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54901301: สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 
ค าส าคญั:  ชุดกิจกรรม / ออกแบบทางศิลปะ / สมุดร่างภาพ / ความคิดสร้างสรรค ์ 
  หทยัชนันบ ์ กานตก์ารันยกุล: การพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึม เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: 
อ.ดร.วสูิตร  โพธ์ิเงิน, รศ.ศิริพงศ ์ พยอมแยม้ และ อ.ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร.  193 หนา้. 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   2) เพื่อประเมินความคิด
สร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะของนักเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   และ  3) เพื่อศึกษาความ        
พึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นการวจิยัและพฒันา โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 42 คน ทดลองใช้ในภาคเรียนท่ี 1 
ระยะเวลา 10 ชัว่โมง  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสัมภาษณ์ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการจดัการเรียนรู้ แบบ
ประเมินความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลงัการทดลองการวิเคราะห์
ขอ้มลูใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (x̄ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี          
คอนสตรัคติวิสซึม เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ            
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก (x̄ = 4.94, S.D. = 0.14) และผลการประเมินผลงานดา้นการออกแบบงานศิลปะของนักเรียนใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (x̄ = 12.73, S.D. = 0.07) 
 2. ความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะของนักเรียนแบ่งเป็นรายดา้น คือ ความคิดคล่องแคล่ว (x̄ = 3.87, 
S.D. = 0.62) ความคิดยืดหยุ่น (x̄ = 3.56, S.D. = 0.98) ความคิดริเร่ิม (x̄ = 3.74, S.D. = 0.43) ความคิดละเอียดลออ (x̄ = 
3.76, S.D. = 0.52) ผลรวมอยู่ในระดบัดี (x̄ = 3.73, S.D. = 2.13) นักเรียนสามารถคิดไดอ้ย่างหลากหลาย ภายใตก้รอบของ
เวลาท่ีก าหนด สามารถคิดนอกกรอบ คิดวางแผนและแกปั้ญหาในการออกแบบไดดี้ มีความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิม 
สามารถประยกุต ์ดดัแปลงและน าไปใชไ้ดเ้ป็นส่วนใหญ่ สามารถคิด ตกแต่งรายละเอียดเพ่ือขยายแนวความคิดไดดี้  
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิซึม เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย ( x̄ = 4.71, S.D. = 0.07) 
 
 
 
สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา                            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  
ลายมือช่ือนกัศึกษา....................................................                                                                         ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1........................................ 2........................................ 3........................................  
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54901301: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION  
KEY WORD: ACTIVITIES PACKAGE / ART AND DESIGN / SKETCH BOOK / CREATIVE  
 THINKING HATHAICHANUN KANKARUNYAKUL: THE DEVELOPMENT OF SKETCHING 
DESIGN BOOK BASED ON CONSTRUCTIVISM TO ENHANCE CREATIVE THINKING OF 
MATHAYOMSUKSA FOUR STUDENTS. THESIS ADVISOR: WISUD PO-NGERN, Ph.D., ASSCO. PROF. 
SIRIPONG PAYOMYAM AND TOEINGAM GUPTAPUTRA, Ph.D.  193 pp. 
 
