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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) 
 
 
 
 
 
 
Department of Visual Arts Education                                                                  Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature...............................................                                               Academic Year 2013 
Thesis Advisors’ signature  1.......................................... 2........................................... 3........................................... 
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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 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

 ช 

สารบัญ 
 หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ..................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ .............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ ...................................................................................................................  ฉ 
สารบญัตาราง ..........................................................................................................................  ฎ 
สารบญัภาพ .............................................................................................................................  ฐ 
บทท่ี  
1 บทน า .......................................................................................................................................  1 
  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ..................................................................................  1 
  วตัถุประสงคข์องการวิจยั ........................................................................................................  6 
  สมมติฐานของการวจิยั ............................................................................................................  6 
  ตวัแปรท่ีศึกษา .........................................................................................................................  6 
  ขอบเขตของการวจิยั ................................................................................................................  7 
  ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจยั ..............................................................................................  7 
  นิยามศพัทเ์ฉพาะ .....................................................................................................................  8 
2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ................................................................................................  10 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ....................................................  11 
   วสิัยทศัน์ ..................................................................................................................................  13 
   หลกัการ ...................................................................................................................................  14 
   จุดมุ่งหมาย ..............................................................................................................................  14 
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ .......................................................  15 
   มาตรฐานการเรียนรู้ .................................................................................................................  15 
   ตวัช้ีวดั .....................................................................................................................................  15 
   ระดบัการศึกษา ........................................................................................................................  16 
   จดัเวลาเรียน .............................................................................................................................  16 
   สาระการเรียนรู้ ........................................................................................................................  16 
   ความส าคญั ..............................................................................................................................  17 
   วสิัยทศัน์ ..................................................................................................................................  17 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

 ซ 

บทท่ี หนา้ 
   คุณภาพนกัเรียน .......................................................................................................................  17 
  ศิลปศึกษา ................................................................................................................................  18 
   ความหมายของศิลปศึกษา .......................................................................................................  18 
   วตัถุประสงคข์องการสอนศิลปศึกษา ......................................................................................  19 
   ความส าคญัของศิลปศึกษา .......................................................................................................  20 
   ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษา ........................................................................................................  20 
  ศิลปะ .......................................................................................................................................  21 
   ความหมายของศิลปะ ..............................................................................................................  21 
   ประเภทของงานศิลปะ .............................................................................................................  22 
   ทฤษฎีศิลปะ .............................................................................................................................  22 
   โครงสร้างงานศิลปะ ................................................................................................................  22 
   การจดัองคป์ระกอบของศิลปะ ................................................................................................  23 
  ความคิดสร้างสรรค ์.................................................................................................................  25 
   ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ .........................................................................................  25 
   ทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค ์................................................................................................  28 
   กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ ......................................................................................  29 
   พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงถึงระดบัความคิดสร้างสรรค์ ...................................................  29 
   องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค.์.....................................................................................  30 
   การพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นเด็ก ......................................................................................  31 
   การแสดงออกทางดา้นความคิดสร้างสรรค์ .............................................................................  33 
  ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม .........................................................................................................  34 
   ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม (Constructivism) .............................................................................  34 
   บทบาทและคุณสมบติัท่ีครูผูส้อนควรมีในการสอนแบบ  
    คอนสตรัคติวสิซึม ...................................................................................................................  36 
    บทบาทของครูผูส้อน ...............................................................................................................  36 
    คุณสมบติัท่ีครูผูส้อนควรมีในการสอนแบบคอนสตรัคติวิสซึม ..............................................  36 
    ทศันคติท่ีครูผูส้อนควรเปล่ียนและส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง ...............................................................  37 
   บทบาทของนกัเรียนในการเรียนแบบคอนสตรัคติวสิซึม ..........................................................  38 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

 ฌ 

บทท่ี หนา้ 
  การออกแบบ ...........................................................................................................................  39 
   ความหมายของการออกแบบ ...................................................................................................  39 
   ขั้นตอนการออกแบบ ...............................................................................................................  41 
  การพฒันาชุดกิจกรรม .............................................................................................................  44 
   ความหมายของชุดกิจกรรม .....................................................................................................  44 
   แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรม .............................................  45 
   ประเภทของชุดกิจกรรม ..........................................................................................................  46 
   องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม ..................................................................................................  47 
   ประโยชน์ของชุดกิจกรรม .......................................................................................................  49 
   ขั้นตอนในการผลิตชุดกิจกรรม ...............................................................................................  50 
  ความพึงพอใจ ..........................................................................................................................  55 
   ความหมายของความพึงพอใจ .................................................................................................  55 
   ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ .........................................................................................  57 
  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ...................................................................................................................  58 
   งานวจิยัในประเทศ ..................................................................................................................  58 
   งานวจิยัต่างประเทศ .................................................................................................................  63 
3 วธีิด าเนินการวจิยั .....................................................................................................................  66 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ..............................................................................  66 
  ตวัแปรท่ีศึกษา .........................................................................................................................  67 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั..........................................................................................................  67 
  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ..............................................................................  67 
  การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล .........................................................................  82 
  การจดักระท าต่อขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล .......................................................................  84 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล .................................................................  84 
4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ..............................................................................................................  87 
  ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ 

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิด 
สร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ............................................................................. 

 
 

87 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

 ญ 

บทท่ี หนา้ 
  ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะของ 

นกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ 
ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ............................................ 

 
 
 

98 
  ตอนท่ี 3 ผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบ 

ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ............................................................................................... 

 
 
 

99 
5 สรุปผลการวจิยั  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ ......................................................................  103 
  สรุปผลการวจิยั ........................................................................................................................  104 
  อภิปรายผล ..............................................................................................................................  106 
  ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................................  110 
   ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้.......................................................................................  110 
   ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป .........................................................................................  111 

รายการอา้งอิง ..........................................................................................................................  112 
ภาคผนวก ................................................................................................................................  121 

  ภาคผนวก  ก รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
รายนามอาจารย/์ผูเ้ช่ียวชาญประเมินแบบประเมินความคิด 
สร้างสรรค ์(สมุดร่างภาพ) .......................................................................................................  

 
 

122 
  ภาคผนวก  ข เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั .........................................................................................................  125 
  ภาคผนวก  ค ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ 

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม เพื่อส่งเสริมความคิด 
สร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ............................................................................  

 
 

145 
  ภาคผนวก  ง ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล .............................................................................................................  169 
  ภาคผนวก จ ภาพกิจกรรม 185 

ประวติัผูว้ิจยั ............................................................................................................................  193 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

 ฎ 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หนา้ 

1 แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบ .....................................................................................  76 
2 แบบประเมินความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) .........................................  77 
3 สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ  
  ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริม 

ความคิดสร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ...............................................................  
 

86 
4 ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ .........................   
  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 

ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ...............................................................................................  
 

94 
5 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง ...................................................................................................  96 
6 ผลการประเมินผลงานดา้นการออกแบบ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ (n = 42) 98 
7 การวเิคราะห์ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน (n = 42) 99 
8 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ  
  ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ...............................................................  
 

100 
9 แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะ  
  ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม เพื่อส่งเสริมความคิด 

สร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ..............................................................................  
 

129 
10 แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม .............................................................................................  138 
11 แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบ .....................................................................................  140 
12 ประเด็นการประเมิน แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์(สมุดร่างภาพ)  ..................................  141 
13 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์(สมุดร่างภาพ) ....................................................................  142 
14 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการออกแบบ  

  ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ โดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม ส าหรับ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ....................................................................................................  

 
143 

15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง .....................................................................................  170 
16 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสมุดร่างภาพ ..........................  174 
17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองจุด ..........................................  175 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

 ฏ 

ตารางท่ี หนา้ 
18 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองเส้น ........................................  176 
19 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองรูปร่าง ....................................  177 
20 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองรูปทรง ...................................  178 
21 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสี ............................................  179 
22 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองพื้นผวิ ....................................  180 
23 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองทศันธาตุ  

  และการจดัองคป์ระกอบ...........................................................................................................  181 
24 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอภิปราย  

  การออกแบบ ............................................................................................................................  182 
25 ผลแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ  

  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ...............................................................................................  

 
183 

26 แบบประเมิผลงานดา้นการออกแบบทดลองกลุ่มนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง .......................  184 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

 ฐ 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี หนา้ 

1 กรอบแนวคิดในการวจิยั ..........................................................................................................  9 
2 ลกัษณะท่ี 1 เรียงเป็นเส้นตรง (Linear) .....................................................................................  43 
3 ลกัษณะท่ี 2 เรียงเป็นวงกลม (Circular) ....................................................................................  43 
4 ล าดบัขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม .....................................................................................  51 
5 สรุปขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบสัมภาษณ์ ......................................................................  69 
6 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ย  
  สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิด  
  สร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ............................................................................  72 
7 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ  
  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ..............................................................................................  
 

75 
8 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบและประเมิน  
  ความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ของ 

นกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม  .................................................................................................  
 

79 
9 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบ  
  ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ............................................  
 

81 
10 ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล .............................................................  83 

 
 
 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที ่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุแห่งความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ยุคแห่ง

วตัถุนิยม ยคุน้ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูค้นในยคุน้ีจึงตกอยูใ่น
สภาวะท่ีตอ้งแข่งขนักนัตลอดเวลา ไม่วา่จะดา้นการศึกษา และการหาเล้ียงชีพ ฯลฯ ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงถูกใชใ้หห้มดไปอยา่งรวดเร็ว เด็กรุ่นใหม่จึงตอ้งมีความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะในการประยกุตแ์ละสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและมีนอ้ยลงทุกวนั    
การมีทกัษะความคิดสร้างสรรค์จึงกลายเป็นหนทางการเอาตวัรอดในยุคแห่งความเจริญทางดา้น
วตัถุน้ี เด็กตอ้งมีความคิดแก้ปัญหาดว้ยตนเอง และครูตอ้งมีความคิดริเร่ิมส่ิงแปลกใหม่ เพื่อเป็น 
การพฒันาเด็กไปสู่ความเจริญกา้วหน้าของโลกท่ีพฒันาไปพร้อมกบัศตวรรษท่ี 21 เพื่อท าให้เด็กมี
ความสนใจการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน  และจะท าให้เด็กมีความรู้ความสามารถ มีความคิด
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ในการปรับตวัและเป็นผูน้ าในยคุแห่งการแข่งขนัน้ีดว้ยเช่นกนั 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 มาตราท่ี 22 กล่าวว่า การจดัการศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคน             
มีความสามารถเรียนรู้สามารถพฒันาตนเองได ้และถือว่านกัเรียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และใน
มาตราท่ี 24 (2) หลกัสูตรสถานศึกษาควรพฒันาให้เด็กเกิดความสนุกและเพลิดเพลินในการเรียนรู้ 
เปรียบเสมือนเป็นวิชาสร้างก าลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่นักเรียนให้ได้มากท่ีสุด         
มีความรู้สูงสุดส าหรับนกัเรียนทุกคน ควรสร้างความเขม้แข็ง และประสบการณ์ให้นกัเรียน และ
พฒันาความมัน่ใจ ให้เรียนและท างานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน ควรให้นักเรียนมีทักษะ        
การเรียนรู้ส าคญั ๆ ในการอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น ไดข้อ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร
ส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็นและมีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล และมาตราท่ี 24 (5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมี้นโยบาย ในการพฒันาเยาวชนของชาติเพื่อเขา้สู่โลก
ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
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คิดสร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น   
ในสังคมโลกไดอ้ย่างสันติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   นอกจากน้ีในพระราชบญัญติัดงักล่าว    
ได้ก าหนดให้มีการจดัท าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองดีของชาติ  การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สภาพปัญหาในชุมชน สังคม และประเทศชาติ (มาตรา 27) ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นกัเรียน
มีความรู้ความสามารถในแต่ละมาตรฐานช่วงชั้น มีความคิดเชิงระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
คิดอยา่งสร้างสรรค ์(มาตรฐานท่ี 8) เห็นคุณค่าของศิลปะและธรรมชาติ (มาตรฐานท่ี 12) รักทอ้งถ่ิน 
ประเทศชาติและความเป็นไทย สืบสานมรดกทางศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย (มาตรฐาน       
ท่ี 14) โดยมีหลกัของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ
ควบคู่กบัความเป็นสากล เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาอย่างเสมอภาค  
เท่าเทียมกนั ส่งเสริมให้นักเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และใน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายในการพฒันานกัเรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงั
ของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น     
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบ
อาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

 การจดักระบวนการเรียนรู้ได้ก าหนดให้จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ครูผูส้อนตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใชใ้นการออกแบบ
การเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง โดย
ตอ้งค านึงถึงพฒันาการทางดา้นร่างกาย สติปัญญา วธีิการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของ
นักเรียน เพื่อน านักเรียนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการออกแบบการจัด          
การเรียนรู้ ครูผูส้อนจึงต้องพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยเลือกวิธีสอนและเทคนิค        
การสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพและ
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีก าหนด   
 ด้วยลักษณะธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทศันศิลป์ การเรียนรู้เทคนิควิธีการ
ท างาน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ ท าให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม 
สนบัสนุนให้คิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ดดัแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพ และเห็นคุณค่าของศิลปะ 
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วฒันธรรมไทยสากล (ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐาน,  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2549)   
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2539: 158) กล่าวว่า วิชาการในแต่ละกลุ่มสาระ ย่อมมีธรรมชาติใน
ตวัเองต่างกนั มีเน้ือหาสาระ การคิดและการฝึกปฏิบติัต่างกนั เช่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       
ก็เช่นกัน จะมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับความงาม อารมณ์ สะเทือนใจ และสาระท่ีสัมพันธ์กับ               
การด ารงชีวิต ในสังคมมนุษย์ ศิลปะตอ้งแสดงออกจากความคิดท่ีเป็นนามธรรมถ่ายทอดด้วย      
การปฏิบติังานผา่นวสัดุต่าง ๆ ไปสู่รูปธรรม การถ่ายทอดนั้นตอ้งอาศยัความช านาญและแสดงออก
ดว้ยจินตนาการดว้ยรูปแบบท่ีสร้างสรรค ์ ซ่ึงรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมน้ี จะมีผลไปสู่การมองเห็น และ
ความรู้สึกสัมผสัจากการฝึกปฏิบติั  

 นอกจากความพร้อมในตวับุคคลแล้ว ยงัตอ้งมีความพร้อมทางดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
เป็นส่ือในการแสดงออก และพร้อมดว้ยส่ือการเรียนการสอนอีกดว้ย เพราะส่ือการเรียนการสอนท่ีดี
จะช่วยสร้างความรู้ ความเขา้ใจไดอ้ยา่งดี  และอีกแง่หน่ึงจะเป็นตวัเร่งหรือกระตุน้ให้การแสดงออก
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย  สาระการเรียนรู้กลุ่มศิลปะหรือศิลปศึกษาเป็นศาสตร์ท่ีมุ่งเป้า
ไปท่ีกระบวนการเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ (The Creative Process) การแสดงออก (The Self 
Expression) และการรับรู้เก่ียวกบัความงาม (Aesthetic) นกัวิชาการศิลปศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเคยตั้ง
ค  าถามไวว้่าเราแบ่งแยกอย่างไรระหว่างวิจิตรศิลป์กบัศิลปศึกษา หรือระหว่างการศึกษาศิลปะกบั
การศึกษา                                            

 ชยัณรงค์  เจริญพานิชยกุล (2533: 45)  ไดใ้ห้ความเห็นในเร่ืองน้ีไว ้ อย่างแรกเป็น   
การเรียนเก่ียวกับศิลปะจริง ๆ เพื่อให้ได้ผลถึงขั้นนักเรียนน าศิลปะไปประกอบอาชีพได้ และ    
อย่าง  ท่ีสองเป็นการเรียนโดยใชศิ้ลปะเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนให้นกัเรียนมีการแสดงออก              
มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีบุคลิกภาพท่ีดี  
 จากความเป็นมาและความส าคญัของหลกัสูตรดงักล่าว จึงสามารถสรุปไดว้า่ทศันศิลป์
เป็นรายวิชาหน่ึงท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ช่ืนชมความงาม  
สุนทรียภาพ  ความมีคุณค่าซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวติมนุษย ์สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาทั้งทางดา้น
ร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  และแสดงออกในเชิงสร้างสรรค ์พฒันากระบวนการรับรู้ การเห็น
ภาพรวม  การสังเกตรายละเอียด สามารถคน้พบศกัยภาพของตนเอง อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได ้ มีความรับผดิชอบ  มีระเบียบวนิยั สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข   

 ไพฑูรย ์กลัน่ไพฑูรย ์(2551: 3) จากปัญหาของการศึกษาไทยในปัจจุบนัพบวา่ คุณภาพ
การจดัการศึกษาในแต่ละแห่ง ไม่เท่าเทียมกนั ปัญหาท่ีพบในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาทัว่ไป 
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ได้แก่ ผูบ้ริหารยงัไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนศิลปะเท่าท่ีควร จ านวนครู อาจารย ์        
ไม่เพียงพอ คุณภาพของครูอาจารย ์โรงเรียนขาดความพร้อมในการสอน ไม่มีห้องเรียนเพียงพอ 
นักเรียนขาดความสนใจเน่ืองจากไม่มีเวลาเพียงพอ  นักเรียนขาดทกัษะอย่างแท้จริง ตลอดจน      
ส่ือการเรียนการสอนซ่ึงท าให้การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไม่บรรลุผลดังท่ี
คาดหมายอยา่งเต็มท่ี ทั้งท่ีศิลปะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีจะสร้างสรรคแ์ละจรรโลงจิตใจมนุษย ์ ท่ีจะ
คิดพฒันางานในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป ประเวศ  วะสี (2541: 44) กล่าววา่ การขาดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี
มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา จึงท าให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา   ประการท่ีหน่ึง ท าให้นกัเรียน  
ตดัขาดจากความเป็นจริงทั้งความเป็นจริงในตวัเองและความเป็นจริงรอบตวั ท าให้ไม่รู้จกัตนเอง
และไม่รู้จกัความจริงของส่ิงแวดลอ้ม มีความรู้ในวิชาแต่ไม่รู้จกัคิดวิเคราะห์ ท าให้เกิดความพิการ
ทางปัญญา ประการท่ีสองนกัเรียนคิดไม่เป็น ท าไม่เป็น และไม่สามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น
และส่ิงแวดลอ้ม ประการท่ีสาม การเรียนโดยเนน้การท่องจ าจะท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย เกิดปัญหา
ในการเรียนการสอน และประการท่ีส่ี ท าให้ครูลา้หลงั เพราะการเรียนแบบเอาวิชาเป็นตวัตั้งให้
อ านาจ (Authority) แก่ครู ในการก าหนดวา่ นกัเรียนจะตอ้งท่องอะไร ไม่เป็นบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้
ไดต้ลอดชีวิต ซ่ึงมีการพูดกนัโดยทัว่ไปว่า ขอ้ส าคญัของการเรียนก็คือ การเรียนเพื่อรู้วิธีการเรียนรู้ 
(Learning How  to Learn)   

 การจดัการศึกษาจึงตอ้งท าให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้ และรู้
วิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยยึดหลักการว่า กระบวนการจดั     
การศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพฒันาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 12)  

 กิลฟอร์ด กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลาย
ทิศทาง ซ่ึงมีองคป์ระกอบความสามารถในการริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิด 
และความสามารถในการแต่งเติมและใหค้  าอธิบายใหม่ท่ีเป็นการติดตามหลกัเหตุผลเพื่อหาค าตอบท่ี
ถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว แต่องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดริเร่ิม 
นอกจากน้ี   กิลฟอร์ดเช่ือวา่ ความคิดสร้างสรรคไ์ม่ใช่พรสวรรคท่ี์บุคคลมี แต่เป็นคุณสมบติัท่ีมีอยู่
ในตวับุคคลซ่ึงมีมากนอ้ยไม่เท่ากนั และบุคคลแสดงออกมาในระดบัต่างกนั (กรรณิการ์ สุขมุ, 2533: 
145) 
 ทอแรนท์ (Torrance) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถพฒันาได้ด้วยการสอน 
ฝึกฝน และฝึกปฏิบติัท่ีถูกวิธี และเขายงัเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก
ตั้งแต่เยาวว์ยัยิง่จะเป็นผลดีมากเท่านั้น (อารี พนัธ์มณี, 2546: 2) 
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 ศิลปะจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้เด็กไดแ้สดงความสามารถและความรู้สึกนึกคิด
ของตนเองออกมาในรูปแบบของภาพหรือส่ิงของท่ีจะแลเห็น เด็กจะใช้ศิลปะเพื่อเป็นส่ืออธิบาย   
ส่ิงท่ีท า เห็น รู้สึก และคิดออกมาเป็นผลงาน การจดักิจกรรมศิลปะให้กบัเด็ก จะช่วยให้เด็กมีโอกาส
คน้ควา้ ทดลอง และส่ือสารความคิดความรู้สึกของตนให้ผูอ่ื้นและโลกท่ีอยู่รอบตวัเขาเขา้ใจได ้
นอกจากนั้นเขายงัมีโอกาสไดพ้ฒันาความสามารถในดา้นการคิด และการใชจิ้นตนาการ การสังเกต
และการเพิ่มพูนการรับรู้ท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้น ศิลปะส าหรับเด็กจึงเป็นการสร้างสรรค์เพื่อ
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดเป็นการส ารวจตรวจสอบส่ือศิลปะและเป็นเร่ืองราวของเกณฑ์ภายใน
มากกวา่ภายนอก เป็นส่ือท่ีช้ีให้เห็นแบบแผนของความคิดและความรู้สึกส่วนตวัความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (ชยัณรงค ์เจริญพานิชยก์ุล, 2532: 5)  

 จารุวรรณ ปะกงั (2551: 103) กล่าววา่ ศิลปะ คือการส่ือสารความคิด จินตนาการ และ
ความรู้สึกออกมาเป็นช้ินงาน ซ่ึงแสดงออกมาเป็นพลงัภายในของศิลปินคือจิตใจโดยไม่มีใคร       
สั่งการหรือก าหนดให้ได ้หากแต่ศิลปินปรารถนาท่ีจะสร้างสรรค์ งานจากอารมณ์และความรู้สึก     
ท่ีไดรั้บจากความจริงหรือจินตนาการให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้  
 การท่ีจะส่ือความคิด จินตนาการ ออกมาตอ้งอาศยัการออกแบบ ซ่ึงการออกแบบ คือ
การท าให้เกิดผลงานท่ีสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีเอกลกัษณ์ ในการสังเคราะห์ซ่ึงเป็นระยะของ   
การพยายามสร้างสรรคใ์หเ้กิดเป็นงานออกแบบ การสังเคราะห์เป็นขั้นตอนการสร้างให้เกิดเป็นงาน
ออกแบบท่ีมีลกัษณะการสร้างสรรคเ์ฉพาะตวั แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การสร้างแนวความคิด
หลกั (Conceptual Design) การออกแบบร่าง (Preliminary Design) และการออกแบบรายละเอียด 
(Detail Design) ทั้ง 3 ขั้นตอนน้ี คือ กระบวนการร่างแบบท่ีส าคญัซ่ึงนกัออกแบบจะออกแบบร่าง 
ลงในสมุดร่างภาพท่ีจะน าไปสู่ผลงานท่ีสมบูรณ์ในเวลาต่อไป (นวลน้อย บุญวงษ์, 2542: 157) 
ดงันั้น สมุดร่างภาพจึงเป็นส่วนส าคญัในการถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ให้สามารถจบัตอ้งได ้
สามารถพฒันาต่อยอดและถ่ายทอดผลงานออกมาเป็นรูปธรรม การออกแบบเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง
ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
 จากเหตุผลดงักล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบ
ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม ท่ีเช่ือกนัวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
สร้างมากกวา่การรับรู้ ดงันั้น ทฤษฎีน้ีจะสนบัสนุนกระบวนการสร้างองคค์วามรู้และกระบวนการ
หรือกลไกการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์      
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงถือวา่เป็นช่วงของวยัรุ่น เป็นวยัท่ีมีประเด็นจ าเพาะเป็นของ
ตนเอง บางคนเรียกวา่เป็นวยัวิกฤติ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาหลายคนบอกวา่การสร้างสรรค์ศิลปะ
จะหดหายไปเม่ือเด็กย่างเขา้สู่วยัรุ่น ดงันั้น ท าอยา่งไรให้การศึกษาศิลปะของเด็กวยัน้ีด าเนินต่อไป
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อย่างราบร่ืน รูปแบบการเรียนศิลปศึกษาก็ต้องแตกต่างไปจากเดิมและเม่ือเป็นเช่นนั้น เทคนิค      
การท ากิจกรรมศิลปะก็ตอ้งซบัซ้อนมากข้ึน ตอ้งมีการน าวสัดุอุปกรณ์หรือเทคนิคใหม่ ๆ เขา้มาเพิ่ม  
ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  ท่ีมีพื้นฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ คิดประดิษฐ์
สร้างสรรคผ์ลงานในแนวของตนเองซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 2. เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ของนกัเรียนท่ี
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม  
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ  
ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4    
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค-
ติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี 
 2. ความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ)  ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี 
 3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่าง
ภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมาก 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ย 
สมุดร่างภาพตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
 1. ความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 ท่ีเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี          
คอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบ
ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
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ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ย
สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียน    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยท าการศึกษาเน้ือหาต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1 สมุดร่างภาพ 
  1.2 ทศันธาตุและการจดัองคป์ระกอบ 
 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีดงัน้ี     
  2.1  ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ จ านวน 
3         เช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์จ านวน 3      
  2.2  การทดลอง 
         2.2.1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 
จงัหวดัเพชรบุรี  
       2.2.2  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มวิชาเลือกศิลปะ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 3.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ีทดลอง 
                 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชพ้ื้นท่ีในการวจิยัและทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการออกแบบ
ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 คือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
 

ระยะเวลาในการด าเนินงานวจัิย 
          ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
คือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 10 ชัว่โมง ด าเนินการทดลองระหวา่งวนัท่ี 16 สิงหาคม - 20 
กนัยายน 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค-     
ติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หมายถึง แผนการจดัการ
เรียนรู้ ใบความรู้และใบงานทางดา้นทศันศิลป์ท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึน เพื่อใช้ในการจดัการเรียนรู้ มุ่งเน้น
ให้นกัเรียนสร้างสรรคแ์ละบนัทึกผลงานลงในสมุดร่างภาพ ในกลุ่มสาระทศันศิลป์ เพื่อออกแบบ
ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพท่ีมีรูปแบบเฉพาะตวั 
 สมุดร่างภาพ หมายถึง สมุดท่ีนักเรียนท าข้ึนเอง เพื่อบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล 
กระบวนการออกแบบและกลัน่กรองอยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างสรรคช้ิ์นงาน/ ลง  ของต เอง 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม หมายถึง ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สนับสนุน
กระบวนการสร้างมากกวา่การรับรู้ มุ่งเนน้การสร้างความรู้ใหม่ของแต่ละบุคคลอยา่งเหมาะสม โดย
การปรับตวัผ่านกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม ขอ้มูลหรือประสบการณ์ใหม่เขา้ไปสัมพนัธ์กบั
ขอ้มูลหรือความรู้เดิมเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 
 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการความคิดริเร่ิมของบุคคลโดยผ่านความ 
สามารถทางสมองท่ีผ่านการเก็บเก่ียวประสบการณ์มากลัน่กรองอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดเป็น
ความคิดสร้างสรรค์โดยมีแบบฉบับของตนเอง ทั้ งน้ีความคิดสร้างสรรค์จะมีอยู่ในตัวบุคคล           
ไม่เท่ากัน การแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกัน โดยความคิด
สร้างสรรค ์ประกอบดว้ย ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดลออ 
 เคร่ืองมือวดัความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง เคร่ืองมือ/แบบวดั/แบบประเมิน ท่ีพฒันา    
มาจากแนวทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์อง กิลฟอร์ด มี 4 ขั้นตอน คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม ความคิดลเอียดลออ เพื่อใชว้ดักระบวนการความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 
 นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีก าลงัศึกษาวิชาเลือกศิลปะ โรงเรียน
พรหมานุสรณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบ
ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบ
ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดงัภาพท่ี 1 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม   
(Constructivism ) 
(Jean Piaget and Lev Vygotsky (2012) 
    1.1ประเด็นปัญหาท่ีนกัเรียนมีความ
สนใจ 
    1.2 การทบทวนความรู้เดิม   
    1.3 การแสวงหาหนทาง/ทางเลือกดว้ย
กระบวนการรู้คิด 
2. ความคิดสร้างสรรค ์
    2.1 การคิดนอกกรอบ Creative 
Thinking โดย Dr.Edward de bono 
(1971) 
         1) การเพง่ความสนใจ (Focus) 
          2) การสุ่มการคาดคะเน (Random) 
          3) การสร้างทางเลือก 
(Alternative) 
          4) การกระตุน้ (Challenge) 
          5) การย ัว่ยใุห้เกิดการอยากรู้ 
(Provocation) 
    2.2 ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคข์อง 
กิลฟอร์ด (1967) 
          1) ความคิดคล่องแคล่ว 
          2) ความยดืหยุน่ 
          3) ความคิดริเร่ิม 
          4) ความคิดละเอียดลออ 
3. ขั้นตอนการออกแบบ 
    3.1 เตรียมรับสภาพ   
    3.2 วิเคราะห์ 
    3.3 ก าหนดขอบเขต   
    3.4 คิดคน้ออกแบบ  
    3.5 คดัเลือก   
    3.6 พฒันาแบบ   
    3.7 ประเมินผล 
4. สาระวิชาศิลปะ 
   - หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทศันศิลป์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
 

1. แบบสมัภาษณ์ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
2. ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ 
ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสซึม เพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
- บทบาทและคุณสมบติัของครู/
นกัเรียนท่ีควรมีในการสอนแบบทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสซึม 
- แผนการจดัการเรียนรู้ 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
ขั้นท่ี 1 ขั้นการก าหนดปัญหาและส่ิงท่ี
สนใจ (Focus) 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างแรงบนัดาลใจ 
(Random) 
- ทบทวนความรู้เดิม 
- การสร้างบรรยากาศท่ีดีในห้องเรียน 
- การหาขอ้มูล 
- การสร้างแรงจูงใจ 
ขั้นท่ี 3 ขั้นร่างลงสมุดร่างภาพ  
(Alternative) นกัเรียนแสวงหา
ทางเลือกตามกระบวนการเรียนรู้ 
อยา่งเป็นระบบ 
(Challenge) ในแบบฉบบัของตนเองใน 
การออกแบบผลงานในสมุดร่างภาพ 
(Provocation) นกัเรียนสร้างผลงานใน
สมุดร่างภาพดว้ยตนเอง 
ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปและประเมินผล 
- น าเสนอ/อภิปรายผลงานหนา้ชั้นเรียน 
- แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบ 
- แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ 
(สมุดร่างภาพ) 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียน 

ชุดกิจกรรม 
การออกแบบทางศิลปะ
ดว้ยสมุดร่างภาพ  
ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสซึม 
เพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์ในนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
1. ผลการประเมิน
ความคิดสร้างสรรค ์
2. ผลความพึงพอใจของ
นกัเรียน 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 ในการวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และรายงานการวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางการวิจัย โดย
น าเสนอสาระส าคญัดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี    
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 3. ศิลปศึกษา 
  3.1 ความหมายของศิลปศึกษา 
  3.2 วตัถุประสงคข์องการสอนศิลปศึกษา 
  3.3  ความส าคญัของศิลปศึกษา 
  3.4  ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษา   
 4. ศิลปะ 
  4.1  ความหมายของศิลปะ 
  4.2  ประเภทของงานศิลปะ 
  4.3  ทฤษฎีศิลปะ 
  4.4  โครงสร้างงานศิลปะ 
  4.5  การจดัองคป์ระกอบของศิลปะ 
 5. ความคิดสร้างสรรค ์
  5.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์
  5.2  ทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค ์
  5.3  กระบวนการของความคิดสร้างสรรค ์
  5.4  พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงถึงระดบัความคิดสร้างสรรค ์
  5.5  องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์
  5.6  การพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นเด็ก 
  5.7  การแสดงออกทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์
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 6. ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
  6.1  ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
  6.2  บทบาทและคุณสมบติัท่ีครูผูส้อนควรมีในการสอนแบบคอนสตรัคติวสิซึม 
  6.3  บทบาทของนกัเรียนในการเรียนแบบคอนสตรัคติวสิซึม 
 7. การออกแบบ 
  7.1  ความหมายของการออกแบบ 
  7.2  ขั้นตอนการออกแบบ 
 8. การพฒันาชุดกิจกรรม 
  8.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 
  8.2  แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างชุดกิจกรรม 
  8.3  ประเภทของชุดกิจกรรม 
  8.4  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 
  8.5  ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
  8.6  ขั้นตอนในการผลิตชุดกิจกรรม 
 9. ความพึงพอใจ 
  9.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  9.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
                 10. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  10.1 งานวจิยัในประเทศ 
  10.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 1) กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ให้เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี         
มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกนัน้ีได้ปรับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมี      
ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ส านกั
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นายกรัฐมนตรี, 2542) จากการวจิยัและติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ 6 ปีท่ีผา่นมา 
(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549) พบวา่ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2544 มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา ท าให้ทอ้งถ่ินและ
สถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน และมีแนวคิดและหลกัการในการส่งเสริมการพฒันานกัเรียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน 
อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาดงักล่าวยงัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาและความไม่ชดัเจน
ของหลกัสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลกัสูตร กระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั 
และผลผลิตท่ีเกิดจากการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัญหาความสับสนของผูป้ฏิบติัในระดบัสถานศึกษาใน
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไว้
มาก ท าให้เกิดปัญหาหลกัสูตรแน่น การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหา 
การจดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน  รวมทั้งปัญหาคุณภาพของ
นกัเรียนในดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์นัยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดช้ี้ให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้  มีคุณธรรม และมี
ความรอบรู้อยา่งเท่าทนั ให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะและ
ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน ซ่ึงแนวทาง
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา 
 เยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมนกัเรียนมีคุณธรรม รักความ
เป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากขอ้
คน้พบในการศึกษาวิจยัและติดตามผลการใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544        
ท่ีผ่านมา ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 เก่ียวกบั
แนวทางการพฒันาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชน        
สู่ศตวรรษท่ี 21 จึงเกิดการทบทวนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เพื่อน าไปสู่   
การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสมชดัเจน    
ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพนกัเรียน กระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั
ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ จุดหมาย สมรรถนะ
ส าคญัของนกัเรียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน เพื่อใชเ้ป็น
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ทิศทางในการจดัท าหลกัสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดบั นอกจากนั้นไดก้ าหนดโครงสร้าง
เวลาเรียนขั้นต ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง และเปิด
โอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งไดป้รับกระบวน      
การวดัและประเมินผลนกัเรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดบั และเอกสารแสดงหลกัฐานทาง
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบติั
เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 น้ี จดัท าข้ึนส าหรับทอ้งถ่ินและ
สถานศึกษาไดน้ าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  และจดัการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้าน
ความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และแสวงหาความรู้
เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารน้ี 
ช่วยท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัเห็นผลคาดหวงัท่ีตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของ
นักเรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซ่ึงจะสามารถช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดับท้องถ่ินและ
สถานศึกษาร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งมัน่ใจ ท าให้การจดัท าหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษามี
คุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยให้เกิดความชดัเจนเร่ืองการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแกปั้ญหาการเทียบโอนระหวา่งสถานศึกษา ดงันั้นในการพฒันาหลกัสูตรใน   
ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัชาติจนกระทัง่ถึงสถานศึกษา สะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจดั
การศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมนกัเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดั
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได้ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกนัท างานอยา่งเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข   
เพื่อพฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
 

วสัิยทศัน์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันานกัเรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของ

ชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น             
พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
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หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญัดงัน้ี 

 1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐาน   
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม     
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

 2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่ง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

 3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และ   
การจดัการเรียนรู้ 

 5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 
 6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 

จุดมุ่งหมาย 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา           

มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบั
นกัเรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี 

 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและ
ปฏิบติัตน ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และ
มีทกัษะชีวติ 

 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
 4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันานักเรียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและ      

พหุปัญญา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้นกัเรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ ดงัน้ี 

 1.  ภาษาไทย 
 2.  คณิตศาสตร์ 
 3.  วทิยาศาสตร์ 
 4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.  ศิลปะ 
 7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8.  ภาษาต่างประเทศ 
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของ

การพฒันาคุณภาพนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบติัได้ และมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยา่งไร เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงั
เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้
ทราบวา่ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบ            
การตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะท้อนภาพการจดัการศึกษาว่า
สามารถพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
  

ตัวช้ีวดั 
 ตวัช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนกัเรียนพึงรู้และปฏิบติัได ้ รวมทั้งคุณลกัษณะของนกัเรียนในแต่ละ

ระดบัชั้น ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้
ในการก าหนดเน้ือหา จดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคญัส าหรับ     
การวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพนกัเรียน 

 ตวัช้ีวดัช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพฒันานักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) 
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ระดับการศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) การศึกษาระดบัน้ีเนน้การเพิ่มพูน

ความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของนกัเรียน     
แต่ละคนทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ มีทกัษะในการใชว้ิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวน   
การคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้ า และผูใ้ห้บริการชุมชนในดา้น
ต่าง ๆ 
 

การจัดเวลาเรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่า 

ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันานกัเรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพ
ของนกัเรียน 

 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียน วนัละไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง คิดน ้ าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ์ 40 ชัว่โมง
ต่อภาคเรียน มีค่าน ้าหนกัวชิา เท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย องค์ความรู้ ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซ่ึงก าหนดให้นกัเรียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 1.  ภาษาไทย 
 2.  คณิตศาสตร์ 
 3.  วทิยาศาสตร์ 
 4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.  ศิลปะ 
 7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8.  ภาษาต่างประเทศ 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 182) 



 17 

ความส าคัญ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตมนุษย ์กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันานกัเรียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้
 

วสัิยทศัน์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพฒันาให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการ

ทางศิลปะเกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ 
 

คุณภาพนักเรียน 
 จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 ทศันศิลป์ 

 รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทศันธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือความหมาย สามารถใช้
ศพัทท์างทศันศิลป์ อธิบายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์ มีทกัษะและเทคนิคในการใช้
วสัดุอุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทศันศิลป์ วิเคราะห์เน้ือหาและแนวคิด 
เทคนิควธีิการ 
 การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน       
การออกแบบสร้างสรรค์งานท่ีเหมาะสมกบัโอกาส สถานท่ี รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
สภาพสังคมดว้ยภาพลอ้เลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ดว้ย
หลกัทฤษฎีวจิารณ์ศิลปะ 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก  เขา้ใจ
อิทธิพลของมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาระหวา่งประเทศท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์
ในสังคม 
 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) 
 สาระท่ี 1: ทศันศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
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 1.  วิเคราะห์การใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบในการส่ือความหมายในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

 2.  บรรยายจุดประสงค ์และเน้ือหาของงานทศันศิลป์ โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์ 
 3.  วิเคราะห์การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์  และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทาง

ทศันศิลป์ 
 4.  มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ และกระบวนการท่ีสูงข้ึน ในการสร้าง

งานทศันศิลป์ 
 5.  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยเนน้หลกัการออกแบบและการจดั

องคป์ระกอบศิลป์ 
 6.  ออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะกบัโอกาสและสถานท่ี 
 7.  วเิคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและ

เน้ือหา เพื่อสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
 8.  ประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์ โดยใชท้ฤษฎีการวจิารณ์ศิลปะ 
 9.  จดักลุ่มงานทศันศิลป์เพื่อสะทอ้นพฒันาการและความกา้วหนา้ของตนเอง 
     10.  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทยสากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการสร้างงานของ

ศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 
     11.  วาดภาพระบายสีเป็นภาพลอ้เลียน หรือภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

สภาพสังคมในปัจจุบนั 
 มาตรฐาน ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 

 1.  วเิคราะห์ และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก 
 2.  ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม 
 3.  อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่งประเทศท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ใน

สังคม 
 

ศิลปศึกษา 
 

ความหมายของศิลปศึกษา 
   ศิลปศึกษา ความหมายตามพจนุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง วิชาว่าด้วย    
การเรียนการสอนศิลปะ เช่น ทฤษฏีศิลป์ และประวติัศาสตร์ศิลป์ 
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 วิชยั วงษ์ใหญ่ (2528: 84) ให้ความหมายของศิลปศึกษาว่าหมายถึงการให้การศึกษา
ทางด้านศิลปะกบัเด็ก โดยการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนให้เหมาะกบัวุฒิภาวะของเด็ก
เพื่อใหมี้ความรู้ ความคิดท่ีดีต่อศิลปะ 
 เลิศ อานนัทน์ (2530: 280) ให้ความหมายของศิลปศึกษาวา่หมายถึงวิชาท่ีจดักิจกรรม
การเรียนการสอนทางศิลปะ เพื่อพฒันาบุคลิกภาพ ชีวิตและสังคมของเด็กวยัต่าง ๆ โดยค านึงถึง
ความสนใจ ความถนดัทางธรรมชาติ การจดัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
การแสดงออกอยา่งอิสระ 
 สังคม ทองมี (2534: 18) กล่าววา่ ศิลปศึกษา หมายถึง วิชาท่ีจดัการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างศิลปนิสัยท่ีดีให้แก่เด็ก โดยให้เด็กแสดงออกซ่ึงความสามารถทางด้านการคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ภายนอกและเกิดจากจินตนาการอย่างอิสระของนกัเรียน ซ่ึง
สามารถแสดงออกไดห้ลายลกัษณะ ในการกระท ากิจกรรรมศิลปะประเภทต่างๆ ตลอดจนการรู้
คุณค่าทางศิลปะ โดยครูจัดประสบการณ์ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับวุฒิภาวะ เพื่อให้เด็กมี
พฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค ์
 จากขอ้ความขา้งตน้ กล่าวสรุปไดว้า่ศิลปศึกษาหมายถึง การใหก้ารศึกษาศิลปะแก่เด็ก
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัเด็กในแต่ละช่วงวยั โดยเสริมสร้าง    
การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระและเสริมสร้างศิลปนิสัย เพื่อให้เด็กมีความเป็น
มนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ 
 

