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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปั จจุบนั นัน้ มีความแตกต่างจากการเรี ยนรู้ในอดีตเป็ น
อย่างมาก ซึ่งการเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว มีการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลได้
ตลอดเวลา และสามารถสื่ อ สารได้ ทัน ที ทัง้ นี ก้ ารพัฒ นาความคิด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ และ
ความคิดสร้ างสรรค์จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นในการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างสมบูรณ์และสามารถให้ ผ้ เู รี ยน
ดาเนินชีวิตอยูใ่ นอนาคตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ศิล ปะมี บ ทบาทส าคัญ ในการส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ และศัก ยภาพของเด็ก และเยาวชน
โดยเฉพาะการแสดงออกทางด้ านอารมณ์ ความรู้ สึ ก นึก คิด และจิ น ตนาการ การสร้ างสรรค์
กิจกรรมทัศนศิลป์ต่างๆนัน้ นอกจากจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์ การฝึ ก
ทักษะการเรี ยนรู้ในด้ านต่างๆ ยังช่วยพัฒ นาด้ านมนุษย์ สมั พันธ์ และปลูกฝั งระเบียบวินัยในการ
ทางาน อีกทังเป็
้ นส่วนหนึ่งของการดารงรักษาวัฒนธรรม และสะท้ อนถึงทักษะชี วิตความเป็ นอยูใ่ น
สังคมปั จจุบนั กิจกรรมการเรี ยนรู้ตา่ งๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้ องคานึงถึง
พัฒ นาการทางด้ านร่ างกายและสติปั ญ ญา วิธีการเรี ยนรู้ ความสนใจ และความสามารถของ
ผู้เรี ยนเป็ นระยะๆอย่างต่อเนื่ องดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ ในแต่ละช่วงชัน้ ควรใช้ รูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย เน้ นการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง และการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ ดังนัน้
กิจกรรมทางทัศนศิลป์ที่ส่งเสริมจินตนาการเรี ยนรู้เป็ นกิจกรรมที่ช่วยกล่อมเกลา และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมนุษย์ ให้ มี ความรับผิ ดชอบ มี ระเบียบวินัย รวมทัง้ รู้ จักเลื อกสรรแนวทางปฏิ บั ติที่มี
ประโยชน์ ต่อตนเองและสังคมซึ่งเป็ นบุคลิกภาพที่ควรปลูกฝั่ งให้ เกิดขึน้ กับผู้เรี ยนตังแต่
้ เด็กช่วง
เล็กๆ เพื่อนาไปสู่การเป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพในอนาคต จึ งนับได้ ว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะ
ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ถ่ายทอดจินตนาการของตนเองออกมาในรูปแบบที่ผ้ อู ื่นเข้ าใจง่าย เป็ นการฝึ กทักษะ
ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์ กับ วิ ช าอื่ น ๆ ทัง้ ยัง เป็ นการวางรากฐานนิ สัย ของผู้เรี ย นให้ เป็ นผู้ที่ มี
ความคิด สร้ างสรรค์ ร้ ู จัก การคิด อย่า งเป็ นระบบ มี ก ารวางแผนการท างานได้ อ ย่างมี คุณ ภาพ
นอกจากนี ย้ ังช่วยให้ พัฒ นาบุคลิ กภาพ พัฒ นาจิ ตใจ และรสนิยมอีกด้ วย (ณัฐวรรณ เฉลิมสุข ,
2560)
ในปั จ จุ บัน สัง คมเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ด้ ว ยความเจริ ญ ก้ าวหน้ าทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การดารงชีวิตประจาวันที่รีบเร่ งเพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม
ใหม่ปัญหาต่างๆขอสังคมที่สบั สนและวุ่นวาย การให้ การศึกษาที่ถกู ต้ องจะเป็ นหนทางในการขจัด
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ความโง่เขลาและความหลงผิดต่างๆได้ ในวงการศึกษาถื อว่าศิลปะเป็ นส่วนหนึ่งในเนือ้ แท้ ของ
กระบวนการศึกษา เพราะศิลปะสามารถพัฒนาเด็กทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และบุค ลิ ก ภาพ การเรี ย นเกี่ ย วกับ ศิ ล ปะจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก มี ค วามเข้ า ใจใน คุณ ค่ า ของ
สุนทรี ยภาพและการสร้ างสรรค์ เรี ยนรู้ คุณค่าของความผูกพันระหว่างชีวิตกับศิลปะ ที่ทาให้ เกิด
ค่านิยมที่ดีต่อศิลปวัฒ นธรรมของชาติ ดังนัน้ การเรี ยนศิ ลปะจึงมีความสาคัญต่อการศึกษามาก
เพราะศิลปะเป็ นพื ้นฐานของประสบการณ์อื่นๆ และยังสร้ างเสริ มลักษณะนิสยั ให้ เด็กมี พฤติกรรมที่
ดี ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก มี ค วามไหวพริ บ ความนึ ก คิ ด ที่ ดี ในการน าขบวนการทางศิ ล ปะไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
ศิลปะเป็ นวิชาที่ยอมรับกันว่า เป็ นพื ้นฐานทางการศึ กษาที่ช่วยพัฒนาเด็กเป็ นรายบุคคล
ซึ่งควรเริ่ มตังแต่
้ เด็กที่ยังเล็กๆอยู่ จะเห็นได้ ว่าการเรี ยนการสอนศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัยนัน้ จะ
มุ่งเน้ นถึงการพัฒนาการทางด้ านต่างๆ ของเด็กมากกว่าผลงาน ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่ากิจกรรมต่างๆ
ทางด้ านศิลปะจะเป็ นการฝึ กกล้ ามเนื ้อมือให้ แข็งแรงและสัมพันธ์กบั การใช้ ตา เช่น วาดรูป ระบาย
สี ปั น้ ประดิษฐ์ และกิจกรรมอื่นๆ เด็กได้ ใช้ ส่วนต่างๆของนิ ้วมือ ข้ อมือ แขน ไหล่ และส่วนอื่นๆของ
ร่างกายเพื่อช่วยทาให้ เด็กเกิดพัฒนาการทางด้ านร่างกาย เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านการใช้
กล้ ามเนื อ้ ใหญ่ และกล้ ามเนือ้ เล็กเป็ นอย่างดี และสามารถทาให้ เด็กหยิบจับสิ่งต่างๆได้ เพื่อจะ
นาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ของเด็กต่อไป
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ให้ กับเด็กนับว่าเป็ นความสาคัญ อย่างยิ่งส าหรับเด็ก
นอกจากจะได้ รับการพัฒนาทางความคิดแล้ ว กิจกรรมศิลปะยังสอดคล้ องกับแบบแผนการเรี ยนรู้
ของสมองอีกด้ วย เด็กจะได้ ฝึกปฏิ บตั ิจริ งและมีประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู้ผ่านการสังเกตและ
ฝึ กกิจกรรมอย่างหลากหลายภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ผ่อนคลาย มีอิสระทางความคิด กิจกรรม
ศิลปะสร้ างสรรค์สามารถพัฒ นาไปสู่แบบแผนการเรี ยนรู้ ของสมองได้ ดี ในการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์ ก ารเรี ย นการสอนศิ ล ปะสร้ างสรรค์ ส าหรั บ เด็ ก จะต้ องจัด กิ จ กรรม ให้ เด็ ก อย่ า ง
หลากหลายรู ปแบบ เช่น กิ จกรรมเล่นกับสี เช่น การเป่ าสี การหยดสี การระบายสี ด้วยมื อ งาน
ศิลปะจึงไม่ควรเป็ นการลอกเลียนแบบหรื อทาให้ เหมือนจริ ง โดยไม่ต้องเน้ นถึงความถูกต้ องของ
สัดส่วน แต่จะเน้ นการส่งเสริ มทางด้ านการพัฒ นาการของอารมณ์ ทางด้ านสังคมและความคิด
สร้ างสรรค์ ทาให้ เด็กสนุกสนานซึมซับความงามของสิ่งต่างๆรอบตัวและมีความมัน่ ใจ ภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเองควบคูไ่ ปกับความสามารถถ่ายทอดการรับด้ าน มิติ รูปร่าง รูปทรง ขนาดระยะ
สายตา ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก
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ศิลปะสร้ างสรรค์กับเด็กในช่วงวัยนีจ้ ะมีจินตนาการความคิดสร้ างสรรค์ที่ดีมากขึน้ ถ้ า
ส่งเสริ มเด็กอย่างถูกวิธี ถูกทางจะทาให้ เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การศึกษาไทยยังไม่มีความ
เข้ าใจในการพัฒนาเด็กให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ จะเห็นได้ วา่ ทุกวันนี ้ระบบการศึกษาไทย พยายาม
สร้ างกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ให้ กบั เด็กไทยมากขึ ้น เพียงแต่บางครัง้ ก็ยงั ไม่มีความเข้ าใจมากพอ
เพราะเด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกันและในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้ างกระบวนการคิดสร้ างสรรค์
แต่ละครัง้ นันจึ
้ งต้ องแตกต่างกันออกไป ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้และเน้ นให้ เด็ก
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เมื่อพวกเขาสนุกและเพลิดเพลินแล้ วจะทาให้ พวกเขาสามารถคิด
ริ เริ่ มอะไรที่แปลกใหม่ได้ อย่างอิสระและมีเสรี ภาพในการแสดงออกทางผลงานของพวกเขา การ
เรี ยนรู้ของเด็กโดยผ่านกิจกรรมสร้ างสรรค์เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดงความคิด จินตนาการ
ได้ อย่างเต็มที่ เด็กสามารถสร้ างจินตนาการได้ อย่างกว้ างขวางกว่าที่เราคาดเดาได้ บางทีภาพวาด
เหล่านันก็
้ อาจจะสะท้ อนไปถึงจิตใต้ สานึกและความรู้สึกของเด็กได้ เพราะบางทีเด็กก็ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดได้ แต่เด็กสามารถสร้ างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดออกมาทางผลงาน
ศิลปะได้
วิชาศิลปะสร้ างสรรค์จึงเป็ นรากฐานทางการศึกษาเพราะศิลปะสามารถพัฒนาความคิด
ของเด็กได้ ซึ่งเราควรเริ่ มส่งเสริ มการเรี ยนศิลปะให้ เด็กตังแต่
้ ยงั เล็กๆอยู่ เพราะการเรี ยนรู้ ศิลปะ
สร้ างสรรค์สาหรับเด็กนันจะมุ
้
่งเน้ นถึงพัฒนาการทางด้ านต่างๆของเด็กมากกว่าผลงาน ดังนันจะ
้
เห็ น ได้ ว่ากิ จ กรรมต่างๆ ทางด้ านศิล ปะสร้ างสรรค์จ ะเป็ นการฝึ กกล้ ามเนื อ้ มื อ ให้ แข็ งแรงและ
สัมพันธ์ กับการใช้ ตา การที่จะให้ เด็กได้ เกิดประสบการณ์ ทางด้ านศิลปะนัน้ ไม่จาเป็ นที่ครูผ้ สู อน
จะต้ องเป็ นผู้เชียวชาญทางด้ านเทคนิคการสอนศิลปะ แต่ครู ผ้ ูสอนจะต้ องเข้ าใจและรับรู้ ความ
ต้ องการของตัวเด็กว่าเหมาะสมกับเนื ้อหาในการเรี ยนรู้ หรื อไม่ เด็กอาจไม่ได้ วาดวัตถุตามความ
เป็ นจริ งเพียงอย่างเดียวแต่เด็กอาจวาดจากสิ่งที่อยู่ภายในใจหรื อจิตใต้ สานึกลึกๆกับสิ่งที่เขาเห็น
สิ่งที่เขารับรู้หรื อรู้สกึ ก็ได้
ปั ญหาของการเรี ยนการสอนทัว่ ๆไป ตามโรงเรี ยนสอนศิลปะ ทางโรงเรี ยนจะสอนให้ เด็ก
ระบายสี ในรู ป แบบที่ เหมื อ นๆกัน สไตล์ เดีย วกัน ตามแบบที่ ค รู ผ้ ูส อนได้ เตรี ย มไว้ ให้ การสอน
ลักษณะแบบนี ้จะเป็ นการสอนที่ไม่ดีตอ่ เด็ก เพราะเด็กจะไม่ได้ ใช้ ความคิดให้ การสร้ างสรรค์ผลงาน
ด้ วยตัวเองงานที่ออกมาสสันอาจสวยสดใส แต่ตวั รู ปแบบและการระบายสีเป็ นรู ปแบบเดียวกัน
หมด เด็กที่อายุอยู่ในช่วง 3-9ปี ยังไม่สมควรมีแผนการเรี ยนการสอนที่ให้ แบบเด็ก วาดตามแบบที่
เตรี ยมไว้ ให้ เพราะเด็กในช่วงอายุนี ้ยังไม่ควรไปตีกรอบให้ เด็กมาเกินไป ควรจะเป็ นการสอนแบบ
เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ และจัดกิ จกรรมเด็กได้ แสดงความคิดของตัวเอง ปล่อยให้ เด็กได้ สร้ างสรรค์

4
ผลงานในแบบที่เป็ นตัวเองตามธรรมชาติของเด็ก ผลงานที่ได้ ออกมาจะเป็ นผลงานศิลปะที่บริ สทุ ธิ์
ปราศจากการแต่งเติม ให้ กับเด็ก แต่ถ้าผู้ปกครองเลือกที่จะให้ เด็กได้ เรี ยนในโรงเรี ยนเสริ ม สอน
ศิลปะ ปั ญหาหนึง่ ที่มกั จะเกิดขึ ้นหลังจากที่เด็กได้ มาเรี ยนในโรงเรี ยนสอนศิลปะ คือ 1.ตัวครูผ้ สู อน
2. แผนการสอน 3. ผู้ปกครองที่ไม่เข้ าใจในพื ้นฐานของวิชาศิลปะ นี ้คือองค์ประกอบโดยรวมของ
ปั ญหาเหล่านี ้ ไม่ใช่ตวั เด็กหรื อตัวผลงานของเด็ก ตามโรงเรี ยนสอนศิลปะทัว่ ไป ส่วนใหญ่ครูมกั จะ
มีกรอบความคิดการสอนเพียงชุดเดียวในการประเมินผลงานของเด็กหรื ออาจมีวิธีการสอนที่ไม่
หลากหลาย ส่วนใหญ่ มักจะเปลี่ยนหัวข้ อการทดลองด้ วยเทคนิควิธีการต่ างๆ ซึ่งไม่สัม พันธ์ กับ
พืน้ ฐานของเด็ก ถ้ าหากเรี ยนต่อไปเรื่ อยๆจินตนาการของเด็กจะถูกจากัดด้ วยรู ปแบบ เทคนิคที่
จ าเจและจะส่ง ผลเสี ย มากกว่า ผลดี ครู ผ้ ูส อนควรจะสัง เกตวิ ธี ก ารแสดงออกของเด็ ก ในการ
สร้ างสรรค์ ว่าแต่ละคนมีลกั ษณะอย่างไรแลละจะพัฒนาความพิเศษนันอย่
้ างไร ไม่ใช่ สอนโดนการ
ปลูกฝั่ งให้ เด็กถนัดเทคนิคเดียวไปในแบบเดียวกันหมด ถ้ าเด็กทัง้ คลาสมีงานสไตล์เดียวกันทังหมด
้
แผนการเรี ยนการสอนนี ้อาจเป็ นการจากัดความคิดเด็ก
ปั ญ หาเหล่านี ้อาจมาจากระบบแผนการสอนของครู ผ้ สู อนโดยตรงที่สอนให้ เด็กทางาน
เหมือนกัน โดนมีการยัดเยียดรูปแบบการวาด องค์ประกอบในการมองเห็น ความคิด หรื อเปรี ยบ
เหมือนกับทัศนคติทางสังคมที่ชอบเอาความเป็ นผู้ใหญ่ไปยัดเยียดให้ กบั เด็ก ยิ่งเด็กคนไหนรู้มาก
หรื อ ท าได้ ม ากกว่า เยอะกว่า คนอื่ น เด็ ก ก็ จ ะถูก มองว่า เก่ ง ทั ง้ ที่ เด็ ก ควรจะเป็ นตัว ของตัว เอง
แสดงออกด้ วยความคิดแบบเด็กๆ ในขณะที่การเรี ยนตามสถาบันเสริ มพิเศษเป็ นการเรี ยนแบบเร่ง
พัฒ นาด้ วยเทคนิ ค และวิ ธี ก ารในแบบผู้ใหญ่ ก ารเรี ย นการสอนแบบนี จ้ ึง เป็ นการตัด ความคิ ด
สร้ างสรรค์การแสดงออกในตัวเด็ก
ปั ญหาความคาดหวัง ผู้ปกครองมักจะคาดหวังกับความสามารถของเด็กมากเกินไปจึง
เป็ นสาเหตุการทาลายความสุขทางอ้ อมของการทางานศิลปะ ศิลปะเด็กควรจะเป็ นเรื่ องราวของ
ความสนุ ก ในการท างานของเด็ ก การได้ เห็ น ผลของการกระท าและไม่ น าไปท าให้ เกิ ด การ
เปรี ยบเทียบควรปล่อยให้ เด็กได้ ทาในสิ่งที่เขาอยากทา ครูผ้ สู อนมีหน้ าที่เสริมสร้ างบรรยากาศแห่ง
การสร้ างสรรค์ให้ กบั เด็กไม่ใช่ตีกรอบความคิดให้ กบั เด็ก
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ ตระหนักถึงความหมายของการเรี ยนรู้โดยผ่านกิจกรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์จะช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ ของเด็ก ทาให้ เด็กได้ ฝึกการใช้ จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมี
ผลช่วยให้ เด็กเป็ นคนกล้ า คิด กล้ าทา กล้ าริ เริ่ มสิ่งใหม่ๆ ทาให้ เด็กได้ แสดงออกถึงสิ่งที่ตวั เองคิด
และรู้ สกึ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ยงั ไม่สามารถสื่อสารทางตัวอักษรได้ ดี จะช่วยให้ เด็กรักการทางาน
และมีความภาคภูมิใจในภาพงานศิลปะของตนเอง เมื่อการสร้ าวสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กแต่ละ
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ชิ น้ เสร็ จ สิ น้ เด็ ก จะรู้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จกั บ ผลงานของพวกเขามาก และจะท าให้ เด็ ก เกิ ด ความ
กระตือรื อร้ นที่ จะสร้ างผลงานชิ ้นใหม่ต่อไปอย่างสนุกสนาน งานศิลปะสร้ างสรรค์ของเด็กจะช่วย
ฝึ กความประณีตและสมาธิได้ เป็ นอย่างดี เพราะในขณะที่เด็กพยายามควบคุมมือให้ สามารถวาด
ภาพระบายสีได้ ต้ องใช้ ความตังใจความพยายามและใช้
้
สมาธิที่แน่วแน่มนั่ คงตามวุฒิภาวะของ
เด็กแต่ละวัย จึงทาให้ เ ด็กเป็ นคนมี สุนทรี ยภาพ มี ความละเอี ยดอ่อนในจิตใจ ทาให้ ร้ ู คุณ ค่าใน
ธรรมชาติ ศิลปวัตถุหรื อรูปแบบความคิดต่างๆ ได้ ทาให้ มีชีวิตและจิตใจที่งดงาม ฝึ กให้ เด็กรู้จกั การ
ทางานร่วมกัน รู้จกั ปรับตัวและปรับความคิดให้ สอดคล้ องกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน อันเป็ นพื ้นฐาน
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีได้ ในสังคมของเรา (พีระพงษ์ กุลพิศาล, 2545) (ชัยณรงค์ เจริ ญ
พานิชย์กลุ , 2532)
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์
2. เพื่อศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กด้ วยชุดกจิกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์
ความสาคัญของการวิจัย
1. ผลการวิจยั นี ้สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการจัดการ
เรี ยนการสอนทางด้ านศิลปะการวาดภาพระบายสี ทังในระบบและนอกระบบของโรงเรี
้
ยน
2. การวิจยั นีส้ ามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒ นาปรับปรุ งแก้ ไขใน
การเรี ยนการสอนทังในระบบและนอกระบบให้
้
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก
3. การศึกษาครัง้ นี ท้ าให้ ทราบถึงลักษณะของผลงานภาพวาดระบายสีของเด็กๆ และ
ส่งเสริ ม การสร้ างบรรยากาศในห้ องเรี ยนให้ สนุกสนานและน่าเรี ยน เพื่ อจะช่วยให้ เด็กเกิดการ
พัฒนาความสามารถและความคิดสร้ างสรรค์ในการเรี ยนศิลปะได้ ดีขึ ้น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 7-9 ปี จานวน10 คน ในโรงเรี ยน
สอนศิลปะเด็ก Kolor Me Art School ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้ แก่
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เป็ นจานวนการทดลองทังหมด
้
5 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคิดสร้ างสรรค์ของโดยทฤษฎี Guilford
นิยามศัพท์
1. ภาพวาดระบายสี หมายถึง การวาดภาพตามจินตนาการที่เด็กได้ สร้ างขึน้ มา การที่
เด็กได้ วาดภาพขึ ้นมาจากประสบการณ์จริ งที่ส่งผลกระทบทางด้ านจิตใจ ต่อการใช้ ชีวิตประจาวัน
โดยการวาดภาพใช้ สี ระบายด้ วยเทคนิ ค ต่างๆเพื่ อ ให้ เด็ก มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นและสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการสร้ างสรรค์ผลงาน
2. ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิด
ได้ หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม เป็ นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทางจน
นาไปสู่การคิดค้ นและสร้ างสิ่งประดิษฐ์ ที่แปลกใหม่หรื อรูปแบบความคิดใหม่ ความคิดสร้ างสรรค์
คือลักษณะของความคิดที่ มี หลายมิ ติ หลายมุม มอง หลายทิศทาง สามารถคิดได้ กว้ างไกล ไร้
กรอบ และไร้ ขอบเขต
องค์ ประกอบที่มีอิทธิพลต่ อความคิดสร้ างสรรค์
1. มีความคิดริ เริ่ ม หมายถึง มีความคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ ้ากับใคร และแตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา
2. มีความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความคิดที่เกิดขึ ้นเป็ นความคิดที่ไม่ซ ้ากันในเรื่ อง
เดียวกันในด้ านต่างๆ เช่น การเลือกใช้ ถ้อยคา การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
3. มี ค วามยื ด หยุ่น หมายถึ ง มี รูป แบบการคิด ที่ อ าจน าเสนอเรื่ อ งราวเดี ย วกัน ใน
รูปแบบต่างๆ ที่ไม่ตายตัวหรื อสามารถดัดแปลงความรู้ หรื อประสบการณ์ ในเรื่ องต่างๆที่มีอยู่แล้ ว
นามาเขียนเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
4. มี ความคิดละเอี ยดลออ หมายถึง ในการคิดสามารถเก็บ รายละเอี ยดของเรื่ อง
ต่างๆ อย่างมีขนตอน
ั้
สามารถอธิบายให้ เห็ นภาพได้ อย่างชัดเจน สามารถจัดแต่งความคิดหลักให้
น่าสนใจยิ่งขึ ้น (Guilford)
3. ชุดกิจกรรมแผนการเรี ยนสอน หมายถึง เป็ นสื่อการสอนโดยใช้ นวัตกรรมการสอนใน
ลักษณะของสื่อผสมที่สร้ างขึ ้น เพื่อไปใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ ขนมปั งมาเป็ น
สื่อการสอนเพราะเป็ นสิ่งที่ เด็กคุ้นชินในชีวิตประจาวันจึงนามาต่อยอดในการสร้ างสรรค์ผลงานที่
แปลกใหม่เพื่อดึงดูดให้ เด็กมีความสนใจที่จะเรี ยนรู้และสร้ างสรรค์ผลงานอย่างสนุกสนานมากขึ ้น
โดยใช้ ทฤษฎีของ (Guilford) มาชี ้วัดความคิดสร้ างสรรค์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวาดภาพระบายสี
- เส้ น สี แสง เงา
- รูปร่างรูปทรง
- องค์ประกอบ

ทฤษฎีความคิด
สร้ างสรรค์ของ Guilford
- ความคล่องแคล่ว
- ความคิดยืดหยุน่
- ความคิดริเริ่ม
- ความคิดละเอียดลออ
ชุดกิจกรรมวาดภาพระบายสี
ทฤษฎีการสร้ างกิจกรรม
ศิลปะ สาหรับเด็ก 7-9 ปี
ของ Guilford
- ความคิดสร้างสรรค์
- ความมีเหตุผล
- การแก้ปัญหา

ทฤษฎีศลิ ปะสาหรับเด็ก
- เนื ้อหา
- วิธีการคิด
- ผลของการคิด
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สมมติฐานในการวิจัย
หลังจากได้ เรี ยนชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ เด็กจะมี ความคิดสร้ างสรรค์อยู่
ในระดับที่ดี
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิชาศิลปศึกษา
1 .ศิลปศึกษาและทฤษฎีศลิ ปะเด็ก
1.1 ทฤษฎีการรับรู้ทางศิลปะ
1.2 การรับรู้ความงามทางศิลปะ
1.3 การรับรู้คณ
ุ ค่าของความงาม
2. ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
2.1 องค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
2.2 ลักษณะของความคิดสร้ างสรรค์
2.3 คุณสมบัตขิ องผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์
2.4กระบวนการสร้ างสรรค์งานศิลปะ
2.5 ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์
2.6 การเสริมสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ ของเด็ก
3. การพัฒนาการทางศิลปะ
3.1 พัฒนาการทางด้ านร่างกาย
3.2 พัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์ในเด็ก
3.3 พัฒนาการทางความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
4. ชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
4.1 ความหมายของชุดกิจกรรม
4.2 ประเภทของชุดกิจกรรม
4.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม
4.4. ประโยชน์ของชุดกิจกรรม
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในประเทศและต่างประเทศ
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เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับวิชาศิลปศึกษา
1. ศิลปศึกษาและทฤษฎีศิลปะเด็ก
ความหมายของศิลปะเด็กศิลปะ เป็ นผลงานที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปั ญญา
และทัศนคติ รวมทัง้ ทักษะความช านิ ชานาญของมนุษย์ การสร้ างสรรค์งานศิลปะในปั จจุบันมี
แนวโน้ มไปในทางการสร้ างสรรค์และการแสดงออกของอารมณ์และความคิด ดังนัน้ งานศิลปะนัน้
อย่างน้ อยที่สดุ ควรก่อให้ เกิดอารมณ์ และ ความคิดสร้ างสรรค์ กล่าวคือ เป็ นงานที่สื่อให้ ผ้ ชู มเกิด
จินตนาการนอกจากนัน้ งานศิลปะที่ดีควรจะมีคณ
ุ ค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้ องค์ประกอบ
ของสุนทรี ยภาพ (สุลกั ษณ์ เทียนสุวรรณ, 2524)
ศิลปะสาหรับเด็กนันแตกต่
้
างสาหรับศิลปะสาหรับผู้ใหญ่ คือ สิ่งที่เด็กแสดงออกซึ่งความ
เจริ ญ เติบโต ความนึกคิด ความเข้ าใจและการแปลความหมายของสิ่งแวดล้ อม แต่เมื่อเขาโตขึน้
วิธีการและสิ่งที่เขาแสดงออกก็จะเปลี่ยนไป (โลเวนเฟลด์และบริเตน, 1975 : 7)
(วิรุณ ตังเจริ
้ ญ , 2545)กล่าวว่า ศิลปะเด็กในที่นี ้หมายถึงศิลปะที่มองเห็นได้ ที่เรี ยกว่า
ทัศนศิลป์คือ ศิลปะสองมิติ คือ งานศิลปะบนพื ้นราบที่สามารถวัดความกว้ างและความยาวได้ เช่น
ภาพวาด ภาพพิมพ์ ภาพกระดาษปิ ด ฯลฯ และศิลปะสามมิติ คือ ศิลปะที่ปรากฏรูปทรงที่สมั ผัสได้
ทังความกว้
้
าง ยาว และความหนาหรื อสูง เช่น รูป โครงสร้ างฯลฯ ศิลปะเด็กเป็ นเสมือนการสื่อสาร
ที่มองเห็นได้ เพราะศิลปะเด็กเป็ นตัวแทนความรู้สกึ นึกคิดของเขาโดยตรง
(แครบทรี ทอม, นิมิตร ศัลยา, & เยาวมาลย์ วีระกิตติ, 2529) กล่าวว่า งานศิลปะของเด็ก
จะเน้ น กระบวนการมากกว่าผลงานที่ เ สร็ จ แล้ ว เป็ นการสร้ างสรรค์ ผ ลงานเพื่ อ แสดงออกถึ ง
ความรู้สึกนึกคิด เป็ นการสารวจตรวจสอบสื่อศิลปะ และเป็ นเรื่ องราวของเกณฑ์ภายในมากกว่า
ภายนอก ศิลปะเด็กเป็ นสื่อชี ้ให้ เห็นแบบแผนของความคิดและความรู้สึกส่วนตัวความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน งานศิลปะเด็กอาจจะมีคณ
ุ ค่าเช่นวิจิตรศิลป์ได้ แต่เราไม่ได้ วางเป้าหมายหรื อคาดหวัง
ไว้ เช่นนัน้ ฉะนันศิ
้ ลปะของเด็กเป็ นการหยัง่ รู้ภายในที่เกี่ยวข้ องกับโลกของวัตถุ และสภาพการณ์
ของมนุษย์อนั มีผลไปสูบ่ คุ ลิกและลักษณะนิสยั ของเด็กต่อไป
(เลิศ อานันทนะ, 2535) ให้ ความหมายของศิลปะเด็กไว้ ว่า แท้ ที่จริ งศิลปะเด็กนัน้ คือ
“ภาษาสากล” เช่นเดียวกับภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ที่สามารถสื่อความหมายให้ เกิด
ความเข้ าใจได้ ง่าย เนื่องจากศิลปะมีกิจกรรมหลายรูปแบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสม
กับระดับความสามารถเด็กทุกเพศทุกวัยได้ เป็ นอย่างดี
รวมสรุ ป ความหมายของศิ ล ปะเด็ ก นัน้ ไม่ ใ ช่เพี ย งการวาดภาพ ระบายสี หรื อ การ
ประดิษฐ์ สิ่งต่างๆเท่านัน้ แต่ศิ ลปะสาหรับเด็กหมายถึงการแสดงออก การสื่อสาร การถ่ายทอด
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จิ น ตนาการความริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ของเด็ ก แต่ ล ะคนที่ บ อกเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ตัว เขาเองและ
สิ่งแวดล้ อม
ทฤษฏี ศิล ปะ คื อ ศิ ล ป์ วิจ ารณ์ เป็ นความรู้ อย่า งหนึ่ ง ในสุน ทรี ย ศาสตร์ ศิ ล ป์ วิ จ ารณ์
หมายถึงการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะอย่างมีหลักการ ศิลป์วิจารณ์ เป็ นการใช้ ทฤษฎี
ศิลปะเป็ นฐานเพื่อค้ นหาคุณค่า ความงามในผลงานศิลปะนันๆ
้ ฉะนัน้ การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
ศิลปะในที่นี ้ จึงไม่ใช่เพื่อนาไปใช้ ในการสร้ างงานศิลปะ แต่เพื่อนาความรู้ นี ้ไปใช้ ประกอบการทา
ศิลป์วิจารณ์ เพราะการเข้ าถึงความงามทางศิลปะต้ องเข้ าใจใน หลักการและทฤษฏี ซึ่งเปรี ยบเป็ น
ไวยากรณ์ ของศิล ปะเช่นเดียวกับการเข้ าใจไวยากรณ์ ภ าษา ก็ มี ประโยชน์ ในการวิ จารณ์ ศิลปะ
ประเภทวรรณกรรม เป็ นต้ นทฤษฎีศลิ ปะประกอบด้ วย ค่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นระหว่าง 2 ส่วนคือ
ส่วนประกอบมูลฐานของศิลปะ (Elements of Art) และหลักการศิลปะ (Principle of Art)
1.1 ทฤษฎีการรั บรู้ ทางศิลปะ
การรับรู้เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่ง ที่ทาให้ มนุษย์เกิดความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนะคติ และ
ความรู้สกึ เมื่อมนุษย์ผ่านกระบวนการรับรู้ จะแสดงจากความรู้สกึ สิ่งที่ตนได้ รับรู้ออกมา (โสภา ชพิ
กุลชัย. 2521 : 129) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเมื่อมนุษย์ได้ รับรู้ก็จะเกิดจากการเรี ยนรู้ในสิ่งที่ตนได้
รับรู้ นนั ้ ๆ แต่มนุษย์รับรู้ ก็ด้วยความตังใจ
้ (Focus) ถ้ าปราศจากความตังใจแล้
้
ว ย่อมไม่สามารถ
รับรู้เพื่อเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดังเช่นเราอาจเคยมีประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นกับตัวเราในลักษณะทังๆ
้ ที่เรา
ลืมตาอยู่ แล้ วมีคนเดินผ่านหน้ าเราไปโดยที่เรามิไ ด้ สนใจตังใจที
้ ่รับรู้ ในกรณีเช่นนี ้ถ้ ามีใครถามว่า
คนที่เดินผ่านหน้ าเราไปนันเป็
้ นหญิงหรื อชาย เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายเขาสีอะไร มีหน้ าตาเป็ นอย่างไร
เราอาจบอกไม่ได้ เลยแม้ แต่เพศที่ผ่านเราไปว่าเป็ นหญิ งหรื อชาย ที่เป็ นเช่นนี ้ เพราะเราปราศจาก
ความตังใจจะรั
้
บรู้ดงั นัน้ ความตังใจที
้ ่จะรับรู้ จึงเป็ นความสาคัญอันดับแรกที่ทาให้ มนุษย์สามารถ
รับรู้และเกิดการเรี ยนรู้ได้ เมื่อมนุษย์มีความตังใจ
้ มีความพร้ อมที่จะรับรู้ยอ่ มสามารถเกิดการเรี ยนรู้
ได้ การเรี ยนรู้ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมหรื อ ท าให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ ความคิด
ความรู้ สึก และทัศนคติเกิดขึน้ กับผู้เรี ยนรู้ แต่จะเกิดขึ ้นมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยู่กับประสบการณ์
และลักษณะการรับรู้นนๆ
ั ้ ในทางศิลปะถือว่า 3 ประสบการณ์การรับรู้เป็ นรากฐานที่ทาให้ ผ้ รู ับรู้เกิด
สุนทรี ยศิลป์คนเราต้ องสามารถรับรู้ ก่อนจึงจะเกิดความซาบซึง้ ในสิ่งเร้ าที่เราได้ รั บรู้ (มะลิฉัตร
เอื ้ออานันท์, 2545)
1.2 การรั บรู้ ความงามทางศิลปะ
การรับรู้ ความทางศิลปะ หมายถึง การรวบรวมมวลประสบการณ์ จากการเห็นด้ วยการ
สังเกตรูปแบบของวัตถุสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ เกิดความคิดที่จะนาไปถ่ ายทอดรูปแบบบนพื ้นระนาบ
ผิวต่างๆการรับรู้เป็ นกระบวนการสืบเนื่องจากการสังเกต เพื่อนาไปสู่การถ่ายทอดในการเขียนภาพ
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และยังหมายถึง การมองเห็นรูปทรงที่เป็ นศิลปะและพยายามทาความเข้ าใจกับรู ปทรงที่มองเห็น
นันๆ
้ เป็ นอาการลึกซึ ้งกว่ากระบวนการใช้ สายตาตามปกติธรรมดา รูปทรงที่มองเห็น คือ ภาพของ
ผลงานศิลปกรรม อันเป็ นผลที่ได้ จากการจัดองค์ประกอบที่มองเห็นสิ่งต่างๆ เข้ าด้ วยกันแล้ วเห็นได้
ง่ายและเด่นชัดขึ ้น
1.3 การรั บรู้ คุณค่ าของความงาม
ความงามเป็ นสิ่งที่ทกุ คนสามารถรับรู้และสัมผัสได้ มนุษย์เราต่างก็พึงพอใจในความงาม
และมีความสุขเมื่อได้ สมั ผัสกับความงาม สามารถแบ่งการรับรู้ความงามออกเป็ น 3 ลักษณะดังนี ้
1.3.1 การรับรู้ ความงามได้ จากภายในตัววัตถุ เป็ นการรับรู้ คุณ ค่าของความงามที่
เป็ นคุณสมบัตภิ ายในตัววัตถุหรื อผลงานศิลปะ ปรากฏให้ เห็นในลักษณะความเหมาะสมของขนาด
สัดส่วน รู ปร่ าง รู ปทรง เส้ น สี แสงเงา ลักษณะผิว ฯลฯ เช่น เรารับรู้ ความงามของดอกไม้ ที่ถูก
กาหนดมาโดยธรรมชาติปรากฏให้ เห็นถึงลักษณะความเหมาะสมของของรูปร่าง ความได้ สดั ส่วน
ของกลีบดอก และสีสนั ส่วนความงามในผลงานศิลปะเกิดจากการสร้ างสรรค์ของมนุษย์ที่ปรากฏ
ให้ เห็นลักษณะความเหมาะสมของการนาทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบศิลป์
1.3.2 การรับรู้ ความงามได้ จากจิตกาหนด เป็ นการรับรู้ คุณ ค่าของความงามที่เกิ ด
จากความรู้ สึกและจิตใจของแต่ละคนเป็ นตัวกาหนด ดังนัน้ คุณ ค่าความงามของวัตถุหรื องาน
ศิล ปะจึงไม่คงที่ และขึน้ อยู่กับความชอบ รสนิยมที่ ตงอยู
ั ้ ่บนพื น้ ฐานของอารมณ์ ความรู้ สึก ซึ่ง
เปลี่ยนไปตามคติความเชื่อของบุคคลหรื อสังคมในแต่ละยุคสมัย
1.3.3 การรับรู้ความงามได้ จากสภาวะความสัมพันธ์ของวัตถุและจิตใจ เป็ นการรับรู้
คุณค่าของความงามที่เกิดจากสภาวะความสัมพันธ์ของวัตถุหรื อผลงานศิลปะที่มีคณ
ุ ค่าความงาม
อยู่จริ ง จิ ตใจต้ องอยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะรับรู้ และชื่นชมต่อคุณ ค่าความงามในวัตถุหรื อผลงาน
ศิลปะนัน้ โดยจาเป็ นต้ องมีหลักเกณฑ์บางอย่างเป็ นเครื่ องมือพิจารณา จึงจะเป็ นการรับรู้ คณ
ุ ค่า
ของความงามที่สมบูรณ์
โดยสรุป ความงามเป็ นสิ่งที่ทุกคนสามารถรับรู้และสัมผัสได้ มนุษย์เราต่างก็พึงพอใจใน
ความงาม และมีความสุขเมื่อได้ สัม ผัสกับความงาม สามารถแบ่งการรับรู้ ความงามออกเป็ น 3
ลัก ษณะ คื อ การรั บ รู้ ความงามได้ จ ากภายในตัววัตถุ เป็ นการรั บ รู้ คุณ ค่าของความงามที่ เป็ น
คุณ สมบัติภายในตัววัตถุหรื อผลงานศิลปะ ปรากฏให้ เห็นในลักษณะความเหมาะสมของขนาด
สัดส่วน รู ปร่ าง รู ปทรง เส้ น สี แสงเงา ลักษณะผิว ฯลฯการรับรู้ ความงามได้ จากจิตกาหนด เป็ น
การรับรู้ คุณ ค่าของความงามที่เกิดจากความรู้ สึกและจิตใจของแต่ละคนเป็ นตัวกาหนดการรับรู้
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ความงามได้ จากสภาวะความสัมพันธ์ ของวัตถุและจิตใจ เป็ นการรับรู้ คณ
ุ ค่าของความงามที่เกิด
จากสภาวะความสัมพันธ์ของวัตถุหรื อผลงานศิลปะที่มีคณ
ุ ค่าความงามอยูจ่ ริง
2. ความหมายของความคิดสร้ างสรรค์
การสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริมจินตนาการเรี ยนรู้
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในปั จจุบนั นัน้ มีความแตกต่างจากการเรี ยนรู้ในอดีต
เป็ นอย่างมาก ซึ่งการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีก ารเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล
ได้ ต ลอดเวลาและสามารถสื่ อสารได้ ทัน ที ทัง้ นี ก้ ารพั ฒ นาความคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ และ
ความคิดสร้ างสรรค์จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นในการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างสมบูรณ์และสามารถให้ ผ้ เู รี ยน
ดาเนินชีวิตอยูใ่ นอนาคตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ศิลปะมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และศักยภาพของเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะการแสดงออกทางด้ านอารมณ์ ความรู้ สึ ก นึก คิด และจิ น ตนาการ การสร้ างสรรค์
กิจกรรมทัศนศิลป์ต่างๆนัน้ นอกจากจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์ การฝึ ก
ทักษะการเรี ยนรู้ในด้ านต่างๆ ยังช่วยพัฒ นาด้ านมนุษย์สมั พันธ์ และปลูกฝั งระเบียบวินัยในการ
ทางาน อีกทังเป็
้ นส่วนหนึ่งของการดารงรักษาวัฒนธรรม และสะท้ อนถึงทักษะชี วิตความเป็ นอยูใ่ น
สังคมปั จจุบนั กิจกรรมการเรี ยนรู้ตา่ งๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้ องคานึงถึง
พัฒ นาการทางด้ านร่ างกายและสติปั ญ ญา วิธีการเรี ยนรู้ ความสนใจ และความสามารถของ
ผู้เรี ยนเป็ นระยะๆอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ การจัดการเรี ยนรู้ ในแต่ละช่วงชัน้ ควรใช้ รูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย เน้ นการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง และการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ ดังนัน้
กิจกรรมทางทัศนศิลป์ที่ส่งเสริมจินตนาการเรี ยนรู้เป็ นกิจกรรมที่ช่วยกล่อมเกลา และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมนุษ ย์ ให้ มี ค วามรับ ผิ ดชอบ มี ระเบี ยบวินัย รวมทัง้ รู้ จักเลื อกสรรแนวทางปฏิ บั ติที่ มี
ประโยชน์ ต่อตนเองและสังคมซึ่งเป็ นบุคลิกภาพที่ควรปลูกฝั่ งให้ เกิดขึน้ กับผู้เรี ยนตังแต่
้ เด็กช่วง
เล็กๆ เพื่อนาไปสู่การเป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพในอนาคต จึงนับได้ ว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่ ง เพราะ
ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ถ่ายทอดจินตนาการของตนเองออกมาในรูปแบบที่ผ้ อู ื่นเข้ าใจง่าย เป็ นการฝึ กทักษะ
ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์ กับ วิ ช าอื่ น ๆ ทัง้ ยัง เป็ นการวางรากฐานนิ สัย ของผู้เรี ย นให้ เป็ นผู้ที่ มี
ความคิด สร้ างสรรค์ ร้ ู จัก การคิด อย่า งเป็ นระบบ มี ก ารวางแผนการท างานได้ อ ย่ างมี คุณ ภาพ
นอกจากนี ย้ ังช่วยให้ พัฒ นาบุคลิกภาพ พัฒ นาจิตใจ และรสนิยมอีกด้ วย (ณัฐวรรณ เฉลิม สุข ,
2560)
การสร้ างสรรค์ เป็ นความสามารถทางความคิด สติปั ญ ญา จัด เป็ นเป็ นความคิ ด
ระดับสูงเพราะการสร้ างสรรค์มิได้ ใช้ แค่การจดจาเพื่ อสนองตอบจุดมุ่งหมาย หากจะต้ องใช้ การ
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วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประมวลผล ร่วมกับจินตนาการเพื่อคิดและสร้ างสิ่งใหม่ๆ จึงกล่าวได้
ว่าความคิดสร้ างสรรค์ เกิดจากการทางานร่วมกันอย่างสมดุลระบบระหว่างสมองซีกซ้ ายกับสมอง
ซีกขวา เหตุผลความจริ งประสานกับจินตนาการ ความคิดฝั น แต่ทงนี
ั ้ ้การสร้ างสรรค์จะสมบูรณ์ ก็
ต่อเมื่อมีการปฏิบตั กิ ารเพื่อให้ เห็นผลในเชิงประจักษ์ ต้ องอาศัยทักษะการปฏิบตั ิการ ความชานาญ
ที่เกิ ดจากการเรี ยนรู้ ฝึ กฝนประกอบกับความมานะพยายามประกอบกับความพร้ อมด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่ตอบสนองการปฏิบตั ิการ จึง จะก่อให้ เกิดนวัตกรรมต่างๆ สามารถ
ตรวจสอบและประเมินสัมฤทธิ์ผลได้ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ ้นนันจะต้
้ องมีคณ
ุ ลักษณะรวมถึงคุณสมบัติที่มี
ประโยชน์และตอบสนองความต้ องการในด้ านต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ ทงในด้
ั ้ านกายภาพหรื อทางด้ าน
จิตใจ ประดิษฐ์ กรรมหรื อนวัตกรรมนันจึ
้ งสามารถเรี ยกว่า "งานสร้ างสรรค์"ได้ (ไชยยศ จันทราทิตย์,
2007)
ความคิดสร้ างสรรค์คือความคิดที่สามารถในการสังเคราะห์สามารถในวิเคราะห์และ
และมีความสามารถในนาไปปฏิบตั ิได้ มีลกั ษณะเป็ นความรวมความคิดหลายทางและมีลกั ษณะ
คล้ ายๆกั บ กระบวนการแก้ ปั ญหามี ค วามแตกต่ า งเพี ย งกระบวนการแก้ ปั ญหามี นั น้ จะมี
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เด่นชัดเฉพาะเรื่ องแต่กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ จาเป็ นที่บุคคลจะต้ องรู้ จัก
จินตนาการและถ้ าขาดจินตนาการก็จะไม่สามารถแก้ ปัญหาทางความคิดสร้ างสรรค์ได้ ความคิด
สร้ างสรรค์ประการสาคัญผู้คิดนันจะต้
้
องไม่ทุกข์ ไม่มีความรู้สึกทุกข์ ไม่ร้ ู สึกบีบคัน้ คิดตามความ
เป็ นจริง คิดตรงกับสภาพแห่งตามที่เป็ นจริงนัน้ ในความคิดสร้ างสรรค์จะต้ องสร้ างความสุขด้ วย จึง
จะเป็ นความสร้ างสรรค์ เป็ นความคิดสร้ างสุข โดยมีธรรมฉันทะเป็ นตัวขับเคลื่อนกระบวนการคิด
ความสาคัญของความคิดสร้ างสรรค์
การคิดที่ดี ควรมีลกั ษณะ ลึก กว้ างไกล และสร้ างสรรค์ คาว่า ลึก หมายถึง สิ่งที่มิใช่
เพียงสัมผัส มีความเป็ นไปได้ และมีความชัดเจน กว่าง เป็ นการสร้ างภาพที่มีมุมมองอันเกิด จาก
การวิ เคราะห์ การสัง เคราะห์ อย่างรอบครอบ ไกล เป็ นการมองไปข้ างหน้ า ในระยะยาว โดย
คานึง ถึงสิ่ งอันพึงปรารถนา ส่วนคาว่า สร้ างสรรค์ นัน้ เป็ นการพิจ ารณาเพื่ อสร้ างสิ่งใหม่ ๆ ให้
เกิดขึน้ ความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์เป็ นเครื่ องมือที่ต้องใช้ อยู่เป็ นประจาของมนุษย์และมี
พลัง อ านาจมากที่ สุ ด เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดเสมอ ดัง นัน้ บุ ค คลจึ ง ไม่ เพี ย งแต่ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการของความคิดสร้ างสรรค์เท่านัน้ แต่ยังต้ องการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ของตนให้ เป็ น
ประโยชน์รวมทังตองการให้
้
ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มมากขึ ้นด้ วย
ความคิดสร้ างสรรค์ มีลักษณะสาคัญ 3 ประการคือ
1. เป็ นความคิด ประดิษฐ์ หรื อการทาที่แปลกใหม่ เป็ นผลงานที่ริเริ่มเอง ไม่มีตวั อย่าง
ไว้ ให้ มีประโยชน์มีคณ
ุ ค่า
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2. เป็ นความคิดหรื อการกระทาที่แก้ ปัญหาได้ โดยสามารถมองหาทางเลือกหลายทิศ
หลายทางในการแก้ ปัญหา
3. เป็ นความคิด ริ เริ่ ม ที่ แสดงออกอย่า งมี ห ลัก เกณฑ์ มี ความคงทน และสามารถ
ดัดแปลงพัฒนาไปจนถึงจุดที่สมบูรณ์ได้
หลักการที่เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์
1. การใช้ สมองซึกขวาเชื่อมโยงกับสมองซีกซ้ าย
2. การฝึ กการคิดนอกกรอบ
3. การฝึ กการคิดทางบวก
4. การฝึ กการคิดแบบริเริ่ม คล่องตัว ยืดหยุน่ และละเอียดลออ
การคิดนันอาจคิ
้
ดได้ หลายอย่าง จะคิดให้ วฒ
ั นะ คือ คิดแล้ วทาให้ เจริ ญงอกงามก็ได้ จะ
คิดให้ หายนะ คือ คิดแล้ วทาให้ พินาศฉิบหายก็ได้ การคิดให้ เจริ ญจึงต้ องมีหลักอาศัย หมายความ
ว่าเมื่อคิดเรื่ องใด สิ่งใด ต้ องตังใจให้
้
มั่นคงในความเป็ นกลางไม่ปล่อ ยให้ อคติอย่างหนึ่งอย่างใด
ครอบงาให้ มีแต่ความจริงใจตามเหตุผลที่ถกู ต้ องและเป็ นธรรม
2.1 องค์ ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดนี ้ จะเห็นได้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์คือความคิดที่สามารถใน
การสังเคราะห์ สามารถในวิเคราะห์ และและมีความสามา รถในนาไปปฏิ บัติได้ มีลักษณะเป็ น
ความรวมความคิดหลายทาง และมีลกั ษณะคล้ าย ๆ กับกระบวนการแก้ ปัญหา มีความแตกต่าง
เพียงกระบวนการแก้ ปัญหามีนนจะมี
ั้
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เด่นชัดเฉพาะเรื่ อง แต่กระบวนการคิด
สร้ างสรรค์จาเป็ นที่บคุ คลจะต้ องรู้จกั จินตนาการ และถ้ าขาดจินตนาการก็จะไม่สามารถแก้ ปัญหา
ทางความคิดสร้ างสรรค์ได้
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถเฉพาะตัวหรื อเป็ นพรสวรรค์ ที่ติดตัวมาแต่
กาเนิดความคิดสร้ างสรรค์สามารถพัฒนาได้ ไม่วา่ จะเด็กหรื อผู้ใหญ่
การฝึ กคิดอย่างสร้ างสรรค์ควรเริ่ มตังแต่
้ ช่วงปฐมวัยเพราะเป็ นช่วงเวลาที่เซลล์สมอง
เจริ ญ เติบโตอย่างรวดเร็ ว ยิ่งเด็กได้ ใช้ ความคิดมากเท่าไร ใยประสาทก็ จ ะยิ่งเจริ ญ เติบ โตมาก
เท่านัน้
กิ ล ฟ อ ร์ ด (Guilford J. P., Christensen Paul R., & Wilson Robert C., 1953)
นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั ได้ ศกึ ษาค้ นพบว่าองค์ประกอบพื ้นฐานของความคิดสร้ างสรรค์ 4 ประการ
คือ
1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริ มาณความคิดที่ไม่ซ ้ากันในเรื่ อง
เดียวกัน แบ่งเป็ น
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1.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้ านถ้ อยคา (Word Fluency) เป็ นความสามารถ
ในการใช้ ถ้อยคาในรูปแบบต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว
1.2 ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว ทางด้ า นการโยงความสัม พัน ธ์ (Associa-tional
Fluency) เป็ นความสามารถคิดหาถ้ อยคาที่เหมื อน หรื อคล้ ายกันได้ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ใน
เวลาที่กาหนดให้
1.3 ความคิ ด คล่อ งแคล่ ว ทางการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็ น
ความสามารถในการใช้ วลี ห รื อประโยค และนาค ามาเรี ยงกัน อย่างรวดเร็ ว เพื่ อให้ ได้ ประโยคที่
ต้ องการ
1.4 ความคล่องแคล่วในการคิด (ldeational Fluency) เป็ นความสามารถที่จะ
คิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนด
2. ความคิดริเริ่ ม (Originality) หมายถึง ความคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ ้าแบบใคร เป็ น
ความคิดที่แปลกแตกต่างไปจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจจะมาจากความคิดที่มีอยู่ก่อน
แล้ ว แล้ วนามาดัดแปลงเพื่อให้ กลายเป็ นสิ่งใหม่
3. ความคิด ยื ดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความยื ด หยุ่น ทัง้ ความคิดและการ
กระทา เป็ นความสามารถในการปรับสภาพของความคิดในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ความคิดยืดหยุ่น
เป็ นปริ ม าณของจ าพวกหรื อกลุ่ม ของประเภทที่ ตอบสนองต่อสิ่งเร้ า และเช่นเดียวกับความคิด
คล่องตัว คือ เน้ นในเรื่ องของปริมาณที่เป็ นประเภทนัน่ เอง
ความคิดยืดหยุ่น เป็ นตัวเสริ มให้ ความคิดคล่องแคล่วมีความแปลกที่ แตกต่าง
ออกไปหลีกเลี่ยงการซ ้าซากจาเจ เป็ นการเพิ่มคุณภาพของความคิดให้ มีมากขึ ้นด้ วยการจัดเป็ น
หมวดหมู่ และมีหลักเกณฑ์มากยิ่งขึ ้น ประเภทของความคิดยืดหยุน่ แบ่ง ออกเป็ น
3.1 ค ว า ม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น ที่ เกิ ด ขึ ้น ทั น ที (Spontaneous Flexibility) เป็ น
ความสามารถที่ จะพยายามคิดให้ ได้ หลายอย่าง อย่างมีอิสระ เช่น คนที่มีความยึดหยุ่นในการคิด
ด้ า นนี จ้ ะคิ ด ได้ ว่ า ประโยชน์ ข องต้ น ไม้ มี อ ะไรบ้ า งได้ ห ลายอย่ า ง ในขณะที่ ค นไม่ มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์จะคิดได้ เพียงอย่างเดียว หรื อสองอย่างเท่านัน้
3.2 ความคิดยื ด หยุ่น ชนิ ด ดัดแปลง (Adaptive Fluency) ซึ่ง มี ป ระโยชน์ ต่อ
การแก้ ปัญหา คนที่มีความคิดยืดหยุน่ จะคิดได้ โดยไม่ซ ้ากัน
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด คิด
เป็ นขัน้ ตอน สามารถอธิ บ ายให้ เห็ น ภาพพจน์ ไ ด้ อ ย่ า งชัด เจน ความคิ ด ละเอี ย ดลออจัด เป็ น
รายละเอียดที่นามาตกแต่ง และขยายความคิดครัง้ แรกให้ สมบรูณ์ยิ่งขึ ้น