 The purposes of this research were 1) to develop sketching design book based on constructivism to 
enhance creative thinking of Mathayomsuksa four students  2) to assess the creative thinking from artwork of students 
learning through the sketching design book based on constructivism to enhance creative thinking of Mathayomsuksa 
four students and 3) to study the students' satisfactory level towards the sketching design book based on constructivism 
to enhance creative thinking of Mathayomsuksa four students. The research method was Research and Development. 
Samples were 42 students in Mathayomsuksa four of Prommanusorn School in Phetchaburi province. Experiment was 
carried out in the first semester for ten hours.  
 Instruments included interview form and an activity package encouraging the students to design their own 
sketching design book based on constructivism, lesson plans, creative thinking evaluation form and satisfaction 
assessment form. The method of data analysis was to use mean, standard deviation, and content analysis. 
 The results of the research were as follow: 
 1. The quality of the sketching design book based on constructivism to enhance creative thinking of 
Mathayomsuksa four students was assessed by specialists. The result was on a very good level (x̄ = 4.94, S.D. = 0.14) 
and the evaluation of students’ art work overall was on a very good level. (x̄ = 12.73, S.D. = 0.07) 
 2. The creative thinking of students explored from their artwork divided into 4 parts, the idea of deftness 
(x̄ = 3.87, S.D. = 0.62), the idea of flexibility (x̄ = 3.56, S.D. = 0.98), the idea of initiation (x̄ = 3.74, S.D. = 0.43) and the 
idea of elaboration (x̄ = 3.76, S.D. = 0.52). All ideas were on a good level. (x̄ = 3.73, S.D. = 2.13) The result showed that 
students’ creative ideas were various in specific timeframe; they could be able to think outside the box, plan ideas and 
were good in problem design-solving. Their new ideas were different from an original one. They could apply, modify 
and were good at extended their own ideas.  
 3. The students' satisfactory level towards the sketching design book activity based on constructivism to 
enhance creative thinking of Mathayomsuksa four students was on a very good level. (x̄ = 4.71, S.D. = 0.07) 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จได้ดว้ยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน รวมถึง          
รองศาสตราจารย ์ศิริพงศ ์พยอมแยม้ และอาจารย ์ดร. เตยงาม คุปตะบุตร ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ได้ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ ให้ความเอ้ืออาทรความกรุณาต่อผูว้ิจยั ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ  ศาสตราจารยป์รีชา เถาทอง   ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร 
อาจารย ์ดร.อภินภศั จิตรกร   ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค์   และอาจารยอ์ติยศ 
สรรคบุรานุรักษ ์  อาจารยสื์บสกุล ศรัณพฤฒิ   อาจารยสุ์ภาณี เฮงรวมญาติ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน
ศิลปะ ท่ีทุกท่านได้ช่วยตรวจสอบ ประเมิน ให้ค  าแนะน า ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง       
ในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์  จัติวตัร์   ท่ีกรุณาเป็นประธานใน            
การพิจารณาวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพ์ีระพงษ ์กุลพิศาล  ท่ีกรุณา
เป็นผูท้รงคุณวฒิุและใหค้  าแนะน าในการท าวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จงัหวดัราชบุรี   อาจารย ์  
สมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ส่งเสริมให้ผูว้ิจยัได้มีโอกาสพฒันาตนเอง  และ       
ขอขอบใจ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี อาจารยโ์กสินทร์   
บุตรเนียม  และคณะครู ท่ีให้ความอนุเคราะห์ส่งเสริมให้ผูว้ิจยัได้มีโอกาสพฒันาตนเอง  และ         
ขอขอบใจนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มวิชาเลือกศิลปะ ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
 ขอขอบพระคุณ  อาจารยช์นากานต ์สายหมี  และคุณวลยัภรณ์ สนธิ  ท่ีไดใ้ห้ก าลงัใจ 
ช่วยเหลือมีส่วนส าคญัท่ีท าใหว้ทิยานิพนธ์คร้ังน้ีประสบความส าเร็จลงได ้
 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณแม่ณัฐกัญญาธ์ กานต์การันยกุล  และพนัเอก เอกราช            
อะมะวลัย ์ ท่ีใหก้ารสนบัสนุน เป็นก าลงัใจ เป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ของผูว้จิยัเสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์อันใดท่ีได้จากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบให้กับบุพการี ครู
อาจารย ์ ญาติพี่นอ้ง เพื่อน ๆ และผูมี้พระคุณทุกท่าน  ท่ีให้การสนบัสนุน และเป็นก าลงัใจแก่ผูว้ิจยั
มาโดยตลอด 
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