วตัถุประสงค์ของการสอนศิลปศึกษา 
 1. นกัเรียนสามารถสร้าง น าแสนอ หรือแสดงผลงานศิลปะโดยเลือกใชก้ารผสมผสาน
ของทัศนธาตุองค์ประกอบดนตรี  นาฏศิลป์และทักษะทางเทคนิคให้ได้ผลตามท่ีต้องการ 
ประเมินผลงานของตนเองและอธิบายใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้ 
 2. วเิคราะห์เทคนิคการจดัทศันธาตุ องคป์ระกอบดนตรี และนาฏศิลป์ท่ีมีผลต่อการส่ือ
ความคิดความรู้สึกต่องานศิลปะสาขาต่าง ๆ อธิบายหลกัและความงามของศิลปะในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะได ้ 
 3. วิเคราะห์งานศิลปะสาขาต่าง ๆ โดยวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของงานของ
ศิลปะจากการ เวลาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัอธิบายเก่ียวกบัสังคม และวฒันธรรมท่ีมีผลต่องาน
ศิลปะได ้ 
 4. น าความรู้ทางศิลปะท่ีตนถนัดและสนใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั   และ     
การเรียนรู้กลุ่มสาระอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 5. เห็นคุณค่าของการส้รางสรรค์งานศิลปะรับผิดชอบและมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน
แลกเปล่ียน ความรู้ประสบการในการท างานศิลปะร่วมกบัผูอ่ื้น  
 6. เห็นคุณค่าของศิลปะธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม รักหวงแหนภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทยสากล การสืบทอดงานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทย 
 

ความส าคัญของศิลปศึกษา 
 ศิลปศึกษาช่วยพฒันาให้นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ 

ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษยกิ์จกรรมทางศิลปะช่วย
พฒันานกัเรียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันา
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได ้

 จากขอ้ความข้างตน้ กล่าวสรุปได้ว่า ศิลปศึกษามีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตใน
สังคม บ่มเพาะให้เด็กมีความพร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ อนัเป็น
พื้นฐานของการอยูร่่วมกนัในสังคม 
 

ทฤษฎกีารสอนศิลปศึกษา 
 การสอนศิลปศึกษามีทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานของการสอนอยู ่4 ทฤษฎี ดงัน้ี (ชะลอ พงษส์ามารถ, 

2526: 64)  
 1. ทฤษฎีเหมือนจริง (Native Realism Theory) ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ เด็กสามารถเห็นได้
เหมือนผูใ้หญ่เน้นให้เด็กแสดงออกทางศิลปะให้เหมือนจริงตามท่ีตามองเห็นจากส่ิงแวดล้อม
รอบตวั การเรียนศิลปะตามทฤษฎีน้ีเหมาะกบัการสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีแนวโน้มการเรียน  
เพื่อมุ่งรักษา ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรม 
 2. ทฤษฎีแห่งปัญญา (Intellectual Theory) การสอนตามทฤษฎีปัญญา เน้นให้เด็ก
แสดงผลงานตามท่ีเด็กมีความรู้ เขา้ใจต่อส่ิงต่างๆ เป็นความรู้ในลกัษณะความคิดรวบยอด ทฤษฎีน้ี
เช่ือว่า เด็กเรียนตามท่ีตนรู้ เหมาะส าหรับสอนเด็กทุกระดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเรียนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งยงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของเด็ก 
จากทฤษฎีน้ีจะเห็นไดว้า่ความคิดรวบยอดท่ีเด็กแต่ละคนสร้างจะแตกต่างกนัออกไป การแสดงออก
หรือผลงานท่ีแสดงออกมาก็จะมีความแตกต่างกนัไปดว้ย  
 3. ทฤษฎีการรับรู้ (Perceptual Development Theory) เป็นทฤษฎีของเกสตลัท ์
(Gestalt, 1912) ซ่ึงเช่ือวา่ เด็กเขียนภาพตามท่ีตามองเห็นตามความเป็นจริง เนน้การแสดงออกของ
ผลงานท่ีได้จากการรับรู้วตัถุ ส่ิงแวดล้อม เน้นความส าคญัของการมองเห็น การรับรู้เฉพาะวตัถุ
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โดยตรง ซ่ึงเป็นการรับรู้ภาพรวมมากกว่ารายละเอียดปลีกยอ่ย  ทฤษฎีน้ีเหมาะกบัการสอนเด็กใน
ระดบัอนุบาลและประถมศึกษา ครูทีสอนตามทฤษฎีน้ีจะตอ้งพยายามช้ีให้เด็กเห็นวตัถุท่ีอยูร่อบตวั 
มองใหเ้ห็นเป็นรูปร่างหรือโครงสร้างง่าย ๆ 
 4. ทฤษฎีความรู้และการเห็น (The Haptic And Visual Child Theory) เป็นทฤษฎีของ
วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Viktor Lowenfeld, 1960) ท่ีเช่ือวา่ ความเขา้ใจและการรับรู้จากส่ิงแวดลอ้ม
ของเด็กจะมีผลต่ออารมณ์ของเด็ก   ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัให้เด็กไดแ้สดงออกทางดา้นอารมณ์        
การสอนศิลปะตามทฤษฎีน้ีควรเน้นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกทางดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนอย่างเสรี ซ่ึงครูผูส้อนสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการสอนของตน โดยค านึงถึง
วฒิุภาวะของนกัเรียนและความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นส าคญั 
 

ศิลปะ 
 

ความหมายของศิลปะ 
 ศิลปะ เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งและมีความน่าสนใจ ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายไวด้งัน้ี 
 กู๊ด (Good, 1973: 30) กล่าววา่ ศิลปะ คือ กิจกรรมท่ีมนุษยก์ระท าอยา่งมีความมุ่งหมาย
เพื่อให้ได้รับความส าเร็จ โดยไม่ใช่ความสามารถในการท ากิจกรรมนั้นอย่างธรรมดา แต่เป็น
ความสามารถในการสร้างสรรค ์คิดประดิษฐ ์พิจารณาและทกัษะ ซ่ึงเนน้ 2 ประการ คือ 
 1. วิจิตรศิลป์ หรือศิลปะเพื่อความงาม จุดมุ่งหมายเบ้ืองตน้ในการสนองอารมณ์ของ
มนุษย ์
 2. อุตสาหกรรมศิลป์ หรือศิลปะประโยชน์ใชส้อย จุดมุ่งหมายเพื่อสนองความตอ้งการ
ทางกายของมนุษยห์รือความตอ้งการทางวตัถุ 
 อารี สุทธิพนัธ์ุ (2528: 187) ไดใ้หค้วามหมายของศิลปะ (ทศันศิลป์) ไวด้งัน้ี 
 ศิลปะ คือ การกระท าทุกอย่างท่ีมนุษย์ต้องการสร้างข้ึนเพื่อให้มีความหมาย           
ความแปลกและมีประโยชน์เท่าท่ีความสามารถและแรงบนัดาลใจของมนุษยจ์ะแสดงใหป้รากฏได ้
 ศิลปะ คือ ภาษาของเส้น รูปแบบ สี และส่วนประกอบต่าง ๆ ทางศิลปะ ซ่ึงมนุษย์
แสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการ 
 ศิลปะ คือ พลงัความคิดสร้างสรรค์ของมนุษยใ์นรูปแบบของสัญลกัษณ์ หรือรูปของ
ภาษาท่ีไม่ตอ้งพดู 
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 จึงกล่าวได้ว่า ศิลปะ คือ การกระท าของมนุษย์ท่ีกระท าข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และประโยชน์ใช้สอย ศิลปะ คือ ส่วนหน่ึงใน  
ชีวติมนุษยท่ี์ไม่สามารถแยกออกได ้และช่วยเติมเตม็ใหม้นุษยเ์ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
 

ประเภทของงานศิลปะ 
 ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2542: 64) ไดก้ล่าวถึงประเภทของศิลปะวา่ ประเภทของศิลปะ
ไดมี้ผูจ้ดัไวต่้างกนัหลายแนวคิด ซ่ึงสามารถกล่าวโดนสรุปไดเ้ป็น 2 แขนง คือ 
 1. วิจิตรศิลป์ ซ่ึงแต่เดิมเรียกว่าประณีตศิลป์ หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีมุ่งเน้นด้าน   
ความงาม  (Aesthetic Value) เป็นส าคญั 
 2. ศิลปะประยกุต ์หรือประยกุตศิ์ลป์ หมายถึงผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อมุ่งเนน้
ประโยชน์ใชส้อยเป็นส าคญัโดยใชห้ลกัการสุนทรียภาพ 
 

ทฤษฎศิีลปะ 
 วฒันาพร เข่ือนสุวรรณ (2555) กล่าวไวว้า่ ทฤษฎีศิลปะ (ทศันศิลป์) เป็นหลกัส าคญั

ส าหรับผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะ และผูศึ้กษางานศิลปะ เน่ืองจากผลงานศิลปะมีคุณค่าอยู ่2 ประการ 
คือ คุณค่าทางดา้นรูปทรง และคุณค่าทางดา้นเร่ืองราว 

 คุณค่าทางดา้นรูปทรง เกิดจากการน าเอาองคป์ระกอบของทศันธาตุ อนัไดแ้ก่ จุด เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว ฯลฯ มาจดัเข้าด้วยกนัเพื่อให้เกิดความงาม ซ่ึงแนวทางในการน า
องคป์ระกอบต่าง ๆ มาจดัรวมกนันั้นเรียกวา่ การจดัองคป์ระกอบศิลป์ (Art Composition)  

 คุณค่าทางดา้นเร่ืองราว เป็นเน้ือหา หรือสาระของผลงานท่ีศิลปินผูส้ร้างสรรคต์อ้งการ
แสดงออกมาใหผู้ช้มไดส้ัมผสัรับรู้ โดยอาศยัรูปลกัษณท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

 กล่าวไดว้า่ ศิลปินน าเสนอเน้ือหาเร่ืองราวผา่นรูปลกัษณท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบ
ทางทศันศิลป์ ถา้องคป์ระกอบท่ีจดัข้ึน ไม่สัมพนัธ์กบัเน้ือหาเร่ืองราวท่ีน าเสนอ ผลงานช้ินนั้นก็จะ
ขาดคุณค่าทางความงามไป  ดงันั้น การจดัองคป์ระกอบศิลป์ จึงมีความส าคญักบัการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะเป็นอยา่งยิง่ เพราะจะท าใหง้านศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอยา่งสมบูรณ์ 
 

โครงสร้างงานศิลปะ  
 โครงสร้างงานศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (พีระพงษ ์ตรีศาสตร์, 2556) ไดแ้ก่ 

 1.  องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง ส่วนส่วนย่อยต่าง ๆ ท่ีน ามาประกอบกนัเขา้ให้เป็น
ส่วนรวมประกอบดว้ย 
  1.1  จุด (Point) 
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1.2 เส้น (Line)  
1.3  รูปร่าง รูปทรง (Form and Shape)  
1.4  แสงและเงา (Light and Shadow)  
1.5  บริเวณวา่ง (Space)  

  1.6  สี (Color)  
  1.7  ลกัษณะผวิ (Texture) 

 2.  การจดัองคป์ระกอบงานศิลป์ หมายถึง การจดัองคป์ระกอบของงานศิลปะทุกแขนง 
ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ฯลฯ เพื่อใหผ้ลงานศิลปะเกิดความสมบูรณ์สวยงาม
ตามหลกัเกณฑ์การสร้างสรรคผ์ลงาน พื้นฐานเบ้ืองตน้ของการจดัองคป์ระกอบศิลป์มี 4 ประการ 
ดงัน้ี  
   2.1  เอกภาพ (Unity)  
   2.2  ความสมดุล (Balance) 
  2.3  จุดสนใจ (Point of Interest)   
  2.4  จงัหวะ (Rhythm)  
 

การจัดองค์ประกอบของศิลปะ  
 การจดัองคป์ระกอบของศิลปะ มี 4 ประการ คือ  

 1.  เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัขององค์ประกอบศิลป์     
ทั้งดา้นรูปลกัษณ และดา้นเร่ืองราว เป็นการประสานหรือจดัระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความ
เป็นหน่ึงเดียว การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้างเอกภาพข้ึนจากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็น    
การจดัระเบียบและดุลยภาพ ให้กบัส่ิงท่ีขดัแยง้ ให้รวมกนัได ้โดยการเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ให้
สัมพนัธ์กนั เอกภาพของงานศิลปะ มีอยู ่2 ประการ คือ  

  1.1 เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียว มีความ 
แน่นอน และมีความเรียบง่าย งานช้ินเดียวไม่สามารถแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ได ้   
จะท าให้เกิดความสับสน ขาดเอกภาพ การแสดงออกด้วยลกัษณะเฉพาตวัของศิลปินแต่ละคน           
ก็สามารถท าใหเ้กิดเอกภาพแก่ผลงานได ้  
         1.2 เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตวักันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบของ
องคป์ระกอบทางศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปิน
ไดอ้ยา่งชดัเจน เอกภาพของรูปทรงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดต่อความงามของผลงานศิลปะ เพราะเป็น  
ส่ิงท่ีศิลปินใชเ้ป็นส่ือในการแสดงออกถึงเร่ืองราว ความคิดและอารมณ์ ดงันั้นกฎเกณฑ์ในการสร้าง
เอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑเ์ดียวกนักบัธรรมชาติ ซ่ึงมีอยู ่2 หวัขอ้ คือ   
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   1.2.1 กฎเกณฑข์องการขดัแยง้ (Opposition) มีอยู ่4 ลกัษณะ คือ   
     1.2.1.1 การขดัแยง้ขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และรวมถึง
การขดัแยง้กนัขององคป์ระกอบต่างชนิดกนัดว้ย   
              1.2.1.2 การขดัแยง้ของขนาด  
     1.2.1.3 การขดัแยง้ของทิศทาง  
     1.2.1.4 การขดัแยง้ของท่ีวา่งหรือจงัหวะ   
    1.2.2 กฎเกณฑข์องการประสาน (Transition) คือ การท าใหเ้กิดความกลมกลืน 
ใหส่ิ้งต่าง ๆ เขา้กนัไดอ้ยา่งสนิท  เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตวัของส่ิงท่ีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนั 

 2.  ความสมดุล หรือดุลยภาพ (Balance) หมายถึง น ้ าหนกัท่ีเท่ากนัขององคป์ระกอบบ
ไม่เอนเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึง ในทางศิลปะยงัรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดี
ของส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหน่ึง หรืองานศิลปะช้ินหน่ึง การจดัวางองคป์ระกอบลงในงานศิลปกรรม 
ตอ้งค านึงถึงจุดศูนยถ่์วงในธรรมชาติ ทุกส่ิงท่ีทรงตวัอยู่ไดโ้ดยไม่ลม้ เพราะมีน ้ าหนกัเฉล่ียเท่ากนั 
ทุก ๆ ดา้น หากมองดูแลว้รู้สึกวา่บางส่วนหนกัไป แน่นไป หรือ บางส่วนบางเบาไป จะท าให้ภาพ
นั้นดูเอนเอียง และเกิดความรู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม  ดุลยภาพในงานศิลปะ 
มี 2 ลกัษณะ คือ 
  2.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือความสมดุลแบบซ้ายขวา
เหมือนกนั คือ การวางรูปทั้งสองขา้งของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลกัษณะแบบน้ี  
ในทางศิลปะมีใชน้อ้ย ส่วนมากจะใชใ้นลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือในงาน
ท่ีตอ้งการดุลยภาพท่ีน่ิงและมัน่คงจริง ๆ   
              2.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา
ไม่เหมือนกนั มกัเป็นการสมดุลท่ีเกิดจาการจดัใหม่ของมนุษย ์ซ่ึงมีลกัษณะท่ีทางซ้ายและขวา
แตกต่างกนั ใช้องค์ประกอบท่ีมีความแตกต่างกนั แต่มีความสมดุลกนั อาจเป็นความสมดุลด้วย
น ้าหนกัขององคป์ระกอบ หรือสมดุลดว้ยความรู้สึกก็ได ้ 
 3.          (Point of Interest) ผลงานศิลปะแต่ละช้ินอาจมีจุดเด่นเพียงจุดเดียวหรือ
หลายแห่งก็ได ้วธีิสร้างจุดศูนยก์ลางของความสนใจ มีดงัน้ี   
                  3.1  จุดสนใจโดยเกิดจากการใช้เส้น เพื่อให้ความรู้สึกดึงดูดความสนใจตอ้งอาศยั
ส่วนประกอบโดยรอบช่วยท าให้เกิดความเด่นชัดข้ึน เช่น การใช้ความอ่อนแก่ของพื้นหรือเน้น    
เส้นรอบตวัของส่ิงท่ีตอ้งการให ้เป็นจุดของความสนใจ   
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                  3.2 จุดสนใจโดยการใช้สี เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส าหรับการจดัองค์ประกอบ 
ท าให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีพิเศษข้ึนได ้ ดงันั้น การใช้สีเพื่อสร้างศูนยก์ลางแห่งความสนใจ        
ควรค านึงถึงความสดใสของสีและความอ่อนแก่ของพื้นท่ีผลงานดว้ย 
                4. จงัหวะ  (Rhythm)  หมายถึง  การเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการซ ้ ากนัขององคป์ระกอบ  
เป็นการซ ้ าท่ีเป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาท่ีมีช่วงห่างเท่า ๆ กัน มาเป็นระเบียบท่ีสูงข้ึน 
ซบัซ้อนนข้ึนจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลกัษณ์ของศิลปะ โดยเกิดจากการซ ้ าของหน่วย หรือการสลบักนั
ของหน่วยกบัช่องไฟหรือเกิดจากการเล่ือนไหลต่อเน่ือง ของเส้น  สี  รูปทรง  หรือน ้ าหนกั  จงัหวะ
ท่ีน่าสนใจและ 
มีชีวิต ได้แก่ การเคล่ือนไหวของ คน สัตว ์การเติบโของพืช การเตน้ร าเป็นการเคล่ือนไหวของ
โครงสร้างท่ีใหค้วามบนัดาลใจในการสร้างรูปทรงท่ีมีความหมาย และมีชีวติ 
 จากขอ้ความขา้งต้นสรุปได้ว่า การจดัองค์ประกอบศิลป์ มี            อ เอกภาพ 
ความสมดุล จุดสนใจ และจงัหวะ ซ่ึงการจดัองค์ประกอบศิลป์ท่ีดี จะท าให้งานศิลปะหรืองาน
ออกแบบ ออกมาไดส้มบูรณ์ และมีความน่าสนใจ 
 

ความคิดสร้างสรรค์ 
 

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
 พชัรี  มีสุคนธ์  (2543: 90) ความคิดสร้างสรรคห์มายถึงกระบวนการทางสมองท่ีคิดได้
รวดเร็ว หลายแง่มุม เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ โดยมีส่ิงเร้าเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความคิด
คน้พบส่ิงแปลกใหม่ดว้ยการคิดปรุงแต่ง  ความคิดเดิม  ผสมผสานใหเ้กิดส่ิงใหม่การประดิษฐ์คิดคน้
ให้เกิดส่ิงต่าง ๆ  ตลอดจนวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ก็คือ ความคิดอเนกนัยนั่นเอง        
อนัประกอบด้วยความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม และความคิดละเอียดลออ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวบุคคลทุกคนสามารถพัฒนาให้สูงข้ึนได้โดยการจัด
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม 
 อุษณีย ์ โพธิสุข  และคณะ (2544: 44) ไดใ้หค้วามหมายความคิดสร้างสรรคว์า่หมายถึง 
กระบวนการทางปัญญาระดับสูงท่ีใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อย่างมารวมกัน เพื่อ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือแกปั้ญหาท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือผูส้ร้าง
สรรคมี์อิสระทางความคิด 
 ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์ (2546: 2) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการประสาน
ความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย ์ จากส่วนประกอบ 2 ส่วน  คือ “ความสามารถในการคิด” 
และ  “ความสามารถในการสร้างสรรค์”  ซ่ึงอาจอยูใ่นบุคคลเดียวกนั หรือบางคนมีความสามารถ
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เพียงส่วนใดส่วนหน่ึง  ความคิดเป็นผลิตผลจากกระบวนการท างานของสมอง โดยมนุษยคิ์ดอยู่
ตลอดเวลา โดยมีการคิดแบบไม่มีจุดมุ่งหมาย  และการคิดแบมีจุดมุ่งหมาย  ความสามารถใน        
การสร้างสรรค ์หมายถึง การสร้างการกระท าให้เกิดข้ึน  ซ่ึงเป็นไดท้ั้งกระบวนการ วิธีการ รวมถึง
ลกัษณะทางผลผลิตหรือช้ินงาน 
 ศศิธร เวียงอินทร์ (2547: 99) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์(CreativeThinking)  หมายถึง 
ความสามารถทางสมองในการแสดงของความคิดหลายแง่หลายมุมและหลายทิศทาง คิดได้
กวา้งไกลมนัจะน าไปสู่ส่ิงประดิษฐแ์ปลก ๆ ใหม่ ๆ หรือคิดปรับปรุงดดัแปลงส่ิงของท่ีมีอยูเ่ดิมให้มี
รูปแบบใหม่ไม่ซ ้ าผูอ่ื้น 
 อารี  พนัธ์มณี  (2540: 20) ไดใ้ห้ความหมายความคิดสร้างสรรค์วา่เป็นความสามารถ
ของมนุษยท่ี์จะน าไปสุขส่ิงใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี  รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์คิดคน้        
ส่ิงแปลกใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก 
 กิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 61) ได้เสนอทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาอธิบาย
ความสามารถทางสมองของมนุษยเ์ป็น 3 มิติ คือ 
 1. มิติดา้นเน้ือหา (Contents) แบ่งออกเป็น 
  1.1 ภาพ (Figural) หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรมสามารถท่ีจะรับรู้และระลึก
ออกมาได ้เช่น ภาพต่าง ๆ และเสียงต่าง ๆ เป็นตน้ 
  1.2 สัญลกัษณ์ (Symbolic) หมายถึง ขอ้มูลท่ีอยูใ่นเคร่ืองหมายต่าง ๆ เช่น ตวัอกัษร 
และตวัเลข เป็นตน้ 
  1.3 ภาษา (Semantic) หมายถึง ขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปของถอ้ยค าท่ีมีความหมายต่าง ๆ
กนั แต่บางอยา่งไม่อยูใ่นถอ้ยค าก็มี เช่น ภาษาใบ ้เป็นตน้ 

  1.4  พฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปกิริยาอาการของมนุษย ์
 2.  มิติดา้นวธีิการคิด (Operations) แบ่งออกเป็น 

  2.1 การรู้การเขา้ใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีรู้จกั
และมีความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ 
  2.2 การจ า (Memory) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีสามารถสะสม
เก็บขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีรู้จกัไวไ้ดแ้ละสามารถระลึกออกมาไดต้ามท่ีตอ้งการ 
  2.3 การคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถทางสมอง
ของบุคคลท่ีสามารถให้ขอ้มูลต่างๆไดอ้ย่างไม่จ  ากดัจ านวน จากส่ิงเร้าท่ีก าหนดให้ เช่น สามารถ
สร้างภาพจากวงกลมท่ีก าหนดเป็นภาพต่าง ๆ ใหม้ากท่ีสุด เป็นตน้ 
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  2.4  การคิดแบบเอกนยั (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ี 
สามารถสรุปขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดและถูกตอ้งท่ีสุดจากขอ้มูลท่ีก าหนดให ้
  2.5 การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ี
สามารถหาเกณฑ์ท่ีสมเหตุสมผลจากขอ้มูลท่ีก าหนดให้ และสรุปได้ว่าขอ้มูลอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ
สอดคลอ้งกบัเกณฑน์ั้น 
 3. มิติดา้นท่ีเป็นผล (Products) แบ่งออกเป็น 
  3.1 หน่วย (Unit) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัและแตกต่างไปจาก
ส่ิงอ่ืน ๆ เช่น นก มา้ และปลา เป็นตน้ 
   3.2 จ าพวก (Class) หมายถึง กลุ่มของหน่วยต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะบางประการร่วมกนั 
เช่น คน สุนขั และปลาวาฬ เป็นจ าพวกเดียวกนั เพราะต่างก็เล้ียงลูกดว้ยนม 
  3.3 ความสัมพนัธ์ (Relation) หมายถึง การเช่ือมโยงของผลท่ีไดจ้ากการจบัคู่เขา้
ดว้ยกนัโดยอาศยัลกัษณะบางประการเป็นเกณฑ์ อาจอยู่ในรูปหน่วยกบัหน่วย จ าพวกกบัจ าพวก 
เป็นตน้ เช่น คนกบับา้น พระกบัวดั เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัท่ีอยูอ่าศยั 
  3.4 ระบบ (System) หมายถึง การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของผลท่ีได้หลาย ๆ คู่  
เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีระเบียบแบบแผนอยา่งใดอยา่งหน่ึงแน่นอน เช่น 1 3 5 7 9 เป็นระบบเลขค่ี เป็นตน้ 
  3.5 การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การเปล่ียนแปลง การปรับปรุง การให้ 
นิยามใหม่ การขยายความ หรือการจดัองค์ประกอบของข้อมูลท่ีก าหนดให้เสียใหม่ให้มีรูปร่าง
แตกต่างจากเดิม 
  3.6 การประยุกต์ (Implication) หมายถึง การคาดหวงัหรือท านายอะไรบางอย่าง
จากขอ้มูลท่ีก าหนดให ้

 ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962: 16) ไดนิ้ยามความคิดสร้างสรรคไ์วว้า่ ความคิดสร้างสรรค์
เป็นกระบวนการของความรู้สึกในช่องว่างหรือองค์ประกอบท่ีขาดหายไป แลว้สร้างแนวคิดหรือ
สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ี ทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ และแสดงผลท่ีไดอ้อกมา 

 วอลแลซ และโคแกน (Wallach and Kogan, 1965: 34) กล่าวถึงความคิดสร้างสรรคว์า่ 
เม่ือกลุ่มส่ิงเร้าอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของส่ิงต่าง ๆ ถูกบนัทึกไวใ้นสมองจะท าให้บุคคลมีสังกปัใน  
ส่ิงนั้นในช่องชีวิตของบุคคลยอ่มสัมผสักบัส่ิงเร้าอนัเป็นลกัษณะเฉพาะ ท าให้มีสังกปัในส่ิงต่าง ๆ
มากมาย ดงันั้นเม่ือส่ิงเร้าใด ๆ มาเร้ากลุ่มเซลประสาทในสมอง จะท าให้เซลประสาทในสมองท่ี
เป็นสังกปัของส่ิงต่าง ๆ แสดงปฏิกริยาดว้ย ดงันั้นความคิดสร้างสรรค ์ก็คือ ความสามารถเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ได ้คือ เม่ือระลึกถึงส่ิงใดได ้จะเป็นแนวทางให้ระลึกถึงส่ิงอ่ืนต่อไปเป็นลูกโซ่ เช่น 
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เม่ือเห็นโต๊ะก็นึกถึงเก้าอ้ี เป็นต้น ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ
อนัหน่ึงท่ีอยูร่ะหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง 

 จากขอ้ความขา้งตน้ กล่าวสรุปไดว้า่ ความคิดสร้างสรรค ์คือ กระบวนการคิดริเร่ิมของ
บุคคล โดยผา่นความสามารถทางสมองท่ีผา่นการเก็บเก่ียวประสบการณ์ กลัน่กรองอยา่งเป็นระบบ 
ท าให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ โดยมีแบบฉบบัของตนเอง ทั้งน้ีความคิดสร้างสรรค์จะมีอยู่ใน  
ตวับุคคลไม่เท่ากนั การแสดงออกของความคิดสร้างสรรคใ์นแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกนั  
  

ทฤษฎขีองความคิดสร้างสรรค์ 
 1.  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962) ทอร์แรนซ์กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรคจ์ะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรู้สึก หรือการเห็นปัญหาการรวบรวม
ความคิดเพื่อตั้ งเป็นสมมติฐาน การสอนและการดัดแปลงสมมติฐาน ตลอดจนวิธีการเผยแพร่
ผลสรุปท่ีไดรั้บทฤษฎีของทอร์แรนซ์น้ีอาจขยายความไดว้่า ผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เม่ือเห็น
และเขา้ใจปัญหาจะรวบรวมประสบการณ์และขอ้สนเทศต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อแสวงหาวิธีใหม่ใน
การเผชิญหรือแกปั้ญหา 
 2. ทฤษฎีโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง (The  Structures  of  Intellect  Theory) 
(Guilford  and  Hoepfner, 1971: 108) ทฤษฎีน้ีสร้างโดยกิลฟอร์ด นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ในปี ค.ศ. 
1967 และไดอ้ธิบายโครงสร้างทางสมองในรูปแบบจ าลองสามมิติ (Three  Dimentional  Model) 
 3.  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคแ์บบคิดนอกกรอบของ เอด็เวิร์ด เดอโบโน (Edward de 
Bono) 
  ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์ (2546: 15) กล่าววา่ เอด็เวร์ิด เดอ โบ โน (Edward de Bono, 
1967) นกัจิตวทิยาไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบัการคิดโดยไดจ้  าแนกการคิดเป็น 2 ชนิด คือ 
  3.1 การคิดนอกกรอบ (Iateral Thinking) เป็นการคิดท่ีมีการสร้างความคิดท่ี
หลากหลาย หรือสร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย วตัถุประสงค์ของการคิดนอกกรอบ เป็นการคิดท่ี
เคล่ือนออกจากแนวคิดหน่ึงหรือแนวทางหน่ึงไปยงัแนวคิดอ่ืน  เป็นการคิดท่ีหลีกหนีจาก
แนวความคิดแบบเดิมการคิดลกัษณะน้ีจะตระหนักถึงการแก้ปัญหาท่ีไม่เพียงพอ แต่พยายามหา
วิธีการท่ีดีกว่า การคิดนอกกรอบจะไม่พยายามพิสูจน์ส่ิงต่าง ๆ แต่จะเป็นการส ารวจและสร้าง
ความคิดท่ีหลากหลาย จะเป็นแนวทางท่ีเป็นการจดัการกบักระบวนการของขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  
เพื่อไปสู่ความการคิดเชิงสร้างสรรค ์(Creativity)   
  3.2 การคิดในกรอบ (Vertical  Thinking) เป็นการคิดเชิงตรรกะแบบดั้ งเดิม 
(Traditional  Logical  Thinking) โดยมีการด าเนินตามทิศทางจากภาวะของขอ้มูลหน่ึงไปยงัภาวะหน่ึง  
เป็นลกัษณะท่ีมีความต่อเน่ือง เป็นการคิดท่ีเป็นลกัษณะการเลือก (Selective)  โดยจะมีการตดัสิน
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และแสวงหาเพื่อพิสูจน์และสร้างความสัมพนัธ์ เป็นการคิดในลกัษณะท่ีมีความคงท่ีเพื่อหาค าตอบ
ในค าตอบหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากการคิกนอกกรอบท่ีเป็นการคิดในลกัษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือ
เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ถึงแมว้า่การคิดนอกกรอบ และการคิดในกรอบจะแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง 
แต่ผลสุดทา้ยไม่ต่างกนัโดยการแกปั้ญหาต่าง ๆ  จะไม่สามารถบอกไดที้เดียววา่จะใชก้ารคิดแบบใด 
อยา่งไรก็ตาม  การคิดนอกกรอบ เป็นการคิดท่ีน าไปสู่ความคิดสร้างสรรคห์รือเป็นการคิดท่ีจะท าให้
เกิดการประดิษฐห์รือคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  
 

กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ 
 เอด็เวร์ิด เดอ โบ โน (Edward de Bono, 1971) กล่าววา่ ฝนตกน ้ าไหลเป็นทาง หมายถึง
เม่ือฝนตกคร้ังแรก น ้ าจะไหลมารวมตวักนัเป็นสายผ่านพื้นดินจนเลาะเป็นเส้นทางไว ้ต่อมาเม่ือมี     
ฝนตกลงมาอีก ก็จะไหลมารวมตวักนัเป็นทางเช่นเดิม ดงันั้น เอ็ดเวิร์ด เดอ โบ โน จึงน าเสนอ        
ค  าส าคญัของวธีิคิดนอกกรอบ 5 ขั้น หรือขั้นตอนท่ีเรียกวา่ Step Stone ซ่ึงสามารถยกตวัอยา่งจ าลอง
เหตุการณ์ปฏิบติัแบบ Step Stone ได ้ เช่น เส้นทางสัญจรสายหน่ึงเกิดน ้าท่วมขงั บางคนเล้ียงไปใช ้
เส้นทางอ่ืนท่ีอาจจะออ้มกว่า แต่เกิดมีคนหน่ึงท่ีใช้เส้นทางน้ีเป็นประจ า น าก้อนหินหรือวตัถุอ่ืน    
มาวาง เพื่อให้สามารถผา่นเส้นทางนั้นไปไดใ้นขณะนั้น แสดงวา่ เขาผูน้ั้นมีประสบการณ์และเกิด
ความทา้ทายในการแกปั้ญหา ท าให้เกิดทางเลือกท่ีจะแกปั้ญหานั้น เป็นการคิดท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน 
เป็นการคิดนอกกรอบ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได ้ดงัน้ี 
 1. Focus หมายถึง การเพง่ความสนใจในเร่ืองหรือประเด็นนั้น ๆ 
 2. Random หมายถึง การสุ่ม การคาดคะเน 
 3. Alternative หมายถึง การสร้างทางเลือก การหาทางออก 
 4. Challenge หมายถึง การกระตุน้ ทา้ทาย 
 5. Provocation หมายถึง การย ัว่ยใุหเ้กิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากคิด อยากทดลอง 
 

พฤติกรรมของนักเรียนทีแ่สดงถึงระดับความคิดสร้างสรรค์ 
 ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  ความคิดเชิงประยุกต์จากความคิดทัว่ไป  เพื่อให้ได้
ผลงานใหม่เป็นประโยชน์จากส่ิงท่ีคิดนั้น  พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
แบ่งได ้4 ระดบั คือ (กรมวชิาการ, 2543: 58)  
 ระดบัท่ี 1  ท างานเพื่อให้ได้ผลงานตามค าสั่ง โดยด าเนินงานตามขั้นตอนหรือ
รายละเอียดของงานอย่างเคร่งครัด หรือเสนอวิธีการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการเดิม ๆ เหมือนท่ีเคยใช ้    
มาก่อน 
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 ระดบัท่ี 2  ท างานเพื่อให้ได้ผลงานตามค าสั่ง โดยมีการดัดแปลงรายละเอียดใน
ขั้นตอนท างานบางส่วน แต่ยงัคงด าเนินการตามขั้นตอนหลกัการอยา่งครบถว้น  หรือเสนอวิธีการ
เเกปั้ญหาท่ีมีขั้นตอนแตกต่างไปจากเติม แต่ยงัคงยึดกรอบ หรือหลกัการวิธีการ หรือวิธีการเดิมท่ีใช้
มาก่อน 
 ระดบัท่ี 3  ท างานเพื่อให้ได้ผลงานตามค าสั่ง โดยมีการดัดแปลงรายละเอียดใน
ขั้นตอนการท างานมากกวา่คร่ึง มีการดดัแปลง ยบุรวมหรือเพิ่มเติมขั้นตอนหลกัของการท างานหรือ
เสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีการแก้ไขกรอบหรือหลักการท างานหรือเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ิมี          
การแกไ้ขกรอบหรือหลกัการบางส่วนจากวธีิเดิมท่ีเคยใชม้าก่อน 
 ระดบัท่ี 4  ท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานตามค าสั่งโดยมีการเปล่ียนแปลงทั้งขั้นตอนหลกั 
และรายละเอียดของการท างานเป็นวิธีการท างานเเบบใหม่ท่ีไม่เคยท ามาก่อนหรือเหมือนวิธีการท่ี
เคยใชม้าก่อนโดยส้ินเชิง 
 ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962: 114) พบว่า วิธีการคิดริเร่ิมของบุคคลท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์  ชอบการริเร่ิมโดยการตั้งค  าถาม ซักถามเเละแสวงหา ทดลอง พยายามท่ีจะคน้พบ    
ความจริงหรือค าตอบดว้ยตนเอง 
 กิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 90) ได้ให้ทศันคติเก่ียวกบับุคลิกภาพของคนท่ีมีความ
สร้างสรรค์ว่า จะต้องมีความฉับไวท่ีจะรับรู้ปัญหา มองเห็นปัญหา มีความว่องไวสามารถ
เปล่ียนแปลงความคิดใหม่ ไดง่้าย สามารถสร้างหรือแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ และปรับปรุงแกไ้ข
ใหดี้ข้ึน 

 

