่ีน้อง 

นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็สามารถท างานได้ตรงกบัจดุประสงค์ท่ีก าหนดให้  สามารถส่ือเร่ืองราวผา่นตวัการ์ตนู

ได้ชัดเจน ใช้เทคนิคในการปั ้นได้อย่างลงตัว  ส่ือภาพออกมาได้น่ารัก ใช้สีท่ีสดใส ในภาพมี
องค์ประกอบท่ีสมบรูณ์ 

ปัญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรียนมีการขย าแป้งแข็งเกินไปเลยท าให้ติดมือเลอะเทอะ
กลายเป็นอปุสรรคในการท างานหรือลงสีในสว่นขัน้ตอนตอ่ไป 

แนวทางแกไ้ข : เด็กนกัเรียนต้องควบคมุการขย าแป้ง โดยไม่ห่วงเล่นในเวลาท างานกัน
จนมากเกินไป 
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กิจกรรมที่  4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปัง
โดนัท 

 

ภาพประกอบ 5 แมลงเตา่ทอง 

นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความต่ืนเต้นและสนใจกบัวสัดอุปุการณ์และท าความเข้าใจกบัชดุกิจกรรม

ได้เป็นอย่างดี ลงมือปฏิบตัิได้อย่างคล่องแคล่วดสูนกุกับการท างานและสามารถฉีกกระดาษปะติ
ได้อยา่งตัง้ใจประณีตในการแป๊ะกระดาษแตง่ละชิน้ เดก็นกัเรียนมีสมาธิกบัการท างานได้ดี 

ปัญหา/อปุสรรค : เดก็นกัเรียนจะพะวงกบักาวท่ีตดิมือ 
แนวทางแก้ไข : ควรให้เดก็นกัเรียนใช้พูก่นัขนาดทากาวหรือสวมถงุมือ 
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 
 

 

ภาพประกอบ 6 เพ่ือนของฉนั 

ช่ือ นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความสนใจและต่ืนเต้นกบัวสัด ุอปุกรณ์ท่ีเลือกใช้ในชกิุจกรรม เด็กมีจิตนา

การท่ีดี กล้าส่ือสาร แสดงออก ในมุมมองของตวัเด็กนักเรียนเอง งานน่ารักสดใส องค์ประกอบมี
ความสมดลุ งานมีสไตล์เป็นของตวัเอง 

ปัญหา/อปุสรรค : โครงสร้างการร่างภาพยงัไมเ่รียบร้อง รายละเอียดน้องเกินไป 
แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกร่างวาดบอ่ยๆจะท าให้มีการใสใ่จในรายละเอียดเวลาท างาน 
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ตาราง 11 แบบตรวจผลงานด้านความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 

 

 

 
ช่ือกิจกรรม 

 
รายการประเมิน 

 
สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้
(ยืดหยุน่) 

 
มีความ
แปลก
ใหม่
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้ 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี

ก าหนดให้
(คลอ่งแคลว่) 

 
มี

รายละเอียด
ท่ีนา่สนใจ
(ละเอียด 
ลออ) 

 
 
 
 

รวม 

1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่า
สี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

15 13 16 16 60 

2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ประดษิฐ์ ลงบนขนมปังปอนด์ 

14 16 16 14 60 

3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ปัน้ ลงบนแผน่พิซซา่ 

15 16 16 16 63 

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ 
Collage art ลงบนขนมปังโดนทั 

13 15 16 15 59 

5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
ส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

15 16 15 16 62 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  13-16  คะแนน 
ดี  9-12  คะแนน 
พอใช้  5-8  คะแนน 
ปรับปรุง 1-4  คะแนน 
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กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 
 

 

ภาพประกอบ 7 หน้าคน 

นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีความเข้าใจในหวัข้อการท างาน สามารถท างานออกมาได้ดี มีการใช้สีท่ี

ดึงดูดและน่าสนใจ ควบคุมการเป่าสีให้กระจายได้พอสมควร แต่งยังเลอะเทอะอยู่บ้าง มีความ
สมดลุของโทนสี นกัเรียนมีความสนุกสนานในเวลาท างาน มีอารมณ์ร่วมกับการเรียนการสอน มี
ความใสใ่จในเวลาท างานได้ดี 

ปัญหา/อปุสรรค : เวลาเดก็นกัเรียนเป่าสีอาจมีการท าเลอะเทอะบ้าง 
แนวทางแก้ไข : ต้องสอนเทคนิค วิธีการเป่าท่ีท าให้เด็กสามารถควบคมุลมในเวลาเป่าให้

พอเหมาะสมตอ่แรงท่ีออกจากปาก 
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กิจกรรมที่  2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปัง
ปอนด์ 

 

ภาพประกอบ 8 เรือโจรสลดั 

นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็มีความสนใจในวสัดแุละอปุกรณ์ มีความตื่นเต้นอยากรู้อยากส าผสั มีอารมณ์ร่วมกบั

การท างาน มีความคิดริเร่ิมท่ีดี ท างานคลอ่งแคล่วทะมดัทะแมง รู้จกัเลือกใช้สีตดัการให้ดนู่าสนใจ 
ยงัลงสีไมค่อ่ยเรียบร้อย 

ปัญหา/อปุสรรค : ลงสีงานยงัไม่เรียบร้อยเท่าท่ีควร ยงัท างานไม่ค่อยประณีต ท างานเร็ว
ไปงานเลยออกมาไมล่ะเอียดดีเทา่ท่ีควร 

แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกให้เด็กมีความประณีตในเวลาท างาน ใส่ใจในรายละเอียดการ
ท างานให้มากขึน้ 
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการป้ัน ลงบนแผ่นพซิซ่า 

 

 

ภาพประกอบ 9 ก๊องเพ่ือนรัก 

นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความเข้าใจในหวัข้อการท างานได้ดี มีจิตนาการท่ีดี ร่างแบบได้ลงตวั ใช้สี

สดใส มีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ ราวเร่ืองราวได้น่าสนใจ องค์ประกอบมีความสมดุล ตัง้ใจเวลา
ท างานปัน้ขึน้งานได้ดีท างานพิถีพิถนั คลอ่งแคลว่  

ปัญหา/อปุสรรค : นกัเรียนมีความลงัเลในชว่งการร่างแบบก่อนลงมีปฏิบตังิาน 
แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกให้เด็กนกัเรียนการความคุ้นชินกับวสัด ุอปุการณ์ท่ีแปลกใหม่ ท่ี

สามารถน ามาประยกุต์ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ 
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กิจกรรมที่  4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปัง
โดนัท 
 

 

ภาพประกอบ 10 กบเขียว 

นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนสามารถท างานได้ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ รู้จัดเลือกใช้กระดาษสีเพ่ือสร้าง

ความน่าสนใจให้กบัผลงาน ท างานได้คล่องแคล่วว่องไว ตัง้ใจประดิษฐ์ ประดอย ท างานเรียบร้อย 
มีสมาธิกบัการท างานได้ดี 

ปัญหา/อปุสรรค : เดก็นกัเรียนจะพะวงกบักาวท่ีตดิมือ 
แนวทางแก้ไข : ควรให้เดก็นกัเรียนใช้พูก่นัขนาดทากาวหรือสวมถงุมือ 
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 
 

 

ภาพประกอบ 11 สามทหารเสือ 

นกัเรียนคนท่ี 2 อาย ุ8 ปี 
 

บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีจิตนาการท่ีดี สามารถส่ือสารออกมาทางผลงานท่ีชนัเจนและมีเนือ้หาท่ี

หน้าสนใจ กล้าคดิกล้าแสดงออกในสิ่งท่ีตวัเองคิดและจิตนาการไว้ นกัเรียนสนกุสนานกบังานท่ีได้
ท านักเรียนสามารถต่อยอดความคิดได้ดี เนือ้หาท่ีส่ือออกมามีเร่ืองราวแอบแฝงไปด้วยความ
สนกุสนานใช้สีสนัได้สดใส ท าให้งานดมีูเสนห์่ มีวิธีปัน้ท่ีมีความกระฉบักระเฉง ดทูะมดัทะแมง 

ปัญหา/อปุสรรค : เดก็นกัเรียนยงัมีการจดัองค์ประกอบภาพท่ีไมค่อ่ยสมดลุกบัพืน้ท่ี 
แนวทางแก้ไข : เด็กนกัเรียนต้องหมัน่ฝึกฝนการร่างภาพขึน้โครงสร้างละจดัองค์ประกอบ

ความสมดลุของภาพให้มากขึน้ 
 

 
 



  101 

ตาราง 12 แบบตรวจผลงานด้านความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 

 

 
 
 
 
 

ช่ือกิจกรรม 
 

 
รายการประเมิน 

 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนด 
ให้ได้ 
(ยืด 
หยุน่) 

 
มีความ
แปลก
ใหม ่
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้ 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี

ก าหนดให้
(คลอ่งแคลว่) 

 
มีราย 

ละเอียดท่ี
นา่สนใจ
(ละเอียด 
ลออ) 

 
 
 
 

รวม 

1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
เป่าสี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

15 13 15 16 59 

2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
การประดษิฐ์ ลงบนขนมปังปอนด์ 

15 13 14 12 54 

3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
การปัน้ ลงบนแผน่พิซซา่ 

15 16 16 16 63 

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
ปะติCollage art ลงบนขนมปังโดนทั 

14 16 15 13 58 

5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
ส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

15 16 16 16 63 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  13-16  คะแนน 
ดี  9-12  คะแนน 
พอใช้  5-8  คะแนน 
ปรับปรุง 1-4  คะแนน 

 
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 

 

ภาพประกอบ หน้าคน 

นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนสามารถร่างภาพตามหวัข้อและเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการท างานได้ดี มี

ความสนใจและอยากท างาน มีความกระตือรือร้นตลอดระยะการปฏิบตัิงานจริง ควบคมุการเป่า
ให้กระจายได้ดี เรียกใช้สีท่ีส่ือถึงอารมณ์ได้คอ่นข้างดี 

ปัญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรียนมีอุปสรรคในการเลือกผสมสีการใช้เป่าเพ่ือกระจายสีให้
สอดคล้องกบัอารมณ์ท่ีจะแสดงออก 

แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกในเด็กนกัเรียนหัดผสมสี หลายๆเสดสี และเลือกใช้สีได้หลายๆ
โทนสี 
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กิจกรรมที่  2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปัง

ปอนด์ 
 

 

ภาพประกอบ 12 บ้านผีสิง 

นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีความสนใจและต่ืนเต้นท่ีได้เห็นวัสดุอุปกรณ์ มีความคิดท่ีคล่องแคล่ว

รวดเร็วและสามารถประดษิฐ์งานได้รวดเร็ว ท างานเร็วไมป่ระณีตกบังาน ใจร้อน  
ปัญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรียนมีความใจร้อนในเวลาท างาน ท างานไม่ค่อยประณีต

เรียบร้อยมีปัญหากบัการผสมสีและลงสีได้ออกมาไมส่ะอาดสดใส 
แนวทางแก้ไข : เด็กนกัเรียนต้องฝึกท างานศิลปะบ่อยๆ ฝึกใช้สี ผสมสี ฝึกท างานให้ใจ

เย็นลงและใสใ่จในรายละเอียดของงาน 
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการป้ัน ลงบนแผ่นพซิซ่า 

 

 

ภาพประกอบ 13 เขีย้วแหลมมมูิน 

นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนเข้าใจในหัวข้อและจุดประสงค์ นักเรียนมีความสนใจในวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะ

น ามาปฏิบัติในกาท างาน เด็กนักเรียนสามารถร่างภาพโดยไม่ลังเล ปัน้งานได้คล่องแคล่วมี
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีจินตนาการดี สามารถส่ือสารผ่านผลงานได้ดี ใช้เทคนิคในการลงสีอยู่ใน
ขัน้ท่ีพอใช้ได้แตเ่ร่ืองของรายละเอียดท าได้แตย่งัไมค่อ่ยประณีตเทา่ไร 

