
 1 

รายงานการวิจัย 
เรื่อง 

 
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนปรินสรอยแยลส  วิทยาลัย  
ในรายวิชา ศิลปะกับชีวิต 5 ( ศ305 )  

ที่เรียนโดยใชกระบวนการความคิดสรางสรรค 
กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปรกติ  

 
 
 
 
 
 
 
 

นายกิตติพันธ    อุดมเศรษฐ   
หมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ  แผนกมัธยมศึกษา    

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย   เชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม - กรกฎาคม  
พ.ศ. 2543  

 
 

คํานํา 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  30  ระบุใหสถานศึกษาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  ในแตละระดับการศึกษา   

 โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย  จึงมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนใหครูไดพัฒนาตน  เพื่อ

พัฒนาวิชาชีพ  สนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ของคุรุสภา พ.ศ.2537  โดยการจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรเรื่องการทําวิจัย  เพื่อใหบุคลากรสามารถ

แสวงหาขอมูลเพื่อประโยชน  ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของตนใหดียิ่งขึ้น 

 นายกิตติพันธ   อุดมเศรษฐ  หัวหนาหมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษา  เปนผู

ใฝรูและมุงพัฒนาทั้งงานสวนตนและงานสวนรวม  ไดศึกษาเรียนรูการทําวิจัยดวยความวิริยะ  ไดผลงาน

สําเร็จตามเปาหมาย  จึงหวังวา เอกสารนี้จะเปนประโยชนตอเพื่อนครูที่ใฝเรียนรู และมุงพัฒนางาน

ตอไป 

 

 

 

 

 

       ( นางสาวเสาวคนธ     โอภาสถิรกุล ) 

                หัวหนาแผนกมัธยมศึกษา 

          โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 
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ช่ืองานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียน 

ปรินสรอยแยลส  วิทยาลัย ในรายวิชา ศิลปะกับชีวิต 5 ( ศ305 ) ที่เรียนโดยใช

กระบวนการความคิด  สรางสรรคกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปรกติ  

ช่ือผูวิจัย นายกิตติพันธ    อุดมเศรษฐ  หมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ  แผนกมัธยมศึกษา    

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย   เชียงใหม 

ปที่วิจัย  พฤษภาคม - กรกฎาคม  พ.ศ. 2543 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเปรียบเทียบผลที่ไดจากการทดลองใชบทเรียนที่จัดทําขึ้น

ในการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค และมีกระบวนการทํางานที่

เหมาะสม เปนระบบ โดยเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบเดิม ที่ใชกระบวนการปฏิบัติเปนหลัก 

โดยจะทําการเปรียบเทียบในดานผลการเรียนวัดจากการสอบวัดผลระหวางภาค (Summative) รวมกับ

คะแนนความสนใจในการเรียน (Affective) และคะแนนประเมินงานปฏิบัติ (Formative)   กับดาน

ความคิดสรางสรรคจากแบบทดสอบ และดานผลการปฏิบัติงานของนักเรียน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย

เชิงทดลองแบบมีการควบคุมตัวแปรและสอบกอน-หลังการทดลอง โดยมีสมมติฐานคือ กลุมทดลองจะ

สามารถทําคะแนนจากการทดสอบสูงกวากลุมควบคุม 

กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่เรียนวิชาศิลปะกับชีวิต 5 (ศ 305) ในภาค

เรียนที่  1  ปการศึกษา  2543 ของโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม จํานวน  296  คน 

แบงเปนกลุมทดลอง  148  คน และกลุมควบคุม 148  คน จัดกลุมโดยการแบงตามหองเรียนโดยใช

หองเรียน ม.3/5, 3/7, 3/9 เปนกลุมทดลองและหองเรียน ม. 3/6, 3/8, 3/10 เปนกลุมควบคุม เคร่ืองมือที่

ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบวัดจํานวน  5  ชุดคือ  แบบทดสอบวัดผลการเรียนระหวางภาค 

(Summative) แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค กอนเรียน - หลังเรียน  แบบสังเกตความสนใจของ