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษา ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี     
กิลฟอร์ด (Guilford, 1991: 125) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี   
     1.   ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลกัษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา หรือความคิดง่าย ๆ ท่ีเป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
     2.   ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)   หมายถึง  เป็นความคิดในเร่ืองเดียวกนัท่ีไม่ซ ้ ากนั 
ในองคป์ระกอบน้ีความคิดจะโลดแลนออกมามากมาย  
     3.  ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) หมายถึง ประเภทหรือแบบของความคิดท่ีพยายามคิด
ได้หลายอย่างต่าง ๆ กัน เช่น ประโยชนของก้อนหินมีอะไรบ้าง หรือความคิดยืดหยุ่นด้าน            
การดดัแปลงส่ิงต่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
     4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นความคิดท่ีตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัและ
มีรายละเอียดท่ีสามารถท าใหค้วามคิดสร้างสรรคน์ั้นสมบูรณ์ข้ึนได ้ 
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การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก  
 ในความเป็นจริงแลว้ มนุษยย์งัมีศกัยภาพท่ีซ่อนอยูใ่นตวัอีกมากมาย เพียงแต่ยงัไม่เคย
คิดท่ีจะคน้หา บางคนคิดจะคน้หาแต่ยงัไม่รู้วา่จะคน้หาไดอ้ยา่งไร บางคนเคยลองคน้หาแลว้เจอบา้ง
ไม่เจอบา้ง และขาดการคน้หาและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพราะขาดความอดทน มกัท าแบบชัว่คร้ัง
ชัว่คราว นิยมเป็นแฟชัน่ จะเห็นวา่หากมีทฤษฎีหรือหลกัการเขา้มาใหม่ในประเทศไทย มกัจะไดรั้บ
การตอบรับเป็นอยา่งดี แต่มกัจะเป็นเพียงระยะเวลาอนัสั้น แลว้คนไทยก็ค่อย ๆ ลืม ทั้งท่ีไม่รู้เลยวา่ 
ดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่เม่ือของใหม่เขา้มา ก็จะหันไปให้ความสนใจกบัส่ิงใหม่ ๆ แทนวิธีการใน   
การพฒันาก าลงัการผลิตของสมองใหเ้ตม็ท่ีดว้ยวธีิการดงัน้ี (จินตนา ไชยฤกษ,์ 2555) 
 1.  ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Thinking) การคิดเชิงบวกไม่ใช่เป็นเพียงการมองโลกในแง่
ดีเพียง อย่างเดียว แต่จะต้องแสวงหาโอกาสจากบุคคล ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวนั ตอ้งฝึกคิดว่ามีอะไรท่ีเป็นประโยชน์กบับา้ง เช่น ถา้ตกงาน ก็คิดว่าเป็นโอกาสท่ีดี     
ท่ีจะไดมี้เวลาพฒันาตวัเองแบบเต็มเวลา ถา้อกหกัก็คิดเสียวา่เป็นโอกาสดีท่ีจะไดเ้ปิดโอกาสใหก้บั
คนดี ๆ อีกหลายคนเขา้มาในชีวิต การฝึกคิดเชิงบวก นอกจากจะช่วยฝึกการแสวงหาโอกาสแลว้    
ยงัช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเหนือกว่าคนอ่ืน เพราะหากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึน ท าให้
สามารถเรียนรู้ทั้งส่ิงท่ีคนทัว่ไปรู้กนัแลว้ ยงัไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีคนอ่ืน ๆ มองขา้มไป เม่ือฝึกแบบน้ี
ต่อไปเร่ือย ๆ จะท าใหมี้ความคิดเชิงบวกเหนือกวา่คนทัว่ไปอยา่งนอ้ยสองสามเท่าตวั 
 2.  ฝึกคิดยอ้นศร (Backward Thinking) การคิดในแนวทางเดียวกนักบัท่ีคนทัว่ ๆ ไปคิด 
ความคิดจะไม่เกิดความแตกต่าง แต่เม่ือไหร่ก็ตามคิดสวนทางกับคนอ่ืน จะท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ท่ีดี ๆ ข้ึน เห็นไดจ้ากคนหลายคนท่ีประสบความส าเร็จจากการท าธุรกิจ ท่ีตรงขา้มกบั  
คนอ่ืน เช่น ปกติหากรถเสีย ตอ้งน ารถไปหาอู่ แต่เม่ือคิดใหม่ คือเอาอู่ไปหารถ จึงท าให้เกิดธุรกิจ
บริการซ่อมรถฉุกเฉินข้ึนมามากมาย หรือเม่ือก่อนถ้าต้องการรับประทานอาหารต้องไปท่ีร้าน        
แต่เม่ือคิดยอ้นศร คือ ให้อาหารไปหาลูกคา้ จึงเกิดธุรกิจ Home Delivery ข้ึนมามากมาย ปัจจุบนัน้ี
ไม่เพียงแต่การซ่อมรถหรือการขายอาหารเท่านั้น แต่การคิดยอ้นศร ก่อให้เกิดธุรกิจอีกมากมาย   
การคิดยอ้นศรท าใหไ้ม่หลงไปกบักระแสของสังคม  การฝึกคิดยอ้นศร ช่วยให้สามารถปรับตวัไดดี้
ในกรณีท่ีกระแสเกิดการเปล่ียนทิศอย่างกระทนัหัน การพฒันาศกัยภาพทางการคิดก็เช่นเดียวกนั 
ตอ้งเตรียมพร้อมทั้งคิดไปขา้งหนา้ตามกระแส และตอ้งไม่ลืมคิดยอ้นกลบัหลงับา้งเป็นระยะ ๆ 
 3.  ฝึกคิดในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้(Impossible Thinking) จากอดีตถึงปัจจุบนัมนุษยทุ์กคน
คงเคยมีประสบการณ์ท่ีว่า บางส่ิงบางอย่างท่ีเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในอดีต แต่ในปัจจุบนักลับ
เป็นไปได้และเป็นไปแล้ว ส่ิงท่ีเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในตอนน้ี วนัน้ี สถานท่ีน้ี อาจเป็นไปได ้     
ในอนาคต ในเหตุการณ์ หรือสภาพแวดลอ้มอ่ืน สถานท่ีอ่ืน ดงันั้น อะไรก็ตามท่ีคิดวา่เป็นไปไม่ได ้
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อยา่เพิ่งด่วนตดัความคิดนั้นทิ้งไป เพราะนัน่เท่ากบัเป็นการดบัอนาคตแห่งความคิดสร้างสรรคข์อง
ตวัเราเอง 
  สร้างสรรคแ์บบน้ี เห็นตวัอยา่งไดจ้ากภาพยนตก์าร์ตูน หรือภาพยนตบ์างประเภทท่ี
คิดว่าเป็นไปไม่ได้ แต่อย่าลืมว่าความคิดท่ีเป็นไปไม่ได้เหล่าน้ี จะเป็นตวัจุดชนวนทางความคิด
ใหก้บั นกัวทิยาศาสตร์น าไปคน้ควา้วิจยัเพื่อน าไปสู่ความเป็นไปไดต่้อไป ในอดีตใครเคยคิดบา้งวา่
เร่ืองการคดัลอก หรือการโคลนน่ิงสัตว ์หรือใครเคยคิดบา้งว่ามนุษยจ์ะมีธุรกิจการท่องเท่ียวใน
อวกาศ ใครจะคิดบา้งว่าคนท่ีอยู่กันคนละซีกโลกสามารถพูดคุยกนัแบบเห็นหน้าได้  ถ้าน าเอา
ความคิดในลกัษณะน้ีมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตการท างาน จะพบวา่เรามกัจะตกหลุมพรางทางความคิด
ของเราเองกนัอยู่บ่อยคร้ัง พอคิดอะไรได้ ก็มกัจะถูกขดัขวางด้วยความคิดท่ีว่า ท าไม่ได้ เป็นไป
ไม่ได ้ท าใหไ้ม่มีโอกาสไดคิ้ดไปถึงท่ีสุดวา่จริง ๆ แลว้ท่ีเราคิดวา่มนัเป็นไปไม่ไดน้ั้น จริง ๆ แลว้มนั
เป็นจริงเช่นนั้นไดห้รือไม่ 
 4.  ฝึกคิดบนหลกัของความเป็นจริง (Thinking Based Principle) การฝึกคิดแบบน้ี คือ
การคิดวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ โดยยอ้นกลบัไปหาหลกัความเป็นจริงของส่ิงนั้น ๆ ว่าคืออะไร เช่น     
การผลิตเคร่ืองบินนั้นต้องเข้าใจถึงหลักความเป็นจริงในเร่ืองแรงโน้มถ่วงของโลกก่อนจึงจะ
สามารถออกแบบเคร่ืองบินได้ ต้องเข้าใจว่าการบินได้นั้ น จะต้องมีพลังขับเคล่ือนเท่าไหร่                
มีความเร็วเท่าไหร่ จึงสามารถหนีออกจากแรงโนม้ถ่วงของโลกได ้ 
 5.  ฝึกคิดขา้มกล่องความรู้ (Lateral Thinking) การคิดขา้มกล่องความรู้ คือ การน า
ความรู้ท่ีมีอยู่ มาคิดไขวก้ัน ยิ่งมีกล่องความรู้หลากหลายโอกาสท่ีจะคิดข้ามกล่อง เพื่อให้เกิด
ความคิดใหม่ ๆ ก็มีมากยิง่ข้ึน เช่น สปาเก็ตต้ีผดัข้ีเมา ท่ีผูคิ้ดคน้น ากล่องความรู้เร่ืองอาหารตะวนัตก
และอาหารตะวนัออก มาผสมผสานกนั จนกลายเป็นอาหารไทยสไตลฟิ์วชัน่ท่ีไดรั้บความนิยม 
 6.  ฝึกคิดแบบแตกหน่อทางความคิด (Germination Thinking) เป็นการคิดโดยก าหนด
จุดเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีเป็นอยู่ หรือมีอยู่ในปัจจุบนั แล้วแตกความคิดออกไปสู่ทิศทางต่าง ๆ รอบตวั   
การคิดสร้างสรรคแ์บบน้ีจะช่วยใหง่้ายต่อการจดักระบวนการคิด เพราะเป็นการคิดพฒันาจากส่ิงท่ีมี
อยู่แลว้ เพิ่มส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาท่ีละเล็กละน้อย เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือโทรศพัท์มือถือ เม่ือคิด
แตกหน่อจากโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกท่ีสามารถใช้โทรศัพท์ได้เพียงอย่างเดียว จนปัจจุบันคิด       
แตกหน่อพฒันามาจนสามารถโทรศพัท์เห็นหนา้ได ้แมอ้ยู่กนัคนละท่ีและยงัสามารถพฒันาต่อใน    
ดา้นอ่ืน ๆ ไดอี้ก จะพบว่าความคิดท่ีหน่อสุดทา้ย อาจจะมีความแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัจุดเร่ิมตน้ 
การคิดในลกัษณะน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัเทคนิคการคิดขา้มกล่องเขา้มาช่วยในการคิด แตกหน่อจาก
หน่อเดิมไปสู่หน่อใหม่ ๆ และท่ีส าคญัสามารถมองเห็นทั้งกระบวนการคิดและผลลพัธ์ทางการคิด
ในลักษณะของแผนผงัความสัมพนัธ์ได้อย่างชัดเจน จากวิธีการฝึกเพื่อพฒันาศกัยภาพการคิด
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สร้างสรรคด์งักล่าว จะสามารถพฒันารูปแบบการคิดของเราไดห้ลายวิธี เพียงแต่ตอ้งให้ความส าคญั
กบัการคิดสร้างสรรค์อยา่งจริงจงั น าเอาวิธีการดงักล่าวน้ีไปฝึกคิดกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ อยูต่ลอดเสมอ   
ก็สามารถพฒันาศกัยภาพการคิดใหสู้งข้ึนไปได ้  
 จากข้อความข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้ว่าแต่ละบุคคลจะมี          
ไม่เท่ากนั การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์จะแตกต่างกนั แต่ความคิดสร้างสรรค์สามารถ
พฒันาได ้โดยการฝึกคิดอยา่งมีระบบ เพื่อให้เกิดการจดจ า เรียนรู้ และสามารถต่อยอดความคิดหรือ
จินตนาการออกมาเป็นรูปธรรมได ้
 

การแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์  
 การออกทางดา้นความคิดสร้างสรรคแ์บ่งไดด้งัน้ี (อนล สวนประดิษฐ,์ 2555) 

 1.  เทคนิคความกลา้ท่ีจะริเร่ิมจากการวิจยัพบวา่ ความคิดสร้างสรรค์ต ่า  สามารถ  
ปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สูงข้ึนได ้ดว้ยการถามค าถาม และให้โอกาสไดคิ้ด
ค าตอบในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์ห้
เกิดข้ึนได้ แม้บุคคลท่ีมีความคิดว่าตนเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างความคิด
สร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนดว้ยการฝึกฝน 

 2.  เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีใช้การแกไ้ขปัญหา สมิท (Smith, 
1958) ไดเ้สนอวิธีการสร้างความคิดใหม่   โดยการให้บุคคลแจกแจงแนวทางท่ีสามารถใช้ใน        
การแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงมา 10 แนวทาง จากนั้นจึงแบ่งแนวทางเหล่านั้นออกเป็นแนวทางยอ่ย ๆ 
ลงไปอีก โดยเหตุผลท่ีวา่บุคคลมกัจะปฏิเสธไม่ยอมรับความคิดแรกหรือส่ิงแรกผา่นเขา้มาในจิตใจ 
แต่จะพยายามบงัคบัให้จิตใจแสดงทางเลือกอ่ืน ๆ อีก หลกัการของสมิธ มีลกัษณะเป็นผสมผสาน
หรือการคดัเลือกค าตอบหรือทางเลือกต่าง ๆ แลว้สร้างข้ึนเป็นค าตอบหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแก ้
ปัญหา 

 3.  เทคนิคการระดมพลงัสมอง เป็นเทคนิควิธีหน่ึงในการแก้ปัญหาของออสบอร์น 
(Alex Osborn, 1942) จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีความคิดหลายทาง คิดไดค้ล่องในช่วงเวลา
จ ากดั โดยการให้บุคคลเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได ้จดรายการความคิดต่าง ๆ ท่ีคิดไดโ้ดย ๆ ไม่
ค  านึงถึงการประเมินความคิด แต่เน้นปริมาณความคิด คิดให้ได้มาก คิดให้แปลง หลังจากได้
รวบรวมความคิดต่าง ๆ แลว้ จึงค่อยประเมินเลือกเอาความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใชใ้นการแกปั้ญหาและ
จดัล าดบัทางเลือกหรือทางแกปั้ญหารอง ๆ ไวด้ว้ย 
       จากขอ้ความขา้งตน้กล่าวสรุปไดว้่า การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ปลูกฝังและส่งเสริมไดด้ว้ยการฝึกฝนอยา่งมีระบบ ดว้ยเทคนิคท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการคิดทางสมอง 
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ท าใหบุ้คคลเกิดความคิดท่ีแปลกใหม่มาเป็นทางเลือกในการคิดแกปั้ญหา หรือต่อยอดความคิดก่อน
หนา้ไดอ้ยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  

ทฤษฎคีอนสตรัคติวสิซึม 
 

ทฤษฎคีอนสตรัคติวสิซึม (Constructivism)  
 คอนสตรัคติวสิซึม (Constructivism) หรือทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็นทฤษฎี
ท่ีพฒันาจากนักจิตวิทยาและนักการศึกษาสองท่าน คือ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) ชาว
สวิสเซอร์แลนด์ และอีฟ วิก็อทสกี (Lev Vygotsky) ชาวรัสเซีย ทั้ งสองท่านน้ีเป็นนักทฤษฎี         
การเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) เป็นกลุ่มท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบักระบวนการรู้คิด หรือ
กระบวนการทางปัญญา ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันามาเป็นคอนสตรัคติวสิซึม  
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการสร้างความรู้ เน้นการศึกษาปัจจยั  
ภายใน นั่นคือ ส่ิงเร้า ซ่ึงได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือกระบวนการรู้คิด กระบวนการคิด 
(Cognitive Processes) ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายใน มีส่วนช่วย    
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเก่ียวขอ้งและเสริมสร้างความเขา้ใจของ
นกัเรียน แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม หรือเรียกช่ือแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ ทฤษฎีสร้างสรรค์
ความรู้นิยม หรือทฤษฎีการสร้างความรู้  

 กลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่ารับ
ความรู้ ดงันั้น เป้าหมายของการสอน จะสนับสนุนกระบวนการสร้างมากกว่าการรับรู้ ดงันั้น
เป้าหมายของการสอนจะสนบัสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ จึงได้
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และส่ิงแวดล้อมมีความส าคญัใน       
การสร้างความหมายของความเป็นจริง จากความเช่ือดงักล่าว จึงส่งผลให้แนวทางจดัการเรียน      
การสอนตามแนวทางคอนสตรัคติวิสซึม เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือกระท าใน        
การสร้างความรู้มากกวา่ เป็นผูรั้บการถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อน 

 เพียเจต์ เสนอว่า พฒันาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตวัผ่านทาง
กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม  (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
(Accommodation) พฒันาการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับและซึมซาบขอ้มูล หรือประสบการณ์ใหม่เขา้ไป
สัมพนัธ์กบัความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่ เดิมหากไม่สามารถสัมพนัธ์กนัได ้จะเกิดภาวะ
ไม่สมดุลข้ึน (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุล (Equilibrium) 
โดยใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา Accommodation) 
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 เพียเจต์ เช่ือว่า คนทุกคนจะมีการพฒันาเชาวน์ปัญญาไปตามล าดบัขั้น จากการมี
ปฏิสัมพนัธ์และมีประสบการณ์กบั ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการคิด
เชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logico Mathematical Experience) รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทาง
สังคม (Social Transmission) วุฒิภาวะ (Maturity) และกระบวนการพฒันาความสมดุล (Equilibration) 
ของบุคคลนั้น 

 วีก็อทสก้ี ให้ความส าคญักบัวฒันธรรมและสังคมมาก เขาอธิบายว่ามนุษยไ์ด้รับ
อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่แรกเกิด ซ่ึงนอกจากส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติแลว้ ยงัมีส่ิงแวดลอ้ม
ทางสังคม คือวฒันธรรมท่ีสังคมสร้างข้ึน ดงันั้น สถาบนัสังคมต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่สถาบนัครอบครัว 
จะมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางเชาวปั์ญญาของแต่ละบุคคลนอกจากนั้นภาษายงัเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ของการคิดและพฒันาเชาวปั์ญญาขั้นสูง พฒันาการทางภาษาและทางความคิดของเด็กเร่ิมด้วย     
การพฒันาท่ีแยกจากกนั แต่เม่ืออายมุากข้ึน พฒันาการทั้งสองดา้นจะเป็นไปร่วมกนั 

 ล าดบัขั้นของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวสิซึม มีดงัน้ี 
 1. ประเด็นปัญหาท่ีนักเรียนสนใจ ซ่ึงประเด็นปัญหานั้ น ต้องเป็นส่ิงท่ีเด็กให้
ความส าคญั หรือสนใจ เพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจเบ้ืองตน้ในการเรียนรู้ หรือ ครูท าให้เด็กเห็นวา่
เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับชีวติ (Assimilation) 
 2. การทบทวนความรู้เดิม เป็นเร่ืองปกติธรรมดาเม่ือจะเรียนรู้ส่ิงใด จะตอ้งคิดทบทวน
ถึงความรู้ในส่ิงนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้วางกลไกหรือสร้างยุทธศาสตร์การเรียนรู้ได ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการถ่ายโอน (Transfer) ในสถานการณ์น้ีอาจท าให้เกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน 
(Disequilibrium) ซ่ึงท าให้บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยูใ่นภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยใช้
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) 
 3. การแสวงหาหนทาง/ทางเลือกดว้ยกระบวนการรู้คิด (Cognition) ซ่ึงในสถานการณ์น้ี
เป็นสถานการณ์ท่ีนกัเรียนใช้ขอ้มูลพื้นฐานของตนเอง น ามาไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบ ด าเนินการ
ตรวจสอบ ประเมินเพื่อคล่ีคลายไปสู่ความกระจ่างแจง้ในประเด็นปัญหา 
 ล าดบัขั้นของการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมทั้งสามขั้น จะน าไปสู่การเกิด
โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure)  ก่อให้เกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและ   
ตราตรึงอยูใ่นความทรงจ า (Engraved in The Memories) 
 จากขอ้ความขา้งตน้ กล่าวสรุปไดว้่า คอนสตรัคติวิสซึม คือทฤษฎีท่ีว่าด้วยการสร้าง
ความรู้/ผลงานดว้ยตนเอง เป็นทฤษฎีท่ีสนบัสนุนการสร้างมากกวา่การรับรู้ มุ่งเนน้การสร้างความรู้
ใหม่ของแต่ละบุคคลอยา่งเหมาะสม โดยการปรับตวัผา่นกระบวนการซึมซาบหรือดึงดูดขอ้มูลหรือ
ประสบการณ์ใหม่เขา้ไปสัมพนัธ์กบัขอ้มูลหรือความรู้เดิมเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 
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บทบาทและคุณสมบัติทีค่รูผู้สอนควรมีในการสอนแบบคอนสตรัคติวสิซึม 
  ในการสอนตามทฤษฎี ครูผูส้อนนับว่ามีบทบาทส าคัญมากในการท่ีจะควบคุม
กระบวนการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงครูผูส้อนท่ีศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม      
ควรมีความเขา้ใจในบทบาทและคุณสมบติัท่ีครูควรมี รวมทั้งทศันคติท่ีครูควรเปล่ียนและส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึง  
 บทบาทของครูผู้สอน 

 ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรรู้จกับทบาทของตนเองอยา่งแจ่มแจง้ ครูนบัวา่
เป็นบุคคลส าคญัท่ีจะท าใหก้ารสอนส าเร็จผล ดงันั้น จึงควรรู้จกับทบาทของตนเอง ดงัน้ีคือ  
 1. จดับรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไวแ้ละคอยอ านวย ความสะดวกใหน้กัเรียนด าเนินงานไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  
 2. แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
(ตอ้งคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนและบรรยากาศการเรียนท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา)  
 3. เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎี โดยเนน้ให้นกัเรียนสร้าง
องค์ความรู้ดว้ยตนเอง เป็นผูจุ้ดประกายความคิดและกระตุน้ให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยทัว่ถึงกนั ตลอดจนรับฟังและสนับสนุนส่งเสริมให้ก าลงัใจแก่นกัเรียนท่ีจะเรียนรู้
เพื่อประจกัษแ์ก่ใจดว้ยตนเอง  
 4. ช่วยเช่ือมโยงความคิดเห็นของนักเรียนและสรุปผลการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริม
และน าทางให้นักเรียนได้รู้วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนจะได้น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้ 

  คุณสมบัติทีค่รูผู้สอนควรมีในการสอนแบบคอนสตรัคติวสิซึม 
 1. มีความเขา้ใจทฤษฎีและพร้อมท่ีจะเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามแนวทางของ
ทฤษฎี  
 2. มีความรู้ในเน้ือหาท่ีสอนอยา่งดี  
 3. มีความเขา้ใจมนุษย ์มีจิตละเอียดพอท่ีจะสามารถตรวจสอบความคิดของนกัเรียน
และดึงความคิดของนกัเรียนใหแ้สดงออกมามากท่ีสุด  
 4. มีการพฒันาตนเอง ทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจอยูเ่สมอ ครูควรรู้จกัตนเองและ
พฒันาความรู้ บุคลิกภาพของตนให้ดีข้ึน มีใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน ไม่ถือว่า
ความคิดตนถูกตอ้งเสมอ เขา้ใจและยอมรับว่าบุคคลมีความแตกต่างกนั ไม่ด่วนตดัสินนักเรียน   
อยา่งผวิเผนิ  
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 5. ควรมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน เพราะการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีของครูจะท าให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนเกิดความเป็นกนัเองและมีความเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั  
กบักาลเทศะ และเหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละคน (การส่ือความหมายให้กบันกัเรียนแต่ละคนจะไม่
 6. ครูควรมีทกัษะในการส่ือความหมายกบันกัเรียน ในการสอนนั้นครูมกัจะมีการส่ือ
ความหมายกบันกัเรียนเสมอ จึงควรส่ือความหมายให้ชดัเจนไม่คลุมเครือ รู้จกัใชว้าทศิลป์ให้เหมาะ 
เหมือนกนัเพราะนกัเรียนมีการรับรู้และเรียนรู้ไดไ้ม่เท่ากนั)  
 7. มีทกัษะในการใช้วิจารณญาณตดัสินใจและแก้ไขปัญหา ทกัษะด้านน้ีท าให้ครู
ด าเนินงานได้สะดวกราบร่ืน เน่ืองจากการสอนแบบคอนสตรัคติวิสซึมนั้น ครูผูส้อนจะตอ้งคอย
สังเกตบรรยากาศการเรียนท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา และจะต้องคอยแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงให้
เหมาะสม ดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งมีทกัษะในการใชว้จิารณญาณตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาท่ีดี  
 8. มีทกัษะในการช่วยเหลือนกัเรียนบ่อยคร้ัง ครูตอ้งคอยช่วยแกปั้ญหาให้นกัเรียนครู
จึงควรมีความเป็นมิตรเป็นกนัเองกบันกัเรียนเสมอ หากครูไม่มีทกัษะทางดา้นน้ีแลว้ การช่วยเหลือ
อาจไม่บรรลุผล  
 9. จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นเป็นคุณสมบติัท่ีครูควรมีเพื่อน ามาใชป้รับปรุงมนุษยสัมพนัธ์
ในการเรียนการสอนและการด าเนินชีวิตประจ าวนัให้ดีข้ึน นอกจากนั้นส่ิงท่ีส าคญัมาก ก็คือ ครู  
ควรมีพื้นฐานของความรักในวิชาชีพครู พยายามเขา้ใจนกัเรียนแต่ละคนให้มาก ๆ โดยยึดหลกัท่ีวา่
คนเรามีความแตกต่างกนั (ไม่น าคนหน่ึงมาเปรียบเทียบกบัอีกคนหน่ึง) ครูควรรู้จกัเคารพความคิด
ของตนเองและผูอ่ื้น (โดยเฉพาะนักเรียน) และควรรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจของครูเองให้
สมบูรณ์ และแจ่มใสอยูเ่สมอ  
 ทศันคติทีค่รูผู้สอนควรเปลีย่นและส่ิงทีต้่องค านึงถึง 

 ในการเรียนการสอนตามทฤษฎี ครูผูส้อนควรเปล่ียนแปลงทศันคติให้เหมาะสม เพื่อ
เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากยิ่งข้ึน ทศันคติท่ีครูควรเปล่ียนแปลง
ไปและส่ิงท่ีครูควรค านึงถึงมีดงัน้ี  
 1. ครูตอ้งไม่ถือวา่ครูเป็นผูรู้้แต่ผูเ้ดียว นกัเรียนตอ้งเช่ือตามท่ีครูบอกโดยไม่มีเง่ือนไข 
แต่ครูตอ้งตระหนกัวา่ตนเองมีความรู้ท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนเท่าท่ีจะช่วยได ้ดงันั้นครูจึงไม่อบัอาย
นกัเรียนท่ีจะพดูวา่ “ครูก็ยงัไม่ทราบ พวกเรามาช่วยกนัหาค าตอบดูซิ” ฯลฯ  
 2. ครูตอ้งพยายามช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
ตอ้งอดทนและปล่อยให้นกัเรียนประกอบกิจกรรมดว้ยตนเอง อยา่ด่วนไปชิงบอกค าตอบเสียก่อน 
ควรช่วยเหลือแนะน านักเรียนท่ีเรียนช้าและเรียนเร็วให้สามารถเรียนไปตามความสามารถของ
ตนเองดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด  
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 3. ไม่ควรถือวา่ “นกัเรียนท่ีดีตอ้งเงียบ” แต่ครูควรจะเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดพู้ดคุย
กนัในเน้ือหา หรือไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือความรู้กนัได ้ 
 4. ครูตอ้งไม่ถือว่าการท่ีนักเรียนเดินไปเดินมาเพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้นั้น 
เป็นการแสดงถึงความไม่มีระเบียบวินัย แต่ตอ้งคิดว่าการเดินไปเดินมาเป็นกระบวนการหน่ึงท่ี      
ใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และช่วยท าใหน้กัเรียนไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน  
 5. ครูตอ้งลดบทบาทตวัเองลง (ท าตวัให้เล็กท่ีสุด) พูดในส่ิงท่ีจ าเป็นเลือกสรรค าพูด
ให้แน่ใจว่านักเรียนมีความตอ้งการฟังในส่ิงท่ีครูพูด ก่อนท่ีจะพูดครูจึงควรเร้าความสนใจของ
นกัเรียนเสียก่อน  
 6. ขณะท่ีผู ้เรียนประกอบกิจกรรมครูต้องอยู่ดูแลเอาใจใส่พฒันาการของนักเรียน     
แต่ละคนตอ้งไม่คิดวา่ เม่ือนกัเรียนสามารถเรียนไดเ้องแลว้ครูก็เอาเวลาท าอยา่งอ่ืนได ้ 
 7. ครูควรมีใจกวา้งและชมเชยนกัเรียนท่ีท าดีหรือประสบความส าเร็จแมเ้พียงเล็กนอ้ย 
ไม่ต าหนิหรือลงโทษเม่ือนกัเรียนท าผดิพลาด หรือท าไม่ถูกใจครู  
 8. ครูไม่ควรจะเอาตนเองไปยึดติดกับหลักสูตรมากจนเกินไป ไม่ควรจะยดัเยียด
เน้ือหาท่ีไม่จ  าเป็นให้กบันกัเรียน ควรคิดว่าการให้เน้ือหาท่ีจ าเป็นแมจ้ะน้อยอย่าง ก็ยงัดีกว่าสอน
หลาย ๆ อยา่ง แต่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้นอ้ยมาก หรือน าความรู้ท่ีเรียนไปประยกุตใ์ชไ้ม่ได ้ 
 9. การจดัตารางการเรียนรู้ ควรจดัให้ยืดหยุน่เหมาะสมกบัเวลาท่ีให้นกัเรียนไดล้งมือ
ปฎิบัติกิจกรรม ครูต้องพยายามเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติกิจกรรมภายในเวลา                
ท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยไป  
 ครูผูส้อนจะตอ้งสร้างใหเ้กิดองคป์ระกอบครบทั้ง 3 ประการ คือ  
 1. ให้นกัเรียนไดล้งมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง (ไดส้ร้างงาน) ตามความสนใจ 
ตามความชอบหรือความถนดั ของแต่ละบุคคล  
 2. ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ภายใตบ้รรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีดี  
 3. มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 

บทบาทของนักเรียนในการเรียนแบบคอนสตรัคติวสิซึม 
 ในการเรียนตามทฤษฎี นกัเรียนจะมีบทบาทเป็นผูป้ฎิบติัและสร้างความรู้ไปพร้อม ๆ 

กนัดว้ยตนเอง บทบาทท่ีคาดหวงัจากนกัเรียน คือ 
 1. มีความยนิดีร่วมกิจกรรมทุกคร้ังดว้ยความสมคัรใจ  
 2. เรียนรู้ไดเ้อง รู้จกัแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูด่ว้ยตนเอง  
 3. ตดัสินปัญหาต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล  
 4. มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง  
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 5. วเิคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นได ้  
 6. ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานท่ีตนเองท าอยู่และท่ีได้รับ
มอบหมาย  
 7. น าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในชีวติจริงไดน้ั้น  

 กล่าวโดยสรุป หลกัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เป็นการเรียนการรู้
ท่ีนักเรียนเรียนรู้จากการสร้างงาน นักเรียนไดด้ าเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองโดยการลงมือ
ปฏิบติัหรือสร้างงานท่ีตนเองสนใจ ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสใหส้ัมผสัและแลกเปล่ียนความรู้กบั
สมาชิกในกลุ่ม นักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ข้ึนด้วยตนเองจากการปฎิบติังานท่ีมีความหมายต่อ
ตนเอง  
 

การออกแบบ 
 

ความหมายของการออกแบบ 
 ความหมายของการออกแบบ “Design is the Delibering or Planning of Space, Matter, 
or Activity for A Given Purpose.” (Holmes, 1934: 112) 
 การออกแบบ คือ การจดัระเบียบหรือวางผงัอย่างตั้ งใจส าหรับท่ีว่าง เร่ืองราวหรือ
กิจกรรมตามจุดหมายท่ีก าหนด 
 “Design is To Conceive The Idea for Some Artifact or System and/or To Express 
The Idea in An Embodiable Form.” (Archer, 1971, อา้งถึงใน Woodham, 2003: 96) 
 การออกแบบ คือ การสร้างความคิดข้ึนส าหรับช้ินงานหรือระบบ และ /หรือ              
การแสดงออกของความคิดในรูปทรงเป็นตวัตน 
 “Design is The Area of Human Experience, Skill, and Knowledge That Reflects 
Man’s Concern with Appreciation and Adaptation of This Surroundings in The Light of His 
Material and Spiritual Need. In Particular, It Relates with Configuration, Configuration, 
Composition, Meaning, Value and Purpose in Man-made Phenomena.” (Archer, 1976,  อา้งถึงใน 
Woodham, 2003: 105) 
 การออกแบบเป็นสาขาท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ ความช านาญและความรู้ซ่ึงสะทอ้นถึง
ความเอาใจใส่ต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม ให้เป็นไปตามความตอ้งการดา้นวตัถุและจิตใจ 
เฉพาะอย่างยิ่งมนัเก่ียวขอ้งกบัการจดัเรียง การจดัองค์ประกอบ ความหมาย คุณค่าและจุดมุ่งหมาย
ในเง่ือนไขท่ีมนุษยก์ าหนดข้ึน 
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 “Design is A Complex Concept. It’s Both a Process and The Result of That Process-
The Shape, Style and Meaning of Artefacts That Have Been Designed.” (Spark, 1987: 234) 
 การออกแบบเป็นแนวคิดท่ีซับซ้อน มันเป็นทั้ งกระบวนการ และผลลัพธ์ของ
กระบวนการนั้น ๆ ในลกัษณะท่ีเป็นรูปร่าง รูปแบบ และความหมายของส่ิงของท่ีถูกออกแบบข้ึนมา 
 จากข้อความข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่า การออกแบบ คือ การประดิษฐ์ คิดค้น หรือ       
การพฒันา เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ หรือปรับปรุงของเดิมให้มีความทันสมัยทั้งด้านรูปลักษณ์และ
ประโยชน์ใชส้อย 
 ในปัจจุบนัมนุษยเ์ราอยูใ่นโลกท่ีประกอบข้ึนจากส่ิงท่ีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างการปรับเปล่ียน
ธรรมชาติแวดล้อมท่ีเกิดมาพร้อมกับโลกใบน้ีมีมาช้านาน พร้อมกับวิวฒันาการของมนุษย์เอง      
การปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแกปั้ญหาและเพื่อสนองความตอ้งการของมนุษยน้ี์เอง 
คือการเร่ิมตน้เป็นนกัออกแบบ และนบัเป็นคุณสมบติัอนัส าคญัท่ีสร้างความแตกต่างให้มนุษยจ์าก
ส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ 
 การออกแบบของมนุษยมี์ความเก่ียวขอ้งกบัระบบท่ีซบัซอ้นเพื่อแกปั้ญหา อ านวยความ
สะดวกและความมีประสิทธิภาพในการเป็นอยู่ ผูท่ี้จะท าการออกแบบตอ้งมีความรู้ความสามารถ 
เช่ียวชาญเฉพาะในการคิดคน้ ไปจนถึงการออกแบบท่ีใชว้ิธีการเลือกองคป์ระกอบทางดา้น รูปทรง 
ขนาดวสัดุ การประกอบสีและการตกแต่งพื้นผิว เพื่อให้ไดเ้ป็นผลงานท่ีมีความงดงามน่าช่ืนชมจาก
ความกวา้งขวางและหลากหลายในงานออกแบบดงักล่าว จึงมีผูพ้ยายามคน้ควา้ให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจท่ีกระจ่างชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาเป็นเวลานานและไดใ้ห้ค  านิยามไวต้่าง ๆ นานา ดงัพอสรุป
ความหมายไดด้งัน้ี (นวลนอ้ย บุญวงษ,์ 2542: 1) 
 1. งานออกแบบ หมายถึง เฉพาะส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเท่านั้น 
 2. การออกแบบ เป็นความพยายามสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยการจดัระเบียบ
ดว้ยความมุ่งหมายท่ีจะแกปั้ญหา และเพื่อสนองประโยชน์ทั้งของตนและคนในสังคม 
 3. คุณสมบติัของนกัออกแบบควรเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ ตลอดจนประสบการณ์
และท่ีส าคญัคือ เป็นผูมี้ความคิดและจินตนาการ 
 จากความหมายตามนิยามท่ีกล่าวน้ี อาจสรุปขอบเขตของการออกแบบไดเ้ป็น 2 แนวทาง 
ดงัน้ี 
 1. เป็นค านาม หมายถึง ผลงานหรือผลิตผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ คือ กระบวน 
การออกแบบซ่ึงยงัอยูใ่นรูปของแนวความคิด แบบร่าง ตลอดจนตน้แบบและจากกระบวนการผลิต 
ซ่ึงรูปของผลผลิตท่ีเป็นวตัถุส่ิงของหรือผลิตภณัฑต่์าง ๆ 
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 2. เป็นค ากริยา หมายถึง กระบวนการท างานเพื่อให้เกิดเป็นผลผลิตท่ีกล่าวถึงใน        
ขอ้ท่ี 1 ลักษณะเฉพาะท่ีส าคญัของการออกแบบอย่างเป็นระบบคือการแบ่งกระจายการท างาน    
ออกจากกนัเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ เพื่อให้ผูท้  างานสามารถมุ่งความสนใจกบังานแต่ละขั้นตอนไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี ช่วยลดความสับสนในการคิดคน้แกปั้ญหา  (นวลนอ้ย บุญวงษ,์ 2542: 138) 
 

ขั้นตอนการออกแบบ 
 การออกแบบ คือ การท าให้เกิดผลงานท่ีสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเอกลักษณ์ใน      

การสังเคราะห์ซ่ึงเป็นระยะของการพยายามสร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นงานออกแบบ การสังเคราะห์เป็น
ขั้นตอนการสร้างให้เกิดเป็นงานออกแบบท่ีมีลักษณะการสร้างสรรค์เฉพาะตวั แบ่งออกเป็น            
3ขั้นตอน คือ การสร้างแนวความคิดหลกั (Conceptual Design) การออกแบบร่าง (Preliminary 
Design) และการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ทั้ง 3 ขั้นตอนน้ี คือ กระบวนการร่างแบบ    
ท่ีส าคญัซ่ึงนกัออกแบบจะออกแบบร่างลงในสมุดร่างภาพ ท่ีจะน าไปสู่ผลงานท่ีสมบูรณ์ในเวลา
ต่อไป (นวลนอ้ย บุญวงษ,์ 2539: 157) ดงันั้น การท่ีจะถ่ายทอดผลงานศิลปะอยา่งเป็นอิสระและตรง
กบัความคิดของตนเองนั้น การออกแบบเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
 1. การสร้างแนวความคิดหลกั (Conceptual Design)  

  การใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรคแ์นวความคิดหลกัในการออกแบบ แนวความคิด
หลักควรมีลกัษณะท่ีสามารถแก้ปัญหาส าคญัได้อย่างตรงประเด็น และมีความกวา้งครอบคลุม     
การแกปั้ญหายอ่ยมีความแปลกใหม่ ไม่ซ ้ ากบัแนวทางท่ีเคยมีมาก่อน และยงัมีลกัษณะเป็นความคิด 
หรือสมมุติฐานท่ีอาจเป็นนามธรรม นอกจากน้ีแนวความคิดในการออกแบบไม่ได้มีอยู่เพียง          
คร้ังเดียว โดยเฉพาะส าหรับปัญหาท่ีซบัซ้อนในระยะแรกเป็นการสร้างแนวความคิดโดยรวมและ
เม่ือท าการออกแบบก็จะมีการ สร้างแนว ความคิดเสริมตามไปแต่ละขั้นตอนหรือทุก ๆ ระดบัของ
การแกปั้ญหา เพื่อใหก้ารออกแบบลึกลงไปทุกขั้นตอนสามารถ ท าไดอ้ยา่งสร้างสรรคม์ากข้ึน 

  งานออกแบบท่ีดีตอ้งมีแนวความคิด (Concept) แต่ไม่ไดห้มายความวา่งานท่ีไม่มี
แนวความคิดจะเป็นงานท่ีไม่ดีเสมอไป งานออกแบบบางงานไม่ไดมี้แนวความคิด แต่เป็นงาน
ออกแบบท่ีตอบสนองต่อกฎเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) ท่ีมีอยูก่็เป็นงานท่ีดีไดเ้ช่นกนั 
เพียงลองน างานออกแบบท่ีดี 2 ช้ิน มาวา่งเทียบกนั อาจจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในตอนแรก แต่
เม่ือรู้ว่างานช้ินท่ีหน่ึงมีแนวความคิดท่ีดี ในขณะท่ีอีกช้ินหน่ึงไม่มีงานช้ินท่ีมีแนวความคิดจะดูมี
คุณค่าสูงข้ึนจนท าใหเ้กิดความรู้สึกแตกต่าง  
            การศึกษากรณีตวัอย่าง เป็นการวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของงานออกแบบท่ีมีอยู่แล้ว 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ออกแบบในงานต่อไป ดงันั้นการท ากรณีศึกษานับเป็นเร่ืองส าคญัในงาน
ออกแบบ เพราะเปรียบเสมือนตวัช้ีแนะหนทางในการออกแบบ หรือแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้



 42 

ต่อไป แต่ตอ้งระวงัการไปติดกบัรูปแบบท่ีช่ืนชอบ เพราะอาจจะท าให้ติดกบักรอบความคิดติดกบั
ภาพท่ีเห็นจนบางคร้ังไม่สามารถสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ ออกมาได ้ ซ่ึงการติดรูปแบบหรือภาพมาก
เกินไป  อาจท าให้ซึมซบัมาสู่งานออกแบบต่อไป จนกลายเป็นการตบแบบหรือลอกแบบงานของ
ผูอ่ื้น 
 2. การออกแบบร่าง (Preliminary Design) 

  การน าแนวความคิดหลกัมาตีความแปรรูปหรือประยุกต์ สร้างข้ึนจากส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม มีตวัตนมองเห็นและจบัตอ้งได ้ดว้ยการร่างเป็นภาพ 2 มิติ หรือ
สร้างเป็นหุ่นจ าลอง 3 มิติ แบบร่างควรจ านวนมาก มีความแตกต่างหลากหลายทางด้านรูปร่าง
หนา้ตา ขนาด ส่วนประกอบ ตั้งแต่โครงสร้างจนถึงส่วนประกอบยอ่ย พร้อมทั้งให้ค  าอธิบายหรือ
กราฟิกแสดงหลกัการ วธีิการและความ คิดเห็นของผูอ้อกแบบต่อแบบเหล่านั้น 

  การออกแบบร่างเป็นเร่ืองส าคญัท่ีหลายคนมกัมองข้ามและไม่ให้ความส าคัญ      
การออกแบบร่าง คือ การออกแบบร่างเอาแนวความคิดท่ีมีออกมาตีความเป็นแบบ ซ่ึงส่วนใหญ่
มกัจะร่างแบบงานดว้ยมือออกมาเป็นแบบร่างก่อน เพราะการร่างแบบจากมือ คือการถ่ายทอดส่ิงท่ี
อยู่ในสมอง ให้เห็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรมออกมาแบบเป็นรูปธรรม ความคิดออกมาจากสมอง
กลายเป็นส่ิงท่ี เห็นไดจ้บัตอ้งไดบ้นกระดาษ การร่างแบบดว้ยมืออาจไม่สวยหรือสมบูรณ์นกั แต่  
ท าให้สามารถเขา้ใจแนวคิดท่ีตอ้งการส่ือในการออกแบบได ้ซ่ึงการร่างแบบน้ีถือว่าแบบร่างท่ีจะ
น าไปออกแบบเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์ต่อไป 
 แบ่งขั้นตอนกระบวนการออกแบบร่างออกเป็น 7 ขั้นตอน 

 1. เตรียมรับสภาพ (Accept Situation) นักออกแบบตอ้งท าความเขา้ใจเน้ือหาและ
ธรรมชาติเฉพาะของงานออกแบบนั้น ๆ อยา่งถ่องแท ้ 

 2. วิเคราะห์ (Analyse) การค้นควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อคน้หาความจริงตลอดจน
ขอ้คิดเห็นจากผูรู้้เก่ียวกบัปัญหาและหาความสัมพนัธ์ เพื่อช่วยใหม้องเห็นขอ้เทจ็จริงใหม่ ๆ 

 3. ก าหนดขอบเขต (Define) เม่ือศึกษาขอ้มูลอย่างละเอียดแล้ว นักออกแบบตอ้ง
ก าหนดเป้าหมายหลกัของการท างาน วางขอบเขตและจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการให้บรรลุอยา่งเหมาะสม
ตามความจ ากดัต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

 4.  คิดคน้ออกแบบ (Ideate) การใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พื่อสร้างทางเลือกหรือวิธีการ
แกปั้ญหาจ านวนมากซ่ึงสามารถบรรลุเป้าหมายหลกั 

 5.  คดัเลือก (Select) การพิจารณาแกปั้ญหาต่าง ๆ น ามาเปรียบเทียบเพื่อคดัเลือกวิธีการ
ท่ีดีท่ีสุด คือ วธีิท่ีง่ายและไดผ้ลในการใชง้านสูงสุด 
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 6.  พฒันาแบบ (Implement) การน าเอาแบบท่ีเลือกแลว้ว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
มาปรับปรุงแก้ไปต่อไปจนถึงรายละเอียด เพื่อพฒันาให้แนวทางท่ีเลือกนั้นมีความสมบูรณ์เกิด  
ผลลพัธ์สูงสุด 

 7.  ประเมินผล (Evaluate)  การน าผลการออกแบบท่ีพฒันาแลว้มาทบทวนผลท่ีเกิดข้ึน 
วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาและมีหลกัเกณฑ์ เพื่อให้รู้ว่าผลงานนั้นมีขอ้ดีและขอ้บกพร่องทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณ 