ปัญหา/อปุสรรค : เดก็นกัเรียนยงัมีการเกร็งกบัเพ่ือนรวมห้องเรียนบ้างในเวลาท างาน แต่
ก็สามารถเข้ากบัเพ่ือนรวมห้องได้ 

แนวทางแก้ไข : จะต้องฝึกให้เดก็นกัเรียนกล้าแสดงออกกบัเพ่ือนๆร่วมห้อง โดยฝึกให้เด็ก
ได้ท ากิจกรรมร่วมกนับอ่ยๆ 
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กิจกรรมที่  4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปัง

โดนัท 
 

 

ภาพประกอบ 14 หนอนดึบ๊ตวักลม 

นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็นกัเรียนมีความตื่นเต้นและสนใจในวสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ท ากิจกรรม ลงมือปฏิบตังิานได้

อย่างคล่องแคล่ววอ่งไว คดิเร็วท าเร็ว แตท่ างานไม่ประณีตเรียบร้อยเท่าท่ีควร ฉีกกระดาษปะติเอง
ได้แตช่ิน้ใหญ่เกินไป ครูผู้สอนต้องคอ่ยชว่ยบอกหรือเตือนเวลาท างาน  

ปัญหา/อปุสรรค:  เดก็นกัเรียนจะพะวงกบักาวท่ีตดิมือ ท างานเร็วไมค่อ่ยเรียนร้อย 
แนวทางแก้ไข.: ควรให้เดก็นกัเรียนใช้พูก่นัขนาดทากาวหรือสวมถงุมือ 
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 

 

ภาพประกอบ 15 สหายเขายาวเพ่ือนข้า 

นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี 

บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนเข้าใจถึงหวัข้อการท างานได้ดี มีจิตนาการในการเล่าเร่ืองราวได้ดี เนือ้หาท่ี

ส่ือดนู่าสนใจ เลือกใช้สีท่ีสดใส ตวัละครส่ือสีหน้าได้ชดัเจน ร่างภาพจดัวางองค์ประกอบของภาพ
โดยรวมนา่พอใจ  ส่ือความหมายได้นา่ใจ เทคนิคในการปัน้ขัน้รูปได้ดี 

ปัญหา/อปุสรรค : เดก็นกัเรียนยงัมีอปุสรรคในจดัระยะขององค์ประกอบ 
แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกให้เด็กมีทักษะและศึกษาเร่ืองของการจดัวางองค์ประกอบศิลป์

เพิ่มเตมิ 
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ตาราง 13 แบบตรวจผลงานด้านความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 

 
 
 
 
 

ช่ือกิจกรรม 

 
รายการประเมิน 

 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้
ได้(ยืด 
หยุน่) 

 
มีความ
แปลก
ใหม ่
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้ 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี
ก าหนด 
ให้

(คลอ่งแคลว่) 

 
มีราย 
ละเอียด 
ท่ีนา่สนใจ 
(ละเอียด 
ลออ) 

 
 
 

รวม 

1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
เป่าสี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

15 14 15 16 60 

2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
การประดษิฐ์ ลงบนขนมปังปอนด์ 

16 15 14 16 61 

3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
การปัน้ ลงบนแผน่พิซซา่ 

16 16 15 16 63 

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
ปะติCollage art ลงบนขนมปังโดนทั 

16 14 15 15 60 

5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
ส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

 

16 16 15 16 63 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  13-16  คะแนน 
ดี  9-12  คะแนน 
พอใช้  5-8  คะแนน 
ปรับปรุง 1-4  คะแนน 

 
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 

 

ภาพประกอบ 16 หน้าคน 

นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีทกัษะในการใช้สี เล่นสี ผสมสีได้ดี เลือกใช้สีได้สดใส จดัวางองค์ประกอบ

ของใบหน้าได้ดี ส่ืออารมณ์ผ่านสีสันได้ดี งานดูดีเสน่ห์ มีเทคนิคการเป่าสีได้ดี ควบคุมสีได้
พอประมาณ 

ปัญหา/อปุสรรค : อาจมีการเลอะเทอะของสีท่ีใช้บ้าง เวลาเป่าสี 
แนวทางแก้ไข : เดก็นกัเรียนต้องควบคมุการเป่าไมใ่ห้แรงเกินไป 
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กิจกรรมที่  2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปัง

ปอนด์ 

 

ภาพประกอบ 17 หนอนเต้นระบ า 

นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 

 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็นกัเรียนมีความสนใจในตวัวสัดแุละอปุการณ์ท่ีน ามาประดิษฐ์ได้ดี คดิสร้างสรรค์และ

ความคิดริเร่ิมท่ีดี คิดเร็วลงมีท าด้วยความตัง้ใจ เด็กนกัเรียนดสูนกุมีความสุขกบังานท่ีท า ควบคมุ
ข้อมือในการลงสีได้ดี ดทูะมดัทะแมงให้การใช้พูก่นัทาสี มีความมัน่ใจขนาดท างาน 

ปัญหา/อปุสรรค : ท างานเร็วมีความมัน่ใจแตย่งัเก็บรายละเอียดของมีไมค่อ่ยมีเทา่ท่ีควร  
แนวทางแก้ไข : ต้องมีฝึกท างานให้มีความประณีตกบังานให้มากขึน้ คอ่ยๆท างานโดยไม่

ต้องคอ่ยพะวงกลบัเวลา 
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการป้ัน ลงบนแผ่นพซิซ่า 

 

 

ภาพประกอบ 18 ชู๊ตบาสกบัยีราฟคอยาว 

นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กสามารถเข้าใจกับหัวข้อในการปฏิบัติงานได้ดี ต่ืนเต้น ตัง้ใจ กระตือรือร้นท่ีจะ

ปฏิบตัิงานลงบนวสัดท่ีุแปลกใหม่ มีการจดัวางองค์ประกอบได้สมดลุ มีจุดเด่น จดุรอง ในงาน มี
ความคดิสร้างสรรค์และจิตนากรท่ีดี 

มีวิธีการส่ือภาพ ร่างภาพท่ีน่าสนใจ เทคนิคการปัน้ด้วยมือโดยการออกแรงของกล้ามมดั
เนือ้ได้ดี มีการใช้สีตดัและไลโ่ทนของสี 

ปัญหา/อปุสรรค : รูปทรงยงัไมค่อ่ยแม่นย ากบัโครงสร้างภาพและมีอปุสรรคกบัการผสมสี
ท่ีหลากหลาย 

แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกฝนการร่างรูปทรงของวตัถตุา่งๆให้แม่นย าให้มากขึน้ ฝึกใช้สีผสม
สีงานจะได้ดมีูเสนห์่เพิ่มมากขึน้  
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กิจกรรมที่  4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปัง

โดนัท 
 

 

ภาพประกอบ 19 ผีเสือ้แสนสาว 

นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความคล่องแคล่วในการคิด มีจินตนาการท่ีดี ท างานทะมดัทะแมง ใสใจใน

ขัน้ตอนการฉีกกระดาษและปะติกระดาษลงบนขนมปังโดนัท มีความสนใจและกระตือรือร้น
ระหว่างการท างาน ใจเย็นละประณีตในทกุขัน้ตอนของการปฏิบตัิงาน มีวิ ธีการเลือกใช้กระดาษสี
ให้งานดมีูสีใสท่ีหลากหลายในตวัผีเสือ้ 

ปัญหา/อปุสรรค : เดก็นกัเรียนจะพะวงกบักาวท่ีตดิมือ ท างานเร็วไมค่อ่ยเรียนร้อย 
แนวทางแก้ไข :ควรให้เดก็นกัเรียนใช้พูก่นัขนาดทากาวหรือสวมถงุมือ  

 
 
 
 



  112 

 
กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 

 

 

ภาพประกอบ 20 ครอบครัวฉนั 

นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความสนใจในวสัดแุละอปุกรณ์ มีความคดิสร้างสรรค์ มีจินตนาการท่ีดี ส่ือ

เร่ืองราวผ่านภาพได้น่าสนใจ เก็บละเอียดให้การท างานได้ดี เลือกใช้สีได้น่าสนใจ ใสใจในขัน้ตอน
การท างาน มีความสมดุลในองค์ประกอบของภาพ ร่างภาพได้น่าสนใจ มีความทะมัดทะแมง
คลอ่งแคลว่ในการใช้พูก่นั  

ปัญหา/อุปสรรค : ช่วงแรกๆของการท างานยงัไม่คอ่ยมัน่ใจ มีการใช้เวลาในการคิดนาน
ไปหนอ่ย แตท่ างานออกมาได้ดี 

แนวทางแก้ไข : ต้องกล้าแสดงออก และต้องมีความมัน่ใจในการท างาน ฝึกการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนให้มากๆเวลาท างานร่วมกนัจะได้ไมเ่กร็ง 
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ตาราง 14 แบบตรวจผลงานด้านความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7ปี 

 

 
 
 
 
 

ช่ือกิจกรรม 
 

 
รายการประเมิน 

 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้ 
(ยืดหยุน่) 

 
มีความ
แปลกใหม่ 
แก้ไข
ปัญหา

เฉพาะหน้า
ได้ 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี
ก าหนด 
ให้

(คลอ่งแคลว่) 

 
มีรายละ 
เอียดท่ี
นา่สนใจ
(ละเอียด 
ลออ) 

 
 
 

รวม 

1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
เป่าสี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

15 16 16 16 63 

2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
การประดษิฐ์ ลงบนขนมปังปอนด์ 

16 16 15 15 62 

3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
การปัน้ ลงบนแผน่พิซซา่ 

16 16 16 16 64 

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
ปะต ิCollage art ลงบนขนมปัง

โดนทั 

15 14 15 16 60 

5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
ส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

16 16 16 16 64 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  13-16  คะแนน 
ดี  9-12  คะแนน 
พอใช้  5-8  คะแนน 
ปรับปรุง 1-4  คะแนน 

 
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 

 

ภาพประกอบ 21 หน้าคน 

นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีทกัษะในการใช้สี เล่นสี ผสมสีได้ดี เลือกใช้สีได้สดใส จดัวางองค์ประกอบ

ของใบหน้าได้ดี ส่ืออารมณ์ผ่านสีสันได้ดี งานดูดีเสน่ห์ มีเทคนิคการเป่าสีได้ดี ควบคุมสีได้
พอประมาณ 

ปัญหา/อปุสรรค :มีการเลอะเทอะของสีท่ีใช้บ้าง เวลาเป่าสี 
แนวทางแก้ไข : เดก็นกัเรียนต้องควบคมุการเป่าไมใ่ห้แรงเกินไป 
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กิจกรรมที่  2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปัง
ปอนด์ 
 

 

ภาพประกอบ 22 เคร่ืองบนิไปอวกาศ 

นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็นกัเรียนมีความสนใจในตวัวสัดแุละอปุการณ์ท่ีน ามาประดิษฐ์ได้ดี คดิสร้างสรรค์และ

ความคิดริเร่ิมท่ีดี คิดเร็วลงมีท าด้วยความตัง้ใจ เด็กนกัเรียนดสูนกุมีความสุขกบังานท่ีท า ควบคมุ
ข้อมือในการลงสีได้ดี ดทูะมดัทะแมงให้การใช้พูก่นัทาสี มีความมัน่ใจขนาดท างาน 

ปัญหา/อปุสรรค : ท างานเร็วมีความมัน่ใจแตย่งัเก็บรายละเอียดของมีไมค่อ่ยมีเทา่ท่ีควร 
แนวทางแก้ไข : ต้องมีฝึกท างานให้มีความประณีตกบังานให้มากขึน้ คอ่ยๆท างานโดยไม่

ต้องคอ่ยพะวงกลบัเวลา 
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการป้ัน ลงบนแผ่นพซิซ่า 

 

ภาพประกอบ 23 ต้นฟันแหลมกินแมลง 

นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กสามารถเข้าใจกับหัวข้อในการปฏิบัติงานได้ดี ต่ืนเต้น ตัง้ใจ กระตือรือร้นท่ีจะ