17
ส าหรั บ พั ฒ นาการของความคิ ด ละเอี ย ดลออนั น้ จะพบว่ า บุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด
ละเอียดลออสูงจะมี การสังเกตสูงตามไปด้ วย และเด็กหญิ งมักมี ความคิดละเอี ยดลออสูงกว่า
เด็ก ผู้ช ายในวัย เดี ย วกัน นอกจากนี ค้ วามคิด ละเอี ย ดลออขึน้ อยู่กับ อายุข องแต่ล ะคนอี ก ด้ ว ย
กล่าวคือยิ่งอายุมากมีความคิดละเอียดลออมากขึ ้น
ต่อมาในปี 1971 กิลฟอร์ ด และฮอฟเนอร์ (Guildford and Hoepfner.1971:125143) ได้ ศกึ ษาองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มเติม และพบว่า ความคิดสร้ างสรรค์ต้องมี
องค์ประกอบอย่างน้ อย 8 องค์ประกอบคือ
1. ความคิดริเริ่ม (Originality)
2. ความคิดคล่องตัว (Fluency)
3. ความคิดยืนหยุน่ (Flexibility)
4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)
5. ความคิดไวต่อปั ญหา (Sensitivity of Problem)
6. ความสามารถในการให้ นิยามใหม่ (Redefinition)
7. ความซึมซาบ (Penetration)1
8. ความสามารถในการทานาย (Prediction)
กิลฟอร์ ด (Guildford.1967) กล่าวว่า กระบวนการคิดสร้ างสรรค์มีลาดับขันดั
้ งนี ้
1. การรู้และการเข้ าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถของสมองในการ
เข้ าใจสิ่งต่างๆ ได้ อย่างเร็ว
2. การจา (Memory) คือ ความสามารถของสมองในการสะสมข้ อมูลต่างๆที่
ได้ เรี ยนรู้มา และสามารถระลึกออกมาได้ ตามที่ต้องการ
3. การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของ
สมองในการให้ การตอบสนองที่ถกู ต้ องและดีที่สดุ จากข้ อมูลที่กาหนดให้
4. การประเมิ น ค่า (Evaluation) หมายถึ ง ความสามารถของสมองในการ
ตัดสินข้ อมูลที่กาหนดให้ ตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์
ทฤษฎีโครงสร้ างทางสติปัญญา (Structure of lntellect Model) ทฤษฎี ที่ใช้ เป็ น
แนวคิดในการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ครัง้ นี ้คือ ทฤษฎี โครงสร้ างทางสติปัญญา (Structure of
lntellect Model) ของกิ ล ฟอร์ ด (Guilford.1967:60-64) ได้ อธิ บ ายความสามารถทางสมองของ
มนุษย์ออกมาเป็ น 3 มิติ ได้ แก่
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มิติที่ 1 เนื ้อหา (Content) หมายถึง ข้ อมูลหรื อสิ่งเร้ าที่เป็ นสื่อในการคิด
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ านคือ
1. ภาพ (Figural) หมายถึง ข้ อมูลที่ เป็ นรู ป ธรรม ที่ จ ะรับรู้ และระลึกได้ เช่น
ภาพต่างๆ
2. สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึง ข้ อมูลที่อยู่ในรูปของเครื่ องหมายต่างๆ เช่น
ตัวอักษร ตัวโน๊ ต และสัญลักษณ์ตา่ งๆ
3. ภาษา (Semantic) หมายถึง ข้ อมูลที่อยู่ในรู ปถ้ อยคาที่มีความหมายต่างๆ
แต่บางอย่างไม่อยูใ่ นรูปถ้ อยคาก็มี เช่น ภาษาใช้
4. พฤติ ก รรม ( Behavior) หมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ เป็ นการแสดงออกของกิ ริย า
อาการของมนุษย์ รวมทังทั
้ ศนคติ การรับรู้ ความคิด เช่น การยิ ้ม การหัวเราะ การแสดงความเห็น
มิ ติ ที่ 2 วิ ธี คิ ด (Operation) เป็ นมิ ติ ที่ แ สดงลัก ษณะการท างานของสมองใน
ลักษณะต่างๆ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ลักษณะ คือ
1. การรู้ จัก และเข้ าใจ (Cognition) หมายถึ ง ความสามารถทางสมองของ
บุคคลที่ร้ ู จกั และมีความเข้ าใจในสิ่งต่างๆ ได้ ทนั ทีทนั ใด เช่น เมื่อเห็นของเล่นรูปร่างกลมๆ ทาด้ วย
ยางผิวเรี ยบ ก็บอกได้ วา่ เป็ นลูกบอล
2. การจา (Memory) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่ จะเก็ บ
สะสมรวบรวมข้ อมูล ต่างๆ ไว้ แล้ วสามารถระลึกออกมาในรู ปเดิม ได้ ตามที่ ต้องการ เช่น การจ า
หมายเลขประจาตัว การท่องสูตรคูณ
3. การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็ นความสามารถทางสมอง
ของบุคคลที่สามารถคิดได้ หลายแง่หลายมุมหลายทิศทาง คิดหาคาตอบได้ โดยไม่จากัดจานวนจาก
สิ่งเร้ าที่กาหนดให้ ในเวลาจากัด เช่น ให้ บอกสิ่งที่ขึ ้นต้ นด้ วยคาว่า น ้า มาให้ มากที่สดุ
4. คิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) เป็ นความสามารถทางสมองของ
บุคคลที่สามารถสรุปข้ อมูลได้ ดีที่สดุ จากข้ อมูลที่กาหนดให้ และการสรุปเป็ นคาตอบนันจะเน้
้
นเพียง
คาตอบเดียว เช่น การเลือกคาตอบในการทาข้ อสอบแบบเลือกตอบ
5. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่สามารถ
หาเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับความดี ความงาม ความเหมาะสม จากข้ อมูลที่กาหนดให้
มิติที่ 3 ผลของการคิด (Product) เป็ นมิติที่แสดงถึงผลที่ได้ จากการทางานของ
สมอง เมื่อสมองได้ รับข้ อมูลจากมิตทิ ี่ 1 และใช้ ความสามารถในการตอบสนองสิ่งเร้ า ซึง่ เป็ นวิธีการ
คิดตามมิตทิ ี่ 2 ผลที่ออกมาเป็ นมิตทิ ี่ 3 ซึง่ แบ่งออกเป็ น 6 ด้ านคือ
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1. หน่วย (Units) หมายถึง ส่วนย่อยๆ ที่ ถูกแยกออกมา มีคุณ สมบัติเฉพาะ
ของตนเองที่แตกต่างไปจากสิ่งอื่นๆ เช่น หมา แมว มด นก เป็ นต้ น
2. จานวน (Classes) หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติบางประการ
ร่วมกัน เช่น สุนขั ปลาวาฬ คน เป็ นพวกเดียวกัน เพราะต่างเลี ้ยงลูกด้ วยนมเหมือนกัน
3. ความสัม พัน ธ์ (Relations) หมายถึ ง ผลของการเชื่ อ มโยงความคิดแบบ
ต่างๆ ตังแต่
้ 2 หน่วยเข้ าด้ วยกัน โดยอาศัยลักษณะบางประการเป็ นเกณฑ์ อาจอยู่ในรูปของหน่วย
กับหน่วย จาพวกกับจาพวก ระบบกับระบบ เช่น พระกับวัด นกกับวัว เป็ นความสัมพันธ์ ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับที่อยูอ่ าศัย
4. ระบบ (Systems) หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผลที่ได้ หลายๆคู่
เข้ าด้ วยกันอย่างมีระบบ เช่น 2,4,6,8 ซึง่ เป็ นระบบเลขคู่
5. การแปลงรู ป (Transformation) หมายถึง การแปลงรู ป ปรั บ ปรุ ง การให้
นิยามใหม่ การตีความหมาย การขยายความ หรื อการจัดองค์ประกอบของข้ อมูลที่กาหนดให้ เสีย
ใหม่ เพื่อนาไปใช้ ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น การแปลงรูป
6. การประยุ ก ต์ (Implications) หมายถึ ง การคาดหวั ง หรื อ ท านายเรื่ อ ง
บางอย่างจากข้ อมูลที่กาหนดให้ เกิดความต่างไปจากเดิมเช่น เมื่อเห็น ก็คาดว่าเป็ นสัญลักษณ์
ของสภากาชาด
ทฤษฎี โครงสร้ างทางสติ ปั ญ ญาของกิ ล ฟอร์ ด นี ้ นับ ว่าเป็ นพื น้ ฐานในการศึก ษา
ความคิดสร้ างสรรค์ เพราะกิลฟอร์ ดได้ อธิ บายว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นลักษณะการคิดแบบ
อเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศ ทางหลายแง่มุม คิดได้ กว้ างไกล ซึ่งเป็ น
ลัก ษณะการคิด ที่ จ ะน าไปสู่ก ารประดิษ ฐ์ สิ่ ง ที่ แปลกใหม่ จากข้ อสรุ ป นี ท้ าให้ มี ก ารศึก ษาเรื่ อ ง
ความคิดสร้ างสรรค์อย่างกว้ างขวางขึ ้นในเวลาต่อมา
กิลฟอร์ ดนักจิตวิทยาชาวอเมริ กาได้ อธิบายว่า การคิดสร้ างสรรค์ เป็ นความสามารถ
ทางสมองที่คดิ ได้ กว้ างไกลหลายทิศทาง ประกอบด้ วย
1. ความคิดริ เริ่ ม คือ มีความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากความคิดแบบเดิมๆ
ชอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กล้ าคิดกล้ าแสดงออก
2. ความคิดคล่องตัวคือ ปริมาณความคิดที่มีหลากหลายคาตอบในเรื่ องเดียวกัน
และการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ว
3. ความคิดยืดหยุ่น คือ รู ปแบบการคิดที่ไม่ตายตัว คิดได้ หลายประเภทหลาย
ทิศทางและหลายแง่หลายมุมอย่างอิสระ
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4. ความคิดละเอียดลออ คือ การให้ รายละเอี ยดต่อความคิดนันได้
้ อย่างครบถ้ วน
รอบด้ าน สามารถผสมผสานทาให้ เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ ้นมาได้
คุณครูสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ เด็กได้ โดยการตังค
้ าถามปลายเปิ ดง่าย
ๆ เช่น“ถ้ าพูดถึงสีเขียว เด็ก ๆ จะนึกถึงอะไรบ้ าง” ซึ่งคาตอบที่หลากหลายของเด็ก ๆ สามารถแสดง
ถึงทักษะการคิดในทิศทางต่าง ๆ กัน เด็กที่ นึกถึงสิ่งที่ มีสี เขี ยวได้ หลายชนิ ด เช่น ใบไม้ ผัก ฝรั่ง
มะม่วงองุ่นต้ นหญ้ า ฯลฯ และตอบได้ รวดเร็ วย่อมแสดงถึงทักษะการคิดคล่องตัว ในขณะเดียวกัน
เด็กบางคนที่มีทกั ษะในการคิดยืดหยุ่นสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีเข้ า กับคาถามและให้ คาตอบที่
ต่างออกไปเช่นนึกถึงทหาร ความร่ มเย็น ความอุดมสมบูรณ์ เป็ นต้ น ฉะนั น้ การตังค
้ าถามให้ เด็ก
ตอบ แล้ วช่วยชี ้นาให้ เขาฝึ กคิดอย่างรอบด้ านเป็ นวิธีที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กได้
เป็ นอย่างดี
ถึงเวลาแล้ วที่คณ
ุ ครู จะต้ องช่วยกันพัฒ นาความคิ ดสร้ างสรรค์ของเด็กอย่างจริ งจัง
โดยการกระตุ้นให้ พวกเขาได้ ลองคิด ทาสิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เพื่อ ฝึ กคิดให้ กว้ างไกลหลายทิศทาง
ซึง่ เป็ นการสร้ างฐานพลังทางความคิดอัน
2.2 ลักษณะของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ
การคิด หลายๆแง่ ห ลายๆทาง คิด ให้ ม ากที่ สุด เท่ าที่ จ ะนึก ได้ เป็ นการมองปั ญ หาในแนวกว้ า ง
เหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมี ออกรอบด้ าน คนที่มีความคิดสร้ างสรรค์นนจะเป็
ั้
น
1. คนที่ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม (Originality) คื อ มี ค วามคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ ต่ า งจาก
ความคิดธรรมดาของคนทัว่ ๆไป
2. มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาคาตอบได้
หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม
3. มี ค วามคิ ด คล่ องแคล่ ว (Fluency) คื อ สามารถคิ ด หาค าตอบได้ อย่ า ง
คล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และได้ คาตอบมากที่สดุ ในเวลาที่จากัด
4. มี ค วามคิ ด ละเอี ย ดลออ (Elaboration) คื อการคิดได้ ในรายละเอี ย ดเพื่ อ
ขยายหรื อตกแต่งความคิดหลักให้ ได้ ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
สรุ ป คือ ลักษณะของความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นการคิดของบุคคลที่มีความคิดเป็ นของ
ตนเองมีความคิดที่กว้ างขวางไม่มีข้อจากัด มีความเฉี ยบคม คิดเร็ ว และรอบคอบ (GUILFORD,
1995)
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2.3 คุณสมบัตขิ องผู้ท่ มี ีความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์สามารถปลูกฝั งได้ หากเราสามารถพัฒนาตนเองให้ มีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี ้
2.3.1. เป็ นผู้ที่หมัน่ ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ โดยเป็ นนัก
อ่ า นนั ก ค้ นคว้ า เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการฝึ กอบรมและการจั ด นิ ท รรศการต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ ซึ่งเป็ นคุณสมบัติพืน้ ฐานที่สาคัญยิ่ง เพราะความรู้ รอบตัวและประสบการณ์ อย่าง
กว้ างขวางจะเป็ นรากฐานในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ให้ เจริญงอกงามตลอดไป
2.3.2. เป็ นผู้ย อมรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้อื่ น โดยไม่ ยึด มั่น ในความคิด เห็ น ของ
ตนเองมากเกินไป มี ค วามคิดในทางประนี ประนอม ยืดหยุ่น และยอมรับความเปลี่ ยนแปลงได้
ตลอดเวลา
2.3.3. กล้ า คิ ด กล้ า ท าอย่ า งมี ก ระบวนการ รู้ จัก การศึก ษา วิ เคราะห์ ปั ญ หา
สาเหตุของปั ญหา แนวทางแก้ ปัญหา โดยมีทางเลือกอย่างหลากหลายเพื่อนามาวางแผน ปฏิบตั ิ
ตามแผนและปรับปรุงพัฒนางานให้ ดีขึ ้นนัน่ ก็คือ การพัฒนาให้ คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ ปัญหาเป็ น
ซึง่ เป็ นคุณสมบัตขิ องนักสร้ างสรรค์
2.3.4. เป็ นนักแก้ ปัญ หาโดยไม่หวั่นหรื อท้ อแท้ ต่อปั ญ หาอุปสรรคใดๆ มี ความ
ยิ น ดี แ ละพร้ อมที่ จ ะเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาต่ า งๆ และคิ ด ค้ น วิ ธี แ ก้ ปั ญ หาอย่ า งหลากหลาย ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ ในการแก้ ปัญหาจะสามารถนาประสบการณ์ มาสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ และแก้ ปัญหา
เฉพาะหน้ าได้ อย่างรวดเร็ว
2.3.5. ชอบสร้ างสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ที่ แ ปลกแหวกแนว ไม่เหมื อ นผู้อื่ น แต่ผ ลงานที่
ปรากฏย่อมมีคณ
ุ ค่า และเป็ นที่ยอมรับของผู้อื่นในเวลาต่อมา
2.4 กระบวนการสร้ างสรรค์ งานศิลปะ
การสร้ างสรรค์งานศิลปะมีกระบวนการหรื อขันตอนตามล
้
าดับ ดังนี ้
2.4 1. การรับรู้ (Perception) คือ การที่ม นุษย์ใช้ ประสาทสัม ผัสด้ านต่างๆ รับรู้
และชื่นชมในธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมรอบตัว ได้ แก่ การสัมผัสรับรู้ ด้ วยประสาทตาในการ
มองเห็นความงามของธรรมชาติ เช่น ภาพดอกบัวที่ชชู ่ออยู่เหนือน ้า ภาพดวงอาทิตย์ยามลับขอบ
ฟ้า และการสัมผัสด้ วยประสาทหูในการได้ ยินเสียงจากธรรมชาติหรื อจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
เสียงนกร้ องอันไพเราะและบริ สุทธิ์ เสียงน ้าตกกระทบโขดหิน ภาพและเสียงเหล่านี ้เป็ นแรงบันดาล
ใจให้ มนุษย์สร้ างสรรค์งานศิลปะ เช่น วาดภาพบันทึกความงามและความรู้สึกจากธรรมชาติ แต่ง
เพลงหรื อบรรเลงดนตรี บรรยายความงามของธรรมชาติหรื อเลียนเสียงธรรมชาติ
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2.4.2. ประสบการณ์ (Experience) คือ การที่มนุษย์ผา่ นภาวะการรับรู้ ได้ เห็น ได้
ฟั งและได้ ปฏิ บัติด้วยตนเองมาแล้ วบ่อยครัง้ จนสั่งสมเป็ นประสบการณ์ และความชานาญ เช่น
ศิลปิ นมีใจรักและชื่นชมความงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกไม้ นานาพรรณ จึงมักจะเข้ าไป
สัมผัสชื่นชมกับความงามของธรรมชาติเหล่านัน้ และนิยมถ่ายทอดความงามด้ วยการวาดภาพ จึง
เกิดประสบการณ์และความชานาญในการวาดภาพธรรมชาติเป็ นพิเศษ ศิลปิ นบางคนมีความเจน
จัดในการวาดภาพสีน ้า นักเรี ยนอาจวาดภาพจากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน เป็ นต้ น
2.4.3. จิ น ตนาการ (Imagination) คื อ การคิ ด สร้ างภาพในจิ ต ใจก่ อ นที่ จ ะ
สร้ างสรรค์ อ อกมาเป็ นผลงานศิ ล ปะโดยมี พื น้ ฐานมาจากการได้ สัม ผัส รั บ รู้ ธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้ อมจนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์งานศิลปะ สัง่ สมเป็ นประสบการณ์และความ
ช านาญ ขยายผลเป็ นการสร้ างสรรค์ ง านศิ ล ปะด้ ว ยจิ ต นาการ มิ ใช่ เพี ย งการถ่ า ยทอดจาก
ประสบการณ์และจากสิ่งที่ตามองเห็นเท่านัน้ แต่เป็ นการแสดงออกจากภายในสู่ภายนอก สะท้ อน
ความคิดสร้ างสรรค์อย่างอิสระและหลากหลาย ทัง้ นีย้ ่อมขึน้ อยู่กับสภาพการรับรู้ แรงบันดาลใจ
และประสบการณ์ของผู้สร้ างสรรค์งานที่แตกต่างกัน (จระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์)
สร้ างสรรค์เป็ นประโยคที่มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ หลากหลาย ทังในความหมายเชิ
้
งวิชาการ
และความหมายทางจิตวิทยา ดังนี ้
คาว่า สร้ างสรรค์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ ให้ ความหมาย
ว่าเป็ นการสร้ างให้ มีให้ เป็ นขึ ้น (มักใช้ ทางนามธรรม) เช่น สร้ างสรรค์ความสุขความเจริ ญให้ แก่
สังคม มีลกั ษณะริเริ่มในทางดี เช่น ความคิดสร้ างสรรค์ ศิลปะสร้ างสรรค์
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ ให้ ความหมายเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ไว้ ว่าเป็ น
ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได้ หลายทิศหลายทาง หรื อคิดได้ หลายคาตอบ และ
ความสามารถในการมองเห็ น ความสัม พั น ธ์ ของสิ่ งต่างๆโดยมี สิ่ ง เร้ าเป็ นตัวกระตุ้น ท าให้ เกิ ด
ความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป และความคิดสร้ างสรรค์นี ้อาจเป็ นความคิดใหม่ผสมผสานกัประสบ
การณ์ก็ได้ จากความหมายสรุปได้ ว่า “สร้ างสรรค์” คือความคิดความสามารถของบุคคลในการคิด
สร้ างสรรค์ศลิ ปะจัดทาหรื อสร้ างสิ่งประดิษฐ์ ขึ ้นมาเพื่อสนองความต้ องการของตนเองและสังคม
2.5 ประเภทของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์สร้ างสรรค์สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลักๆ ได้ แก่
2.5.1 ความคิ ด สร้ างสรรค์ ทางด้ านความคิ ด (Creative in Thinking) เป็ น
ความคิดที่ก่อให้ เกิดวิธีแก้ ปัญหาและพัฒนางานหรื อการบริ หารงานให้ ประสบความสาเร็ จ มีวิธีคิด
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ในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ ทราบสาเหตุของปั ญหาที่จะนาไปสู่การ
หาแนวทางแก้ ปัญหา เช่น การประชุมสัมมนาเพื่อระดมสมองระดมความคิดร่ วมกันจากหลายๆ
ฝ่ ายหลายองค์กร
2.5.2 ความคิ ด สร้ างสรรค์ ทางด้ านความงาม (Creative in Beauty) เป็ น
ความคิด เกี่ ย วกับ การสร้ างสรรค์ ความงามที่ แ ปลกใหม่ให้ งดงามและมี คุณ ค่ายิ่งขึ น้ เช่น การ
สร้ างสรรค์งานศิลปะ การออกแบบสีสนั และลวดลายเสื ้อผ้ า การตกแต่งห้ องเรี ยน บ้ าน สานักงาน
ให้ มีความงามและแปลกใหม่ ความคิดสร้ างสรรค์ทางด้ านความงาม ถือเป็ นความคิดสร้ างสรรค์
ในทางปฏิบตั ิ
2.5.3 ความคิ ด สร้ างสรรค์ ทางด้ า นประโยชน์ ใช้ ส อย (Creative in Function)
เป็ นความคิ ด สร้ างสรรค์ เกี่ ย วกับ การดัด แปลงสิ่ ง ต่า งๆเพื่ อ เพิ่ ม มูล ค่า หรื อ ท าให้ มี คุณ ค่าทาง
ประโยชน์ ใ ช้ ส อย เช่ น การน าสิ่ ง ของเหลื อ ใช้ ห รื อ น าวัส ดุต่า งๆมาท าเป็ นสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ การใช้ สอย
ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นทังพรสวรรค์
้
ที่ติดตัวมาตังแต่
้ กาเนิดและเกิดจากการศึกษา
เรี ย นรู้ เมื่ อ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ หลัก พื น้ ฐานในการสร้ างสรรค์สิ่ ง ประดิษ ฐ์ ก็ สาม ารถ
สร้ างสรรค์ผลงานที่มีคณ
ุ ค่าสามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมได้
2.6 การเสริมสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ ของเด็ก
ขอบเขตของความรู้ในยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายออกปอย่างรวดเร็ ว
การแข่งขันเชิงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอนาคตโดยเฉพาะศักยภาพในการคิดและสร้ างสรรค์สิ่งที่
แปลกใหม่ ใ ห้ เกิ ด ขึ น้ จากความท้ าทายที่ จ ะกระตุ้ นให้ มนุ ษ ย์ ไ ด้ เกิ ด ความกระหายใคร่ ร้ ู ใน
สิ่งแวดล้ อมรอบตัว
ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้ องกับการคิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งขัดแย้ งกับ
ความคิดเดิมๆ โดยดึงเอาประสบการณ์ เก่าๆ ออกมาทังหมด
้
และเลือกที่จะสร้ างแบบแผนใหม่ๆ
ออกมาให้ ป รากฏ ซึ่ง การจัด แบบแผนของการคิ ด ใหม่ นี เ้ ป็ นลัก ษณะเฉพาะของแต่ล ะบุค คล
ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ความคิดคล่องตัว )Fluency) เป็ นความสามารถที่ผลิตความคิดที่น่มุ นวล
และรวดเร็ วในการแก้ ปัญหา และความคิดยืดหยุ่น )Flexibility) เป็ นความสามารถในการค้ นพบ
ลักษณะที่ มี ความหลากหลาย สมองมนุษ ย์ สามารถคิดเชื่ อมโยงประสานสัม พันธ์ กันระหว่าง
ความรู้และประสบการณ์ทาให้ เกิดการต่อยอดความรู้เดิมและการต่อเติมจินตนาการออกไป
การพัฒ นาและการส่ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ จึง จ าเป็ นที่ ต้ อ งบ่ม เพาะตัง้ แต่
เยาว์ วัย เพื่ อ เตรี ย มพร้ อมด้ านทรั พ ยากรบุ ค คลของชาติ ใ นอนาคต ความคิ ด สร้ างสรรค์ เป็ น
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สมรรถภาพทางด้ านสมองที่มีอยู่ในมนุษย์ทกุ คน เป็ นพลังทางความคิดและพลังที่แสดงออกแล้ วมี
เอกลักษณ์ ที่ โดดเด่น ผลผลิ ต ของความคิดสร้ างสรรค์เป็ นผลงานที่ มี คุณ ค่าต่อการพัฒ นาและ
แก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นพฤติกรรมที่มีคณ
ุ ค่าและมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพราะคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์มกั จะเป็ นผู้ที่มีบทบาทที่
จะนาความเจริ ญก้ าวหน้ ามาสู่ประเทศชาติ บุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์มีบทบาทที่สาคัญ และ
เป็ นที่ต้องการของสังคมปั จจุบนั อย่างยิ่ง ทัง้ นี ้ เนื่องจากสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ทาให้ ขบคิด
และแก้ ปัญหาและพร้ อมที่จะกระทาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม
คุณค่าของความคิดสร้ างสรรค์ สามารถสรุ ปได้ เป็ น 2 มิติ คือ มิติทางสังคม และมิติ
ทางปั จ เจกชน ซึ่ ง มิ ติ ท างสั ง คมนัน้ เป็ นสิ่ ง ที่ บุ ค คลได้ คิ ด สร้ างสิ่ ง หนึ่ ง เพื่ อ ประโยชน์ สุข และ
ความก้ าวหน้ าของสังคม หรื อหาวิธีแก้ ไขปั ญหาจนประสบความสาเร็ จ มีประโยชน์ตอ่ สังคม ส่วน
มิ ติท างปั จ เจกชนเป็ นความสามารถในการสร้ างสรรค์ ที่ มี คุณ ค่า ต่อ ผู้ที่ มี ค วามคิด สร้ างสรรค์
ภาคภู มิ ใจและมั่น ใจในความสามารถของตนเอง จะส่ ง ผลไปถึ ง แบบแผนบุ ค ลิ ก ภาพและ
ความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับสังคม
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ส ามารถช่ว ยในการคิ ด แก้ ปั ญ หา สร้ างความสนใจสิ่ ง ต่างๆ
รอบตัวซึ่งแสดงออกโดยการศึกษา ค้ นคว้ า ค้ นหา ทดลอง และยังก่อให้ เกิดจินตนาการ ความผิด
แผกและท้ าทายให้ เกิดการสร้ างมุมมองใหม่ๆ จึงเป็ นทางเลือกที่สงั คมต้ องการ นัน่ หมายความว่า
ความคิดสร้ างสรรค์จะต้ องเกิดการสร้ างสิ่งแปลกใหม่ นาไปประยุกต์ใช้ ได้ และมีความเหมาะสม
สอดคล้ องตามสภาวการณ์
ความคิดสร้ างสรรค์จึงกลายเป็ นสิ่งที่สาคัญและสังคมต้ องการ การจัดการศึกษาใน
ระดับ ปฐมวัย จึงเป็ นช่วงแห่ งการสร้ างรากฐานของการพัฒ นาทรั พ ยากรบุค คลให้ มี ค วามคิด
สร้ างสรรค์ส่งเสริมกระบวนการคิดให้ มีความฉับไว สามารถที่จะรับรู้ปัญหา เห็นปั ญหา สามารถที่
จะเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ๆ ได้ ง่าย สร้ างหรื อแสดงความคิดเห็น ใหม่ๆ และปรับปรุ งแก้ ไขให้ ดี
ขึ ้นซึ่งเปรี ยบได้ กบั การนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ ในการเรี ยนรู้สามารถค้ นพบปั ญหา
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้น ตังสมมติ
้
ฐานของปั ญหา ทอสอบสมมติฐาน และค้ นพบคาตอบ ค้ นพบ
สิ่งใหม่ และนาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์ผลงานหรื อสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ
การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาด้ านความคิดสร้ างสรรค์ โดย
มี แ บบแผนที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปจากพัฒ นาการด้ า นอื่ น ๆ Torrance ได้ ส รุ ป พั ฒ นาการด้ า น
ความคิดสร้ างสรรค์เด็กทารก ก่อนวัยเรี ยน (อายุ 0-6 ปี ) ว่าเด็กมีความสามารถพัฒนาจินตนาการ
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ได้ ตัง้ แต่ข วบปี แรกด้ วยการเรี ยนรู้ จากสิ่ งเร้ ารอบตัว เช่น เสี ย ง จัง หวะ เมื่ ออายุ 2 ขวบ ความ
กระตือรื อร้ นที่จะใช้ ประสาทสัมผัสเริ่ มมีมากขึ ้นตามลาดับ ช่วงอายุ 2-4 ปี เด็กสามารถเรี ยนรู้สิ่ง
ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง และประสาทสัมผัสที่พร้ อมสาหรับสิ่งแปลกใหม่ตามธรรมชาติ เริ่ มมี
ความรู้ สึกเป็ นตัวของตัวเองมักทาในสิ่งที่เกินความสามารถของตนเอง ชอบจินตนาการ จวบจน
อายุช่วง 4-6 ปี เด็กเริ่ มสนุกสนานกับการวางแผน การเล่นและสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ ต่างๆ
แม้ จะไม่เข้ าใจในเหตุผลมากนัก เด็กชอบทดลองเล่นบทบาทสมมติต่างๆ โดยใช้ จินตนาการของ
เด็กเอง
ความคิด สร้ างสรรค์ เป็ นลัก ษณะของความคิ ด ส่ว นบุค คลที่ ส ามารถคิ ด ได้ อ ย่า ง
หลากหลายและคิดได้ อย่างคล่องแคล่ว เพื่อแก้ ปัญหาในสถานการณ์ ที่กาหนดขึน้ ลักษณะของ
บุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์เราสามรถสังเกตได้ จากพฤติกรรมการแสดงออก สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. มีความกระหายใคร่ร้ ูอยูเ่ ป็ นนิจ กระตุ้นความคิดด้ วยความอยากรู้อยากเห็น
2. ชอบสืบเสาะแสวงหา สารวจ ศึกษา ค้ นคว้ าและทดลอง
3. ชอบซักถาม พูดคุยและตังค
้ าถามที่แปลกๆ
4. ช่างสงสัยและแปลกประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็นอยูเ่ สมอ
5. ช่างสังเกต จดจา และค้ นพบสิ่งที่ขาดหายไปได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็ ว
6. ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด ถ้ าเกิดข้ อสงสัยจะต้ องรี บหาคาตอบโดยไม่ต้อ
รี รอ
7. มีอารมณ์ขนั เสมอ สร้ างความสุขในโลกส่วนตัวด้ วยมุมมองที่แปลก
8. มีสมาธิในสิ่งที่ตนสนใจ
9. พึงพอใจและสนุกสนานกับการใช้ ความคิด
10. สนใจสิ่งต่างๆ อย่างกว้ างขวาง
11. มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง เปิ ดกว้ างทางความคิดเพื่อพิจารณา
12. มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง มีความเชื่อมัน่ ทางความคิดและการกระทา
13. มี ค วามสามารถทางด้ านการจิ น ตนาการชอบคิด หาวิธี ก ารที่ หลากหลาย
เพื่อให้ แก้ ปัญหา
เด็กที่มีความคิดสร้ างสรรค์จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งเราสามารถสังเกต
และส่งเสริ มให้ เด็กได้ มีพฒ
ั นาการทางความคิดให้ เป็ นบุคคลที่สร้ างสรรค์สงั คมและตนเองได้ เป็ น
อย่างดี การส่ง เสริ ม ความคิด สร้ างสรรค์ จ ะเป็ นที่ จ ะต้ องเรี ยนรู้ และฝึ กฝนโดยเน้ น กระบวนการ
เทคนิควิธีเป็ นสาคัญ มากกว่าการเรี ยนรู้ที่ตวั เนือ้ หาสาระ เมื่อความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งดีที่แฝง
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เร้ นภายในตัวตนของบุคคล การส่งเสริ มและพัฒ นาให้ เกิดความคิ ดสร้ างสรรค์ตงแต่
ั ้ เยาว์วยั จึง
สามารถที่จะกระทาได้ โดยอาศัยเทคนิควิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ นั น้ ต้ องมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้ อมต่างๆตลอดจนมีความเข้ าใจในเรื่ องพัฒ นาการด้ านความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก
ตามระดับ และความสามารถในการแสดงออก เด็กควรได้ รับการส่งเสริ มให้ แสดงออกได้ อย่าง
อิสระเท่าที่โอกาสและสิ่งแวดล้ อมจะอานวย การเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัยต้ องมาจากประสบการณ์
การเล่นการได้ สมั ผัสต่างๆด้ วยตัวเด็กเองเป็ นสื่อการเรี ยนรู้ที่สาคัญของเด็ก ซึ่งการเรี ยนรู้สามารถ
เกิดขึ ้นได้ ทกุ ที่ ทุกเวลา โดยที่การเรี ยนรู้ของเด็กได้ มาจากการเล่นเป็ นสาคัญ การสร้ างสถานการณ์
และจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรี ยนรู้
การส่ง เสริ ม การพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ สามารถทาด้ วยวิธี การต่างๆหลายวิธี
ด้ วยกันอาทิการระดมพลังสมอง การคิดให้ ได้ ปริ มาณมากและมีคณ
ุ ภาพในช่วงเวลาที่จากัด การ
ฝึ กจินตนาการหรื อการคิดฝั น คิดในสิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น การฝึ กแก้ ปัญหาสร้ างบรรยากาศที่ปลอดภัย
และอิสระช่วงแรกของชีวิตจนถึง 5 ขวบ เป็ นช่วงที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อพัฒนาการความคิด
สร้ างสรรค์และจะค่อยๆลดลงเมื่อเป็ นผู้ใหญ่
การส่งเสริ มและพัฒ นาการความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แ ก่ การส่งเสริ มอิสรภาพในการ
ทางานการหัดให้ เด็กได้ ร้ ู จักชื่นชม และมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆ ที่ควรได้ รับการพัฒ นา การจัด
กิจกรรมให้ เด็กได้ กระทาตามที่เด็กพึงพอใจ การพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ การสร้ างวินั ยใน
การทางานที่ดีการให้ โอกาสเด็กเพื่อค้ นพบการสารวจ ตรวจสอบ ค้ นคว้ าและทดลองเพื่อค้ นพบ
คาตอบด้ วยตัวเองและคานึงถึงความสามารถในการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน
การพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์นนั ้ ต้ องให้ เด็กฝึ กคิดแลกไปจากคนอื่น ฝึ กหัดให้ เป็ น
คนช่างสังเกต ฝึ กตนองให้ มีความคุ้นเคยกับสิ่งที่แปลกอยู่เป็ นประจา ให้ อิสรภาพและเวลาในการ
คิดคิดเชิงสมมติอยู่เสมอกระตุ้นให้ เกิดการคิดอย่างคลุมเครื อ ไม่ยึด ติดกับความถูกต้ องและความ
ผิดพลาดแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์สาหรับเด็กนัน้ ได้ แก่
1. สอนให้ เด็กได้ ร้ ู จัก คิด คิดเป็ น คิดหลายๆ แง่ และสามารถคิดแก้ ปั ญ หาได้
สาเร็จ
2. กระตุ้นให้ เด็กกล้ าแสดงความรู้สกึ นึกคิดออกมาในวิถีที่สร้ างสรรค์
3. ส่งเสริมให้ เด็กได้ ร้ ูจกั ใช้ จินตนาการและความสามารถของตนเอง
4. เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5. ส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การถาม และสนใจต่อคาถามของเด็ก
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6. นาวิธีการสอนที่กระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
7. สนับสนุนให้ เด็กแสดงออกทางความคิดในเชิงสร้ างสรรค์
8. สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้อย่างอิสระ
9. จัดสภาพห้ องเรี ยนให้ ดแู ปลกใหม่อยูเ่ สมอ
10. ไม่ควรกาหนดรูปแบบความคิดและบุคลิกภาพของเด็กมากเกินไป
เมื่อเด็กเล่นจะแสดงพฤติกรรมอันเป็ นความสามารถส่ วนรวมในระดับที่มีอยู่ในตัว
ออกมาการคิดอย่างหลากหลายทิศทาง คิดริ เริ่ ม และคิดแก้ ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึ ้นจากกิจกรรม
การเล่นอย่างอิสระผ่านของเล่นเป็ นเครื่ องมือที่เด็กใช้ ในการเล่น ซึ่งการเลือกของเล่นต้ องใช้ อายุ
เป็ นเกณฑ์ ไม่จาเป็ นต้ องอุปกรณ์สาเร็จรูปเพียงแต่อปุ กรณ์ของเล่นต้ องเป็ นอุปกรณ์ที่เปิ ดโอกาสให้
เกิดการค้ นพบตัวเองได้ คิด ค้ นหา พัฒ นาและคิดสร้ างสรรค์ เช่น แท่งไม้ เศษผ้ า ซึ่งเด็กสามารถ
นาไปคิดเป็ นของเล่นได้ หลายทิศทาง ภายหลังการเลือกของเล่นที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเล่นเพื่อ
ส่งเสริ มพัฒ นาการด้ านความคิดสร้ างสรรค์แล้ ว ผู้ปกครองต้ องพยายามทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์ มีใจกว้ างที่จะยอมรับความคิดเห็นการกระทาและผลงานของ
เด็กส่งเสริมสนับสนุนให้ กาลังใจแก่เด็กผู้ที่มีความคิดสร้ างสรรค์
เด็กปฐมวัยพัฒ นาสติปัญ ญาของตนเพื่ อการเรี ยนรู้ สิ่งที่ อยู่รอบตัวจากการสังเกต
การเล่ น และการซุ ก ถามสิ่ ง ที่ เ ด็ ก อยากรู้ อยากเห็ น พฤติ ก รรมทางการจ าแนก การมองเห็ น
ความสัมพันธ์ และการเรี ยงลาดับ โดยเด็กจะพยายามเรี ยนรู้ทกุ สิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว การเรี ยนรู้
สิ่ ง ต่างๆ ของเด็ก วัยนี ต้ ้ องอาศัยประสบการณ์ ต รงที่ ได้ รับ การตอบสนองต่อสิ่ ง แวดล้ อมที่ เป็ น
รูปธรรม เด็กต้ องเกิดความภูมิใจและพอใจที่จะทาพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งนันๆ
้
1. การจัดหาและเลือกสื่อเพื่อพัฒนาสติปัญญาและความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย ควรคานึงถึงลักษณะของสื่อดังนี ้
2. ความเหมาะสมของสื่ อตามวัยของเด็ก วัยปฐมวัยนัน้ ควรเป็ นสื่ อที่ ช่วยเร้ า
ความสนใจของเด็กให้ มีความอยากรู้อยากเห็น
3. คุณ ภาพในแง่ความปลอดภัย ความคงทน และการออกแบบ สื่อที่ดีสาหรับ
เด็กปฐมวัย จะต้ องทาด้ วยวัสดุที่ไม่เป็ นพิษเป็ นภัยต่อเด็ก สีต้องไม่สะสมปนตะกั่ว ขนาดมุมไม่
แหลมคม
4. ประโยชน์ใช้ สอย สื่อที่มีคณ
ุ ภาพ ควรคานึงถึงการใช้ ประโยชน์ได้ หลายๆ อย่าง
หรื อนามาดัดแปลงใช้ ได้ หลายโอกาส เล่นได้ หลายคน และหลายวัตถุประสงค์
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5. ประหยัด สะดวกในการจัดหาให้ มีความหลากหลายและจานวนที่เพียงพอ สื่อ
ที่จะให้ ประสบการณ์ตรงกับเด็กนันควรจะหาซื
้
้อง่าย หรื ออาจทาขึ ้นมาได้ เอง
การจัดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
ด้ วยสื่ อ ของเล่น จะต้ อ งเปิ ดโอกาสให้ เด็ก ได้ แ สดงออกถึ ง ความรู้ สึ ก ของตน การขี ด เขี ย นด้ ว ย
เครื่ องมือต่างๆ การสร้ างด้ วยวัสดุต่างๆ ให้ เด็กมีโอกาสได้ ปฏิสมั พันธ์ ด้วย ดังนัน้ เราจึงต้ องรู้ จัก
จัดหาและเลือกสื่อที่มีประโยชน์มีประสิทธิภาพและประหยัดมาจัดประสบการณ์ให้ แก่เด็กด้ วย
การจัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อกระบวนการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ระหว่างที่เด็กเกิด
ปฏิสมั พันธ์กบั สื่อของเล่นต่างๆ เป็ นสิ่งที่ครูและผู้ปกครองคานึงถึงว่าจะขาดเสียเลยมิได้ การสร้ าง
บรรยากาศในการเล่น เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์สามารถจัดกระทาได้ ดังนี ้
1. สร้ างความรู้ สึ ก ปลอดภั ย ทางจิ ต บรรยากาศแห่ ง ความไว้ ว างใจและการ
สนับสนุนซึง่ กันและกันทาให้ เด็กมีอิสระในการคิดสร้ างสรรค์ได้ อย่างเต็มที่
2. เปิ ดโอกาสให้ เด็กเล่นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีบคุ คลอื่น หรื อสิ่งอื่นใดมารบกวน
การเล่น
3. เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ สารวจ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์งานจากสื่อของเล่นด้ วย
ตัวเอง
4. ให้ ค วามสนใจ และส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก ใช้ จิ น ตนาการของตนอย่ า งเต็ ม ที่ โดย
พยายามขจัดอุปสรรค หรื อข้ อจากัดต่างๆ ที่มีตอ่ ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กให้ น้อยลง
5. สร้ างบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยการยอมรับอีกทังกระตุ
้
้ นให้ แสดงความคิดอย่าง
อิสระด้ วยสถานการการเรี ยนแบบร่วมมือกันโดยไม่มีการแข่งขัน
6. จัดห้ องเรี ยนแบบยืดหยุ่น ให้ มีพื ้นที่กว้ างๆ เพื่อสามารถทากิจกรรมบนพื ้น ละ
สามารถดัดแปลงให้ ทางานเป็ นกลุม่ จับคู่ หรื อทางานเดี่ยว อย่างคล่องตัว
7. ให้ ความสนใจและเห็นความสาคัญของความคิดเห็น และคาถามของเด็ก อีก
ทังพยายามตอบค
้
าถามอย่างจริงจังเพื่อแสดงให้ เห็นว่าความคิดเห็นและคาถามนันมี
้ คณ
ุ ค่า
บรรยากาศการเล่นเป็ นปั จจัยเอื ้อให้ เด็กได้ นาเสนอ และดึงความคิดสร้ างสรรค์ที่แฝง
เร้ นภายในตัวเองออกมา เมื่ อการเล่นไม่ใช่อปุ สรรค์ที่ขวางกัน้ การเกิดและปรับขยายให้ กลายเป็ น
ความคิดสร้ างสรรค์ โอกาสที่พฒ
ั นาความคิดจะงอกงามก็จะเป็ นไปได้
ผู้ปกครองและนักการศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสวงหาจินตนาการ กระตุ้น
เพื่อส่งเสริ มศักยภาพที่แท้ จริ งด้ วยสื่อของเล่น การสร้ างสภาวะไร้ ขอบเขตจะช่วยให้ เด็กไม่ติดตัน
ทางความคิดผลผลิตแห่งการคิดอย่างอิสระก็คือ ความคิดสร้ างสรรค์ที่แปลกใหม่และเหมาะสมต่อ
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การพัฒ นาตนเองและสังคม เด็กปฐมวัยสามารถพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ได้ มากกว่าผู้ใหญ่
ดังนัน้ เพื่ อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมทรัพ ยากรบุคคลของชาติให้ เป็ นบุคคลที่ สร้ างสรรค์ การ
ส่งเสริมความงอกงามของความคิดสร้ างสรรค์จึงต้ องกระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ให้ เกิด
เป็ นทักษะ((วีณา ประชากูล & ประสาท เนืองเฉลิม, 2553)
3.การพัฒนาการทางศิลปะ
เด็กๆทุกคนล้ วนมีวิญญาณของศิลปิ นน้ อยอยู่ในตัว การวาดรูประบายสีจึงเป็ นกิจกรรม
สุดเพลิดเพลินเกินห้ ามใจสาหรับเด็กๆ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่คงจะสังเกตเห็นกันอยู่บ่อยๆ ว่าลู กน้ อย
แสนซนของเราสามารถสงบนิ่งและมีสมาธิ ได้ เป็ นเวลานานๆเมื่ อมีดินสอ พร้ อมกระดาษและสี
เที ยนอยู่ในมือแต่นอกเหนื อไปจากความสนุกสนานเพลิดเพลิน ศิลปะยังแฝงไปด้ วยประโยชน์
หลากหลายต่อพัฒนาการและทักษะด้ านต่างๆ ของเด็กๆ ที่เห็นได้ อย่างชัดเจนคือ
3.1. พัฒนาการทางด้ านร่ างกาย
การระบายสี การขีดเขี่ย รวมถึงการวาดรูป ล้ วนมีสว่ นช่วยในการพัฒนากล้ ามเนื ้อมือ
ทังมั
้ ดเล็กและมัดใหญ่ (Motor skill) และเป็ นการฝึ กการทางานที่สมั พันธ์ กนั ระหว่างมือกับตา ซึ่ง
ในช่วงแรกๆ เด็กๆ จะยังไม่สามารถควบคุมกล้ ามเนือ้ มือเหล่านีไ้ ด้ ดีนัก น้ องอาจจะระบายออก
นอกเส้ นบ้ าง แต่เมื่ อฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง พร้ อมไปกับวัยที่เติบโตขึน้ เด็กๆก็จะสามารถวาดและ
ควบคุมทิศทางการระบายได้ ดีขึ ้น
มากไปกว่านันการท
้
างานศิลปะก็เปรี ยบเสมือนประตูเข้ าสู่โลกแห่งจินตนาการและ
ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กๆ ในวัยที่จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์กาลัง เบ่งบาน ศิลปะคือ
ช่องทางในการถ่ายทอดและสื่อสารซึ่งความคิดที่เค้ าไม่สามารถสื่อสารออกมาทังหมดด้
้
วยคาพูด
หรื อการเขียน และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เค้ าได้ ตอ่ ยอดความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการลงบน
พื น้ ที่ ที่ไม่มี คาว่าถูกหรื อผิ ด รวมถึงได้ พัฒ นาทักษะในการแก้ ไขปั ญ หาต่างๆในระหว่างทางาน
ศิลปะอีกด้ วย
ศิลปะยังช่วยพัฒนาสมาธิ อารมณ์ การมองโลกในแง่บวก ช่วยให้ น้องๆได้ เรี ยนรู้ ถึง
ความสุนทรี ย์ และรู้จกั ชื่นชมความสวยงามของสิ่งต่างๆ นอกจากนี ้การที่ ศิลปะ ไม่มีคาว่าถูกหรื อ
ผิด ยังช่วยเสริ มสร้ างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญในการเข้ า
สังคมให้ กบั เด็กๆ
แต่ทงนี
ั ้ เ้ ด็กในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความสามารถในการขีดเขียนและทางานศิลปะที่
แตกต่างกันซึ่งเป็ นสิ่งที่คณ
ุ พ่อคุณแม่ควรทาความเข้ าใจ เพื่อจะได้ ส่งเสริ มให้ ถกู ต้ องสอดคล้ องไป
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กับช่วงวัยและพัฒ นาการ (วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ & Victor Lowenfeld) นักการศึกษาศิลปะชาว
อเมริกนั ได้ แบ่งขีดความสามารถทางศิลปะตามอายุของเด็กไว้ ดงั นี ้
1. อายุ 0-2 ปี เด็กจะใช้ ประสาทสัมผัสรับรู้เกี่ยวกับศิลปะ ด้ วยการดู การฟั ง การ
รับรสและสัมผัสกลิ่น
2. อายุ 2 – 4 ปี เป็ นขัน้ ขีดเขี่ย (Scribbling Stage) เด็กๆจะเริ่ มใช้ อุปกรณ์ ทาง
ศิลปะเล่น ขูด เขี่ย ลาก วาดแบบไม่มีความหมาย และเป็ นเพียงแค่การทาเพื่อความสนุกสนาน
3. อายุ 4 – 7 ปี เป็ นขันก่
้ อนมีแบบแผนหรื อขันเริ
้ ่ มต้ นเขียนภาพให้ มีความหมาย
(Pre-schematic Stage) น้ องๆ จะเริ่มวาดให้ เข้ าใจด้ วยการแทนค่าเป็ นสัญลักษณ์ น้ องบางคนจะ
สามารถสื่อถึงความหมายได้ โดยการบอกเล่าแต่ลกั ษณะการวาดจะเป็ นรูปที่ยงั ไม่เหมือนจริง
4. อายุ 7 – 9 ปี เป็ นขันของการใช้
้
สญ
ั ลักษณ์ หรื อขันเขี
้ ยนภาพได้ คล้ ายของจริ ง
(Schematic Stage) ซึง่ เด็กเริ่มจะสามารถวาดรูปคล้ ายจริงได้ หรื อลอกแบบตามสิ่งที่เห็น
ความสามารถในเรื่ องการวาดรู ปของเด็กจะมีการพัฒนาเป็ นขันเป็
้ นตอนอย่างค่อย
เป็ นค่อยไปสอดคล้ องไปกับวัยของเด็ก แต่ในเรื่ องการระบายสีนนั ้ สามารถส่งเสริ มให้ กบั เด็ก ๆ ได้
ตังแต่
้ ยงั เล็กโดยอาจเริ่ มที่การบอกชื่อของสีวตั ถุต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ซึ่งจะทาให้ เด็กๆ
เริ่ มเรี ยนรู้ และสามารถจดจาสีต่าง ๆ ได้ แล้ วจึงค่อยเริ่ มพัฒนากล้ ามเนือ้ มือมัดเล็กและมัดใหญ่
ผ่านการระบายสีในขนาดพื ้นที่ที่เล็กใหญ่แตกต่างกัน
ศิล ปะนัน้ เป็ นทัก ษะที่ ต้ อ งการฝึ กฝนและเรี ย นรู้ อย่างต่อ เนื่ อ ง การชื่ น ชมและให้
กาลังใจ จะเป็ นการสร้ างรากฐานแห่งความมัน่ ใจให้ กับเด็กๆว่าทาออกมาได้ ดีและถูกต้ อง จนเกิด
ความคุ้นเคยและเป็ นแรงส่งเสริมให้ เด็กๆกล้ าที่จะทาและคิดสร้ างสรรค์ตอ่ ไปจนเป็ นลักษณะนิสยั ที่
ติดตัวไปในอนาคต ในวัยนีเ้ หมาะที่ครู จะฝึ กอบรมพวกเขาให้ มีสานึกแห่งการรู้ จกั ตนเอง (Self awareness) ต่อ สัง คม ความสนใจเกี่ ย วกับ ชี วิ ตของตนเองและผู้อื่ น ที่ อ ยู่รอบข้ าง การยอมรั บ
ตนเองและความหมายของอิสรภาพ ลักษณะเด่นของเด็กในวัยนี ้คือการเข้ าสนิทสนมกับกลุ่มเพื่อน
สนิทของตนหรื อมี จิตตาอารมณ์ กลุ่ม ที่เหนี ยวแน่นมาก การเข้ าสังกัดกลุ่มเพื่อนนีเ้ ป็ นโอกาสให้
เด็กๆได้ รับประสบการณ์ แห่งคาว่ามิตรภาพ ยังเป็ นการตรวจสอบความสามารถในการเป็ นผู้นา
หรื อผู้ตาม การรู้จักทางานร่วมกันกับผู้อื่นและเป็ นการประเมินตนเองในการมี ความสัมพันธ์ กับ
เพื่อนๆของเขา เด็กในวัยนีต้ ้ องการการยอมรับเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มและการประกาศอย่าง
สาธารณะถึงความสาเร็ จหรื อการได้ รับเกียรติที่เป็ นเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ พวกเขาต้ องการการ
สรรเสริ ญการชื่นชมจากคนอื่นๆ ในกลุ่มโดยการแสดงออกมาให้ เห็นว่าเขาสามารถทาอะไรบางสิ่ง
ได้ อย่างดี เด็ก ในช่วงวัย นี เ้ ริ่ ม รู้ สึก ได้ ถึ งความแตกต่างของผู้ค นรอบข้ าง เขาอยากรู้ อยากเห็ น
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เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มากขึ ้น คนแปลกหน้ า คนต่างชาติ ต่างศาสนาและเผ่าพันธุ์ สนใจเกี่ยวกับผู้คน
ต่างๆ สถานที่และสิ่งใหม่ๆ จากสิ่งต่างๆเหล่านี ้พวกเขาสามารถเสริมสร้ างทัศนคติของตนเองขึ ้นมา
ได้ เด็กในวัยนี ้มีอปุ สรรคเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถกู กับสิ่งที่ผิด พวกเขาต้ องการรูปแบบ
เพื่อจะได้ เลียนแบบและเรี ยนรู้ จากคาแนะนาที่ได้ รับอย่างเคร่ งครัด ตามสถานการณ์ ที่เคยได้ รับ
การเรี ยนรู้ มาแล้ ว เขาสามารถตัดสินเรื่ อง “ถูก” หรื อ “ผิด” ได้ ตามเนือ้ หาแต่ยงั ขาดการตริ ตรอง
หรื อการเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้ อมต่างๆ (จิตต์จรัส ศิริณา & กฤษเจริญ วัชศิลป์, 2012)
(พี ระพงษ์ กุล พิ ศ าล, 2531) ได้ ก ล่ าวว่า พัฒ นาการทางศิล ปะเป็ นกระบวนการ
แสดงออกทางศิลปะที่มีลกั ษณะเฉพาะของเด็ก ซึ่ งปรากฏอยู่ในวัยจากวัยหนึ่งสู่อีกวัยหนึ่งอย่าง
ต่อเนื่ องและพัฒ นาการดังกล่าวจะดาเนินไปอย่างช้ าหรื อเร็ วขึน้ อยู่กับพืน้ ฐานความเข้ าใจและ
ความสามารถทางศิลปะ ประกอบกับสิ่งแวดล้ อมและแรงจูงใจของแต่ละคน ดังจะเห็นได้ จาก
พัฒ นาการทางศิล ปะของเด็ก นัน้ จะเริ่ ม ต้ น จากการเขี ย นภาพเป็ นเส้ น ขยุก ขยิ ก จนสามารถ
ลากเส้ นตรงได้ เพราะกล้ ามเนื ้อแขนและมือได้ รับการควบคุมดีขึ ้น
ศรี เรื อน แก้ วกังวาน (2540: 232) ได้ กล่าวถึงพัฒ นาการทางศิลปะ เป็ นพัฒ นาการ
ควบคู่ทงั ้ ด้ านความคิดและทักษะ พัฒ นาการทางศิลปะของเด็ก มีความพิเศษกว่าของผู้ใหญ่ ใน
เรื่ องความสามารถทางกายด้ านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว รวมทังความสามารถด้
้
านสมอง
เชิ ง สร้ างสรรค์ และแสดงออกทางจิ น ตนาการ ซึ่ ง มี ค่า ต่อ พัฒ นาการด้ านอารมณ์ จิ ต ใจและ
ความคิดเชิงบวก
เคลล็อก (หรรษา นิลวิเชียร, 2535)ศึกษางานขีดๆเขียนๆของเด็กและให้ ความเห็นว่า
เด็กๆทัว่ โลกมีขบวนการในการพัฒ นางานศิลปะเป็ นขันตอนที
้
่เหมือนๆกัน วงจรของการพัฒนาจะ
เริ่ มจากอายุ 2 ขวบหรื อก่อน 2 ขวบเล็กน้ อย จนถึงอายุ 4-5ขวบและได้ จาแนกออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ทาให้ เราเข้ าใจถึงความสาคัญของงานขีดๆเขียนๆ ทางศิลปะที่มีตอ่ การพัฒนาการในชีวิตของเด็ก
ไว้ ดงั นี ้
ขันที
้ ่1 ขีดเขี่ย
ขันขี
้ ดเขี่ย (Placement stage) เป็ นขันการทดลองให้
้
เด็ก อายุ 2 ขวบ หรื อ3 ขวบ
ขีดๆเขียนๆ ตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมักจะขีดเขี่ยเป็ นเส้ นตรงบ้ างโค้ งบ้ างลงบนกระดาษที่พื ้นผิว
ของวัสดุอื่นๆ โดยปราศจากการควบคุมเด็กๆ จะแสดงความรู้ สึกนึก คิดของตน โลกของเขานันมี
้
การขีดๆเขียนๆ นับเป็ นพื ้นฐานการพัฒนาตนเองของเด็ก งานศิลปะของเด็กเป็ นการแสดงความคิด
ความรู้ สึกอันเป็ นเอกลักษณ์ ในแต่ละขัน้ ตอนของการพัฒ นาของชี วิต ในความหมายนี ้ คือ งาน
ศิ ล ป์ โดยการขี ด ๆเขี ย นๆ จะเป็ นการแสดงออกของเด็ ก แต่ล ะอัน เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องเขาเอง
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การศึกษาถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการวางตาแหน่งของภาพของเด็ก ยกตัวอย่างเช่น เด็กอาจจะขีด
เขียนลงกระดาษด้ านซ้ าย ด้ านขวา หรื อตรงกลางของกระดาษ เคลล็อกได้ จาแนกตาแหน่งของการ
ขีดๆ เขียนๆ ของเด็กออกเป็ น 17 ตาแหน่งและยังได้ รับการยืนยันจากนักค้ นคว้ าอื่นๆ ว่าเด็กจะใช้
รูปแบบของการวางตาแหน่งเหล่านี ้ในการฝึ กฝนในขันแรก
้
ในแต่ละรูปแบบก็จะพบในแต่ละขันของ
้
การพัฒ นาของเด็ก เมื่ อ เด็ก พบวิ ธี ก ารขี ด ๆ เขี ย นๆเด็ก ก็ จ ะพัฒ นาต าแหน่ง ของภาพด้ วยซึ่ง ก็
กลายเป็ นส่วนหนึง่ ที่สะสมอยูต่ วั เด็กตลอดเวลาของการพัฒนาด้ านศิลปะจนกระทัง่ โตเป็ นผู้ใหญ่
ขันที
้ ่ 2 ขีดเขียนเป็ นรูปร่าง
ขันขี
้ ดเขียนเป็ นรูปร่าง (Shape stage) การทดลองนี ้ทากับเด็กอายุ 3 หรื อ4 ขวบ
ซึ่งจะพบว่าการขีดๆ เขียนๆ ของเขาเริ่ มจะมีรูปร่างขึ ้นหลังจากPlacemen stage ไม่นาน เด็กอายุ
3หรื อ 4 ขวบ เริ่ มจะขีดๆ เขียนๆเป็ นรูปร่างขึ ้นถ้ าสังเกตอย่างใกล้ ชิดจะพบว่าเด็กจะค่อยๆ เปลี่ยน
จากการขีดเขียนเป็ นเส้ นๆไปเป็ นแบบที่เป็ นรูปเป็ นร่าง โดยขันแรกเด็
้
กจะขีดๆ เขียนๆ โดยลากเส้ น
ไปมาหลายครัง้ ด้ วย สีเทียน ดินสอหรื อพู่กนั รูป ร่างของภาพจะมีความหมาย และค่อยๆชัดเจนขึ ้น
แต่ไม่มีเส้ นขอบเขตที่ชดั เจนหลังจากนัน้ เด็กจะค่อยๆ ค้ นพบรู ปร่างต่างๆ ในขณะเดียวกันเส้ นที่
แสดงขอบเขตของรูปร่างก็ชดั เจนขึ ้นเด็กจะวาดรูปร่างที่ค้ นุ เคยได้ เช่น วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า สามเหลี่ยมและรู ปกากบาท ฯลฯ รู ปแต่ละรูปเป็ นการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ด้ วยการ
ฝึ กฝน การขีดๆเขียนๆ ตลอดเวลา
ขันที
้ ่3 รู้จกั ออกแบบ
ขันรู
้ ้ จกั ออกแบบ (Design stage) ขันนี
้ ้เด็กเริ่มมีความสามารถรวมการขีดๆ
เขียนๆ ที่เป็ นรูปร่างเข้ าด้ วยกัน ทาให้ เกิดเป็ นรูปโครงสร้ างหรื อเค้ าโครงในช่วงนี ้
เด็กเริ่ ม จะนารู ปร่ างต่าง ๆ มารวมกันเป็ นโครงสร้ างที่ ค้ ุนเคย เช่น การนาเอากากบาทใส่ลงใน
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า (รู ป ที่ 1 ) หรื อรู ปวงกลมเล็กใส่ลงในวงกลมใหญ่ (รูปที่ 2) รู ปที่ 1 รู ปที่ 2เมื่อเด็ก
นาเอารู ปร่ างต่างๆมารวมกัน เช่นนี ้ก็แสดงว่าเด็กเริ่ มเข้ าสู่ขนตอนที
ั้
่เรี ยกว่าขันรู
้ ้ จกั ออกแบบ เด็ก
เรี ยนรู้ว่ารูปร่างต่างๆเหล่านัน้ สามารถขยับตาแหน่งได้ เช่น วางติด กัน วางใกล้ ๆ กันหรื อวางห่างๆ
กันหรื อนารูป 2 หรื อ 3 หรื อมากกว่ามารวมกันเป็ นแบบ นอกจากนี ้เด็กยังสามารถรวมวัตถุรูปทรง
ต่างๆ เข้ าด้ วยกันมีความสามารถและรู้วา่ วัตถุตา่ งๆ มีสี รูปร่างน ้าหนัก คุณภาพ และมีชื่อเรี ยกการ
ที่เด็กเอากากบาทใส่ลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้ าหรื อเอาวงกลมเล็กใส่ลงในวงกลมใหญ่ เด็กจะได้ เพิ่ม
ประสบการณ์ในการเห็น และเพิ่มความมีไหวพริบขึ ้น
ขันที
้ ่ 4 การวาดแสดงเป็ นภาพ
ขันการวาดแสดงเป็
้
นภาพ (Pictorial stage) ขันนี
้ ้เป็ นขันขี
้ ดๆเขียนๆ ของเด็กอายุ
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4 หรื อ 5 ขวบ ซึง่ เริ่มจะแยกแยะวัตถุที่เหมือนกันตามมาตรฐานของผู้ใหญ่ได้ ขนนี
ั้ ้
เป็ นขันต่
้ อจากขันรู
้ ้ จักออกแบบ (Design stage) เด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ จะเริ่ มเขียนรู ปแบบที่ให้
ภาพชัดเจนพอที่ผ้ ใู หญ่ จะรู้ ได้ ขันตอนนี
้
แ้ สดงถึงความเป็ นเด็กที่โตขึน้ และมีจินตนาการเด็กจะ
สามารถรวมขันตอนต่
้
างๆที่ผ่านมาข้ างต้ นทังหมดเข้
้
าด้ วยกัน เพื่อมุ่งไปสู่งานที่เป็ นจริ ง และเป็ น
การแสดงถึงงานศิล ปะด้ วยจากการเริ่ ม ต้ นวาดรู ป วงกลม อาจจะกลายเป็ นจุดเริ่ ม ต้ นของการ
ค้ นพบความสัมพันธ์ของศิลปะ ตัวอย่างเช่น การลากเส้ นรัศมีออกจากจุดศูนย์กลาง หรื อออกจาก
ลงกลมก็ดเู หมือนเป็ นแสงอาทิตย์ที่ออกจากดวงอาทิตย์ (รูปที่ 5) หรื อบางทีอาจจะดัดแปลงเป็ นรูป
ตะขาบได้ (รู ปที่ 6)รู ปที่ 5 รู ปที่ 6งานศิลป์โดยเฉพาะรู ปนีเ้ ป็ นขบวนการของความคิดสร้ างสรรค์
อันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเอง พระอาทิตย์ หรื อตะขาบเกิดจากการรวมของเส้ น และวงกลมทาให้
เห็นรูปดังกล่าวมากกว่าจะเห็นเป็ นวงกลม และเส้ น เป็ นความจริ งที่ว่างานศิลป์ในแต่ละส่วนจะมี
ความสัมพันธ์กบั ภาพทังภาพเช่
้
นเดียวกับมีความสัมพันธ์กบั ส่วนอื่นๆ
สรุ ปได้ ว่า พัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็ นพัฒนาการที่มีลกั ษณะเฉพาะของเด็กแต่
ละคนซึ่งจะมีพฒ
ั นาการแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กับปั จจัยต่างๆ เช่น การอบรมเลี ้ยงดู สภาพแวดล้ อม
การส่งเสริ ม พัฒ นาการที่ ถูกต้ อง พร้ อมทัง้ การสนับสนุนด้ านร่ างกาย โดยเฉพาะในเรื่ องการให้
กาลังใจเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ ยิ่ง ในการพัฒ นาความคิด สร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
3.2 พัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์ ในเด็ก
3.2.1. อายุ 0-2 ปี มีพัฒนาการด้ านจินตนาการ อายุ 2 ปี มีความพร้ อมที่จะสารวจ
สิ่งแวดล้ อมรอบตัว
3.2.2. อายุ 2-4 ปี ตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหม่ ใช้ จินตนาการกับการเล่น มีความเป็ นตัว
ของตัวเองสูง แต่ชว่ งความสนใจสัน้
3.2.3. อายุ 4-6 ปี สนุกกับการวางแผน สนุกกับการเล่น การทางานชอบเล่นสมมติ
และทดลองเล่นบทบาทต่าง ๆ โดยใช้ จินตนาการ มีความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆแม้ จะ
เข้ าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ ไม่ดีนกั พัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์ในเด็กวัยเรี ยน
(อายุ 6-12ปี )
3.2.4. อายุ 6-8 ปี จินตนาการสร้ างสรรค์เปลี่ ยนไปสู่ความจริ งมากขึ ้นชอบบรรยาย
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ นคาพูดรักการเรี ยนรู้ และต้ องการประสบการณ์ ที่ท้าทายและสร้ าง
ความสนุกสนาน
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3.2.5. อายุ 8-10 ปี สามารถสร้ างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ ความสามารถเฉพาะตัว มี
ความสามารถในการเรี ยบเรี ยงคาถาม ความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มพูนมากขึ ้น
3.2.6. อายุ 10-12 ปี ชอบการสารวจค้ นคว้ า ชอบการทดลอง มีสมาธิหรื อช่วงความ
สนใจนานขึน้ เด็ กผู้ห ญิ ง ชอบเรี ย นรู้ จากหนั ง สื อและการเล่น สมมติ เด็ กผู้ช ายชอบเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ ตรงช่วงวัยนี ้จะมีพฒ
ั นาการด้ านศิลปะและดนตรี จุดอ่อนคือเป็ นช่วงวัยที่ขาดความ
มัน่ ใจในผลงานของตนเอง ความคิดสร้ างสรรค์ลดลงบางช่วง เพราะเป็ นช่วงที่ พยายามปรับตัวเข้ า
กับกลุม่ เพื่อนเลียนแบบเพื่อน ลดความคิดอิสระ สุภาภรณ์ เลื่อมกุมาร (2012)
3.3 พัฒนาการทางความคิดสร้ างสรรค์ ของเด็กปฐมวัย
การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยเกี่ยวข้ องกับพัฒนาการด้ านความคิดสร้ างสรรค์ โดย
มี แ บบแผนที่ แ ตกต่า งกัน ออกไป จากพัฒ นาการด้ า นอื่ น ๆ Torrance ได้ ส รุ ป พัฒ นาการด้ า น
ความคิดสร้ างสรรค์เด็กทารกก่อนวัยเรี ยน ( อายุ 0-๖ ปี ) ว่าเด็กมีความสามารถพัฒนาจินตนาการ
ได้ ตงั ้ แต่ขวบปี แรกด้ วยการเรี ย นรู้ จากสิ่งเร้ ารอบตัว เช่น เสี ย ง จังหวะ เมื่ อ อายุ ๒ ขวบ ความ
กระตือรื อร้ นที่จะใช้ ประสาทสัมผัสเริ่มมีมากขึ ้นตามลาดับ ช่วงอายุ ๒ - ๔ ปี เด็กสามารถเรี ยนรู้สิ่ง
ต่างๆ จากประสบการณ์ตรง และประสาทสัมผัสที่พร้ อมสาหรับสิ่งแปลกใหม่ตามธรรมชาติ เริ่ มมี
ความรู้สึกเริ่ มเป็ นตัวของตัวเอง มักทาในสิ่งที่เกินความสามารถของตนเอง ชอบจินตนาการ จวบ
จนอายุช่วง ๔-๖ปี เด็กเริ่ มสนุกสนานกับการวางแผน การเล่นและสามารถเชื่อโยงเหตุการณ์ตา่ งๆ
แม้ จะไม่เข้ าใจในเหตุการณ์มากนัก เด็กชอบทดลองเล่นบทบาทสมมติตา่ งๆ โดยใช้ จินตนาการของ
เด็กเอง
ความคิด สร้ างสรรค์ เป็ นลัก ษณะของความคิ ด ส่ว นบุค คลที่ ส ามารถคิ ด ได้ อ ย่า ง
หลากหลายและคิดได้ อย่างคล่องแคล่ว เพื่อแก้ ปัญหาในสถานการณ์ ที่กาหนดขึน้ ลักษณะของ
บุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์ เราสามารถสังเกตได้ จากพฤติกรรมการแสดงออก สามารถสรุปได้
ดังนี ้
1. มีความกระหายใคร่ร้ ูอยูเ่ ป็ นนิจ กระตุ้นความคิดด้ วยความอยากรู้อยากเห็น
2. ชอบสืบเสาะแสวงหา สารวจ ศึกษา ค้ นคว้ าและทดลอง
3. ชอบซักถาม พูดคุยและตังค
้ าถามที่แปลกๆ
4. ช่างสงสัยและแปลกประหลาดใจในสิ่งที่พบเห็นอยูเ่ สมอ
5. ช่างสังเกต จดจา และค้ นพบสิ่งที่ขาดหายไปได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็ ว
6. ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด ถ้ าเกิดข้ อสงสัยจะต้ องรี บหาคาตอบโดยไม่ต้อง
รี รอ
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7. มีอารมณ์ขนั เสมอ สร้ างความสุขในโลกส่วนตัวด้ วยมุมมองที่แปลก
8. มีสมาธิในสิ่งที่ตนสนใจ
9. พึงพอใจและสนุกสนานกับการใช้ ความคิด
10. สนใจสิ่งต่างๆอย่างกว้ างขวาง
11. มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง เปิ ดกว้ างทางความคิดเพื่อพิจารณา
12. มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง มีความเชื่อมัน่ ทางความคิดและการกระทา
13. มี ความสามารถทางด้ านการจิ นตนาการ ชอบคิดหาวิธีการที่ ห ลากหลาย
เพื่อให้ แก้ ปัญหา
สรุป คือ เด็กที่มีความคิดสร้ างสรรค์จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งเราสามารถ
สังเกตและส่งเสริ มให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทางความคิดให้ เป็ นบุคคลที่สร้ างสรรค์สงั คมและตนเองได้
เป็ นอย่างดีการส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์จาเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้และฝึ กฝน โดยเน้ นกระบวนการ
เทคนิควิธีเป็ นสาคัญ มากกว่าการเรี ยนรู้ที่ตวั เนื ้อหาสาระ เมื่อความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งที่ดีที่แฝง
เร้ นภายใต้ ตวั ตนของบุคคล การส่งเสริ ม และพัฒ นาให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ตงแต่
ั ้ เยาว์วยั จึง
สามารถที่จะกระทาได้ โดยอาศัยเทคนิควิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย
(วีณา ประชากูล & ประสาท เนืองเฉลิม, 2553) (พัชรี วลั ย์ เกตุแก่นจันทร์ , 2544)
การสร้ างสรรค์ คือ ความสามารถของมนุษย์ที่จะคิดแก้ ปัญหาและพัฒนาจนสามารถ
ประดิษฐ์ ผลิตผลใหม่ๆ การคิดริเริ่มในสิ่งที่แปลกใหม่ เพื่อสนองความต้ องการของตนเองและสังคม
ดังนัน้ การริ เริ่ มสร้ างสรรค์จึงเป็ นการกระทาให้ ก้าวหน้ าแปลกจากเดิม ดีขึ ้น งดงามยิ่งขึน้ หรื อมี
คุณ ค่ายิ่ง ขึน้ การที่ ม นุษ ย์ ร้ ู จักการสร้ างสรรค์ ทาให้ โลกได้ รับการพัฒ นาในด้ านต่างๆ มี ความ
เจริ ญ ก้ าวหน้ าจนถึ ง ปั จ จุบัน และเชื่ อ ว่าโลกจะเปลี่ ย นไปสู่ค วามเจริ ญ ทางวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยัง้ ตราบใดที่ยังมีการสร้ างสรรค์อย่างต่อเนื่องจุดเริ่ มต้ น
ของการสร้ างสรรค์สิ่ งต่างๆ ในโลกนี ้ เกิ ดจากความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นคุณ สมบัติพิเศษของ
มนุษย์ จึงมีการศึกษาและพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของคนเราให้ เจริญงอกงาม เพื่อเป็ นพื ้นฐาน
นาไปสู่ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าของชาติบ้านเมือง เนื่องจากความคิดสร้ างสรรค์สามารถที่จะฝึ กฝน
ทดลองปฏิบตั จิ นเกิดประสบการณ์ และนาไปสูก่ ารค้ นพบแนวทางใหม่ๆ เพื่อการสร้ างงานต่อไป
4. ชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
4.1 ความหมายของชุดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ชุ ด กิ จ กรรมเป็ นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาอย่ า งหนึ่ ง ที่ ร วบรวมสื่ อ
กระบวนการ และกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ต่างๆ เพื่ อเป็ นสื่ อการระหว่างผู้ สอนกับผู้เรี ยน ให้ เกิดการ
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เรี ยนรู้ แก่ผ้ เู รี ยนตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ สนอง
วัตถุประสงค์ของหลังสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่เน้ นการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา ทาให้ สามารถแก้ ปัญหาทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนได้ เป็ นการจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์
จริ งฝึ กการปฏิบัติให้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนอย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระการเรี ยนรู้
ด้ านต่างๆ (ทัศนวรรณ รามณรงค์)
ชุดกิจกรรม (Activity Package) เป็ นชื่อที่ตงขึ
ั ้ น้ มาใหม่ ซึ่งเดิมจะใช้ ชื่อต่างกัน เช่น
ชุดการสอนหรื อชุดการเรี ยนมาจากคาว่า lnstructional Package หรื อ Learning Package หรื อ
lnstructionalKits เดิมใช้ คาว่า “ชุดการสอน” เพราะเป็ นสื่อที่ครู ผ้ สู อนนามาใช้ ประกอบการสอน
แต่ตอ่ มาแนวคิดในการยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น นักการศึกษา
จึง เปลี่ ย นมาใช้ ค าว่า “ชุด การเรี ย น”(Learning Package) เพราะการเรี ย นรู้ เป็ นกิ จ กรรมของ
นักเรี ยนและการสอนเป็ นกิจกรรมของครู กิจกรรมของครูกบั นักเรี ยนจะต้ องเกิดควบคูก่ นั (บุญเกื ้อ
ควรหาเวช, 2542) ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ คาว่า”ชุดกิจกรรม”
แคปเฟอร์ แ ละแคปเฟอร์ (กรกฎ แพทย์ ห ลัก ฟ้ า. 2552:33; อ้ า งอิ ง จาก (Rossett
Allison, 1981)( Kapfer&Kapfer.1972: 3-10) ให้ ความหมายว่า ชุดการสอนเป็ นรู ปแบบของการ
สื่อสารระหว่างครูและนักเรี ยน ซึ่งประกอบด้ วยคาแนะนาที่ให้ นกั เรี ยนได้ ทากิจกรรมการเรี ยนจน
บรรลุพฤติกรรมที่เป็ นผลของการเรี ยนรู้การรวบรวมเนื ้อหาที่นามาสร้ างชุดกิจกรรมนันได้
้ มาจาก
ขอบข่ายความรู้ที่หลักสูตรต้ องการให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้และเนื ้อหาจะต้ องตรงและชัดเจน ที่จะสื่อ
ความหมายให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายของการเรี ยน
(วิชยั วงษ์ ใหญ่ , 2542) ได้ ให้ ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ ว่าชุดกิจกรรมเป็ นระบบ
การผลิตและการนาสื่อการเรี ยนหลายอย่างมาสัมพันธ์ กั นและมีคุณค่าส่งเสริ มซึ่งกันละกัน สื่ อ
อย่างหนึง่ อาจใช้ เพื่อเร้ าความสนใจ สื่ออีกอย่างหนึง่ ใช้ เพื่ออธิบายข้ อเท็จจริงของเนื ้อหาและสื่ออีก
อย่างหนึ่งอาจใช้ เพื่อก่อให้ เกิดการเสาะแสวงหา อันนาไปสู่ความเข้ าใจอันลึกซึ ง้ และป้องกันการ
เข้ าใจความหมายผิดสื่อการสอนเหล่านี เ้ รี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า สื่อประสมนามาใช้ ให้ สอดคล้ องกับ
เนื ้อหาเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น (ศศศร เดชะกุล.2553:30;อ้ างอิงจาก ธันย์ชนก แดนโพธิ์.2551:ออนไลน์)
ระพินทร์ โพธิ์ศรี ได้ ให้ ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ ว่า ชุดกิจกรรม คือสื่อการสอนที่
ประกอบไปด้ วยจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทีสะท้ อนถึงปั ญหาและความต้ องการในการเรี ยนรู้ เนื ้อหา
กิจกรรมการเรี ยนรู้และกิจกรรมประเมินผลการเรี ยนรู้ที่นามาบู รณาการเข้ าด้ วยกันอย่างเป็ นระบบ
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สามารถนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ศศศร เดชะกุล. 2553:30; ธันย์ชนก
แดนโพธิ์.2551:ออนไลน์อ้างอิงจาก ระพินทร์ โพธิ์ศรี .2537:40)
4.2. ประเภทของชุดกิจกรรม
ชุดกิจกกรมแต่ละประเภทมีจดุ มุ่งหมายในการใช้ แตกต่างกันตามแต่ละประเภทของ
ชุดกิจกรรมซึง่ มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ แบ่งประเภทชุดกิจกรรมไว้ ดงั นี ้
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาการสอนและผลิ ต วัส ดุอุป กรณ์ ก ารสอนคณิ ต ศาสตร์
(2524:250-251) ได้ แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ชุดกิจกรรมสาหรับครู เป็ นชุดสาหรับจัดให้ ครูโดยเฉพาะ มีค่มู ือและเครื่ องมือ
สาหรับ ครู ซึ่ง จะน าไปใช้ ส อนให้ เด็ก เกิ ด พฤติก รรมที่ ค าดหวัง ครู เป็ นผู้ด าเนิ น การและควบคุม
กิจกรรมทังหมด
้
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในการทากิจกกรมโดยมีครูเป็ นผู้ดแู ล
2. ชุดกิจกรรมสาหรับนักเรี ยน เป็ นชุดกิจกรรมสาหรับจัดให้ นักเรี ยน เรี ยนด้ วย
ตนเองครู มี ห น้ าที่ เพี ย งจัด อุป กรณ์ และมอบชุด กิ จ กรรมให้ แล้ วคอยรั บ รายงานเป็ นระยะๆ ให้
คาแนะนาเมื่ อมีปัญ หาและประเมินผลชุดกิ จกรรมนี ้ จะฝึ กการเรี ยนด้ วยตนเองเมื่อนักเรี ยนจบ
การศึกษาจากโรงเรี ยนนี ้ไปแล้ ว ก็สามารถเรี ยนรู้หรื อศึกษาสิ่งต่างๆได้ ด้วยตนเอง
3. ชุดกิจกรรมสาหรับครูและนักเรี ยนใช้ ร่วมกัน ชุดนี ้มีลกั ษณะผสมผสานระหว่าง
ชุด แบบที่ 1และชุด แบบที่ 2 ครู เป็ นผู้ค อยดูแล และกิ จ กรรมบางอย่างครู ต้ อ งเป็ นผู้แสดงน าให้
นักเรี ยนดูกิจกรรมบางอย่างนักเรี ยนต้ องทาด้ วยตนเอง ชุดกิจกรรมแบบนี ้เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ กบั
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ซึง่ จะเริ่มฝึ กให้ ร้ ูจกั การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็ นผู้ดแู ล
(วาโร เพ็งสวัสดิ,์ 2544) ได้ แบ่งประเภทของชุดการเรี ยนการสอนตามลักษณะใช้ งาน
แบ่งเป็ น 3 ประเภทไว้ ดงั นี ้
1. ชุดกิจกรรมสาหรับประกอบคาบรรยาย เป็ นชุดการสอนที่กาหนดกิจกรรมและ
สื่อการสอนให้ ครูได้ ใช้ ประกอบการสอนแบบบรรยาย เพื่อเปลี่ยนบทบาทให้ ครูพดู น้ อยลง และเปิ ด
โอกาสให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากขึ ้น ชุดกิจกรรมการสอนนี ้จะมีเนื ้อหา
เพียงอย่างเดียวและใช้ กบั นักเรี ยนทังชั
้ นเรี
้ ยน
2. ชุดกิจกรรมสาหรับกิจกรรมแบบกลุม่ ชุดกิจกรรมแบบกลุม่ นี ้มุง่ เน้ นที่ตวั ผู้เรี ยน
ได้ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน และอาจจัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบของศูนย์การเรี ยน ชุดกิจกรรม
แบบกิจกรรมกลุ่มจะประกอบด้ วยชุดกิจกรรมย่อยที่มีจานวนเท่ากับศูนย์การเรี ยนที่แบ่งไว้ ในแต่ละ
หน่วย ในแต่ละศูนย์การเรี ยนรู้จะมีสื่อการเรี ยนที่ครบชุดตามจานวนผู้เรี ยน การเรี ยนอาจจะจัดใน
รูปแบบรายบุคคลหรื อผู้เรี ยนทังศู
้ นย์ใช้ ร่วมกัน
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3. ชุดกิจกรรมสาหรับรายบุคคล เป็ นชุดกิจกรรมที่จดั ระบบขันตอนเพื
้
่อให้ ผ้ เู รี ยน
ใช้ เรี ยนรู้ด้วยตนเองตามลาดับความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อศึกษาจบแล้ วจะทาการทดสอบ
ประเมินผลความก้ าวหน้ าและศึกษาชุกิจกรรมอื่นต่อไปตามลาดับ เมื่อมีปัญหาผู้เรี ยนจะปรึกษา
ร่วมกันระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอนและครูผ้ สู อนก็พร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือทันที ชุดกิจกรรมแบบนี ้
จัด ขึน้ เพื่ อ ส่ง เสริ ม ศัก ยภาพการเรี ย นรู้ ของแต่ล ะบุค คลให้ พัฒ นาการเรี ย นรู้ ของตนไปจนสุด
ความสามารถโดยไม่เสียเวลารอคอยผู้อื่น ซึ่งชุดกิจกรรมแบบนีบ้ างครัง้ เรี ยกว่า ”บทเรี ยนโมดูล ”
(lnstructional Module)
4.3 องค์ ประกอบของชุดกิจกรรม
ในการสร้ างชุดกิจกรรมเพื่อนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนในวิชาต่างๆ ผู้สร้ างจะต้ อง
ศึก ษาองค์ ป ระกอบของชุด กิ จ กรรมว่า มี อ งค์ ป ระกอบหลัก อะไรบ้ า ง เพื่ อ จะได้ น ามาก าหนด
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรม
นันแตกต่
้
างกันออกไป ประกอบด้ วยสื่อประสมในรูปแบบของวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการตังแต่
้ สอง
อย่างขึ ้นไป โดยใช้ วิธีการจัดระบบ เพื่อให้ ชดุ กิจกรรมแต่ละชุดมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์
ในตัวเอง ดังนัน้ ในชุดกิจกรรมจึงมีองค์ประกอบดังนี ้
ฮุส ตัน และคนอื่ น ๆ(Houston: et al. 1972: 10-15) ได้ ให้ ส่ ว นประกอบของชุด
กิจกรรมไว้ ดงั นี ้
1. คาชี ้แจง (Prospectus) ในส่วนนีอ้ ธิบายถึงความสาคัญของจุดมุ่งหมายของ
ขอบข่ายชุดกิจกรรมสิ่งที่ผ้ เู รี ยนจะมีความรู้ ก่อนเรี ยนและขอบข่ายของกระบวนการทังหมดในชุ
้
ด
กิจกรรม
2. จุ ด มุ่ ง หมาย (Objectives) คื อ ข้ อความที่ ก าหนดว่ า ผู้ เรี ย นจะประสบ
ความสาเร็จอะไร หลังเรี ยน
3. การประเมิ น ผลเบื อ้ งต้ น (Pre-assessment) มี จุ ด ประสงค์ 2 ประการคื อ
เพื่ อให้ ทราบว่า ผู้เรี ยนอยู่ในการเรี ยนรู้ จากชุดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนนัน้ และเพื่ อให้ ดูว่าได้
สัมฤทธิ์ ผลตามจุดประสงค์เพียงใด การประเมินเบื ้องต้ นนี ้อาจจะอยู่ในการทดสอบแบบข้ อเขียน
ปากเปล่า การทางาน ปฏิ กิริยาตอบสนองต่อคาถามง่ายๆ เพื่ อให้ ร้ ู ถึงความต้ องการและความ
สนใจ
4. การกาหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือการกาหนดแนวทางและวิธีเพื่อ
ไปสูจ่ ดุ ประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยให้ ผ้ เู ขียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมนันๆ
้
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5. ประเมิ น ขั น้ สุ ด ท้ าย (Post- assessment) เป็ นข้ อทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
หลังจากที่เรี ยน
(บุญ เกื อ้ ควรหาเวช, 2542) ได้ กล่าวว่า องค์ประกอบที่ ส าคัญ ภายในชุดกิ จกรรม
สามารถจาแนกออกเป็ น 4 ส่วนคือ
1. คู่มื อ ครู เป็ นคู่มื อ แผนการสอนส าหรั บ ผู้ส อนหรื อ ผู้เรี ย นตามชนิ ด ของชุด
กิจกรรม
2. บัต รค าสั่ง หรื อ ค าแนะน า เป็ นส่ ว นที่ บ อกให้ ผู้ เรี ย นด าเนิ น การเรี ย นหรื อ
ประกอบกิจกรรมแต่ละอย่าง ตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้
3. เนือ้ หาสาระและสื่อ เป็ นสื่อการสอนต่างๆ ที่บรรจุในชุดกิจกรรม ตามบัตรที่
กาหนดให้
4. แบบประเมิ น ผล เป็ นแบบประเมิ น ผลที่ อ ยู่ ใ นชุ ด กิ จ กกรมอาจจะเป็ น
แบบฝึ กหัดให้ เติมคาในช่องว่าง เลือกคาตอบที่ถูก จับคู่ ดู ผลจากการทดลอง หรื อให้ ทากิจกรรม
เป็ นต้ น
(วรรณทิ พ า รอดแรงค้ า & พิ ม พั น ธ์ เดชะคุป ต์ , 2542) กล่ า วว่ า ชุด กิ จ กรรมมี
องค์ประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. ชื่อกิจกรรม เป็ นส่วนที่บอกให้ ทราบถึงลักษณะที่ต้องการฝึ ก
2. คาชี ้แจง เป็ นส่วนที่อธิบายความมุง่ หมายและความสาคัญของกิจกรรม
3. จุดมุง่ หมาย เป็ นส่วนที่ระบุจดุ มุง่ หมายที่สาคัญของกิจกรรมนันๆ
้
3.1 จุดมุ่งหมายทัว่ ไป เป็ นส่วนที่บอกจุดมุ่งหมายปลายทางหรื อพฤติกรรมที่
ต้ องการให้ เกิดขึ ้นตามกิจกรรมนัน้
3.2 จุด มุ่งหมายเชิ ง พฤติกรรม เป็ นส่วนชี บ้ ่งให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงพฤติกรรมที่
กาหนดโดยสังเกตและวัดได้ และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คาดหวัง
4. แนวคิด เป็ นส่วนที่ระบุเนื ้อหาหรื อมโนมติของกิจกรรมนัน้
5. สื่อ เป็ นส่วนที่ระบุถึงวัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็ นในการดาเนินกิจกรรม
6. เวลาที่ ใช้ เป็ นส่ ว นที่ ร ะบุ จ านวนโดยประมาณว่า กิ จ กรรมนัน้ ควรใช้ เวลา
เพียงใด
7. ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม เป็ นส่วนที่ระบุวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ วิธีการจัดกิจกรรมนี ้ได้ จดั ไว้ เป็ นขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
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7.1 ขันน
้ า เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยนก่อนเริ่ มทากิ จกรรมฝึ กทักษะ
แต่ละทักษะ
7.2 ขัน้ กิ จ กรรม เป็ นส่ ว นที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม ได้ ฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารทดลอง
7.3 ขันอภิ
้ ปราย เป็ นส่วนที่ผ้ เู รี ยนจะได้ มีโอกาสนาเอาประสบการณ์ ที่ได้ จาก
ขันกิ
้ จกรรมมาวิเคราะห์เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ชดั เจนและแม่นยา
7.4 ขัน้ สรุ ป เป็ นส่ ว นที่ ผ้ ู สอนและผู้ เรี ย นประมวลข้ อ ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากขัน้
กิจกรรมและขันอภิ
้ ปรายแล้ วนามาสรุปหาสาระและใจความสาคัญ
8. การประเมินผล เป็ นการทดสอบผู้เรี ยนหลังจากจบบทเรี ยนของแต่ละกิจกรรม
9. ภาคผนวก เป็ นส่วนที่ให้ ความรู้แก่ครูผ้ สู อน
หลักในการสร้ างชุดกิจกรรม
เมื่อลงมือสร้ างชุดกิจกรรม ผู้สร้ างจะต้ องรู้ถึงหลักการสร้ างชุดกิจกรรม ว่าต้ องมีการ
ดาเนินการอย่างไร ซึง่ ก็ได้ มีนกั การศึกษาหลายท่านที่ได้ เสนอหลักในการสร้ างชุดกิจกรรมไว้ ดงั นี ้
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , สมเชาว์ เนตรประเสริ ฐ , & สุดา สินสกุล , 2521) ได้ กล่าวถึง
ขันตอนการผลิ
้
ตชุดกิจกรรม 10 ขันคื
้ อ
1. กาหนดหมวดหมูเ่ นื ้อหาและประสบการณ์
2. กาหนดหน่วยการสอน
3. กาหนดหัวเรื่ อง
4. กาหนดมโนทัศน์และหลักการ
5. กาหนดวัตถุประสงค์
6. กาหนดกิจกรรมการเรี ยน
7. กาหนดแบบประเมินผล
8. เลือกและผลิตสื่อการสอน
9. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
10. การใช้ ชดุ กิจกรรม
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(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533) ได้ กล่าวถึงขันตอนในการสร้
้
างชุดการเรี ยน
ไว้ ดงั นี ้
1. วิเคราะห์เนื ้อหา ได้ แก่ การกาหนดหน่วย หัวเรื่ องและมโนคติ
2. การวางแผน เป็ นการวางแผนไว้ ลว่ งหน้ าโดยกาหนดรายละเอียดไว้
3. การผลิตสื่อการเรี ยน เป็ นสื่อประเภทต่างๆ ที่กาหนดไว้ ในแผน
4. หาประสิทธิภาพ เป็ นการประเมินคุณภาพของชุดการเรี ยนการสอน โดยนาไป
ทดลองใช้ ปรับปรุงให้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(สุกิจ ศรี พรหม) ได้ กล่าวถึงขันตอนในการสร้
้
างชุดการสอนประกอบด้ วยขันตอน
้
10
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. กาหนดหมวดหมู่ เนื ้อหาและประสบการณ์ อาจกาหนดเป็ นหมวดวิ ชา หรื อบ
รูณาการแบบสหวิทยาการตามที่เหมาะสม
2. กาหนดหน่วยการสอน แบ่งเนื ้อหาออกเป็ นการสอนโดยประมาณเนื ้อหาวิชาที่
ครูจะถ่ายทอดความรู้แก่นกั เรี ยนได้ ในหนึง่ สัปดาห์หรื อหนึง่ ครัง้
3. กาหนดหัวเรื่ อง ผู้สอนจะต้ องถามตนเองว่าในการสอนแต่ละหน่วยควรให้
ประสบการณ์แก่ผ้ เู รี ยนอะไรบ้ าง แล้ วกาหนดออกมาเป็ น 4-6 หัวข้ อ
4. กาหนดมโนทัศน์และหลักการ ให้ สอดคล้ องกับหัวเรื่ องโดยสรุ ปรวมแนวคิด
สาระ และหลักเกณฑ์สาคัญไว้ เพื่อเป็ นแนวทางจัดเนื ้อหามาสอนให้ สอดคล้ องกัน
5. กาหนดวัตถุประสงค์ให้ สอดคล้ องกับหัวเรื่ องเป็ นจุดประสงค์ทั่วไปก่อน แล้ ว
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไว้ ทกุ ครัง้
6. กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ อ งกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ซึง่ เป็ นแนวทางการเลือกและการผลิตสื่อการสอน
7. กาหนดแบบประเมินผล ต้ องประเมินผลให้ ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยใช้ แบบสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ ผ้ สู อนทราบว่าหลังจากการผ่านกิจกรรมเรี ยบร้ อยแล้ วนักเรี ยนได้
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอปุ กรณ์และวิธีการที่ครูใช้ ถือเป็ นสื่อการสอน
ทังสิ
้ ้น เมื่อผลิตสื่อการสอนของแต่ละหัวเรื่ องแล้ วก็จดั สื่ อการสอนเหล่านันไว้
้ เป็ นหมวดหมู่ในกล่อง
ที่เตรี ยมไว้ ก่อนนาไปทดลองหาประสิทธิภาพ เรี ยนว่า”ชุดการสอน”
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9. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เพื่อเป็ นการประกันว่า ชุดการสอนที่สร้ าง
ขึ ้นมีประสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้ างจาเป็ นต้ องกาหนดเกณฑ์ขึ ้นล่วงหน้ า โดยคานึงถึงหลักการ
ที่วา่ การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการเพื่อช่วยให้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรี ยนให้ บรรลุผล
10. การใช้ ชดุ การสอน ที่ได้ รับการปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
สามารถนาไปสอนผู้เรี ยนได้ ตามประเภทของชุดการสอนและตามระดับการศึกษาโดยกาหนด
ขันตอนการใช้
้
ดงั นี ้
10.1. ให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อพิจารณาพื ้นฐานความรู้เดิมของ
ผู้เรี ยน (ใช้ เวลาประมาณ 10-15 นาที)
10.2. ขันน
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
10.3. ขัน้ ประกอบกิ จกรรมการเรี ยน (ขัน้ สอน) ผู้สอนบรรยายหรื อแบ่งกลุ่ม
ประกอบกิจกรรมการเรี ยน
10.4. ขันสรุ
้ ปผลงานเรี ยน เพื่อสรุปมโนทัศน์และหลักการที่สาคัญ
10.5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อดูพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากกระบวนการสร้ างชุดการเรี ยนการสอนหรื อชุดกิจกรรม
จิตวิทยาที่นามาใช้ ในชุดกิจกรรม บลูม (Bloom.B.S. 1976: 115-124) กล่าวว่า การ
สอนที่มีประสิทธิภาพประกอบด้ วยลักษณะที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. การให้ แนวทาง (Cues) คือคาอธิ บายของครู ที่ทาให้ นักเรี ยนเข้ าใจชัดเจนว่า
เมื่อเรี ยนเรื่ องนันๆ
้ แล้ วจะต้ องมีความสามารถอย่างไร ต้ องทาอะไร
2. การมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยน (Participation) เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรี ยน
3. การเสริ ม แรง(Reinforcement) ทัง้ การเสริ ม แรงภายนอก เช่น สิ่ ง ของ การ
กล่าวติชมหรื อการเสริมแรงภายในตัวนักเรี ยนเอง เช่น ความอยากรู้อยากเห็น ฯลฯ
4. ก ารให้ ข้ อมู ล ย้ อน กลั บ และการแก้ ไขข้ อบ กพ ร่ อ ง (Feedback and
Corrections) จะต้ องมีการแจ้ งผลการเรี ยนและข้ อบกพร่องให้ นกั เรี ยนทราบ
จิตวิทยาที่นามาใช้ ในชุดกิจกรรมจะเห็นได้ ว่า ชุดกิจกรรมที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน
นั น้ จะต้ องยึ ด หลั ก และการด าเนิ น งานตามหลั ก จิ ต วิ ท ยา โดยมุ่ ง ให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ตาม
ความสามารถจากง่ายไปหายากตามลาดับ ประกอบกับผู้เรี ยนสามารถรู้ถึงผลของการกระทาของ
ตนเอง เน้ นผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิกิจกรรม เร้ าความสนใจด้ วยสื่อที่หลากหลาย ในการวิจยั
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ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ยึดหลักจิตวิทยาของ บลูม (Bloom. 1976: 115-124) เพื่อเป็ นแนวทางในการช่วยให้
การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ ้นได้
4.4. ประโยชน์ ของชุดกิจกรรม
ในการใช้ ชดุ กิจกรรมเพื่อช่วยในการจัดการเรี ยนการสอน นักการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไว้ ดงั นี ้
กรรณิกา ไผทฉันท์ (2541:21) กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไว้ ดงั นี ้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ ความสามารถตามความต้ องการของตน ช่วยให้ ทุกคน
ประสบความสาเร็จในการเรี ยนรู้ได้ ทงสิ
ั ้ ้น ตามอัตราการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
1. ฝึ กตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
2. ช่วยให้ ผ้ สู อนสามารถถ่ายทอดเนื ้อหาประสบการณ์ที่ซบั ซ้ อน และมีลกั ษณะ
เป็ นนามธรรมสูงซึง่ สามารถถ่ายทอดด้ วยบรรยายได้ ดี
3. ช่วยให้ การเรี ยนรู้เป็ นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกภาพของผู้สอน
4. ช่วยสร้ างความพร้ อมและความมัน่ ใจให้ กบั ผู้สอน
5.เร้ าความสนใจของผู้เรี ยนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องในประเทศและต่ างประเทศ
รัฐนนท์ สว่างผล (2558) การศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ก่อนและหลังการ
ทดลองสอนด้ วยชุดกิ จกรรมศิล ปะสร้ างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิ พันธุ์ มี ความมุ่ง
หมายเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านในถุ้ง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ก่อนและหลัง การทากิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการของอารี
สุทธิพนั ธุ์ พบว่า ความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนหลังจากการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงให้ เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ตามแนวคิดวิธีการ
ของอารี สุทธิพนั ธุ์ ส่งผลในนักเรี ยนมีการพัฒนาการทางด้ าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และพัฒนาการทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ทาให้ นกั เรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ที่สงู ขึ ้น มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมศิล ปะสร้ างสรรค์ตามแนวคิดวิธี การของอารี สุทธิ พันธุ์ อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก
สมศรี แสงธนู (2545:66) ศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการ
จัดกิ จ กรรมการวาดภาพบนทรายเปี ยกแบบครู ให้ ก ารเสริ ม แรง พบว่าเด็กปฐมวัย ก่อนการจัด
กิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปี ยกแบบครู ให้ การเสริ มแรงในแต่ละ
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ช่วงสัปดาห์ มีความสามารถทางภาษาด้ านการฟั งและการพูดโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .001 และเมื่ อวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์ พบว่า
คะแนนความสามารถทางภาษาด้ านการฟั งและพูด โดยเฉลี่ ยรวมมี การเปลี่ยนแปลงในทางที่
เพิ่มขึ ้น ตลอดช่วงเวลา 8 สัปดาห์
จากเอกสารงานวิจยั สรุปได้ ว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสามารถส่งเสริ มพัฒนาการด้ าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้ เด็กได้ เป็ นอย่างดี เด็กทุกคนมีความสุขที่ได้ แสดงออกถึง
ความรู้ สึกนึกคิดต่างๆ สื่อออกมาในรู ปแบบของการสร้ างสรรค์ผลงานในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการปั น้ การพิมพ์ ภาพ การพับ การตัดปะ การประดิษฐ์ โดยเฉพาะการสร้ างสรรค์ผลงานที่
ออกมาในรูปแบบของการวาดภาพระบายสี ทังนี
้ ้เพราะกิจกรรมการวาดภาพเป็ นกิจกรรมสาคัญ ที่
เด็กทุกคนเริ่ ม เรี ยนรู้ การสร้ างผลงานทางศิลปะโดยการขีดเขียนต่างๆ ออกมาเป็ นรู ปภาพแล้ ว
สามารถสื่อความหมายและบอกความรู้สึกได้ ในวัยเริ่มต้ นแห่งการเรี ยนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
จิน ดา กิ จ พูนวงศ์ (2537:89-91) ได้ ศึกษาเรื่ องผลการฝึ กความคิด อเนกนัยที่ มี ต่อ
ความคิดสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 พบว่า
1. นัก เรี ย นที่ ได้ รั บ การฝึ กความคิ ด อเนกนัย และผลผลิ ต ที่ มี เนื อ้ หาต่า งกัน มี
ความคิดสร้ างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดสร้ างสรรค์ด้านความคิดยืนหยุ่น ความคิด
สร้ างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม และความคิดสร้ างสรรค์รวมทุกด้ านแตกแต่งกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ.05
2. นักเรี ยนที่ มี ระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกัน ความคิดสร้ างสรรค์ ด้ าน
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด สร้ างสรรค์ด้านความคิดยืดหยุ่น และความคิดสร้ างสรรค์รวมทุก
ด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ด้านความคิด
ริเริ่มแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างการฝึ กกับระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีผลต่อความคิด
สร้ างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดสร้ างสรรค์ด้านความคิดยืดหยุ่น ความคิดสร้ างสรรค์
ด้ านความคิดริเริ่มและความคิดสร้ างสรรค์รวมทุกด้ านอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
(อารี รังสิ นัน ท์ , 2527) ได้ ทาการศึก ษาความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนระดับชัน้
อนุบาล ประถมศึกษาปี ที่ 1,2,3 และ 4 เพื่อสารวจและเปรี ยบเทียบคุณลักษณะสาคัญ 3 ประการ
ของความคิดคล่องตัว ความคิดริ เริ่ มและความคิดตกแต่ง ซึ่งใช้ แบบทดสอบการคิดสร้ างสรรค์โดย
อาศัยรูปภาพแบบ ก. ของทอร์ แรนซ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ การศึกษา ได้ แก่ กลุ่มนักเรี ยนจากภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ จานวน
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3,123 คน ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 มีความคิดคล่องตัว ความคิดริเริ่ ม
และความคิดตกแต่ง สูงสุด กลุ่ม ที่ มี ความคิดคล่องตัวต่าสุด คื อ กลุ่ม นักเรี ยนชัน้ อนุบ าล ส่วน
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษามีความคิดตกแต่งต่าสุด
จงใจ ขจรศิล ป์ (2532:80) ได้ ศึกษาเรื่ องการศึกษาลักษณะการจัดกิ จ กรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์และการเล่น ตามมุม ที่ มี ต่อความคิดสร้ างสรรค์ และความเชื่อ มั่นในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย พบว่า
1. เด็ ก ปฐมวัย ที่ ไ ด้ รั บ การจัด กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ แ ละการเล่น ตามมุ ม
แตกต่างกัน มีความคิดสร้ างสรรค์แตกแต่ง กล่าวคือ เด็กที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
และการเล่นตามมุมแบบริ เริ่ มอย่างอิสระ มีระดับคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความคิดสร้ างสรรค์
ทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ ความคิดริ เริ่ ม ความคิดละเอียดลออ และความคิดคล่องตัว สูงกว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์และการเล่นตามมุมแบบครูชี ้แนะ
2. เด็ ก ปฐมวัย ที่ ไ ด้ รั บ การจัด กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ แ ละการเล่น ตามมุ ม
แตกต่างกัน มี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเองแตกต่างกัน กล่าวคื อ เด็ก ที่ ได้ รับ การจัด กิ จ กรรมศิล ปะ
สร้ างสรรค์และการเล่นตามมุมแบบริ เริ่ มอย่างอิสระ มีระดับคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความ
เชื่อมัน่ ในตนเองสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์และการเล่นตามมุมแบบครู
ชี ้แนะ
(ฝนทิพย์ มีชธู น, 2014) การพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัยด้ วยชุดกิจกรรม
ศิลปะสร้ างสรรค์ ได้ ดาเนินการพัฒ นาทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัยโดยใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์โดยกาหนด ชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์โดยเนื ้อหาการเรี ยนการสอนส่งเสริมให้ เด็กรับรู้
ถึงความงามทางสุนทรี ยศาสตร์ ทางศิลปะและพัฒนาทักษะด้ วยกิจกรรมที่หลากหลาย
วิเคราะห์ความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการพัฒนาทักษะทางศิลปะ
ของเด็กปฐมวัยแยกเป็ นรายด้ านในแต่ละกิจกรรม พบว่า เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกต่างของคะแนนพัฒ นาการทักษะทางศิลปะแยกเป็ นรายด้ านก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง ผลการพัฒนาทักษะทางศิลปะหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
สาหรับนักเรี ยนชันอนุ
้ บาล 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงให้ เห็นว่าชุดกิจกรรม
ศิลปะสร้ างสรรค์สามารถพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัยให้ พฒ
ั นาในระดับสูงขึ ้น
เคลลี่ (Miller John, 2015) ศึก ษาเปรี ยบเที ยบผลการฝึ กตามแบบแผนเสริ ม สร้ าง
ประสบการณ์ทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางศิลปะเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ในระดับชัน้
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ประถมศึกษาปี ที่ 1 ผลปรากฏว่า ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กที่เข้ าร่วมตามแผนกับเด็กที่ไม่ได้ เข้ า
ร่วมตามแผนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์สรุปได้
ว่าจากแบบทดสอบวัดความคิดสร้ างสรรค์ด้านรูปภาพของทอร์ แรนซ์ (Torrance Figural Tests of
Creative Thinking) ที่ใช้ วดั ก่อนฝึ กและหลังฝึ ก เด็กที่เข้ าร่ วมในแผนฝึ กเสริ มสร้ างประสบการณ์
ทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางศิลปะ กับเด็กที่ไม่ได้ เข้ าร่วมตามแผน มีคา่ เฉลี่ยของ
ความคิดริ เริ่ ม และความคิดละเอียดลออแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคั ญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 แต่
ค่าเฉลี่ยของความคิดคล่องแคล่วและความคิดยืดหยุ่นไม่ตา่ งกัน กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์นนเป็
ั้ น
กิจกรรมที่มีความสาคัญอีกทังยั
้ งช่วยส่งเสริ มให้ เด็กเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ตรง โดยใช้ ประสาท
สัมผัสทัง้ 5 เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ สงั เกตสัมผัสและจัดกระทากับวัตถุตา่ งๆ เสริ มสร้ างความสามารถ
ทางสติปัญญาได้ ดี เหมาะสมกับการจัดให้ กบั เด็กเพื่อพัฒนาเด็กให้ เจริ ญงอกงาม ทังด้
้ านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาได้ เป็ นอย่างดี
ซัม ป์สัน (Simpson.1999:106) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผลสัม ฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนความคิดสร้ างสรรค์ ความฉลาด แรงจูงใจ และเพศของเด็กปั ญ ญาเลิศ งานวิจัยครัง้ นี ใ้ ช้
รูปแบบของ เรนซูลี่ (Renzulli) อธิบายลักษณะความเป็ นเลิศทางสติปัญญาเกี่ยวกับความฉลาด
ระดับสูง ความสามารถทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์และการปฏิบตั ิงานขันสู
้ ง กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนปั ญญาเลิศ เกรด 5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ คา่ สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั ผลการศึกษาพบว่า
ความฉลาด และแรงจูงใจเป็ นปั จจัยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แต่ความคิดสร้ างสรรค์ไม่จาเป็ น
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และเพศไม่เป็ นปั จจัยสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของเด็กปั ญญา
เลิศ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั เพื่ อการพัฒนาชุดกจิกรรมสร้ างสรรค์
ผ่านขบวนความคิดของเด็กในช่วงอายุ 7-9 ปี ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2. วิธีการสร้ างและหาประสิทธิ์ภาพของเครื่ องมือ
3. แบบแผนที่ใช้ ในการวิจยั
4. วิธีการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าการทดลอง
5. สถิตที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 7-9 ปี ในสถาบันสอนศิลปะเด็ก
Kolor Me Art School จานวน 10 คน ระยะเวลาในการทลอง 1 เดือนครึ่ง ระหว่างเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์ เป็ นจานวน 12 ครัง้ ใน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้ แก่วนั เสาร์ และวันอาทิตย์
เป็ นจานวนการทดลองทังหมด
้
5 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตั ว แปรอิ ส ระ (lndependent Variable) คิ อ ชุ ด กิ จ กรรมภาพ วาดระบายสี
สร้ างสรรค์
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variadle) คือ ผลงานภาพวาดระบายสีกับความภูมิใจ
ในผลงานความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. แผนการเรี ยนรู้ของชุดกิจกรรมวาดภาพระบายสีสร้ างสรรค์
2. แบบทดสอบผลลัพธ์ วัดความคิดสร้ างสรรค์ของผลงานภาพวาดระบายสี โดยใช้
ทฤษฎีของ Guilford
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3. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนศิลปะด้ านเนื ้อหาความรู้ด้านทักษะทางทัศน์
ศิลป์ของเด็กกลุม่ ที่ทดลองด้ วยชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์
วิธีการสร้ างและหาประสิทธิ์ภาพของเครื่ องมือ
การสร้ างแผนการจัดกิจกรรม
แผนการสอนด้ วยชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ 5 แผนการเรี ยน แผนละ
50 นาทีโดยใช้ เวลาเรี ยนทังหมด
้
4 ชัว่ โมง 10 นาที มีดงั นี ้
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
กิจกรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปั น้ ลงแผ่นแป้งพิซซ่า
กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage ลงบนขนมปั งโดนัท
กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์
การสร้ างชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ มีขัน้ ตอนการสร้ างดังต่ อไปนี ้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จากเอกสารต่ า งๆและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ แผนชุ ด
กิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ เพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์ และหลักสูตรคูม่ ือ การศึกษาของ
กรมวิชาการ ได้ แก่
1.1 การขูด ขีด เขียน ระบายด้ วยสีชนิดต่าง ๆ ด้ วยวิธีการต่าง ๆ กัน มีลกั ษณะ
สองมิติคือกว้ างและยาว ส่วนมิติที่สามคือความตื ้นลึกนันอยู
้ ่ที่ความรู้ สึกของผู้ที่ได้ ชมภาพนัน้ ๆ
การวาดภาพระบายสี ซึ่งส่วนหนึ่งในการทาให้ จินตนาการเราสวยมากขึ น้ ก็เป็ นการระบายสีซึ่งการ
ระบายสีแต่ชนิดของก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไป การที่เด็กได้ วาดภาพขึ ้นมาจากประสบการณ์จริงที่
ส่งผลกระทบทางด้ านจิตใจ ต่อการใช้ ชีวิตประจาวัน โดยการวาดภาพใช้ สีระบายด้ วยเทคนิคต่างๆ
เพื่อให้ เด็กมีความกระตือรื อร้ นและสนุกสนานเพลิดเพลินในการสร้ า งสรรค์ผลงาน การปั น้ เป็ น
กิจกรรมศิลปะที่พฒ
ั นาอวัยวะกล้ ามเนื ้อนิ ้วมือและแขนให้ มีทกั ษะคล่องแคล่ว โดยใช้ วสั ดุที่มีความ
อ่อนตัวต่างๆมาปั น้ ม้ วน คลึง ทุบ ในเป็ นรูปร่ างรูปทรง การปั น้ กับการระบายสีจะช่วยเสริ มสร้ าง
การประสานสัมพันธ์ ระหว่างประสาทตากับกล้ ามเนื ้อนิ ้วมือให้ ดียิ่งขึ ้นและยังเป็ นการส่งเสริ มเด็ก
ในด้ านการแสดงออกทางด้ านความรู้ สึกและจิ น ตนาการ การจัดกิ จ กรรมส่ง เสริ ม พัฒ นาการ
กล้ ามเนื ้อเล็กประเภทกิจกรรมสร้ างสรรค์ตา่ งๆ การวาดภาพระบายสี การปั น้ ดินน ้ามัน การทดลอง
ด้ วยสี การตัด พับ ฉีกปะกระดาษ การทาศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ
1.2 การฉีด ตัด ปะ คือ กิจกรรมศิลปะผ่า นการฉีก ตัดกระดาษสีหรื อเศษวัสดุทา
กาวแล้ วนาไปปะติดบนกระดาษ ให้ เกิดเป็ นภาพหรื อรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการ ช่วยให้ เด็ก ๆ มี
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กล้ ามเนือ้ มือที่แข็งแรงและสามารถบังคับกล้ ามเนือ้ มือไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ อย่างคล่องแคล่ว
สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนีย้ งั จะช่วยให้ เด็ก ๆได้ ฝึกการประสาน
สัมพันธ์ของตากับมือ เพิ่มสมาธิ และกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์
1.3 งานประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งที่จดั ทาขึ ้น โดยใช้ ความคิด สร้ างสรรค์ให้ เกิดความ
ประณีต สวยงาม น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์ การประดิษฐ์ เศษวัสดุ เป็ นการช่วยส่งเสริ ม
ให้ เด็กเห็นคุณ ค่าการประยุกต์ให้ เศษวัสดุใกล้ ตวั ช่วยรักษาสิ่งแวดล้ อม เกิดความภาคภูมิใจต่อ
ผลงานของตนเอง ส่งเสริ มให้ เด็กเรี ยนรู้ด้วยการลงมือกระทา มี ส่วนร่วมทังความคิ
้
ด จิตใจ สมอง
เกิ ดความประทับใจ เรี ยนรู้ ด้วยความเข้ าใจ จะทาให้ เด็กค่อยๆ เกิดความคิด สร้ างจินตนาการ
นาไปสูก่ ารคิดค้ น การแก้ ปัญหาและสร้ างสรรค์งานใหม่ๆได้
1.4 สื่ อ ประสม คื อ การใช้ สื่ อ การสอนต่า งๆ เหล่ า นี ไ้ ม่ ว่า จะเป็ นสื่ อ ชนิ ด หรื อ
ประเภทใดก็ตาม ผู้สอนอาจจะใช้ สื่อครัง้ ละเพียงอย่างเดียวหรื ออาจจะใช้ สื่อร่วมกันหลายๆ อย่าง
ในรู ปแบบของ“สื่อประสม”( Multimedia ) ก็ได้ ในการใช้ สื่อประสมนี ้เป็ นการนาสื่อประเภทต่างๆ
มาใช้ ร่วมกัน โดย อาจเป็ นการใช้ กบั ผู้เรี ยนกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรื อในการศึกษารายบุคคล การใช้
สื่อประสมนี ้โดยทัว่ ไปแล้ วจะใช้ สื่อแต่ละอย่างเป็ นขันตอนไป
้
แต่ในบางครัง้ ก็อาจใช้ สื่อหลายชนิด
พร้ อมกันได้ ในปั จจุบนั ได้ มีการนาวัสดุมาผลิตเป็ นชุดสื่อประสม การใช้ สื่อประสมจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
มีประสบการณ์ จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ได้ พบวิธีการที่จะเรี ยนในสิ่งที่ต้องการได้ ด้วย
ตนเองมากยิ่งขึ ้นหรื อมีอีกความหมายหนึง่ ว่า สื่อประสม หมายถึงการนาวัสดุอปุ กรณ์ชนิดต่างๆ
2. ภายในชุดกิจกรรมแต่ละชุดจะประกอบด้ วยหัวข้ อ ในการวิจยั และวิเคราะห์เนื ้อหา
การสอนให้ เหมาะสมต่อ การสร้ างบทเรี ย น โดยพิ จ ารณาจากกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ วิช าศิล ปะ
ลักษณะเนื ้อหา และสาระการเรี ยนรู้ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1. ชื่อกิจกรรม เป็ นการตังชื
้ ่อชุดกิจกรรมให้ มีความน่าสนใจและสอดคล้ องกับ
จุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
2.2 สาระสาคัญ คาชีแ้ จงการใช้ ชุดกิจกรรม เป็ นส่วนที่อธิบายถึงลักษณะของ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละชุดกิจกรรม
2.3 จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นหลังจากที่นักเรี ยนทาชุด
กิจกรรมเสร็จเรี ยนร้ อยแล้ ว
2.4 เนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ เป็ นส่วนที่อธิบายถึงเนื ้อหาที่ใช้ ในชุดกิจกรรม
2.5 สื่อการเรี ยนรู้ เป็ นส่วนที่ระบุถึง สื่อ วัสดุอปุ กรณ์ที่ต้องใช้ ในแต่ละชุดกิจกรรม
2.6 กิจกรรม เป็ นส่วนที่อธิบายถึงขันตอนและวิ
้
ธีการดาเนินกิจกรรม
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2.7 การวัดผลและการประเมินผล เป็ นส่วนที่ประเมินการพัฒนาทักษะทางศิลปะ
ของเด็กหลังการปฎิบตั งิ านจากชุดกิจกรรมวาดภาพระบายสีสร้ างสรรค์
การสร้ างและหาคุณ ภาพของแผนการสอน แบบสัง เกตผลงานภาพวาดระบายสี
สร้ างสรรค์เพื่อวัดความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนที่มีตอ่ ผลการเรี ยนรู้
กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้ างเครื่องมือ
1. สร้ างแผนการสอนวิชาศิลปะและแบบสังเกตผลงานภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์
ของนักเรี ยน เพื่อวัดผลความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนที่มีตอ่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี
2. หาคุณภาพของแบบสังเกตการณ์วาดภาพระบายสีสร้ างสรรค์ ในด้ านเนื ้อหาการ
แสดงออกของภาพวาดระบายสี การจัดองค์ประกอบ การใช้ สี เพื่อถ่ายทอดสะท้ อนถึงความรู้สกึ
3. กาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ในชุดกิจ กรรมการเรี ยนการสอน และสื่ อการ
สอนให้ ครอบคลุมกับเนื ้อหา
4. นาเนื ้อหาที่วิเคราะห์ในชุดกิจกรรมมาสร้ างแผนการเรี ยนการสอน โดนใช้ เวลาใน
การเรี ยนการสอนแผนละ 50 นาที
แบบแผนที่ใช้ ในการวิจัย
การกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอน โดยพิจารณานาข้ อมูลพื ้นฐาน แนวคิด
ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง และกรอบแนวคิดการพัฒ นารู ปแบบการสอน มากาหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการสอน มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
แนวคิดพื ้นฐานของรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวคิดของ
กิลฟอร์ ด จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวข้ องกับความคิดสร้ างสรรค์ สามารถสรุปเป็ นแนวคิดพื ้นฐาน
ของรูปแบบการสอน ดังนี ้
1. เรี ยนรู้ด้วยกระบวนการคิดสร้ างสรรค์
2. ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้
3. ผู้เรี ยนสร้ างความรู้ด้วยตนเองและเรี ยนรู้อย่างกระตือรื อร้ น
4. เน้ นการเรี ยนรู้ โดยการแก้ ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ของ
ผู้เรี ยน
หลัก การของรู ปแบบการสอนเพื่ อ พัฒ นาความคิด สร้ างสรรค์ ตามแนวคิด ของกิ ล
ฟอร์ ด มีสาระสาคัญดังนี ้
1. ในการเรี ยนการสอนผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือ
กระทาในกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้ างผลงานทางความคิดสร้ างสรรค์
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2. ผู้เรี ยนมีการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ในการแก้ ไขปั ญหา โดยใช้
กระบวนการแก้ ปัญหา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือกระทาในการแก้ ไขปั ญหา
3. ผู้เรี ยนมี การสร้ างผลงานทางความคิดสร้ างสรรค์จ ากการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ
สิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับ
ผู้สอน
4. ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการวางแผนในการกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวคิดของกิล
ฟอร์ ดโดยมุ่งเสริ ม สร้ างความคิดสร้ างสรรค์ และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาศิลปะเป็ น
สาคัญมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นความสามารถทางความคิดแบบอเนกนัยที่คิดหลาย
แง่หลายมุมเพื่อให้ เกิดความคิดแปลกใหม่ ในการแก้ ไขปั ญหาของผู้เรี ยนได้ อย่างเหมาะสม
2. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิ ชาศิล ปะ เป็ นความสามารถทางการเรี ยน
รายวิชาศิลปะของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
เนื ้อหาของรู ปแบบการสอนเพื่อพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวคิดองกิลฟอร์ ด
ได้ แก่เนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้ในรายวิชาศิลปะในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะตามหลักสูตรการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2544
ขันตอนการเรี
้
ยนการสอนของรู ปแบบการสอนเพื่อพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ตาม
แนวคิดของกิลฟอร์ ด โดยได้ นาแนวคิดของกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ และทักษะกระบวนการทาง
ศิลปะ มาสรุปเป็ นขันตอนการเรี
้
ยนการสอนในรูปแบบการสอน ได้ ดงั นี ้
1. ขันที
้ ่ 1 อธิ บายชีแ้ นะในผู้เรี ยนมีความสนใจในชุดกิจกรรม โดยการเชื่อมโยง
กิ จ กรรมจากประสบการณ์ จ ริ ง ในชี วิ ต ประจ าวัน ของตัว ผู้ เรี ย น เป็ นขัน้ ตอนที่ ผ้ ู เรี ย นเผชิ ญ
สถานการณ์ ปั ญ หา โดยผู้เรี ย นจะต้ อ งสื่ อความคิด และจิ ต นาการออกมาเป็ นผลงาน ในขัน้ นี ้
ครู ผ้ ูส อนกระตุ้ นให้ ผู้เ รี ย นพบสถานการณ์ จ ากภาพความทรงจ า และถ่ า ยทอดออกมาเป็ น
กระบวนการคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ สื่อประกอบในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เป็ นมิ ติด้านเนื อ้ หา ได้ แก่
รูปภาพ สัญลักษณ์ และพฤติกรรม เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนแสดงออกและระบุเรื่ องราวจากกิจวัตรประจาวัน
เพื่อถ่ายทอดออกมาตามจิตนากรอย่างกระตือรื อร้ น
2. ขัน้ ที่ 2 เตรี ย มการและรวบรวมข้ อมู ล เป็ นขัน้ ตอนที่ ผ้ ู เรี ย นวางแผนเพื่ อ
รวบรวมข้ อมูลที่สาคัญและเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ที่ประทับใจในชีวิตประจาวันที่จะแสดงออกมา
เป็ นตัวผลงาน ในขัน้ นี ผ้ ้ ูสอนให้ ข้อมูลแนะนา และสาระการเรี ยนรู้ ที่สาคัญ ของรายวิช า และให้
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ผู้เรี ยนได้ รวบรวมข้ อ มูล เพิ่ ม เติม จากการท ากิ จ กรรมการเรี ยนรู้ โดยผู้ส อนคอยเป็ นผู้แ นะน า
ช่วยเหลือผู้เรี ยนอย่างใกล้ ชิด
3. ขัน้ ที่ 3 วิเคราะห์ เป็ นขัน้ ตอนที่ ผ้ ูเรี ย นน าข้ อ มูล ต่างๆ ในสิ่ ง ที่ ป ระทับ ใจใน
กิจวัตรประจาวัน ที่ ได้ รับจากกิ จกรรมการเรี ยนรู้ มาวิเคราะห์ ถึงความสัม พันธ์ ของข้ อมูลที่ เป็ น
เนือ้ หาในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ แก่ รู ปภาพ สัญลักษณ์ และพฤติกรรม โดยผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนพิจารณา
เรื่ องราวที่เกี่ยวและสรุปของข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์
4. ขันที
้ ่ 4 คัดเลือกข้ อมูล เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยนพิจารณาประมวล คัดเลือก เพื่อให้
ได้ ข้อมูลที่ตอบโจทย์ เพื่อแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงตามความต้ องการ โดยผู้สอนคอยช่วยเหลือแนะนา
5. ขันที
้ ่ 5 คิดและลงมือทา ให้ ผลงานมีประสิทธิภาพ เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยน สรุปถึง
ข้ อมูล ที่ มี ความสัม พันธ์ กันกับโจทย์ ที่ครู ผ้ ูสอนแนะแนวให้ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทาง และกรอบของ
ความคิดในการสร้ างสรรค์ผลงาน ซึง่ ในขันนี
้ ้ผู้สอนคอยช่วยเหลือในการทางานของผู้เรี ยนเพื่อให้ ได้
ความคิดที่แปลกใหม่ให้ มากที่สดุ
6. ขัน้ ที่ 6 ผู้ เรี ย นได้ ลงมื อ ปฏิ บัติ ก ารสร้ างสรรค์ ผ ลงานด้ วยความคิ ด และ
จินตนาการ โดยสังเคราะห์รวบรวมข้ อมูลผ่านขบวนความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ ู เรี ยนสรุ ป
ความรู้สึกนึกคิดที่ได้ จากการวิเคราะห์มาทาให้ กระจ่างชัดเจนยิ่ งขึ ้น ตามประสบการณ์ของผู้เรี ยน
ในขันนี
้ ้ครูผ้ สู อนช่วยเหลือแนะนาให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างแผนผังความคิดที่แสดงถึงความรู้สึกของผู้เรี ยน
ที่เกิดขึน้ แล้ วนาเสนอแก่ผ้ ูเรี ยนคนอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิ ดจากประสบการณ์ ที่เกิ ดขึน้ จาก
กิจกรรมการเรี ยนรู้
7. ขัน้ ที่ 7 นาผลงานวาดภาพระบายสีสร้ างสรรค์มาประเมิ นผล เป็ นขัน้ ตอนที่
ผู้เรี ยนได้ ประเมินผลงาน และกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของตนเอง ในขันนี
้ ้ผู้สอนประเมินผลงาน
และกระบวนการคิ ด สร้ างสรรค์ ข องผู้ เรี ย น โดยคอยแนะน าช่ ว ยเหลื อในการน าความรู้ และ
กระบวนการที่ได้ ไปใช้ ในการเรี ยนรู้ครัง้ ต่อไป
จากขัน้ ตอนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบการสอนเพื่อพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์
ตามแนวคิดของกิลฟอร์ ด สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. ขันที
้ ่ 1 อธิบายชี ้แนะ
2. ขันที
้ ่ 2 การเตรี ยมและรวบรวมข้ อมูล
3. ขันที
้ ่ 3 วิเคราะห์
4. ขันที
้ ่ 4 การคัดเลือกข้ อมูล
5. ขันที
้ ่ 5 คิดและการทา
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6. ขันที
้ ่ 6 ลงมือปฏิบตั ิ
7. ขันที
้ ่ 7 ประเมินผล