 

การจดัล าดบัขั้นตอน 
 
  
 
 
ภาพท่ี 2   ลกัษณะท่ี 1 เรียงเป็นเส้นตรง (Linear) 
 

 
 
ภาพท่ี 3   ลกัษณะท่ี 2 เรียงเป็นวงกลม (Circular) 
 
 1. การออกแบบรายละเอียด (Detail Design)  
  การน าร่างท่ีสร้างข้ึนเป็นจ านวนมากมาเปรียบเทียบโดยใช้หลกัเกณฑ์ท่ีได้จาก    
การวิเคราะห์ เพื่อคดัเลือกแบบท่ีมีวามเหมาะสมสูงสุดสามารถแกปั้ญหาไดส้ าเร็จดว้ยวิธีการท่ีง่าย 
ประหยดัและมี ความเป็นไปไดจ้ริงทั้งในการผลิตและการตลาด แลว้จึงน าแบบท่ีผา่นาการพิจารณา
คดัเลือกแล้วมาพฒันาต่อไป จนถึงขั้นรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน การออกแบบรายละเอียดจะเกิดข้ึนขณะเขียนแบบ นับเป็นขั้นตอน

เตรียม 
รับสภาพ 

วิเคราะห ์ ก าหนด

ขอบเขต 

คิดคน้

ออกแบบ 
คดัเลือก พฒันาแบบ ประเมิน 

ผล 
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ส าคญัท่ีมีส่วนช่วยเปล่ียนแปลงแบบท่ีมาจากแนวความคิดธรรมดาใหก้ลายเป็นแบบท่ี น่าสนใจและ
ใชง้านไดดี้ หรือทางตรงกนัขา้มคือ มีส่วนท าลายแนวความคิดท่ีดีให้ดอ้ยคุณค่าลงจากความหยาบ 
หรือการขาดความเอาใจใส่ในรายละเอียดของงาน 
  2. การออกแบบรายละเอียดหรือการออกแบบจริงนั้นเป็นการพฒันาจากแบบร่างท่ีมี
อยูห่รือแบบร่างท่ีผ่านการคดัเลือกแลว้ ออกแบบเพิ่มเติมเพื่อให้แบบมีความสมบูรณ์ สามารถผลิต
เป็นช้ินงานหรือผลงานจริงได ้การออกแบบรายละเอียดหรือการออกแบบจริงจะถูกออกแบบโดย
ข้ึนอยู่กับความถนัดหรือความสามารถของผูอ้อกแบบแต่ละคน ซ่ึงอาจจะเป็นการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หรือใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ทางด้านทศันศิลป์ออกแบบเพื่อ      
ท าใหก้ารออกแบบมีความสมบูรณ์และสมจริงมากท่ีสุด  (นวลนอ้ย บุญวงษ,์ 2542: 86) 
 

การพฒันาชุดกจิกรรม 
 

ความหมายของชุดกจิกรรมการ 
 ชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรมทางการศึกษาอย่างหน่ึง ท่ีรวบรวมส่ือ กระบวนการ และ

กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นส่ือกลางระหว่างครูผูส้อนกับนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้แก่
นักเรียนตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ สนอง
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ  
การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ท าให้สามารถแกปั้ญหา
ทางการศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนได้  เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ือง ผสมผสานสาระ
การเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนและสมดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นค าใหม่ยงัไม่มีนกัการศึกษาท่านใดให้ความหมายไว ้แต่มี
ผูใ้ห้ความหมายของค าบางค าท่ีมีลักษณะและความหมายใกล้เคียงกนั คือ ชุดการเรียนหรือชุด      
การเรียนการสอน  ชุดการเรียนเป็นค าในภาษาองักฤษท่ีเรียกช่ือต่างกนั เช่น Learning Package 
Instruction Package หรือ Instruction Kits ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่าน ไดใ้ห้ความหมายของชุด  
การเรียนหรือชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 

  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2537: 113) ไดใ้ห้ความหมายของ ชุดการเรียนไวว้า่ เป็นส่ือผสม
ประเภทหน่ึงซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเร่ืองท่ีจะสอน มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาหน่วยการเรียน
หรือหัวเร่ือง และวตัถุประสงค์ เพื่อช่วยให้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ภพ  เลาหไพบูลย ์(2537: 225) ชุดการเรียน หมายถึง การรวบรวมส่ือการสอนอย่าง
สมบูรณ์ตามแบบแผนท่ีวางไว ้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการสอน ชุดการเรียนเป็นระบบส่ือ
ประสมส าเร็จรูปเพื่อให้ครูใช้ในการสอน มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน คู่มือครู เน้ือหา รายการส่ือ   
การสอน และเอกสารอา้งอิง 

 วาสนา  พรมสุรินทร์ (2540: 11) กล่าววา่ ชุดการเรียน หมายถึง การน าเอาส่ือการสอน
หลาย ๆ อย่างมาสัมพนัธ์กันอย่างมีระบบ เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาสาระในลักษณะท่ีส่ือแต่ละชนิด
ส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 วรกิต  วดัเขา้หลาม (2540: 15) ชุดการเรียน หมายถึง ชุดส่ือประสมท่ีผลิตข้ึนมาอยา่งมี
ระบบมีความสมบูรณ์เบด็เสร็จในตวัเองโดยมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา ประสบการณ์
ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สุนีย ์เปมะประสิทธ์ิ (2543: 2) กล่าววา่ ชุดกิจกรรม เป็นส่ือแนวใหม่ท่ีมุ่งสนบัสนุน
การปฏิรูปการศึกษาไทย และการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูส้อนเป็นคู่มือเพื่อให้ครูใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรม คือ การน าเอา
ส่ือประสมท่ีมีการวางแผนการผลิตอยา่งเป็นระบบ และมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชามา
ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นกัเรียน 
ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้จิยัจะเรียกวา่ “ชุดกิจกรรม” 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างชุดกจิกรรม 
 การปฏิรูปการศึกษา การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

การประกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ท าให้แนวคิดในการจดัการเรียนการสอน
กวา้งข้ึน  ค  าว่า “ชุดการเรียน” จึงเปล่ียนมาเป็น “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้” ซ่ึงเน้นกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้และพฒันาไดด้ว้ยตนเอง  แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้
ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเหมือนกนักบัแนวคิดทฤษฎีและหลกัการท่ีใชใ้นการสร้างชุด
การเรียน ซ่ึง ชม  ภูมิภาค (ม.ป.ป.: 100)  ไดจ้  าแนกแนวคิด และหลกัการของ ดร.ชยัยงค ์พรมวงศ ์ 
ไวด้งัน้ี 

 1. ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้น าหลักจิตวิทยามาใช้ใน          
การเรียนการสอนโดยค านึงถึงความตอ้งการ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนเป็นส าคญั
บุคคลมีความแตกต่างกนัหลายดา้น กล่าวคือ ความสามารถ สติปัญญา ความตอ้งการ ความสนใจ 
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ร่างกาย อารมณ์  สังคม  และความแตกต่างอ่ืน ๆ วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การจดัการสอน
รายบุคคล หรือการศึกษาตามสภาพ การศึกษาแบบเสรี และการศึกษาดว้ยตนเอง ลว้นเป็นวิธีสอนท่ี
เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการเรียนตามสติปัญญาความสามารถ และความสนใจโดยครูเป็น  
ผูค้อยช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ยดึหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้หมายถึงการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาส
ใหน้กัเรียน ดงัน้ี 

  2.1 เขา้ร่วมกิจกรรมในการเรียนดว้ยตนเอง 
  2.2 การทราบผลการเรียนทนัที 
  2.3 มีการเสริมแรงอนัจะท าให้นักเรียนกระท าพฤติกรรมนั้นซ ้ าหรือหลีกเล่ียงไม่

กระท า 
  2.4 ไดเ้รียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจ 
  2.5 การน าส่ือประสมมาใช ้หมายถึง การน าส่ือการเรียนรู้หลาย ๆ อยา่งมาสัมพนัธ์

กนัอยา่งมีคุณค่าท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีระบบ ส่ือการเรียนรู้อยา่งงหน่ึงอาจใชเ้ร้าความสนใจ
ในขณะอีกอยา่งหน่ึงใชเ้พื่อการอธิบายขอ้เท็จจริงของเน้ือหา และอีกชนิดหน่ึงอาจใชเ้พื่อก่อให้เกิด
ความเข้าใจท่ีลึกซ้ึง การใช้ส่ือประสมช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผสัท่ี
ผสมผสาน กบัใหน้กัเรียนไดค้น้พบวธีิการท่ีจะเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน 
  2.6 การน ากระบวนการกลุ่มมาใช้ เดิมนั้นความสัมพนัธ์ระหว่างครูผูส้อนและ
นกัเรียนในห้องเรียนมีลกัษณะเป็นทางเดียวกล่าวคือ ครูเป็นผูน้ า นกัเรียนเป็นผูต้าม นกัเรียนไม่มี
โอกาสฝึกการท างานเป็นกลุ่มท่ีจะฝึกการเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น เม่ือโตข้ึนจึงท างาน
ร่วมกนัไม่ได้แนวโน้มในปัจจุบนัและอนาคตจะต้องน ากระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์มาใช้ ทฤษฎี
กระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ซ่ึงน ามาไวใ้นรูปของชุดกิจกรรม 

  2.7 การน าวธีิวเิคราะห์ระบบมาใชใ้นการผลิตชุดกิจกรรมซ่ึงแตกต่างไปจากการท า
โครงการสอนในปัจจุบนัตรงท่ี ชุดกิจกรรมมีการจดัเน้ือหาวิชาให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและ
วยัของนกัเรียนรายละเอียดต่าง ๆ ไดน้ าไปทดลองปรับปรุงจนมีคุณภาพเช่ือถือไดแ้ลว้จึงน ามาใช้ 
 

ประเภทของชุดกจิกรรม 
 บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2543: 145) แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมส าหรับครูผูส้อนท่ีต้องการปู

พื้นฐานให้นกัเรียนส่วนใหญ่ไดรู้้และเขา้ใจในเวลาเดียวกนั มุ่งในการขยายเน้ือหาสาระให้ชดัเจน
ข้ึนชุดกิจกรรมแบบน้ีจะช่วยใหผู้ส้อนลดการพดูใหน้อ้ยลง และเป็นการใชส่ื้อการสอนท่ีมีพร้อมอยู่
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ในชุดกิจกรรม ในการเสนอเน้ือหามากข้ึน ส่ือท่ีใช้อาจได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ หรือกิจกรรม             
ท่ีก าหนดไว ้เป็นตน้ 

 2.  ชุดกิจกรรมแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมส าหรับให้นกัเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ ประมาณ 5-7 คน โดยใชส่ื้อการสอนท่ีบรรจุไวใ้นชุดกิจกรรมแต่ละชุด มุ่งท่ีจะฝึกทกัษะใน
เน้ือหาวิชาท่ีเรียนและนกัเรียนมีโอกาสท างานร่วมกนั ชุดกิจกรรมชนิดน้ีมกัจะใชส้อนในการสอน
แบบกิจกรรมกลุ่ม เช่น การสอนแบบศูนยก์ารเรียน เป็นตน้ 

 3.  ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมส าหรับเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล 
คือ นักเรียนจะต้องศึกษาหาความรู้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อาจเรียนท่ี
โรงเรียนหรือท่ีบา้นก็ได ้ส่วนมากมกัจะมุ่งให้นกัเรียนไดท้  าความเขา้ใจเน้ือหาวิชาท่ีเรียนเพิ่มเติม
นกัเรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนดว้ยตนเองไดด้ว้ยชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมชนิดน้ีอาจจะจดั
ในลกัษณะของหน่วยการสอนส่วนยอ่ยหรือโมดูลก็ได ้

 ระพินทร์  โพธ์ิศรี (2545: 59) ไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไดด้งัน้ี 
 1.  ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Study Package) คือ ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนโดยมี

จุดมุ่งหมายให้นักเรียนน าไปศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่มีครูเป็นผูส้อน เช่น บทเรียนส าเร็จรูป          
ชุดการเรียนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือชุดการเรียนผา่นเครือข่ายเวลิดไ์วตเ์วบ็ 

 2.  ชุดการเรียนการสอน คือ ชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนโดยมีครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้เช่น  
ชุดฝึกอบรม หรือชุดการเรียนต่าง ๆ 

 จากประเภทของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ชุดกิจกรรมมีอยู่  2 ลกัษณะ คือ ชุด
กิจกรรมท่ีนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  และชุดกิจกรรมท่ีครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการจดักิจกรรม         
การเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียน 

 

องค์ประกอบของชุดกจิกรรม 
 ลกัษณะส าคญัของชุดกิจกรรม 
 ระพินทร์  โพธ์ิศรี (2549: 98) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของชุดกิจกรรมท่ีมีลกัษณะส าคญั 

ดงัน้ี 
 1.  มีจุดประสงคป์ลายทางท่ีชดัเจน ท่ีระบุทั้งเน้ือหาความรู้ และระดบัทกัษะการเรียนรู้

ท่ีชดัเจนนัน่คือ จะตอ้งมีวตัถุประสงค์ประจ าชุดกิจกรรมท่ีระบุไวช้ดัเจนว่าเม่ือผ่านการเรียนรู้จบ   
ชุดกิจกรรมนั้นแลว้นกัเรียนตอ้งท าอะไรเป็นระดบัใด 

 2.  ระบุกลุ่มเป้าหมายชดัเจนวา่ ชุดกิจกรรมดงักล่าว สร้างข้ึนส าหรับใคร 
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 3. มีองค์ประกอบของวตัถุประสงค์ท่ีเป็นระบบเป็นเหตุและผลเช่ือมโยงกนัระหว่าง            
วตัถุประสงคป์ระจ าหน่วยและวตัถุประสงคย์อ่ย 

 4.  ต้องมีค าช้ีแจงเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ต่ละระดบั 

 5.  ชุดกิจกรรม ตอ้งมีคู่มือครูท่ีอธิบายวิธีการ เง่ือนไขการใชชุ้ดกิจกรรมและการเฉลย
ขอ้ค าถามทั้งหมดในกิจกรรมประเมินผล 

 บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2543: 95) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมโดยจ าแนก
ส่วนของชุดกิจกรรม เป็น 4 ส่วน คือ 

 1.   คู่มือ ส าหรับครูผูส้อนใชชุ้ดกิจกรรม หรือนกัเรียนท่ีตอ้งการเรียนจากชุดกิจกรรม 
 2.   ค าสั่งหรือกรอบงาน เพื่อก าหนดแนวทางการเรียนใหน้กัเรียน 
 3.   เน้ือหาสาระและส่ือการเรียนรู้ โดยจดัให้อยู่ในรูปของส่ือการสอนแบบประสม 

และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มและรายบุคคลตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 4.   การประเมินผล เป็นการประเมินของกระบวนการได้แก่ แบบทดสอบ รายงาน     

การคน้ควา้ และผลการเรียนรู้ในรูปของแบบสอบต่าง ๆ 
 จากเอกสารดงักล่าวสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม ควรประกอบดว้ย 
 1.   คู่มือครูซ่ึงเป็นคู่มือและแผนการจดัการเรียนรู้ในการใชชุ้ดกิจกรรม 
 2.   วตัถุประสงคข์องชุดกิจกรรม 
 3.   ค าช้ีแจงเน้ือหากิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.   เน้ือหาสาระและส่ือการเรียนรู้ 
 5.  การประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ทุกระดบั ถือวา่ เป็นนวตักรรมการสอนท่ี

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเป็นส่ือท่ีมีความเหมาะสมช่วยเร้าความสนใจ รวมทั้งช่วย
ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความเปล่ียนแปลง พฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถของ  
แต่ละคน ท าให้นกัเรียนเกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน มีส่วนร่วมใน
การเรียน และสร้างความมัน่ใจให้แก่ครูผูส้อน เพราะชุดกิจกรรมมีการจดัระบบการใช้ส่ือ ผลิตส่ือ
และกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งมีขอ้แนะน า การใช้ส าหรับครู ท าให้ครูมีความพร้อมในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จึงก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง 

 จากการท่ีมีนักการศึกษาหลายท่าน ได้ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของชุดการเรียน 
หรือชุดกิจกรรมไวห้ลากหลายรูปแบบ ผูว้ิจยัจึงก าหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้      
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  ค  าช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรม บทบาทและคุณสมบติัของครู บทบาทของนกัเรียน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ส่ือวีดีทศัน์ ภาพตวัอยา่งประกอบการเรียนรู้ ใบความรู้ 
ใบงาน แบบทดสอบ แบบประเมินผลงาน และแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ประโยชน์ของชุดกจิกรรม 
 การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมประเภทใดก็ตาม ย่อมท าให้มีคุณประโยชน์ต่อการเพิ่ม

คุณค่าในการเรียนการสอน ถา้มีระบบการผลิตท่ีมีการทดสอบวจิยัแลว้ 
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543: 110) ไดส้รุปคุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรมท่ีมีต่อ 

การเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
 1.   ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
 2.   ขจดัปัญหาการขาดแคลนครู ช่วยลดภาระของครูผูส้อน 
 3.   ช่วยใหน้กัเรียนจ านวนมากไดรั้บความรู้แนวเดียวกนั 
 4.   ช่วยใหค้รูสามารถด าเนินการสอนไดต้รงตามวตัถุประสงคด์ว้ยความมัน่ใจ 
 5.   ช่วยใหกิ้จกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 6.   ช่วยใหค้รูวดัผลเด็กไดต้ามวตัถุประสงค ์
 7.   เปิดโอกาสใหน้กัเรียนใชค้วามสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 8.   ช่วยสร้างเสริมการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 9.   ช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัเคารพ นบัถือ ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 สมจิต  สวธนไพบูลย ์(2535: 39) ไดก้ล่าวถึง ขอ้ดีของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 
 1.  ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนดว้ยตนเองตามอตัถภาพ และตามความสามารถ 
 2.   ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 
 3.   ใชส้อนซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียนท่ียงัเรียนไม่ทนั 
 4.   ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน 
 5.   ช่วยไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายจากการเรียนท่ีครูตอ้งทบทวนซ ้ าซาก 
 6.   สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนใหพ้ร้อมกนั 
 7.   นกัเรียนตอบผดิไม่มีผูเ้ยาะเยย้ 
 8.   นกัเรียนไม่ตอ้งคอยฟังการสอนของครู 
 9.   ช่วยลดภาระของครูในการสอน 
    10.  ช่วยประหยดัรายจ่ายอุปกรณ์ท่ีมีนกัเรียนจ านวนมาก 
    11.  นกัเรียนจะเรียนเม่ือไหร่ก็ได ้ไม่ตอ้งคอยฟังผูส้อน 
    12.  การเรียนไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 
    13.  ส่งเสริมความรับผดิชอบของนกัเรียน 
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 ธงชยั ตน้ทพัไทย (2548: 15) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมวา่เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนและส่งเสริมพฒันาการ
ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสฝึกปฏิบติั และแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค ์
ทกัษะการส่ือสารตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มความสามารถ โดยเน้นนักเรียนเป็น
ส าคญั เพื่อให้นักเรียนมีคุณลกัษณะสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ เป็นคนดี และมีความสุข เสริมสร้าง
มนุษยส์ัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตรกบัผูอ่ื้น 

 อภิญญา  เคนบุปผา (2546: 26) กล่าววา่ ชุดกิจกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
ของครู และส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรมจากชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการเรียน โดยยึด
นกัเรียนเป็นส าคญั นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล ท าให้นักเรียนไม่เบ่ือหน่ายท่ีจะเรียน แต่มีความกระตือรือร้นท่ีจะคน้ควา้หาค าตอบด้วย
ตวัเอง ท าใหน้กัเรียนมีโอกาสในการฝึกทกัษะปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ไดด้ว้ย 

 สรุปได้ว่าคุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรม นอกจากจะใช้สอนได้ตรงตาม
เน้ือหาวิชา และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรแล้ว ยงัสามารถช่วยพฒันาความรู้ความสามารถของ
นักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และยงัช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอน         
อนัเน่ืองมาจากครูและความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน และยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ส าหรับชุดกิจกรรมการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นการน าหลกัการของการสร้าง
ชุดกิจกรรมมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยน าการเรียนแบบร่วมมือ กระบวนการเรียน
ร่วมกนั เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้ันตอนในการผลติชุดกจิกรรม 
 การผลิตชุดกิจกรรมตามหลกัและวิธีการท่ีเหมาะสมนั้น มีกระบวนการและขั้นตอน
หลายขั้น โดยเฉพาะจะตอ้งมีการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการทดลองน าไปใช้ 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า ชุดกิจกรรมท่ีผลิตข้ึนมานั้น สามารถน าไปใช้จริงในการเรียนการสอน
อยา่งไดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพ  

 โฮสตนั (Houston, 1972) ไดก้ล่าวไวว้า่ ไม่มีชุดการเรียนใดท่ีสมบูรณ์ในตวัเองจึงตอ้ง
มีการประเมินผลการใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่สมอ เขาไดเ้สนอล าดบัขั้นตอนของงานในการสร้าง
ชุดการเรียน ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4   ล าดบัขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม 
 
 จากภาพท่ี 4 จะสังเกตไดว้า่มีขั้นตอนรายละเอียดหลายขั้นตอนในการผลิตชุดกิจกรรม 
ซ่ึงขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้นเหล่าน้ี สรุปไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนหลกั ๆ คือ ขั้นตอนการวางแผน การผลิต 
และการน าไปทดลองใช้ จะสังเกตได้ว่ามีวงจรยอ้นกลบัในบางขั้นตอน วงจรขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Feedback Loops) นบัว่ามีความส าคญัมาก เพื่อเป็นหลกัประกนัคุณภาพ และเปิดโอกาสให้มี       
การแกไ้ขปรับปรุงในโอกาสต่อไป  ฉลองชยั สุรวฒัน์บูรณ์ (2528: 25) มีความเห็นเช่นเดียวกนัวา่
การผลิตชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน
ด าเนินงาน (Planning) 2) ขั้นด าเนินการผลิต (Production Process) และ 3) ขั้นทดสอบประเมินผล 
(Developmental Testing) 
 1. ขั้นวางแผนด าเนินงาน (Planning)  มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1 วเิคราะห์และก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ แนวความคิด สภาพของปัญหา 
ความจ าเป็นหรือความตอ้งการเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผลิตชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง แนวคิดจะเป็น   
ส่ิงระบุความสนใจหรือความต้องการซ่ึงต้องสัมพันธ์กับลักษณะของนักเรียนทั้ งในด้าน
ความสามารถ ความตอ้งการ และความสนใจ 
 

ปรับปรุงชุด 
กิจกรรม 

สร้างทางเลือก 
ส าหรับ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

เขียนเคา้โครง 
ของชุดกิจกรรม 

ประเมินผล 
การทดลอง 

ตรวจสอบ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ตรวจสอบ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ทดลอง 
ตน้ฉบบั 

ผลิตตน้ฉบบั 
ทดลอง 
ฉบบัแรก 

ปรับปรุง 
ชุดกิจกรรม 

เขียนชุด 
กิจกรรม 

สร้างอุปกรณ์ 
หรือจดัหา 

รวบรวมขอ้มูลและ 
ประเมินผล 

วตัถุประสงคท่ี์ให้ 
นกัเรียนแสดงออก 

ทดลองใชก้บั 
กลุ่มทดลอง 
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  1.2 ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการผลิตชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์การสอนและเหมาะสมกบัระดบันักเรียน โดยการผลิตเป็นตอนหรือเป็นชุด ให้มี
ความสัมพนัธ์กนัหรือเป็นระบบส่ือประสม และควรผลิตให้เหมาะสมกบัเน้ือหา ให้มีแนวความคิด 
(Concept) หรือประเด็นส าคญัท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนแก่นกัเรียน 
  1.3 วิเคราะห์ลกัษณะนกัเรียน ในดา้นอายุ ระดบัความรู้ ความสามารถ ทศันคติ 
ความสนใจ ความตอ้งการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในกลุ่มนกัเรียน โดยในระยะแรกตอ้ง
พิจารณาลกัษณะรวมเป็นกลุ่ม เป็นระดบัชั้นก่อนแลว้จึงพิจารณาเป็นรายบุคคล 
  1.4 วิเคราะห์เน้ือหาวิชาท่ีจะผลิตชุดกิจกรรม โดยแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีไม่
ซ ้ าซ้อน แต่ละหน่วยจะประกอบดว้ยหัวเร่ืองย่อยอะไรบา้ง มีวตัถุประสงค์อะไรบา้ง ซ่ึงตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหวัเร่ืองยอ่ย และหน่วยการเรียนรู้ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้อะไรบา้ง ท่ีจดัเป็นระบบ 
เพื่อป้องกนัการซ ้ าซ้อนในการเรียนและด าเนินการเรียนการสอนดว้ยวิธีการใด รวมทั้งจะติดตาม
ประเมินผล พฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งไร วา่เกิดการเรียนรู้ระดบัใด นอกจากน้ีควรก าหนดชัว่โมง
ท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้อยา่งคร่าว ๆ 
  1.5 วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร ทั้งทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละท่ีตอ้งการตลอดจนขอ้จ ากดั
ต่าง ๆ ทรัพยากรในท่ีน้ีหมายรวมถึงก าลงัคน เงิน และเวลา 
  1.6 เลือกชนิดของส่ือการเรียนรู้ ท่ีจะผลิต ควรใชส่ื้อการเรียนรู้มากกวา่ 1 ชนิด คือ 
ให้เป็นไปในลกัษณะของส่ือประสม เพื่อเร้าความสนใจของนกัเรียน แต่อยา่งไรก็ตามควรยึดหลกั
ในการผลิต หรือการจดัหาส่ือการเรียนรู้ใหน้อ้ยประเภท แต่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดและสูญเสีย
ทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด 
  1.7 ก าหนดกิจกรรมและระยะเวลา โดยเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนว่า   
ควรเร่ิมท ากิจกรรมใดก่อน และกิจกรรมใดสามารถด าเนินงานไดใ้นเวลาเดียวกนั 
  1.8 ก าหนดการประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมดว้ยตนเองวา่ จะใชเ้กณฑ์ 
อะไรบา้ง ซ่ึงรายละเอียดจะปรากฏในขั้นทดสอบประเมินผล 
  1.9 วางแผนการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมดว้ยตนเอง ว่าจะตอ้งมี  
การทดลองก่ีขั้น ท ากบัใคร ท่ีไหน ช่วงเวลาใด 
 2. ขั้นด าเนินการผลิต (Production Process) 
  เป็นขั้นตอนด าเนินการผลิตตามท่ีได้วางแผนในขั้นท่ี 1โดยผูผ้ลิตควรตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของทุกขั้นตอนและควรควบคุมระยะเวลาในการผลิตใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้
อยา่งไรก็ตามในการผลิตหรือเลือกใชชุ้ดกิจกรรมดว้ยตนเองนั้น ควรค านึงถึงองคป์ระกอบ การจดั
สภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย  (มนตรี แยม้กสิกร, 2546: 25) 
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  2.1 การให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุด (Active Participation) เช่น  
การให้นกัเรียนไดใ้ช้ความคิดและตอบค าถาม ให้นกัเรียนไดล้งมือกระท าหรือพบกบัปัญหาหรือ
สถานการณ์ใหม่ ๆ 
  2.2 การเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป (Gradual Approximation) โดยควรจดัเน้ือหาให้
นกัเรียนไดเ้รียนแบบค่อยเป็นค่อยไป  จากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เปรียบเสมือน
กบัการข้ึนบนัได ทั้งน้ีขั้นตอนแต่ละขั้น ไม่ควรถ่ีจนเกินไปหรือห่างจนเกินไป ควรค านึงถึงการจดั
ต่อไปน้ี 
   2.2.1 การจดัช่วงเวลาในการเรียน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
     2.2.1.1 การเรียนแบบระยะยาว (Massed Practice) เป็นการเรียนต่อเน่ืองกนั 
โดยไม่ตอ้งพกั 
     2.2.1.2 การเรียนแบบแบ่งช่วงการเรียนสั้น ๆ สลบักบัการหยุดพกัหรือ
การกระทำ ากิจกรรมอ่ืน ๆ (Distributed Practice) 
     จากผลการวิจยัโดยทัว่ไป พบวา่ การเรียนแบบแบ่งช่วงการเรียนสั้น ๆ 
สลบักบัการหยดุพกั หรือกระท ากิจกรรมอ่ืน ๆ จะมีประสิทธิภาพดีกวา่การเรียนแบบระยะยาว 
   2.2.2 การจดัแบ่งเน้ือหาบทเรียน แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 
     2.2.2.1 การจัดแบ่งเน้ือหาบทเรียนให้เป็นส่วนเป็นตอนย่อย  ๆ 
(Learning by Parts) 
     2.2.2.2 การจดัให้เรียนเน้ือหาทั้งหมด โดยไม่ตอ้งแบ่งเป็นส่วนย่อย 
(Learning by  Whole) ในการจดัแบ่งบทเรียนนั้น ตอ้งพิจารณาเป็นกรณีในส่ิงต่อไปน้ีดว้ย คือ 
             2.2.2.2.1 นักเรียนท่ีมีสติปัญญาค่อนข้างสูง อยากเรียนเป็น
ส่วนรวมมากกวา่แยกเรียน เพราะการเรียนเป็นส่วนรวมท าให้มองเห็นความสัมพนัธ์ของเน้ือหาได้
ลึกซ้ึง 
       2.2.2.2.2 ระยะแรกของการฝึกหัด การแยกบทเรียนบางส่วน
ก่อนจะช่วยกระตุน้ใหอ้ยากเรียนจึงค่อยโยงเขา้หาส่วนรวมเม่ือคุน้เคยกบับทเรียนแลว้ 
       2.2.2.2.3  การแยกบทเรียนมาเรียนทีละตอน โดยไม่พยายามน า
ส่ิงอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง นกัเรียนมกัจะเบ่ือ หมดความอดทน การเรียนส่วนรวมน่าสนใจกวา่ 
       2.2.2.2.4 บทเรียนท่ีมีรายละเอียดเก่ียวขอ้งกนัมาก  ถา้แยกมา
ศึกษาอาจท าใหผ้ดิไปจากเดิม ควรระวงัเก่ียวกบัประเด็นน้ีดว้ย 
       2.2.2.2.5 การแบ่งบทเรียนตอ้งพิจารณาความกวา้งของบทเรียน
ใหมี้ความสมบูรณ์ในตวัเองแต่ละตอนท่ีแบ่ง 
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       2.2.2.2.6 ขอ้ควรระวงัในการแบ่งการเรียนเป็นตอน ๆ อาจตอ้ง
ใชเ้วลาในการศึกษาเพื่อสร้างความต่อเน่ืองกนั 
       2.2.2.2.7 การแยกฝึกทกัษะยอ่ย ๆ ทีละตอน คร้ังแรก ๆ มกั
ไดรั้บความสนใจสูง ตอนหลงั ๆ อาจจะลดนอ้ยลง อาจเขา้ลกัษณะไดห้นา้ลืมหลงั 
  2.3 การให้นักเรียนได้รับทราบผลแห่งการกระท าของตนเองในทันทีทันใด 
(Immediate Feedback) เม่ือให้นักเรียนได้กระท ากิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดแล้ว ตอ้งแจง้ผล         
การกระท าให้นกัเรียนทราบ อนัเป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีดี ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนมีก าลงัใจในการท า
กิจกรรมให้กา้วหน้า และสร้างระดบัความตั้งใจให้สูงข้ึน  และยงัช่วยให้นกัเรียนปรับปรุงตนเอง         
ในการกระท ากิจกรรม 
  2.4 การให้นักเรียนได้ประสบการณ์แห่งความส าเร็จในการกระท ากิจกรรม 
(Success Experience) โดยการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียนและ
เป็นไปในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ไม่ควรให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์แห่งความลม้เหลวมาก
จนเกินไป ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้ประสบการณ์แห่งความส าเร็จบา้ง เพื่อเป็นการเสริมแรง 
หรือให้ก าลงัใจในอนัท่ีจะกระท ากิจกรรมอ่ืนต่อไป ไม่ควรให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์แห่ง
ความเจบ็ปวดอนัเกิดจากกิจกรรมนั้น เกินระดบัความสามารถและประสบการณ์เดิมของเขา 
 3. ขั้นทดสอบประเมินผล (Developmental Testing)  
  เม่ือผลิตชุดกิจกรรมแลว้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งน าไปทดสอบหาประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า ชุดกิจกรรมนั้นมีคุณค่าท่ีจะน าไปสอนในการทดสอบน้ีอาศยัการทดลอง 
โดยมีล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2528: 56) 
  3.1 ทดลองกบันกัเรียนแบบเด่ียว คือ การทดลองใช้กบันกัเรียนทุกระดบัความรู้ 
ระดบัละ 1 คน ซ่ึงมีระดบัความรู้ความสามารถอ่อน  ปานกลาง และเก่ง ค านวณหาประสิทธิภาพ 
แลว้ปรับปรุงให้ดีข้ึน โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองแบบน้ีควรจะไดค้ะแนนต ่ากว่าเกณฑ์
มาก 
  3.2 ทดลองกบันกัเรียนเป็นกลุ่ม เป็นการทดลองกบันกัเรียน 6-10 คน ทั้งนกัเรียน
เก่งและอ่อน ค านวณหาประสิทธิภาพของส่ือแลว้ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน ซ่ึงคะแนนของนกัเรียน
เพิ่มข้ึนเกือบเท่าเกณฑ ์
  3.3 ทดลองภาคสนาม เป็นการทดลองกบันกัเรียนทั้งชั้น 30-100 คน ค านวณหา
ประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุงแกไ้ข ผลลพัธ์ท่ีไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ต ่ากวา่เกณฑ์ไดไ้ม่เกิน 
2.5%  
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 การใช้ชุดกิจกรรม จะประสบผลส าเร็จก็ต่อเม่ือได้มีการจดัสภาพแวดล้อมของ
หอ้งเรียนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ คือ  (วชิยั วงษใ์หญ่, 2523: 45) 
 1. ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอยา่งแทจ้ริง 
 2. ใหน้กัเรียนมีโอกาสทราบผลการกระท าทนัที 
 3. มีการเสริมแรงนกัเรียนจากประสบการณ์ท่ีเป็นความส าเร็จ 
 4. คอยช้ีแนะแนวทางและประมาณการในการเรียนรู้ตามทิศทางท่ีครูไดว้ิเคราะห์และ
ก าหนดความสามารถของนกัเรียน 
 

ความพงึพอใจ 
 

 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม  เป็นความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัความคาดหวงักบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด และความสมดุลระหวา่ง
ความต้องการกับการได้รับการตอบสนอง ถ้าคาดหวงัหรือมีความตั้ งใจมาก และได้รับ                
การตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้ม อาจผิดหวงั หรือไม่พึงพอใจ  
เป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่จะมีมาก
หรือนอ้ย  

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่วา่จะเป็นทางบวกหรือลบ ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสบการณ์ความเช่ือ ซ่ึงจะขอกล่าวถึง ความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 

 

ความหมายของความพงึพอใจ      
 ไดมี้ผูใ้หค้  าอธิบายความหมายของความพึงพอใจดงัน้ี 

 ความพึงพอใจเป็นความตอ้งการทางร่างกาย มีความรุนแรงในตวับุคคล ในการร่วม
กิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการทางร่างกายเป็นผลท าให้เกิดความพึงพอใจแลว้จะรู้สึกตอ้งการ
ความมัน่คง ปลอดภยั เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการ
ความมัน่คงแลว้บุคคลจะเกิดความผกูพนัมากข้ึนเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม  

 “ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีท าให้ทุกคนเกิดความสบายใจ เน่ืองจากสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของเขา ท าใหเ้ขาเกิดความสุข”  (นริษา นราศรี, 2544: 28)   

 กิติมา ปรีดีดิลก (2524: 278) ไดร้วบรวมความหมายของความพึงพอใจใน การท างาน
ดงัน้ี  
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 1.  ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของคาร์เตอร์ (Carter) หมายถึง คุณภาพ 
สภาพหรือระดบัความพึงพอใจของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจ และทศันคติของบุคคลท่ีมี
ต่อคุณภาพและสภาพของงานนั้น ๆ 

 2.  ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของเบนจามิน (Benjamin) หมายถึง ความรู้สึก
ท่ีมีความสุข เม่ือไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการ หรือแรงจูงใจ 

 3.  ความพึงพอใจในการท างานตามแนวคิดของเอร์เนสท์ (Ernest) และโจเซพ (Joseph) 
หมายถึง สภาพความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานแลว้ไดรั้บการตอบสนอง 

 4.  ความพึงพอใจตามแนวคิดของ จอร์จ แอนด์ เลโอนาร์ด (George and Leonard) 
หมายถึงความรู้สึกพอใจในงานท่ีท าและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์        

 ธงชยั  สันติวงษ ์ (2533: 359)  กล่าววา่  ถา้บุคคลหน่ึงไดม้องเห็นช่องทางหรือโอกาส 
จะสามารถสนองแรงจูงใจท่ีตนมีอยูแ่ลว้ ก็จะท าใหค้วามพึงพอใจของเขาดีข้ึน หรืออยูใ่นระดบัสูง 

 สุภาลกัษณ์  ชยัอนนัต ์(2540: 17)  ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่  ความ      
พึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ี
ขาดหายไป หรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะ
แสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใดๆ นั้น 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 775) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ และชอบใจ 

 สมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง (2542: 278) กล่าววา่ 
 1.  ความพึงพอใจเป็นผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัระดบัความชอบหรือ  

ไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ 
 2.  ความพึงพอใจเป็นผลของทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ 
 3.  ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบติังานท่ีดี และส าเร็จจนเกิดเป็น

ความภูมิใจ และไดผ้ลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีหวงัไว ้
 กิลเมอร์ (Gilmer, 1966: 80) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพึงพอใจในการท างานเป็น

ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติโดยทัว่ไปท่ีไดรั้บมา 
 ไพรซ์ แอนด์ มูลเลอร์ (Price  and  Muller, 1986: 215) ให้ทศันะวา่ความพึงพอใจใน

งานคือระดบัของความรู้สึกในทางบวกหรือในทางท่ีดีของพนกังานหรือลูกจา้งต่องาน 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของ

ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบติัอยู ่ และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังาน 
อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ตามกาลเวลาและ



 57 

สภาพแวดลอ้มบุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้ ฉะนั้นผูบ้ริหารจ าเป็น
จะตอ้งส ารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบติัให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของบุคลากร
ตลอดไป ทั้งน้ีเพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีตั้งไว ้  

 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
 นักวิชาการได้พฒันาทฤษฎีท่ีอธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจ และอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ไวห้ลายทฤษฎี 

 โคร์แมน (Korman, A.K., 1977,  อา้งถึงใน สมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง, 
2542: 161) ไดจ้  าแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

 1. ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มน้ีถือว่าความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความ
ตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ส่วนบุคคล 

 2.  ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับ
คุณลกัษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผล
การท างาน 

 มนัฟอร์ด (Manford, E., 1972, อา้งถึงใน สมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง, 2542: 
162) ไดจ้  าแนกความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจงานจากผลการวจิยัออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจิตวทิยากลุ่มน้ีไดแ้ก่ มาสโลว ์(Maslow, A.H.) เฮซเบิร์ก  
(Herzberg, F) และลิเคอร์ท (Likert, R.)โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความตอ้งการของบุคคล
ท่ีตอ้งการความส าเร็จของงานและความตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

 2. กลุ่มภาวะผูน้ ามองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบติัของผูน้ าท่ีมีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มน้ีไดแ้ก่ เบลค (Blake, R.R.), เมาทนั (Mouton, J.S.) และฟิวด์เลอร์ (Fiedler, 
R.R.) 

 3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั เป็นกลุ่มท่ีมองความพึงพอใจจากรายได ้เงินเดือน 
และผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ (Manchester 
Business School) 

 4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานของ
องคก์ร ไดแ้ก่โครเกอร์ (Crogier, M.) และคูลเดอร์ (Coulder, G.M.) 