ปฏิบตัิงานลงบนวสัดท่ีุแปลกใหม่ มีการจดัวางองค์ประกอบได้สมดลุ มีจุดเด่น จดุรอง ในงาน มี
ความคดิสร้างสรรค์และจิตนากรท่ีดี 

มีวิธีการส่ือภาพ ร่างภาพท่ีน่าสนใจ เทคนิคการปัน้ด้วยมือโดยการออกแรงของกล้ามมดั
เนือ้ได้ดี มีการใช้สีตดัและไลโ่ทนของสี 

ปัญหา/อปุสรรค : รูปทรงยงัไมค่อ่ยแม่นย ากบัโครงสร้างภาพและมีอปุสรรคกบัการผสมสี
ท่ีหลากหลาย 

แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกฝนการร่างรูปทรงของวตัถตุา่งๆให้แม่นย าให้มากขึน้ ฝึกใช้สีผสม
สีงานจะได้ดมีูเสนห์่เพิ่มมากขึน้ 
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กิจกรรมที่  4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปัง
โดนัท 

 

 

ภาพประกอบ 24 โดโนเสาร์คอยาว 

นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็นกัเรียนมีความต่ืนเต้นและสนใจให้ตวัวสัดอุปุกรณ์ท่ีเตรียมไว้ให้ มีความคลอ่งแคล่ว

ในการคิด ลงมือท างานได้อยา่งรวดเร็วและตัง้ใจ ตอ่เติมจินตนาการได้เป็นอย่างดี มีความมัน่ใจใน
ตวัเองสงูและมัน่ใจกบังานท่ีได้รับมอบหมายให้ท า ปะติกระดาษได้อยา่งทะมดัทะแมง รู้จกัเรียกให้
ใช้สีโทนเดียวกนั 

ปัญหา/อปุสรรค : เดก็นกัเรียนจะพะวงกบักาวท่ีตดิมือ ท างานเร็วไมค่อ่ยเรียนร้อย 
แนวทางแก้ไข : ควรให้เดก็นกัเรียนใช้พูก่นัขนาดทากาวหรือสวมถงุมือ 
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 
 

 

ภาพประกอบ 25 หุน่ยนต์หมากบัน้องสาวตวัแสบ 

นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีจินตนาการท่ีดี ส่ือเร่ืองราวผ่านภาพได้น่าสนใจ สร้างสรรค์ผลงานได้

ออกมาน่ารักเหมาะสมกับวัยของการเก็บเก่ียวจินตนาการได้ดี เ ลือกใช้สีได้น่าสนใจ ใสใจใน
ขัน้ตอนการท างาน มีความสมดลุในองค์ประกอบของภาพ มีความทะมดัทะแมงคลอ่งแคลว่ในการ
ท างาน การใช้สีมีความน่าสนใจ การเลือกใช้พู่กนันกัเรียนสามารถเลือกได้เหมาะสมกบัขนาดของ
รูปร่างรูปทรงขององค์ประกอบภาพ 

ปัญหา/อุปสรรค : ช่วงแรกๆของการท างานยงัไม่คอ่ยมัน่ใจ มีการใช้เวลาในการคิดนาน
ไปหนอ่ย แตท่ างานออกมาได้ดี 

แนวทางแก้ไข : ต้องกล้าแสดงออก และต้องมีความมัน่ใจในการท างาน ฝึกการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนให้มากๆเวลาท างานร่วมกนัจะได้ไมเ่กร็ง 
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ตาราง 15 แบบตรวจผลงานด้านความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกิจกรรม 

 
รายการประเมิน 

 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้ 
(ยืดหยุน่) 

 
มีความ
แปลก
ใหม ่
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้ 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี
ก าหนด 
ให้

(คลอ่งแคลว่) 

 
มีรายละ 
เอียดท่ี
นา่สนใจ
(ละเอียด 
ลออ) 

 
 
 

รวม 

1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่า
สี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

15 16 16 16 63 

2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ประดษิฐ์ ลงบนขนมปังปอนด์ 

16 16 16 16 64 

3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ปัน้ ลงบนแผน่พิซซา่ 

16 16 16 16 64 

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ
Collage art ลงบนขนมปังโดนทั 

16 15 15 16 62 

5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
ส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

16 16 16 16 64 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  13-16    คะแนน 
ดี  9-12  คะแนน 
พอใช้  5-8  คะแนน 
ปรับปรุง 1-4  คะแนน 
 
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 

 

 

ภาพประกอบ 26 หน้าคน 

นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็นกัเรียนมีความสนใจในเทคนิคท่ีใช้ มีความสนกุสนานเวลาท างาน ท างานร่วมกบัคน

อ่ืนได้ดี ให้ความร่วมมือในการท างานได้ดี พอมีทกัษะในการใช้สีได้บ้าง เลน่สี ผสมสีได้ดี เลือกใช้สี
ได้สดใส จดัวางองค์ประกอบของใบหน้าได้ดี ส่ืออารมณ์ผ่านสีสนัได้ดี งานดดีูเสน่ห์กบัการเลือกใช้
โทนสีควบคมุสีได้พอประมาณ 

ปัญหา/อปุสรรค : มีการเลอะเทอะเวลาท างานขนาดเวลาเป่าสีท่ีใช้บ้างเป็นบางครัง้ 
แนวทางแก้ไข : เดก็นกัเรียนต้องควบคมุขนาดเวลาเป่าไมใ่ห้แรงจนเกินไป 
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กิจกรรมที่  2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปัง
ปอนด์ 
 

 

ภาพประกอบ 27 กล้องถ่ายรูป 

นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีความต่ืนเต้นและสนใจในตวัวัสดุ อุปการณ์ท่ีน ามาประดิษฐ์ นักเรียนมี

ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเร่ิมท่ีดี คิดเร็วลงมีท าด้วยความตัง้ใจ เด็กนักเรียนดูสนุกมี
ความสุขกับงานท่ีท า ท างานรวมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี ควบคุมข้อมือในการลงสีได้ดี ดู
ทะมดัทะแมงให้การใช้พูก่นัทาสี มีความมัน่ใจขนาดท างาน 

ปัญหา/อปุสรรค : ท างานเร็วมีความมัน่ใจแตท่ างานไม่คอ่ยเรียบร้อย ยงัเก็บรายละเอียด
ของงานไมค่อ่ยดีเทา่ท่ีควร 

แนวทางแก้ไข : ต้องมีฝึกท างานให้มีความประณีตกบังานให้มากขึน้ คอ่ยๆท างานโดยไม่
ต้องคอ่ยพะวงกลบัเวลา 

 
 
 



  122 

กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการป้ัน ลงบนแผ่นพซิซ่า 
 

 

ภาพประกอบ 28 เพ่ือนตา่งดาว 

นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความต่ืนเต้น ตัง้ใจ กระตือรือร้น และเข้าใจกับหวัข้อในการท างาน พร้อม

ลงมือปฏิบตัิงานลงบนวสัดท่ีุแปลกใหม่ มีการออกแบบและจดัวางองค์ประกอบได้สมดลุ มีจดุเดน่ 
จดุรอง ในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และจิตนากรท่ีดี มีวิธีการส่ือภาพ ร่างภาพท่ีน่าสนใจ เทคนิค
การปัน้ใช้แรงกล้ามมัดเนือ้ได้ดี  มีการใช้สีบรรยากาศท่ีไม่ค่อยสดใสแต่เหมาะกับตวัละครท่ีเด็ก
นกัเรียนได้จดัวางไว้อยา่งลงตวั 

ปัญหา/อปุสรรค : รูปทรงยงัไมค่อ่ยแม่นย ากบัโครงสร้างภาพและมีอปุสรรคกบัการผสมสี
ท่ีหลากหลาย 

แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกฝนการร่างรูปทรงของวตัถตุา่งๆให้แม่นย าให้มากขึน้ ฝึกใช้สีผสม
สีงานจะได้ดมีูเสนห์่เพิ่มมากขึน้ 
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กิจกรรมที่  4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปัง
โดนัท 
 

 

ภาพประกอบ 29 ปลานีโม 

นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีความสนใจกับตัววัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ มีความคล่องแคล่วในการคิด มี

จินตนาการท่ีดี ท างานทะมดัทะแมง ใสใจในขัน้ตอนการฉีกกระดาษและปะติกระดาษลงบนขนม
ปังโดนัทกระตือรือร้นระหว่างการท างาน ใจเย็นละประณีตในทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน มี
วิธีการเลือกใช้กระดาษสีให้งานดสูดใส เลือกใช้สีท่ีหลากหลายในการประดษิฐ์ตวัปลา 

ปัญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรียนจะกังวงเวลากาวติดมือและจะเป็นอุปสรรคเวลาปะติ
กระดาษชืน้ตอ่ไป อาจสง่ผลให้งานดเูสร็จช้าจากงานชิน้อ่ืนๆ 

แนวทางแก้ไข : ควรให้เดก็นกัเรียนใช้พูก่นัขนาดทากาวหรือสวมถงุมือ 
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 
 

 

ภาพประกอบ 30 ดาร์ธ เวเดอร์VSฉนั 

นกัเรียนคนท่ี 6 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความสนใจในวสัดแุละอุปกรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการในการ

เล่าเร่ืองราวได้เป็นอย่างดี ส่ือเร่ืองราวผ่านภาพได้น่าสนใจ มีความสนุกกับการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีน า้ใจตอ่เพ่ือนร่วมห้อง เก็บละเอียดให้การท างานได้ดี เลือกใช้
สีได้น่าสนใจ ใสใจในขัน้ตอนการท างาน มีความสมดุลในองค์ประกอบของภาพ ร่างภาพได้
นา่สนใจ มีความทะมดัทะแมงคลอ่งแคลว่ในการใช้พูก่นั 

ปัญหา/อปุสรรค : มีตดิเลน่กบัเพ่ือนบ้างเวลาท างาน 
แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกสมาธิไมใ่ห้วอกแวกเวลาท างาน 

 
 
 



  125 

ตาราง 16 แบบตรวจผลงานด้านความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียนคนท่ี 7 อาย ุ8 ปี 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกิจกรรม 

 
รายการประเมิน 

 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้ 
(ยืดหยุน่) 

 
มีความ
แปลก
ใหม ่
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้ 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี
ก าหนด 
ให้

(คลอ่งแคลว่) 

 
มีราย 

ละเอียดท่ี
นา่สนใจ
(ละเอียด 
ลออ) 

 
 
 
 

รวม 

1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่า
สี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

14 15 16 16 61 

2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ประดษิฐ์ ลงบนขนมปังปอนด์ 

16 16 16 16 64 

3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ปัน้ ลงบนแผน่พิซซา่ 

16 16 16 16 64 

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ 
Collage art ลงบนขนมปังโดนทั 

15 14 16 16 61 

5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
ส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

16 16 16 16 64 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  13-16  คะแนน 
ดี  9-12  คะแนน 
พอใช้  5-8  คะแนน 
ปรับปรุง 1-4  คะแนน 

 
กิจกรรมที่ 1  การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 

 

ภาพประกอบ 31 หน้าคน 

นกัเรียนคนท่ี 7 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนต่ืนเต้น กบัวสัดอุปุกรณ์ในการท างาน ร่างองค์ประกอบของใบหน้าได้ชดัเจน

ดีเลือกใช้สีส่ืออารมณ์ผ่านใบหน้าได้สดใส งานดูดีเสน่ห์ มีเทคนิคการเป่าสีได้ดี  ควบคุมสีได้
พอประมาณ งานดมีูสไตส์โดยวิธีการเลือกใช้สีแนวป็อบอาร์ต ภาพรวมมีองค์ประกอบท่ีดสูมดลุ 

ปัญหา/อปุสรรค : อาจมีการเลอะเทอะของสีท่ีใช้บ้าง เวลาเป่าสี 
แนวทางแก้ไข : เดก็นกัเรียนต้องควบคมุการเป่าไมใ่ห้แรงเกินไป 
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กิจกรรมที่  2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปัง
ปอนด์ 
 