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบน
แผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
เรื่ อง หน้ าคน
เวลา 50 นาที
มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ศ1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัด
1. อธิบายเรื่ องราวในจินตนาการโดนใช้ ภาพในการสื่อความหมาย
2. สร้ างสรรค์ผลงานโดยการใช้ เทคนิคการระบายสี เป่ าสี ดีดสี ลงบนผิวที่เด็กไม่
เคยชินเพื่อในเด็กมีความสนใจ กระตืนรื อ ร้ นในการสร้ างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ให้ มีความเป็ น
โครงสร้ างของรูปภาพที่สมบูรณ์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้ นกั เรี ยนสามารถกล้ าแสดงออกในเรื่ องของความคิดสร้ างสรรค์กบั จินตนาการ
โดยการใช้ วสั ดุที่มีพื ้นผิวที่ไม่ค้ นุ ชินกับการสร้ างสรรค์ผลงานโดยให้ เด็กได้ คานึงถึงการสร้ างสรรค์ที่
เปิ ดกว้ างและสามารถต่อยอดความคิดกับสิ่งที่ไม่เคยคุ้นชิน ที่ไม่ใช้ แค่บ นแผ่นกระดาษเพียงอย่าง
เดียว ควรฝั กใฝ่ ในการเรี ยนรู้สิ่งที่แปลกใหม่และมุง่ มัน่ ในการทางาน
เนื ้อหา
ให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจถึงเนื อ้ เรื่ อง หัวข้ อของกิจกรรม โดยจะเน้ นถึงอารมณ์
ร่วมในการแสดงออกถึงตัวผลงานที่นกั เรี ยนสร้ างสรรค์มีความสนุกสนานในการวาดหน้ าหรรษา
มากน้ อยเพียงใด
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กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ชันน
้ า
1. ครู ผ้ ูส อนอธิ บ ายหัวข้ อกิ จ กรรมเรื่ องหน้ าหรรษา ให้ เด็กนักเรี ยนฟั ง และ
สอบถามพูดคุยกับนักเรี ยนถึงสิ่งที่นกั เรี ยนอยากแสดงออก
2. ครู ผ้ ูสอนให้ นักเรี ยนดูภาพตัวอย่างหน้ าตาอารมณ์ ต่างๆที่เด็กนักเรี ยนชื่น
ชอบและให้ เด็กนักเรี ยนได้ จินตนาการตามรูปแบบที่นกั เรี ยนคิด
ชันสอง
้
1. ครู ผ้ ูสอนให้ เด็กนักเรี ยนเริ่ มลงมือทากิจกรรม หน้ าหรรษา โดยเริ่ มจากนา
แผ่นแป้งปอเปี๊ ยะมาแจกให้ เด็กได้ จบั ได้ สัมผัสพืน้ ผิวของตัวแป้งปอเปี๊ ยะว่ามีลักษณะพืน้ ผิวเป็ น
อย่างไร
2. ครู ผ้ ูสอนให้ นักเรี ยนเริ่ มลงมือร่ างเส้ นตามโครงสร้ างของใบหน้ าที่ เด็กชื่น
ชอบและปล่อยให้ เด็กเริ่มใช้ จินตนากรในการสร้ างสรรค์ผลงานของตัวเอง
3. หลังจากนันเมื
้ ่อครูผ้ สู อนได้ เห็นผลงานของเด็กนักเรี ยนที่เริ่มเป็ นรูปร่างแล้ ว
ครูผ้ สู อนก็จะเริ่ มพูดคุยสอบถามถึงแนวความคิดของเด็กนักเรี ยนว่าหน้ าหรรษาของแต่ละคนเป็ น
อย่างไร และต้ องการจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน
4. พอได้ รูปแบบของโครงสร้ างภาพที่ชดั เจนแล้ ว ครูผ้ สู อนก็เริ่ มให้ เด็กนักเรี ยน
ได้ ล งมื อระบายสี ตามความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กโดยไม่เจาะจงว่าจะต้ องเป่ าสีและระบายสีให้
เหมือนหน้ าคนของจริง
ชันสรุ
้ ป
1. ครู ผ้ สู อนคอยควบคุมดูแลเด็กนักเรี ยนในส่วนของขันตอนการระบายสี
้
จน
เสร็จสมบรูณ์ แล้ วรอให้ สีแห้ งจนสนิท ถึงจะเสร็จสมบูรณ์
อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ ในกิจกรรม
1. แผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
2. ดินสอ
3. สีน ้า,สีผสมอาหาร
4. พูก่ นั
5. หลอดเป่ า
6. ถังน ้า
7. ผ้ าเช็ดมือ
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8. ยางลบ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สักเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในการร่วมทากิจกกรม
2. ประเมินผลจากภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ของเด็กนักเรี ยน
เครื่ องมือ
1. แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื่อวัดผลงาน การวัดภาพระบายสีสร้ างสรรค์
2. แบบทดสอบชุด กิ จ กรรมการวาดภาพระบายสี สร้ างสรรค์ โดยสร้ างเป็ น
แบบทดสอบการวาดภาพระบายสีตามคาสัง่ ในหัวข้ อที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
1. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์โดยทฤษฎีของ Guilford
2. แบบประเมินหาค่าเฉลี่ยร้ อยละ
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรี ยนการสอน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ปั ญหา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคประดิษฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
เรื่ อง นักประดิษฐ์ ตวั จิ๋ว
เวลา 50 นาที
มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ศ1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ ใน
รูปแบบผลงานการประดิษฐ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้ สึก
ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัด
1. อธิบายเรื่ องราวในจินตนาการโดนใช้ ภาพในการสื่อความหมาย
2. สร้ างสรรค์ผลงานโดยการใช้ เทคนิคการระบายสี และการประดิษฐ์ ลงบนขนม
ปั งปอนด์ ซึ่งพื ้นผิวที่เด็กไม่เคยชินในการทางานศิลปะเพื่อในเด็กเกิดความสนใจ กระตืนรื อร้ นใน
การสร้ างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ให้ มีความเป็ นโครงสร้ างของรูปภาพที่สมบูรณ์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้ นกั เรี ยนสามารถกล้ าแสดงออกในเรื่ องของความคิดสร้ างสรรค์กบั จินตนาการ
โดยการใช้ วสั ดุที่มีพื ้นผิวที่ไม่ค้ นุ ชินกับการสร้ างสรรค์ผลงานโดยให้ เด็กได้ คานึงถึงการสร้ างสรรค์ที่
เปิ ดกว้ างและสามารถต่อยอดความคิดกับสิ่งที่ไม่เคยคุ้นชิ น ที่ ไม่ใช้ แค่กล่องกระดาษหรื อขวด
พลาสติกเพียงอย่างเดียว ควรฝั กใฝ่ ในการเรี ยนรู้ สิ่งที่แปลกใหม่และมุ่งมั่นในการทางานเพื่อต่อ
ยอดความคิดของนักเรี ยน
เนื ้อหา
ให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจถึงเนื อ้ เรื่ อง หัวข้ อของกิจกรรม โดยจะเน้ นถึงอารมณ์
ร่วมในการแสดงออกถึงตัวผลงานที่นกั เรี ยนสร้ างสรรค์มีความสนุกสนานในการประดิษฐ์ ตกแต่ง
วาดระบายสีให้ สวยงาม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ชันน
้ า
1. ครู ผ้ ูส อนอธิ บายหัวข้ อกิจ กรรมเรื่ องนักประดิษฐ์ ตัวจิ๋วให้ เด็กนักเรี ยนฟั ง
และสอบถามพูดคุยกับนักเรี ยนถึงสิ่งที่นกั เรี ยนอยากแสดงออก
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2. ครูผ้ สู อนให้ นกั เรี ยนดูงานประดิษฐ์ ตวั อย่างที่เด็กนักเรี ยนสนใจ ชื่นชอบและ
ให้ เด็กนักเรี ยนได้ จินตนาการตามรูปแบบที่นกั เรี ยนคิด
ชันสอง
้
1. ครูผ้ สู อนให้ เด็กนักเรี ยนเริ่มลงมือทากิจกรรมนักประดิษฐ์ ตวั จิ๋ว โดยเริ่มจาก
นาขนมปั งปอนด์มาแจกให้ เด็กได้ จบั ได้ สัมผัสพืน้ ผิวของตัวขนมปั งปอนด์ว่ามีลกั ษณะพืน้ ผิวเป็ น
อย่างไร
2. ครู ผ้ สู อนให้ นกั เรี ยนเริ่ มลงมือร่างเรื่ องราวที่นกั เรี ยนจะสื่อลงบนโครงสร้ าง
ของตัวขนมปั งปอนด์ ในรู ปแบบที่เด็กชื่นชอบและปล่อยให้ เด็กเริ่ มใช้ จินตนากรในการสร้ างสรรค์
ผลงานของตัวเอง
3. หลังจากนันเมื
้ ่อครูผ้ สู อนได้ เห็นผลงานของเด็กนักเรี ยนที่เริ่มเป็ นรูปร่างแล้ ว
ครูผ้ สู อนก็จะเริ่มพูดคุยสอบถามถึงแนวความคิดของเด็กนักเรี ยนกิจกรรมของนักประดิษฐ์ จิ๋วของแต่
ละคนเป็ นอย่างไร และต้ องการจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน
4. พอได้ รูปแบบของโครงสร้ างภาพที่ชดั เจนแล้ ว ครูผ้ สู อนก็เริ่ มให้ เด็กนักเรี ยน
ได้ ล งมื อระบายสี ต ามความคิดสร้ างสรรค์ ของเด็ก โดยไม่เจาะจงรู ป แบบและปล่อ ยให้ นัก เรี ย น
แสดงออกได้ อย่างเต็มที่
ชันสรุ
้ ป
1. ครู ผ้ ูส อนคอยควบคุม ดูแลเด็กนักเรี ยนในส่วนของขัน้ ตอนการประดิษ ฐ์
ตกแต่ง ระบายสีจนเสร็ จสมบรูณ์ แล้ วรอให้ สีแห้ งจนสนิท ถึงจะเสร็จสมบูรณ์
อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ ในกิจกรรม
1. ขนมปั งปอนด์
2. สีโปรเตอร์
3. ดินสอ
4. กาว
5. เชือก
6. ลูกปั ด
7. ไม้ เสียบ
8.กระดาษสีตา่ งๆ
9.พูก่ นั
10.ถังน ้า
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11.ผ้ าเช็ดมือ
12. ฝาขวด
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สักเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในการร่วมทากิจกกรม
2. ประเมินผลจากภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ของเด็กนักเรี ยน
เครื่ องมือ
1. แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื่อวัดผลงาน การวัดภาพระบายสีสร้ างสรรค์
2. แบบทดสอบชุด กิ จ กรรมการวาดภาพระบายสี สร้ างสรรค์ โดยสร้ างเป็ น
แบบทดสอบการวาดภาพระบายสีตามคาสัง่ ในหัวข้ อที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
1. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์โดยทฤษฎีของ Guilford
2. แบบประเมินหาค่าเฉลี่ยร้ อยละ
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรี ยนการสอน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ปั ญหา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปั น้ ลงแผ่นแป้งพิซซ่า
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
เรื่ อง ตัวการ์ ตนู สัตว์ในจินตนาการ
เวลา 50 นาที
มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ศ1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัด
1. อธิบายเรื่ องราวในจินตนาการโดนใช้ ภาพในการสื่อความหมาย
2. สร้ างสรรค์ผลงานโดยการใช้ เทคนิคการปั น้ และระบายสี ลงบนแผ่นแป้งพิซซ่า
ที่มีพื ้นผิวที่เด็กไม่เคยชินเพื่อในเด็กมีความสนใจ กระตืนรื อ ร้ นในการสร้ างสรรค์ผลงานที่แปลก
ใหม่ ให้ มีความเป็ นโครงสร้ างของรูปภาพที่สมบูรณ์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้ นกั เรี ยนสามารถกล้ าแสดงออกในเรื่ องของความคิดสร้ างสรรค์กบั จินตนาการ
โดยการใช้ วสั ดุที่มีพื ้นผิวที่ไม่ค้ นุ ชินกับการสร้ างสรรค์ผลงานโดยให้ เด็กได้ คานึงถึงการสร้ างสรรค์ที่
เปิ ดกว้ างและสามารถต่อยอดความคิดกับสิ่งที่ไม่ เคยคุ้นชิน ที่ไม่ใช้ แค่บนแผ่นกระดาษเพียงอย่าง
เดียว ควรฝั กใฝ่ ในการเรี ยนรู้สิ่งที่แปลกใหม่และมุง่ มัน่ ในการทางาน
เนื ้อหา
ให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจถึงเนื อ้ เรื่ อง หัวข้ อของกิจกรรม โดยจะเน้ นถึงอารมณ์
ร่วมในการแสดงออกถึงตัวผลงานที่นกั เรี ยนสร้ างสรรค์มีความสนุกสนานในการใช้ เทคนิคการปั น้
แป้งและวาดภาพระบายสีให้ สวยงาม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ชันน
้ า
1. ให้ สวยงามครูผ้ สู อนอธิบายหัวข้ อกิจกรรมเรื่ องตัวการ์ ตนู สัตว์ในจินตนาการ
ให้ เด็กนักเรี ยนฟั ง และสอบถามพูดคุยกับนักเรี ยนถึงสิ่งที่นกั เรี ยนอยากแสดงออก
2. ครู ผ้ ูสอนให้ นกั เรี ยนดูภาพตัวอย่างสัตว์ต่างๆที่เด็กนักเรี ยนสนใจ ชื่นชอบ
และให้ เด็กนักเรี ยนได้ จินตนาการตามรูปแบบที่นกั เรี ยนคิด
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ชันสอง
้
1. ครูผ้ สู อนให้ เด็กนักเรี ยนเริ่ มลงมือทากิจกรรมตัวการ์ ตนู สัตว์ในจินตนาการ
โดยเริ่ ม จากนาแผ่นแป้งพิซซ่ามาแจกให้ เด็กได้ จับได้ สัมผัสพืน้ ผิวของตัวแป้งพิซซ่าว่ามีลักษณะ
พื ้นผิวเป็ นอย่างไร
2. ครู ผ้ ูส อนให้ นัก เรี ย นเริ่ ม ลงมื อ ร่ างเส้ น ตามสร้ างราวที่ เด็ก ชื่ น ชอบในตัว
การ์ ตนู สัตว์และปล่อยให้ เด็กเริ่มใช้ จินตนากรในการสร้ างสรรค์ผลงานของตัวเอง
3. หลังจากนันเมื
้ ่อครูผ้ สู อนได้ เห็นผลงานของเด็กนักเรี ยนที่เริ่มเป็ นรูปร่างแล้ ว
ครู ผ้ สู อนก็จะเริ่ มพูดคุยสอบถามถึงแนวความคิดของเด็กนักเรี ยนว่าตัวการ์ ตูนสัตว์ที่แต่ละคนชื่น
ชอบและจินตนาการออกมาว่าเป็ นอย่างไร และต้ องการจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน
4. พอได้ รูปแบบของโครงสร้ างภาพที่ชดั เจนแล้ ว ครูผ้ สู อนก็เริ่ มให้ เด็กนักเรี ยน
ได้ ล งมื อร่ างภาพและปั น้ โครงสร้ างแบบตัวการ์ ตูน สัต ว์ต ามความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กโดยไม่
เจาะจงว่าจะต้ องปั น้ หรื อระบายสีให้ เหมือนตัวสัตว์ของจริง
ชันสรุ
้ ป
ครู ผ้ ูสอนคอยควบคุมดูแลเด็กนักเรี ยนในส่วนของขัน้ ตอนการร่ างโครงสร้ าง
และปั น้ ลงตามแบบที่ร่างไว้ รอให้ แป้งที่ปัน้ แห้ งจนสนิทแล้ วจึงค่อยระบายสีจนเสร็ จสมบรูณ์ แล้ วรอ
ให้ สีแห้ ง ถึงจะเสร็จสมบูรณ์
อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ ในกิจกรรม
1. แผ่นแป้งพิซซ่า
2. ดินสอ
3. สีน ้า,สีโปรเตอร์ ,สีผสมอาหาร
4. พูก่ นั
5. ถังน ้า
6. ผ้ าเช็ดมือ
7. ยางลบ
8. แป้งปั น้
9. กาว
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สักเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในการร่วมทากิจกกรม
2. ประเมินผลจากภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ของเด็กนักเรี ยน
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เครื่ องมือ
1. แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื่อวัดผลงาน การวัดภาพระบายสีสร้ างสรรค์
2. แบบทดสอบชุดกิจกรรมการวาดภาพระบายสีสร้ างสรรค์ โดยสร้ างเป็ น
3. แบบทดสอบการวาดภาพระบายสีตามคาสัง่ ในหัวข้ อที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
1. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์โดยทฤษฎีของ Guilford
2. แบบประเมินหาค่าเฉลี่ยร้ อยละ
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรี ยนการสอน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ปั ญหา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบน
ขนมปั งโดนัท
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
เรื่ อง รูปทรงกับจินตนาการ
เวลา 50 นาที
มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ศ1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัด
1. อธิบายเรื่ องราวในจินตนาการโดนใช้ ภาพในการสื่อความหมาย
2. สร้ างสรรค์ผลงานโดยการใช้ เทคนิคการปะติ วาดภาพและระบายสี ลงบนขนม
ปั งโดนัทที่มีพื ้นผิวที่เด็กไม่เคยชินเพื่อในเด็กมีความสนใจ กระตืนรื อร้ นในการสร้ างสรรค์ผลงานที่
แปลกใหม่ ให้ มีความเป็ นโครงสร้ างของรูปภาพที่สมบูรณ์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้ นกั เรี ยนสามารถกล้ าแสดงออกในเรื่ องของความคิดสร้ างสรรค์กบั จินตนาการ
โดยการใช้ วสั ดุที่มีพื ้นผิวที่ไม่ค้ นุ ชินกับการสร้ างสรรค์ผลงานโดยให้ เด็กได้ คานึงถึงการสร้ างสรรค์ที่
เปิ ดกว้ างและสามารถต่อยอดความคิดกับสิ่งที่ไม่เคยคุ้นชิน ที่ไม่ใช้ แค่บนแผ่นกระดาษเพียงอย่าง
เดียว ควรฝั กใฝ่ ในการเรี ยนรู้สิ่งที่แปลกใหม่และมุง่ มัน่ ในการทางาน
เนื ้อหา
ให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจถึ งเนื อ้ เรื่ อง หัวข้ อของกิจกรรม โดยจะเน้ นถึงอารมณ์
ร่วมในการแสดงออกถึงตัวผลงานที่นกั เรี ยนสร้ างสรรค์มีความสนุกสนานในการใช้ เทคนิคการปะติ
และวาดภาพระบายสีลงขนมปั งโดนัทในสวยงาม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ชันน
้ า
1. ครูผ้ สู อนอธิบายหัวข้ อกิจกรรมเรื่ องรูปทรงกับจินตนาการ ให้ เด็กนักเรี ยนฟั ง
และสอบถามพูดคุยกับนักเรี ยนถึงสิ่งที่นกั เรี ยนอยากแสดงออก
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2. ครูผ้ สู อนให้ นกั เรี ยนดูภาพตัวอย่างรูปทรงต่างๆที่เด็กนักเรี ยนสนใจและให้
เด็กนักเรี ยนได้ จินตนาการต่อยอดตามรูปแบบที่นกั เรี ยนคิด
ชันสอง
้
1. ครูผ้ สู อนให้ เด็กนักเรี ยนเริ่มลงมือทากิจกรรมรูปทรงกับจินตนาการ โดยเริ่ ม
จากนาขนมปั งโดนัทมาแจกให้ เด็กได้ จบั ได้ สมั ผัสพื ้นผิวของชิ ้นโดนัทว่ามีลกั ษณะพื ้นผิวเป็ นอย่างไร
2. ครูผ้ สู อนให้ นกั เรี ยนเริ่ มลงมือร่างภาพตามรูปแบบที่นกั เรี ยนสนใจเพื่อสร้ าง
ราวที่เด็กชื่นชอบในตัวรูปร่างรูปทรงและปล่อยให้ เด็กเริ่ มใช้ จินตนากรในการสร้ างสรรค์ผลงานของ
ตัวเอง
3. หลังจากนันเมื
้ ่อครูผ้ สู อนได้ เห็นผลงานของเด็กนักเรี ยนที่เริ่มเป็ นรูปร่างแล้ ว
ครูผ้ สู อนก็จะเริ่มพูดคุยสอบถามถึงแนวความคิดของเด็กนักเรี ยนว่ารูปร่างรูปทรงที่แต่ละคนชื่นชอบ
และจินตนาการออกมาว่าเป็ นอย่างไร และต้ องการจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน
4. พอได้ รูปแบบของโครงสร้ างภาพที่ชดั เจนแล้ ว ครูผ้ สู อนก็เริ่ มให้ เด็กนักเรี ยน
ได้ ลงมือสร้ างรู ปทรงโครงสร้ างลงบนขนมปั งโดนัท ตามความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กโดยไม่เจาะจง
และปะติ ระบายสีให้ สวยงาม
ชันสรุ
้ ป
1. ครูผ้ สู อนคอยควบคุมดูแลเด็กนักเรี ยนในส่วนของขันตอนการระบายสี
้
และ
ปะติตามแบบที่ร่างไว้ รอให้ กาวแห้ งสนิทแล้ วรอให้ สีแห้ ง ถึงจะเสร็จสมบูรณ์
อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ ในกิจกรรม
1. ขนมปั งโดนัท
2. ดินสอ
3. สีน ้า,สีโปรเตอร์ ,สีผสมอาหาร
4. พูก่ นั
5. ถังน ้า
6. ผ้ าเช็ดมือ
7. ยางลบ
8. กาว
9. กระดาษสี สีตา่ งๆ
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วิธีการวัดและประเมินผล
1. สักเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในการร่วมทากิจกกรม
2. ประเมินผลจากภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ของเด็กนักเรี ยน
เครื่ องมือ
1. แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื่อวัดผลงาน การวัดภาพระบายสีสร้ างสรรค์
2. แบบทดสอบชุด กิ จ กรรมการวาดภาพระบายสี สร้ างสรรค์ โดยสร้ างเป็ น
แบบทดสอบการวาดภาพระบายสีตามคาสัง่ ในหัวข้ อที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
1. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์โดยทฤษฎีของ Guilford
2. แบบประเมินหาค่าเฉลี่ยร้ อยละ
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรี ยนการสอน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ปั ญหา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