 5. กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน ความพึงพอใจงานเกิดจากเน้ือหาของ  
ตวังาน กลุ่มแนวคิดน้ีมาจากสถาบนัทาวสิตอค (Tavistock Institute) มหาวทิยาลยัลอนดอน 
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 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีความพึงพอใจเป็นทฤษฎีท่ีแสดงถึงการท่ีบุคคลมุ่งความตอ้งการ
เฉพาะอย่างมากกว่าความตอ้งการอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล หรืออาจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็น ไม่วา่จะทางบวกหรือ
ทางลบ ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์และความเช่ือ
ของบุคคล 
  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งานวจัิยในประเทศ 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์

 มยุรี หรุ่นข า (2544: 34) ได้ท าการศึกษาผลการใช้รูปแบบพฒันาการคิดอย่างมี
วจิารณญาณท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทของชุมชนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 ซ่ึงนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา จ านวน 51 คน ดว้ยการให้กลุ่มตวัอยา่งใชรู้ปแบบ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1 ภาคเรียน ผลการศึกษาพบว่าคะแนนกลุ่มตัวอย่างหลัง           
การทดสอบ ใช้รูปแบบพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณแลว้ มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา    
สูงกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 บงัอร พราหมณ์ฤกษ ์(2544: 81) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบผลการฝึกแบบโมเดล   
ซิปปากบัการศึกษาคิดแบบหมวกหกใบท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคข์องเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนวดัสระบวั ใชแ้บบทดสอบความคิดสร้างสรรคใ์นกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
หลงัไดรั้บการฝึกแบบโมเดลซิปปา 

 สุนทรีย์ วฒันาพนัธ์ (2546: บทคดัย่อ)  ได้ท าการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะปฏิบติัความคิด
สร้างสรรค์ประกอบการสอนผลการศึกษาพบว่า 1) ผลทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน  
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะปฏิบติัความคิดสร้างสรรค์ประกอบการสอน สูงกว่าก่อน      
การสอนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 2) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะปฏิบติัความคิดสร้างสรรคป์ระกอบการสอนหลงัสอน
สูงกวา่ก่อนสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ณรรชกร เอ่ียมข า (2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอนาคตของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคการคิดแกปั้ญหาอนาคต พบว่าความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน
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และหลงัการจดัจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการคิดแกปั้ญหาอนาคต แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีระดบั.01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้มี
ค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 จารุวรรณ ปะกงั (2551: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เก่ียวกบัเร่ืองวงกลมจากผลงานศิลปะ ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถ
ของนักเรียนในการใช้การเช่ือมโยงความคิดสร้างสรรค์กบัการเขา้ใจคณิตศาสตร์ถ่ายทอด หรือ
ส่ือสารผ่านงานศิลปะในหนทางเฉพาะตัวแต่ละคน นักเรียนแต่ละคนแสดงออกให้เห็นถึง
เอกลักษณ์และวิธีคิดท่ีจะน าเสนอ ลักษณะของวงกลมได้อย่างริเร่ิม คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และ
ละเอียดลออ บอกเล่าผ่านผลงานศิลปะตามแบบของตนเอง ขอ้คน้พบท่ีส าคญัพบวา่ กิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ผา่นศิลปะมีส่วนสนบัสนุนความงอกงามของการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 นิษฐานนัท ์ไทยเจริญศรี (2553: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาผลของการใชเ้ทคนิคระดม
สมองตามแนวคิดของออสบอร์น ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   
ปีท่ี 1 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาวยั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรียนมี
ความคิดสร้างสรรคท์างภาษามากข้ึน หลงัจากไดรั้บการฝึกความคิดสร้างสรรคท์างภาษาดว้ยเทคนิค
ระดมสมองตามแนวคิดของออสบอร์น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2) นกัเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ทางภาษามากข้ึนหลงัจากไดรั้บการฝึกความคิดสร้างสรรคท์างภาษาดว้ยการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกความคิดสร้างสรรคท์าง
ภาษาด้วยเทคนิคระดมสมองตามแนวคิดของออสบอร์น มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนมากกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาดว้ยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
 วิสูตร โพธ์ิเงิน (2553: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาระบบการจดัการ
ความรู้ศิลปะไทย เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ พบว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ในผลงานของนักศึกษาในด้านความคิดริเร่ิมเป็นผลงานท่ีสร้างข้ึน  โดยมี
ต้นแบบ มีการดัดแปลงมาเป็นผลงานใหม่ในรูปแบบใหม่ ด้านความคิดคล่องแคล่ว แบ่งเป็น            
2 ลกัษณะ คือ ผลงานมีความแตกต่างจากตน้แบบอยู่มาก ยงัหลงเหลือเคา้ตน้แบบเดิมเล็กน้อย 
ภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีก าหนด   และผลงานมีการใชเ้ทคนิคทางวสัดุหรือทางการออกแบบในการท างาน
เทคนิค 3 เทคนิค ดา้นความคิดยืดหยุน่ ผลงานมีการดดัแปลง ประยุกตจ์ากตน้แบบ เปล่ียนรูปแบบ
ตวัผลงาน ยงัคงเหลือเคา้ของตน้แบบเดิม และด้านความคิดละเอียดลออ คือ มีรายละเอียดมาก         
มีความปราณีตสวยงาม  
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 ชลธิชา ชิวปรีชา (2554: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก
ปฐมวยัท่ีท ากิจกรรมศิลปะด้วยใบตอง ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั   
หลงัการจดักิจกรรมศิลปะจากใบตองสูงกวา่ก่อนจดักิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถส่งเสริมให้
พฒันาข้ึนได ้ซ่ึงควรส่งเสริมและปลูกฝังตั้งแต่วยัเยาว ์ควรจดัหาประสบการณ์ท่ีทา้ทาย เพื่อให้เด็ก
ไดมี้โอกาสไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมศิลปะ  

 ขวญัฟ้า รังสิยานนท์ (2538: 94) ไดท้  าการศึกษาการเล่าเร่ืองของเด็กชาย อายุ 6-7 ปี 
โดยจบัคู่ระหว่างสติปัญญากบัความคิดสร้างสรรค ์ผลการศึกษาพบวา่ การเรียบเรียงเร่ืองราวท่ีเล่า
และจินตนาการมีความสัมพนัธ์กบัระดบัสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์
 วารุณี นวลจนัทร์ (2539: 51) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบผลการฝึกตามแบบแผน
เสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นเวลา 10 สัปดาห์   
ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลปรากฏวา่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องเด็กท่ีเขา้ร่วมตามแผนกบัเด็ก   
ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมตามแผนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ชลธิชา ขนัติดิลกวงษา (2540: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาผลของการสอนศิลปะตาม
แนวคิดแบบเซอเรียลิสมท่ี์มีต่อผลสัมฤทธ์ิเร่ืองสันติภาพของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในชุมชน
แออดั กรุงเทพมหานคร พบวา่ผลสัมฤทธ์ิเร่ืองสันติภาพของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลองสูง
กว่าการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และหลงัการทดลองนกัเรียนกลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิเร่ืองสันติภาพสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2546: 2) ไดท้  าการศึกษาวิจยัโครงการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดั
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นทศันศิลป์ กรณีศึกษา : โรงเรียนผไท อุดมศึกษา 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและก าหนดสมมติฐานความเช่ือเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษดา้นทศันศิลป์ตามแนวคิด CISST ซ่ึงคดัสรรนกัเรียนจ านวน 12 คน ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียน
สามารถสร้างสรรคกิ์จกรรมคุณภาพดีเยี่ยมระหวา่ง 5-8 กิจกรรม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์กับนักเรียนได้อย่างหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของศิลปะ
สมยัใหม่และศิลปะหลงัสมยัใหม่ 
 สายพิณ สังคีตศิลป์ (2550: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาผลการแสดงออกทางการวาด
ภาพคนโดยใช้แบบทดสอบวาดรูปคนกู๊ดอีนฟั-แฮร์รีส ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ใน
โรงเรียนสังกดักองการศึกษาสงเคราะห์ ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการวาดภาพคน พบว่า 
นกัเรียนชอบวาดภาพตามความสนใจ และชอบใช้พ่อแม่เป็นแบบในการวาด ส่วนใหญ่นักเรียน    
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จะชอบวาดภาพเก่ียวกบัการไปเท่ียวหรือพกัผอ่นในสถานท่ีต่าง ๆ และนกัเรียนชอบวาดภาพคนอ่ืน
ท่ีเป็นผูห้ญิง โดยวาดจากจินตนาการ นักเรียนอยากวาดภาพคนท่ีมีท่ายืนและคิดว่าภาพคนท่ีมี
ลกัษณะท่าก้มหรือท่านั่งเป็นส่ิงท่ีวาดยาก ส่วนรายละเอียดในการวาดนั้น แขนขา น้ิวมือ น้ิวเทา้  
วาดยากท่ีสุดและความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของศีรษะกับล าตวัวาดยากท่ีสุด เคร่ืองประดับท่ี     
วาดยาก คือ นาฬิกา และเคร่ืองแต่งกายท่ีชอบวาด คือ คนใส่เส้ือผา้แบบทัว่ไป นกัเรียนมีความรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลินทุกคร้ังท่ีไดว้าดภาพ และคิดวา่การวาดภาพคนสม ่าเสมอท าให้การวาดภาพ
คนไดดี้ข้ึน และอยากใหมี้การวาดภาพคนโดยสอนใหน้กัเรียนวาดดว้ยตวัเอง 
 ไกรเวท หาญกลบั (2553: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาผลงานทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใชกิ้จกรรมตามแนว CISST ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานจากกิจกรรมทศันศิลป์ตามแนวคิด CISST ในดา้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการการรับรู้ 
ประสาทสัมผสัทั้งห้า การจดัระบบภาพและพฒันารูปทรง ให้มีความหลากหลายในการสร้างสรรค์
ผลงานทศันศิลป์ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาและส่งเสริมทางด้านการเรียนศิลปศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี4 ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านทศันศิลป์และกลุ่มท่ีสนใจให้มีประสิทธิภาพใน     
การสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ท่ีสอดคลอ้งกบัยุคเหตุการณ์ปัจจุบนั รวมถึงศิลปะร่วมสมยั ศิลปะ
สมยัใหม่ และศิลปะหลงัสมยัใหม่ 
 จากการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า เด็กจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ข้ึนได ้เม่ือเด็กมี
อิสระในการถ่ายทอดความคิด หรือจินตนาการ โดยผ่านกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั เช่น กิจกรรม
เล่นอิสระ กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ และกิจกรรมศิลปะ 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
 ยุวดี เยี่ยมแสง (2542: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม 
โดยใช้โมเดลการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบนิเวศ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ผลการวิจัยพบว่า การน าโมเดลการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากนักเรียนมาใช้ใน       
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบนิเวศ ผูส้อนจะตอ้งเนน้กิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั
จริง ไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ตรง โดยการน าความรู้ ทั้งความรู้เดิมท่ีมีอยู ่และความรู้ท่ีไดรั้บเขา้มา
ใหม่จากการเรียนและการลงมือปฏิบติั มาบูรณาการและใชใ้นการตีความหมายขอ้มูล จดักระท ากบั
ขอ้มูลและจดจ าลงในหน่วยความจ าระยะยาว และกิจกรรมการเรียนการสอนจะสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและความสนใจของนกัเรียน เม่ือศึกษาดา้นการพฒันาความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า โมเดลการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากนกัเรียนสามารถลดมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนทางวิทยาศาสตร์ 
และช่วยใหน้กัเรียนมีมโนมติท่ีถูกตอ้งมากข้ึน 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุดกิจกรรม 
 อจัฉรา เพ็งทา (2548: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาชุดการเรียนรู้ การเขียน 
ภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์จากเร่ืองราวในชนบท ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                  
      เ     ล      ล   เ     ข องต อง                   การเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
เร่ืองราวในชุมชนโดยเนน้การปฏิบติัจริง  2)        ลอง      เ           เ         ต ต    ง   
 ล เ           ต เอง โดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและแนะน า และ 3)   อ  ล  ล งใชชุ้ด        
การเรียนรู้ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนน
หลงัเรียนสูงกวา่  อ เ      ล    เ            ง อ     ต อ   เ              เ        โดยเห็น
วา่ชุดการเ                เ             ข      เ     มีความรักและภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง 
 พรรณี ทองสุกใส (2550: 80) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองทศันธาตุ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4       ก่อนเรียนหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนกัเรียนเห็นดว้ยต่อการเรียนดว้ยชุด
การเรียนรู้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 พวงเพ็ญ พาสุริยนัต์ (2550: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ืองผลการใช้ชุดกิจกรรม
พฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ยการกระตุน้จินตนาการ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและคะแนนเฉล่ียหลังเรียนในภาพรวมจากกิจกรรม
พฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ดว้ยการกระตุน้จินตนาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน และ
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาการเขียนเชิงสร้างสรรคด์ว้ยการกระตุน้จินตนาการ
ในภาพรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 3.66 
 พชัรี จกัรชุม (2552: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 
86.74/80.17  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สาระพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และ 3) นกัเรียนมีเจตคติต่อ
การจดักิจกรรมดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาระพระพุทธศาสนา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
 อาภา พูลขวญั (2554: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง  
การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกันโรค ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3       
 ล   เ       ของ   เ     ล งเ      ง      อ เ    อ   ง             ง   ต          .   
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์

 แสตมป์ (Stamp, 1964: 5258-A, อา้งถึงใน ชลธิชา ชิวปรีชา, 2554: 47) ไดท้  าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาของนักเรียนท่ีเรียนศิลปะและไม่เรียน
ศิลปะ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาไม่มีความสัมพนัธ์กนั แต่นกัเรียนท่ีเรียนศิลปะได้
คะแนนแนวความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่นกัเรียนท่ีไม่เรียนศิลปะ 
 เรนวอเทอร์ (Rainwater, 1965: 6753-A) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์   
ท่ีมี ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเพื่อจะดูว่าบุคคลใดท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงจะมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาไดดี้กวา่บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคต์ ่าหรือไม่ การทดลองคร้ังน้ีใช้
กลุ่มตวัอย่าง 138 คน แบบทดสอบท่ีใช้เป็นแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ 4 ฉบบั ของ           
กิลฟอร์ด  กลุ่มตวัอยา่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีความคิดสร้างสรรคสู์งและต ่า แลว้น ามาทดสอบ
การแก้ปัญหาผลการทดลองพบว่าพวกท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงท าคะแนนในการแก้ปัญหาได ้   
สูงกวา่พวกท่ีมีความคิดสร้างสรรคต์ ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 อลับาโน (Albono, 1987: 48, อา้งถึงใน สุชาดา นทีตานนท์, 2550: 56) ไดท้  าการทดลองฝึก
ความคิดสร้างสรรคภ์ายใตส้มมติฐานความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยทกัษะทางสมอง 4 ประการ 
คือ ทกัษะดา้นจินตนาการ (Imagery) ทกัษะดา้นอุปมา (Analogy) ทกัษะดา้นการเช่ือมโยง (Association) และ
ทกัษะการเปล่ียนรูป (Transformation) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นทหารสังกดัหน่วย
ส่ือสารอิเลคโทรนิคส์ ในรัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา (U.S. Army Communication Electronics 
Command) จ านวน 66 คน ใชเ้วลาในการฝึก 20 ชัว่โมง ระหวา่งเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 1985 
โดยใชแ้บบทดสอบความคิดสร้างสรรคข์องทอแรนซ์ทั้งฉบบัรูปภาพและภาษาเป็นเคร่ืองมือวดัตวั
แปรตาม ผลการทดลองพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน 
 จากผลการวิจัยข้างต้น ท าให้เห็นชัดเจนว่าความสามารถในด้านจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ส่งผลให้มีเจตคติในการคิด
และแกปั้ญหา ตลอดจนความสามารถในการกลา้แสดงออกมากข้ึน 
 



 64 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมศิลปะ 
 บราวน์ (Brow, 1975: 98) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฒันาการลกัษณะการป้ันคนของเด็กวยั 
3-11 ปี เพื่อศึกษาถึงผลการป้ันคนในเด็กต่างวยั และพบมากในเด็ก อายุระหวา่ง 3-4 ปี 4-5 ปี และ     
5-6 ปี เน่ืองจากพฒันาการทางดา้นร่างกายและความคิดรวบยอดของเด็กท่ีมีพฒันาการสูงทั้งยงัเสนอ
วา่หากจดักิจกรรมป้ันกบัเด็ก อาย ุ3-4 ปี อยา่งสม ่าเสมอจะท าใหเ้ด็กมีพฒันาการป้ันท่ีสูงข้ึนดว้ย 
 พาร์ค เกตส์ (Park Gates, 2001, อา้งถึงใน อษัฎาวุธ ปาลินทร, 2546: 25) ไดท้  าการศึกษา
ผลของการจดักิจกรรมระดมพลงัสมองเป็นกลุ่ม ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ 
นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาออกแบบตกแต่งภายใน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นการจดักิจกรรมเด่ียว    
ผลการศึกษาพบว่า ผลการผลิตท่ีเกิดข้ึนจากทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั แต่การสร้างโครงงานพบว่า 
กลุ่มท่ี 1 ตอ้งการท าโครงงานโดยอิสระ และเช่ือวา่การท ากิจกรรมกลุ่มน่าจะสามารถสร้างสรรคไ์ด้
มากกวา่การท ากิจกรรมโดยล าพงั 
 จากงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า กิจกรรมศิลปะส้รางสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีเปิด
โอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระช่วยใหเ้ด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท ากิจกรรม 
มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มี เหตุผล รู้จักสังเกต มีความสามารถใน                 
การประยกุตใ์ช ้เป็นผูก้ลา้ตดัสินใจ และฝึกใหเ้ป็นผูท่ี้มีความสามารถในการแกปั้ญหา 
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
 เพียเจต ์และวีกอทสกี (Jean Piaget and Lev Vygotsky, 2555) ไดท้  าการพฒันาการทาง
เชาวปั์ญญาของบุคคลท่ีมีต่อการปรับตวัผ่านกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) และ
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) พฒันาการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับและ     
ซึมซบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ใหม่เขา้ไป สัมพนัธ์กบัความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม 
หากไม่สัมพนัธ์กนัจะเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับภาวะให้อยูใ่น
ภาวะสมดุล (Eqilibrium) โดยใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommadation) ทั้งน้ี
กลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึมเช่ือวา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกวา่การรับความรู้ ดงันั้น
เป้าหมายของการสอนทฤษฎีน้ี จะสนับสนุนกระบวนการสร้างองค์ความรู้มากกว่าการรับรู้            
จึงสนบัสนุนกระบวนการหรือกลไกการสร้างความรู้ใหม่อยา่งเหมาะสมของแต่ละบุคคล 

 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ย
สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนตรัคติวสิซ่ึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์พบวา่ การเรียนรู้
ดว้ยการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซ่ึม สามารถช่วยในการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์อง
นกัเรียนได้ดีวิธีหน่ึง น่าสนใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสาขาวิชา โดยน ามา
กระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์สอนใหเ้กิดความคิดท่ีมีความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคค์วามรู้
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เดิมและประสบการณ์ท่ีได้รับใหม่ อีกทั้ งยงัเป็นการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน
ทศันศิลป์ของนกัเรียนอีกดว้ย 
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บทที ่ 3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
เป็นการวิจยัเชิงวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื่อ     
1) พฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  2)  ประเมินความคิดสร้างสรรค์
จากผลงานศิลปะของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 4 โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  

 2.   ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 4.  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 5.  การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 6.  การจดักระท าต่อขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7.  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี     
 1. ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ จ านวน      
3      และ   เช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์จ านวน 3      

2. การทดลอง 
  2.1 ประชากร ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดั
เพชรบุรี 
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  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มวชิาเลือกศิลปะ โรงเรียน
พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 42 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา  
 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุด
ร่างภาพตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
 1. ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม
การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบ
ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  

 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบ
ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ และดา้นความคิดสร้างสรรค์ 

 2. ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค-
ติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ของนกัเรียนท่ี
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค-        
ติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ
ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีมีการสร้างเคร่ืองมือใชใ้นการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
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 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Construct Interview) และแบบประเมินคุณภาพ
ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ส าหรับการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการสอนศิลปะและดา้นความคิดสร้างสรรค ์เก่ียวกบัชุดกิจกรรมการออกแบบทาง
ศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใน
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อน ามาสร้างประเด็น
สัมภาษณ์สอบถาม 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1.1 ดา้นเน้ือหาทางทศันศิลป์และการออกแบบ 
  1.2 ด้านการออกแบบชุดกิจกรรม ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ตวัอย่าง
ภาพประกอบและส่ือการเรียนรู้ รวมถึงความต่อเน่ืองของเน้ือหา 
 2. วเิคราะห์โครงสร้างสาระส าคญั 
 3. น าแบบสัมภาษณ์ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะและดา้นความคิดสร้างสรรค ์
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และครอบคลุมเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงทางดา้นเน้ือหา (Content Validity) ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และ
สอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Item Object Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณา 
ดงัน้ี 
   +1 หมายถึง มีความแน่ใจว่ารายการพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
     0 หมายถึง มีความไม่แน่ใจว่ารายการพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
   -1 หมายถึง  มีความแน่ใจว่ารายการพิจารณาขอ้ค าถามแต่ละขอ้ไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
 4. น าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณเพื่อหาค่า IOC โดยใช้
ความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณ แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 
 5. ด าเนินการแกไ้ขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามขอ้เสนอแนะ แลว้น าไปสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ จ านวน 3 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์จ านวน 3 คน 
รวมทั้งส้ิน 6 ท่าน เพื่อสรุปเก่ียวกบัการสร้างชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ 
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   
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แบบสัมภาษณ์ท่ีใชส้ัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ และดา้นความคิดสร้างสรรคมี์ประเด็น
ค าถาม ดงัน้ี 
 
 
ภาพท่ี 5   สรุปขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบสัมภาษณ์  
  
  ขอ้ประเด็นค าถาม เร่ือง ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  ดา้นเน้ือหา 
  1.  เน้ือหามีความเหมาะสมกบันกัเรียน 
  2.  เ   อ        เ         เ ล เ     
  3.  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
  1.            เ    รู้มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
  2.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อน ามาสร้างประเด็นสัมภาษณ์ดา้นการออกแบบ        
ชุดกิจกรรมและแผนการจดัการเรียนรู้ 

สร้างแบบสัมภาษณ์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอน
ศิลปะ จ านวน 3 ท่าน 

 

วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรม แผนการจดั         
การเรียนรู้ และแบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์(สมุดร่างภาพ)  

ของนกัเรียนต่อไป 

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิด
สร้างสรรค ์จ านวน 3 คน 
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  ดา้นประโยชน์ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 
  ดา้นส่ืออุปกรณ์  
  1.  ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
  2.                  อ  ล องกบัเน้ือหา 
  ดา้นการวดัและประเมินผล 
  1.  แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบมีความสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 
  2.  แบบประเมินความคิดสร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม  
  ขอ้ประเด็นค าถามเร่ือง แผนการจดัการเรียนรู้ ของชุดกิจกรรมการออกแบบทาง
ศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
  ความครบถว้นขององคป์ระกอบในแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.  มาตรฐาน/ต         
  2.  วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  3.         เ        
  4.  ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
  5.  กระบวนการจดัความรู้ดา้นการสอนศิลปะ 
  6.        อ          อ ล   ล ง   เ        
  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   1.  ขั้นเตรียม/ขั้นน า/ขั้นทบทวนความรู้เดิม 
  2.  ข      เ    าร/กิจกรรมพฒันานกัเรียน 
  3.  ข       /กิจกรรมรวบยอด 
  การวดัและประเมินผล 
   การประเมินความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) 
 6. แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  แบบประเมินคุณคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ าหรับใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ย
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สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 วา่ชุดกิจกรรมมีคุณภาพอยูท่ี่ระดบัใด มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
  6.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแบบประเมินคุณภาพ เพื่อน ามาสร้างประเด็น
สอบถามผูเ้ช่ียวชาญ 
  6.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยก าหนดหัวขอ้และประเด็นในการ
สอบถามท่ีเหมาะสม ล  อ  ล อง   เ   อ              การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุด      
ร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  6.3 ก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามในแบบประเมินคุณภาพ ดงัน้ี  
    ดีมาก  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 5 
    ดี   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 4 
    พอใช ้  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 3 
    นอ้ย  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 2 
    นอ้ยท่ีสุด ใหค้่าระดบัเท่ากบั 1 
   ในการแปลความหมายของแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมใช้คะแนนเฉล่ีย   
ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของเบสท ์(Best)  จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและ   
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใหค่้าเฉล่ีย ดงัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ชุดกิจกรรมมีระดบัคุณภาพดีมาก 
    ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ชุดกิจกรรมมีระดบัคุณภาพดี 
    ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ชุดกิจกรรมมีระดบัคุณภาพพอใช ้
    ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ชุดกิจกรรมมีระดบัคุณภาพนอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ชุดกิจกรรมมีระดบัคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
  6.4 เสนอชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และแบบ
ประเมินชุดกิจกรรมใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญประเมินระดบัคุณภาพของชุดกิจกรรม 
  6.5 ปรับปรุงแกไ้ขและน าชุดกิจกรรมท่ีผา่นการประเมินคุณภาพไปทดลองใช ้
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ภาพท่ี 6   ข   ตอ การสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ย 
                สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 
                ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบประเมินคุณภาพ 

         ข อ ล    เ         อ        
เ       ล  อ  ล อง   เ   อ              ฯ 

ก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามในแบบประเมินคุณภาพ 

เสนอชุดกิจกรรมและแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม
ใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญ 

ปรับปรุงแกไ้ขและน าชุดกิจกรรมท่ีผา่นการประเมิน

คุณภาพไปทดลองใช ้
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 7. ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค-
ติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีขั้นตอนในการสร้างและ
พฒันา ดงัน้ี 
  7.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้
ศิลปะ กิจกรรมศิลปะ เอกสาร หนงัสือและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการสอนศิลปะ และทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิซึม 
  7.2 ก าหนดเน้ือหากิจกรรมเพื่อน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
  7.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 9 แผนการจดัการเรียนรู้ โดยแต่ละแผน  
การจดัการเรียนรู้แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ข                  ล    ง        คือ ขั้นตอนแรก
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูผูส้อนกระตุน้/เร้าให้นกัเรียนเกิดความกระหาย/อยากเรียนรู้ใน
แต่ละแผนการเรียนรู้ผา่นส่ือการเรียนรู้ หรือภาพประกอบการเรียนรู้ ข         ข       ง  ง     ล   
คือ ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนและนักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกัน มีการทบทวนความรู้ สอบถาม         
หาขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน เป็นกนัเอง และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้นกัเรียนสนใจ อยากเรียนรู้ ข         ข      งลง       ง    คือ ขั้นตอนการปฏิบติังาน
สร้างสรรค์การออกแบบผลงานลงในสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดของตนเอง และข         
ข        ล    เ    ล คือ การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน เพื่อสรุปแนวความคิดและผลงานของ
นกัเรียนแต่ละคน และประเมินผลงานโดยครูผูส้อน 
  7.4 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน   
6 ท่าน คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ จ านวน 3 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงทางเน้ือหา (Content validity) ความ
สอดคลอ้งระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้และวตัถุประสงค์การเรียนรู้โดยการน ามาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index Of Item Objective Congruence: IOC) ระหวา่งวตัถุประสงค ์เน้ือหา และ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ (มาเรียม นิลพนัธ์, 2549: 177) โดยท าแบบส ารวจรายการให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ โดยก าหนดคะแนนการพิจารณา ดงัน้ี 
   +1 หมายถึง  เม่ือแน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคลอ้งระหวา่ง
วตัถุประสงคก์บัเน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     0  หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้ นมีความสอดคล้อง
ระหวา่งวตัถุประสงคก์บัเน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่ 
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   -1  หมายถึง  เม่ือไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นไม่มีความสอดคล้อง
ระหวา่งวตัถุประสงคก์บัเน้ือหาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   น าคะแนนท่ีไดม้าแทนค่าในสูตรการค านวณ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549: 177) 
 

      IOC       =        ∑R 
                   N 
   เม่ือ  IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 
            ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                 N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
   ถา้ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่า ≥0.50 ข้ึนไป แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้น
ใช้ได ้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค์กบัเน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
และจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
เท่ากบั 1.00 ถือวา่มีความสอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองการวดัประเมินผลให้
ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
  7.5 ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับ
วธีิการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
  7.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วทั้ง 9 แผนการจดัการเรียนรู้     
ไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในคร้ังน้ี แต่มีพื้นฐานความรู้และ
สภาพแวดลอ้มไม่ต่างกบักลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556      น 10 คน 
  7.7 น าแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัโดย
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี      
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 42 คน 
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ภาพท่ี 7  ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพตามแนวคิดทฤษฎี 
               คอนสตรัคติวสิซึม เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
 

 8. แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบและแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จาก
ผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุด
ร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 
 

ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 เอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิซึม 

ก าหนดเน้ือหากิจกรรมเพ่ือน ามาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมฯ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมฯ 

เสนอชุดกิจกรรม ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ หาคุณภาพชุดกิจกรรมฯ 

ปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมฯ ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

น าชุดกิจกรรมฯ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (Try Out) จ านวน 10 คน 

น าชุดกิจกรรม ฯ ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

ปรับปรุงแกไ้ข 
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  8.1 ศึกษาแนวการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร ต าราและงานวจิยัต่าง ๆ 
  8.2 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถาม จากแบบสอบถามท่ีมีผูส้ร้างไวแ้ลว้ โดย
แบบสอบถามน้ีปรับปรุงมาจากเคร่ืองมือประเมินการจดัการความรู้ (The Knowledge Management 
Assessment Tool-KMAT) ซ่ึง แอนเดอร์สัน และสถาบันคุณภาพและเพิ่มผลผลิตอเมริกาได้
พฒันาข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1995 (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2524: 157)     

  8.3 ศึกษาจากแบบประเมินผลงานด้านการออกแบบและแบบประเมินความคิด
สร้างสรรคจ์ากแบบสอบถามในงานวจิยัท่ีมีผูส้ร้างไวแ้ลว้ 

  8.4     ง      เ   ผลงานดา้นการออกแบบ ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1        เ   ผลงานดา้นการออกแบบ 
 

 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ  

หมายเหตุ 
ดีมาก 3 ดี 2 พอใช ้1 

1. ผลงานตรงตาม 
หวัขอ้ท่ีก าหนด 

ผลงานถูกตอ้ง 
ตามจุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ผลงานถูกตอ้งตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ในระดบัปานกลาง 

ผลงานถูกตอ้งตาม
จุดประสงคก์าเรียนรู้ 
ในระดบันอ้ย 

 

2. ความคิด 
สร้างสรรค ์

ผลงานแปลกใหม่  
มีลกัษณะเฉพาะตวั 
อยา่งมาก 

ผลงานแปลกใหม่  
แต่มีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัผลงานอ่ืน 

ผลงานไม่มี 
ความแปลกใหม่  
มีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัผลงานอ่ืน 

3. การใชเ้ทคนิค 
และวสัดุ 

ใชเ้ทคนิคและวสัดุ
เหมาะสม ตรงตาม
ค าสัง่อยา่งมาก 

ใชเ้ทคนิคและวสัดุ
เหมาะสม ตรงตามค าสัง่
ในระดบัปานกลาง 

ใชเ้ทคนิคและวสัดุ
เหมาะสม ตรงตาม
ค าสัง่ในระดบันอ้ย 

4. ความสวยงาม จดัองคป์ระกอบได้
อยา่งเหมาะสม 
สวยงามอยา่งมาก 
ผลงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

จดัองคป์ระกอบได ้
อยา่งเหมาะสมสวยงาม
ในระดบัปานกลาง
ผลงาน 
มีความสะอาดเรียบร้อย 

จดัองคป์ระกอบ
เหมาะสมสวยงามใน
ระดบันอ้ย ผลงาน 
ไม่มีความสะอาด 
เรียบร้อย 

5. การตรงต่อเวลา ส่งผลงานภายในวนั
และเวลาท่ีก าหนด 

ส่งผลงานหลงัเวลาท่ี
ก าหนด แต่อยูใ่นวนัท่ี
ก าหนด 

ส่งผลงานหลงัวนั
และเวลาท่ีก าหนด
มากกวา่  1 วนั 
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   ค่าระดบัของขอ้ค าถามในแบบประเมิน 
    ดีมาก  ใหค้่าระดบัเท่ากบั  3  

    ดี   ใหค้่าระดบัเท่ากบั  2 
    พอใช ้  ใหค้่าระดบัเท่ากบั  1 

   ระดบัคะแนน  
    คะแนน 1-5     หมายถึง พอใช ้ 
    คะแนน 6-10   หมายถึง ดี  
    คะแนน 11-15 หมายถึง ดีมาก  
   เกณฑก์ารผา่น  
    ไดร้ะดบัคุณภาพ 2 (ดี) ข้ึนไปถือวา่ผา่น 
 9. สร้างแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 2  แบบประเมินความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) 
 

 

รายการ
ประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช ้

1 
ปรับปรุง 

1. คดิ
คล่องแคล่ว 
ผลงานท่ีผลิต
ไดเ้ร็ว  
มีปริมาณมาก 

คิดแตกต่างและ
หลากหลาย
ภายใตก้รอบ
ของเวลา 90% 
ข้ึนไป 

คิดแตกต่างและ
หลากหลาย
ภายใตก้รอบ
ของเวลา 70% 
ข้ึนไป 

คิดแตกต่างและ
หลากหลาย
ภายใตก้รอบ
ของเวลา 50% 
ข้ึนไป 

คิดแตกต่างและ
หลากหลาย
ภายใตก้รอบ
ของเวลา 30% 
ข้ึนไป 

คิดแตกต่าง
และ
หลากหลาย
ภายใตก้รอบ
ของเวลา 
ต ่ากวา่ 30%  

2. คดิยดืหยุ่น 
ผลงานท่ี
เปล่ียนแปลง
หรือดดัแปลง
ไดห้ลากหลาย 

คิดนอกกรอบ 
คิดวางแผน
แกปั้ญหาใน 
การออกแบบ 
ไดดี้มาก 

คิดนอกกรอบ 
คิดวางแผน
แกปั้ญหาใน 
การออกแบบ 
ไดดี้ 

คิดนอกกรอบ 
คิดวางแผน
แกปั้ญหาใน 
การออกแบบ 
ไดป้านกลาง 

คิดนอกกรอบ 
คิดวางแผน
แกปั้ญหาใน 
การออกแบบ 
ไดพ้อใช ้

ไม่สามารถคิด
นอกกรอบ
หรือวางแผน
แกปั้ญหาใน
การออกแบบ
ได ้



 78 

ตารางท่ี 2  แบบประเมินความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ)  (ต่อ) 
 

 

รายการ
ประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช ้

1 
ปรับปรุง 

3. คดิริเร่ิม 
ผลงานท่ีริเร่ิม 
ผลงาน
นวตักรรม 

คิดแปลงใหม่
แตกต่างจาก
เดิม/ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถ
น าไปใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง 

คิดแปลงใหม่
แตกต่างจาก
เดิม/ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถ
น าไปใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง
เป็นส่วนใหญ่ 

คิดแปลงใหม่
แตกต่างจาก
เดิม/ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถ
น าไปใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง
เป็นบางส่วน 

คิดแปลงใหม่
แตกต่างจาก
เดิม/ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถ
น าไปใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง
เป็นส่วนนอ้ย 

คิดไม่แปลง
ใหม่แตกต่าง
จากเดิม/
ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
ไม่สามารถ
น าไปใชไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง 

4. คดิ
ละเอยีดลออ 
ผลงานท่ี
ประณีต 
พิถีพิถนั 

คิดตกแต่ง
รายละเอียดเพื่อ
ขยายความคิด
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ถูกตอ้ง 

คิดตกแต่ง
รายละเอียดเพื่อ
ขยายความคิด
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ถูกตอ้งเป็น 
ส่วนใหญ่ 

คิดตกแต่ง
รายละเอียดเพื่อ
ขยายความคิด
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ถูกตอ้งเป็น
บางส่วน 

คิดตกแต่ง
รายละเอียดเพื่อ
ขยายความคิด
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ถูกตอ้งเป็น 
ส่วนนอ้ย 

ไม่สามารถคิด
ตกแต่ง
รายละเอียด
เพื่อขยาย
ความคิด 
ได ้

 
  ค่าระดบัคะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
   ดีมาก   ใหค้่าระดบัเท่ากบั  5 
   ดี    ใหค้่าระดบัเท่ากบั  4 
   ปานกลาง  ใหค้่าระดบัเท่ากบั  3 
   พอใช ้   ใหค้่าระดบัเท่ากบั  2 
   ตอ้งปรับปรุง ใหค้่าระดบัเท่ากบั  1 
  ในการแปลความหมายของแบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์ใชค้ะแนนเฉล่ียท่ีได้

จากการวเิคราะห์ขอ้เปรียบเทียบกบัเกณฑข์อง Best (เบสท)์ จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยใหค้่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดสร้างสรรคร์ะดบัดีมาก 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดสร้างสรรคร์ะดบัดี 
   ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดสร้างสรรคร์ะดบัปานกลาง 
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   ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดสร้างสรรคร์ะดบัพอใช ้
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดสร้างสรรคร์ะดบัตอ้งปรับปรุง 
  การสร้างแบบประเมินผลงานด้านการออกแบบและแบบประเมินความคิด

สร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการออกแบบทาง
ศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี 8   ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบและประเมินความคิดสร้างสรรค์  
                 จากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม 
  

ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมิน เพื่อสร้างเกณฑ์

การประเมิน 

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของแบบ
ประเมินผลงานดา้นการออกแบบและแบบประเมินความคิด

สร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ 

 

ศึกษาแบบประเมินจากผูท่ี้ท  ามาแลว้ 

ร่างแบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบและแบบประเมิน
ความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) 

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้ง (IOC)  

วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

ไดแ้บบประเมินผลงานดา้นการออกแบบและแบบประเมินความคิดสร้างสรรคจ์าก
ผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) 
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                   10. สร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการการออกแบบทาง
ศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มี
ลกัษณะเป็นการประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1986: 182) ซ่ึง
มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  10.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของลิเคิร์ท จากหนงัสือของ
อุทุมพร จามร (2530) ภทัรา นิคมานนท ์(2534) เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  10.2 ก าหนดโครงสร้างค าถามหรือแนวการถาม และสร้างค าถามใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์
  10.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการออกแบบ
ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามในแบบสอบถามดงัน้ี 
    เหมาะสมมากท่ีสุด ใหค้่าระดบัเท่ากบั  5 
    เหมาะสมมาก ใหค้่าระดบัเท่ากบั  4 
    เหมาะสมปานกลาง ใหค้่าระดบัเท่ากบั   3 
    เหมาะสมนอ้ย ใหค้่าระดบัเท่ากบั  2 
    เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใหค้่าระดบัเท่ากบั  1 
    ในการแปลความหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของเบสท์ (Best) จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใหค่้าเฉล่ีย ดงัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจระดบัมาก 
    ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจระดบันอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
                  11. น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของภาษา จากนั้นวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ตอ้งมีค่า .05 ข้ึนไป แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
                   12. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 
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 จากขั้นตอนการด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุด
กิจกรรม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9   ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ 
                 ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
                ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
 
 
 
 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความสอดคลอ้งแบบ (IOC) ของโครงสร้างค าถามและ 
ส านวนภาษา แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตาม 

วคิราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบสอบถามความพึงพอใจ (IOC) 

ไดแ้บบสอบถามความพึงพอใจเพื่อน าไปใชใ้นการวจิยั 
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การด าเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เพื่อใหไ้ดรั้บความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล ผูศึ้กษาวจิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ก่อนด าเนินการทดลอง 
  1.1 ติดต่อขอความร่วมมือจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี 
  1.2 ปรึกษาเร่ืองการด าเนินการในการทดลองกับผูเ้ ช่ียวชาญเก่ียวกับขั้นตอน      
การด าเนินงานแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. การด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 
  ผูว้ิจยัจะด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ระหวา่งเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนกนัยายน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
  2.1 ท าการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 42    
  2.2 ด าเนินการทดลองใช้กลุ่มตวัอย่างเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการออกแบบทาง
ศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์       
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
  2.3 ให้ก ลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ี มี ต่อชุดกิจกรรม             
การออกแบบ ทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 3. หลงัด าเนินการทดลอง 
  3.1 น าผลการทดลองไปวิเคราะห์ เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน
ศิลปะ โดยผูว้จิยัและอาจารยผ์ูส้อนศิลปะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 2       

  3.2     ลการ  ลอง    เ       เ   อ   เ         ง อ  ของ   เ         ต อชุด
       การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 จากขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี 10   ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 
 

ท าการทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (Try Out) 

ติดต่อขอความร่วมมือจาก 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 

ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขั้นตอน
การด าเนินงาน 

การด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ท าการทดลองกบันกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 42    

ด าเนินการทดลองใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
เรียนรู้ดว้ยกิจกรรม 

กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรม 

หลงัการด าเนินการทดลอง 

วเิคราะห์เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค ์และ
ความพึงพอใจของนกัเรียน 
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การจัดกระท าต่อข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และการประเมินผลการทดลองของการพฒันาชุดกิจกรรม
การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยวธีิการทางสถิติ ดงัน้ี 
 1. การค านวณค่าสถิติพื้นฐานโดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และหาค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 2. การประเมินความสอดคล้องเชิงเน้ือหากบัวตัถุประสงค์ โดยวิเคราะห์หาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
 3. ระเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน คือ คะแนนเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

  สูตรหาค่าเฉล่ีย 
 

      X  =      
n
  

 

   เม่ือ       หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
    ∑x หมายถึง ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
         n  หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
  สูตรหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

      S.D.   =   
1)-(nn 

x)(xn 22   

 

   เม่ือ  S.D.  หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     ∑x หมายถึง ผลรวมคะแนนสอบ 
    ∑x2 หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       n  หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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 2. การหาค่าความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา    
ปีท่ี 4 
  สูตรหาค่าความเท่ียงตรง 
   

     IOC   =  
N
R  

 
   เม่ือ  IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
       ∑R แทน ผลคะแนนรวมความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
        N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  
 

 การพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  น้ีเป็นลกัษณะ
ของการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 3  สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
 

        แผนผงัการวจิัย 
ขั้นที่ 1 สร้างเคร่ืองมือ 

              แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
         ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ 
         และดา้นความคิดสร้างสรรค ์
              ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ 
         ดว้ยสมุดร่างภาพตามแนวคิดทฤษฎี 
         คอนสตรัคติวิสซึม เพ่ือส่งเสริม 
         ความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียน 
         ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
               แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์
        จากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ของ 
        นกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม 
            แบบสอบถามความพึงพอใจของ 
        นกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียน 
        การออกแบบศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ 
 
 

วธิีด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                                                  
 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นที ่2 ทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 3 วเิคราะห์ผลการวจิัย 
 

  

 

แกไ้ข 

1. ศึกษาสงัเคราะห์เอกสาร ต ารา      
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สมัภาษณ์ (Construct Interview) 