นักเรียน  และแบบประเมินผลงานของนักเรียน  ในการวิเคราะหขอมูลน้ันทําการวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เอสพีเอสเอส รุน 7.5.1 ( SPSS for Windows / Release 7.5.1) 

ปรากฏผลโดยสรุป  ดังนี้ 

1. ผลการเรียนในรายวิชา ศิลปะกับชีวิต 5 ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม นํามา

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย พบวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความ

แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ผลการเรียนทั้งสองกลุม ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไป

ตามสมมติฐานที่ต้ังไว  แตจากผลการวิเคราะหแบบทดสอบแยกตามระดับความคิด พบวา นักเรียนกลุม

ควบคุม สามารถทําคะแนนแบบทดสอบในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ ไดสูงกวากลุมทดลอง 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แตในระดับการวิเคราะห สังเคราะห พบวา นักเรียนกลุมทดลอง 

สามารถทําคะแนน ไดสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. การทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ผลการทดสอบ

ความคิดสรางสรรคกอนเรียน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมมีความแตกตางกัน  และจากการ

ทดสอบความคิดสรางสรรคหลังเรียน  พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความคิดสรางสรรคหลังเรียน

ของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวานักเรียนกลุม

ทดลองมีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

3. คะแนนเฉลี่ยผลงานปฏิบัติของนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนกลุม

ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  

4. สัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา ทุกตัวแปร มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ คะแนน Summative คะแนน Formative 

และคะแนน Affective  ก็มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ เชนกัน ยกเวน ความคิดสรางสรรคที่มี

ความสัมพันธกับคะแนนจิตพิสัย (Affective) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นั่นคือ การมีความคิด

สรางสรรค ไมมีความสัมพันธกับความสนใจและเจตคติในการเรียนของนักเรียน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้  สําเร็จลุลวงไดดวยดี  จากการสนับสนุนของผูเกี่ยวของหลาย ๆ ฝาย ที่

ไดใหความความอนุเคราะห  อนุมัติใหดําเนินการ  และสนับสนุนงบประมาณ  ตํารา  คูมือ และเอกสาร

ประกอบตาง ๆ เปนอยางดี   

 ขอขอบคุณ  อาจารยสิรินันท   ศรีวีระสกุล  ผูชวยหัวหนาแผนกมัธยม ฯ ฝายวิชาการ ที่พิจารณา

อนุมัติใหดําเนินการ  พรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณ  อุปกรณ ในการดําเนินการ  และ อาจารยนิรันดร   

ต้ังธีระบัณฑิตกุล  หัวหนาศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศของโรงเรียน ที่ไดใหคําแนะนําและอนุเคราะห

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวัดผลประเมินผล  อาจารยภัคนันท   ทองคํา  อาจารยผูสอนวิชาฟสิกสของ

โรงเรียน ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญโปรแกรมวัดผลและประเมินผล  ใหคําแนะนําในการวิเคราะหและประมวลผล

ขอมูล  รวมทั้ง อาจารยจรัญ   ไชยศักดิ์  ฝายวิชาการ แผนกมัธยมศึกษา ที่ใหคําปรึกษาในการจัดทํา

เครื่องมือในการวิจัย และตรวจพิจารณารายงานการวิจัยใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

 และขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทานอื่น ๆ ที่มีสวนชวยใหรายงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวง  ตลอดจน

คณะครู - นักเรียน ที่มีสวนในการทดลองใชเคร่ืองมือ  และนักเรียนกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลในการวิจัย

ครั้งนี้เปนอยางยิ่ง 
 

  
 

กิตติพันธ    อุดมเศรษฐ 

หมวดวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ  แผนกมัธยมศึกษา 

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย  

สิงหาคม  2543 
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สารบัญ 
           หนา 