 

ภาพประกอบ 32 วิทย ุ

นกัเรียนคนท่ี 7 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็นกัเรียนมีความสนใจในตวัวสัดแุละอปุการณ์ท่ีน ามาประดิษฐ์ได้ดี คดิสร้างสรรค์และ

ความคดิริเร่ิมท่ีดี คดิเร็วลงมีท าด้วยความตัง้ใจ เด็กนกัเรียนดสูนกุมีความสขุกบังานท่ีท า เลือกใช้สี
ได้สดใสน่ารัก มีจินตนาการในการมองรูปร่างรูปทรงและสามารถพลิกแพลงต่อเติมภาพได้อย่าง
สมบรูณ์ท างานทะมดัทะแมง มีความมัน่ใจขนาดท างาน 

ปัญหา/อปุสรรค : ท างานเร็วมีความมัน่ใจแตย่งัเก็บรายละเอียดของมีไมค่อ่ยมีเทา่ท่ีควร 
แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกให้มีความประณีตในเวลาท างานให้มากขึน้ 
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการป้ัน ลงบนแผ่นพซิซ่า 
 

 

ภาพประกอบ 33 คกู้ายอดนกัรบ 

นกัเรียนคนท่ี 7 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็นกัเรียนมีความแปลกใจ ต่ืนเต้น และสามารถเข้าใจกบัหวัข้อในการปฏิบตัิงานได้ดี มี

ความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบตัิงานลงบนวสัดท่ีุแปลกใหม่ มีวิธีการจดัวางองค์ประกอบได้สมดลุ มี
จุดเด่น จุดรอง ในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และจิตนากรท่ีต่อยอดทางความคิดเล่า เร่ืองราวได้
น่าสนใจ มีวิธีการส่ือภาพ ร่างภาพได้อย่างมีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเอง ลงมือปัน้อย่าง
ทะมัดทะแมง โดยการใช้กล้ามมดัมือปัน้งานตามจินตนาการได้เป็นอย่างดี มีการใช้สีตดัและไล่
โทนของสี 

ปัญหา/อุปสรรค : การร่างโครงสร้างภาพ รูปทรงยังไม่ค่อยแม่นย า ยังใช้สีไม่ค่อย
หลากหลาย 

แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกฝนการร่างรูปทรงของวตัถตุ่างๆให้แม่นย าให้มากขึน้และฝึกใช้สี
ให้หลากหลาย 
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กิจกรรมที่  4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปัง
โดนัท 
 

 

ภาพประกอบ 34 เบตหมบูนิ 

นกัเรียนคนท่ี 7 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีความแปลกใจกับวัสดุอุปกรณ์ ต่ืนเต้น อยากท างาน คิดเร็วท าเร็ว มี

จินตนาการท่ีดี ท างานทะมดัทะแมง ใสใจในขัน้ตอนการฉีกกระดาษและปะติกระดาษลงบนขนม
ปังโดนทั มีความสนใจและกระตือรือร้นระหว่างการท างาน ใจเย็นละประณีตในทกุขัน้ตอนของการ
ปฏิบตัิงาน มีวิธีการเลือกใช้กระดาษสีให้งานดมีูสีใสท่ีหลากหลายมีลูกเล่นในการท างาน ต่อเติม
สดัส่วนตามจิตนาการ สามารถท างานร่วมกันกับเพ่ือนๆได้ดี มีน า้ใจในการแบ่งของให้เพ่ือนใช้ 
เข้าใจสดุประสงค์ของการท างาน 

ปัญหา/อปุสรรค : เดก็นกัเรียนจะกงัวงเวลากาวตดิมือในชว่งลงมือท างาน 
แนวทางแก้ไข : ควรให้เดก็นกัเรียนใช้พูก่นัขนาดทากาวหรือสวมถงุมือ 
 
กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 
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ภาพประกอบ 35 ฮีโร่ของผม 

นกัเรียนคนท่ี 7 อาย ุ8 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีความสนใจในวัสดุและอุปกรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการท่ีดี

สามารถน ามาตอ่ยอดทางความคิดได้ ส่ือเร่ืองราวผา่นภาพได้นา่สนใจผ่านกระบวนการคดิในแบบ
ฉบับของตัวเองได้ดี เก็บละเอียดให้การท างานได้ดี เลือกใช้สีได้น่าสนใจ ใสใจในขัน้ตอนการ
ท างาน มีความสมดลุในองค์ประกอบของภาพ ร่างภาพได้นา่สนใจ  

ปัญหา/อปุสรรค : ยงัไม่คอ่ยมัน่ใจในช่วงแรกๆ ต้องเข้าไปพูดคยุสอบถามสิ่งท่ีสนใจและ
ช่ืนชอบเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงาน ครูผู้สอนตอนพูดคุยหรือพยายามท าให้เด็กนักเรียนได้ผ่อน
คลายขนาดเวลาท างาน 

แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกในท างานร่วมกับเพ่ือนๆในมากขึน้ กล้าแสดงออก และต้องมี
ความมัน่ใจในตวัเองพยายามอยา่เกร็งขนาดเวลาท างาน 

 



  131 

ตาราง 17 แบบตรวจผลงานด้านความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียนคนท่ี 8 อาย ุ9 ปี 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกิจกรรม 

 
รายการประเมิน 

 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้ 
(ยืดหยุน่) 

 
มีความ
แปลก
ใหม ่
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้ 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี
ก าหนด 
ให้

(คลอ่งแคลว่) 

 
มีราย 

ละเอียดท่ี
นา่ 
สนใจ 

(ละเอียด 
ลออ) 

 
 
 
 

รวม 

1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่า
สี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

16 16 16 16 64 

2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ประดษิฐ์ ลงบนขนมปังปอนด์ 

15 16 16 15 62 

3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ปัน้ ลงบนแผน่พิซซา่ 

16 16 16 15 63 

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ 
Collage art ลงบนขนมปังโดนทั 

15 14 16 16 61 

5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
ส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

16 16 16 16 64 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  13-16  คะแนน 
ดี  9-12  คะแนน 
พอใช้  5-8  คะแนน 
ปรับปรุง 1-4  คะแนน 

 
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 

 

ภาพประกอบ 36 หน้าคน 

นกัเรียนคนท่ี 8 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีทักษะในการ จัดวางองค์ประกอบของใบหน้าได้ดี ร่างภาพได้สมดุล ส่ือ

อารมณ์ผ่านสีสนัได้ดี งานดดีูเสน่ห์ มีเทคนิคการเป่าสีได้ดี ควบคมุสีได้พอประมาณ เลือกใช้สีได้
นา่รักสดใส 

ปัญหา/อปุสรรค : อาจมีการเลอะเทอะบ้างเวลาเป่าสีหลายๆสี 
แนวทางแก้ไข : เดก็นกัเรียนต้องควบคมุการเป่าสีให้มีความพอดีไมแ่รงจนเกินไป 
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กิจกรรมที่  2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปัง
ปอนด์ 

 

ภาพประกอบ 37 กระตา่งน้อยสีชมพ ู

นกัเรียนคนท่ี 8 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็นกัเรียนมีความสนใจในตวัวสัดแุละอปุการณ์ท่ีน ามาประดษิฐ์ได้ดี มีจิตนาการให้การ

ตอ่ยอดผา่นทางรูปทรง มีความสร้างสรรค์และความคดิริเร่ิมท่ีดี คิดเร็วลงมือท าเร็วด้วยความตัง้ใจ 
เด็กนกัเรียนดสูนุกมีความสุขกับงานท่ีท า ควบคมุข้อมือในการลงสีได้ดี ดทูะมดัทะแมงให้การใช้
พูก่นัทาสีมีความมัน่ใจขนาดท างาน 

ปัญหา/อุปสรรค :ท างานเร็วมีความมั่นใจแต่ยังเก็บรายละเอียดของงานยังไม่ค่อยดี
เทา่ท่ีควร 

แนวทางแก้ไข : ต้องมีการฝึกฝนเวลาท างานให้มีความประณีตกับงานให้มากขึน้ คอ่ยๆ
ท างานในละเอียดเรียบร้อย 
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการป้ัน ลงบนแผ่นพซิซ่า 

 

ภาพประกอบ 38 โพนีน้อย 

นกัเรียนคนท่ี 8 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีความแปลกใจ สนใจและต่ืนเต้น มีความตัง้ใจและกระตือรือร้นท่ีจะ

ปฏิบตัิงานลงบนวัสดท่ีุแปลกใหม่ สามารถจดัวางองค์ประกอบได้พอใช้ ยงัขาดระยะของการจัด
องค์ประกอบภาพ ในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และจิตนากรท่ีดี ใช้เทคนิคและวิธีการในการเลือก
ส่ือภาพดสูนกุสนาน สดใส ถ่ายทอดในแบบฉบบัความคิดของตนเอง มีการเลือกใช้สีสนัได้สดใส มี
การใช้สีตดัและไลโ่ทนของสี ใช้เทคนิคการปัน้เพ่ือมิตไิด้ดี มีการออกแรงของกล้ามมดัเนือ้ได้ดี 

ปัญหา /อุปสรรค  : รูป ร่างรูปทรงยังไม่ค่อยได้สัดส่วน  ยังขาดระยะของการจัด
องค์ประกอบภาพ 

แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกฝนการร่างรูปทรงของวตัถตุา่งๆให้แม่นย าให้มากขึน้ ฝึกจดัระยะ 
จดัองค์ประกอบให้สมบรูณ์ขึน้ 
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะต ิCollage art ลงบนขนมปังโดนัท 
 

 

ภาพประกอบ 39 เป็ดโกลด์ 

นกัเรียนคนท่ี 8 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนต่ืนเต้นกับวัสดุอุปกรณ์ท่ีเลือกน ามาใช้ เด็กนักเรียนมีการตอบสนองต่อ

รูปร่างรูปทรงได้ดี มีความคดิท่ีเร็วในการตอ่ยอดความคิดสร้างสรรค์กบัตวัวสัดท่ีุให้ มีจินตนาการท่ี
ดี ท างานทะมัดทะแมง ใสใจในขัน้ตอนการฉีกกระดาษและปะติกระดาษลงบนขนมปังโดนทั มี
ความสนใจและกระตือรือร้นระหว่างการท างาน แต่เป็นคนใจร้อนท างานเร็วไม่ค่อยประณีตในทุก
ขัน้ตอนของการปฏิบตังิาน มีวิธีการเลือกใช้กระดาษสีเพียงสีเดี่ยว 

ปัญหา/อปุสรรค : เด็กนกัเรียนใจร้อน ท างานไม่คอ่ยประณีต กงัวงเวลากาวติดมือขนาด
ท างาน 

แนวทางแก้ไข : ควรให้เด็กนกัเรียนฝึกท างานท่ีละเอียดลออและต้องใช้สมาธิกบังานท่ีท า
อยา่งไมว่อกแวก และควรใช้พูก่นัขนาดทากาวหรือสวมถงุมือ 
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 

 

ภาพประกอบ 40 ฉนัเป็นเจ้าหญิงดอกไม้ 

นกัเรียนคนท่ี 8 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีความสนใจในวัสดุและอุปกรณ์  มีความกระตือรือร้นอยากท างาน 

สร้างสรรค์ผลงานได้น่ารักสดใส มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการท่ีดี เก็บละเอียดให้การท างาน
ได้ดี เลือกใช้สีได้น่าสนใจ ใสใจในขัน้ตอนการท างาน มีความสมดลุในองค์ประกอบของภาพ วาง
องค์ประกอบได้นา่สนใจ มีความทะมดัทะแมงคลอ่งแคลว่ในการใช้พูก่นั 

ปัญหา/อปุสรรค : มีการเลอะเทอะขนาดใช้สีบ้างเป็นบางสว่นของงาน 
แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกให้นกัเรียนมีวินยัในการใช้ของร่วมกนัผู้ อ่ืน 
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ตาราง 18 แบบตรวจผลงานด้านความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกิจกรรม 
 