3. สร้างเคร่ืองมือ 
3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ 
3.2 แบบประเมินผลงานนกัเรียน 
3.3 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

4. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

5. ทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่ตวัอยา่ง  
(Try Out) 

ประเด็นขอ้มูลและค าถาม 

1. เน้ือหา/ขอ้มูล 
2. ภาพประกอบและส่ือ 
การเรียนรู้ 
3. แนวในการวดัและประเมิน 
ผลงานและความคิด
สร้างสรรค ์
 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ใน
ชุดกิจกรรมฯ 
2. แบบประเมินผลงาน
นกัเรียน 
3. แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค ์
4.  แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

ทดลอง  1. ผลของความคิด
สร้างสรรค ์ 
2. ผลของระดบัความ 
พึงพอใจ 

 

วิเคราะห์ผล ผลการวิจยั 
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บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4                   
มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4              
2) ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะของนักเรียนท่ีเรียนรู้จากชุดกิจกรรม        
การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ  3) ผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 
3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

 ตอนท่ี 2  ผลการประเมินความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะของนกัเรียนท่ีเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม    
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 ตอนท่ี 3  ผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ
ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 

ตอนที ่1  ผลการพฒันาชุดกจิกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี\
 คอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) ผลการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 2) ผลการศึกษาเอกสาร หนงัสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
และการสอนศิลปะ 3) ผลการศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 4) ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสอนศิลปะและผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์และ 5) ผลการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรม  
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 1.  ผลการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
พบว่า เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันานกัเรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล 
ทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า นกัเรียน   
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ   (หลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551, 2551: 1) 
  สาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระท่ี 1 ทศันศิลป์) มุ่งพฒันาให้นกัเรียนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจ มีทกัษะวิธีการทางศิลปะ เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ
เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551, 2551: 182)  สาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สาระท่ี 1 ทศันศิลป์ ก าหนดไวว้า่ นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) เม่ือ
เรียนวิชาศิลปะจะมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ และน าเสนอผลงานทาง
ทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งใช้เทคนิควิธีการของ
ศิลปินในการสร้างงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 2.  ผลการศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมและการสอน
ศิลปะ พบว่า การให้การศึกษาศิลปะแก่เด็ก ในกระบวนการเรียนและกิจกรรมท่ีมีความสอดคลอ้ง
เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวยั สามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรคแ์ละศิลปะนิสัย เพื่อใหน้กัเรียนมีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
  นอกจากน้ียงัพบว่า การจดักิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ สอดคลอ้ง และส่งเสริมกบั
รายวิชา เน้ือหา และวตัถุประสงค์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญัท่ี
นกัเรียนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ช่วยให้นกัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.  ผลการศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม พบว่า ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ 
เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับรู้ เป้าหมายของการสอนตามทฤษฎีจึง
สนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามถ่ายทอดความรู้ จึงมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่าง
เหมาะสมในแต่ละบุคคล 
  การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึมแบ่งออกเป็น 3 ล าดบั ดงัน้ี 
  3.1 ประเด็นปัญหา หรือส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ ตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนให้ความส าคญั 
หรือสนใจเพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจเบ้ืองตน้ในการเรียนรู้ หรือครูท าให้นกัเรียนเห็นวา่เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัส าหรับชีวติ (Assimilation) 
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  3.2 การทบทวนความรู้เดิม เป็นการพดูคุย สอบถามความรู้นั้นวา่มีมากนอ้ยเพียงใด  
เพื่อจะได้วางกลไกหรือยุทธศาสตร์การเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการถ่ายโอนขอ้มูลใน
สถานการณ์ท่ีนกัเรียนเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน (Disequilibrium) จะท าให้นกัเรียนพยายามปรับตวัให้
อยูใ่นภาวะสมดุล (Equilibrium)โดยใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) 
  3.3 การแสวงหาหนทางหรือทางเลือกดว้ยกระบวนการรู้คิด (Cognition) ซ่ึงใน
สถานการณ์น้ี นักเรียนจะใช้ข้อมูลพื้นฐานของตนเองมาไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ ด าเนินการ
ตรวจสอบ ประเมินเพื่อคล่ีคลายไปสู่ความกระจ่างในประเด็นปัญหา 

  ล าดบัขั้นทั้ง 3 ของการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมจะน าไปสู่       
การเกิดโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ก่อให้เกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีลึกซ้ึง
และตราตรึงอยูใ่นความทรงจ า (Engraved in the Memories)      
 4. ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะและผูเ้ช่ียวชาญด้านความคิด
สร้างสรรค ์
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ จ านวน     
3 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์จ านวน 3 ท่านไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
การวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 2) ขอบข่ายเน้ือหาและรูปแบบของชุด
กิจกรรม เร่ืองการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 3) ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 

  4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้าน    
การสอนศิลปะ จ านวน 3 ท่าน ทุกท่านมีประสบการณ์ดา้นการสอนศิลปะโดยมีประสบการณ์ใน
การท างาน ตั้งแต่ 10-30 ปี และผูใ้ห้สัมภาษณ์ดา้นความคิดสร้างสรรค์ จ  านวน 3 ท่าน ทุกท่านมี
ประสบการณ์ดา้นความคิดสร้างสรรค ์โดยมีประสบการณ์ในการท างาน ตั้งแต่ 15-30 ปี 

  4.2 ขอบข่ายเน้ือหาและรูปแบบของชุดกิจกรรมเร่ืองการออกแบบทางศิลปะดว้ย
สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   ผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์ ขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาและรูปแบบของชุดกิจกรรมท่ีมี
ความเหมาะสมกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 6 ท่าน พบวา่ ชุดกิจกรรมควรมี
เน้ือหาครอบคลุมเร่ืองทศันธาตุและการจดัองคป์ระกอบ มุ่งเนน้ให้นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานลงใน
สมุดร่างภาพ ภายใต้ล าดับขั้ นตอนแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ภายในชุดกิจกรรม
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ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ในการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมท่ี
ครอบคลุมเน้ือหาและกิจกรรมจะช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์เน้นการปฏิบติัท่ี
แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตวัของนักเรียน มีส่ือประกอบการเรียนรู้และตวัอย่างผลงานท่ีมีความ
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และสามารถเลือกใช้เทคนิควิธีการในการ
สร้างสรรค์ผลงานให้มีความเหมาะสมกบัใบงานและเวลาท่ีก าหนด การวดัและประเมินมีความ
เหมาะสมกบันกัเรียน 

  4.3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ คือ ควรมีการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองให้นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมศิลปะลงในสมุดร่างภาพ เพื่อให้นกัเรียนเกิดทกัษะและเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ผลงานทางศิลปะ สามารถน าไปพฒันาต่อยอดไดใ้นอนาคต 

  สรุปผลจากการสัมภาษณ์ สอบถามผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันาชุดกิจกรรม          
การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชุดกิจกรรมควรพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจเร่ือง ทศันศิลป์และการออกแบบ และให้นกัเรียนเกิดทกัษะ กระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะและเก็บรวบรวมขอ้มูลลงในสมุดร่างภาพ ชุดกิจกรรมควรมีภาพตวัอย่างผลงาน
ประกอบ เน้ือหามีล าดับขั้นตอน อ่านเข้าใจง่าย กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง          
มีความเหมาะสมกบัวยัและเวลาท่ีก าหนด ส่ือประกอบการเรียนรู้และภาพตวัอยา่งผลงานบนัทึกลง
แผน่ซีดีและใชคู้่กบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
 5.  การสร้างและพฒันาชุดกิจกรรม 
  การสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
หลงัจากท่ีผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ด้านการสอนศิลปะ และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์แล้ว ผูว้ิจยัจึงสร้างและพฒันาชุดกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี      
1) สร้างชุดกิจกรรมฉบบัร่าง 2) ประเมินชุดกิจกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง และ 3) การด าเนินการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขและทดลองชุดกิจกรรม 
  5.1 สร้างชุดกิจกรรมฉบบัร่าง  

   จากผลการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ ประกอบดว้ย 1) ผลการศึกษาวิเคราะห์
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 2) ผลการศึกษาเอกสาร หนงัสือและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมและการสอนศิลปะ 3) ผลการศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม) และ 
4) ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะและผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรคผ์ูว้ิจยั
ได้ก าหนดเน้ือหากิจกรรมเพื่อสร้างชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตาม



 91 

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ฉบบัร่าง ประกอบดว้ย 1) ค าช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรม ไวใ้ห้ครูผูส้อนไดท้  าความเขา้ใจก่อนใชชุ้ด
กิจกรรม 2) วตัถุประสงคข์องชุดกิจกรรม 3) บทบาทและคุณสมบติัของครูท่ีควรมีต่อชุดกิจกรรม
การสอนแบบทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อให้ครูผูส้อนท าความเข้าใจในบทบาทและคุณสมบติั   
ในการสอนตามแนวทางทฤษฎี    4) บทบาทของนกัเรียนท่ีควรมีต่อชุดกิจกรรมการสอนแบบ       
คอนสตรัคติวิสซึม ครูผูส้อนอ่านท าความเขา้ใจ และอธิบายให้นกัเรียนฟัง เพื่อเป็นขอ้ก าหนดใน
การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมภายใตท้ฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 5) แผนการจดัการเรียนรู้ 
ภายในแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ ส่ือวีดีทศัน์  และตวัอยา่งผลงาน 
การน าเสนอเน้ือหาผ่านโปรแกรมน าเสนอ (Power Point) เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจ      
6) ใบความรู้และใบงาน 7) แบบประเมินผลงานด้านการออกแบบ  8) แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ และ 9) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
   5.1.1 ค าช้ีแจงในการใช้ชุดกิจกรรม ส าหรับครูผูส้อน ในการใช้ชุดกิจกรรม
การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีดงัต่อไปน้ี 

     5.1.1.1 ครูผูส้อนอ่านค าช้ีแจง ล าดบัขั้นการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัค
ติวสิซึมและบทบาทหนา้ท่ีของครูและนกัเรียนท่ีควรมีต่อกิจกรรมการสอนแบบคอนสตรัคติวิสซึม
ใหเ้ขา้ใจก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
     5.1.1.2 ก่อนด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเร่ือง ครูผูส้อน
ควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ ก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านส่ือการเรียนรู้ 
วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อให้การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปดว้ยความสะดวก ราบร่ืน 
      5.1.1.3 ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการเรียนรู้ในแต่ละเร่ือง 
     5.1.1.4 ภาคผนวกทา้ยชุดกิจกรรม ประกอบด้วย แบบประเมินผลงาน
ดา้นการออกแบบ  
   5.1.2 วตัถุประสงคข์องชุดกิจกรรม มีดงัน้ี 
     5.1.2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสาระการเรียนรู้
ทศันศิลป์ เร่ืองทศันศิลป์และการออกแบบ 
     5.1.2.2 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะและการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าไปสู่การออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป 
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     5.1.2.3 เพื่อให้นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ 
     5.1.2.4 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียน สามารถน าไปต่อ
ยอดและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
   5.1.3 บทบาทและคุณสมบติัของครูท่ีควรมีต่อกิจกรรมการสอนแบบทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึมเป็นค าอธิบายบทบาทและคุณสมบติัของครูท่ีต้องค านึงถึงในการสอนแบบ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
   5.1.4 บทบาทของนกัเรียนท่ีควรมีต่อกิจกรรม การสอนแบบทฤษฎีคอนสตรัค
ติวสิซึม เป็นค าอธิบายบทบาทของนกัเรียนท่ีควรปฏิบติัในการเรียนแบบคอนสตรัคติวสิซึม 
   5.1.5 แผนการจดัการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุด
ร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีจ  านวน 9 แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง
สมุดร่างภาพ 2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง จุด 3) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง เส้น 4) แผน          
การจดัการเรียนรู้ เร่ืองรูปร่าง 5) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง รูปทรง 6) แผนการจดัการเรียนรู้    
เร่ืองสี 7) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พื้นผิว 8) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ทศันธาตุและการจัด
องคป์ระกอบ และ 9) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การอภิปรายการออกแบบ 
   5.1.6 แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบ เพื่อประเมินผลงานของนกัเรียน 
(อยูใ่นแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน) ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี 1) ผลงานตรงตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนด 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การใชเ้ทคนิคและวสัดุ 4) ความสวยงาม และ 5) การตรง
ต่อเวลา 
  5.2 ประเมินชุดกิจกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
   ผูว้จิยัไดส้ร้างชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ฉบบัร่าง 
ผลจากการตรวจสอบชุดกิจกรรมฉบบัร่าง โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้งและให้
ขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษามาสังเคราะห์ แลว้น าขอ้มูลมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรมตามค าแนะน า แลว้จึงน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินความ
ถูกตอ้ง เหมาะสม แลว้น าผลการตรวจสอบ มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่ง 0.83 ถึง 1.00  
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  5.3 การด าเนินการพฒันา ปรับปรุงแกไ้ขและทดลองชุดกิจกรรม  
   หลงัจากการแก้ไขปรับปรุงชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่าง
ภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ผูว้ิจยัได้น าชุดกิจกรรมท่ี
ปรับปรุงแกไ้ข ไปทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง (Tryout) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนประสาทรัฐ ประชากิจ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 10 คน ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2556 ด้วยตวัผูว้ิจยัเอง โดยผูว้ิจยัทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 2 แผนการจดั          
การเรียนรู้ คือ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองเส้น และแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองรูปร่าง ใช้เวลา
แผนการจดัการเรียนรู้ละ 1 ชัว่โมง พบว่านกัเรียนมีความกระตืนรือร้นในการเรียนและการปฏิบติั
กิจกรรม มีความต่ืนเตน้และสนใจส่ือการเรียนการสอนและการน าเสนอเน้ือหาจากบทเรียน สนุก
กบัการปฏิบติักิจกรรมการสร้างสรรคผ์ลงาน 
   จากการน าแผนการจดัการเรียนรู้ ในชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ย
สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไปใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ชุด
กิจกรรมมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ซ่ึงขอ้ท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข มีดงัน้ี 

   5.3.1 ปรับปรุงใบความรู้ ปรับลดเน้ือหาในใบความรู้ใหก้ระชบัข้ึน 

   5.3.2 ปรับปรุงค าสั่งและค าอธิบายในใบงานใหก้ระชบัและเขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน 

   5.3.3 เพิ่มเติมผลงานตวัอย่าง เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานมากข้ึน 

 จากนั้นผูว้ิจยัน าชุดกิจกรรมท่ีผ่านแกไ้ขปรับปรุงแลว้กลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพชุดกิจกรรม มีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4   ล      เ                   การออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ  
 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 
รายการประเมิน 

ผลการวเิคราะห์ 
x̄  S.D. ระดบั

คุณภาพ 
ด้านเนือ้หา 
เน้ือหามีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทางทศันศิลป์ 

5.00 0.00 ดีมาก 

เน้ือหามีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
ด้านกจิกรรมในการใช้สมุดร่างภาพ 
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย น่าสนใจ และสอดรับกบัการใช ้    
สมุดร่างภาพ 

5.00 0.00 ดีมาก 

กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการออกแบบทางทศันศิลป์ มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน 
สามารถปฏิบติัได ้

4.83 0.40 ดีมาก 

กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 4.83 0.40 ดีมาก 
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมเอ้ือต่อการแสดงออกทางความคิดของนกัเรียน
ไดอ้ยา่งอิสระ ผา่นสมุดร่างภาพ 

4.83 0.40 ดีมาก 

กิจกรรมการเรียนรู้สามารถช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการคิดสร้างสรรคใ์หก้บันกัเรียน
ไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.00 0.00 ดีมาก 

ด้านส่ือการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.00 0.00 ดีมาก 

ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
ส่ือการเรียนรู้กระตุน้/ เ              ง     ของ   เ     4.83 0.40 ดีมาก 
ภาพรวมของชุดกจิกรรม 
ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนสามารถมีความรู้ความเขา้ใจศิลปะมากข้ึน 

5.00 0.00 ดีมาก 

ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดทกัษะกระบวนการในการ
สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นระบบ 

4.83 0.40 ดีมาก 

ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์หก้บันกัเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
รวม 4.94 0.14 ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่าง
ภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมมีคุณภาพอยูท่ี่ระดบั      (x̄ = 4.94, S.D.= 0.14) 
 

 ผลการทดลอง 
 ผูว้ิจยัได้น าชุดกิจกรรมดงักล่าวไปทดลองกบันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง ชั้นมธัยมศึกษา          

ปีท่ี 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 42 คน 
 จากผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วย  
การเรียนรู้เร่ืองสมุดร่างภาพ จ านวน 9 แผนการจดัการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัเป็นผูท้ดลองใชชุ้ดกิจกรรม
ดว้ยตวัเอง มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.  ผูว้จิยัอธิบายท่ีมาของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองสมุดร่างภาพ 
โดยสังเขป บอกขอ้ตกลงและบทบาทของนกัเรียนในการเรียนแบบคอนสตรัคติวิสซึม ให้นกัเรียน
เขา้ใจ 

 2.  ด าเนินการใชชุ้ดกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 9 แผนการจดัการเรียนรู้ โดยมี
ขั้นตอนในแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูผูส้อนกระตุน้/เร้าใหน้กัเรียนเกิดความ 
กระหาย/อยากเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ผ่านส่ือการเรียนรู้ หรือภาพ
ประกอบการเรียนรู้  

  ข         ข       ง  ง     ล   คือ ขั้นตอนท่ีครูผูส้อนและนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ 
   ระหวา่งกนั มีการทบทวนความรู้ สอบถาม หาขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้าง 
   บรรยากาศในหอ้งเรียนใหน่้าเรียน เป็นกนัเอง และเป็นการสร้างแรงจูงใจให ้
   นกัเรียนสนใจ อยากเรียนรู้  
  ข         ข      งลง       ง    คือ ขั้นตอนการปฏิบติังานสร้างสรรคก์ารออกแบบ 
   ผลงานลงในสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดของตนเอง  
  ข         ข        ล    เ    ล คือ การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน เพื่อสรุป 
   แนวความคิดและผลงานของนกัเรียนแต่ละคน และประเมินผลงานโดย 
   ครูผูส้อน 

 3.  หลงัจากด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 9 แผน ให้นกัเรียนท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี      
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คอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 รายละเอียดของ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 5  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
 

 

ท่ี 
 

วนั/เดือน/ปี 
แผนการ

จดัการเรียนรู้ 

 

รายการทดลอง 
ระยะเวลา/
ชัว่โมง 

1 16 สิงหาคม 2556 1 เร่ืองสมุดร่างภาพ 2 
2 23 สิงหาคม 2556 2 เร่ืองจุด 1 
3 23 สิงหาคม 2556 3 เร่ืองเส้น 1 
4 30 สิงหาคม 2556 4 เร่ืองรูปร่าง 1 
5 30 สิงหาคม 2556 5 เร่ืองรูปทรง 1 
6 6 กนัยายน 2556 6 เร่ืองสี 1 
7 6 กนัยายน 2556 7 เร่ืองพื้นผวิ 1 
8 13 กนัยายน 2556 8 เร่ืองทศันธาตุและการจดั 

องคป์ระกอบ 
1 

9 20 กนัยายน 2556 9 เร่ืองการอภิปราย 
การออกแบบ 

1 

  
 จากตารางท่ี 5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง มีรายละเอียดผลการจดัการเรียนรู้ 

ดงัต่อไปน้ี 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองสมุดร่างภาพ พบว่า นักเรียนมีความสนใจส่ือและ      
การน าเสนอเน้ือหา และสามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนได ้แต่เน่ืองจากนกัเรียนไม่คุน้เคยกบั
การปฏิบติักิจกรรมเย็บสมุดมาก่อน ผูว้ิจยัจึงตอ้งคอยช่วยเหลือและให้ค  าแนะน า ขณะนักเรียน
ปฏิบติักิจกรรม ผูว้ิจยัเปิดภาพตวัอย่างผลงานให้นักเรียนดูและพบว่า สามารถช่วยให้นักเรียน     
ส่วนใหญ่มีแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานตามกิจกรรมท่ีก าหนดได ้
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองจุด พบวา่นกัเรียนมีความเขา้ใจเน้ือหาและกิจกรรมเป็น
อย่างดีพร้อมทั้งผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ และปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
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นกัเรียนบางคนไม่กลา้ลงมือปฏิบติักิจกรรม เน่ืองจากการใชเ้ทคนิคท่ีไม่คุน้เคย กลวังานเสีย ผูว้ิจยั
ตอ้งคอยแนะน าเพื่อใหท้นัก าหนดเวลา 
 แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี 3 เร่ืองเส้น พบวา่ นกัเรียนมีความเขา้ใจ เน้ือหาและกิจกรรม 
นกัเรียนส่วนใหญ่ขาดความมัน่ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน มีปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง      
ตากบัมือ ผูว้จิยัแนะน าใหน้กัเรียนท าซ ้ ามากๆ  เพื่อเพิ่มความมัน่ใจและความสัมพนัธ์ของอวยัวะใน
ร่างกายในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองรูปร่าง พบวา่ นกัเรียนมีความเขา้ใจ เน้ือหาและกิจกรรม 
สร้างสรรคผ์ลงานไดท้นัก าหนดเวลา 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองรูปทรง พบวา่ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาและ
กิจกรรม แยกแยะไดร้ะหวา่งรูปร่างกบัรูปทรง สามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ืองสี พบว่า นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองทฤษฎีสี 
สามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดต้ามความชอบของตนเอง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ืองพื้นผวิ พบวา่ นกัเรียนมีความเขา้ใจ เน้ือหาและกิจกรรม 
สามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดท้นัก าหนดเวลา 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ืองทศันธาตุและการจดัองค์ประกอบ พบว่า นักเรียน
สามารถเลือกใชท้ศันธาตุในการจดัองค์ประกอบ และเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานตาม
แนวทางของตนเองได ้ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 การอภิปรายการออกแบบ พบวา่ นกัเรียนสามารถสรุปและ
อภิปรายแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานหนา้ชั้นเรียน และเห็นวา่สมุดร่างภาพมีความส าคญั
ในการสร้างสรรคผ์ลงานและมีความส าคญัในชีวติประจ าวนั 
 สรุป นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาและสามารถปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรคผ์ลงานได้
ดว้ยตนเอง ในแผนการจดัการเรียนรู้แรกๆ นกัเรียนใชเ้วลาในการคิดนาน ไม่มัน่ใจและไม่คุน้เคยใน
การสร้างสรรคผ์ลงาน ต่อมาเม่ือนกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ และมีภาพตวัอยา่งผลงานเป็น
แนวทาง นกัเรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดต้ามวตัถุประสงค ์และภายในเวลาท่ีก าหนด 
 เม่ือผูว้ิจยัด าเนินการทดลองเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ผลการประเมินแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หลงัเรียน และผลการประเมินผลงานดา้นการออกแบบ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6  ผลการประเมินผลงานดา้นการออกแบบ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ (n = 42) 
 

 
แผนท่ี 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

อาจารย/์ผูเ้ช่ียวชาญ 
(คะแนนเตม็ 15) 

 
x̄ 

 
S.D. 

 
ล าดบั 

1 2 3 

1 สมุดร่างภาพ 12.38 12.60 12.40 12.46 0.90 6 
2 จุด 12.98 13.10 12.79 12.95 0.81 2 
3 เส้น 12.67 12.81 12.71 12.73 0.61 4 
4 รูปร่าง 12.74 12.71 12.76 12.74 0.45 3 
5 รูปทรง 13.93 13.88 13.95 13.92 0.78 1 
6 สี 12.67 12.50 12.36 12.51 0.58 5 
7 พื้นผวิ 12.50 12.31 12.48 12.43 0.78 7 
8 ทศันธาตุและการจดั 

องคป์ระกอบ 
12.14 11.98 12.21 12.11 0.69 8 

 เฉล่ียรวม 12.75 12.74 12.71 12.73 0.70 - 
 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ ผลการประเมินผลงานดา้นการออกแบบพบวา่ ผลการประเมินผล
งานดา้นการออกแบบ จากแผนการจดัการเรียนรู้ในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก (x̄ = 12.73, 
S.D. = 0.70) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองรูปทรงมีคะแนนมาเป็นล าดบัแรก (x̄ = 13.92, S.D. =  0.78) 
ล าดบัท่ี 2 คือ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองจุด (x̄ = 12.95, S.D. = 0.81)   ล าดบัท่ี 3 คือ แผนการจดั   
การเรียนรู้เร่ืองรูปร่าง (x̄ = 12.74, S.D. = 0.81) ล าดบัท่ี 4 คือ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองเส้น (x̄ = 
12.73, S.D. = 0.61) ล าดบัท่ี 5 คือ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสี (x̄ = 12.51, S.D. = 0.58) ล าดบัท่ี 6 
คือ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสมุดร่างภาพ (x̄ = 12.46, S.D. = 0.90) ล าดบัท่ี 7 คือ แผนการจดั   
การเรียนรู้เร่ืองพื้นผิว (x̄ = 12.43, S.D. = 0.78) และล าดบัสุดทา้ย แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองทศัน
ธาตุและการจดัองคป์ระกอบ (x̄ = 12.11, S.D. = 0.69) ตามล าดบั 
 

ตอนที ่2  ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะของนักเรียนทีเ่รียนรู้ด้วย 
 ชุดกจิกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎ ี
 คอนสตรัคติวสิซึม เพือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลขอ้มูลในการทดลองคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าคะแนนจาก
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ย
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สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 42 คน มาวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูล ปรากฏดงั
ตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 7  การวเิคราะห์ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน (n = 42) 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ อาจารย/์   เ         ผลการวเิคราะห์ 

1 2 3 x̄ S.D. 
1. ความคิดคล่องแคล่ว 3.69 4.05 3.88 3.87 0.62 

2. ความคิดยดืหยุน่ 3.67 3.79 3.67 3.56 0.98 

3. ความคิดริเร่ิม 3.83 3.69 3.69 3.74 0.43 

4. ความคิดละเอียดลออ  3.69 3.90 3.69 3.76 0.52 

เฉล่ียรวม 3.72 3.85 3.75 3.73 2.13 

 
 จากตารางท่ี 7 การวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ปรากฏว่า ความคิด

สร้างสรรคข์องนกัเรียนหากวิเคราะห์รายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความคิดคล่องแคล่ว (x̄ = 3.87, S.D. = 
0.62) ดา้นความคิดยืดหยุน่ (x̄ = 3.56, S.D. = 0.98) ดา้นความคิดริเร่ิม (x̄ = 3.74, S.D. = 0.43) และ
ดา้นความคิดละเอียดลออ (x̄ = 3.76, S.D. = 0.52) รวมผลการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรคท์ั้ง          
4 ดา้น (x̄ = 3.73, S.D. = 2.13) พบวา่ ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี  
 

ตอนที ่3  ผลความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อชุดกจิกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวสิซึม เพือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 
จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 42 คน หลงัจากเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่าง
ภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผูว้ิจยัไดน้ าผลจากการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุด
ร่างภาพตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉล่ีย (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)              
มีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 8  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ 
 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ขอ้
ท่ี 

 

ขอ้ค าถาม 
 

x̄  
 

S.D. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

 

ล าดบั 

 ด้านเนือ้หา 4.73 0.09 มากท่ีสุด 2 
1 เน้ือหามีความหลากหลาย น่าสนใจ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 1 
2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 4.67 0.61 มากท่ีสุด 3 
3 เน้ือหาสามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์

ไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.69 0.60 มากท่ีสุด 2 

 ด้านกจิกรรม 4.65 0.14 มากท่ีสุด 3 
4 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย น่าสนใจ 4.64 0.48 มากท่ีสุด 2 
5 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 4.60 0.63 มากท่ีสุด 3 
6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง 4.81 0.40 มากท่ีสุด 1 
7 กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม สามารถปฏิบติัไดเ้สร็จ 

ทนัเวลาท่ีก าหนด 
4.45 0.67 มากท่ีสุด 4 

8 กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมเอ้ือต่อการแสดงออก
ทางความคิดของนกัเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 3 

9 กิจกรรมการเรียนรู้สามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพในการคิด
สร้างสรรคใ์หก้บันกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

4.81 0.40 มากท่ีสุด 1 
 

 ด้านส่ือการเรียนรู้ 4.79 0.04 มากท่ีสุด 1 
10 ส่ือการเรียนรู้มีความหลากหลาย น่าสนใจ 4.76 0.43 มากท่ีสุด 3 
11 ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 4.76 0.43 มากท่ีสุด 3 
12 ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
4.81 0.40 มากท่ีสุด 2 

13 ส่ือการเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถปฏิบติัตามไดง่้าย 4.83 0.38 มากท่ีสุด 1 
 ด้านการประเมนิ 4.65 0.06 มากท่ีสุด 3 

14 นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัวธีิการวดัและประเมินผล 4.69 0.52 มากท่ีสุด 1 
15 นกัเรียนมีความพึงพอใจในการน าเสนอผลงาน 

หนา้ชั้นเรียน 
4.60 0.66 มากท่ีสุด 2 

 รวมเฉล่ีย 4.71 0.07 มากท่ีสุด - 
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 จากตารางท่ี 8 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ
ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม      
การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ     
มากท่ีสุด ซ่ึงมีค่ารวมเฉล่ีย (x̄ = 4.71, S.D. = 0.07) และเม่ือแยกเป็นดา้น โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย 
ไดด้งัน้ี ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความพึงพอใจดา้นส่ือการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.79, S.D. = 0.04) 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจดา้นเน้ือหามีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.73, S.D. = 0.09) ต ่าสุดคือ ความพึงพอใจ
ดา้นกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.65, S.D. = 0.14) และความพึงพอใจดา้นการประเมิน มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 
4.65, S.D. = 0.14) เม่ือพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้นพบวา่ 
 ดา้นเน้ือหา นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 2 (x̄ = 4.73, S.D. 
= 0.09)  เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี เน้ือหามีความหลากหลาย น่าสนใจ 
(x̄ = 4.48, S.D. = 0.38) เน้ือหาสามารถกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี    
(x̄ = 4.67, S.D. = 0.61) และเน้ือหามีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน (x̄ = 4.69, S.D. = 0.60)  
 ดา้นกิจกรรม นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 3 (x̄ = 4.65, 
S.D. = 0.14) เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีกิจกรรมการเรียนรู้มีความชดัเจน 
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง (x̄ = 4.64, S.D. = 0.48) กิจกรรมการเรียนรู้สามารถช่วยเพิ่มศกัยภาพใน     
การคิดสร้างสรรคใ์ห้กบันกัเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน (x̄  = 4.60, S.D. = 0.63) กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
หลากหลายน่าสนใจ (x̄ = 4.81, S.D. = 0.40) กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมเอ้ือต่อการแสดงออก
ทางความคิดของนกัเรียนไดอ้ย่างอิสระ (x̄  = 4.45, S.D. = 0.67) กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน (x̄ = 4.60, S.D. = 0.50) และกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมสามารถ
ปฏิบติัไดเ้สร็จทนัเวลาท่ีก าหนด (x̄  = 4.81, S.D. = 0.40)  
 ดา้นส่ือการเรียนรู้ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 1 (x̄  = 
4.79, S.D. = 0.04) เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ส่ือการเรียนรู้มีความชดัเจน 
สามารถปฏิบติัตามไดง่้าย (x̄  = 4.76, S.D. = 0.43) ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ (x̄  = 4.76, S.D. = 0.43) ส่ือการเรียนรู้มีความหลากหลายน่าสนใจ (x̄  =4.81, 
S.D. = 0.40) และส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน (x̄  = 4.83, S.D. = 0.38)  
 ดา้นการประเมิน นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 4 (x̄  = 
4.65, S.D. = 0.06) เม่ือพิจารณารายขอ้ โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี นกัเรียนมีความพึงพอใจกบั
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วิธีการวดัและประเมินผล (x̄  = 4.69, S.D. = 0.52) นกัเรียนมีความพึงพอใจในการน าเสนอผลงาน
หนา้ชั้นเรียน (x̄  = 4.60, S.D. = 0.66) 
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บทที ่ 5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 ในการวิจยัเร่ือง “การพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4” 
เป็นการวิจยัเชิงวิจยัและพฒันา (Research And Development) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ      
1) พฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  2) ประเมินความคิดสร้างสรรค์
จากผลงานศิลปะของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่าง
ภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี     

 1.  ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ จ านวน       
3      และ   เช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์จ านวน 3      
 2.  การทดลอง  
  2..1 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี  
  2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มวชิาเลือกศิลปะ โรงเรียน
พรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 42 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตวัแปรท่ีศึกษา คือ 
 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ การออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 
 ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ 

1. ความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 ท่ีเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี          
คอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
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 2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม             
การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  
 1.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบ

ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ และดา้นความคิดสร้างสรรค์ 

 2.  ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4    

 3.  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะ (สมุดร่างภาพ) ของนกัเรียนท่ี
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะ
ดว้ยสมุดร่างภาพ โดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวิสซ่ึม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ด าเนินการ
เก็บขอ้มูลทุกขั้นตอนดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอแบบพรรณาความ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 ผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ปรากฏผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัจาก
ผูว้ิจยัศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ผลการศึกษา
เอกสาร หนังสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมและการสอนศิลปะ ผลการศึกษาทฤษฎี        
คอนสตรัคติวิสซึม  ผลการสัมภาษณ์และผลการประเมินจาก ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์และพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   
ปีท่ี 4  มีส่วนประกอบดงัน้ี  1) ค าน า 2) ค  าช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรม 3) วตัถุประสงค ์4) บทบาท
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และคุณสมบติัของครู 5) บทบาทของนักเรียน 6) แผนการจดัการเรียนรู้ 9 แผน ประกอบด้วย 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองสมุดร่างภาพ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองจุด แผนการจดั          
การเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองเส้น แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองรูปร่าง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง
รูปทรง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ืองสี แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ืองพื้นผิว แผนการจดั         
การเรียนรู้ท่ี 8 เร่ืองทศันธาตุและการจดัองค์ประกอบ   และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ือง            
การอภิปรายการออกแบบ 7) ใบความรู้ 8) ใบงาน 9) แบบประเมินผลงานด้านการออกแบบ           
10) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ และ 11) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุด
กิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีระดบัคุณภาพ    
อยูใ่นระดบัดีมาก (x̄ = 4.94, S.D.= 0.14) 

  หลงัน าชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไปทดลองกบั
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี 
พบว่า ผลการประเมินดา้นการออกแบบของนกัเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก (x̄ = 12.73, 
S.D.= 0.70) สามารถแบ่งรายแผนการจดัการเรียนรู้ ไดด้งัน้ีคือ นกัเรียนมีคะแนนจากแผนการจดั  
การเรียนรู้เร่ืองรูปทรงมีคะแนนมาเป็นล าดบัแรก (x̄ = 13.92, S.D. = 0.78)    ล าดบัท่ี 2 คือ แผน     
การจดัการเรียนรู้เร่ืองจุด (x̄ = 12.95, S.D. = 0.81) ล าดบัท่ี 3 คือ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองรูปร่าง 
(x̄ = 12.74, S.D. = 0.81) ล าดบัท่ี 4 คือ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองเส้น (x̄ = 12.73, S.D. = 0.61) 
ล าดบัท่ี 5 คือ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสี (x̄ = 12.51, S.D. = 0.58)   ล าดบัท่ี 6 คือ แผนการจดั      
การเรียนรู้เร่ืองสมุดร่างภาพ (x̄ = 12.46, S.D. = 0.90) ล าดบัท่ี 7 คือ แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง
พื้นผิว (x̄ = 12.43, S.D. = 0.78) และล าดบัสุดทา้ย แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองทศันธาตุและการจดั
องคป์ระกอบ (x̄ = 12.11, S.D. = 0.69) ตามล าดบั 
 2. ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผูว้จิยัแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 
4             ดา้นความคิดคล่องแคล่ว (x̄ = 3.87, S.D. = 0.62) ดา้นความคิดยืดหยุน่ (x̄ = 3.56, S.D. 
= 0.98) ดา้นความคิดริเร่ิม (x̄ = 3.74, S.D. = 0.43) และดา้นความคิดละเอียดลออ (x̄ = 3.76, S.D. = 
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0.52) รวมผลการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรคท์ั้ง 4 ดา้น (x̄ = 3.73, S.D. = 2.13) จากผลการ
วเิคราะห์ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน พบวา่ ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี 
 3. ผลความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุด
ร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดซ่ึงมีค่ารวมเฉล่ีย (x̄ = 4.71, 
S.D. = 0.07) และเม่ือแยกเป็นดา้น โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ความพึงพอใจดา้นส่ือการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.79, S.D. = 0.04) รองลงมาคือ ความพึงพอใจดา้น
เน้ือหา มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.73, S.D. = 0.09) ต ่าสุดคือ ความพึงพอใจดา้นกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.65, 
S.D. = 0.14) และความพึงพอใจดา้นการประเมิน มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.65, S.D. = 0.14) 
 