65
แผนการจัดการเรี ยนรู้ 5. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสื่อผสมลงบนแผ่นแครก
เกอร์
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
เรื่ องฮีโร่ในจินตนาการ
เวลา 50 นาที
มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ศ1.1 สร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี ้วัด
1. อธิบายเรื่ องราวในจินตนาการโดนใช้ ภาพในการสื่อความหมาย
2. สร้ างสรรค์ผ ลงานโดยการใช้ เทคนิคสื่ อผสม (mixed media) ลงบนขนมปั ง
แครกเกอร์ ซึ่งเป็ นผิวที่เด็กไม่เคยชินเพื่อในเด็กมีความสนใจ กระตืนรื อร้ นในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ที่แปลกใหม่ ให้ มีความเป็ นโครงสร้ างของรูปภาพที่สมบูรณ์
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้ นกั เรี ยนสามารถกล้ าแสดงออกในเรื่ องของความคิดสร้ างสรรค์กบั จินตนาการ
โดยการใช้ วสั ดุที่มีพื ้นผิวที่ไม่ค้ นุ ชินกับการสร้ างสรรค์ผลงานโดยให้ เด็กได้ คานึงถึงการสร้ างสรรค์ที่
เปิ ดกว้ างและสามารถต่อยอดความคิดกับสิ่งที่ไม่เคยคุ้นชิน ที่ไม่ใช้ แค่บนแผ่นกระดาษเพียงอย่าง
เดียว ควรฝั กใฝ่ ในการเรี ยนรู้สิ่งที่แปลกใหม่และมุง่ มัน่ ในการทางาน
เนื ้อหา
ให้ นักเรี ยนมีความเข้ าใจถึงเนื อ้ เรื่ อง หัวข้ อของกิจกรรม โดยจะเน้ นถึงอารมณ์
ร่ วมในการแสดงออกถึงตัวผลงานที่ นักเรี ยนสร้ างสรรค์เพื่ อต่ อยอดในการคิด ให้ มี อารมณ์ ร่วม
ความสนุกสนานในการทางาน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ชันน
้ า
1. ครู ผ้ ูสอนอธิ บายหัวข้ อกิจกรรมเรื่ องฮีโร่ ในจินตนาการ ให้ เด็กนักเรี ยนฟั ง
และสอบถามพูดคุยกับนักเรี ยนถึงสิ่งที่นกั เรี ยนอยากแสดงออก
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2. ครูผ้ สู อนให้ นกั เรี ยนดูภาพตัวอย่างของซุปเปอร์ ฮีโร่ ต่างๆที่เด็กนักเรี ยนชื่น
ชอบและให้ เด็กนักเรี ยนได้ จินตนาการตามรูปแบบที่นกั เรี ยนคิด
ชันสอง
้
1. ครูผ้ สู อนให้ เด็กนักเรี ยนเริ่มลงมือทากิจกรรมฮีโร่ในจินตนาการ โดยเริ่ มจาก
น าแผ่น ขนมปั ง แครกเกอร์ ม าแจกให้ เด็ก ได้ จับ ได้ สัม ผัส พื น้ ผิ วของแผ่น ขนมปั ง แครกเกอร์ ว่า มี
ลักษณะพื ้นผิวเป็ นอย่างไร
2. ครูผ้ สู อนให้ นกั เรี ยนเริ่ มลงมือร่างภาพตามแนวคิดที่เด็กชื่นชอบและปล่อย
ให้ เด็กเริ่มใช้ จินตนากรในการสร้ างสรรค์ผลงานของตัวเอง
3. หลังจากนันเมื
้ ่อครูผ้ สู อนได้ เห็นผลงานของเด็กนักเรี ยนที่เริ่มเป็ นรูปร่างแล้ ว
ครู ผ้ สู อนก็จะเริ่ มพูดคุยสอบถามถึงแนวความคิดของเด็กนักเรี ยนว่า ฮีโร่ในจิตนาการของแต่ละคน
เป็ นอย่างไร และต้ องการจะแสดงออกมาในรูปแบบไหน
4. พอได้ รูปแบบของโครงสร้ างภาพที่ชดั เจนแล้ ว ครูผ้ สู อนก็เริ่ มให้ เด็กนักเรี ยน
ได้ ลงมือระบายสี และใช้ เทคนิคสื่อผสมตามความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กโดยไม่เจาะจงรูปแบบว่า
จะต้ องระบายสีให้ เหมือนจริง
ชันสรุ
้ ป
1. ครูผ้ สู อนคอยควบคุมดูแลเด็กนักเรี ยนในส่วนของขันตอนการระบายสี
้
และ
ใช้ เทคนิคสื่อผสม จนเสร็จ แล้ วรอให้ สีแห้ งจนสนิท ถึงจะเสร็จสมบูรณ์
อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ ในกิจกรรม
1. แผ่นแป้งแครกเกอร์
2. ดินสอ
3. สีน ้า,สีโปรเตอร์ ,สีผสมอาหาร
4. พูก่ นั
5. หลอดเป่ า
6. ถังน ้า
7. ผ้ าเช็ดมือ
8. ยางลบ
9. เม็ดโฟม
10. กระดาษสี สีตา่ งๆ
11. เชือกสี
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12. แป้งปั น้
13. กาว
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สักเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในการร่วมทากิจกกรม
2. ประเมินผลจากภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ของเด็กนักเรี ยน
เครื่ องมือ
1. แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื่อวัดผลงาน การวัดภาพระบายสีสร้ างสรรค์
2. แบบทดสอบชุด กิ จ กรรมการวาดภาพระบายสี สร้ างสรรค์ โดยสร้ างเป็ น
แบบทดสอบการวาดภาพระบายสีตามคาสัง่ ในหัวข้ อที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
1. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์โดยทฤษฎีของ Guilford
2. แบบประเมินหาค่าเฉลี่ยร้ อยละ
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรี ยนการสอน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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วิธีดาเนินศึกษาค้ นคว้ าในการทดลอง
กาหนดเกณฑ์ในการสร้ างแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ชุด
กิจกรรมภาพวาดศิลปะสร้ างสรรค์ เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ความเหมาะสมมากที่สุด
มาก ปานกลาง น้ อย โดยคานวณคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีระดับความเหมาะสม
และการแปลความหมายดังนี ้
ระดับความเหมาะสม 4 หมายถึง มากที่สดุ
ระดับความเหมาะสม 3 หมายถึง มาก
ระดับความเหมาะสม 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับความเหมาะสม 1 หมายถึง น้ อย
การแปลผลระดับ คุณ ภาพจากค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ก า
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ตามแนวทางของ (บุญชม ศรี สะอาด, 2538)ดังนี ้
3.51-4.00 หมายถึง ระดับมากที่สดุ / ดีที่สดุ
2.50-3.50 หมายถึง ระดับมาก/ ดีมาก
1.51-2.50 หมายถึง ระดับปานกลาง/ ดี
1.00-1.50 หมายถึง รับน้ อย/ ควรปรับปรุง
1. นาชุดกิจ กรรมภาพวาดระบายสี สร้ างสรรค์ม าเสนอผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบและ
พิจารณาเพื่ อตรวจสอบความถูกต้ อง และความเหมาะสมของเนื อ้ หากิ จกรรมที่ใช้ ในแต่ละชุด
กิจกรรม ว่าแต่ละแผนตรงตามจุดประสงค์ของเนื ้อหาหรื อไม่ จากนันน
้ ากิจกรรมและแบบประเมิน
ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา และความถูกต้ องของภาษา
เพื่อความเหมาะสมของกิจกรรมจากนันน
้ าข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ ไข
2. น าชุด กิ จ กรรมภาพวาดระบายสี ส ร้ างสรรค์ ที่ ผ้ ู เชี่ ย วชาญได้ ต รวจสอบและ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ไปพบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความถูก ต้ อ งของภาษาและความ
เหมาะสมของกิจกรรมและนาชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ กบั เด็กช่วงอายุ 7-9 ปี โรงเรี ยนสอนศิลปะ
เด็ก Kolor Me Art Schoolจ านวน 10 คน โดยใช้ เวลาทัง้ หมด 5 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที เพื่ อศึกษา
ปั ญหาและอุปสรรค์ในการใช้ ชดุ กิจกรรม ทัง้ ในด้ านความเหมาะสมของเนื ้อหากับความยากง่าย
ของภาษาและเวลาที่ใช้ ในแต่ละชุดกิกรรม
3. นาชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ที่ทดลองใช้ แล้ วมาปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว
นาไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมะสมของกิจกรรมอีกครัง้ หนึ่งแล้ ว
นามาทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
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แบบประเมินทักษะทางศิลปะของเด็ก
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่างๆ จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การประเมินพัฒ นาการทักษะทางความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก และแบบสังเกตการณ์ ทฤษฎี ของ
Guilford (1967) (ฝนทิพย์ มีชธู น, 2014) รัฐนนท์ สว่างผล (2558) นงเยาว์ เข็มเล็ก (2539)
2. ศึกษาวิธีการสร้ างสรรค์และเทคนิคในการสร้ างแบบประเมินทักษะทางศิลปะของ
Guilford (1967) (ฝนทิพย์ มีชูธน, 2014)) รัฐนนท์ สว่างผล (2558) นงเยาว์ เข็มเล็ก (2539) มา
ปรับปรุงใช้ ให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในการทาวิจยั สร้ างแบบประเมินเชิงปฏิบตั ิ
ทางการพัฒนาการทักษะทางศิลปะสาหรับเด็ก โดยวัดทักษะจากการทางาน
3. วิเคราะห์เนื ้อหาจุดประสงค์ของกิจกรรม กาหนดแบบแผนเชิงพฤติกรรมที่แสดงถึง
ทักษะที่ต้องการวัดเพื่อนาไปใช้ ในการสร้ างแบบประเมินทักษะทางศิลปะของเด็กด้ วยชุดกิจกรรม
วาดภาพระบายสีสร้ างสรรค์
4. สร้ างแบบประเมิ น การพัฒ นาทัก ษะทางความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องเด็ ก ด้ ว ยชุด
กิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ ตามจุดประสงค์ของกิจ กรรมในแต่ละแผนกิจกรรม เพื่อเป็ น
แบบทดสอบการพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็ก ให้ ครอบคลุมเนื ้อหาและจุดประสงค์ตามแบบ
แผนที่กาหนดไว้
5. นาแบบประเมินทักษะทางความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจเพื่อ
หาความถูกต้ อง และความเหมาะสมของแบบประเมินทักษะทางความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก ด้ วย
เกณฑ์การให้ คะแนนทางการพัฒนาการของความคิดสร้ างสรรค์ จานวน 3 ท่าน
6. การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบประเมิน โดนนาแบบประเมินเชิงปฏิบตั ิ
ทางพัฒนาการทักษะทางศิลปะที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ลงความเห็นและให้
คะแนนแบบประเมิน แล้ วนาคะแนนที่ได้ จากการลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ เพื่อตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of Item Objective Congruence IOC) ของแบบประเมิน แล้ วเลือกข้ อคาถาม ที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป ((บุญชม ศรี สะอาด, 2545) โดยใช้ เกณฑ์การประเมินผลดังนี ้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินตรงตามประเด็นการถามข้ อนัน้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินตรงตามประเด็นการถามข้ อนันหรื
้ อไม่
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินไม่ตรงตามประเด็นการถามข้ อนัน้
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7. ปรับ ปรุ งแบบประเมิ น ตามค าแนะน าของผู้เชี่ ยวชาญ แล้ วน าไปทดลองใช้ กับ
ประชากรกลุ่ม ตัวอย่า ง ของโรงเรี ย นสอนศิล ปะเด็ ก Kolor Me Art School ปี การศึก ษา 2561
จานวน 10 คนเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ องของทฤษฎี Guilford (1967)
8. พิมพ์เป็ นฉบับจริงเพื่อนาไปใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์การพัฒ นาทักษะ
ทางศิลปะด้ วยชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสร้ างสรรค์ ซึ่งผู้วิจยั ใช้ แบบแผนการทดลอกแบบ The
single group,posttest-design
แบบแผนการทดลอง (The single group, posttest-design)