 
รายการประเมิน 

 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้ 
(ยืดหยุน่) 

 
มีความ
แปลก
ใหม ่
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้ 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี
ก าหนด 
ให้

(คลอ่งแคลว่) 

 
มีรายละ 
เอียดท่ี
นา่สนใจ
(ละเอียด 
ลออ) 

 
 
 
 

รวม 

1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่า
สี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

16 16 16 16 64 

2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ประดษิฐ์ ลงบนขนมปังปอนด์ 

15 16 16 16 63 

3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ปัน้ ลงบนแผน่พิซซา่ 

16 16 16 16 64 

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ
Collage art ลงบนขนมปังโดนทั 

15 15 16 16 62 

5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
ส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

16 16 16 16 64 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  13-16  คะแนน 
ดี  9-12  คะแนน 
พอใช้  5-8  คะแนน 
ปรับปรุง 1-4  คะแนน 

 
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 

 

ภาพประกอบ 41 หน้าคน 

นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีพลงัในการใช้สีเป่าลมมาก ท างานเร็วดใูจร้อนมีอารมณ์ร่วมขนาดท างาน

ทกัษะในการใช้สี เล่นสี ผสมสีได้ดี เลือกใช้สีได้สดใส ดสูนุกกับงานท่ีได้ท า จดัวางองค์ประกอบ
ของใบหน้าได้ดี ส่ืออารมณ์ผา่นสีสนัได้ดี งานดดีูเสน่ห์ในการใช้สีโทนร้อน 

ปัญหา/อปุสรรค : อาจมีการเลอะเทอะเวลาเลือกใช้สีและเป่าสีบ้าง 
แนวทางแก้ไข  เด็กนกัเรียนต้องควบคมุการเป่าขนาดหยดสีและเป่าสีให้มากขึน้ ไม่ควร

ออกแรงจนเกินไป 
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กิจกรรมที่  2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปัง
ปอนด์ 

 

 

ภาพประกอบ 42 TV จอแบน 

นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความสนใจในตวัวสัดแุละอุปการณ์ท่ีน ามาประดิษฐ์และนกัเรียนสามารถ

คดิริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างรวดเร็วลงมือท าด้วยความตัง้ใจ เดก็นกัเรียนดสูนกุมีความสขุกบั
งานท่ีท า ควบคุมข้อมือในการลงสีได้ดี ดูทะมัดทะแมงให้การใช้พู่กันทาสี มีความมั่นใจขนาด
ท างาน 

ปัญหา/อปุสรรค : ท างานเร็วมีความมัน่ใจแตย่งัเก็บรายละเอียดของงานไมค่อ่ยเรียบร้อย 
แนวทางแก้ไข : คอ่ยๆฝึกฝนขัน้ตอนและวิธีการลงรายละเอียดลงไปในการท างานอย่าง

ประณีต 
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการป้ัน ลงบนแผ่นพซิซ่า 

 

ภาพประกอบ 43 สตีฟตา่งดาว 

นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนสามารถเข้าใจหวัข้อในการปฏิบตัิงานได้ดี มีความต่ืนเต้นเล็กน้อยกบัวสัดท่ีุ

แปลกใหม่ เด็กนกัเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบตัิงานลงบนวสัดท่ีุแปลกใหม่ มีการ
จดัวางองค์ประกอบได้อย่างน่าสนใจ องค์ประกอบมีความสมดลุในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และ
จิตนากรท่ีดี มีวิธีการส่ือภาพ ร่างภาพท่ีน่าสนใจ ใช้เทคนิควิธีการปัน้แบบ2มิติได้น่าสนใจ การใช้สี
ส่ือผา่นภาพได้นา่สนใจ 

ปัญหา/อปุสรรค : รูปร่างรูปทรงโครงสร้างภาพยงัไปคอ่ยสมบรูณ์มีอปุสรรคกบัการผสมสี
ท่ีหลากหลาย 

แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกฝนการร่างรูปทรงของวตัถตุา่งๆให้แม่นย าให้มากขึน้ ฝึกใช้สีผสม
สีให้หลากหลาย 
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กิจกรรมที่  4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปัง
โดนัท 

 

 

ภาพประกอบ 44 กวางเรนเดียร์ 

นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความคล่องแคล่วในการคิด มีจินตนาการท่ีดี ท างานทะมดัทะแมง ใสใจใน

ขัน้ตอนการฉีกกระดาษและปะติกระดาษลงบนขนมปังโดนัท มีความสนใจและกระตือรือร้น
ระหว่างการท างาน ใจเย็นละประณีตในทุกขัน้ตอนของการปฏิบตัิงาน เด็กนักเรียนดูใสใจและ
ตัง้ใจขนาดท างาน มีอารมณ์ร่วมและสนกุในเวลาสร้างสรรค์ผลงานของเอง 

ปัญหา/อปุสรรค : เดก็นกัเรียนจะกงัวงกบักาวท่ีตดิมือขนาดเวลาท างาน 
แนวทางแก้ไข : ควรให้เดก็นกัเรียนใช้พูก่นัขนาดทากาวหรือสวมถงุมือ 
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 
 

 

ภาพประกอบ 45 เจ้าหญิง เจ้าชาย และอสัวินกระโหลกด า 

นกัเรียนคนท่ี 9 อาย ุ9 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนมีความสนใจในวัสดุและอุปกรณ์ มีความกระตือรือร้นท่ีจะคิดสร้างสรรค์

ท างานกบัวสัดท่ีุแปลกใหม่มีความคิดริเร่ิมจากจินตนาการสือผ่านผลงานออกมาให้แบบฉบบัของ
ตวัเอง เล่าเร่ืองราวได้น่าสนใจ เก็บละเอียดให้การท างานได้ดี เลือกใช้สีกับตวัละครได้เหมาะสม 
ใสใจในขัน้ตอนการท างาน มีความสมดลุในองค์ประกอบของภาพ ร่างภาพได้น่าสนใจ มีความ
ทะมดัทะแมงคลอ่งแคลว่ในการท างานใช้พูก่นัเหมาะสมกบัขนาดของรูปทรง 

ปัญหา/อปุสรรค :มีอปุสรรคกบัการเลือกผสมสี 
แนวทางแก้ไข : ฝึกจบัคูสี่และผสมสีบอ่ยๆ 
 
 
 



  143 

ตาราง 19 แบบตรวจผลงานด้านความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 

 
 
 
 
 
 

ช่ือกิจกรรม 
 

 
รายการประเมิน 

 
 

สร้างสรรค์
จากสิ่งท่ี
ก าหนดให้

ได้ 
(ยืดหยุน่) 

 
มีความ
แปลก
ใหม ่
แก้ไข
ปัญหา
เฉพาะ
หน้าได้ 

 
เสร็จตาม
เวลาท่ี
ก าหนด 
ให้

(คลอ่งแคลว่) 

 
มีรายละ 
เอียดท่ี
นา่สนใจ
(ละเอียด 
ลออ) 

 
 
 
 

รวม 

1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่า
สี ลงบนแผน่แป้งปอเป๊ียะ 

 

16 16 16 16 64 

2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ประดษิฐ์ ลงบนขนมปังปอนด์ 

 

16 16 16 16 64 

3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการ
ปัน้ ลงบนแผน่พิซซา่ 

 

16 16 16 16 64 

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ 
Collage art ลงบนขนมปังโดนทั 

 

16 15 16 16 63 

5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิค
ส่ือผสม ลงบนแผน่แครกเกอร์ 

16 16 16 16 64 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  13-16  คะแนน 
ดี  9-12  คะแนน 
พอใช้  5-8  คะแนน 
ปรับปรุง 1-4  คะแนน 

 
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ 

 

 

ภาพประกอบ 46 หน้าคน 

นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นอยากสร้างสรรค์ผลงาน มีทกัษะในการใช้สี เล่นสี

ผสมสีได้ดี เลือกใช้สีได้สดใสสไตล์ป็อบอาร์ทจดัวางองค์ประกอบของใบหน้าได้ดี ส่ืออารมณ์ผ่าน
สีสนัได้ดี งานดดีูเสนห์่ มีเทคนิคการเป่าสีได้ดี ควบคมุสีได้พอประมาณ 

ปัญหา/อปุสรรค : เวลาท างานอาจมีการเลอะเทอะของสีท่ีใช้บ้าง เวลาเป่าสี 
แนวทางแก้ไข : เดก็นกัเรียนต้องควบคมุการเป่าไมใ่ห้แรงจนเกินไป 
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กิจกรรมที่  2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปัง
ปอนด์ 
 

 

ภาพประกอบ 47 รถไฟ 

นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความสนใจในตวัวสัดแุละอปุการณ์ท่ีน ามาประดิษฐ์ได้ดี สามารถดดัแปลง

ตอ่เติมรูปร่างรูปทรงได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ด้วยดี มีความยืดหยุ่น
ทางความคิด คิดเร็วลงมีท าด้วยความตัง้ใจ เด็กนักเรียนดูสนุกมีความสุขกับงานท่ีท า ควบคุม
ข้อมือในการลงสีได้ดี ดทูะมดัทะแมงให้การใช้พูก่นัทาสี มีความมัน่ใจขนาดท างาน 

ปัญหา/อุปสรรค : ท างานเร็วมีความมั่นใจแต่ไม่ค่อยประณีตเวลาท างาน งานไม่ค่อย
ละเอียดเรียบร้อย 

แนวทางแก้ไข : ต้องมีฝึกท างานให้มีความประณีตกับงานให้มากขึน้ ค่อยๆท างาน ฝึก
สมาธิขนาดเวลาท างาน 
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคการป้ัน ลงบนแผ่นพซิซ่า 
 

 

ภาพประกอบ 48 ผีเสือ้สมทุร 

นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนักเรียนต่ืนเต้นและสามารถเข้าใจหัวข้อในการปฏิบัติงานได้ดี มีความตัง้ใจและ

กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบตัิงานลงบนวสัดท่ีุแปลกใหม่ มีความคิดริเร่ิมและสามารถแก้ปัญญาเฉพาะ
หน้าได้ มีการจดัวางองค์ประกอบได้สมดลุ มีจดุเดน่ จุดรองภายในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และ
จิตนากรท่ีดี มีวิธีการส่ือภาพ ร่างภาพท่ีน่าสนใจ ใช้เทคนิคการปัน้ด้วยมือได้อย่างทะมัดทะแมง
คล่องแคล่วว่องไว มีเทคนิคและวิธีการใช้สี ไล่สี รู้จกัใช้รูปร่างรูปทรงแบบอิสระและน ามาต่อเติม
ภาพได้อยา่งสมบรูณ์และลงตวั 

ปัญหา/อปุสรรค : การร่างโครงสร้าง รูปร่างรูปทรงยงัไมค่อ่ยแมน่ย า สมบรูณ์  
แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกฝนการร่างรูปทรงของวตัถุต่างๆให้แม่นย าให้มากขึน้ ฝึกคิดฝึก

ท างานบอ่ยๆ 
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กิจกรรมที่  4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปัง
โดนัท 
 

 

ภาพประกอบ 49 กระตา่ย 

นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เดก็นกัเรียนมีความคลอ่งแคล่วในการตอ่เติมรูปร่างรูปทรงจากวสัดท่ีุได้จดัเตรียมไว้ให้ มี

จิตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานได้ดี ท างานทะมดัทะแมง ใสใจในขัน้ตอนการฉีกกระดาษและ
ปะติกระดาษลงบนขนมปังโดนทั มีความสนใจและกระตือรือร้นระหว่างการท างาน เด็กนกัเรียน
สามารถตอ่เตมิตามจิตนาการเป็นรูปทรงสตัว์ท่ีช่ืนชอบได้อย่างสมบรูณ์ 

ปัญหา/อุปสรรค : เด็กนกัเรียนจะกังวนกับกาวท่ีติดมือขนาดเวลาท างาน ท างานไม่คอ่ย
เรียนร้อย 