อภิปรายผล 
 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4” 
ผูว้จิยัไดท้  าการอภิปรายผลจากขอ้คน้พบในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1. ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผล    
การประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุด
ร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 (x̄ = 4.94, S.D.= 0.14) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนอยา่ง
เป็นระบบ โดยไดพ้ฒันาจากการศึกษาหลกัสูตร หนงัสือ เอกสาร ทฤษฎี และขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยมุ่งหวงัให้ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค-   
ติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แลว้ก าหนด
เป็นโครงร่างเน้ือหากิจกรรม แล้วลงมือออกแบบสร้างชุดกิจกรรมฉบบัร่าง  เม่ือสร้างเสร็จแล้ว 
น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้น าผลมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้
น าไปทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 10 คน จากนั้นแกไ้ขปรับปรุงแลว้น ากลบัไป
ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม แลว้จึงน าชุดกิจกรรมไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 42 คน จึงสามารถกล่าวไดว้่า ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยสามารถน าไปเป็นคู่มือและแนวทางในการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และสามารถพฒันาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ตาม
ตอ้งการ และจากการทดลอง คือ นักเรียนกลุ่มวิชาเลือกศิลปะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดั
เพชรบุรี จ  านวน 42    เป็นเวลา          ง มี               เ        พบว่า ผลการประเมิน      
การออกแบบทางศิลปะของนกัเรียนในภาพรวมมีระดบัคะแนนอยูใ่นระดบัดีมาก (x̄ =12.73, S.D.= 
0.70) สอดคลอ้งกบัการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาชุด
กิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ตามแนวคิดของ สังคม ทองมี (2534: 
18) กล่าววา่ ศิลปศึกษา หมายถึง วิชาท่ีจดัการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างศิลปะนิสัยท่ีดีให้แก่เด็ก 
โดยให้เด็กแสดงออกซ่ึงความสามารถทางด้านการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์
ภายนอกและเกิดจากจินตนาการอยา่งอิสระของนกัเรียน ซ่ึงสามารถแสดงออกไดห้ลายลกัษณะใน
การกระท ากิจกรรรมศิลปะประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการรู้คุณค่าทางศิลปะ โดยครูจดัประสบการณ์
ให้สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัวุฒิภาวะ เพื่อให้เด็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงแนวคิดน้ียงัสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (2551: 22) ดา้นการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั โดยเลือกใช้
วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้นกัเรียนไดพ้ฒันา
เตม็ตามศกัยภาพ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (2551: 182) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจินตนาการทาง
ศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์กิจกรรมทาง
ศิลปะช่วยพฒันานกัเรียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่    
การพฒันาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงออกอยา่งอิสระอนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกวา่รับความรู้ ดงันั้น เป้าหมายของ
การสอนจะมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนลงมือกระท าในการสร้างความรู้มากกวา่ เป็นผูรั้บการถ่ายทอดความรู้
จากครูผูส้อน ท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเก่ียวขอ้งและ
เสริมสร้างความเขา้ใจของนกัเรียน   และยงัสอดคลอ้งกบั ยุวดี เยี่ยมแสง (2542: 98) ท าการศึกษา
เก่ียวกบั การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม โดยใช้โมเดลการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากนกัเรียน  
ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบนิเวศ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ผลการวิจยัพบว่า การน าโมเดล    
การเรียนรู้มาใช้ในการสอน ท าให้นักเรียนได้สัมผสักบัประสบการณ์ตรง โดยการน าความรู้ทั้ง
ความรู้เดิมท่ีมีอยู ่และความรู้ท่ีไดรั้บเขา้มาใหม่จากการเรียนและการลงมือปฎิบติั มาบูรณาการและ
ใชใ้นการตีความหมายขอ้มูล ช่วยใหน้กัเรียนมีมโนมติท่ีถูกตอ้งมากข้ึน ซ่ึงการเรียนดว้ยชุดกิจกรรม 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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จะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรรณี ทองสุกใส (2550: 
103) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เ ร่ือง ทัศนธาตุส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และอาภา พูลขวญั (2554: 86)ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาชุดการเรียนรู้  เร่ือง 
การเสริมสร้างสุขภาพในการป้องกนัโรค ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 3 พบวา่ ชุดการเรียนรู้มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั   .  /  .     ง    เ       ก าหนดไว ้และผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัสุนทรีย ์วฒันาพนัธ์ (2546: 
95) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะปฏิบติัความคิดสร้างสรรค์ประกอบการสอน พบว่า ผลทาง   
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบั ติความคิด
สร้างสรรคป์ระกอบการสอนสูงกวา่ก่อนการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องแสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรมในการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
ท่ีดีข้ึน  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน 
 2. ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยชุด
กิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังจากทดลองกับนักเรียน            
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 42    กลุ่มวิชาเลือกศิลปะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า 
จากผลการประเมินแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หากวิเคราะห์รายด้าน ได้แก่   
ดา้นความคิดคล่องแคล่ว (x̄ = 3.87, S.D. = 0.62) ดา้นความคิดยืดหยุน่ (x̄ = 3.56, S.D. = 0.98) ดา้น
ความคิดริเร่ิม (x̄ = 3.74, S.D. = 0.43) ดา้นความคิดละเอียดลออ (x̄ = 3.76, S.D. = 0.52) และมีผล
ความคิดสร้างสรรค์ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (x̄ = 3.73, S.D. = 2.13) ซ่ึงหมายถึง นกัเรียนสามารถคิด
ได้อย่างหลากหลาย ภายใต้กรอบของเวลาท่ีก าหนด สามารถคิดนอกกรอบ คิดวางแผนและ
แกปั้ญหาในการออกแบบไดดี้ มีความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากเดิม สามารถประยุกต์ ดดัแปลง
และน าไปใช้ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ สามารถคิด ตกแต่งรายละเอียดเพื่อขยายแนวความคิดได้ในระดบัดี 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การน ารูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึม และรูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ ผสมผสานจนมีขั้นตอน คือ ขั้นการก าหนด
ปัญหาและส่ิงท่ีสนใจ ขั้นสร้างแรงบนัดาลใจ ขั้นร่างลงสมุดร่างภาพ และขั้นสรุปและประเมินผล 
ซ่ึงท าให้นักเรียนสนใจการเรียน มีความกระตือรือร้น สนุก มัน่ใจ กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ ช่วย
เสริมสร้างพฒันาการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน และยงัเสริมสร้างศิลปะนิสัย  
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อีกทั้งนกัเรียนยงัสามารถปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามขั้นตอน ไดรั้บความรู้ ความ
เขา้ใจตรงตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชลธิชา ชิวปรีชา (2554: 89) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัท่ีท ากิจกรรมศิลปะดว้ยใบตอง พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมศิลปะจากใบตองสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และยงัสอดคลอ้งกบั สุนทรีย ์วฒันาพนัธ์ (2546: 112) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติความคิดสร้างสรรค์
ประกอบการสอนหลงัสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และณรรชกร 
เอ่ียมข า (2550: 96) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการ
แกปั้ญหาอนาคตของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน ก่อนและ
หลงัการจดัจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการคิดแกปั้ญหาอนาคต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั .01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน และจารุวรรณ ปะกงั (2551: 91) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั ความคิด
สร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองวงกลมจากผลงานศิลปะ ผลการวิจยัสะทอ้นให้
เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการใช้การเช่ือมโยงความคิดสร้างสรรค์กับการเข้าใจ
คณิตศาสตร์ถ่ายทอดหรือส่ือสารผา่นงานศิลปะในหนทางเฉพาะตวั นกัเรียนแต่ละคนแสดงออกให้
เห็นถึงเอกลกัษณ์และวธีิคิดท่ีจะน าเสนอ ลกัษณะของวงกลมไดอ้ยา่งริเร่ิม คล่องแคล่ว ยืดหยุน่ และ
ละเอียดลออ บอกเล่าผ่านผลงานศิลปะตามแบบของตนเอง ข้อค้นพบท่ีส าคญัพบว่า กิจกรรม       
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผา่นศิลปะมีส่วนสนบัสนุนความงอกงามของการพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3. ผลความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุด
ร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่า
รวมเฉล่ีย (x̄ = 4.71, S.D. = 0.07) และเม่ือแยกเป็นดา้น โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความพึงพอใจดา้นส่ือการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.79, S.D. = 0.04) รองลงมาคือ
ความพึงพอใจดา้นเน้ือหา มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.73, S.D. = 0.09) ต ่าสุดคือ ความพึงพอใจดา้นกิจกรรม   
มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.65, S.D. = 0.14) และความพึงพอใจดา้นการประเมิน มีค่าเฉล่ีย (x̄ = 4.65, S.D. = 
0.14) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมมีความน่าสนใจ สามารถช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการอยากรู้
อยากเรียนและลงมือปฏิบติั อีกทั้งยงัช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 
ท าใหน้กัเรียนมีความมัน่ใจ สามารถสร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดผลงานการออกแบบทางศิลปะออกมา
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ในรูปแบบของสมุดร่างภาพได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต ์(2540: 17) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีได้รับ         
การตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาดหายไป หรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจ
เป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรม    
ใด ๆ นั้น และธงชยั  สันติวงษ ์ (2533: 359) กล่าววา่ ถา้บุคคลหน่ึงไดม้องเห็นช่องทางหรือโอกาส
จะสามารถสนองแรงจูงใจท่ีตนมีอยูแ่ลว้ ก็จะท าให้ความพึงพอใจของเขาดีข้ึน หรืออยูใ่นระดบัสูง 
รวมถึงพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 775) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ และชอบใจ    กิลเมอร์ (Gilmer, 1966: 80) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความพึงพอใจใน 
การท างานเป็นทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตโดยทัว่ไปท่ีได้
รับมา   และไพรซ์ แอนด ์มูลเลอร์ (Price  and  Muller, 1986: 215) ใหท้ศันะวา่ความพึงพอใจในงาน
คือ ระดบัของความรู้สึกในทางบวก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผูว้ิจยัมีแนวคิด
และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. ครูผูส้อนควรน าชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4ไปใช้
พฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบ
ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัดีมาก แสดงวา่ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ย
สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ในนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นชุดกิจกรรมท่ีดี มีประสิทธิภาพ  

 2. ครูผูส้อนสามารถพฒันาชุดกิจกรรมเพิ่มเติม อาจเพิ่มเติมเทคนิควธีิการส าหรับงาน 
ศิลปะและงานออกแบบ เช่น เทคนิคการแรเงา เทคนิคการตดัแปะ เทคนิคการใช้สีน ้ า สีโปสเตอร์     
เป็นตน้ เพื่อให้ชุดกิจกรรมมีความรู้และเทคนิคท่ีกวา้งมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก การน าชุดกิจกรรม  
การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ไปใช้ ท าให้นักเรียนมีระดับความคิด
สร้างสรรคใ์นระดบัดี ข้ึนไป 
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 3. ครูผูส้อนควรพฒันาชุดกิจกรรมอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบันกัเรียน
ทั้งน้ีเน่ืองจาก นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยใช้ชุดกิจกรรมการออกแบบทาง
ศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์      
ในนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุก           
เกิดความมัน่ใจในการแสดงออกทางความคิด และสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน สนใจการเรียน  
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรม วิชาศิลปะในหน่วยการเรียนรู้อ่ืน และ
ระดบัชั้นอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
 2. ควรมีการวิจัยและพฒันาชุดกิจกรรมการออกแบบศิลปะด้วยสมุดร่างภาพกับ
วตัถุประสงคอ่ื์น นอกเหนือจากความคิดสร้างสรรค์ 
 3. ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนรู้ในทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมกบัวิชาอ่ืน ๆ หรือ
ส่ือการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 4. ควรจดักิจกรรมให้อยู่ในส่ิงแวดลอ้ม หรือวสัดุท่ีมีลกัษณะเดียวกนั เช่น กระดาษ     
ท่ีใช้ควรมีสีเดียวกนัทั้งหมด เพราะสีมีผลต่อจิตวิทยา และการส่ือความหมาย อาจมีผลกระทบต่อ
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียน 
 5. ควรจดักิจกรรมแบบยอ้นศร โดยไม่บอกหัวขอ้แผนการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียน 
แต่หลงัจดักิจกรรมแลว้ จึงหาขอ้สรุปร่วมกนัวา่เรียนเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
 6. ผูว้ิจยัควรให้ครูผูส้อนซ่ึงเป็นผูใ้ช้ชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุด     
ร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นผูป้ระเมินผลงานนกัเรียน 
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ภาคผนวก  ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
รายนามอาจารย์/ผู้เช่ียวชาญประเมินแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ (สมุดร่างภาพ) 
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ผู้เช่ียวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ 
1.  ศาสตราจารยป์รีชา เถาทอง  ผูเ้ช่ียวชาญ อาจารยป์ระจ าภาควชิาศิลปะไทย 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
 
2. ศาสตราจารยพ์ิษณุ ศุภนิมิต  ผูเ้ช่ียวชาญ อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาพพิมพ ์
       คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
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ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ   
1. อาจารยอ์ติยศ สรรคบุรานุรักษ ์ อาจารยป์ระจ าแผนการเรียนศิลปกรรม  

    โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
2. อาจารยสื์บสกุล ศรัณพฤฒิ  หวัหนา้โครงการจดัตั้งภาควชิาส่ือผสม 
      คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
 
3. อาจารยสุ์ภาณี เฮงรวมญาติ  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
      โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั 
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รายนามอาจารย์/ผู้เช่ียวชาญประเมินแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ (สมุดร่างภาพ) 
………………………. 

 
1. นางสาวหทยัชนนับ ์กานตก์ารันยกุล  ผูว้จิยั 
 
2. อาจารยส์มประสงค ์เพิ่มสุวรรณ์  หวัหนา้แผนกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

     โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
 
3. อาจารยโ์กสินทร์ บุตรเนียม   อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

     โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแผนการจดัการเรียนรู้ 
  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ 

  แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม 
  แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบ 

  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

126 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เร่ือง การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวสิซึม 

เพือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
………………………. 

 
ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนตวั 
1.1   เพศ  (    ) ชาย (    ) หญิง 
1.1   อาย.ุ................ปี 
1.1   ประสบการณ์การท างาน 

 1.3.1 ประสบการณ์เก่ียวกบัการพฒันาส่ือ.............ปี 
 1.3.2 ประสบการณ์เก่ียวกบัการสอนศิลปะ………...ปี 
 1.3.3 ประสบการณ์เก่ียวกบัการพฒันาความคิดสร้างสรรค…์………ปี 
 

ตอนที ่2 โปรดแสดงความคิดเห็นลงในช่องวา่ง 
2.1  วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของชุดกิจกรรม ควรมีอะไรบา้ง 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.2  วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นวชิาศิลปะและการออกแบบ เร่ือง 
        การออกแบบศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
        ควรมีอะไรบา้ง 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.3  ลกัษณะโครงสร้างของชุดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาเร่ืองการออกแบบทางศิลปะดว้ย 
      สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.4  การน าเขา้สู่บทเรียน เพื่อเช่ือมโยงสู่เน้ือหา ควรมีลกัษณะใด 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
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2.5  การสร้างประเด็นเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติักิจกรรมการออกแบบ 
       ศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.6  เน้ือหาในชุดกิจกรรม ควรประกอบดว้ยหวัขอ้อะไรบา้ง 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.7  การล าดบัเน้ือหา ควรเป็นอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.8  เน้ือหาส่วนใดเป็นหวัใจส าคญัของเร่ือง การออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.9  การเช่ือมโยงเน้ือหาไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.10  กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรม ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.11  กิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.12 ขอ้ค านึงถึงในการเลือกใชเ้ทคนิคทางทศันศิลป์และการออกแบบในชุดกิจกรรมเร่ือง 
 การออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม  
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  มีอะไรบา้ง 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
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2.13  ส่ือการสอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใดท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาเร่ืองการออกแบบทางศิลปะ 
 ดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.14  ส่ือประกอบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ควรมีอะไรบา้ง  
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.15 การประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานศิลปะของนกัเรียน ควรมีวธีิการประเมินอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
2.16 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
            
                                ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
                   หทยัชนนับ ์ กานตก์ารันยกุล 
                  ทศันศิลปศึกษา 
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ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาและใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม โดยท าเคร่ืองหมาย  / 
 ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามแบบประเมินแต่ละขอ้และ 
 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
   เม่ือแน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 
   เม่ือไม่แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน   0 
   เม่ือแน่ใจวา่ไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 
 

ตารางท่ี 9  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะดว้ย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 
สมุด 

ร่างภาพ 
 
 

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
คอนสตรัคติวสิซึม 

    

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัแนวคิด
คอนสตรัคติวสิซึม 

    

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน     
ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

    

ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบั 
ชุดกิจกรรม 

    

5.2 แบบสงัเกตทกัษะความคิดสร้างสรรคมี์ความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 
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ตารางท่ี 9  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะดว้ย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

2 
จุด 

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
 1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

คอนสตรัคติวสิซึม 
    

 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
แนวคิดคอนสตรัคติวสิซึม 

    

 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในบทเรียน 

    

 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

    

 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

 4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
 ดา้นการวดัและประเมินผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบั 
ชุดกิจกรรม 

    

 5.2 แบบสงัเกตทกัษะความคิดสร้างสรรคมี์ความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 
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ตารางท่ี 9  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะดว้ย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

3 
เสน้ 

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
 1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีคอนสตรัคติ

วสิซึม 
    

 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
แนวคิดคอนสตรัคติวสิซึม 

    

 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในบทเรียน 

    

 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

    

 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

 4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
 ดา้นการวดัและประเมินผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบั 
ชุดกิจกรรม 

    

 5.2 แบบสงัเกตทกัษะความคิดสร้างสรรค ์
มีความสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 
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ตารางท่ี 9  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะดว้ย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

4 
รูปร่าง 

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
 1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

คอนสตรัคติวสิซึม 
    

 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
แนวคิดคอนสตรัคติวสิซึม 

    

 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในบทเรียน 

    

 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

    

 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

 4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
 ดา้นการวดัและประเมินผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบั 
ชุดกิจกรรม 

    

 5.2 แบบสงัเกตทกัษะความคิดสร้างสรรค ์
มีความสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 
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ตารางท่ี 9  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะดว้ย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

5 
รูปทรง 

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
 1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

คอนสตรัคติวสิซึม 
    

 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
แนวคิดคอนสตรัคติวสิซึม 

    

 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในบทเรียน 

    

 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

    

 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

 4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
 ดา้นการวดัและประเมินผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบั 
ชุดกิจกรรม 

    

 5.2 แบบสงัเกตทกัษะความคิดสร้างสรรค ์
มีความสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 
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ตารางท่ี 9  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะดว้ย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

6 
สี 

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
 1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

คอนสตรัคติวสิซึม 
    

 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
แนวคิด 
สตรัคติวสิซึม 

    

 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในบทเรียน 

    

 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

    

 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียน 
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

 4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
 ดา้นการวดัและประเมินผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบั 
ชุดกิจกรรม 

    

 5.2 แบบสงัเกตทกัษะความคิดสร้างสรรค ์
มีความสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 
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ตารางท่ี 9  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะดว้ย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

7 
พ้ืนผิว 

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
 1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

คอนสตรัคติวสิซึม 
    

 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
แนวคิดคอนสตรัคติวสิซึม 

    

 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในบทเรียน 

    

 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

    

 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

 4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
 ดา้นการวดัและประเมินผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบั 
ชุดกิจกรรม 

    

 5.2 แบบสงัเกตทกัษะความคิดสร้างสรรค ์
มีความสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 
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ตารางท่ี 9  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะดว้ย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

8 
ทศันธาตุและ 

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

การจดั 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
องคป์ระกอบ 1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

คอนสตรัคติวสิซึม 
    

 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
แนวคิดคอนสตรัคติวสิซึม 

    

 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในบทเรียน 

    

 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

    

 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

 4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
 ดา้นการวดัและประเมินผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบั 
ชุดกิจกรรม 

    

 5.2 แบบสงัเกตทกัษะความคิดสร้างสรรค ์
มีความสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 
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ตารางท่ี 9  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม การออกแบบทางศิลปะดว้ย 
 สมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซ่ึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ต่อ) 
 

แผนการจดั 
การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

9 ดา้นเน้ือหาสาระ     
การอภิปราย 1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน     
การออกแบบ 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     

 1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
คอนสตรัคติวสิซึม 

    

 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
แนวคิดคอนสตรัคติวสิซึม 

    

 2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในบทเรียน 

    

 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนได้
ง่าย 

    

 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียน 
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

 4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา     
 ดา้นการวดัและประเมินผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบั 
ชุดกิจกรรม 

    

 5.2 แบบสงัเกตทกัษะความคิดสร้างสรรค ์
มีความสอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

    

 

     ลงช่ือ.................................................ผูเ้ช่ียวชาญ 
             (………………………………………….) 
        …….…../……………………./…………. 
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ค าช้ีแจง แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิด 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
 ปีท่ี 4 เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั 
  ระดบัคุณภาพ มีดงัน้ี 5 หมายถึง ดีมาก 

        4 หมายถึง ดี 
        3 หมายถึง พอใช ้
        2 หมายถึง นอ้ย 
        1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 10  แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม 
 

 
รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดีมาก                       นอ้ยท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 
ด้านเนือ้หา 
เน้ือหามีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทางทศันศิลป์ 

     

เน้ือหามีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน      
ด้านกจิกรรมในการใช้สมุดร่างภาพ 
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย น่าสนใจ และสอดรับกบั 
การใชส้มุดร่างภาพ 

     

กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน      
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการออกแบบทางทศันศิลป์  
มีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัได ้

     

กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด      
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมเอ้ือต่อการแสดงออกทางความคิด
ของนกัเรียนไดอ้ยา่งอิสระ ผา่นสมุดร่างภาพ 

     

กิจกรรมการเรียนรู้สามารถช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการคิดสร้างสรรค์
ใหก้บันกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ตารางท่ี 10  แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม  (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
ดีมาก                       นอ้ยท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 
ด้านส่ือการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

ตารางส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน      
ส่ือการเรียนรู้กระตุน้/ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน      
ภาพรวมของชุดกจิกรรม      
ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนสามารถมีความรู้ความเขา้ใจศิลปะมากข้ึน      
ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดทกัษะ
กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นระบบ 

     

ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์หก้บันกัเรียน      
 
 ในการแปลความหมายของแบบประเมินคุณภาพ ใชค้ะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของเบสท์ (Best) จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
โดยใหค้่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย   4.51-5.00  หมายถึง ระดบัคุณภาพดีมาก 
  ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50 หมายถึง ระดบัคุณภาพดี 
  ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง ระดบัคุณภาพพอใช ้
  ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50 หมายถึง ระดบัคุณภาพนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50 หมายถึง ระดบัคุณภาพนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11  แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบ 
 

 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ  

หมายเหตุ 
ดีมาก 3 ดี 2 พอใช ้1 

1. ผลงานตรงตามหวัขอ้ท่ี
ก าหนด 

ผลงานถูกตอ้ง 
ตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

ผลงานถูกตอ้ง 
ตามจุดประสงค ์
การเรียนรู้ใน 
ระดบั 
ปานกลาง 

ผลงานถูกตอ้ง 
ตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ใน 
ระดบันอ้ย 

 

2. ความคิดสร้างสรรค ์ ผลงานแปลกใหม่ 
มีลกัษณะเฉพาะตวั 
อยา่งมาก 

ผลงานแปลกใหม่ 
แต่มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัผลงาน
อ่ืน 

ผลงานไม่มี 
ความแปลกใหม่  
มีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัผลงานอ่ืน 

 

3. การใชเ้ทคนิคและวสัดุ ใชเ้ทคนิคและวสัดุ
เหมาะสม ตรงตาม
ค าสัง่อยา่งมาก 

ใชเ้ทคนิคและวสัดุ
เหมาะสม ตรงตาม
ค าสัง่ในระดบั 
ปานกลาง 

ใชเ้ทคนิคและวสัดุ
เหมาะสม ตรงตาม
ค าสัง่ในระดบั 
นอ้ย 

 

4. ความสวยงาม จดัองคป์ระกอบได้
อยา่งเหมาะสม 
สวยงามอยา่งมาก 
ผลงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

จดัองคป์ระกอบได้
อยา่งเหมาะสม
สวยงามในระดบั
ปานกลางผลงาน 
มีความสะอาด
เรียบร้อย 

จดัองคป์ระกอบ
เหมาะสมสวยงาม
ในระดบันอ้ย 
ผลงานไม่มีความ
สะอาด เรียบร้อย 

 

5. การตรงต่อเวลา ส่งผลงานภายใน
วนัและเวลาท่ี
ก าหนด 

ส่งผลงานหลงัเวลา
ท่ีก าหนด แต่อยูใ่น
วนัท่ีก าหนด 

ส่งผลงานหลงัวนั
และเวลาท่ีก าหนด
มากกวา่  1 วนั 

 

 
หมายเหตุ 
 ระดบัคะแนน  
  คะแนน 1-5 หมายถึง พอใช ้ 
  คะแนน 6-10 หมายถึง ดี  
  คะแนน 11-15 หมายถึง ดีมาก  
 เกณฑ์การผ่าน ไดร้ะดบัคุณภาพ 2 (ดี) ข้ึนไปถือวา่ผา่น 
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ตารางท่ี 12  ประเด็นการประเมิน แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์(สมุดร่างภาพ) 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช ้

1 
ปรับปรุง 

1. คิด
คล่องแคล่ว 
ผลงานท่ีผลิต
ไดเ้ร็ว มี
ปริมาณมาก 

คิดแตกต่างและ
หลากหลาย
ภายใตก้รอบของ
เวลา 90% ข้ึนไป 

คิดแตกต่างและ
หลากหลาย
ภายใตก้รอบของ
เวลา 70% ข้ึนไป 

คิดแตกต่างและ
หลากหลาย
ภายใตก้รอบของ
เวลา 50% ข้ึนไป 

คิดแตกต่างและ
หลากหลาย 
ภายใตก้รอบ
ของเวลา 30% 
ข้ึนไป 

คิดแตกต่างและ
หลากหลาย
ภายใตก้รอบ
ของเวลาต ่ากวา่ 
30%  

2. คิดยืดหยุ่น 
ผลงานท่ี
เปล่ียนแปลง
หรือดดัแปลง
ไดห้ลากหลาย 

คิดนอกกรอบ 
คิดวางแผน
แกปั้ญหาใน 
การออกแบบได้
ดีมาก 

คิดนอกกรอบ 
คิดวางแผน
แกปั้ญหาใน 
การออกแบบได้
ดี 

คิดนอกกรอบ 
คิดวางแผน
แกปั้ญหาใน 
การออกแบบได้
ปานกลาง 

คิดนอกกรอบ 
คิดวางแผน
แกปั้ญหาใน 
การออกแบบได้
พอใช ้

ไม่สามารถคิด
นอกกรอบหรือ
วางแผน
แกปั้ญหาใน
การออกแบบได ้

3. คิดริเร่ิม 
ผลงานท่ีริเร่ิม 
ผลงาน
นวตักรรม 

คิดแปลงใหม่
แตกต่างจากเดิม/
ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถน าไปใช้
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

คิดแปลงใหม่
แตกต่างจากเดิม/
ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถน าไปใช้
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เป็นส่วนใหญ ่

คิดแปลงใหม่
แตกต่างจากเดิม/
ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถน าไปใช้
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เป็นบางส่วน 

คิดแปลงใหม่
แตกต่างจาก
เดิม/ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ
สามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเป็นส่วน
นอ้ย 

คิดไม่แปลง
ใหม่แตกต่าง
จากเดิม/
ดดัแปลง/
ประยกุตแ์ละ 
ไม่สามารถ
น าไปใชไ้ด้
อยา่งถกูตอ้ง 

4. คิด
ละเอยีดลออ 
ผลงานท่ี
ประณีต 
พิถีพิถนั 

คิดตกแต่ง
รายละเอียด 
เพ่ือขยาย
ความคิดไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ถูกตอ้ง 

คิดตกแต่ง
รายละเอียด 
เพ่ือขยาย
ความคิดไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ถูกตอ้ง
เป็นส่วนใหญ ่

คิดตกแต่ง
รายละเอียด 
เพ่ือขยาย
ความคิดไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ถูกตอ้ง
เป็นบางส่วน 

คิดตกแต่ง
รายละเอียด 
เพ่ือขยาย
ความคิดไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ถูกตอ้ง
เป็นส่วนนอ้ย 

ไม่สามารถคิด
ตกแต่ง
รายละเอียด 
เพ่ือขยาย
ความคิดได ้

 
 ระดบัคะแนน  5 (ดีมาก)   = 17-20 คะแนน 

 ระดบัคะแนน  4 (ดี)    = 13-16 คะแนน 
 ระดบัคะแนน  3 (ปานกลาง)   =  9-12  คะแนน 
 ระดบัคะแนน  2 (พอใช)้   =  5-8    คะแนน 
 ระดบัคะแนน  1 (ปรับปรุง)   =  1-4    คะแนน 
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ค าช้ีแจง  ใส่หมายเลขใหต้รงกบัระดบัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์(สมุดร่างภาพ) ท่ีสังเกตได ้ 
 ตามเกณฑต่์อไปน้ี  
หมายเหตุ  เกณฑก์ารผา่น ไดร้ะดบัคุณภาพ 2 (พอใช)้ ข้ึนไปถือวา่ผา่น 

5 (ดีมาก) 4 (ดี) 3 (ปานกลาง) 2 (พอใช)้ 1 (ปรับปรุง) 
 

ตารางท่ี 13  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ (สมุดร่างภาพ) 
 

 

เลขท่ี 
 

ช่ือ-สกุล 
คิด

คล่องแคล่ว 
คิด

ยดืหยุน่ 
คิดริเร่ิม คิด

ละเอียดลออ 
รวม

คะแนน 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
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ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการออกแบบทาง
ศิลปะ ดว้ยสมุดร่างภาพ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4        
มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน     
ตอบค าถามตามความเป็นจริง เพราะขอ้มูลของท่านมีประโยชน์ต่อการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียน
การออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นอยา่งยิง่  และค าตอบไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อนกัเรียน 
 2. วิธีการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้นักเรียนอ่านข้อค าถามแล้วท า
เคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัความพึงพอใจ ท่ีตรงกบัความพึงพอใจของนกัเรียนมากท่ีสุด ดงัน้ี 
    5 หมายถึง พึงพอใจอยา่งยิง่ 
    4 หมายถึง พึงพอใจ 
    3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
    2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ 
    1 หมายถึง ไม่พึงพอใจอยา่งยิง่ 
  โปรดตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้ 

 

ตารางท่ี 14  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการออกแบบ 
 ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ โดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม ส าหรับนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 
 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านเนือ้หา 
เน้ือหามีความหลากหลาย น่าสนใจ 

     

เน้ือหามีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน      
เน้ือหาสามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี      
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน      
กิจกรรมการเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง      
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม สามารถปฏิบติัไดเ้สร็จทนัเวลาท่ีก าหนด      
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมเอ้ือต่อการแสดงออกทางความคิดของ
นกัเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
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ตารางท่ี 14  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการออกแบบ 
 ทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ โดยใชท้ฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม ส าหรับนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ต่อ) 

 
 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการคิดสร้างสรรคใ์หก้บั
นกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

     

ด้านส่ือการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้มีความหลากหลาย น่าสนใจ 

     

ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน      
ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้      
ส่ือการเรียนรู้มีความชดัเจน สามารถปฏิบติัตามไดง่้าย      
ด้านการประเมนิ 
นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัวธีิการวดัและประเมินผล 

     

นกัเรียนมีความพึงพอใจในการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน      
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………….…………………… 
        

ขอบคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก  ค 
ชุดกจิกรรมการออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพ ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวิสซึม 

เพือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
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คู่มอื 
ชุดกจิกรรม 

เร่ือง สมุดร่างภาพ 
(Sketch Book) 

ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 
 

 
 
 

โดย 
นางสาวหทัยชนันบ์ กานต์การันยกลุ 

ทัศนศิลปศึกษา 
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 ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์โดยใชส้มุดร่างภาพ (Sketch Book) ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  จดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการประกอบกิจกรรมการจัดการเรียน       
การสอนวิชาศิลปะ ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมทางทศันศิลป์  ซ่ึงในชุดกิจกรรม
ประกอบดว้ย บทบาทของครูและนกัเรียนท่ีควรมีต่อชุดกิจกรรมการสอนแบบคอนสตรัคติวิสซึม 
แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ และใบงาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ท าให้นกัเรียนเกิด
ความรู้และทกัษะจากการลงมือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในชุดกิจกรรม  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง สมุดร่างภาพ ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นชุด
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสาระทศันศิลป์ ในกลุ่มสาระศิลปะ ซ่ึงชุดการเรียนรู้น้ีมี 9  แผนการจดัการเรียนรู้ 
ดงัน้ี 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 สมุดร่างภาพ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองจุด 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองเส้น 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองรูปร่าง 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองรูปทรง 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ืองสี 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ืองพื้นผวิ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ืองทศันธาตุและการจดัองคป์ระกอบ 
  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 เร่ืองการอภิปรายการออกแบบ  
 ผูว้ิจยัมีความหวงัว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง สมุดร่างภาพน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
นกัเรียนและครูผูส้อน ท่ีสามารถน าไปพฒันาการเรียนการจดัการเรียนรู้หรือกิจกรรม ให้บรรลุผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

        หทยัชนนับ ์กานตก์ารันยกุล 
 
 
 
 

ค าน า 
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การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง สมุดร่างภาพ (Sketch Book) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีที ่4  มีดังต่อไปนี ้

 1. ครูผูส้อนอ่านค าช้ีแจงเก่ียวกบัรายละเอียดของชุดการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองให้เขา้ใจ 
 2. อ่านและท าความเข้าใจกับล าดับขั้นการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัค-        
ติวสิซึมและบทบาทหนา้ท่ีของครูและผูเ้รียนท่ีควรมีต่อชุดกิจกรรมการสอนแบบคอนสตรัคติวสิซึม 
 3. ก่อนด าเนินการ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองควรศึกษาแผนการเรียนรู้
ในเ ร่ืองนั้ น ๆ ก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน ว ัสดุ-อุปกรณ์ ส่ือการเรียนรู้ เพื่อให้                 
การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปดว้ยความสะดวก 

 4. ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละเร่ือง 
 5. ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ การพัฒนาชุดกิจกรรม เร่ือง สมุดร่างภาพ (Sketch Book) ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่4 จัดท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระทศันศิลป์  
 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน น าไปสู่การออกแบบสร้างสรรคผ์ลงาน 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่  
 4. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์ห้นกัเรียน สามารถน าไปต่อยอดและประยุกตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  เร่ือง สมุดร่างภาพ (Sketch Book)   เวลาเรียน 10 ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง สมุดร่างภาพ (Sketch Book)  เวลาเรียน 2 ชัว่โมง 
รหสัวชิา    รายวชิา ศิลปะพื้นฐาน   สาระท่ี 1 ทศันศิลป์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี  วนัท่ี    เดือน  พ.ศ.  
ผูส้อน นางสาวหทยัชนนับ ์กานตก์ารันยกุล 

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วเิคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

2.  ตัวช้ีวดั 
  ศ 1.1 ม.4/1 วางแผนก าหนดแนวทางและสร้างสรรค์สมุดร่างภาพตามแนวคิดของ
ตนเอง 
 

3.  สาระส าคัญ 
  สมุดร่างภาพ คือ ส่ือกลางท่ีใชบ้นัทึก/เก็บรวบรวมแนวความคิด/ขอ้มูลทางทศันศิลป์   
ท่ีเกิดจากกระบวนการทางสมองท่ีผ่านการเก็บเก่ียวประสบการณ์และกลัน่กรองอย่างเป็นระบบ    
ท าใหเ้กิดผลงานหรือช้ินงานท่ีมีความคิดสร้างสรรคใ์นแบบของตนเอง 
 

4.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
  1. เพื่อใหน้กัเรียนบอกความหมายและลกัษณะของสมุดร่างภาพได ้

   2. เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนก าหนดแนวทางและลงมือปฏิบติั ออกแบบและ
สร้างสรรคส์มุดร่างภาพตามแนวคิดของตนเอง 

  3. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า ความส าคญั และประโยชน์ของสมุดร่างภาพ  
 

5.  สาระการเรียนรู้  
  สมุดร่างภาพ คือ ส่ือกลางท่ีใชบ้นัทึก เก็บรวบรวมแนวความคิด ขอ้มูลทางทศันศิลป์   
ท่ีเกิดจากกระบวนการทางสมองท่ีผ่านการเก็บเก่ียวประสบการณ์และกลัน่กรองอย่างเป็นระบบ   
ท าให้เกิดผลงาน/ช้ินงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง มีความส าคญัต่อศิลปะและ   
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การออกแบบ อีกทั้งยงัสามารถวางแผนก าหนดแนวทางในการออกแบบในรูปแบบของตนเองและ
ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีวางแผนไวจ้นผลงานส าเร็จสมบูรณ์ 
 

6.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
  สร้างสรรคส์มุดร่างภาพคนละ 1 เล่ม 
  กิจกรรม : มาท าสมุดร่างภาพกนัเถอะ 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
  วธีิการวดั 
  1.  ครูผูส้อนประเมินทกัษะความคิดสร้างสรรค์ (สมุดร่างภาพ) 
  2.   ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
  3.   ใหน้กัเรียนออกแบบช้ินงาน 
  เคร่ืองมือวดั 

  1. แบบประเมินทกัษะความคิดสร้างสรรค ์(สมุดร่างภาพ) 
  2. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
  3. แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบ 
  การประเมินผล 
  1. ผลแบบประเมินทกัษะความคิดสร้างสรรค ์(สมุดร่างภาพ) 
  2. ผลการประเมินผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
  3. ผลแบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบ 
  เกณฑ์การวดั 
   ผา่นเกณฑ ์นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

8.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นที ่1 ขั้นการก าหนดปัญหาและส่ิงทีส่นใจ (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) 
  1. ครูเปิดส่ือวดีีทศัน์ใหน้กัเรียนดู  
   : Inspiration Sketch Book (การอธิบายคุณสมบติัและประโยชน์ของสมุดร่างภาพ) 
   : Myself and Me (การบนัทึกแรงบนัดาลใจ แนวความคิด ขอ้สงสัย การตั้งค  าถาม 
ลงในสมุดร่างภาพ เพื่อขยายความและหาค าตอบ) 
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   : Fashion Sketch Book Tour (การบอกเล่าการท างานของนกัออกแบบแฟชัน่ จาก
สมุดร่างภาพ ผ่านร่องรอยการหาแรงบันดาลใจ ออกแบบ ร่างแบบ) เน้นย  ้ าให้นักเรียนรู้                 
ถึงคุณสมบติั ประโยชน์และความส าคญัของสมุดร่างภาพ 
  ขั้นที ่2 ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
  1. ครูสนทนากบันกัเรียน เก่ียวกบัเร่ือง สมุดร่างภาพ จากท่ีดูส่ือวีดีทศัน์ นกัเรียนคิดวา่
สมุดร่างภาพคืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีประโยชน์และมีความส าคัญอย่างไรกับศิลปะ                
การออกแบบ และตวัของนกัเรียนเอง  
  2. ครูน าเสนอเน้ือหาจากโปรแกรมน าเสนอ (Power Point) วสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอน    
การปฏิบติังานและตวัอย่างการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์สมุดร่างภาพ หรือตวัอย่างผลงานของ
ศิลปินเพื่อเป็นแรง บนัดาลใจในส่วนของความคิด จินตนาการและการสร้างสรรคผ์ลงาน รวมถึง
อธิบายเร่ืองขั้นตอนการออกแบบและความคิดสร้างสรรคว์า่มีความหมายและมีประโยชน์อยา่งไร 
  ขั้นที ่3 ข้ันร่างลงสมุดร่างภาพ (ใชเ้วลาประมาณ 80 นาที) 
  1. นกัเรียนสร้างสรรค์ผลงานเป็นรายบุคคล กิจกรรม : มาท าสมุดร่างภาพกนัเถอะ 
โดยให้นกัเรียนวางแผน ออกแบบการท าสมุดร่างภาพของตนเอง ในช่วงน้ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ซกัถามขอ้สงสัยต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติักิจกรรม หรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากใบความรู้หรือ
การสาธิตการปฏิบติักิจกรรมจากครูผูส้อน เพื่อคล่ีคลายกระบวนการคิดของนกัเรียน 
  2. ครูคอยสังเกต แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม 
  ขั้นที ่4 ข้ันสรุปและประเมินผล (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) 
  1. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจ
แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

  2. สั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 
  3. น าเสนอตวัอยา่งผลงานของกิจกรรมคร้ังต่อไปบางส่วน 
 

9.  อุปกรณ์ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  1. ส่ือวดีีทศัน์เร่ืองสมุดร่างภาพ (Sketch Book) 
  2. โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) 
  3. คอมพิวเตอร์ 
  4. เคร่ืองฉาย 
  5. ตวัอยา่งการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์สมุดร่างภาพ หรือตวัอยา่งผลงานของศิลปิน 
  6. ใบความรู้ 
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10. วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
  1. กระดาษส าหรับท าสมุดร่างภาพ 
  2. ท่ีเจาะกระดาษหรือเขม็เจาะกระดาษ 
  3. เชือกหรือดา้ย 
  4. กรรไกร คตัเตอร์ 
  5. กาว 
  6. สีหรือวสัดุตกแต่งตามความถนดั เช่น สีไม ้เศษผา้ กระดุม ดอกไมป้ระดิษฐ ์ฯลฯ 
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 Sketch Book สมุดร่างภาพคืออะไร สมุดร่างภาพ
คือ สมุดท่ีใช้บันทึกเก็บรวบรวมแนวความคิด 
ข้อมูลทางทัศนศิลป์ ท่ีเกิดจากกระบวนการ
ทางสมองท่ีผา่นการเก็บเก่ียวประสบการณ์และ
กลัน่กรองอยา่งเป็นระบบ ท าให้เกิด ผลงาน/ช้ินงาน
ท่ีมีความคิดสร้างสรรคใ์นแบบของตนเอง 

   

 

 ตัวอย่างผลงาน ภาพตวัอยา่งสมุด 
ร่างภาพงานนิทรรศการสมุดร่างภาพท่ี Fogg 
Art Museum, Harvard University แบ่งสมุด
ร่างภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สมุดร่าง
ภาพท่ีใชบ้นัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจหรือ
ศึกษาของศิลปิน  2) สมุดร่างภาพท่ีใช้ติดตาม
กระบวนการในการพฒันาแนวความคิดของศิลปิน  

   

 

 มาท าสมุด ร่างภาพกันเถอะ  ให้นัก เ รียน
ออกแบบและลงมือท าสมุดร่างภาพของตนเอง 
ตามอิสระ แต่รูปแบบ ขนาด และน ้ าหนกัควร
มีความเหมาะสม สามารถพกติดตวัได ้ 
 

   

 

 วัสดุ-อุปกรณ์ กระดาษส าหรับท าปก กระดาษ
ส าหรับตวัเล่ม กาว กรรไกร ไมบ้รรทดั ปากกา 
ดินสอ วสัดุส าหรับตกแต่ง 
 

   

น าเสนอ 

จากโปรแกรม reioP rewoP 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fogg_Art_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Fogg_Art_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University


 

 

 

154 

 

 คตัเตอร์ ท่ีเจาะกระดาษ แผน่รองตดัเชือก 
 

   

 

 วธีิท า/เทคนิค 
     - ออกแบบรูปเล่ม (การเปิดสมุดร่างภาพ) 
     - ตดักระดาษตามแบบท่ีออกแบบไว ้

 

   

 

 - ตกแต่งหน้าปก เยบ็เล่ม (เลือก/ออกแบบ
วธีิการเยบ็เล่มตามความชอบ/ความถนดั/ 
ความสนใจ) 
 

   

 

 - ตกแต่งเพิ่มเติมและตรวจสอบความ 
เรียบร้อยของสมุดร่างภาพ 
 

   

 

 ตวัอยา่งสมุดร่างภาพท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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ใบความรู้ 

เร่ือง สมุดร่างภาพ 
 

 สมุดร่างภาพ หรือ Sketch Book คือ สมุดหรือแผ่นกระดาษเปล่าท่ีศิลปินใช้วาด       
ร่างแบบหรือระบายสีลงไป เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการความคิดสร้างสรรค ์
 สมุดร่างภาพ หรือ Sketch Book คือ สมุดท่ีบนัทึกและเก็บรวบรวมผลงานหรือช้ินงาน
การออกแบบทางทศันศิลป์ ท่ีเกิดจากกระบวนการทางสมองท่ีผา่นการเก็บเก่ียวประสบการณ์และ
กลัน่กรองอยา่งเป็นระบบ ท าใหเ้กิดเป็นผลงานหรือช้ินงานความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 
 นิทรรศการสมุดร่างภาพ ไดถู้กจดัข้ึนท่ี Fogg Art Museum มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด      
ในปี 2006 ไดแ้บ่งประเภทของสมุดร่างภาพไว ้2 ประเภท คือ 
 1. สมุดร่างภาพแบบสังเกตการณ์ เน้นการบนัทึกและเก็บขอ้มูลอย่างกวา้ง ๆ เช่น   
การท่องเท่ียว การเรียนรู้ธรรมชาติ และการบนัทึกการเดินทางของศิลปิน 
 2.  สมุดร่างภาพแบบประดิษฐ์คิดคน้ เน้นการบนัทึกและเก็บขอ้มูลจากการเดินทาง
ของศิลปินเพื่อพฒันาแนวความคิดหรือการออกไปหาแรงบนัดาลใจในการท างานศิลปะ 

 สมุดร่างภาพกลายเป็นส่ิงท่ีศิลปินและนกัออกแบบเห็นว่าเหมาะสมและรวดเร็วท่ีสุด   
ท่ีจะบนัทึกและเก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดสร้างสรรคท่ี์ใชใ้นการขบัเคล่ือนความคิดทางศิลปะ ซ่ึง
ปัจจุบนัมีมากมายหลากหลายทั้งรูปแบบ ขนาด จ านวนของกระดาษ รวมไปถึงสีและคุณภาพของ
กระดาษ  