ภาพประกอบ 1 ผังการทดลอง
(The single group, posttest-design) มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว หลังจากได้ รับ
(การจัดกระทาตามโปรแกรมX) แล้ วมีการวัดผลหลังการทดลอง (O2) ข้ อมูลที่ได้ จึงมีเพียงค่าของ
ตัวแปรตาม หลังจากที่ได้ รับการจัดกระทาตามโปรแกรมการทดลองเท่านัน้
ชื่ อ อื่ น ๆ ของวิ ธี นี ค้ ื อ One short case study design หรื อ One group posttest
only design
ในการเขียนผังการทดลอง ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ เพื่อสื่อความหมายดังต่อไปนี ้
E-group =กลุม่ ทดลอง )Experimental Group)
X = (การจัดกระทาตามวิธีทดลอง หรื อโปรแกรมทดลอง )Treatment)
O = (การวัดผล )Outcome Measurement)
O2 = (การวัดผลหลังการทดลอง )Posttest Observation)
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สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ประกอบด้ วย การ
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของแบบทดสอบแต่ละข้ อโดยใช้ สตู ร IOC (Index of Item Objective
Congruence) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
IOC 

R
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
R แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
สถิตพ
ิ นื ้ ฐานได้ แก่
ร้ อยละ (Percentage) ใช้ สตู รดังนี ้ )(บุญชม ศรี สะอาด, 2546)(104

P=
เมื่อ

P
F
N

แทน
แทน
แทน

F × 100
N

ร้ อยละ
ความถี่หรื อคะแนนที่ต้องการแปลงให้ เป็ นร้ อนละ
จานวนความถี่ทงหมดหรื
ั้
อคะแนนเต็ม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นีม้ ี วัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาพัฒ นากรความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก จากชุด
กิจกรรมการศึกษาภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์โดยชุดกิจกกรม สาหรับเด็กช่วงอายุ 7-9 ปี การ
เปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา ป.1ป.3เป็ นการเรี ยนรู้แบบปกติซึ่งมีสมมติฐานว่า ความคิดสร้ างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ ได้ จากการทดลองตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ซึ่ง
เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่กาหนดไว้ ผู้วิจยั กาหนดสัญลักษณ์ ที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
X
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
S.D.
หมายถึง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
T
หมายถึง
ค่าที่ใช้ พิจารณาใน t -distribution
P
หมายถึง
ร้ อยละ
F
หมายถึง
ความถี่หรื อคะแนนที่ต้องการแปลงให้ เป็ นร้ อนละ
N
หมายถึง
จานวนความถี่ทงหมดหรื
ั้
อคะแนนเต็ม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั แบ่งการนาเสนอไว้ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ตอนที่ 1. ผู้วิจัยได้ นาแบบประเมินความเหมาะสม แผนการเรี ยนรู้ และชุดกิจกรรม
การศึ ก ษาภาพวาดระบายสี ส ร้ างสรรค์ โ ดยชุ ด กิ จ กรรม ส าหรั บ เด็ ก ช่ ว งอายุ 7-9 ปี ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมินและได้ ผลตามตาราง 1 ดังตอนไปนี ้
ตอนที่ 2. การทดสอบเพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนแบบทดสอบความคิ ด
สร้ างสรรค์ การทดลองชุดกิ จกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ โดยใช้ ทฤษฎี ของ Guilford เป็ น
แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
ตอนที่ 3. นาคะแนนที่ได้ จากการทดสอบมาพัฒนาชุดกิจกกรม เพื่อหาคะแนนความ
เชื่อมั่นแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้ านเนือ้ หาทางศิลปะ จากการทดลองชุดกิจกรรม
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ภาพวาดระบายสี สร้ างสรรค์โดยใช้ ทฤษฎีของ Guilford เป็ นแบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ ของ
นักเรี ยน
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบประเมินทักษะทางศิลปะของเด็ก
นักเรี ยนช่วงอายุ 7-9 ปี มีความเหมาะสมสอดคล้ องตามองค์ประกอบด้ านต่างๆ
ข้ อที่
รายการประเมิน
1.