แนวทางแก้ไข : ควรให้เดก็นกัเรียนใช้พูก่นัขนาดทากาวหรือสวมถงุมือ 
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคส่ือผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์ 

 

 

ภาพประกอบ 50 วนัหยดุของพอ่ 

นกัเรียนคนท่ี 10 อาย ุ7 ปี 
บันทกึหลังการสอน 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
เด็กนกัเรียนมีความสนใจในวสัดแุละอปุกรณ์และสามารถคิดสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการ

เร่ืองราวท่ีประทับใจและช่ืนชอบได้ดี เร่ืองราวท่ีถูกส่ือออกมาผ่านภาพมีความน่าสนใจ เก็บ
ละเอียดให้การท างานได้ดี เลือกใช้รูปร่างรูปทรงท่ีเกิดจากความประทบัใจ เด็กนกัเรียนเข้าใจและ
สามารถส่ือสารออกมาในแบบฉบบัของตวัเองได้ดี ภาพท่ีเกิดจากแรงบนัดารใจในชีวิตประจ าวนั
สามารถตอ่ยอดความคิดในเด็กมีการพฒันาในความคิด และสามารถมามาประยกุต์ใช้กับการใช้
ชีวิตได้เป็นอย่างดีเด็กนกัเรียนใสใจในขัน้ตอนการท างาน มีความสมดลุในองค์ประกอบของภาพ 
ร่างภาพได้น่าสนใจ มีความทะมัดทะแมงคล่องแคล่วในการท างาน และเลือกใช้ สีได้สดใส
แสดงออกผา่นอารมณ์ท่ีมีความสขุในชว่งเวลาหนึง่ของชีวิต 

ปัญหา/อปุสรรค : มีอปุสรรคเวลาปัน้ดนิบ้าง 
แนวทางแก้ไข : ต้องฝึกฝนวิธีการปัน้ดนิ มัน่ฝึกฝนบอ่ยๆ 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิลายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาภาพวาด
ระบายสีสร้างสรรค์โดยชุดกิจกรรมส าหรับเด็กช่วงอายุ 7-9 ปี เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางศิลปะ
ของเดก็ในเชิงความคดิสร้างสรรค์โดยการใช้ชดุกิจกรรมของนกัเรียนชว่งอาย ุ7-9 ปี จ านวน 10 คน 
กับ 5 ชุดกิจกรรม แบบแผนการศึกษาวิจัยท่ีใช้แบบ One group pretest posttest design มีการ
ด าเนินการวิจยัซึง่สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือพฒันาชดุกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ 
2. เพ่ือศกึษาความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ด้วยชดุกจิกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลการวิจยันีส้ามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการจดัการ

เรียนการสอนทางด้านศลิปะการวาดภาพระบายสี ทัง้ในระบบและนอกระบบของโรงเรียน 
2. การวิจยันีส้ามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขใน

การเรียนการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบให้เหมาะสมกบัวฒุิภาวะของเดก็ 
3. การศึกษาครัง้นีท้ าให้ทราบถึงลักษณะของผลงานภาพวาดระบายสีของเด็กๆ และ

ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนานและน่าเรียน เพ่ือจะช่วยให้เด็กเกิดการ
พฒันาความสามารถและความคดิสร้างสรรค์ในการเรียนศลิปะได้ดีขึน้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ7-9 ปี ในโรงเรียนสอนศิลปะ

เด็กKolor Me Art School ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2559 ซึ่งได้จากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการ
เลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง มา 1 ห้องเรียน เป็นจ านวน 10 คน 

ขัน้ตอนด าเนินการทดลอง 
1. ขัน้ก่อนการทดลอง ผู้ วิจัยท าการประเมินความสามารถทักษะทางศิลปะก่อนการ

ทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford มาประเมินความสามารถ
ในการพฒันาทกัษะทางศลิปะท่ีได้สร้างไว้ แล้วน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ขัน้ด าเนินการทดลอง ด าเนินการทดลองโดยกลุ่มตวัอย่าง ใช้แบบทดลองการจดัชุด
กิจกรรมเพ่ือศึกษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Guilford ใช้ระยะเวลาในการ
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ทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่วันเสาร์และวันอาทิตย์ ทดลองทัง้หมด 5 หัวข้อ เป็น
จ านวนการทดลองทัง้หมด 5 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที ช่วงเวลา 10.30-11.20 จ านวนนักเรียนท่ีใช้
ทดลองทัง้หมด 10คน 

3. ขัน้หลงัการทดลอง หลงัเสร็จสิน้การทดลองการศกึษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดย
ชุดกิจกรรมส าหรับเด็กช่วงอายุ 7-9ปี กับกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ของ Guilford ผู้วิจยัท าการประเมินความสามารถทกัษะทางศิลปะโดยน าคะแนนท่ีได้
จากการวดัผลความคดิสร้างสรรค์มาท าการวิเคราะห์ข้อมลู 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. แผนการเรียนรู้ของชดุกิจกรรมวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์จ านวน 5 กิจกรรมของ
เดก็นกัเรียนท่ีผา่นการตรวจสอบ แก้ไข ให้สอดคล้องการวตัถปุระสงค์โดนผู้ เช่ียวชาญ 

2. แบบทดสอบผลลพัธ์ วดัความคิดสร้างสรรค์ของผลงานภาพวาดระบายสี โดยใช้
ทฤษฎีของ Guilford 

3. แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะด้านเนือ้หาความรู้ด้านทกัษะทางทศัน์
ศลิป์ ของเดก็กลุ่มท่ีทดลองด้วยชดุกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ โดยมีประเดน็การประเมิน 
จ านวน 5 กิจกรรม โดยให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์ทกัษะทางศลิปะของเด็กชว่งอาย ุ7-9 ปี 

4. ทักษะทางศิลปะ หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ ขีด เขียน ระบายสี การ
ปัน้ การฉีก การปะ การขย า การบิด อนัเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
กล้ามเนือ้มือท่ีประสานกบัสายตากบัการท ากิจกรรมตา่งๆในชัว่โมงเพ่ือวดัออกมาเป็นคะแนนโดย
ใช้แบบประเมินทกัษะทางศลิปะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนมาหาค่าสถิตพืน้ฐาน

โดยน ามาวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนตวัอย่างท่ีท า

การทดลองโดยน ามาวิเคราะห์หาคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวดัความแตกตา่งโดยใช้ t-
testทดสอบคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตขิองแบบทดสอบ 

3. น าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบ ของการจัดกิจกรรมการศึกษาภาพวาดระบายสี
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Guilford ไปหาระดบัความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สถิตการวดัหาค่าเป็น
คา่เฉล่ียคะแนนท่ีได้เป็นร้อยละ 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัสามารถสรุปผลได้ตามสมมตฐิานการวิจยัท่ีก าหนดไว้ดงันี ้
ผลการศึกษาภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยชุดกิจกรรมส าหรับเด็ก ช่วงอายุ 7-9 ปี

หลังจากท่ีได้ท าการทดลองกับเด็กนักเรียนโรงเรียน Kolor Me Art School แล้วผลท่ีได้คือเด็กมี
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดบัท่ีดีจากการประเมินหาค่าความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมท่ี 1 หวัข้อ 
การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคเป่าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะ (เพ่ือวัดความเพ่ื อวัดความคิด
ยืดหยุ่นในการคิด)สรุปคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 79 เปอร์เซ็นต์  กิจกรรมท่ี2 หวัข้อการวาดภาพ
ระบายสีด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ลงบนขนมปังปอนด์ (เพ่ือวดัความคิดริเร่ิม) สรุปคะแนนรวมคิด
เป็นร้อยละ79เปอร์เซ็นต์กิจกรรมท่ี3 หวัข้อการวาดภาพระบายสีโดยใช้เทคนิควิธีการปัน้ขย าแป้ง
ลงบนแผ่นแป้งพิซซ่า (เพ่ือวดัความคิดละเอียดลออ) สรุปคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ83 เปอร์เซ็นต์ 
กิจกรรมท่ี4 หัวข้อการวาดภาพระบายสีโดยเทคนิคปะติดและประดิษฐ์ต่อเติมบนขนมปังโดนัท
(เพ่ือวดัความคล่องแคล่ว)สรุปคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 76  เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมท่ี5 หัวข้อการ
วาดภาพระบายสีโดยใช้เทคนิคส่ือผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์ (เพ่ือวัดความคิดสร้างสรรค์โดย
ทฤษฎีของ Guilford) สรุปคะแนนรวมคดิเป็นร้อยละ 83 เปอร์เซ็นต ์

สรุป ภาพรวม ผลการประเมินคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยชุดกิจกรรมทัง้ 5 กิจกรรม
คะแนน 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดบัท่ี 3 ของเกณฑ์การผ่าน ถ้าได้ระดบัคณุภาพ 2 ขึน้ไปถือว่า
ผ่านคิดเป็นคา่เฉล่ียได้คะแนนร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีการพฒันาความคิดในเชิงสร้างสรรค์อยู่
ในระดบัท่ีดี ตามระดบัของแผนการเรียนรู้จากชดุกิจกรรมทัง้5 ชดุ โดยมีกิจกรรมท่ียดึหลกัความคิด
สร้างสรรค์มากท่ีสุดคือ ชุดกิจกรรมท่ี 3,5 เร่ืองการวาดภาพระบายสีโดยใช้เทคนิควิธีการปัน้ขย า
แป้งลงบนแผ่นแป้งพิซซา่ กบัเร่ืองการวาดภาพระบายสีโดยใช้เทคนิคส่ือผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์ 
ได้คะแนนอยูใ่นระดบัสงูสดุคดิเป็นร้อยละ 83 เปอร์เซ็นต ์

อภปิรายผล 
การวิจยัในครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนช่วงอายุ