 ตลอดระยะเวลาการบันทึก สมุดร่างภาพสามารถบอกกระบวนการคิดหรือ
กระบวนการท างานของศิลปินหรือนกัออกแบบได ้นอกจากนั้นยงับ่งบอกถึงสไตล์และการพฒันา
ทกัษะ ศิลปินและนกัออกแบบมากมายมกัเผยความเป็นตวัตนไวบ้นหนา้ปกของสมุดร่างภาพ 

 สมุดร่างภาพมีความส าคญัและเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอยา่งมากในการสร้างสรรคง์านศิลปะ
และงานออกแบบ กล่าวไดว้า่งานศิลปะและงานออกแบบ ไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ไดห้ากปราศจาก
สมุดร่างภาพ 
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ใบงาน 
เร่ือง สมุดร่างภาพ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนออกแบบสมุดร่างภาพ (Sketch Book) โดยก าหนดขนาด รูปแบบ หนา้ปก  
 วธีิการเยบ็เล่ม และตกแต่งจดัองคป์ระกอบให้เหมาะสม มีเอกลกัษณ์และมีรูปแบบ 
 เฉพาะตวัของตนเอง  
 

ค าส่ัง  “มาท าสมุดร่างภาพกนัเถอะ”  
 

ช่ือผลงาน 

 
ค าอธิบายแนวความคิด (Concept) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  เร่ือง สมุดร่างภาพ (Sketch Book)   เวลาเรียน 10 ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง เส้น (Line)    เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
รหสัวชิา    รายวชิา ศิลปะพื้นฐาน   สาระท่ี 1 ทศันศิลป์ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนท่ี  วนัท่ี    เดือน  พ.ศ.  
ผูส้อน นางสาวหทยัชนนับ ์กานตก์ารันยกุล 

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
วเิคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

2.  ตัวช้ีวดั 
 ศ 1.1 ม.4/1 สร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ เก่ียวกบัเส้นและการจดัองค์ประกอบลงใน
สมุดร่างภาพได ้
 

3.  สาระส าคัญ 
 เส้น คือ การซ ้ าของจุดจ านวนมากไปในทิศทางเดียวกนั  หรือถา้เราน าจุดมาวางเรียง 

ต่อ ๆ กนัไปก็จะเกิดเป็นเส้นข้ึน   
 

4.  วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเส้นในทศันธาตุ  เพื่อให้นักเรียนสามารถ

วางแผนก าหนดแนวทางและลงมือปฏิบติัสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองเส้นลงในสมุดร่างภาพตามแนวคิด
ของตนเอง 
 

5.  สาระการเรียนรู้  
 เส้น คือ การซ ้ าของจุดจ านวนมากไปในทิศทางเดียวกนั  หรือถา้เราน าจุดมาวางเรียง 

ต่อ ๆ กนัไปก็จะเกิดเป็นเส้นข้ึน  เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกวา้ง ท าหนา้ท่ีเป็นขอบเขต
ของท่ีวา่ง รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนกั  สี  ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือโครงสร้าง
ของรูปร่างรูปทรง หรือเส้น คือ ทางเดินของจุดไปในทิศทางเดียวกันท่ีก าหนด เส้นเป็นแนว
เช่ือมโยงระหว่างจุดสองจุดข้ึนไป อีกทั้งเส้นยงัสามารถท าให้เกิดความรู้สึก ดงันั้น เส้นจึงเป็น
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องค์ประกอบหน่ึง ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของผูส้ร้างงานศิลปะให้ผูอ่ื้นได้สัมผสัได้เป็น    
อยา่งดี 

 

6.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 สร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองเส้นลงในสมุดร่างภาพ : วาดภาพโดยใชเ้ทคนิค Contour Drawing 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 

  ใหน้กัเรียนออกแบบช้ินงาน 
 เคร่ืองมือวดั 

  แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบ 
 การประเมินผล 

  ผลแบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบ 
 เกณฑ์การวดั 

  ผา่นเกณฑ ์นกัเรียนมีระดบัคะแนน ดี ข้ึนไป 
 

8.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที ่1 ขั้นการก าหนดปัญหาและส่ิงทีส่นใจ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

  ครูเปิดส่ือวดีีทศัน์ใหน้กัเรียนดู: Ideo condo (โฆษณาท่ีใชเ้ส้นเป็นส่วนประกอบ) 
 ขั้นที ่2 ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
 1. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับเร่ืองเส้นและการจดัองค์ประกอบ นักเรียนเห็น
อะไรบา้งจากส่ือวดีีทศัน์ท่ีครูเปิดใหดู้ ใหน้กัเรียนระดมความคิดยกตวัอยา่งเส้นท่ีสามารถพบเห็นได้
ในชีวติประจ าวนัมาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 2. ครูน าเสนอเน้ือหาจากโปรแกรมน าเสนอ (Power Point) และตวัอย่างการสร้างสรรค์
งานทศันศิลป์เร่ืองเส้น หรือตวัอยา่งผลงานของศิลปินเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในส่วนของความคิด 
จินตนาการและการสร้างสรรคผ์ลงาน  
 ขั้นที ่3 ข้ันร่างลงสมุดร่างภาพ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 
  นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานเป็นรายบุคคล โดยกิจกรรม: การวาดเส้นโดยใชเ้ทคนิค
Contour Drawing เป็นเทคนิคการวาดดว้ยปราสาทสัมผสั  (ดวงตาจอ้งมองวตัถุ มือวาดภาพลงบน
กระดาษตามท่ีตาเห็น โดยไม่ก้มลงมองกระดาษท่ีวาดอยู่) อย่างน้อย 3 ภาพ ครูคอยแนะน า 
ช่วยเหลือนกัเรียนในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม 
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 ขั้นที ่4 ข้ันสรุปและประเมินผล (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
 1. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจ
แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียน ครูน าผลงานนกัเรียนกลบัไปตรวจประเมินนอกชั้นเรียน 

 2. ครูสั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 
 3. น าเสนอตวัอยา่งผลงานของกิจกรรมคร้ังต่อไปบางส่วน (หากมีเวลา) 

 

9.  อุปกรณ์ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ือวดีีทศัน์เร่ืองเส้น (Line) 
 2. โปรแกรมน าเสนอ (Power Point) 
 3. ตวัอยา่งการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์เร่ืองเส้น หรือตวัอยา่งผลงานของศิลปิน 
 4. คอมพิวเตอร์ 
 5. เคร่ืองฉาย 
 6. ใบความรู้ 
 

10. วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. สมุดร่างภาพ 
 2. ปากกาสีด า  
 3. ไมบ้รรทดั  
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 LINE เส้น เส้น คือ ร่องรอยท่ีเกิดจาก 
เคล่ือนท่ีของจุด  หรือถา้เราน าจุดมา 
วางเรียงต่อ ๆ กนัไปก็จะเกิดเป็น 
เส้นข้ึน  เส้นมีมิติเดียว  คือ  ความยาว 
ไม่มีความกวา้ง  
 

 

 เส้นท่ีสามารถพบเห็นได ้
 

   

 

 เส้นท่ีสามารถพบเห็นได ้
 

   

 

 เส้นท่ีสามารถพบเห็นได ้
 

 

น าเสนอ 

จากโปรแกรม reioP rewoP 
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 ลกัษณะของเส้น  
เส้นตรง เส้นโคง้ เส้นฟันปลา/ 
เส้นซิกแซ็ก 
 

   

 

 ทศิทางของเส้น 
เส้นแนวนอน เส้นแนวตั้ง  
เส้นแนวเฉียง  
 

   

 

 ตัวอย่างผลงาน ตวัอยา่งผลงาน 2 มิติ 
ท่ีเกิดจากเส้น 
 

   

 

 ตัวอย่างผลงาน ตวัอยา่งผลงาน 2 มิติ  
ท่ีเกิดจากเส้น 
 

 
ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งส่ิงของรอบตวัท่ีเก่ียวกบัเส้นคนละ 1 ชนิด 
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 Contour Drawing เทคนิคหน่ึง 
ซ่ึงเกิดจากการลากเส้นต่อเน่ือง 
โดยไม่ยกมือ ขณะท่ีสายตายงั 
จบัจอ้งท่ีวตัถุ 
 
 

   

 

 ตัวอย่างผลงาน ตวัอยา่งผลงาน  
3 มิติ ท่ีเกิดจากเส้น 
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ใบความรู้ 

เร่ือง เส้น 
 

ความหมายของเส้น 
 เส้น คือ ร่องรอยท่ีเกิดจากเคล่ือนท่ีของจุด เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกวา้ง 

ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขตของท่ีว่าง รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนกั  สี   ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ  รวมทั้ง
เป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรง หรือเส้นคือทางเดินของจุดไปในทิศทางเดียวกนั 

 เส้น จะมีปฏิกิริยาโตต้อบกบัสายตาของมนุษยใ์ห้เคล่ือนท่ีไปตามลกัษณะของเส้นได้
เป็นอย่างดี เราจะเห็นเส้นในการเคล่ือนไหวของมนุษย ์เส้นรูปทรงของสัตว ์วตัถุ และธรรมชาติ      
ท่ีแตกต่างกนั รูปลกัษณะของเส้นเหล่าน้ีไม่ว่าจะเป็นเส้นท่ีปรากฏตามสายตา (Visual Elements) 
หรือเส้นท่ีท่ีปรากฏในความคิด (Conceptual Elements) ก็ตามสามารถท าให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ 
เช่น ต่ืนเตน้ สงบราบเรียบ น่ิมนวล ร่าเริง เคร่งขรึม อ่อนหวาน เป็นตน้ เส้นจึงเป็นองค์ประกอบ
หน่ึงท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของผูส้ร้างงานศิลปะ ใหผู้อ่ื้นไดส้ัมผสัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ลกัษณะของเส้น 
 เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกวา้งมีแต่ มีความหนา ท่ีเรียกว่า เส้นหนา       

เส้นบาง เส้นใหญ่ เส้นเล็ก ความหนาของเส้นจะตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกบัความยาวด้วย คือ       
ถ้าเส้นนั้ นสั้ นแต่มีความหนามากจะหมดคุณลักษณะ ของความเป็นเส้นกลายเป็น รูปร่าง
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ไป เส้นมีทิศทางต่างกนั เช่น แนวราบ แนวด่ิง แนวเฉียง และมีลกัษณะต่าง ๆ เช่น 
ตรง คด เป็นคล่ืน กน้หอย ชดั พร่า ประ ฯลฯ ทิศทางและลกัษณะของเส้นให้ความรู้สึกต่อผูส้ัมผสั
แตกต่างกนัออกไป ดงัต่อไปน้ี 

 1.  เส้นตรง (Straight Line) 

 
  หมายถึงเส้นตรงในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ให้ความรู้สึกแข็งแรง แน่นอน หยุดน่ิง 

ถูกตอ้ง ตรง ไม่ประนีประนอม รุนแรง เด็ดเด่ียว ให้ความรู้สึกหยาบ และการเอาชนะ เส้นตรงใช้
มากในทศันศิลป์ ประเภทสถาปัตยกรรม 

  ลกัษณะของเส้นตรงใหค้วามรู้สึกหยดุน่ิง แน่นอน 
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 2.  เส้นโค้ง (Curved Line) 

 
 

  เส้นโคง้ ใหค้วามรู้สึกมีการเคล่ือนไหว เส้นโคง้มีหลายลกัษณะ คือ เส้นโคง้นอ้ย ๆ 
หรือเป็นคล่ืนน้อย ๆ ให้ความรู้สึกสบาย เปล่ียนแปลงได้ เล่ือนไหลต่อเน่ือง คลายความกระดา้ง       
มีความกลมกลืน ในการเปล่ียน ทิศทาง มีความเคล่ือนไหวชา้ ๆ สุภาพ เยา้ยวน มีความเป็นผูห้ญิง 
นุ่มนวลและอ่ิมเอิบ ถา้ใชเ้ส้นแบบน้ีมากเกินไปจะใหค้วามรู้สึกกงัวล เร่ือย ๆ เฉ่ือยชา ขาดจุดหมาย 

  นอกจากน้ี เส้นโคง้ยงัมีหลายลกัษณะ และแต่ละลกัษณะก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกนั
ออกไปอีก เช่น 
   เส้นโค้งวงแคบให้ความรู้สึกเปล่ียนทิศทางอย่างรวดเร็ว มีพลัง เคล่ือนไหว 
รวดเร็ว 
   เส้นโคง้ของวงกลมท่ีตายตวัไม่มีการเปล่ียนแปลง ให้ความรู้สึกเป็นเร่ืองซ ้ า ๆ  
เป็นเส้นโคง้ ท่ีมีระเบียบมาก แต่จืดชืด ไม่น่าสนใจ 
   เส้นโคง้กน้หอยใหค้วามรู้สึก หมุนเวยีน เคล่ือนไหว คล่ีคลาย เจริญเติบโต เป็น
เส้นโคง้ท่ีขยายตวัออกไม่มีจุดจบ เม่ือมองจากภายในออกมาแต่ถา้มองจากภายนอกเขา้ไปจะให้
ความรู้สึกท่ีไม่ส้ินสุดของพลงัเคล่ือนไหว 
 

 3.  เส้นฟันปลาหรือเส้นซิกแซ็ก (Zigzag Line) 

 



 

 

 

165 

  เป็นเส้นคดท่ีหกัเห โดยกะทนัหนั เปล่ียนทิศทางรวดเร็วมาก ท าใหป้ระสาทกระตุก 
ใหค้วามรู้สึกรุนแรง ต่ืนเตน้ สับสน วุน่วาย ไม่แน่นอน ใหจ้งัหวะ กระแทก เกร็ง ท าใหนึ้กถึง     
พลงัไฟฟ้า ฟ้าผา่ กิจกรรมท่ีขดัแยง้ ความรุนแรง ต่อสู้ การท าลาย และสงคราม 
 นอกจากน้ี ลกัษณะของเส้นท่ีปรากฏ ยงัมีลกัษณะ ท่ีเรียกวา่ 

  เส้นหนา (Thick) ท่ีใหค้วามรู้สึก กระดา้ง กา้วร้าว แขง็ มีพลงั 
  เส้นบาง (Thin) ท่ีใหค้วามบอบบาง ละเอียด ปราณีต เปราะบาง 
  เส้นประ (Broken) ท่ีใหค้วามรู้สึกไม่แน่นอน ขาดเป็นหว้ง ไม่ต่อเน่ือง ไม่มีพลงั 

 

ทศิทางของเส้น 
 เส้นทุกเส้นมีทิศทาง คือ ทางแนวนอน ทางแนวตั้ง หรือทางแนวเฉียง ในแต่ละทิศทาง

จะใหค้วามรู้สึก แตกต่างกนั ดงัน้ี 
 1.  เส้นแนวนอน (Horizontal Line) 

  เป็นเส้นเดินทางตามแนวนอน กลมกลืนกับ แรงดึงดูด ของโลก ให้ความรู้สึก
ในทางราบ กวา้ง พกัผ่อน เงียบ เฉย สงบ น่ิง เป็นสัญลักษณ์ของการพกัผ่อน ผ่อนคลายท่ีให้
ความรู้สึกเช่นน้ีมาจากท่าทางของคนนอนท่ีเป็นการพกัผอ่นไปจนถึงความสงบท่ีเหมือนกบัท่านอน
ของคนไม่มีชีวติ 

 
 
 2.  เส้นแนวตั้ง (Vertical Line) 

 
ความรู้สึกเสน้ในแนวตั้งหรือแนวด่ิง ใหค้วามรู้สึกมาจากท่าทางมนุษย ์เวลาต่ืนตวัมีพลงั  

จะอยูใ่นลกัษณะยนื 
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  เป็นเส้นท่ีมีลักษณะตรงกันข้ามกับเส้นนอน คือเป็นเส้นท่ีเดินทางในแนวด่ิง         
ใหค้วามสมดุล มัน่คง แขง็แรง สูงสง่า พุง่ข้ึน จริงจงั และเงียบขรึม เป็นสัญลกัษณ์ของ ความถูกตอ้ง 
ซ่ือสัตย ์มีความสมบูรณ์ในตวั เป็นผูดี้ จริงจงัเคร่งขรึม สง่า ทะเยอทะยาน และรุ่งเรือง ทั้งน้ีมาจาก
ท่าทางมนุษยเ์วลาต่ืนตวัมีพลงั จะอยูใ่นลกัษณะยนืข้ึนมากกวา่การนอนราบ 

 

 3.  เส้นแนวเฉียง (Diagonal Line) 
  เป็นเส้นท่ีอยู่ระหว่างเส้นนอน กับเส้นตั้ ง ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว รวดเร็ว           

ไม่สมบูรณ์ ไม่มัน่คง ตอ้งการเส้นเฉียง อีกเส้นหน่ึงมาช่วยให้มีความมัน่คงสมดุลข้ึน เส้นท่ีเฉียง
และโค้ง ให้ความรู้สึกท่ีขาดระเบียบ ตามยถากรรม ให้ความรู้สึกพุ่งเข้า หรือพุ่งออกจากท่ีว่าง       
ในงานออกแบบทศันศิลป์ เส้นเฉียง ให้ประโยชน์ในการลดความกระด้างจากการใช้เส้นตั้งและ  
เส้นนอน 

 
การจดัองคป์ระกอบภาพ ท่ีใชเ้สน้ในแนวเฉียง แสดงการเคล่ือนไหวมีพลงั 

 

  ความรู้สึกของมนุษยท่ี์เกิดข้ึน จากลักษณะและทิศทางของเส้นดังกล่าวมาแล้ว    
ส่วนหน่ึงของความรู้สึกนั้น เกิดจากการคุ้นเคยลักษณะ ท่าทางท่ีแสดงอารมณ์ของมนุษย์ใน        
การแสดงออกเวลาดีใจ เสียใจ โกรธ ฯลฯ รวมทั้งเกิดจากการสัมผสัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มเช่นใบไม้
ท่ีลู่ตามลม เส้นขอบฟ้า ภูเขา เป็นตน้ ศิลปินหรือนักออกแบบได้น าสัญลกัษณ์ของเส้นเหล่านั้น      
มาเป็น โครงสร้างในการแสดงออก 

 

การวาดเส้นจากประสาทสัมผสั (Contour Drawing) 
 การวาดเส้นตามความรู้สึกสัมผสัระหวา่งสายตากบัรูปทรงของวตัถุ เม่ือสายตามอง
วตัถุ มือก็วาดตามไปดว้ยพร้อมๆกนั โดยไม่ตอ้งยกปลายดินสอข้ึนจากกระดาษหรืออาจยกข้ึนได ้
เม่ือมีการเก็บรายละเอียดบางอยา่ง แต่ตอ้งปฏิบติัเหมือนเดิมทุกคร้ัง คือไม่มองกระดาษ การวาดเส้น
ลกัษณะน้ีตอ้งเส้นท่ีแสดงถึงความมัน่ใจ แน่นอน แมจ้ะดูเหมือนหวดั ๆ ก็ตาม แมว้าดผิดให้วาด



 

 

 

167 

ต่อไป อยา่ไดเ้กิดความกงัวล โดยวาดเส้นรอบนอกมีการตดัทอนรูปทรงอยา่งมีเหตุผล เส้นอาจจะมา
บรรจบหรือไม่ก็ตาม อยา่ลบ อยา่ขีดฆ่า และอย่าคิดวา่มนัคือความผิดพลาด แมไ้ม่ถูกตอ้งตามหลกั
กายวภิาคก็ถือวา่เป็นการวาดเส้นจากประสาทสัมผสัท่ีสมบูรณ์ถูกตอ้ง  
 การปฏิบติัฝึกฝนต้องลงมือด้วยตนเอง วิธีวาดอาจเร่ิมจากจุดเร่ิมต้น โดยวางปลาย
ปากกาหรือปลายดินสอไวท่ี้จุดเร่ิมตน้ คร้ังแรกมองกระดาษและวตัถุท่ีจะวาด จากนั้นรวบรวม
ความคิดและสมาธิจดจ่ออยู่ท่ีการวาด โดยค่อย ๆ เคล่ือนสายตาช้า ๆ ไปบนรูปทรงของวตัถุท่ี        
เป็นแบบ ขณะเดียวกนัก็เคล่ือนมือลากเส้นตามความรู้สึกไปพร้อม ๆ กนั โดยไม่ตอ้งมองกระดาษ 
ขณะท่ีวาดควรคิดรูปทรงของวตัถุท่ีเป็นแบบอยูด่ว้ย จนกระทัง่วาดภาพเสร็จสมบูรณ์ 

 
 

(ท่ีมา: คน้หาออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2555: ญาณวรรณ์ ไชยโย, 

 http://www.scribd.com/doc/65256369/Art-Class-2) 
(ท่ีมา: คน้หาออนไลน์ 18 กรกฎาคม 2555: http://watkadarin.com) 
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ใบงาน 
เร่ือง เส้น 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนสร้างสรรคผ์ลงาน ในหวัขอ้ “เส้น” กบัการจดัองคป์ระกอบ สร้างสรรค ์
 ผลงานลงในสมุดร่างภาพ 
ค าส่ัง  “ลากเส้น” ใหน้กัเรียนวาดภาพโดยใช ้“เส้น” ดว้ยเทคนิคการวาดเส้นจากประสาท 
 สัมผสั (Contour Drawing) ลงในสมุดร่างภาพ จากวตัถุท่ีอยูร่อบตวั อยา่งนอ้ย 3 ภาพ 
   

ช่ือผลงาน 

 
ค าอธิบายแนวความคิด (Concept) 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
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ภาคผนวก  ง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

170 

ตารางท่ี 15  ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  
 

ล าดบั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ ขอ้สรุป 
ท่ี ศ.ปรีชา  

เถาทอง 
ศ.พิษณุ  
ศุภนิมิตร 

อ.อภิญภทัร 
จิตรกร 

อ.อติยศ สรร
คบุรานุรักษ ์

อ.สืบสกุล 
ศรัณพฤฒิ 

อ.สุภาณี  
เฮงรวมญาติ 

ประเด็น 
ค าถาม 

1. วตัถุประสงค์
การเรียนรู้
ควรมีความ
เหมาะสมกบั
เพศวยั และ
พฒันาการใน
การเรียนรู้
ของนกัเรียน
และเพ่ือให้
ผูเ้รียนมี
ความรู้ความ
เขา้ใจเร่ือง
ทศันศิลป์ตาม
แนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิ
สซึม 

วตัถุประสงค์
การเรียนรู้
ควรให้
ผูเ้รียนมี
ความเขา้ใจ
เร่ือง 
ทศันธาตุ 
การจดั
องคป์ระกอบ 
การออกแบบ 
ในรูปแบบ
ของสมุด 
ร่างภาพ 

วตัถุประสงค์
การเรียนรู้ 
ควรมีความ 
สมัพนัธ์กบั
สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
ตามท่ี
กระทรวง
ศึกษาฯ
ก าหนด 

วตัถุประสงค์
การเรียนรู้
สามารถใชไ้ด้
จริงใน
ชีวิตประจ าวนั
ของนกัเรียน 
เพื่อให้ 
สมุดร่างภาพ
เป็นท่ีเก็บ
รวบรวม
ผลงานหรือ
ขอ้มูล เป็น
แฟ้มสะสม
ผลงานได ้

เพื่อการ
พฒันาและ
น าไปใช ้

วตัถุประสงค์
การเรียนรู้
ควรเป็น
แนวทางใน
การออกแบบ
และพฒันา
ผลงานในการ
ใชค้วามคิด
สร้างสรรค์
จากพ้ืนฐาน
ทศันธาตุและ
การจดั
องคป์ระกอบ 

เพื่อให้
นกัเรียนมี
ความรู้  
ความเขา้ใจ
เร่ืองทศันศิลป์
และการ
ออกแบบ 
เพื่อให้
นกัเรียนเกิด
ทกัษะในการ
สร้างสรรค์
ผลงานและ
เก็บรวบรวม
ขอ้มูลลงใน
สมุดร่างภาพ 

2. เล่าประวติั
ศิลปินและ/
หรือผลงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหา 

ใชส่ื้อน าเขา้
สู่บทเรียน 

มีความ 
สมัพนัธ์กบั
แผนฯ  
มีล าดบัง่าย 
ไปยาก  
ครูควรมี
ความเป็น
กนัเองกบั
นกัเรียน 
 

เนน้การสาธิต
เพื่อให้
นกัเรียน 
ดูเป็นตวัอยา่ง 

การสาธิตการ
ปฏิบติังาน 
ให้นกัเรียน
เห็นเทคนิค
การปฏิบติั 
งานจริง 

ซกัถาม
เน้ือหา 
ทบทวน
ความรู้เดิม  

ใชส่ื้อหรือ
ตวัอยา่ง
ผลงานหรือ
การสาธิต 
เพ่ือน าเขา้สู่
บทเรียน 
ล าดบัเน้ือหา
เพื่อความ
เขา้ใจของ
นกัเรียน 

3. เน้ือหาควร
สอดแทรก
ความเป็น
ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสซึม 

สอดแทรก
เน้ือหาเร่ือง
พ้ืนท่ีวา่งและ
การจดั
องคป์ระกอบ 

การจดั
องคป์ระกอบ
ดว้ยทศันธาตุ 

แบ่งเน้ือหา
เป็นกลุ่ม 
เพื่อให้เขา้ใจ
ง่ายสอดแทรก
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและ
ความเป็น 
ชาติพนัธ์ุ 

สอดแทรก
เทคนิควิธีการ
ในผลงาน  
ทั้ง 2 มิติ และ 
3 มิติ 

ควรเนน้เร่ือง
ทศันธาตุและ
การจดั
องคป์ระกอบ 

ทศันธาตุและ
การจดั
องคป์ระกอบ 
ในรูปแบบ
ทฤษฎีคอน
สตรัควิสซึม 



 

 

 

171 

ตารางท่ี 15  ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ ขอ้สรุป 
ท่ี ศ.ปรีชา  

เถาทอง 
ศ.พิษณุ  
ศุภนิมิตร 

อ.อภิญภทัร 
จิตรกร 

อ.อติยศ สรร
คบุรานุรักษ ์

อ.สืบสกุล 
ศรัณพฤฒิ 

อ.สุภาณี  
เฮงรวมญาติ 

ประเด็น 
ค าถาม 

4. เพ่ือส่งเสริม
ความคิด
สร้างสรรค์
และการ
ปฏิบติังาน 

1. มีความรู้
ความเขา้ใจ
เร่ือง 
ทศันธาตุ  
2. ฝึกปฏิบติั
ให้เกิดทกัษะ 
3. แลก 
เปล่ียนเรียนรู้ 
4. การ
น าเสนอ 

พฒันา
ความคิด
สร้างสรรค์
จากการฝึก
ปฏิบติับ่อย ๆ
ซ ้า ๆ จนเกิด
ความช านาญ 

เพื่อให้
นกัเรียน
ฝึกฝนซ ้า ๆ 
จากสมุด 
ร่างภาพและ 
มีเทคนิคการ
สร้างสรรค์
และน าเสนอ
ผลงานท่ี
หลากหลาย 

เพ่ิมเทคนิค
การ
สร้างสรรค์
ผลงานท่ี
หลากหลาย 

เพื่อให้
นกัเรียนมี
แนวทางของ
ตนเองในการ
สร้างสรรค์
และพฒันา
ผลงาน 

เพ่ือส่งเสริม
ความคิด
สร้างสรรค์
และทกัษะ
ความช านาญ
ในรูปแบบ
ของตนเอง 

6. การมีมุมมอง
การคิดจาก
พ้ืนฐาน 
ความรู้ทาง
ทศันธาตุ 
ท่ีมีอยู ่

เร่ืองราวและ
วิธีการเป็น
อนัหน่ึง 
อนัเดียวกนั 
มีลกัษณะ
เฉพาะตวั 

1. กระบวน 
การคิด 
(Concept) 
2. ผลงาน 

ใชห้ลกัทศัน
ธาตุน าไปสู่
ความคิด
สร้างสรรค ์

ควรมีหลกั
ทฤษฎีทาง
ทศันธาตุ 
เป็นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมการ
ทดลองและ
ปฏิบติั 

ใชพ้ื้นฐาน
หลกัทศันธาตุ
น าไปสู่
ความคิด
สร้างสรรค ์

7. กิจกรรมท่ี 
ไม่ปิดกนั
ความคิดและ
สอดแทรก
ความรู้ 
เทคนิควิธีการ
ในการปฏิบติั 
งาน 

กิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรม
นอกสถานท่ี 

กิจกรรมท่ี
กระตุน้ให้
นกัเรียนเกิด
ความคิด: 
การแบ่ง 
เป็นทีม 

กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้
นกัเรียนมี
ความสุขกบั
การเรียน
ศิลปะ 

กิจกรรมท่ี
เนน้การสร้าง 
ทดลอง และ
ส าเร็จ  
ผอ่นคลาย 

กิจกรรมท่ี 
ไม่มีกรอบ 
เนน้การคิดท่ี
หลากหลาย
ไม่ปิดกั้น 

กิจกรรมท่ี
กระตุน้การคิด 
เนน้การ
ปฏิบติัท่ีมี
เอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

8. ตวัอยา่ง
ผลงานศิลปิน
ท่ีมีช่ือเสียง 
วีดีโอ 
หนงัสือ ฯลฯ 

ส่ือท่ีอยู ่
ใกลต้วั 

ควรเป็นส่ือท่ี
ไม่ปิดกนั
ความคิดและ
จินตนาการ
ของผูเ้รียน 

รูปแบบการ
เปรียบเทียบ 

รูปแบบกลไก
ทางจิตวิทยา
ท่ีส่งเสริม
ความคิด
สร้างสรรค ์

รูปแบบสาธิต 
เนน้การ
ปฏิบติังาน
จริง 

ส่ือใกลต้วั  
ส่ือส่งเสริม
มุมมอง
ความคิดท่ี
หลากหลาย 
ไม่ปิดกั้น
จินตนาการ 
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ตารางท่ี 15  ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ ขอ้สรุป 
ท่ี ศ.ปรีชา  

เถาทอง 
ศ.พิษณุ  
ศุภนิมิตร 

อ.อภิญภทัร 
จิตรกร 

อ.อติยศ สรร
คบุรานุรักษ ์

อ.สืบสกุล 
ศรัณพฤฒิ 

อ.สุภาณี  
เฮงรวมญาติ 

ประเด็น 
ค าถาม 

9. กิจกรรม-
ผลงาน 

กิจกรรม 
- ผลงาน 
- คู่มือครูและ
นกัเรียน 

เนน้การ
ปฏิบติัจริง 

แผนฯ  
- ระยะเวลา  
- ผลงาน
นกัเรียน 
- แบบ
ประเมินผล 

แผนฯ 
- ระยะเวลา 
- ผลงาน
นกัเรียน  
- แบบ 
ทดสอบ 
- แบบ 
สอบถาม
ความพึง
พอใจ 

แผนฯ  
-ระยะเวลา  
- ผลงาน
นกัเรียน 
- แบบ 
สอบถาม
ความ 
พึงพอใจ 

แผนฯ 
- กิจกรรม 
- ผลงาน 
- คู่มือครูและ
นกัเรียน 
- แบบ 
สอบถาม
ความพึงพอใจ 

10. เทคนิคมี
ความสมัพนัธ์
กบัระยะเวลา 

1. เทคนิคท่ี
จ ากดัอยูใ่น
เวลาท่ี
ก าหนด  
2. ขนาดท่ี
เหมาะสม  
3. การเลือก 
ใชว้สัดุท่ี
เหมาะสม 

ระยะเวลาใน
การปฏิบติั
กิจกรรม 

เทคนิคท่ี
เหมาะสมกบั
ระยะเวลาใน
การปฏิบติั
กิจกรรม 

เทคนิคท่ีเกิด
จากการหา
วสัดุท่ี
ฉบัพลนัและ
อยูร่อบกาย 

เทคนิคท่ี
ค  านึงถึง
ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน 

การเลือกใช้
เทคนิคท่ีมี
ความ
เหมาะสมกบั
สมุดร่างภาพ
และระยะเวลา
การด าเนิน 
งาน 

11. จุด เส้น 
รูปร่าง 
รูปทรง สี 
พ้ืนผิว ตดัปะ 
ส่ือผสม 

เร่ิมตน้ 
ด าเนินงาน 
สรุป 

จุด เส้น 
รูปร่าง 
รูปทรง สี 
พ้ืนผิว ตดัปะ 
ส่ือผสม 

จุด เส้น 
รูปร่าง 
รูปทรง สี 
พ้ืนผิว ตดัปะ 
ส่ือผสม 

ทศันธาตุ 
เทคนิค  
การจดั
องคป์ระกอบ 
 

จุด เส้น 
รูปร่าง 
รูปทรง สี 
พ้ืนผิว ตดัปะ 
ส่ือผสม 

จุด เส้น 
รูปร่าง 
รูปทรง สี 
พ้ืนผิว ตดัปะ 
ส่ือผสม 

12. กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิด
สุนทรียะ 
ในการ
สร้างสรรค ์

น าเสนอและ
เปรียบเทียบ
ผลงานใน 
นเรียน 

กิจกรรมท่ี
เช่ือมโยงกบั
เร่ืองทศันธาตุ
และการจดั
องคป์ระกอบ 

ส่งเสริมแรง
บนัดาลใจ 

กิจกรรมท่ี
ส่งเสริม
ความสุข 

กิจกรรมท่ี
ส่งเสริม
ทฤษฎีปฏิบติั 
รวมกลุ่ม 
ตอบค าถาม 
คิดวิเคราะห์ 

กิจกรรมท่ีมี
สุนทรียะให้
ผูเ้รียนเกิด 
แรงบนัดาลใจ
และมี
ความสุข 
ในการเรียน
ศิลปะ 
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ตารางท่ี 15  ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ ขอ้สรุป 
ท่ี ศ.ปรีชา  

เถาทอง 
ศ.พิษณุ  
ศุภนิมิตร 

อ.อภิญภทัร 
จิตรกร 

อ.อติยศ สรร
คบุรานุรักษ ์

อ.สืบสกุล 
ศรัณพฤฒิ 

อ.สุภาณี  
เฮงรวมญาติ 

ประเด็น 
ค าถาม 

13. ตวัอยา่ง
ผลงานของ
ศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง 

มีตวัอยา่ง
ผลงาน 

ส่ือควรมี
ลกัษณะท่ี
เช่ือมโยงกบั
แผนการเรียน 

ส่ือท่ีท าให้
ผูเ้รียนมี
ความสุขใน
วิชาศิลปะ 

ตวัอยา่ง
ผลงานท่ีดี 
หนงัสือ  
วีดีทศัน์ 

ตวัอยา่ง
ผลงาน  
วีดีทศัน์ 
หนงัสือ ฯลฯ 

ตวัอยา่ง
ผลงานศิลปิน
ท่ีมีช่ือเสียง 
หนงัสือ 
วิดีทศัน์ ฯลฯ 

14. การมีเอกภาพ 
ความสมดุล 

การมี
เอกภาพและ
ความ
ต่อเน่ือง 

เน้ือหา
ทั้งหมดและ
การจดั
องคป์ระกอบ 

เน้ือหาท่ีได้
จากการอา้งอิง
จากสมุด 
ร่างภาพ 

การปฏิบติั 
งานของ
นกัเรียน 

เน้ือหา
ทั้งหมด เนน้
การปฏิบติั
จริง 

การปฏิบติั 
งานจริง  
ความเป็น
เอกภาพ 

15. ประเมินจาก
ผลงาน สร้าง
เคร่ืองมือการ
วดัและ
ประเมินผล 

1. ประเมิน
ตามหลกั
ทฤษฎี 
ทศันธาตุและ
การจดั
องคป์ระกอบ 
2. ใช ้
ผูป้ระเมิน
หลายคน  
3. ประเมิน
โดยนกัเรียน
ดว้ยกนั 

ให้มีความ
สอดคลอ้งกบั
นิยามศพัท์
ของความคิด
สร้างสรรค์
และเกณฑ์
การประเมิน 

ความ
เหมาะสมของ
สมุดร่างภาพ 

สร้าง
เคร่ืองมือวดั
และ
ประเมินผล
จากระดบั
ความเขา้ใจ
และความ
ตั้งใจของ
นกัเรียน 

ตั้งเกณฑ ์
การประเมิน
แบบรูบิค 

สร้าง
เคร่ืองมือวดั
และ
ประเมินผล 

16.  ต่อยอดไป
จนจบ ม.6 

 ควรท าให้
เช่ือมโยงกบั
เน้ือหาของ 
ม.5-ม.6  

สร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่และหา
โอกาส
น าไปใช ้

เนน้
กระบวนการ
คิดท่ี
หลากหลาย
และการ
บนัทึก
แนวความคิด 

ต่อยอดไปจน
นกัเรียนจบ
ชั้น ม.6 
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ตารางท่ี 16  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสมุดร่างภาพ 
 

 
ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

 
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 

1 ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
คอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

3 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและ
กิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

5 ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.2 แบบประเมินความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
ชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองจุด 
 

 

ขอ้ 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี

ความ
สอดคลอ้ง 

 
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 

1 ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
คอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและ
กิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.2 แบบประเมินความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
ชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 18  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองเส้น 
 

 
ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

 
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 

1 ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
คอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและ
กิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.2 แบบประเมินความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
ชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 19  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองรูปร่าง 
 

 
ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

 
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 

1 ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
คอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและ
กิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.2 แบบประเมินความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
ชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 20  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองรูปทรง 
 

 
ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

 
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 

1 ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
คอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและ
กิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.2 แบบประเมินความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
ชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 21  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสี 
 

 
ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

 
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 

1 ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
คอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและ
กิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.2 แบบประเมินความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
ชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 22  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองพื้นผวิ 
 

 
ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

 
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 

1 ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
คอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและ
กิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 สอดคลอ้ง 

4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.2 แบบประเมินความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
ชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 23  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองทศันธาตุและการจดั 
 องคป์ระกอบ 
 

 
ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

 
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 

1 ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
คอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและ
กิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.2 แบบประเมินความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
ชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 24  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการอภิปราย 
 การออกแบบ 
 

 
ขอ้ 

 
รายการประเมิน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

 
ความหมาย 1 2 3 4 5 6 

1 ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลอ้งกบัแนวคิด 
คอนสตรัคติวสิซึม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัเน้ือหาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 ดา้นประโยชน ์
3.1 ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทเรียนไดง่้าย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือวดีีทศัน์ รูปภาพและ
กิจกรรมท่ีเรียนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

4.2 ใบความรู้ มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบัชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

5.2 แบบประเมินความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
ชุดกิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 25  ผลแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ  
 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิซึม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นนกัเรียน 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 

รายการประเมิน 
ผลการวเิคราะห์ 

x̄  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ด้านเนือ้หา 
เน้ือหามีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทางทศันศิลป์ 

5.00 0.00 ดีมาก 

เน้ือหามีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
ด้านกจิกรรมในการใช้สมุดร่างภาพ 
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย น่าสนใจ และสอดรับกบัการใช ้    
สมุดร่างภาพ 

5.00 0.00 ดีมาก 

กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการออกแบบทางทศันศิลป์ มีล าดบัขั้นตอน 
ท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัได ้

4.83 0.40 ดีมาก 

กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 4.83 0.40 ดีมาก 
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมเอ้ือต่อการแสดงออกทางความคิดของ
นกัเรียนไดอ้ยา่งอิสระ ผา่นสมุดร่างภาพ 

4.83 0.40 ดีมาก 

กิจกรรมการเรียนรู้สามารถช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการคิดสร้างสรรคใ์หก้บั
นกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.00 0.00 ดีมาก 

ด้านส่ือการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.00 0.00 ดีมาก 

ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
ส่ือการเรียนรู้กระตุน้/เร้าความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 4.83 0.40 ดีมาก 
ภาพรวมของชุดกจิกรรม 
ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนสามารถมีความรู้ความเขา้ใจศิลปะมากข้ึน 

5.00 0.00 ดีมาก 

ชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดทกัษะ
กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นระบบ 

4.83 0.40 ดีมาก 

ชุดกิจกรรมช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์หก้บันกัเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
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ตารางท่ี 26  แบบประเมินผลงานดา้นการออกแบบทดลองกลุ่มนกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
 

นกัเรียน 
 

ค่าเฉล่ีย 

คะแนนแบบประเมินผลงาน 
ดา้นการออกแบบ จากแผน 
การจดัการเรียนรู้ เร่ือง เสน้ 

ระดบัคุณภาพ คะแนนแบบประเมินผลงาน
ดา้นการออกแบบ จากแผน 
การจดัการเรียนรู้ เร่ือง รูปร่าง 

ระดบั
คุณภาพ 

1 14 ดีมาก 15 ดีมาก 
2 14 ดีมาก 14 ดีมาก 
3 14 ดีมาก 15 ดีมาก 
4 13 ดีมาก 14 ดีมาก 
5 15 ดีมาก 15 ดีมาก 
6 13 ดีมาก 15 ดีมาก 
7 14 ดีมาก 15 ดีมาก 
8 15 ดีมาก 14 ดีมาก 
9 13 ดีมาก 15 ดีมาก 
10 15 ดีมาก 15 ดีมาก 
x̄   14.00 - 14.60 - 

S.D. 0.82 - 0.70 - 
เฉล่ียร้อยละ 93.33 - 97.30 - 
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ภาคผนวก  จ 
ภาพกจิกรรมระหว่างการทดลอง 
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ภาพกิจกรรมระหวา่งการทดลอง (Try Out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนประสาทรัฐ ประชากิจ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 
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ภาพกิจกรรมระหวา่งการทดลอง กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มวชิาเลือกศิลปะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จงัหวดัเพชรบุรี 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ - สกุล    นางสาวหทยัชนนับ ์กานตก์ารันยกุล 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน    10/2 ถนนสระแกว้ ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง  
    จงัหวดันครปฐม 73000 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ .2543  ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
 พ.ศ .2546  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั 
 พ.ศ .2549  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั 
 พ.ศ .2553  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต 
    สาขาออกแบบทศันศิลป์ - ศิลปะเคร่ืองประดบั คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ .2554  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาทศันศิลปศึกษา 

  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์และศึกษาศาสตร์  
  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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