ด้ านแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.1 มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ครบถ้ วน
1.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู้ครอบคลุมด้ าน
ความรู้ทกั ษะกระบวนการทางศิลปะ
1.3 เนื ้อหามีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
1.4 เนื ้อหามีความละเอียดและชัดเจน
1.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจ
ของผู้เรี ยน
1.6 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
1.7 ขอบข่ายเนื ้อหาสาระสอดคล้ องกับการ
จัดการเรี ยนการสอน
1.8 เนื ้อหาที่กาหนดในกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนเหมาะสมและมีประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน
1.9 กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
หลากหลายและเอื ้อต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
การเรี ยนรู้

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
เหมาะสม

1

2

3

4

5

5

4.66

มากที่สดุ

5

5

5

5.00

มากที่สดุ

5

5

4

4.66

มากที่สดุ

5
5

5
5

5
5

5.00
5.00

มากที่สดุ
มากที่สดุ

5
5

5
4

5
5

5.00
4.66

มากที่สดุ
มากที่สดุ

5

5

4

4.66

มากที่สดุ

5

4

5

4.66

มากที่สดุ

74
ตาราง 1 (ต่อ)
ข้ อที่
รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
เหมาะสม

1
1.10 สื่อการเรี ยนรู้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู้ 5
มีความหลากหลาย น่าสนใจ
1.11 กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีขนตอน
ั้
5
ตามลาดับจากง่ายไปหายาก

2
5

3
5

5.00

มากที่สดุ

4

5

4.66

มากที่สดุ

1.12 กาหนดวิธีการวัดและประเมินผล
5
สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้และเนื ้อหา

4

5

4.66

มากที่สดุ

ด้ านการวัดและการประเมิน
2.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้และ
เนื ้อหา
2.2 เกณฑ์การประเมินผลเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละชุด

5

5

4

4.66

มากที่สดุ

5

5

5

5.00

มากที่สดุ

2.3 การวัดและประเมินผลตรงกับการพัฒนา
ทักษะทางศิลปะ

5

5

4

4.66

มากที่สดุ

2.4 เทคนิคการวัดและประเมินผลเหมาะสม
กับกลุม่ ผู้เรี ยน

5

4

5

4.66

มากที่สดุ

2.5 วิธีการวัดและประเมินผลช่วยตรวจสอบ
การบรรลุจดุ มุง่ หมายของชุดกิจกรรมได้ จริง

5

5

5

5.00

มากที่สดุ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้ อที่
รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่าเฉลี่ย

1
ด้ านการออกแบบชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ 5
3. 3.1 เหมาะสม จัดแบ่งหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้
งาน
3.2 ขนาดและความสวยงาม เหมาะกับการใช้ 5
งานของครูผ้ สู อน
3.3 การออกแบบสอดคล้ องกับเนื ้อหา ครบทุก 5
ชุดกิจกรรม
ด้ านชุดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
5
4. 4.1 มีความถูกต้ อง สอดคล้ องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้และเนื ้อหา
4.2 มีความหลากหลายที่ใช้ ในแต่ละชุด
5
กิจกรรมและมีความเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้
4.3 มีสอดคล้ องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 5
ในแต่ละชุด
4.4 เหมาะสมกับผู้เรี ยน
5
4.5 กิจกรรมช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
5
พัฒนาทักษะทางศิลปะ

ระดับความ
เหมาะสม

2
5

3
5

5.00

มากที่สดุ

5

5

5.00

มากที่สดุ

5

5

5.00

มากที่สดุ

5

5

5.00

มากที่สดุ

5

5

5.00

มากที่สดุ

5

5

5.00

มากที่สดุ

5
5

5
5

5.00
5.00

มากที่สดุ
มากที่สดุ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้ อที่
รายการประเมิน
5

คูม่ ือการใช้ ชดุ กิจกรรม (สาหรับครู )
5.1 มีคาแนะนาในการใช้ ชดุ กิจกรรมสาหรับครู
สื่อความหมายชัดเจนเข้ าใจง่าย
5.2 กาหนดจานวนชุดกิจกรรมได้ ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.3 กาหนดบทบาทของครูผ้ สู อนได้ ชดั เจน
5.4 กาหนดสิ่งที่ครูผ้ สู อนต้ องเตรี ยมได้ ชดั เจน
5.5 กาหนดแนวการประเมินผลการเรี ยนรู้ได้
ชัดเจน
รวมเฉลี่ย

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
เหมาะสม

1

2

3

4

5

5

4.66

มากที่สดุ

5

5

5

5.00

มากที่สดุ

5
5
5

5
5
5

4
5
5

4.66
5.00
5.00

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

5.00

มากที่สดุ

จากตารางที่ 1ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบประเมินทักษะทาง
ศิล ปะของเด็ก มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งตามองค์ ระกอบด้ า นต่า งๆ ผลปรากฏว่า มี ค วาม
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00)
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อชุดกิจกรรมการวาดภาพระบายสี
สร้ างสรรค์โดยชุดกิจกรรม สาหรับเด็ก ช่วงอายุ 7-9 ปี
ประเมินค่าความ
รายการขอความคิดเห็น
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค +1 +1 +1
เป่ าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
1. กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้ อง
กับเด็ก
2. กิจกรรมสอดคล้ องกับเนื ้อหา และ
+1 +1 +1
วัตถุประสงค์
3. กิจกรรมเน้ นทักษะกระบวนการคิด และลง +1 +1 +1
มือปฎิบตั ิ
4. เครื่ องมือที่ใช้ ทากิจกรรมมีความหลากหลาย +1 +1 +1
5. กิจกรรมมีความยากง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก 1 1 +1
กิจกรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค +1 0 +1
ประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
1. กิจกรรมมีความยากง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก
2.กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้ อง +1 +1 +1
กับเด็ก
3. กิจกรรมสอดคล้ องกับเนื ้อหา และ
+1 0 +1
วัตถุประสงค์
4. กิจกรรมเน้ นทักษะกระบวนการคิด
+1 +1 +1
กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค 1 1 +1
ปั น้ ลงแผ่นแป้งพิซซ่า
1.กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้ อง 1 1 1
กับเด็ก

ค่า
IOC

แปลผล

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0

ผ่าน

1.0
1.0
0.9

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

1.0

ผ่าน

0.9

ผ่าน

1.0
1.0

ผ่าน
ผ่าน

1.0

ผ่าน
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ตาราง 2 (ต่อ)

รายการขอความคิดเห็น

2. กิจกรรมสอดคล้ องกับเนื ้อหา และ
วัตถุประสงค์
3. กิจกรรมเน้ นทักษะกระบวนการคิด และลง
มือปฎิบตั ิ
4. เครื่ องมือที่ใช้ ทากิจกรรมมีความหลากหลาย
กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
ปะติ Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท
1.กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้ อง
กับเด็ก
2. กิจกรรมสอดคล้ องกับเนื ้อหา และ
วัตถุประสงค์
3. กิจกรรมเน้ นทักษะกระบวนการคิด และลง
มือปฎิบตั ิ
4. เครื่ องมือที่ใช้ ทากิจกรรมมีความหลากหลาย
กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
สื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์
2. กิจกรรมสอดคล้ องกับเนื ้อหา และ
วัตถุประสงค์
3. กิจกรรมเน้ นทักษะกระบวนการคิด และลง
มือปฎิบตั ิ
4. เครื่ องมือที่ใช้ ทากิจกรรมมีความหลากหลาย
5. กิจกรรมมีความยากง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก

ประเมินค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3
+1 +1 0

ค่า
IOC

แปลผล

0.9

ผ่าน

+1 +1 +1

1.0

ผ่าน

1
1

+1
1

1
1

1.0
1.0

ผ่าน
ผ่าน

1

1

+1

1.0

ผ่าน

1

1

1

1.0

ผ่าน

1

1

1

1.0

ผ่าน

1
+1

1
1

-1
1

1.0
1.0

ผ่าน
ผ่าน

1

+1

1

1.0

ผ่าน

+1 +1 +1

1.0

ผ่าน

1 -1
+1 1

1.0
1.0

ผ่าน
ผ่าน

1
+1
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อชุดกิจกรรมการศึกษา
ภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ ผลปรากฏว่า มีความถูกต้ องเหมาะสม สอคล้ องอยู่ในระดับที่ผ่าน
(IOC เท่ากับ 1)
ตาราง 3 ตารางเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์การทดลองชุดกิจกรรม
ภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์โดยใช้ ทฤษฎีของ Guilford เป็ นแบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนในชุดกจิกรรม มีทงหมด
ั้
5 ชุดกิจกรรม จานวนนักเรี ยน 10 คน ได้ คา่ ความถี่ของค่าเฉลี่ย
และค่าร้ อยละดังต่อไปนี ้

เด็กนักเรี ยน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คะแนนรวม
ค่าร้ อยละ

1
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
159
99.37

2
14
16
15
16
16
16
16
16
16
16
157
98.12

กิจกรรม
3
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160
100

4
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160
100

5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
160
100

คะแนนรวม

ค่าร้ อยละ

77
80
79
80
80
80
80
80
80
80

9.6
10
9.8
10
10
10
10
10
10
10

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ แบบประเมิ น ความคิด สร้ างสรรค์ ด้ วยแบบทดสอบ
ความคิดสร้ างสรรค์โดยใช้ ทฤษฎีของ Guilford เป็ นแบบประเมินทังหมด
้
5 กิจกกรม

80
กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ
กิจกรรมที่ 1 เป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มในการวาดภาพและการเรี ยนรู้ เทคนิคและ
วิธีการเป่ าสี และควบคุมทิศทางของสี ในการสร้ างสรรค์ผลงานเด็กมีความร่วมมือและสนุกสนาน
กับงานได้ อย่างเต็มที่ โดยมีการวาดภาพขึ ้นโครงใบหน้ าก่อนที่จะเป่ าสีได้ อย่างชัดเจนเพื่อให้ จะได้
ใช้ สีหยดลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะที่วาดเป็ นรูปใบหน้ าเอาไว้ แล้ ว ค่อยเป่ าสีลงตรงส่วนที่เป็ นผมของ
ใบหน้ าเพื่อต่อเติมเต้ มสีตามจินตนากรของเด็ก
สรุป จากการสังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่ มลงมีปฏิบตั ิงาน เด็กมี ความเพลิดเพลินและให้
ความร่วมมือได้ อย่างในการทากิจกรรมได้ เป็ นอย่างดี เด็กปลดปล่อยจินตนาการได้ อย่างเต็มที่โดย
ไม่กลัวเลอะเทอะ มี การควบคุมการเป่ าสีและการกระจายสี ได้ ดี สีที่ใช้ ดูสดใสสลับตัดโทนสีได้
สวยงาม เด็กคนที่ ได้ คะแนนสูง สุด ในกิ จ กรรมที่ 1 คื อเด็กคนที่ 8 กับ เด็ก คนที่ 10 ซึ่งมี ค ะแนน
เท่ากันในกิจกรรมชิ ้นนี ง้ านมมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ มีการใช้ สีที่สวยงามตัดกันกับการกระจาย
ของการเป่ าสี
ปั ญหาที่พบในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กจะมีการแกล้ งกันโดนเป่ าสีใส่กนั
กิจกรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
กิจกรรมที่ 2 เป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ ม ทางความคิดสร้ างสรรค์ในการประดิษฐ์ วาด
ภาพลงสีตกแต่งให้ สวยงามตามรู ปทรงที่กาหนดให้ เพื่อให้ เด็กได้ เกิดจินตนาการในการต่อยอด
ทางความคิดลงบนรูปทรงของขนมปั งปอนด์
สรุ ป จากการสัง เกตการณ์ เมื่ อ เด็ ก เริ่ ม ลงมี ป ฏิ บัติ ง าน เด็ ก มี ค วามตื่ น เต้ น และ
กระตือรื อร้ นในการทางาน มีความสนใจในการจับและสาผัสรูปทรงของขนมปั ง มีความคิดริ เริ่ มใน
การประดิษฐ์ ที่ดีต่อยอดความคิดโดยการนาวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์ ต่อเติมให้ เกิดรูปทรงที่ต้องการ
เด็กคนที่ได้ คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 2 คือเด็กคนที่ 10 ซึ่งมีความคิดริ เริ่ มในการต่อยอดผลงาน
ประดิษฐ์ ได้ อย่างคล่องแคล่ว ลงสีตกแต่งในลายละเอียดได้ ดีกว่าเด็กคนอื่นๆ
ปั ญหาที่พบในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กมีการสับสนในวัสดุที่ใช้ ในการประดิษฐ์ งาน
กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปั ้น ลงแผ่ นแป้งพิซซ่ า
กิจกรรมที่ 3 เป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ ม ทางด้ านการปั น้ ดินโดยการใช้ กล้ ามเนือ้ มัด
มือช่วยในการขยา ปั น้ งานแบบ 2 มิติ ตกแต่งลงบนผลงานที่มีแผ่นแป้งพิซซ่าเป็ นฐานเป็ นลักษณะ
งานปั น้ นูนต่า

81
สรุปจากการสังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่ มลงมีปฏิบตั งิ าน เด็กมีความสนใจกับตัววัสดุและ
อุป การณ์ ที่ น ามาสร้ างสรรค์ ผ ลงาน มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นในการท างาน มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม ที่ ดี
สร้ างสรรค์ผลงานอย่างตังใจ
้ เด็กให้ ความสาคัญ กับวัสดุในการปฏิบตั ิงาน และมีความเข้ าใจกับ
เนื ้อหาที่กาหนดให้ เด็กคนที่ได้ คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 3 คือเด็กคนที่ 10 ซึ่งมีความมีความคิด
สร้ างสรรค์ให้ การทางานได้ ดี มีความประณีตในการทางาน ใช้ สีสดใสสวยงาม
ปั ญหาที่พบในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กบ้ างคนมีวิธีการคิดที่ดี แต่ลงมือทางานจริ ง
ไม่มีความประณีตต่อผลงานตัวเอง
กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท
กิ จ กรรมที่ 4 เป็ นกิ จ กรรมที่ ช่ วยส่ง เสริ ม ทางด้ า นการ ฉี ก กระดาษ ปะติ ในการ
สร้ างสรรค์ผลงาน ต่อเติม ตกแต่ง โดยเทคนิคการปะติให้ เป็ นรูปร่างรูปทรงตามจินตนาการณ์ของ
นักเรี ย น โดยกาหนดรู ป ทรงให้ อ ยู่ในรู ป แบบเป็ นทรงวงกลมของขนมโดนัท แล้ ว ในนัก เรี ยนได้
จินตนาการณ์ตอ่ ยอดสร้ างเป็ นตัวสัตว์ขึ ้นมาตามจินตนาการณ์ตามความคิดของนักเรี ยนเอง
สรุปจากการสังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่ มลงมีปฏิบตั ิงาน เด็กมีความคิดริ เริ่ มที่ดี มีความ
สนใจกับรู ปทรงของวัสดุในการทางาน มีความตังใจ
้ เข้ าใจกับหัวข้ อในการทางาน สื่อสารออกมา
ได้ ตรงกับวัตถุประสงค์ เด็กคนที่ได้ คะแนนสูงสุดในกิ จกรรมที่ 4 คือเด็กคนที่ 10 ซึ่งมีความคิดที่
สอดคล้ อง มีความละเอียด ประณีตกับงาน มีการใช้ เรี ยกใช้ สีที่ตดิ กันทาให้ สะดุดตา
ปั ญ หาที่พ บในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กมีกระบวนการคิดที่คล้ อยๆกัน มีการลอก
เรี ยนแบบกัน
กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์
กิ จ กรรมที่ 5 เป็ นกิ จ กรรมที่ ช่วยส่ง เสริ ม ทางด้ านความคิด สร้ างสรรค์ โดยการน า
เทคนิคสื่อผสมมาสร้ างสรรค์เป็ นผลงาน โดยไม่จากัดรูปแบบ ปล่อยในเด็กไม่มีอิสระทางความคิด
ทีแปลกใหม่ ใช้ ทกุ เทคนิคมารวบรวมในอยูใ่ นงานชิ ้นเดียวกัน เพื่อต่อเติมต่อยอดทางการคิด
สรุปจากการสังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่ มลงมีปฏิบตั ิงาน เด็กมีความคิดริ เริ่ มที่ดี มีความ
กระตือรื อร้ นในเวลาทางาน แสดงออกโดยการสื่อสารผ่านรูปแบบที่ชดั เจน เข้ าใจกับหัวข้ อที่ให้ เด็ก
คนที่ได้ คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 5 คือเด็กคนที่ 10 ซึ่งมีความมีความคิดสร้ างสรรค์ให้ การทางาน
ได้ ดี มีความประณี ตในการทางาน ใช้ สีสดใสสวยงาม จัดวางองค์ประกอบได้ ดี วัสดุที่เลือกใช้ มี
ความน่าสนใจ สื่อเรื่ องรางได้ นา่ สนใจ มีวิธีคดิ ที่ดีและเข้ าใจง่าย
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ปั ญหาที่พบในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กส่วนใหญ่ยงั มีการจัดองค์ประกอบของภาพที่
ไม่คอ่ ยสมบูรณ์ แต่เด็กมีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการณ์ที่ดี

ตาราง 4 ตารางการวัดผลกิจกรรมที่ 1

รายการประเมินความคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ ทฤษฎีของGuilford
กิจกรรมที่ 1
สร้ างสรรค์ มีความ เสร็จตามเวลา
มี
การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค จากสิ่งที่ แปลกใหม่ ที่กาหนดให้ รายละเอี
เป่ าสี
กาหนดให้ แก้ ไขปั ญหา (คล่องแคล่ว) ยดที่ คะแนน
ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
ได้ (ยืดหยุน่ ) เฉพาะหน้ า
น่าสนใจ รวม
ได้ (ริเริ่ม)
(ละเอียด
ลออ)
นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี
3
4
4
4
15
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี
4
4
4
4
16
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี
4
4
4
4
16
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี
4
4
4
4
16
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7 ปี
4
4
4
4
16
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี
4
4
4
4
16
นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี
4
4
4
4
16
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี
4
4
4
4
16
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี
4
4
4
4
16
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี
4
4
4
4
16
คะแนนรวม
159
ค่าร้ อยละ
99
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ตาราง 5 ตารางการวัดผลกิจกรรมที่ 2

รายการประเมินความคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ ทฤษฎีของGuilford
สร้ างสรรค์ มีความ เสร็จตาม
มีราย
กิจกรรมที่ 2.
จากสิ่งที่ แปลกใหม่ เวลาที่ ละเอียดที่ คะแนน
การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค กาหนดให้
แก้ ไข
กาหนด น่าสนใจ รวม
ประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์ ได้ (ยืดหยุน่ ) ปั ญหา
ให้
(ละเอียด
เฉพาะหน้ า (คล่องแคล่ว) ลออ)
ได้ (ริเริ่ม)
นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี
3
4
4
3
14
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7 ปี
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี
คะแนนรวม
ค่าร้ อยละ

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
4
4
4
4
4
4
4

16
15
16
16
16
16
16
16
16
157
98
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ตาราง 6 ตารางการวัดผลกิจกรรมที่ 3

รายการประเมินความคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ ทฤษฎีของ
Guilford
กิจกรรมที่ 3.
สร้ างสรรค์ มีความ เสร็จตาม มีราย
การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค จากสิ่งที่ แปลกใหม่ เวลาที่ ละเอียด
ปั น้ ลงแผ่นแป้งพิซซ่า
กาหนดให้ แก้ ไข
กาหนดให้ ที่นา่ คะแนน
ได้
ปั ญหา (คล่องแคล่ว) สนใจ รวม
(ยืดหยุน่ ) เฉพาะหน้ า
(ละเอียด
ได้ (ริเริ่ม)
ลออ)
นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี
4
4
4
4
16
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7 ปี
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 7อายุ 8 ปี
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี
คะแนนรวม
ค่าร้ อยละ

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

16
16
16
16
16
16
16
16
16
160
100
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ตาราง 7 ตารางการวัดผลกิจกรรมที่ 4

รายการประเมินความคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ ทฤษฎีของ
Guilford
กิจกรรมที่ 4.
สร้ างสรรค์
การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะ จากสิ่งที่
ติ Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท กาหนดให้
ได้
(ยืดหยุน่ )

นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7 ปี
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี
คะแนนรวม
ค่าร้ อยละ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

มีความ เสร็จตาม มีรายละเอียด
แปลก
เวลาที่
ที่นา่ สนใจ
ใหม่ กาหนดให้ (ละเอียดลออ) คะแนน
แก้ ไข (คล่องแคล่ว)
รวม
ปั ญหา
เฉพาะ
หน้ าได้
(ริเริ่ม)
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
160
100
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ตาราง 8 ตารางการวัดผลกิจกรรมที่ 5

รายการประเมินความคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ ทฤษฎีของ
Guilford
กิจกรรมที่ 5.
สร้ างสรรค์
การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค จากสิ่งที่
สื่อผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์ กาหนดให้
ได้
(ยืดหยุน่ )

นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7 ปี
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี
คะแนนรวม
ค่าร้ อยละ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

มีความ เสร็จตาม มีรายละเอียด
แปลก
เวลาที่
ที่นา่ สนใจ
ใหม่ กาหนดให้ (ละเอียดลออ) คะแนน
แก้ ไข (คล่องแคล่ว)
รวม
ปั ญหา
เฉพาะ
หน้ าได้
(ริเริ่ม)
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
4
4
4
16
160
100
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ตารางเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย คะแนนแบบทดสอบความคิด สร้ างสรรค์ ก ารทดลองชุด
กิ จ กรรมภาพวาดระบายสี ส ร้ างสรรค์ โดยใช้ ท ฤษฎี ข อง Guilford เป็ นแบบประเมิ น ความคิ ด
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
ตาราง 9 แบบประเมินทักษะความคิดสร้ างสรรค์ (ตามแนวคิดของGuilford)

ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
4 (ดีมาก)
ตอบได้ ตรง
1.คิดคล่องแคล่ว ประเด็นถูกต้ อง
90% ขึ ้นไปใน
เวลาที่กาหนดให้
จัดลักษณะ/
2.คิดยืดหยุน่
ประเภท/กลุม่ ของ
คาตอบได้ อย่าง
หลากหลาย

3.คิดริเริ่ม

3 (ดี)
ตอบได้ ตรง
ประเด็นถูกต้ อง
70% ขึ ้นไปใน
เวลาที่กาหนดให้
จัดลักษณะ/
ประเภท/กลุม่ ของ
คาตอบได้ อย่าง
หลากหลายใน
ส่วนใหญ่
คิดแปลกใหม่แตก คิดแปลกใหม่แตก
แต่งจากเดิม/
แต่งจากเดิม/
ดัดแปลง/ประยุกต์ ดัดแปลง/ประยุกต์
และสามารถ
และสามารถ
นาไปใช้ ได้ อย่าง นาไปใช้ ได้ อย่าง
ถูกต้ อง
ถูกต้ องเป็ นส่วน
ใหญ่

2 (พอใช้ )
ตอบได้ ตรง
ประเด็นถูกต้ อง
60% ขึ ้นไปใน
เวลาที่กาหนดให้
จัดลักษณะ/
ประเภท/กลุม่ ของ
คาตอบได้ อย่าง
หลากหลายได้ เป็ น
บางส่วน
คิดแปลกใหม่แตก
แต่งจากเดิม/
ดัดแปลง/ประยุกต์
และสามารถ
นาไปใช้ ได้ เป็ น
บางส่วน

1 (ปรับปรุง)
ตอบได้ ตรง
ประเด็นถูกต้ อง
50% ขึ ้นไปใน
เวลาที่กาหนดให้
จัดลักษณะ/
ประเภท/กลุม่ ของ
คาตอบได้ อย่าง
หลากหลาย
คิดแปลกใหม่แตก
แต่งจากเดิม/
ดัดแปลง/ประยุกต์
และสามารถ
นาไปใช้ ได้ อย่าง
ถูกต้ องเป็ นส่วน
น้ อย
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ตาราง (ต่อ)

ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้ )
1 (ปรับปรุง)
บอกรายละเอียด บอกรายละเอียด บอกรายละเอียด บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับคาตอบ เกี่ยวกับคาตอบ เกี่ยวกับคาตอบ เกี่ยวกับคาตอบ
4.คิดละเอียดลออ และเชื่อมโยง
และเชื่อมโยง
และเชื่อมโยง
และเชื่อมโยง
สัมพันธ์สิ่งต่างๆ สัมพันธ์สิ่งต่างๆ สัมพันธ์สิ่งต่างๆ สัมพันธ์สิ่งต่างๆ
ได้ อย่างถูกต้ อง ได้ อย่างถูกต้ อง ได้ อย่างถูกต้ อง ได้ อย่างถูกต้ อง
เป็ นส่วนใหญ่
เป็ นบางส่วน
เป็ นส่วนน้ อย
ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)
=
13-16 คะแนน
3 (ดี)
=
9-12 คะแนน
2 (พอใช้ )
=
5-8 คะแนน
1 (ปรับปรุง) =
1-4 คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ได้ ระดับคุณภาพ 2 ขึ ้นไปถือว่าผ่าน
การประเมินความคิดสร้ างสรรค์
การประเมินความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นการวัดความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ ด
(Guilford,1968) โดยมีรายการที่ประเมินคือ สร้ างสรรค์ผลงานจากสิ่งเร้ าที่กาหนดให้ ได้ มีความ
แปลกใหม่ เสร็ จ ตามเวลาที่ กาหนดให้ แก้ ปัญ หาตามโจทย์ ได้ และมี รายละเอี ยดที่ น่าสนใจ มี
คะแนนเต็ม 20คะแนน แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
1-4
5-8
9-12
13-16

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
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ตาราง 10 แบบตรวจผลงานด้ านความคิดสร้ างสรรค์
นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี

รายการประเมิน
สร้ างสรรค์ มีความ เสร็จตาม
มีราย
ชื่อกิจกรรม
จากสิ่งที่ แปลกใหม่ เวลาที่ ละเอียดที่
กาหนดให้ แก้ ไข
กาหนดให้ น่าสนใจ
ได้
ปั ญหา (คล่องแคล่ว) (ละเอียด
(ยืดหยุน่ ) เฉพาะหน้ า
ลออ)
ได้
1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ า
12
15
16
16
สี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
2. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
10
13
16
12
ประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
15
16
15
16
ปั น้ ลงบนแผ่นพิซซ่า
4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ
13
15
16
16
Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท
5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
15
16
14
16
สื่อผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์
เกณฑ์การให้ คะแนน
ดีมาก
13-16
ดี
9-12
พอใช้
5-8
ปรับปรุง
1-4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

รวม

59
51
62
60
61
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กิจกรรมที่ 1.การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ

ภาพประกอบ 2 หน้ าคน
นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กสามารถทางานได้ ตรงกับจุดประสงค์ที่กาหนดให้ มีการเลือกใช้ สีสนั ได้ ใสสดควบคุม
การเป่ าสีได้ ดีในเรื่ องของสี กึ่งแนว Pop Art องค์ประกอบการกระจายตัวของสีต่างๆที่สานกันมี
ความน่าสนใจ ได้ อารมณ์เป็ นงานแนวกึ่ง Abstract Art ผสมผสานกันอย่างลงตัว
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กๆชอบเล่นสีกระจัดกระจายในระหว่างการทางาน
แนวทางแก้ ไข : ต้ องจับเด็กๆแยกกันทางาน
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กิ จ กรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้ ว ยเทคนิ ค การประดิษ ฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์

ภาพประกอบ 3 กระเป๋ าของฉัน
นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กเห็นวัสดุและอุปการณ์ แล้ วมีความคล่องแคล่วที่จะประดิษฐ์ ชิ ้นงานได้ อย่างรวดเร็ ว
ทางานกระฉับกระเฉง
ปั ญหา/อุปสรรค : การทางานเร็ วอาจส่งผลกับงานที่ออกมาไม่ค่อยมีความพิถีพิถัน งาน
เลยไม่คอ่ ยเรี ยบร้ อยเท่าที่ควร
แนวทางแก้ ไข : เด็กจะต้ องมี ความประณี ตในการท างานให้ ม ากขึน้ โดยในเด็กลงมื อ
ปฏิบตั งิ านอย่างละเมียดละไม โดนไม่แข่งกันกับเพื่อนร่วมห้ องคนอื่นๆ
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการปั ้น ลงบนแผ่ นพิซซ่ า

ภาพประกอบ 4 สองพี่น้อง
นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กสามารถทางานได้ ตรงกับจุดประสงค์ที่กาหนดให้ สามารถสื่อเรื่ องราวผ่านตัวการ์ ตนู
ได้ ชัด เจน ใช้ เทคนิ ค ในการปั ้น ได้ อ ย่ างลงตัว สื่ อ ภาพออกมาได้ น่ า รั ก ใช้ สี ที่ ส ดใส ในภาพมี
องค์ประกอบที่สมบรูณ์
ปั ญ หา/อุป สรรค : เด็ก นัก เรี ย นมี ก ารขย าแป้ งแข็ ง เกิ น ไปเลยท าให้ ติ ด มื อ เลอะเทอะ
กลายเป็ นอุปสรรคในการทางานหรื อลงสีในส่วนขันตอนต่
้
อไป
แนวทางแก้ไข : เด็กนักเรี ยนต้ องควบคุมการขยาแป้ง โดยไม่ห่วงเล่นในเวลาทางานกัน
จนมากเกินไป
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิ คปะติ Collage art ลงบนขนมปั ง
โดนัท

ภาพประกอบ 5 แมลงเต่าทอง
นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความตื่นเต้ นและสนใจกับวัสดุอปุ การณ์และทาความเข้ าใจกับชุดกิจกรรม
ได้ เป็ นอย่างดี ลงมือปฏิบตั ิได้ อย่างคล่องแคล่วดูสนุกกับการทางานและสามารถฉีกกระดาษปะติ
ได้ อย่างตังใจประณี
้
ตในการแป๊ ะกระดาษแต่งละชิ ้น เด็กนักเรี ยนมีสมาธิกบั การทางานได้ ดี
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนจะพะวงกับกาวที่ตดิ มือ
แนวทางแก้ ไข : ควรให้ เด็กนักเรี ยนใช้ พกู่ นั ขนาดทากาวหรื อสวมถุงมือ
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์

ภาพประกอบ 6 เพื่อนของฉัน
ชื่อ นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจและตื่นเต้ นกับวัสดุ อุปกรณ์ที่เลือกใช้ ในชุกิจกรรม เด็กมีจิตนา
การที่ดี กล้ าสื่อสาร แสดงออก ในมุมมองของตัวเด็กนักเรี ยนเอง งานน่ารักสดใส องค์ประกอบมี
ความสมดุล งานมีสไตล์เป็ นของตัวเอง
ปั ญหา/อุปสรรค : โครงสร้ างการร่างภาพยังไม่เรี ยบร้ อง รายละเอียดน้ องเกินไป
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กร่างวาดบ่อยๆจะทาให้ มีการใส่ใจในรายละเอียดเวลาทางาน
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ตาราง 11 แบบตรวจผลงานด้ านความคิดสร้ างสรรค์
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี

รายการประเมิน

ชื่อกิจกรรม

1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ า
สี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
2. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ปั น้ ลงบนแผ่นพิซซ่า
4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ
Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท
5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
สื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์
เกณฑ์การให้ คะแนน
ดีมาก
13-16
ดี
9-12
พอใช้
5-8
ปรับปรุง
1-4

สร้ างสรรค์
จากสิ่งที่
กาหนดให้
ได้
(ยืดหยุน่ )

15

มีความ เสร็จตาม
มี
แปลก
เวลาที่ รายละเอียด
ใหม่ กาหนดให้ ที่นา่ สนใจ
แก้ ไข (คล่องแคล่ว) (ละเอียด รวม
ปั ญหา
ลออ)
เฉพาะ
หน้ าได้
13
16
16
60

14

16

16

14

60

15

16

16

16

63

13

15

16

15

59

15

16

15

16

62

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ

ภาพประกอบ 7 หน้ าคน
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความเข้ าใจในหัวข้ อการทางาน สามารถทางานออกมาได้ ดี มีการใช้ สีที่
ดึงดูดและน่าสนใจ ควบคุมการเป่ าสีให้ กระจายได้ พอสมควร แต่งยังเลอะเทอะอยู่บ้าง มีความ
สมดุลของโทนสี นักเรี ยนมี ความสนุกสนานในเวลาทางาน มีอารมณ์ร่วมกับการเรี ยนการสอน มี
ความใส่ใจในเวลาทางานได้ ดี
ปั ญหา/อุปสรรค : เวลาเด็กนักเรี ยนเป่ าสีอาจมีการทาเลอะเทอะบ้ าง
แนวทางแก้ ไข : ต้ องสอนเทคนิค วิธีการเป่ าที่ทาให้ เด็กสามารถควบคุมลมในเวลาเป่ าให้
พอเหมาะสมต่อแรงที่ออกจากปาก
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กิ จ กรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้ ว ยเทคนิ ค การประดิษ ฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์

ภาพประกอบ 8 เรื อโจรสลัด
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กมีความสนใจในวัสดุและอุปกรณ์ มีความตื่นเต้ นอยากรู้อยากสาผัส มีอารมณ์ร่วมกับ
การทางาน มีความคิดริ เริ่ มที่ดี ทางานคล่องแคล่วทะมัดทะแมง รู้จกั เลือกใช้ สีตดั การให้ ดนู ่าสนใจ
ยังลงสีไม่คอ่ ยเรี ยบร้ อย
ปั ญหา/อุปสรรค : ลงสีงานยังไม่เรี ยบร้ อยเท่าที่ควร ยังทางานไม่ค่อยประณีต ทางานเร็ ว
ไปงานเลยออกมาไม่ละเอียดดีเท่าที่ควร
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กให้ เด็กมี ความประณี ตในเวลาทางาน ใส่ใจในรายละเอียดการ
ทางานให้ มากขึ ้น
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการปั ้น ลงบนแผ่ นพิซซ่ า

ภาพประกอบ 9 ก๊ องเพื่อนรัก
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความเข้ าใจในหัวข้ อการทางานได้ ดี มีจิตนาการที่ดี ร่างแบบได้ ลงตัว ใช้ สี
สดใส มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ราวเรื่ องราวได้ น่าสนใจ องค์ประกอบมี ความสมดุล ตังใจเวลา
้
ทางานปั น้ ขึ ้นงานได้ ดีทางานพิถีพิถนั คล่องแคล่ว
ปั ญหา/อุปสรรค : นักเรี ยนมีความลังเลในช่วงการร่างแบบก่อนลงมีปฏิบตั งิ าน
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กให้ เด็กนักเรี ยนการความคุ้นชินกับวัสดุ อุปการณ์ ที่แปลกใหม่ ที่
สามารถนามาประยุกต์ในการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิ ค ปะติ Collage art ลงบนขนมปั ง
โดนัท

ภาพประกอบ 10 กบเขียว
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนสามารถทางานได้ ตามหัวข้ อที่กาหนดให้ รู้ จัดเลือกใช้ กระดาษสีเพื่อสร้ าง
ความน่าสนใจให้ กบั ผลงาน ทางานได้ คล่องแคล่วว่องไว ตังใจประดิ
้
ษฐ์ ประดอย ทางานเรี ยบร้ อย
มีสมาธิกบั การทางานได้ ดี
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนจะพะวงกับกาวที่ตดิ มือ
แนวทางแก้ ไข : ควรให้ เด็กนักเรี ยนใช้ พกู่ นั ขนาดทากาวหรื อสวมถุงมือ
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์

ภาพประกอบ 11 สามทหารเสือ
นักเรี ยนคนที่ 2 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีจิตนาการที่ดี สามารถสื่อสารออกมาทางผลงานที่ชนั เจนและมีเนือ้ หาที่
หน้ าสนใจ กล้ าคิดกล้ าแสดงออกในสิ่งที่ตวั เองคิดและจิตนาการไว้ นักเรี ยนสนุกสนานกับงานที่ได้
ทานักเรี ยนสามารถต่อยอดความคิด ได้ ดี เนื อ้ หาที่ สื่ อออกมามี เรื่ องราวแอบแฝงไปด้ วยความ
สนุกสนานใช้ สีสนั ได้ สดใส ทาให้ งานดูมีเสน่ห์ มีวิธีปัน้ ที่มีความกระฉับกระเฉง ดูทะมัดทะแมง
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนยังมีการจัดองค์ประกอบภาพที่ไม่คอ่ ยสมดุลกับพื ้นที่
แนวทางแก้ ไข : เด็กนักเรี ยนต้ องหมัน่ ฝึ กฝนการร่างภาพขึ ้นโครงสร้ างละจัดองค์ประกอบ
ความสมดุลของภาพให้ มากขึ ้น
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ตาราง 12 แบบตรวจผลงานด้ านความคิดสร้ างสรรค์
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี

รายการประเมิน

สร้ างสรรค์ มีความ เสร็จตาม
มีราย
ชื่อกิจกรรม
จากสิ่งที่ แปลก
เวลาที่ ละเอียดที่
กาหนด
ใหม่
กาหนดให้ น่าสนใจ
ให้ ได้
แก้ ไข (คล่องแคล่ว) (ละเอียด
(ยืด
ปั ญหา
ลออ)
หยุน่ )
เฉพาะ
หน้ าได้
1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
15
13
15
16
เป่ าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
2. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
15
13
14
12
การประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
15
16
16
16
การปั น้ ลงบนแผ่นพิซซ่า
4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
14
16
15
13
ปะติCollage art ลงบนขนมปั งโดนัท
5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
15
16
16
16
สื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์

รวม

59
54
63
58
63
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เกณฑ์การให้ คะแนน
ดีมาก
13-16
ดี
9-12
พอใช้
5-8
ปรับปรุง
1-4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ

ภาพประกอบ หน้ าคน
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนสามารถร่ างภาพตามหัวข้ อและเข้ าใจถึงจุดประสงค์ของการทางานได้ ดี มี
ความสนใจและอยากทางาน มีความกระตือรื อร้ นตลอดระยะการปฏิบตั ิงานจริ ง ควบคุมการเป่ า
ให้ กระจายได้ ดี เรี ยกใช้ สีที่สื่อถึงอารมณ์ได้ คอ่ นข้ างดี
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนมีอุปสรรคในการเลือกผสมสีการใช้ เป่ าเพื่อกระจายสีให้
สอดคล้ องกับอารมณ์ที่จะแสดงออก
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กในเด็กนักเรี ยนหัดผสมสี หลายๆเสดสี และเลือกใช้ สีได้ หลายๆ
โทนสี
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กิ จ กรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้ ว ยเทคนิ ค การประดิษ ฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์