7-9ปีในโรงเรียยน Kolor Me Art School จ านวน 10 คน ได้แก่ นกัเรียนคนท่ี 1 อาย ุ8 ปี , นกัเรียน
คนท่ี 2  อาย ุ8 ปี , นกัเรียนคนท่ี 3 อาย ุ9 ปี , นกัเรียนคนท่ี 4 อาย ุ9 ปี , นกัเรียนคนท่ี 5 อาย ุ7ปี , 
นกัเรียนคนท่ี 6 อายุ 9 ปี , นักเรียนคนท่ี 7  อายุ 8 ปี , นกัเรียนคนท่ี 8 อายุ 9 ปี , นกัเรียนคนท่ี 9 
อายุ 9 ปี , นักเรียนคนท่ี 10 อายุ 7 ปี โดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นส่ือในการวดัความคิดสร้างสรรค์ใน
ทฤษฎีของ Guilford แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในครัง้นี ้ได้ลงผลให้นกัเรียน
ชว่งอาย ุ7-9ปี มีเกณฑ์การเฉล่ียไปในทางท่ีดี มีนยัส าคญัทางสถิติอยูใ่นระดบัท่ี.001คดิเป็นร้อยละ 
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80 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดคล่องแคล่วทางการแสดงออกในขณะการลงมือ
ปฏิบตังิานตามโจทย์ท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ตามหวัข้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นความสามารถท่ีนกัเรียนได้
คิดสิ่งท่ีต้องการจะส่ือสารผ่านผลงานภาพวาดระบายสีภายในเวลาท่ีก าหนดให้ได้อย่างดี และ
นักเรียนยังมีความคิดริเร่ิมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดระบายสีให้มีความแปลกใหม่และ
แตกต่างไม่จากรูปแบบเดิมๆ ไม่คิดซ า้หรือลอกเลียนแบบจากคนอ่ืนและสามารถมีความคิดท่ี
แปลกแตกต่างไปจากความคิดในแบบธรรมดา ความคิดริเร่ิมท่ีเด็กนักเรียนได้แสดงออกมาเป็น
ผลงานอาจมาจากความคิดท่ีนกัเรียนได้มีการจดจ าจากประสบการณ์จริงท่ีประทบัใจท่ีคิดไว้อยู่
แล้วมาผา่นขบวนการคิดออกมาจากจินตนาการและน ามาดดัแปลงเพื่อให้เกิดขึน้และกลายมาเป็น
แนวคิดแบบใหม่ท่ีได้กลัน่กรองผ่านขบวนการทางความคิดให้มีความน่าสนใจเพิ่มมาขึน้มีเทคนิค
และขัน้ตอนในการท างานและสามารถส่ือสารผ่านผลงานได้หลากหลายมากขึน้ นกัเรียนสนุกกับ
ความคดิในแบบฉบบัของตวัเอง ผลงานท่ีส่ือออกมาจะมีความเป็นเอกลกัษณะของแตล่ะบคุคล ใน
การปล่อยให้นักเรียนคิดเองท างานเองโดยผู้สอนค่อยดแูลอยู่ห่างๆและปล่อยในเด็กนักเรียนได้
เรียนรู้ผ่านการอธิบายไปตอนขัน้ต้นแล้ว นกัเรียนแตล่ะคนจะมีความเป็นตวัของตวัเองค่อยข้างสูง 
ในแตล่ะกิจกรรมจะปลอ่ยให้นกัเรียนมีความคิดท่ีจะส่ือสารหรือคดิสร้างสรรค์เอง ท าให้ตวันกัเรียน
เองจะมีความคิดริเร่ิมในการต่อยอดทางความคิดในการปฏิบตัิงานได้จริง และเด็กนักเรียนจะมี
ความคิดท่ีอิสระท่ีจะสามารถคิดยืดหยุ่นในการท างานท่ีเกิดขึน้อย่างทนัทีตอ่การกระตือรือร้นท่ีจะ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายทัง้ทางด้านเนือ้หาและสาระในการแสดงออก และยังมี
ความคิดท่ีคล่องแคล่วท่ีสามารถมีประโยชน์ตอ่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตา่งๆได้ และในขณะท่ี
นกัเรียนท ากิจกรรมอยู่ก็สามารถพลิกแพลงแนวทางการปฏิบตัิงานได้อย่างหลากหลาย โดยไม่ซ า้
และจ าเจในแต่ละหัวข้อของการท างาน และจะส่งผลให้ผลงานแต่ละงานมีความละเอียดลออท่ี
แตกตา่งกนัออกไป ทัง้ทางด้านการคิดและการลงมือท าประดบัตกแตกใส่รายละเอียดลงไปในงาน
เพ่ือท าให้งานเกิดมีความน่าสนใจในรูปแบบของตวัเทคนิคและวิธีการท างานสร้างสรรค์ จะพบว่า
เด็กนักเรียนท่ีมีความคิดละเอียดลออในการท างานจะมีการสังเกตสูงในการสงสัยและเกิดเป็น
ค าถาม ถามครูผู้ สอนในแต่ละหัวข้อของการปฏิบัติงานเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ หญิงท่ีมี
ความละเอียดลออสงูมากกว่าเด็กนกัเรียนผู้ชาย ในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของเด็กนกัเรียนจะมี
ความรู้และความเข้าใจในหวัข้อกิจกรรมของการปฏิบตัิงานได้อย่างรวดเร็วเพราะในการวิจยัครัง้นี ้
ผู้ วิจยัมีการยกตวัอย่างในการส่ือสารให้อย่างชดัเจน โดยการน าวสัดแุละอุปกรณ์มาประกอบกับ
ภาพตวัเอย่างของแตล่ะหวัข้อกิจกรรมน ามาอธิบายให้นกัเรียนได้เห็นภาพตามค าอธิบายได้อย่าง
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ชัดเจน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีการจดจ าและน าไปปฏิบัติตามขัน้ตอนได้อย่างเหมาะสมตามท่ี
นกัเรียนต้องการได้อยา่งถกูต้องเพ่ือให้เกิดผลท่ีดีท่ีสดุจากข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดให้  

ผู้วิจยัได้ก าหนดการพัฒนาทกัษะทางศิลปะภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ของเด็กนกัเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์ และก าหนดชุดกิจกรรมโดยมีเนือ้หาการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมให้เด็กนกัเรียนได้รับรู้ถึงขบวนการทางความคิดสร้างสรรค์และมีความสนกุสนานใน
การท ากิจกรรมกบัเทคนิควิธีการและกระบวนการต่างๆทางด้านศิลปะและสามารถพฒันาทกัษะ
ทางศลิปะได้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย การขีด เขียน ระบายสี การฉีก ปะติ การขย า 
และการปัน้ โดยน ามาสร้างสรรค์ผา่นเร่ืองราวท่ีเด็กนกัเรียนได้จดจ าผา่นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั
ท่ีเด็กนกัเรียนประทบัใจและเก็บมาสร้างสรรค์ผ่านขบวนการคิดออกมาตามจินตนาการ จากการ
จดักิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์เป็นการจดักิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบตัโิดยเป็นกิจกรรมท่ีเปิด
โอกาสให้เด็กนักเรียนได้ฝึกใช้จิตนาการผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั เป็นกิจกรรมท่ีเปิด
โอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิ โดยการจดักิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์นีซ้ึง่สอดคล้องกบั (วิ
รุณ  ตัง้เจริญ, 2545) ได้กล่าวไว้ว่า ศลิปะเป็นเสมือนการส่ือสารท่ีมองเห็นได้ เพราะศลิปะเด็กเป็น
ตวัแทนความรู้สึกนึกคิดของเขาโดยตรง ศิลปะท่ีเด็กแสดงออกตามสภาพความสนใจในการรับรู้ 
และความพร้อมของเด็กแตล่ะคนโดยแสดงออกด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ผา่นวสัดท่ีุเหมาะสม 
และสอดคล้องกับ (สุลักษณ์  เทียนสุวรรณ)2524 ได้กล่าวไว้ว่า ผลงานท่ีเกิดจากการแสดงออก
ของอารมณ์ ปัญญา และทศันคตริวมถึงทกัษะจะสง่ผลให้การสร้างสรรค์งานศิลปะมีแนวโน้มไปใน
ทางการสร้างสรรค์และการแสดงออกของอารมณ์และความคิด งานศิลปะเป็นงานท่ีส่ือให้ผู้ชมเกิด
จินตนาการนอกจากนัน้ งานศิลปะยงัมีคณุค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบ และ
สอดคล้องกับ (แครบทรี ทอม et al., 2529)ได้กล่าวไว้ว่า ศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด เป็นการส ารวจตรวจสอบส่ือศิลปะ และเป็นเร่ืองราวของเกณฑ์
ภายในมากกว่าภายนอก ผลงานเด็กจะส่ือให้เห็นแบบแผนของความคิดและความรู้สึกส่วนตัว 
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่ไม่ได้วางเป้าหมายหรือคาดหวงัว่าศิลปะของเด็กเป็นการหยั่งรู้
ภายในท่ีเก่ียวข้องกบัโลกของวตัถแุละมีผลไปสู่บคุลิกและลกัษณะนิสยัของเดก็ตอ่ไป ซึ่งสอดคล้อง
กับ (เลิศ อานันทนะ, 2535) ได้กล่าวว่า ศิลปะเป็นภาษาสากล สามารถส่ือความหมายให้เกิด
ความเข้าใจได้ง่าย เน่ืองจากศิลปะมีกิจกรรมหลายรูปแบบ และสามารถเปล่ียนแปลงให้เหมาะสม
กับระดับความสามารถเด็กทุกเพศทุกวัยได้เป็นอย่างดี และได้สอดคล้องกับ โสภา ชพิกุลชัย
,2521:129 ได้กล่าวว่า การรับรู้ทางศิลปะจะแสดงออกจากความรู้สึกตอ่สิ่งท่ีตนได้รับรู้ออกมา ซึ่ง
สอดคล้องกบั (วีณา ประชากลู & ประสาท เนืองเฉลิม, 2553) ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการ
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แสดงออกของเด็กควรได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกได้อย่างอิสระเท่าท่ีโอกาสและสิ่งแวดล้อมจะ
อ านวย และการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนจะต้องมาจากประสบการณ์โดยตรง โดยท่ีการเรียนรู้ของ
เด็กได้มาจากการเล่นเป็นส าคญั การสร้างสถานการณ์และการจดัหาส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ การ
สร้างสภาวะไร้ขอบเขตจะช่วยให้เด็กไม่ตดิตนัทางความคดิและผลผลิตแห่งการคดิอยา่งอิสระก็คือ 
ความคดิสร้างสรรค์ท่ีแปลกใหมเ่พ่ือให้เหมาะสมตอ่การพฒันา และสอดคล้องกบั (วีณา ประชากลู 
& ประสาท เนืองเฉลิม, 2553),(พชัรีวลัย์  เกตแุก่นจนัทร์, 2544)ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์
เป็นลกัษณะของความคิดส่วนบคุคลท่ีสามารถคิดได้อย่างหลากหลายและคิดได้อยา่งคล่องแคล่ว 
เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีก าหนดขึน้ได้ เด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะมีการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ซึงเราสามารถสงัเกตและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และ
ฝึกฝน โดนเน้นกระบวนการ เทคนิควิธีการเป็นตวัส าคญั เพราะความคดิสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีดีท่ีแฝง
เร้นภายใต้ตวัตนของบุคคล การส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตัง้แต่เยาว์วยัจะ
สามารถท าได้โดยอาศยัเทคนิควิธีการตา่งๆอย่างหลากหลาย  

กิจกรรมครัง้นีไ้ด้ส่งเสริมกระบวนการหรือเทคนิควิธีการทางศิลปะและพฒันาทกัษะทาง
ศิลปะของเด็กนักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายในครัง้นี ้ประกอบด้วย การขีด เขียน ระบายสี 
การฉีก การปะติ การปัน้ การขย า การประดิษฐ์ น าเทคนิคเหล่านีม้าสร้างสรรค์ผ่านเร่ืองราวตาม
ขัน้ตอน ซึ่งส่งผลให้ท างานได้คล่องแคล่ว สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไร้ขีดจ ากัด เด็กกล้าคิดกล้า
แสดงออกส่ือความเป็นตวัเองเข้าไปในงาน มีแนวคิดท่ีริเร่ิม มีจินตนาการท่ีดี เม่ือเด็กนกัเรียนได้
พบเจอกับอุปกรณ์ท่ีแปลกใหม่ เด็กนกัเรียนจะเปิดรับและสามารถท าให้พวกเขาได้มีจินตนาการ
ร่วมไปกบัการสร้างสรรค์ผลงานท่ีไร้ขีดจ ากดั ไร้กรอบหรือขอบเขตท่ีจะแสดงออกได้เป็นอย่างดีโดย
การใช้เทคนิคตา่งๆเข้ามาชว่ยน าเสนอในผลงานดนู่าสนใจเพิ่มมากขึน้  

กิจกรรมท่ี 1 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมในการวาดภาพและการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการ
เป่าสี และควบคมุทิศทางของสี ในการสร้างสรรค์ผลงานเด็กมีความร่วมมือและสนกุสนานกบังาน
ได้อยา่งเตม็ท่ี โดยมีการวาดภาพขึน้โครงใบหน้าก่อนท่ีจะเป่าสีได้อยา่งชดัเจนเพ่ือให้จะได้ใช้สีหยด
ลงบนแผ่นแป้งปอเป๊ียะท่ีวาดเป็นรูปใบหน้าเอาไว้แล้ว ค่อยเป่าสีลงตรงส่วนท่ีเป็นผมของใบหน้า
เพ่ือตอ่เติมเต้มสีตามจินตนากรของเด็ก สรุป จากการสงัเกตการณ์เม่ือเด็กเร่ิมลงมีปฏิบตังิาน เด็ก
มีความเพลิดเพลินและให้ความร่วมมือได้อย่างในการท ากิจกรรมได้เป็นอย่างดี เด็กปลดปล่อย
จินตนาการได้อย่างเต็มท่ีโดยไม่กลวัเลอะเทอะ มีการควบคมุการเป่าสีและการกระจายสีได้ดี สีท่ี
ใช้ดสูดใสสลบัตดัโทนสีได้สวยงาม เด็กคนท่ีได้คะแนนสงูสดุในกิจกรรมท่ี 1 คือเด็กคนท่ี 8 กบัเด็ก
คนท่ี 10 ซึ่งมีคะแนนเท่ากนัในกิจกรรมชิน้นีง้านมมีองค์ประกอบท่ีสมบรูณ์ มีการใช้สีท่ีสวยงามตดั
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กนักบัการกระจายของการเป่าสี ปัญหาท่ีพบในการท ากิจกรรมครัง้นี ้เด็กจะมีการแกล้งกนัโดนเป่า
สีใสก่นั 

กิจกรรมท่ี 2 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทางความคิดสร้างสรรค์ในการประดษิฐ์ วาดภาพ
ลงสีตกแต่งให้สวยงามตามรูปทรงท่ีก าหนดให้ เพ่ือให้เด็กได้เกิดจินตนาการในการต่อยอดทาง
ความคิดลงบนรูปทรงของขนมปังปอนด์ สรุปจากการสงัเกตการณ์เม่ือเด็กเร่ิมลงมีปฏิบตัิงาน เด็ก
มีความต่ืนเต้นและกระตือรือร้นในการท างาน มีความสนใจในการจบัและส าผสัรูปทรงของขนมปัง 
มีความคิดริเร่ิมในการประดิษฐ์ท่ีดีตอ่ยอดความคิดโดยการน าวสัดตุา่งๆมาประดิษฐ์ตอ่เติมให้เกิด
รูปทรงท่ีต้องการ เดก็คนท่ีได้คะแนนสงูสดุในกิจกรรมท่ี 2 คือเดก็คนท่ี 10 ซึง่มีความคดิริเร่ิมในการ
ต่อยอดผลงานประดิษฐ์ได้อย่างคล่องแคล่ว ลงสีตกแต่งในลายละเอียดได้ดีกว่าเด็กคนอ่ืนๆ 
ปัญหาท่ีพบในการท ากิจกรรมครัง้นี ้เดก็มีการสบัสนในวสัดท่ีุใช้ในการประดษิฐ์งาน 

กิจกรรมท่ี 3 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทางด้านการปัน้ดินโดยการใช้กล้ามเนือ้มัดมือ
ช่วยในการขย า ปัน้งานแบบ 2 มิติ ตกแต่งลงบนผลงานท่ีมีแผ่นแป้งพิซซ่าเป็นฐานเป็นลักษณะ
งานปัน้นูนต ่า สรุปจากการสังเกตการณ์เม่ือเด็กเร่ิมลงมีปฏิบตัิงาน เด็กมีความสนใจกับตวัวสัดุ
และอุปการณ์ท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงาน มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความคิดริเร่ิมท่ีดี 
สร้างสรรค์ผลงานอย่างตัง้ใจ เด็กให้ความส าคญักับวสัดใุนการปฏิบตัิงาน และมีความเข้าใจกับ
เนือ้หาท่ีก าหนดให้ เด็กคนท่ีได้คะแนนสูงสดุในกิจกรรมท่ี 3 คือเด็กคนท่ี 10 ซึ่งมีความมีความคิด
สร้างสรรค์ให้การท างานได้ดี มีความประณีตในการท างาน ใช้สีสดใสสวยงาม ปัญหาท่ีพบในการ
ท ากิจกรรมครัง้นี ้เด็กบ้างคนมีวิธีการคิดท่ีดี แต่ลงมือท างานจริงไม่มีความประณีตต่อผลงาน
ตวัเอง 

กิจกรรมท่ี 4  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทางด้านการ ฉีกกระดาษ ปะติ ในการสร้างสรรค์
ผลงาน ต่อเติม ตกแต่ง โดยเทคนิคการปะติให้เป็นรูปร่างรูปทรงตามจินตนาการณ์ของนักเรียน 
โดยก าหนดรูปทรงให้อยู่ในรูปแบบเป็นทรงวงกลมของขนมโดนทัแล้วในนกัเรียนได้จินตนาการณ์
ต่อยอดสร้างเป็นตัวสัตว์ขึน้มาตามจินตนาการณ์ตามความคิดของนักเรียนเอง สรุปจากการ
สงัเกตการณ์เม่ือเดก็เร่ิมลงมีปฏิบตัิงาน เด็กมีความคิดริเร่ิมท่ีดี มีความสนใจกบัรูปทรงของวสัดใุน
การท างาน มีความตัง้ใจ เข้าใจกับหวัข้อในการท างาน ส่ือสารออกมาได้ตรงกบัวตัถุประสงค์  เด็ก
คนท่ีได้คะแนนสูงสุดในกิจกรรมท่ี 4 คือเด็กคนท่ี 10 ซึ่งมีความคิดท่ีสอดคล้อง มีความละเอียด 
ประณีตกบังาน มีการใช้เรียกใช้สีท่ีตดิกนัท าให้สะดดุตา ปัญหาท่ีพบในการท ากิจกรรมครัง้นี ้เดก็มี
กระบวนการคดิท่ีคล้อยๆกนั มีการลอกเรียนแบบกนั 
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กิจกรรมท่ี 5 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการน าเทคนิค
ส่ือผสมมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยไม่จ ากดัรูปแบบ ปลอ่ยในเด็กไมมี่อิสระทางความคดิทีแปลก
ใหม่ ใช้ทกุเทคนิคมารวบรวมในอยู่ในงานชิน้เดียวกนั เพ่ือตอ่เติมตอ่ยอดทางการคิด สรุปจากการ
สงัเกตการณ์เม่ือเดก็เร่ิมลงมีปฏิบตัิงาน เดก็มีความคดิริเร่ิมท่ีดี มีความกระตือรือร้นในเวลาท างาน 
แสดงออกโดยการส่ือสารผ่านรูปแบบท่ีชดัเจน เข้าใจกับหัวข้อท่ีให้ เด็กคนท่ีได้คะแนนสูงสุดใน
กิจกรรมท่ี 5 คือเด็กคนท่ี 10 ซึ่งมีความมีความคิดสร้างสรรค์ให้การท างานได้ดี มีความประณีตใน
การท างาน ใช้สีสดใสสวยงาม จดัวางองค์ประกอบได้ดี วสัดท่ีุเลือกใช้มีความน่าสนใจ ส่ือเร่ืองราง
ได้น่าสนใจ มีวิธีคิดท่ีดีและเข้าใจง่าย ปัญหาท่ีพบในการท ากิจกรรมครัง้นี ้เด็กส่วนใหญ่ยงัมีการ
จดัองค์ประกอบของภาพท่ีไมค่อ่ยสมบรูณ์ แตเ่ดก็มีความคดิริเร่ิม มีจินตนาการณ์ท่ีดี 

ผลการประเมินคะแนนความคิดสร้างสรรค์พบว่าชุดกิจกรรมทัง้ 5 ชุด มีการพัฒนา
ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมท่ียึดหลักความคิดสร้างสรรค์ ท าให้เห็นความคิด
สร้างสรรค์ในชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคการปัน้ลงบนแผ่นแป้งพิซซ่า
และชดุกิจกรรมท่ี 5 เร่ืองการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคส่ือผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์ ได้เห็นถึง
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีโดดเดน่ แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในครัง้นี ้ได้ลงผลให้
นกัเรียนชว่งอาย ุ7-9 ปี มีลกัษณะความคดิสร้างสรรค์ท่ีสงูขึน้ 

ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 
เด็กนักเรียนเม่ือเร่ิมคุ้นเคยกับวสัด ุอุปกรณ์กับชุดกิจกรรมการศึกษาภาพวาดระบายสี

สร้างสรรค์เด็กนักเรียนมีความต่ืนเต้นสนใจท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเด็กนักเรียนเร่ิมสนใจวิธีการ
น าเสนอความคิดสร้างสรรค์ท่ีแปลกใหม่ มีการส่ือสารพูดคยุระหว่างครูผู้สอนกบัเด็กนกัเรียนโดย
การอธิบายและโต้ตอบได้ดีขึน้ เด็กกล้าท่ีจะส่ือสารและแสดงออกผ่านผลงานไปในทางท่ีดีขึน้  เม่ือ
พบเจอกับอุปกรณ์ท่ีแปลกใหม่เด็กนกัเรียนจะเปิดรับและสามารถท าให้พวกเขาได้มีจินตนาการ
ร่วมไปกบัการสร้างสรรค์ผลงานท่ีไร้ขีดจ ากดั ไร้กรอบหรือขอบเขตท่ีจะแสดงออกได้เป็นอย่างดีโดย
การใช้เทคนิคตา่งๆเข้ามาชว่ยน าเสนอในผลงานดนู่าสนใจเพิ่มมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ควรส่งเสริมในเด็กนกัเรียนมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของเด็กนกัเรียน ใน

รูปแบบท่ีแปลกใหม่ด้วยความมั่นใจในการส่ือสารผ่านภาพผลงานท่ีชัดเจน และให้เด็กอธิบาย
แนวความคดิสร้างสรรค์เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกท่ีเป็นตวัของตวัเอง 
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ตารางเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์การทดลอง
ชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้างสรรค์โดยใช้ทฤษฎีของ Guilford เป็นแบบประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
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แบบประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ (ตามแนวคิดของGuilford) 
 

 

รายการประเมิน ระดับ
คะเเนน 

หมายเหตุ 

1.ความคิดคล่องแคล่ว ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 
ตอ่เตมิผลงาน ภายในเวลาท่ีก าหนดให้ วดัจากการตอบสนอง
ตอ่ทางด้านร่างกาย สมาธิ และอารมณ์ (คะแนนเตม็ 4 ) ให้
ตามระดบัคณุภาพ 4 ดีมาก / 3 ดี / 2 พอใช้ / 1 ปรับปรุง 

  

2.ความคิดยืดหยุ่น สามารถคิดได้หลายอย่าง อยา่งมีอิสระ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จกัการเปล่ียนแปลง โยกย้าย สลบั
ต าแหนง่ ลดทอน เพิ่มเข้า หลีกเล่ียงการซ า้ซากจ าเจ วดัจาก
การตอบสนองตอ่ทางด้านร่างกาย สมาธิ และอารมณ์ 
(คะแนนเตม็ 4 ) ให้ตามระดบัคณุภาพ 4 ดีมาก / 3 ดี / 2 

พอใช้ / 1 ปรับปรุง 

  

3.ความคิดริเร่ิม  มีความคิดท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ า้แบบใคร 
แตกต่างไปจากความคิดธรรมดา และน ามาดัดแปลงให้
กลายเป็นสิ่งแปลกใหม่ วัดจากการตอบสนองต่อทางด้าน
ร่างกาย สมาธิ และอารมณ์ (คะแนนเต็ม 4 ) ให้ตามระดับ
คณุภาพ 4 ดีมาก / 3 ดี / 2 พอใช้ / 1 ปรับปรุง 

  

4.ความคิดละเอียดลออ มีความคดิสร้างสรรค์ผลงานออกมา
อยา่งละเอียดละออ ตกแตง่สวยงาม สามารถอธิบาย

รายละเอียดผลงานให้มีความสมบรูณ์มากขึน้ วดัจากการ
ตอบสนองตอ่ทางด้านร่างกาย สมาธิ และอารมณ์ (คะแนน
เตม็ 4 ) ให้ตามระดบัคณุภาพ 4 ดีมาก / 3 ดี / 2 พอใช้ / 1 

ปรับปรุง 
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ระดบัคณุภาพ  4 (ดีมาก) = 13-16 คะแนน 
   3 (ดี)  = 9-12 คะแนน 
   2 (พอใช้) = 5-8 คะแนน 
   1 (ปรับปรุง) = 1-4 คะแนน 
เกณฑ์การผา่น ได้ระดบัคณุภาพ 2 ขึน้ไปถือวา่ผา่น 
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รูปภาพประกอบชุดกจิกรรมสร้างสรรค์ 
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