ภาพประกอบ 12 บ้ านผีสิง
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ย นมี ความสนใจและตื่ น เต้ น ที่ ได้ เห็ น วัส ดุอุป กรณ์ มี ความคิด ที่ คล่องแคล่ว
รวดเร็วและสามารถประดิษฐ์ งานได้ รวดเร็ว ทางานเร็วไม่ประณีตกับงาน ใจร้ อน
ปั ญ หา/อุป สรรค : เด็ก นักเรี ยนมี ค วามใจร้ อนในเวลาท างาน ท างานไม่ค่อ ยประณี ต
เรี ยบร้ อยมีปัญหากับการผสมสีและลงสีได้ ออกมาไม่สะอาดสดใส
แนวทางแก้ ไข : เด็กนักเรี ยนต้ องฝึ กทางานศิลปะบ่อยๆ ฝึ กใช้ สี ผสมสี ฝึ กทางานให้ ใจ
เย็นลงและใส่ใจในรายละเอียดของงาน
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการปั ้น ลงบนแผ่ นพิซซ่ า

ภาพประกอบ 13 เขี ้ยวแหลมมูมิน
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนเข้ าใจในหัวข้ อและจุดประสงค์ นักเรี ยนมีความสนใจในวัสดุอุปกรณ์ ที่จะ
น ามาปฏิ บัติในกาท างาน เด็ก นัก เรี ย นสามารถร่ างภาพโดยไม่ลัง เล ปั น้ งานได้ ค ล่อ งแคล่ว มี
ความคิดสร้ างสรรค์ที่ดี มีจินตนาการดี สามารถสื่อสารผ่านผลงานได้ ดี ใช้ เทคนิคในการลงสีอยู่ใน
ขันที
้ ่พอใช้ ได้ แต่เรื่ องของรายละเอียดทาได้ แต่ยงั ไม่คอ่ ยประณีตเท่าไร
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนยังมีการเกร็งกับเพื่อนรวมห้ องเรี ยนบ้ างในเวลาทางาน แต่
ก็สามารถเข้ ากับเพื่อนรวมห้ องได้
แนวทางแก้ ไข : จะต้ องฝึ กให้ เด็กนักเรี ยนกล้ าแสดงออกกับเพื่อนๆร่วมห้ อง โดยฝึ กให้ เด็ก
ได้ ทากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิ ค ปะติ Collage art ลงบนขนมปั ง
โดนัท

ภาพประกอบ 14 หนอนดึบ๊ ตัวกลม
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความตื่นเต้ นและสนใจในวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ทากิจกรรม ลงมือปฏิบตั งิ านได้
อย่างคล่องแคล่วว่องไว คิดเร็วทาเร็ ว แต่ทางานไม่ประณีตเรี ยบร้ อยเท่าที่ควร ฉีกกระดาษปะติเอง
ได้ แต่ชิ ้นใหญ่เกินไป ครูผ้ สู อนต้ องค่อยช่วยบอกหรื อเตือนเวลาทางาน
ปั ญหา/อุปสรรค: เด็กนักเรี ยนจะพะวงกับกาวที่ตดิ มือ ทางานเร็วไม่คอ่ ยเรี ยนร้ อย
แนวทางแก้ ไข.: ควรให้ เด็กนักเรี ยนใช้ พกู่ นั ขนาดทากาวหรื อสวมถุงมือ
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์

ภาพประกอบ 15 สหายเขายาวเพื่อนข้ า
นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนเข้ าใจถึงหัวข้ อการทางานได้ ดี มีจิตนาการในการเล่าเรื่ องราวได้ ดี เนื ้อหาที่
สื่อดูน่าสนใจ เลือกใช้ สีที่สดใส ตัวละครสื่อสีหน้ าได้ ชดั เจน ร่างภาพจัดวางองค์ประกอบของภาพ
โดยรวมน่าพอใจ สื่อความหมายได้ นา่ ใจ เทคนิคในการปั น้ ขันรู
้ ปได้ ดี
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนยังมีอปุ สรรคในจัดระยะขององค์ประกอบ
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กให้ เด็กมีทักษะและศึกษาเรื่ องของการจัดวางองค์ประกอบศิ ลป์
เพิ่มเติม
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ตาราง 13 แบบตรวจผลงานด้ านความคิดสร้ างสรรค์
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี

รายการประเมิน

ชื่อกิจกรรม

สร้ างสรรค์ มีความ เสร็จตาม
มีราย
จากสิ่งที่ แปลก
เวลาที่
ละเอียด
กาหนดให้ ใหม่
กาหนด ที่นา่ สนใจ
ได้ (ยืด
แก้ ไข
ให้
(ละเอียด
หยุน่ ) ปั ญหา (คล่องแคล่ว) ลออ)
เฉพาะ
หน้ าได้
1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
15
14
15
16
เป่ าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
2. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
16
15
14
16
การประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
16
16
15
16
การปั น้ ลงบนแผ่นพิซซ่า
4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
16
14
15
15
ปะติCollage art ลงบนขนมปั งโดนัท
5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
16
16
15
16
สื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์

รวม

60
61
63
60
63
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เกณฑ์การให้ คะแนน
ดีมาก
13-16
ดี
9-12
พอใช้
5-8
ปรับปรุง
1-4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ

ภาพประกอบ 16 หน้ าคน
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีทกั ษะในการใช้ สี เล่นสี ผสมสีได้ ดี เลือกใช้ สีได้ สดใส จัดวางองค์ประกอบ
ของใบหน้ า ได้ ดี สื่ อ อารมณ์ ผ่า นสี สัน ได้ ดี งานดูดี เสน่ ห์ มี เทคนิ ค การเป่ าสี ได้ ดี ควบคุม สี ไ ด้
พอประมาณ
ปั ญหา/อุปสรรค : อาจมีการเลอะเทอะของสีที่ใช้ บ้าง เวลาเป่ าสี
แนวทางแก้ ไข : เด็กนักเรี ยนต้ องควบคุมการเป่ าไม่ให้ แรงเกินไป
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กิ จ กรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้ ว ยเทคนิ ค การประดิษ ฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์

ภาพประกอบ 17 หนอนเต้ นระบา
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจในตัววัสดุและอุปการณ์ที่นามาประดิษฐ์ ได้ ดี คิดสร้ างสรรค์และ
ความคิดริ เริ่ มที่ดี คิดเร็ วลงมีทาด้ วยความตังใจ
้ เด็กนักเรี ยนดูสนุกมีความสุขกับงานที่ทา ควบคุม
ข้ อมือในการลงสีได้ ดี ดูทะมัดทะแมงให้ การใช้ พกู่ นั ทาสี มีความมัน่ ใจขนาดทางาน
ปั ญหา/อุปสรรค : ทางานเร็วมีความมัน่ ใจแต่ยงั เก็บรายละเอียดของมีไม่คอ่ ยมีเท่าที่ควร
แนวทางแก้ ไข : ต้ องมีฝึกทางานให้ มีความประณีตกับงานให้ มากขึ ้น ค่อยๆทางานโดยไม่
ต้ องค่อยพะวงกลับเวลา
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการปั ้น ลงบนแผ่ นพิซซ่ า

ภาพประกอบ 18 ชู๊ตบาสกับยีราฟคอยาว
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็ ก สามารถเข้ า ใจกับ หัว ข้ อ ในการปฏิ บัติ ง านได้ ดี ตื่ น เต้ น ตัง้ ใจ กระตื อ รื อ ร้ นที่ จ ะ
ปฏิบตั ิงานลงบนวัสดุที่แปลกใหม่ มีการจัดวางองค์ประกอบได้ สมดุล มีจุดเด่น จุดรอง ในงาน มี
ความคิดสร้ างสรรค์และจิตนากรที่ดี
มีวิธีการสื่อภาพ ร่างภาพที่น่าสนใจ เทคนิคการปั น้ ด้ วยมือโดยการออกแรงของกล้ ามมัด
เนื ้อได้ ดี มีการใช้ สีตดั และไล่โทนของสี
ปั ญหา/อุปสรรค : รูปทรงยังไม่คอ่ ยแม่นยากับโครงสร้ างภาพและมีอปุ สรรคกับการผสมสี
ที่หลากหลาย
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กฝนการร่างรูปทรงของวัตถุตา่ งๆให้ แม่นยาให้ มากขึ ้น ฝึ กใช้ สีผสม
สีงานจะได้ ดมู ีเสน่ห์เพิ่มมากขึ ้น
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิ ค ปะติ Collage art ลงบนขนมปั ง
โดนัท

ภาพประกอบ 19 ผีเสื ้อแสนสาว
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความคล่องแคล่วในการคิด มีจินตนาการที่ดี ทางานทะมัดทะแมง ใสใจใน
ขัน้ ตอนการฉี กกระดาษและปะติกระดาษลงบนขนมปั งโดนัท มี ค วามสนใจและกระตื อรื อร้ น
ระหว่างการทางาน ใจเย็นละประณีตในทุกขันตอนของการปฏิ
้
บตั ิงาน มีวิ ธีการเลือกใช้ กระดาษสี
ให้ งานดูมีสีใสที่หลากหลายในตัวผีเสื ้อ
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนจะพะวงกับกาวที่ตดิ มือ ทางานเร็วไม่คอ่ ยเรี ยนร้ อย
แนวทางแก้ ไข :ควรให้ เด็กนักเรี ยนใช้ พกู่ นั ขนาดทากาวหรื อสวมถุงมือ
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์

ภาพประกอบ 20 ครอบครัวฉัน
นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจในวัสดุและอุปกรณ์ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการที่ดี สื่อ
เรื่ องราวผ่านภาพได้ น่าสนใจ เก็บละเอียดให้ การทางานได้ ดี เลือกใช้ สีได้ น่าสนใจ ใสใจในขันตอน
้
การทางาน มี ความสมดุล ในองค์ประกอบของภาพ ร่ างภาพได้ น่าสนใจ มี ความทะมัดทะแมง
คล่องแคล่วในการใช้ พกู่ นั
ปั ญหา/อุปสรรค : ช่วงแรกๆของการทางานยังไม่คอ่ ยมัน่ ใจ มีการใช้ เวลาในการคิดนาน
ไปหน่อย แต่ทางานออกมาได้ ดี
แนวทางแก้ ไข : ต้ องกล้ าแสดงออก และต้ องมีความมัน่ ใจในการทางาน ฝึ กการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นให้ มากๆเวลาทางานร่วมกันจะได้ ไม่เกร็ง
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ตาราง 14 แบบตรวจผลงานด้ านความคิดสร้ างสรรค์
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7ปี

รายการประเมิน

สร้ างสรรค์ มีความ เสร็จตาม
ชื่อกิจกรรม
จากสิ่งที่ แปลกใหม่ เวลาที่
กาหนดให้ แก้ ไข
กาหนด
ได้
ปั ญหา
ให้
(ยืดหยุน่ ) เฉพาะหน้ า (คล่องแคล่ว)
ได้
1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
15
16
16
เป่ าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
2. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
16
16
15
การประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
16
16
16
การปั น้ ลงบนแผ่นพิซซ่า
4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิค
15
14
15
ปะติ Collage art ลงบนขนมปั ง
โดนัท
5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
16
16
16
สื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์

มีรายละ
เอียดที่
น่าสนใจ
(ละเอียด
ลออ)

รวม

16

63

15

62

16

64

16

60

16

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

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ

ภาพประกอบ 21 หน้ าคน
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีทกั ษะในการใช้ สี เล่นสี ผสมสีได้ ดี เลือกใช้ สีได้ สดใส จัดวางองค์ประกอบ
ของใบหน้ า ได้ ดี สื่ อ อารมณ์ ผ่า นสี สัน ได้ ดี งานดูดี เสน่ ห์ มี เทคนิ ค การเป่ าสี ได้ ดี ควบคุม สี ไ ด้
พอประมาณ
ปั ญหา/อุปสรรค :มีการเลอะเทอะของสีที่ใช้ บ้าง เวลาเป่ าสี
แนวทางแก้ ไข : เด็กนักเรี ยนต้ องควบคุมการเป่ าไม่ให้ แรงเกินไป
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กิ จ กรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้ ว ยเทคนิ ค การประดิษ ฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์

ภาพประกอบ 22 เครื่ องบินไปอวกาศ
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจในตัววัสดุและอุปการณ์ที่นามาประดิษฐ์ ได้ ดี คิดสร้ างสรรค์และ
ความคิดริ เริ่ มที่ดี คิดเร็ วลงมีทาด้ วยความตังใจ
้ เด็กนักเรี ยนดูสนุกมีความสุขกับงานที่ทา ควบคุม
ข้ อมือในการลงสีได้ ดี ดูทะมัดทะแมงให้ การใช้ พกู่ นั ทาสี มีความมัน่ ใจขนาดทางาน
ปั ญหา/อุปสรรค : ทางานเร็วมีความมัน่ ใจแต่ยงั เก็บรายละเอียดของมีไม่คอ่ ยมีเท่าที่ควร
แนวทางแก้ ไข : ต้ องมีฝึกทางานให้ มีความประณีตกับงานให้ มากขึ ้น ค่อยๆทางานโดยไม่
ต้ องค่อยพะวงกลับเวลา

116
กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการปั ้น ลงบนแผ่ นพิซซ่ า

ภาพประกอบ 23 ต้ นฟั นแหลมกินแมลง
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็ ก สามารถเข้ า ใจกับ หัว ข้ อ ในการปฏิ บัติ ง านได้ ดี ตื่ น เต้ น ตัง้ ใจ กระตื อ รื อ ร้ นที่ จ ะ
ปฏิบตั ิงานลงบนวัสดุที่แปลกใหม่ มีการจัดวางองค์ประกอบได้ สมดุล มีจุดเด่น จุดรอง ในงาน มี
ความคิดสร้ างสรรค์และจิตนากรที่ดี
มีวิธีการสื่อภาพ ร่างภาพที่น่าสนใจ เทคนิคการปั น้ ด้ วยมือโดยการออกแรงของกล้ ามมัด
เนื ้อได้ ดี มีการใช้ สีตดั และไล่โทนของสี
ปั ญหา/อุปสรรค : รูปทรงยังไม่คอ่ ยแม่นยากับโครงสร้ างภาพและมีอปุ สรรคกับการผสมสี
ที่หลากหลาย
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กฝนการร่างรูปทรงของวัตถุตา่ งๆให้ แม่นยาให้ มากขึ ้น ฝึ กใช้ สีผสม
สีงานจะได้ ดมู ีเสน่ห์เพิ่มมากขึ ้น
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิ ค ปะติ Collage art ลงบนขนมปั ง
โดนัท

ภาพประกอบ 24 โดโนเสาร์ คอยาว
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความตื่นเต้ นและสนใจให้ ตวั วัสดุอปุ กรณ์ที่เตรี ยมไว้ ให้ มีความคล่องแคล่ว
ในการคิด ลงมือทางานได้ อย่างรวดเร็วและตังใจ
้ ต่อเติมจินตนาการได้ เป็ นอย่างดี มีความมัน่ ใจใน
ตัวเองสูงและมัน่ ใจกับงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ทา ปะติกระดาษได้ อย่างทะมัดทะแมง รู้จกั เรี ยกให้
ใช้ สีโทนเดียวกัน
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนจะพะวงกับกาวที่ตดิ มือ ทางานเร็วไม่คอ่ ยเรี ยนร้ อย
แนวทางแก้ ไข : ควรให้ เด็กนักเรี ยนใช้ พกู่ นั ขนาดทากาวหรื อสวมถุงมือ
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์

ภาพประกอบ 25 หุน่ ยนต์หมากับน้ องสาวตัวแสบ
นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนัก เรี ยนมี จิ น ตนาการที่ ดี สื่ อเรื่ อ งราวผ่านภาพได้ น่าสนใจ สร้ างสรรค์ผ ลงานได้
ออกมาน่ารักเหมาะสมกับ วัยของการเก็ บ เกี่ ย วจิ น ตนาการได้ ดี เลื อกใช้ สี ได้ น่าสนใจ ใสใจใน
ขันตอนการท
้
างาน มีความสมดุลในองค์ประกอบของภาพ มีความทะมัดทะแมงคล่องแคล่วในการ
ทางาน การใช้ สีมีความน่าสนใจ การเลือกใช้ พ่กู นั นักเรี ยนสามารถเลือกได้ เหมาะสมกับขนาดของ
รูปร่างรูปทรงขององค์ประกอบภาพ
ปั ญหา/อุปสรรค : ช่วงแรกๆของการทางานยังไม่คอ่ ยมัน่ ใจ มีการใช้ เวลาในการคิดนาน
ไปหน่อย แต่ทางานออกมาได้ ดี
แนวทางแก้ ไข : ต้ องกล้ าแสดงออก และต้ องมีความมัน่ ใจในการทางาน ฝึ กการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นให้ มากๆเวลาทางานร่วมกันจะได้ ไม่เกร็ง
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ตาราง 15 แบบตรวจผลงานด้ านความคิดสร้ างสรรค์
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี

รายการประเมิน

ชื่อกิจกรรม

1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ า
สี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
2. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ปั น้ ลงบนแผ่นพิซซ่า
4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ
Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท
5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
สื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์

สร้ างสรรค์
จากสิ่งที่
กาหนดให้
ได้
(ยืดหยุน่ )

15

มีความ เสร็จตาม
แปลก
เวลาที่
ใหม่
กาหนด
แก้ ไข
ให้
ปั ญหา (คล่องแคล่ว)
เฉพาะ
หน้ าได้
16
16

มีรายละ
เอียดที่
น่าสนใจ
(ละเอียด
ลออ)

รวม

16

63

16

16

16

16

64

16

16

16

16

64

16

15

15

16

62

16

16

16

16

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

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ

ภาพประกอบ 26 หน้ าคน
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจในเทคนิคที่ใช้ มีความสนุกสนานเวลาทางาน ทางานร่วมกับคน
อื่นได้ ดี ให้ ความร่วมมือในการทางานได้ ดี พอมีทกั ษะในการใช้ สีได้ บ้าง เล่นสี ผสมสีได้ ดี เลือกใช้ สี
ได้ สดใส จัดวางองค์ประกอบของใบหน้ าได้ ดี สื่ออารมณ์ผ่านสีสนั ได้ ดี งานดูดีเสน่ห์กบั การเลือกใช้
โทนสีควบคุมสีได้ พอประมาณ
ปั ญหา/อุปสรรค : มีการเลอะเทอะเวลาทางานขนาดเวลาเป่ าสีที่ใช้ บ้างเป็ นบางครัง้
แนวทางแก้ ไข : เด็กนักเรี ยนต้ องควบคุมขนาดเวลาเป่ าไม่ให้ แรงจนเกินไป
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กิ จ กรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้ ว ยเทคนิ ค การประดิษ ฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์

ภาพประกอบ 27 กล้ องถ่ายรูป
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความตื่นเต้ นและสนใจในตัววัสดุ อุปการณ์ ที่นามาประดิษฐ์ นักเรี ยนมี
ความคิด สร้ างสรรค์และความคิด ริ เริ่ ม ที่ ดี คิด เร็ วลงมี ท าด้ วยความตัง้ ใจ เด็ก นัก เรี ย นดูสนุก มี
ความสุ ข กั บ งานที่ ท า ท างานรวมกั บ ผู้ อื่ น ได้ เป็ นอย่ า งดี ควบคุ ม ข้ อมื อ ในการลงสี ไ ด้ ดี ดู
ทะมัดทะแมงให้ การใช้ พกู่ นั ทาสี มีความมัน่ ใจขนาดทางาน
ปั ญหา/อุปสรรค : ทางานเร็ วมีความมัน่ ใจแต่ทางานไม่คอ่ ยเรี ยบร้ อย ยังเก็บรายละเอียด
ของงานไม่คอ่ ยดีเท่าที่ควร
แนวทางแก้ ไข : ต้ องมีฝึกทางานให้ มีความประณีตกับงานให้ มากขึ ้น ค่อยๆทางานโดยไม่
ต้ องค่อยพะวงกลับเวลา
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการปั ้น ลงบนแผ่ นพิซซ่ า

ภาพประกอบ 28 เพื่อนต่างดาว
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความตื่นเต้ น ตังใจ
้ กระตือรื อร้ น และเข้ าใจกับหัวข้ อในการทางาน พร้ อม
ลงมือปฏิบตั ิงานลงบนวัสดุที่แปลกใหม่ มีการออกแบบและจัดวางองค์ประกอบได้ สมดุล มีจดุ เด่น
จุดรอง ในงาน มีความคิดสร้ างสรรค์และจิตนากรที่ดี มีวิธีการสื่อภาพ ร่างภาพที่น่าสนใจ เทคนิค
การปั น้ ใช้ แรงกล้ ามมัดเนือ้ ได้ ดี มีการใช้ สีบรรยากาศที่ไม่ค่อยสดใสแต่เหมาะกับตัวละครที่เด็ก
นักเรี ยนได้ จดั วางไว้ อย่างลงตัว
ปั ญหา/อุปสรรค : รูปทรงยังไม่คอ่ ยแม่นยากับโครงสร้ างภาพและมีอปุ สรรคกับการผสมสี
ที่หลากหลาย
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กฝนการร่างรูปทรงของวัตถุตา่ งๆให้ แม่นยาให้ มากขึ ้น ฝึ กใช้ สีผสม
สีงานจะได้ ดมู ีเสน่ห์เพิ่มมากขึ ้น
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิ ค ปะติ Collage art ลงบนขนมปั ง
โดนัท

ภาพประกอบ 29 ปลานีโม
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็ ก นัก เรี ย นมี ค วามสนใจกับ ตัว วัส ดุอุป กรณ์ ที่ ใช้ มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว ในการคิ ด มี
จินตนาการที่ดี ทางานทะมัดทะแมง ใสใจในขันตอนการฉี
้
กกระดาษและปะติกระดาษลงบนขนม
ปั งโดนัท กระตือรื อร้ นระหว่างการทางาน ใจเย็นละประณี ตในทุกขัน้ ตอนของการปฏิบัติงาน มี
วิธีการเลือกใช้ กระดาษสีให้ งานดูสดใส เลือกใช้ สีที่หลากหลายในการประดิษฐ์ ตวั ปลา
ปั ญ หา/อุป สรรค : เด็กนักเรี ยนจะกังวงเวลากาวติดมื อและจะเป็ นอุป สรรคเวลาปะติ
กระดาษชื ้นต่อไป อาจส่งผลให้ งานดูเสร็จช้ าจากงานชิ ้นอื่นๆ
แนวทางแก้ ไข : ควรให้ เด็กนักเรี ยนใช้ พกู่ นั ขนาดทากาวหรื อสวมถุงมือ
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์

ภาพประกอบ 30 ดาร์ ธ เวเดอร์ VSฉัน
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจในวัสดุและอุปกรณ์ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการในการ
เล่าเรื่ องราวได้ เป็ นอย่างดี สื่อเรื่ องราวผ่านภาพได้ น่าสนใจ มีความสนุกกับการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี มีน ้าใจต่อเพื่อนร่วมห้ อง เก็บละเอียดให้ การทางานได้ ดี เลือกใช้
สี ได้ น่าสนใจ ใสใจในขัน้ ตอนการท างาน มี ค วามสมดุล ในองค์ ป ระกอบของภาพ ร่ างภาพได้
น่าสนใจ มีความทะมัดทะแมงคล่องแคล่วในการใช้ พกู่ นั
ปั ญหา/อุปสรรค : มีตดิ เล่นกับเพื่อนบ้ างเวลาทางาน
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กสมาธิไม่ให้ วอกแวกเวลาทางาน
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ตาราง 16 แบบตรวจผลงานด้ านความคิดสร้ างสรรค์
นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี

รายการประเมิน

ชื่อกิจกรรม

1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ า
สี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
2. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ปั น้ ลงบนแผ่นพิซซ่า
4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ
Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท
5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
สื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์

สร้ างสรรค์
จากสิ่งที่
กาหนดให้
ได้
(ยืดหยุน่ )

14

มีความ เสร็จตาม
แปลก
เวลาที่
ใหม่
กาหนด
แก้ ไข
ให้
ปั ญหา (คล่องแคล่ว)
เฉพาะ
หน้ าได้
15
16

มีราย
ละเอียดที่
น่าสนใจ
(ละเอียด
ลออ)

รวม

16

61

16

16

16

16

64

16

16

16

16

64

15

14

16

16

61

16

16

16

16

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

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ

ภาพประกอบ 31 หน้ าคน
นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนตื่นเต้ น กับวัสดุอปุ กรณ์ในการทางาน ร่า งองค์ประกอบของใบหน้ าได้ ชดั เจน
ดี เลื อ กใช้ สี สื่ ออารมณ์ ผ่านใบหน้ าได้ สดใส งานดูดีเสน่ห์ มี เทคนิ ค การเป่ าสี ได้ ดี ควบคุม สี ไ ด้
พอประมาณ งานดูมีสไตส์โดยวิธีการเลือกใช้ สีแนวป็ อบอาร์ ต ภาพรวมมีองค์ประกอบที่ดสู มดุล
ปั ญหา/อุปสรรค : อาจมีการเลอะเทอะของสีที่ใช้ บ้าง เวลาเป่ าสี
แนวทางแก้ ไข : เด็กนักเรี ยนต้ องควบคุมการเป่ าไม่ให้ แรงเกินไป
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กิ จ กรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้ ว ยเทคนิ ค การประดิษ ฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์

ภาพประกอบ 32 วิทยุ
นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจในตัววัสดุและอุปการณ์ที่นามาประดิษฐ์ ได้ ดี คิดสร้ างสรรค์และ
ความคิดริ เริ่มที่ดี คิดเร็วลงมีทาด้ วยความตังใจ
้ เด็กนักเรี ยนดูสนุกมีความสุขกับงานที่ทา เลือกใช้ สี
ได้ สดใสน่ารัก มีจินตนาการในการมองรูปร่ างรูปทรงและสามารถพลิ กแพลงต่อเติมภาพได้ อย่าง
สมบูรณ์ทางานทะมัดทะแมง มีความมัน่ ใจขนาดทางาน
ปั ญหา/อุปสรรค : ทางานเร็วมีความมัน่ ใจแต่ยงั เก็บรายละเอียดของมีไม่คอ่ ยมีเท่าที่ควร
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กให้ มีความประณีตในเวลาทางานให้ มากขึ ้น
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการปั ้น ลงบนแผ่ นพิซซ่ า

ภาพประกอบ 33 คูก้ายอดนักรบ
นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความแปลกใจ ตื่นเต้ น และสามารถเข้ าใจกับหัวข้ อในการปฏิบตั ิงานได้ ดี มี
ความกระตือรื อร้ นที่จะปฏิบตั ิงานลงบนวัสดุที่แปลกใหม่ มีวิธีการจัดวางองค์ประกอบได้ สมดุล มี
จุดเด่น จุดรอง ในงาน มีความคิดสร้ างสรรค์และจิตนากรที่ต่อยอดทางความคิดเล่า เรื่ องราวได้
น่าสนใจ มีวิธีการสื่อภาพ ร่ างภาพได้ อย่างมีเอกลักษณ์ ในแบบฉบับของตัวเอง ลงมื อปั น้ อย่าง
ทะมัดทะแมง โดยการใช้ กล้ ามมัดมือปั น้ งานตามจินตนาการได้ เป็ นอย่างดี มีการใช้ สีตดั และไล่
โทนของสี
ปั ญ หา/อุป สรรค : การร่ า งโครงสร้ างภาพ รู ป ทรงยัง ไม่ ค่ อ ยแม่ น ย า ยัง ใช้ สี ไ ม่ ค่ อ ย
หลากหลาย
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กฝนการร่างรู ปทรงของวัตถุต่างๆให้ แม่นยาให้ มากขึ ้นและฝึ กใช้ สี
ให้ หลากหลาย
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิ ค ปะติ Collage art ลงบนขนมปั ง
โดนัท

ภาพประกอบ 34 เบตหมูบนิ
นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็ ก นัก เรี ย นมี ค วามแปลกใจกับ วัส ดุอุป กรณ์ ตื่ น เต้ น อยากท างาน คิด เร็ ว ท าเร็ ว มี
จินตนาการที่ดี ทางานทะมัดทะแมง ใสใจในขันตอนการฉี
้
กกระดาษและปะติกระดาษลงบนขนม
ปั งโดนัท มีความสนใจและกระตือรื อร้ นระหว่างการทางาน ใจเย็นละประณีตในทุกขันตอนของการ
้
ปฏิบตั ิงาน มีวิธีการเลือกใช้ กระดาษสีให้ งานดูมีสีใสที่หลากหลายมีลูกเล่นในการทางาน ต่อเติม
สัดส่วนตามจิตนาการ สามารถทางานร่ วมกันกับเพื่อนๆได้ ดี มีนา้ ใจในการแบ่งของให้ เพื่อนใช้
เข้ าใจสุดประสงค์ของการทางาน
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนจะกังวงเวลากาวติดมือในช่วงลงมือทางาน
แนวทางแก้ ไข : ควรให้ เด็กนักเรี ยนใช้ พกู่ นั ขนาดทากาวหรื อสวมถุงมือ
กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์
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ภาพประกอบ 35 ฮีโร่ของผม
นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมี ความสนใจในวัสดุและอุปกรณ์ มี ความคิดสร้ างสรรค์ มีจิ นตนาการที่ ดี
สามารถนามาต่อยอดทางความคิดได้ สื่อเรื่ องราวผ่านภาพได้ นา่ สนใจผ่านกระบวนการคิดในแบบ
ฉบับ ของตัวเองได้ ดี เก็ บ ละเอี ยดให้ การทางานได้ ดี เลื อกใช้ สี ได้ น่าสนใจ ใสใจในขัน้ ตอนการ
ทางาน มีความสมดุลในองค์ประกอบของภาพ ร่างภาพได้ นา่ สนใจ
ปั ญหา/อุปสรรค : ยังไม่คอ่ ยมัน่ ใจในช่วงแรกๆ ต้ องเข้ าไปพูดคุยสอบถามสิ่งที่สนใจและ
ชื่นชอบเพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในงาน ครู ผ้ สู อนตอนพูดคุยหรื อพยายามทาให้ เด็กนักเรี ยนได้ ผ่อน
คลายขนาดเวลาทางาน
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กในทางานร่ วมกั บเพื่ อนๆในมากขึน้ กล้ าแสดงออก และต้ องมี
ความมัน่ ใจในตัวเองพยายามอย่าเกร็งขนาดเวลาทางาน
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ตาราง 17 แบบตรวจผลงานด้ านความคิดสร้ างสรรค์
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี

รายการประเมิน

ชื่อกิจกรรม

1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ า
สี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
2. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ปั น้ ลงบนแผ่นพิซซ่า
4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ
Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท
5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
สื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์

สร้ างสรรค์
จากสิ่งที่
กาหนดให้
ได้
(ยืดหยุน่ )

มีความ เสร็จตาม
แปลก
เวลาที่
ใหม่
กาหนด
แก้ ไข
ให้
ปั ญหา (คล่องแคล่ว)
เฉพาะ
หน้ าได้

มีราย
ละเอียดที่
น่า
สนใจ
(ละเอียด
ลออ)

รวม

16

16

16

16

64

15

16

16

15

62

16

16

16

15

63

15

14

16

16

61

16

16

16

16

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

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ

ภาพประกอบ 36 หน้ าคน
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีทักษะในการ จัดวางองค์ประกอบของใบหน้ าได้ ดี ร่ างภาพได้ สมดุล สื่อ
อารมณ์ ผ่านสีสนั ได้ ดี งานดูดีเสน่ห์ มีเทคนิคการเป่ าสีได้ ดี ควบคุมสีได้ พอประมาณ เลือกใช้ สีได้
น่ารักสดใส
ปั ญหา/อุปสรรค : อาจมีการเลอะเทอะบ้ างเวลาเป่ าสีหลายๆสี
แนวทางแก้ ไข : เด็กนักเรี ยนต้ องควบคุมการเป่ าสีให้ มีความพอดีไม่แรงจนเกินไป
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กิ จ กรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้ ว ยเทคนิ ค การประดิษ ฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์

ภาพประกอบ 37 กระต่างน้ อยสีชมพู
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจในตัววัสดุและอุปการณ์ที่นามาประดิษฐ์ ได้ ดี มีจิตนาการให้ การ
ต่อยอดผ่านทางรูปทรง มีความสร้ างสรรค์และความคิดริเริ่มที่ดี คิดเร็วลงมือทาเร็วด้ วยความตังใจ
้
เด็กนักเรี ยนดูสนุกมีความสุขกับงานที่ทา ควบคุมข้ อมือในการลงสีได้ ดี ดูทะมัดทะแมงให้ การใช้
พูก่ นั ทาสีมีความมัน่ ใจขนาดทางาน
ปั ญ หา/อุป สรรค :ทางานเร็ วมี ค วามมั่นใจแต่ยัง เก็ บ รายละเอี ย ดของงานยังไม่ค่อยดี
เท่าที่ควร
แนวทางแก้ ไข : ต้ องมีการฝึ กฝนเวลาทางานให้ มีความประณีตกับงานให้ มากขึ ้น ค่อยๆ
ทางานในละเอียดเรี ยบร้ อย
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการปั ้น ลงบนแผ่ นพิซซ่ า

ภาพประกอบ 38 โพนีน้อย
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็ ก นัก เรี ย นมี ค วามแปลกใจ สนใจและตื่ น เต้ น มี ค วามตัง้ ใจและกระตื อ รื อ ร้ นที่ จ ะ
ปฏิบตั ิงานลงบนวัสดุที่แปลกใหม่ สามารถจัดวางองค์ประกอบได้ พอใช้ ยังขาดระยะของการจัด
องค์ประกอบภาพ ในงาน มีความคิดสร้ างสรรค์และจิตนากรที่ดี ใช้ เทคนิคและวิธีการในการเลือก
สื่อภาพดูสนุกสนาน สดใส ถ่ายทอดในแบบฉบับความคิดของตนเอง มีการเลือกใช้ สีสนั ได้ สดใส มี
การใช้ สีตดั และไล่โทนของสี ใช้ เทคนิคการปั น้ เพื่อมิตไิ ด้ ดี มีการออกแรงของกล้ ามมัดเนื ้อได้ ดี
ปั ญ หา/อุ ป สรรค : รู ป ร่ า งรู ป ทรงยั ง ไม่ ค่ อ ยได้ สั ด ส่ ว น ยั ง ขาดระยะของการจั ด
องค์ประกอบภาพ
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กฝนการร่างรูปทรงของวัตถุตา่ งๆให้ แม่นยาให้ มากขึ ้น ฝึ กจัดระยะ
จัดองค์ประกอบให้ สมบูรณ์ขึ ้น
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท

ภาพประกอบ 39 เป็ ดโกลด์
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็ก นัก เรี ย นตื่น เต้ นกับ วัส ดุอุป กรณ์ ที่ เลื อกน ามาใช้ เด็กนักเรี ยนมี การตอบสนองต่อ
รูปร่างรูปทรงได้ ดี มีความคิดที่เร็วในการต่อยอดความคิดสร้ างสรรค์กบั ตัววัสดุที่ให้ มีจินตนาการที่
ดี ทางานทะมัดทะแมง ใสใจในขัน้ ตอนการฉี กกระดาษและปะติกระดาษลงบนขนมปั งโดนัท มี
ความสนใจและกระตือรื อร้ นระหว่างการทางาน แต่ เป็ นคนใจร้ อนทางานเร็ วไม่ค่อยประณีตในทุก
ขันตอนของการปฏิ
้
บตั งิ าน มีวิธีการเลือกใช้ กระดาษสีเพียงสีเดี่ยว
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนใจร้ อน ทางานไม่คอ่ ยประณีต กังวงเวลากาวติดมือขนาด
ทางาน
แนวทางแก้ ไข : ควรให้ เด็กนักเรี ยนฝึ กทางานที่ละเอียดลออและต้ องใช้ สมาธิกบั งานที่ทา
อย่างไม่วอกแวก และควรใช้ พกู่ นั ขนาดทากาวหรื อสวมถุงมือ
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์

ภาพประกอบ 40 ฉันเป็ นเจ้ าหญิงดอกไม้
นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็ ก นั ก เรี ย นมี ค วามสนใจในวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นอยากท างาน
สร้ างสรรค์ผลงานได้ น่ารักสดใส มีความคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการที่ดี เก็บละเอียดให้ การทางาน
ได้ ดี เลือกใช้ สีได้ น่าสนใจ ใสใจในขัน้ ตอนการทางาน มีความสมดุลในองค์ประกอบของภาพ วาง
องค์ประกอบได้ นา่ สนใจ มีความทะมัดทะแมงคล่องแคล่วในการใช้ พกู่ นั
ปั ญหา/อุปสรรค : มีการเลอะเทอะขนาดใช้ สีบ้างเป็ นบางส่วนของงาน
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กให้ นกั เรี ยนมีวินยั ในการใช้ ของร่วมกันผู้อื่น
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ตาราง 18 แบบตรวจผลงานด้ านความคิดสร้ างสรรค์
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี

รายการประเมิน

ชื่อกิจกรรม

1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ า
สี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ
2. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์
3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ปั น้ ลงบนแผ่นพิซซ่า
4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ
Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท
5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
สื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์

สร้ างสรรค์
จากสิ่งที่
กาหนดให้
ได้
(ยืดหยุน่ )

16

มีความ เสร็จตาม
แปลก
เวลาที่
ใหม่
กาหนด
แก้ ไข
ให้
ปั ญหา (คล่องแคล่ว)
เฉพาะ
หน้ าได้
16
16

มีรายละ
เอียดที่
น่าสนใจ
(ละเอียด
ลออ)

รวม

16

64

15

16

16

16

63

16

16

16

16

64

15

15

16

16

62

16

16

16

16

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

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ

ภาพประกอบ 41 หน้ าคน
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีพลังในการใช้ สีเป่ าลมมาก ทางานเร็ วดูใจร้ อนมีอารมณ์ร่วมขนาดทางาน
ทักษะในการใช้ สี เล่นสี ผสมสีได้ ดี เลือกใช้ สีได้ สดใส ดูสนุกกับงานที่ได้ ทา จัดวางองค์ประกอบ
ของใบหน้ าได้ ดี สื่ออารมณ์ผา่ นสีสนั ได้ ดี งานดูดีเสน่ห์ในการใช้ สีโทนร้ อน
ปั ญหา/อุปสรรค : อาจมีการเลอะเทอะเวลาเลือกใช้ สีและเป่ าสีบ้าง
แนวทางแก้ ไข เด็กนักเรี ยนต้ องควบคุมการเป่ าขนาดหยดสีและเป่ าสีให้ มากขึ ้น ไม่ควร
ออกแรงจนเกินไป
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กิ จ กรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้ ว ยเทคนิ ค การประดิษ ฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์

ภาพประกอบ 42 TV จอแบน
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจในตัววัสดุและอุปการณ์ที่นามาประดิษฐ์ และนักเรี ยนสามารถ
คิดริ เริ่มสร้ างสรรค์ผลงานได้ อย่างรวดเร็วลงมือทาด้ วยความตังใจ
้ เด็กนักเรี ยนดูสนุกมีความสุขกับ
งานที่ ทา ควบคุม ข้ อมื อในการลงสี ได้ ดี ดูทะมัดทะแมงให้ การใช้ พู่กันทาสี มี ความมั่นใจขนาด
ทางาน
ปั ญหา/อุปสรรค : ทางานเร็วมีความมัน่ ใจแต่ยงั เก็บรายละเอียดของงานไม่คอ่ ยเรี ยบร้ อย
แนวทางแก้ ไข : ค่อยๆฝึ กฝนขันตอนและวิ
้
ธีการลงรายละเอียดลงไปในการทางานอย่าง
ประณีต
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการปั ้น ลงบนแผ่ นพิซซ่ า

ภาพประกอบ 43 สตีฟต่างดาว
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนสามารถเข้ าใจหัวข้ อในการปฏิบตั ิงานได้ ดี มีความตื่นเต้ นเล็กน้ อยกับวัสดุที่
แปลกใหม่ เด็กนักเรี ยนมีความตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นที่จะปฏิบตั ิงานลงบนวัสดุที่แปลกใหม่ มีการ
จัดวางองค์ประกอบได้ อย่างน่าสนใจ องค์ประกอบมีความสมดุลในงาน มีความคิดสร้ างสรรค์และ
จิตนากรที่ดี มีวิธีการสื่อภาพ ร่างภาพที่น่าสนใจ ใช้ เทคนิควิธีการปั น้ แบบ2มิติได้ น่าสนใจ การใช้ สี
สื่อผ่านภาพได้ นา่ สนใจ
ปั ญหา/อุปสรรค : รูปร่างรูปทรงโครงสร้ างภาพยังไปค่อยสมบูรณ์มีอปุ สรรคกับการผสมสี
ที่หลากหลาย
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กฝนการร่างรูปทรงของวัตถุตา่ งๆให้ แม่นยาให้ ม ากขึ ้น ฝึ กใช้ สีผสม
สีให้ หลากหลาย
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิ ค ปะติ Collage art ลงบนขนมปั ง
โดนัท

ภาพประกอบ 44 กวางเรนเดียร์
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความคล่องแคล่วในการคิด มีจินตนาการที่ดี ทางานทะมัดทะแมง ใสใจใน
ขัน้ ตอนการฉี กกระดาษและปะติกระดาษลงบนขนมปั งโดนัท มี ค วามสนใจและกระตื อรื อร้ น
ระหว่างการทางาน ใจเย็นละประณี ตในทุกขัน้ ตอนของการปฏิ บตั ิงาน เด็กนักเรี ยนดูใสใจและ
ตังใจขนาดท
้
างาน มีอารมณ์ร่วมและสนุกในเวลาสร้ างสรรค์ผลงานของเอง
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนจะกังวงกับกาวที่ตดิ มือขนาดเวลาทางาน
แนวทางแก้ ไข : ควรให้ เด็กนักเรี ยนใช้ พกู่ นั ขนาดทากาวหรื อสวมถุงมือ

142
กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์

ภาพประกอบ 45 เจ้ าหญิง เจ้ าชาย และอัสวินกระโหลกดา
นักเรี ยนคนที่ 9 อายุ 9 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมี ความสนใจในวัสดุและอุปกรณ์ มีความกระตือรื อร้ นที่ จ ะคิดสร้ างสรรค์
ทางานกับวัสดุที่แปลกใหม่มีความคิดริ เริ่มจากจินตนาการสือผ่านผลงานออกมาให้ แบบฉบับของ
ตัวเอง เล่าเรื่ องราวได้ น่าสนใจ เก็บละเอียดให้ การทางานได้ ดี เลือกใช้ สีกับตัวละครได้ เหมาะสม
ใสใจในขันตอนการท
้
างาน มีความสมดุลในองค์ประกอบของภาพ ร่ างภาพได้ น่าสนใจ มีความ
ทะมัดทะแมงคล่องแคล่วในการทางานใช้ พกู่ นั เหมาะสมกับขนาดของรูปทรง
ปั ญหา/อุปสรรค :มีอปุ สรรคกับการเลือกผสมสี
แนวทางแก้ ไข : ฝึ กจับคูส่ ีและผสมสีบอ่ ยๆ
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ตาราง 19 แบบตรวจผลงานด้ านความคิดสร้ างสรรค์
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี

รายการประเมิน

ชื่อกิจกรรม

สร้ างสรรค์
จากสิ่งที่
กาหนดให้
ได้
(ยืดหยุน่ )

มีความ เสร็จตาม
แปลก
เวลาที่
ใหม่
กาหนด
แก้ ไข
ให้
ปั ญหา (คล่องแคล่ว)
เฉพาะ
หน้ าได้
16
16

1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ า
สี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ

16

2. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์

16

16

3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการ
ปั น้ ลงบนแผ่นพิซซ่า

16

4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคปะติ
Collage art ลงบนขนมปั งโดนัท
5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิค
สื่อผสม ลงบนแผ่นแครกเกอร์

มีรายละ
เอียดที่
น่าสนใจ
(ละเอียด
ลออ)

รวม

16

64

16

16

64

16

16

16

64

16

15

16

16

63

16

16

16

16

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

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

กิจกรรมที่ 1. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่ นแป้งปอเปี๊ ยะ

ภาพประกอบ 46 หน้ าคน
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจ กระตือรื อร้ นอยากสร้ างสรรค์ผลงาน มีทกั ษะในการใช้ สี เล่นสี
ผสมสีได้ ดี เลือกใช้ สีได้ สดใสสไตล์ป็อบอาร์ ทจัดวางองค์ประกอบของใบหน้ าได้ ดี สื่ออารมณ์ผ่าน
สีสนั ได้ ดี งานดูดีเสน่ห์ มีเทคนิคการเป่ าสีได้ ดี ควบคุมสีได้ พอประมาณ
ปั ญหา/อุปสรรค : เวลาทางานอาจมีการเลอะเทอะของสีที่ใช้ บ้าง เวลาเป่ าสี
แนวทางแก้ ไข : เด็กนักเรี ยนต้ องควบคุมการเป่ าไม่ให้ แรงจนเกินไป
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กิ จ กรรมที่ 2. การวาดภาพระบายสี ด้ ว ยเทคนิ ค การประดิษ ฐ์ ลงบนขนมปั ง
ปอนด์

ภาพประกอบ 47 รถไฟ
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจในตัววัสดุและอุปการณ์ที่นามาประดิษฐ์ ได้ ดี สามารถดัดแปลง
ต่อเติมรูปร่างรูปทรงได้ อย่างคล่องแคล่วว่องไว สร้ างสรรค์ผลงานออกมาได้ ด้วยดี มีความยืดหยุ่น
ทางความคิด คิดเร็ วลงมีทาด้ วยความตัง้ ใจ เด็กนักเรี ยนดูสนุกมี ความสุขกับงานที่ทา ควบคุม
ข้ อมือในการลงสีได้ ดี ดูทะมัดทะแมงให้ การใช้ พกู่ นั ทาสี มีความมัน่ ใจขนาดทางาน
ปั ญ หา/อุปสรรค : ทางานเร็ วมีความมั่นใจแต่ไม่ค่อยประณี ตเวลาทางาน งานไม่ค่อย
ละเอียดเรี ยบร้ อย
แนวทางแก้ ไข : ต้ องมีฝึกทางานให้ มีความประณี ตกับงานให้ มากขึน้ ค่อยๆทางาน ฝึ ก
สมาธิขนาดเวลาทางาน
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กิจกรรมที่ 3. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคการปั ้น ลงบนแผ่ นพิซซ่ า

ภาพประกอบ 48 ผีเสื ้อสมุทร
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนตื่นเต้ นและสามารถเข้ าใจหัวข้ อในการปฏิ บัติงานได้ ดี มี ความตัง้ ใจและ
กระตือรื อร้ นที่จะปฏิบตั ิงานลงบนวัสดุที่แปลกใหม่ มีความคิดริ เริ่ มและสามารถแก้ ปัญญาเฉพาะ
หน้ าได้ มีการจัดวางองค์ประกอบได้ สมดุล มีจดุ เด่น จุดรองภายในงาน มีความคิดสร้ างสรรค์และ
จิตนากรที่ดี มีวิธีการสื่อภาพ ร่ างภาพที่น่าสนใจ ใช้ เทคนิคการปั น้ ด้ วยมือได้ อย่างทะมัดทะแมง
คล่องแคล่วว่องไว มีเทคนิคและวิธีการใช้ สี ไล่สี รู้จกั ใช้ รูปร่ างรูปทรงแบบอิสระและนามาต่อเติม
ภาพได้ อย่างสมบูรณ์และลงตัว
ปั ญหา/อุปสรรค : การร่างโครงสร้ าง รูปร่างรูปทรงยังไม่คอ่ ยแม่นยา สมบูรณ์
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กฝนการร่ างรู ปทรงของวัตถุต่างๆให้ แม่นยาให้ มากขึ ้น ฝึ กคิดฝึ ก
ทางานบ่อยๆ
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กิจกรรมที่ 4. การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิ ค ปะติ Collage art ลงบนขนมปั ง
โดนัท

ภาพประกอบ 49 กระต่าย
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความคล่องแคล่วในการต่อเติมรูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ มี
จิตนาการในการสร้ างสรรค์ผลงานได้ ดี ทางานทะมัดทะแมง ใสใจในขันตอนการฉี
้
กกระดาษและ
ปะติกระดาษลงบนขนมปั งโดนัท มีความสนใจและกระตือรื อร้ นระหว่างการทางาน เด็กนักเรี ยน
สามารถต่อเติมตามจิตนาการเป็ นรูปทรงสัตว์ที่ชื่นชอบได้ อย่างสมบูรณ์
ปั ญหา/อุปสรรค : เด็กนักเรี ยนจะกังวนกับกาวที่ติดมือขนาดเวลาทางาน ทางานไม่คอ่ ย
เรี ยนร้ อย
แนวทางแก้ ไข : ควรให้ เด็กนักเรี ยนใช้ พกู่ นั ขนาดทากาวหรื อสวมถุงมือ
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กิจกรรมที่ 5. การวาดภาพระบายสี ด้ วยเทคนิคสื่อผสม ลงบนแผ่ นแครกเกอร์

ภาพประกอบ 50 วันหยุดของพ่อ
นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี
บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
เด็กนักเรี ยนมีความสนใจในวัสดุและอุปกรณ์และสามารถคิดสร้ างสรรค์ผ่านจินตนาการ
เรื่ อ งราวที่ ป ระทับ ใจและชื่ น ชอบได้ ดี เรื่ อ งราวที่ ถูก สื่ อ ออกมาผ่านภาพมี ค วามน่า สนใจ เก็ บ
ละเอียดให้ การทางานได้ ดี เลือกใช้ รูปร่างรูปทรงที่เกิดจากความประทับใจ เด็กนักเรี ยนเข้ าใจและ
สามารถสื่อสารออกมาในแบบฉบับของตัวเองได้ ดี ภาพที่เกิ ดจากแรงบันดารใจในชีวิตประจาวัน
สามารถต่อยอดความคิดในเด็กมีการพัฒนาในความคิด และสามารถมามาประยุกต์ ใช้ กับการใช้
ชีวิตได้ เป็ นอย่างดีเด็กนักเรี ยนใสใจในขันตอนการท
้
างาน มีความสมดุลในองค์ประกอบของภาพ
ร่ า งภาพได้ น่ า สนใจ มี ค วามทะมัด ทะแมงคล่ อ งแคล่ ว ในการท างาน และเลื อ กใช้ สี ไ ด้ ส ดใส
แสดงออกผ่านอารมณ์ที่มีความสุขในช่วงเวลาหนึง่ ของชีวิต
ปั ญหา/อุปสรรค : มีอปุ สรรคเวลาปั น้ ดินบ้ าง
แนวทางแก้ ไข : ต้ องฝึ กฝนวิธีการปั น้ ดิน มัน่ ฝึ กฝนบ่อยๆ
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปลายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพวาด
ระบายสีสร้ างสรรค์โดยชุดกิจกรรมสาหรับเด็กช่วงอายุ 7-9 ปี เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะทางศิลปะ
ของเด็กในเชิงความคิดสร้ างสรรค์โดยการใช้ ชดุ กิจกรรมของนักเรี ยนช่วงอายุ 7-9 ปี จานวน 10 คน
กับ 5 ชุดกิจกรรม แบบแผนการศึกษาวิจัยที่ใช้ แบบ One group pretest posttest design มีการ
ดาเนินการวิจยั ซึง่ สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์
2. เพื่อศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กด้ วยชุดกจิกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์
ความสาคัญของการวิจัย
1. ผลการวิจยั นี ้สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการจัดการ
เรี ยนการสอนทางด้ านศิลปะการวาดภาพระบายสี ทังในระบบและนอกระบบของโรงเรี
้
ยน
2. การวิจยั นีส้ ามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒ นาปรับปรุ งแก้ ไขใน
การเรี ยนการสอนทังในระบบและนอกระบบให้
้
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก
3. การศึกษาครัง้ นี ท้ าให้ ทราบถึงลักษณะของผลงานภาพวาดระบายสีของเด็กๆ และ
ส่งเสริ ม การสร้ างบรรยากาศในห้ องเรี ยนให้ สนุกสนานและน่าเรี ยน เพื่ อจะช่วยให้ เด็กเกิดการ
พัฒนาความสามารถและความคิดสร้ างสรรค์ในการเรี ยนศิลปะได้ ดีขึ ้น
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 7-9 ปี ในโรงเรี ยนสอนศิลปะ
เด็กKolor Me Art School ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2559 ซึ่ง ได้ จ ากการที่ ผ้ ูวิจัยได้ ทาการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง มา 1 ห้ องเรี ยน เป็ นจานวน 10 คน
ขัน้ ตอนดาเนินการทดลอง
1. ขัน้ ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยทาการประเมิ นความสามารถทักษะทางศิลปะก่อนการ
ทดลอง (Pretest) โดยใช้ แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของ Guilford มาประเมินความสามารถ
ในการพัฒนาทักษะทางศิลปะที่ได้ สร้ างไว้ แล้ วนามาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ขันด
้ าเนินการทดลอง ดาเนินการทดลองโดยกลุ่มตัวอย่าง ใช้ แบบทดลองการจัดชุด
กิจ กรรมเพื่ อศึกษาภาพวาดระบายสี สร้ างสรรค์ตามแนวคิด ของ Guilford ใช้ ระยะเวลาในการ
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ทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ ล ะ 2 วัน ได้ แก่วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทดลองทัง้ หมด 5 หัวข้ อ เป็ น
จานวนการทดลองทัง้ หมด 5 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที ช่วงเวลา 10.30-11.20 จ านวนนักเรี ยนที่ ใช้
ทดลองทังหมด
้
10คน
3. ขันหลั
้ งการทดลอง หลังเสร็จสิ ้นการทดลองการศึกษาภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์โดย
ชุด กิ จ กรรมส าหรั บ เด็ก ช่วงอายุ 7-9ปี กับ กลุ่ม นัก เรี ย นตัวอย่าง โดยใช้ แ บบทดสอบความคิ ด
สร้ างสรรค์ของ Guilford ผู้วิจยั ทาการประเมินความสามารถทักษะทางศิลปะโดยนาคะแนนที่ได้
จากการวัดผลความคิดสร้ างสรรค์มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. แผนการเรี ยนรู้ของชุดกิจกรรมวาดภาพระบายสีสร้ างสรรค์ จานวน 5 กิจกรรมของ
เด็กนักเรี ยนที่ผา่ นการตรวจสอบ แก้ ไข ให้ สอดคล้ องการวัตถุประสงค์โดนผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบทดสอบผลลัพธ์ วัดความคิดสร้ างสรรค์ของผลงานภาพวาดระบายสี โดยใช้
ทฤษฎีของ Guilford
3. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนศิลปะด้ านเนื ้อหาความรู้ ด้านทักษะทางทัศน์
ศิลป์ ของเด็กกลุ่มที่ทดลองด้ วยชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ โดยมีประเด็นการประเมิน
จานวน 5 กิจกรรม โดยให้ สอดคล้ องกับนิยามศัพท์ทกั ษะทางศิลปะของเด็กช่วงอายุ 7-9 ปี
4. ทักษะทางศิลปะ หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ ขีด เขียน ระบายสี การ
ปั น้ การฉี ก การปะ การขยา การบิด อันเป็ นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ พัฒนา
กล้ ามเนื ้อมือที่ประสานกับสายตากับการทากิจกรรมต่างๆในชัว่ โมงเพื่อวัดออกมาเป็ นคะแนนโดย
ใช้ แบบประเมินทักษะทางศิลปะ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นาคะแนนที่ได้ จากการทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนมาหาค่าสถิต พื ้นฐาน
โดยนามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนตัวอย่างที่ทา
การทดลองโดยนามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวัดความแตกต่างโดยใช้ ttestทดสอบค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตขิ องแบบทดสอบ
3. นาคะแนนที่ ได้ จ ากแบบทดสอบ ของการจัดกิ จ กรรมการศึกษาภาพวาดระบายสี
สร้ างสรรค์ตามแนวคิดของ Guilford ไปหาระดับความคิดสร้ างสรรค์ โดยใช้ สถิตการวัดหาค่าเป็ น
ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ เป็ นร้ อยละ
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั สามารถสรุปผลได้ ตามสมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้ ดงั นี ้
ผลการศึกษาภาพวาดระบายสี สร้ างสรรค์โดยชุดกิ จกรรมส าหรับเด็ก ช่วงอายุ 7-9 ปี
หลังจากที่ได้ ทาการทดลองกับเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยน Kolor Me Art School แล้ วผลที่ได้ คือเด็กมี
ความคิดสร้ างสรรค์อยู่ในระดับที่ดีจ ากการประเมินหาค่าความคิดสร้ างสรรค์ กิจกรรมที่ 1 หัวข้ อ
การวาดภาพระบายสี ด้วยเทคนิคเป่ าสี ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะ (เพื่ อวัดความเพื่ อวัดความคิด
ยืดหยุ่นในการคิด)สรุปคะแนนรวมคิดเป็ นร้ อยละ 79 เปอร์ เซ็นต์ กิจกรรมที่ 2 หัวข้ อการวาดภาพ
ระบายสีด้วยเทคนิคการประดิษฐ์ ลงบนขนมปั งปอนด์ (เพื่อวัดความคิดริ เริ่ ม) สรุปคะแนนรวมคิด
เป็ นร้ อยละ79เปอร์ เซ็นต์กิจกรรมที่3 หัวข้ อการวาดภาพระบายสีโดยใช้ เทคนิควิธีการปั น้ ขยาแป้ง
ลงบนแผ่นแป้งพิซซ่า (เพื่อวัดความคิดละเอียดลออ) สรุปคะแนนรวมคิดเป็ นร้ อยละ83 เปอร์ เซ็นต์
กิจกรรมที่ 4 หัวข้ อการวาดภาพระบายสีโดยเทคนิคปะติดและประดิษฐ์ ต่อเติมบนขนมปั งโดนัท
(เพื่อวัดความคล่องแคล่ว)สรุ ปคะแนนรวมคิดเป็ นร้ อยละ 76 เปอร์ เซ็นต์ กิจกรรมที่ 5 หัวข้ อการ
วาดภาพระบายสี โดยใช้ เทคนิคสื่ อผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์ (เพื่ อวัดความคิดสร้ างสรรค์โดย
ทฤษฎีของ Guilford) สรุปคะแนนรวมคิดเป็ นร้ อยละ 83 เปอร์ เซ็นต์
สรุป ภาพรวม ผลการประเมินคะแนนความคิดสร้ างสรรค์โดยชุดกิจกรรมทัง้ 5 กิจกรรม
คะแนน 80 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับที่ 3 ของเกณฑ์การผ่าน ถ้ าได้ ระดับคุณภาพ 2 ขึ ้นไปถือว่า
ผ่านคิดเป็ นค่าเฉลี่ยได้ คะแนนร้ อยละ 80 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งมีการพัฒนาความคิดในเชิงสร้ างสรรค์อยู่
ในระดับที่ดี ตามระดับของแผนการเรี ยนรู้จากชุดกิจกรรมทัง5
้ ชุด โดยมีกิจกรรมที่ยดึ หลักความคิด
สร้ างสรรค์มากที่สุดคือ ชุดกิจกรรมที่ 3,5 เรื่ องการวาดภาพระบายสีโดยใช้ เทคนิควิธีการปั น้ ขยา
แป้งลงบนแผ่นแป้งพิซซ่า กับเรื่ องการวาดภาพระบายสีโดยใช้ เทคนิคสื่อผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์
ได้ คะแนนอยูใ่ นระดับสูงสุดคิดเป็ นร้ อยละ 83 เปอร์ เซ็นต์
อภิปรายผล
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนช่วงอายุ
7-9ปี ในโรงเรี ยยน Kolor Me Art School จานวน 10 คน ได้ แก่ นักเรี ยนคนที่ 1 อายุ 8 ปี , นักเรี ยน
คนที่ 2 อายุ 8 ปี , นักเรี ยนคนที่ 3 อายุ 9 ปี , นักเรี ยนคนที่ 4 อายุ 9 ปี , นักเรี ยนคนที่ 5 อายุ 7ปี ,
นักเรี ยนคนที่ 6 อายุ 9 ปี , นักเรี ยนคนที่ 7 อายุ 8 ปี , นักเรี ยนคนที่ 8 อายุ 9 ปี , นักเรี ยนคนที่ 9
อายุ 9 ปี , นักเรี ยนคนที่ 10 อายุ 7 ปี โดยใช้ ชุดกิจกรรมเป็ นสื่อในการวัดความคิดสร้ างสรรค์ใน
ทฤษฎีของ Guilford แสดงให้ เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ในครัง้ นี ้ ได้ ลงผลให้ นกั เรี ยน
ช่วงอายุ 7-9ปี มีเกณฑ์การเฉลี่ยไปในทางที่ดี มีนยั สาคัญทางสถิติอยูใ่ นระดับที่ .001คิดเป็ นร้ อยละ
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80 เปอร์ เซ็ น ต์ ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด คล่ อ งแคล่ ว ทางการแสดงออกในขณะการลงมื อ
ปฏิบตั งิ านตามโจทย์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ กาหนดไว้ ตามหัวข้ ออย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนได้
คิดสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารผ่านผลงานภาพวาดระบายสีภ ายในเวลาที่ กาหนดให้ ได้ อย่างดี และ
นักเรี ยนยังมี ความคิดริ เริ่ ม ในการสร้ างสรรค์ผลงานภาพวาดระบายสีให้ มี ความแปลกใหม่และ
แตกต่างไม่จากรู ปแบบเดิม ๆ ไม่คิดซา้ หรื อลอกเลียนแบบจากคนอื่ นและสามารถมี ความคิดที่
แปลกแตกต่างไปจากความคิดในแบบธรรมดา ความคิดริ เริ่ มที่เด็กนักเรี ยนได้ แสดงออกมาเป็ น
ผลงานอาจมาจากความคิดที่นกั เรี ยนได้ มีการจดจาจากประสบการณ์ จริ งที่ประทับใจที่คิดไว้ อยู่
แล้ วมาผ่านขบวนการคิดออกมาจากจินตนาการและนามาดัดแปลงเพื่อให้ เกิดขึ ้นและกลายมาเป็ น
แนวคิดแบบใหม่ที่ได้ กลัน่ กรองผ่านขบวนการทางความคิดให้ มีความน่าสนใจเพิ่มมาขึ ้นมีเทคนิค
และขันตอนในการท
้
างานและสามารถสื่อสารผ่านผลงานได้ หลากหลายมากขึ ้น นักเรี ยนสนุกกับ
ความคิดในแบบฉบับของตัวเอง ผลงานที่สื่อออกมาจะมีความเป็ นเอกลักษณะของแต่ละบุคคล ใน
การปล่อยให้ นักเรี ยนคิดเองทางานเองโดยผู้สอนค่อยดูแลอยู่ห่างๆและปล่อยในเด็กนักเรี ยนได้
เรี ยนรู้ผ่านการอธิบายไปตอนขันต้
้ นแล้ ว นักเรี ยนแต่ละคนจะมีความเป็ นตัวของตัวเองค่อยข้ างสูง
ในแต่ละกิจกรรมจะปล่อยให้ นกั เรี ยนมีความคิดที่ จะสื่อสารหรื อคิดสร้ างสรรค์เอง ทาให้ ตวั นักเรี ยน
เองจะมีความคิดริ เริ่ มในการต่อยอดทางความคิดในการปฏิบตั ิงานได้ จริ ง และเด็กนักเรี ยนจะมี
ความคิดที่อิสระที่จะสามารถคิดยืดหยุ่นในการทางานที่เกิดขึ ้นอย่างทันทีตอ่ การกระตือรื อร้ นที่จะ
สร้ างสรรค์ผ ลงานได้ อย่างหลากหลายทัง้ ทางด้ านเนื อ้ หาและสาระในการแสดงออก และยัง มี
ความคิดที่คล่องแคล่วที่สามารถมีประโยชน์ตอ่ การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าต่างๆได้ และในขณะที่
นักเรี ยนทากิจกรรมอยู่ก็สามารถพลิกแพลงแนวทางการปฏิบตั ิงานได้ อย่างหลากหลาย โดยไม่ซ ้า
และจาเจในแต่ละหัวข้ อของการทางาน และจะส่งผลให้ ผลงานแต่ละงานมีความละเอียดลออที่
แตกต่างกันออกไป ทังทางด้
้
านการคิดและการลงมือทาประดับตกแตกใส่รายละเอียดลงไปในงาน
เพื่อทาให้ งานเกิดมีความน่าสนใจในรูปแบบของตัวเทคนิคและวิธีการทางานสร้ างสรรค์ จะพบว่า
เด็กนักเรี ยนที่มี ความคิดละเอียดลออในการทางานจะมีการสังเกตสูงในการสงสัยและเกิดเป็ น
คาถาม ถามครู ผ้ ูสอนในแต่ละหัวข้ อของการปฏิบัติงานเด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่ จ ะเป็ นผู้หญิ งที่ มี
ความละเอียดลออสูงมากกว่าเด็กนักเรี ยนผู้ชาย ในกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ของเด็กนักเรี ยนจะมี
ความรู้และความเข้ าใจในหัวข้ อกิจกรรมของการปฏิบตั ิงานได้ อย่างรวดเร็ วเพราะในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั มีการยกตัวอย่างในการสื่อสารให้ อย่างชัดเจน โดยการนาวัสดุและอุปกรณ์ มาประกอบกับ
ภาพตัวเอย่างของแต่ละหัวข้ อกิจกรรมนามาอธิบายให้ นกั เรี ยนได้ เห็นภาพตามคาอธิบายได้ อย่าง
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ชัด เจน เพื่ อ ให้ เด็ก นัก เรี ยนมี การจดจ าและน าไปปฏิ บัติต ามขัน้ ตอนได้ อย่างเหมาะสมตามที่
นักเรี ยนต้ องการได้ อย่างถูกต้ องเพื่อให้ เกิดผลที่ดีที่สดุ จากข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั ได้ กาหนดให้
ผู้วิจยั ได้ กาหนดการพัฒนาทักษะทางศิลปะภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ของเด็กนักเรี ยน
โดยใช้ ชุดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์ และกาหนดชุดกิจกรรมโดยมีเนื ้อหาการเรี ยนการ
สอนที่ส่งเสริ มให้ เด็กนักเรี ยนได้ รับรู้ถึงขบวนการทางความคิดสร้ างสรรค์และมีความสนุกสนานใน
การทากิจกรรมกับเทคนิควิธีการและกระบวนการต่างๆทางด้ านศิลปะและสามารถพัฒนาทักษะ
ทางศิลปะได้ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้ วย การขีด เขียน ระบายสี การฉีก ปะติ การขยา
และการปั น้ โดยนามาสร้ างสรรค์ผา่ นเรื่ องราวที่เด็กนักเรี ยนได้ จดจาผ่านเรื่ องราวในชีวิตประจาวัน
ที่เด็กนักเรี ยนประทับใจและเก็บมาสร้ างสรรค์ผ่านขบวนการคิดออกมาตามจินตนาการ จากการ
จัดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์เป็ นการจัดกิจกรรมที่เน้ นการปฏิบตั โิ ดยเป็ นกิจกรรมที่เปิ ด
โอกาสให้ เด็กนักเรี ยนได้ ฝึกใช้ จิตนาการผ่านประสบการณ์ ในชีวิตประจาวัน เป็ นกิจกรรมที่ เปิ ด
โอกาสให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิ โดยการจัดกิจกรรมภาพวาดระบายสีสร้ างสรรค์นี ้ซึง่ สอดคล้ องกับ (วิ
รุณ ตังเจริ
้ ญ, 2545) ได้ กล่าวไว้ ว่า ศิลปะเป็ นเสมือนการสื่อสารที่มองเห็นได้ เพราะศิลปะเด็กเป็ น
ตัวแทนความรู้สึกนึกคิดของเขาโดยตรง ศิลปะที่เด็กแสดงออกตามสภาพความสนใจในการรับรู้
และความพร้ อมของเด็กแต่ละคนโดยแสดงออกด้ วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่ ผ่านวัสดุที่เหมาะสม
และสอดคล้ องกับ (สุลักษณ์ เทียนสุวรรณ)2524 ได้ กล่าวไว้ ว่า ผลงานที่เกิดจากการแสดงออก
ของอารมณ์ ปั ญญา และทัศนคติรวมถึงทักษะจะส่งผลให้ การสร้ างสรรค์งานศิลปะมีแนวโน้ มไปใน
ทางการสร้ างสรรค์และการแสดงออกของอารมณ์และความคิด งานศิล ปะเป็ นงานที่สื่อให้ ผ้ ชู มเกิด
จินตนาการนอกจากนัน้ งานศิลปะยังมีคณ
ุ ค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้ องค์ประกอบ และ
สอดคล้ องกับ (แครบทรี ทอม et al., 2529)ได้ กล่าวไว้ ว่า ศิลปะเป็ นการสร้ างสรรค์ผลงานเพื่ อ
แสดงออกถึงความรู้ สึกนึกคิด เป็ นการส ารวจตรวจสอบสื่ อศิลปะ และเป็ นเรื่ องราวของเกณฑ์
ภายในมากกว่าภายนอก ผลงานเด็กจะสื่อให้ เห็นแบบแผนของความคิดและความรู้ สึกส่วนตัว
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่ไม่ได้ วางเป้าหมายหรื อคาดหวังว่าศิลปะของเด็กเป็ นการหยั่งรู้
ภายในที่เกี่ยวข้ องกับโลกของวัตถุและมีผลไปสู่บคุ ลิกและลักษณะนิสยั ของเด็กต่อไป ซึ่งสอดคล้ อง
กับ (เลิ ศ อานันทนะ, 2535) ได้ กล่าวว่า ศิลปะเป็ นภาษาสากล สามารถสื่ อความหมายให้ เกิ ด
ความเข้ าใจได้ ง่าย เนื่องจากศิลปะมีกิจกรรมหลายรูปแบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสม
กับ ระดับ ความสามารถเด็กทุกเพศทุก วัย ได้ เป็ นอย่างดี และได้ สอดคล้ องกับ โสภา ชพิ กุลชัย
,2521:129 ได้ กล่าวว่า การรับรู้ทางศิลปะจะแสดงออกจากความรู้สึกต่อสิ่งที่ตนได้ รับรู้ออกมา ซึ่ง
สอดคล้ องกับ (วีณา ประชากูล & ประสาท เนืองเฉลิม, 2553) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความสามารถในการ
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แสดงออกของเด็กควรได้ รับการส่งเสริ มให้ แสดงออกได้ อย่างอิสระเท่าที่โอกาสและสิ่งแวดล้ อมจะ
อานวย และการเรี ยนรู้ของเด็กนักเรี ยนจะต้ องมาจากประสบการณ์ โดยตรง โดยที่การเรี ยนรู้ ของ
เด็กได้ มาจากการเล่นเป็ นสาคัญ การสร้ างสถานการณ์ และการจัดหาสื่ออุปกรณ์ การเรี ยนรู้ การ
สร้ างสภาวะไร้ ขอบเขตจะช่วยให้ เด็กไม่ตดิ ตันทางความคิดและผลผลิตแห่งการคิดอย่างอิสระก็คือ
ความคิดสร้ างสรรค์ที่แปลกใหม่เพื่อให้ เหมาะสมต่อการพัฒนา และสอดคล้ องกับ (วีณา ประชากูล
& ประสาท เนืองเฉลิม, 2553),(พัชรี วลั ย์ เกตุแก่นจันทร์ , 2544)ได้ กล่าวไว้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์
เป็ นลักษณะของความคิดส่วนบุคคลที่สามารถคิดได้ อย่างหลากหลายและคิดได้ อย่างคล่องแคล่ว
เพื่อแก้ ปัญ หาในสถานการณ์ ที่กาหนดขึน้ ได้ เด็กที่มีความคิดสร้ างสรรค์จะมีการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ซึงเราสามารถสังเกตและส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ และจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้ และ
ฝึ กฝน โดนเน้ นกระบวนการ เทคนิควิธีการเป็ นตัวสาคัญ เพราะความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งที่ดีที่แฝง
เร้ นภายใต้ ตวั ตนของบุคคล การส่งเสริ ม และพัฒ นาให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ตงแต่
ั ้ เยาว์วยั จะ
สามารถทาได้ โดยอาศัยเทคนิควิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย
กิจกรรมครัง้ นี ้ได้ ส่งเสริมกระบวนการหรื อเทคนิควิธีการทางศิลปะและพัฒนาทักษะทาง
ศิลปะของเด็กนักเรี ยนด้ วยกิจกรรมที่หลากหลายในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย การขีด เขียน ระบายสี
การฉี ก การปะติ การปั น้ การขยา การประดิษฐ์ นาเทคนิคเหล่านี ้มาสร้ างสรรค์ผ่านเรื่ องราวตาม
ขัน้ ตอน ซึ่งส่งผลให้ ทางานได้ คล่องแคล่ว สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไร้ ขีดจากัด เด็กกล้ าคิดกล้ า
แสดงออกสื่อความเป็ นตัวเองเข้ าไปในงาน มีแนวคิดที่ริเริ่ ม มีจินตนาการที่ดี เมื่อเด็กนักเรี ยนได้
พบเจอกับอุปกรณ์ ที่แปลกใหม่ เด็กนักเรี ยนจะเปิ ดรับและสามารถทาให้ พวกเขาได้ มีจินตนาการ
ร่วมไปกับการสร้ างสรรค์ผลงานที่ไร้ ขีดจากัด ไร้ กรอบหรื อขอบเขตที่จะแสดงออกได้ เป็ นอย่างดีโดย
การใช้ เทคนิคต่างๆเข้ ามาช่วยนาเสนอในผลงานดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ ้น
กิจกรรมที่ 1 เป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มในการวาดภาพและการเรี ยนรู้เทคนิคและวิธีการ
เป่ าสี และควบคุมทิศทางของสี ในการสร้ างสรรค์ผลงานเด็กมีความร่วมมือและสนุกสนานกับงาน
ได้ อย่างเต็มที่ โดยมีการวาดภาพขึ ้นโครงใบหน้ าก่อนที่จะเป่ าสีได้ อย่างชัดเจนเพื่อให้ จะได้ ใช้ สีหยด
ลงบนแผ่นแป้งปอเปี๊ ยะที่วาดเป็ นรูปใบหน้ าเอาไว้ แล้ ว ค่อยเป่ าสีลงตรงส่วนที่เป็ นผมของใบหน้ า
เพื่อต่อเติมเต้ มสีตามจินตนากรของเด็ก สรุป จากการสังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่มลงมีปฏิบตั งิ าน เด็ก
มีความเพลิดเพลิน และให้ ความร่ วมมือได้ อย่างในการทากิจกรรมได้ เป็ นอย่างดี เด็กปลดปล่อย
จินตนาการได้ อย่างเต็มที่โดยไม่กลัวเลอะเทอะ มีการควบคุมการเป่ าสีและการกระจายสีได้ ดี สีที่
ใช้ ดสู ดใสสลับตัดโทนสีได้ สวยงาม เด็กคนที่ได้ คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 1 คือเด็กคนที่ 8 กับเด็ก
คนที่ 10 ซึ่งมีคะแนนเท่ากันในกิจกรรมชิ ้นนี ้งานมมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ มีการใช้ สีที่สวยงามตัด
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กันกับการกระจายของการเป่ าสี ปั ญหาที่พบในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กจะมีการแกล้ งกันโดนเป่ า
สีใส่กนั
กิจกรรมที่ 2 เป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทางความคิดสร้ างสรรค์ในการประดิษฐ์ วาดภาพ
ลงสีตกแต่งให้ สวยงามตามรู ปทรงที่กาหนดให้ เพื่อให้ เด็กได้ เกิดจินตนาการในการต่อยอดทาง
ความคิดลงบนรูปทรงของขนมปั งปอนด์ สรุปจากการสังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่มลงมีปฏิบตั ิงาน เด็ก
มีความตื่นเต้ นและกระตือรื อร้ นในการทางาน มีความสนใจในการจับและสาผัสรูปทรงของขนมปั ง
มีความคิดริเริ่มในการประดิษฐ์ ที่ดีตอ่ ยอดความคิดโดยการนาวัสดุตา่ งๆมาประดิษฐ์ ตอ่ เติมให้ เกิด
รูปทรงที่ต้องการ เด็กคนที่ได้ คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 2 คือเด็กคนที่ 10 ซึง่ มีความคิดริเริ่มในการ
ต่อ ยอดผลงานประดิษ ฐ์ ได้ อ ย่างคล่อ งแคล่ว ลงสี ต กแต่ง ในลายละเอี ย ดได้ ดี ก ว่าเด็กคนอื่ น ๆ
ปั ญหาที่พบในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กมีการสับสนในวัสดุที่ใช้ ในการประดิษฐ์ งาน
กิจกรรมที่ 3 เป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ ม ทางด้ านการปั น้ ดินโดยการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดมือ
ช่วยในการขยา ปั น้ งานแบบ 2 มิติ ตกแต่งลงบนผลงานที่มีแผ่นแป้งพิซซ่าเป็ นฐานเป็ นลักษณะ
งานปั น้ นูนต่า สรุ ปจากการสังเกตการณ์ เมื่อเด็กเริ่ มลงมีปฏิบตั ิงาน เด็กมีความสนใจกับตัววัสดุ
และอุปการณ์ ที่นามาสร้ างสรรค์ผลงาน มีความกระตือรื อร้ นในการทางาน มี ความคิดริ เริ่ ม ที่ ดี
สร้ างสรรค์ผลงานอย่างตังใจ
้ เด็กให้ ความสาคัญ กับวัสดุในการปฏิบตั ิงาน และมีความเข้ าใจกับ
เนื ้อหาที่กาหนดให้ เด็กคนที่ได้ คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 3 คือเด็กคนที่ 10 ซึ่งมีความมีความคิด
สร้ างสรรค์ให้ การทางานได้ ดี มีความประณีตในการทางาน ใช้ สีสดใสสวยงาม ปั ญหาที่พบในการ
ทากิจ กรรมครัง้ นี ้ เด็กบ้ างคนมี วิธีการคิดที่ ดี แต่ลงมื อทางานจริ งไม่มี ความประณี ตต่อผลงาน
ตัวเอง
กิจกรรมที่ 4 เป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มทางด้ านการ ฉีกกระดาษ ปะติ ในการสร้ างสรรค์
ผลงาน ต่อเติม ตกแต่ง โดยเทคนิคการปะติให้ เป็ นรู ปร่ างรู ปทรงตามจินตนาการณ์ ของนักเรี ยน
โดยกาหนดรู ปทรงให้ อยู่ในรูปแบบเป็ นทรงวงกลมของขนมโดนัทแล้ วในนักเรี ยนได้ จินตนาการณ์
ต่อยอดสร้ างเป็ นตัวสัต ว์ ขึน้ มาตามจิ น ตนาการณ์ ตามความคิดของนัก เรี ย นเอง สรุ ป จากการ
สังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่ มลงมีปฏิบตั ิงาน เด็กมีความคิดริเริ่ มที่ดี มีความสนใจกับรูป ทรงของวัสดุใน
การทางาน มีความตังใจ
้ เข้ าใจกับหัวข้ อในการทางาน สื่อสารออกมาได้ ตรงกับวัตถุประสงค์ เด็ก
คนที่ได้ คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 4 คือเด็กคนที่ 10 ซึ่งมีความคิดที่สอดคล้ อง มีความละเอียด
ประณีตกับงาน มีการใช้ เรี ยกใช้ สีที่ตดิ กันทาให้ สะดุดตา ปั ญหาที่พบในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กมี
กระบวนการคิดที่คล้ อยๆกัน มีการลอกเรี ยนแบบกัน
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กิจกรรมที่ 5 เป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ ม ทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์ โดยการนาเทคนิค
สื่อผสมมาสร้ างสรรค์เป็ นผลงาน โดยไม่จากัดรูปแบบ ปล่อยในเด็กไม่มีอิสระทางความคิดทีแปลก
ใหม่ ใช้ ทกุ เทคนิคมารวบรวมในอยู่ในงานชิ ้นเดียวกัน เพื่อต่อเติมต่อยอดทางการคิด สรุปจากการ
สังเกตการณ์เมื่อเด็กเริ่มลงมีปฏิบตั ิงาน เด็กมีความคิดริเริ่ มที่ดี มีความกระตือรื อร้ นในเวลาทางาน
แสดงออกโดยการสื่อสารผ่านรู ปแบบที่ชดั เจน เข้ าใจกับหัวข้ อที่ให้ เด็กคนที่ได้ คะแนนสูงสุดใน
กิจกรรมที่ 5 คือเด็กคนที่ 10 ซึ่งมีความมีความคิดสร้ างสรรค์ให้ การทางานได้ ดี มีความประณีตใน
การทางาน ใช้ สีสดใสสวยงาม จัดวางองค์ประกอบได้ ดี วัสดุที่เลือกใช้ มีความน่าสนใจ สื่อเรื่ องราง
ได้ น่าสนใจ มีวิธีคิดที่ดีและเข้ าใจง่าย ปั ญหาที่พบในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ เด็กส่วนใหญ่ยงั มี การ
จัดองค์ประกอบของภาพที่ไม่คอ่ ยสมบูรณ์ แต่เด็กมีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการณ์ที่ดี
ผลการประเมิ น คะแนนความคิด สร้ างสรรค์ พ บว่าชุด กิ จ กรรมทัง้ 5 ชุด มี ก ารพัฒ นา
ความคิ ด ในเชิ ง สร้ างสรรค์ โดยมี กิ จ กรรมที่ ยึ ด หลัก ความคิ ด สร้ างสรรค์ ท าให้ เห็ น ความคิ ด
สร้ างสรรค์ในชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่ องการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคการปั น้ ลงบนแผ่นแป้งพิซซ่า
และชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่ องการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสื่อผสมลงบนแผ่นแครกเกอร์ ได้ เห็นถึง
ความคิดสร้ างสรรค์ที่โดดเด่น แสดงให้ เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ในครัง้ นี ้ ได้ ลงผลให้
นักเรี ยนช่วงอายุ 7-9 ปี มีลกั ษณะความคิดสร้ างสรรค์ที่สงู ขึ ้น
ข้ อสังเกตที่ได้ จากการวิจัย
เด็กนักเรี ยนเมื่อเริ่ มคุ้นเคยกับวัสดุ อุปกรณ์ กับ ชุดกิจกรรมการศึกษาภาพวาดระบายสี
สร้ างสรรค์เด็กนักเรี ยนมีความตื่นเต้ นสนใจที่จะเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆและเด็กนักเรี ยนเริ่ มสนใจวิธีการ
นาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ที่แปลกใหม่ มีการสื่อสารพูดคุยระหว่างครูผ้ สู อนกับเด็กนักเรี ยนโดย
การอธิบายและโต้ ตอบได้ ดีขึ ้น เด็กกล้ าที่จะสื่อสารและแสดงออกผ่านผลงานไปในทางที่ดีขึ ้น เมื่อ
พบเจอกับอุปกรณ์ ที่แปลกใหม่เด็กนักเรี ยนจะเปิ ดรับและสามารถทาให้ พวกเขาได้ มีจินตนาการ
ร่วมไปกับการสร้ างสรรค์ผลงานที่ไร้ ขีดจากัด ไร้ กรอบหรื อขอบเขตที่จะแสดงออกได้ เป็ นอย่างดีโดย
การใช้ เทคนิคต่างๆเข้ ามาช่วยนาเสนอในผลงานดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ควรส่งเสริ มในเด็กนักเรี ยนมีแนวคิดสร้ างสรรค์ผลงานตามแนวทางของเด็กนักเรี ยน ใน
รู ปแบบที่ แปลกใหม่ด้วยความมั่นใจในการสื่อสารผ่านภาพผลงานที่ชัดเจน และให้ เด็กอธิ บาย
แนวความคิดสร้ างสรรค์เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงความรู้สึกที่เป็ นตัวของตัวเอง
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ การทดลอง
ชุ ด กิ จ กรรมภาพวาดระบายสี สร้ างสรรค์ โดยใช้ ท ฤษฎี ข อง Guilford เป็ นแบบประเมิ น
ความคิดสร้ างสรรค์ ของนักเรียน
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แบบประเมินทักษะความคิดสร้ างสรรค์ (ตามแนวคิดของGuilford)
รายการประเมิน
1.ความคิดคล่ องแคล่ ว ความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์
ต่อเติมผลงาน ภายในเวลาที่กาหนดให้ วัดจากการตอบสนอง
ต่อทางด้ านร่างกาย สมาธิ และอารมณ์ (คะแนนเต็ม 4 ) ให้
ตามระดับคุณภาพ 4 ดีมาก / 3 ดี / 2 พอใช้ / 1 ปรับปรุง
2.ความคิดยืดหยุ่น สามารถคิดได้ หลายอย่าง อย่างมีอิสระ
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า รู้จกั การเปลี่ยนแปลง โยกย้ าย สลับ
ตาแหน่ง ลดทอน เพิ่มเข้ า หลีกเลี่ยงการซ ้าซากจาเจ วัดจาก
การตอบสนองต่อทางด้ านร่างกาย สมาธิ และอารมณ์
(คะแนนเต็ม 4 ) ให้ ตามระดับคุณภาพ 4 ดีมาก / 3 ดี / 2
พอใช้ / 1 ปรับปรุง
3.ความคิ ด ริ เ ริ่ ม มี ค วามคิ ด ที่ แ ปลกใหม่ ไม่ ซ า้ แบบใคร
แตกต่า งไปจากความคิ ด ธรรมดา และน ามาดัด แปลงให้
กลายเป็ นสิ่ งแปลกใหม่ วัดจากการตอบสนองต่อทางด้ าน
ร่ างกาย สมาธิ และอารมณ์ (คะแนนเต็ม 4 ) ให้ ตามระดับ
คุณภาพ 4 ดีมาก / 3 ดี / 2 พอใช้ / 1 ปรับปรุง
4.ความคิดละเอียดลออ มีความคิดสร้ างสรรค์ผลงานออกมา
อย่างละเอียดละออ ตกแต่งสวยงาม สามารถอธิบาย
รายละเอียดผลงานให้ มีความสมบูรณ์มากขึ ้น วัดจากการ
ตอบสนองต่อทางด้ านร่างกาย สมาธิ และอารมณ์ (คะแนน
เต็ม 4 ) ให้ ตามระดับคุณภาพ 4 ดีมาก / 3 ดี / 2 พอใช้ / 1
ปรับปรุง

ระดับ
คะเเนน

หมายเหตุ
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ระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)
=
13-16 คะแนน
3 (ดี)
=
9-12 คะแนน
2 (พอใช้ )
=
5-8 คะแนน
1 (ปรับปรุง) =
1-4 คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ได้ ระดับคุณภาพ 2 ขึ ้นไปถือว่าผ่าน
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ภาคผนวก ข
รู ปภาพประกอบชุดกิจกรรมสร้ างสรรค์
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โรงพยาบาลพาญไท
พ.ศ. 2557
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิจิตรศิลป
จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2562
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
25/14 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
10230