คํานํา              ก 

บทคัดยอ             ข 

กิตติกรรมประกาศ            ค 

สารบัญตาราง             ง 

บทที่  1    บทนํา             1 

    ความเปนมาและความสําคัญของปญหา        1 

    วัตถุประสงคของการวิจัย          4 

    ความสําคัญของงานวิจัย          4 

    ขอบเขตของงานวิจัย           5 

    คํานิยามศัพทเฉพาะ           5 

    สมมติฐานของงานวิจัย           6 

บทที่  2    เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ          7 

    ความคิดสรางสรรค ( Creative  Thinking )        7 

    ทฤษฎีความคิดสรางสรรค          9 

    บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการคิดสรางสรรค        12 

    การพัฒนากระบวนการคิด         15 

    กระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค      16 

    งานวิจัยที่กี่ยวของ          22 

บทที่  3    วิธีดําเนินงานวิจัย          26 

    ประชากรและกลุมตัวอยาง         26 

    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         26 

    การหาคุณภาพของเครื่องมือ         27 

    การเก็บรวบรวมขอมูล          29 

    การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช        30 

บทที่  4    ผลการวิเคราะหขอมูล          31 

    สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล      31 

    ผลการวิจัย           32 
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           หนา 

 

บทที่  5    บทสรุป           38 

    สรุปผลการวิจัย          38 

    อภิปรายผล           40 

    ขอเสนอแนะ           41 

บรรณานุกรม            43 

ภาคผนวก            45 

 ภาคผนวก  ก    รายนามที่ปรึกษางานวิจัย        46 

 ภาคผนวก  ข    คาสถิติตาง ๆ          47 

 ภาคผนวก  ค    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย        50 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาของงานวิจัย 
 

ในระหวางป 2540 -2541 ประเทศไทย เผชิญกับปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ อยางรุนแรง 

กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่สงผลตอคนในสังคมทุกระดับช้ัน  เชน ปญหาการลมละลาย  การเลิกจาง  การ

วางงาน  การกออาชญากรรม  ปญหายาเสพติด  ฯ ล ฯ เหลานี้มีผลมากจากเศรษฐกิจตกต่ําสวนหนึ่ง 

และเปนผลจาการขาดการศึกษา ไมสามารถแกไขปญหาและการขาดจิตสํานึก อีกสวนหนึ่งดวย  

 

การจัดการศึกษา เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาคนในชาติ ใหมีความพรอมในการแกไขปญหา

เหลานั้น และเปนการแกไขปญหา ในระยะยาว โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อพัฒนาสงเสริมความคิด

สรางสรรค ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและ

หลักการ…ในกระบวนการเรียนรูตองปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพ

กฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา

ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ

ปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง…(มาตรา 7 ) อนึ่ง ในจุดมุงหมายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน และ

ตอนปลาย พ.ศ.2521  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ยังไดกลาวไวอยางชัดแจงใน ขอที่ 5 “ใหผูเรียนมี

ความคิดสรางสรรค สามารถสรางและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ที่จะทําใหเกิดความเจริญแกตนเองและ

ชุมชน” 

 ความคิดสรางสรรค มีความสัมพันธอยางมากกับความสามารถในการแกปญหา จาก

ผลงานวิจัยของสํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8  เร่ือง ปจจัยที่สัมพันธ

กับความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขตการศึกษา 8 ( 2538 ) 

พบวา “ความมีเหตุผล ความคิดสรางสรรคและการมุงพัฒนา เปนความสัมพันธทางตรงกับ

ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน ซึ่งหมายความวา คนที่จะแกปญหาไดดีนั้น จะตองอาศัย

ความคิดที่มีเหตุผล มีความคิดสรางสรรค และการมุงพัฒนาหรือการพยายามปรับปรุงตัวเองใหดีข้ึน ”  

 

ขอคิดเห็น[KU3]:  
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จะเห็นวา การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค   มีความสําคัญและจําเปนตอ

กระบวนการเรียนรู เปนอยางยิ่ง โดยความคิดสรางสรรค จะใหคุณคา ในดาน 

1. การแกไขปญหา โดยใชกระบวนการคิดที่หลากหลาย สําหรับเลือกไปใชแกปญหาใหเหมาะ 

สม 

2. การออกแบบและการคิดประดิษฐ ทําใหเกิดผลงานที่สวยงาม  เหมาะสม มีประโยชนใชสอย  

และมีเอกลักษณเฉพาะ 

        3. การสรางสรรคผลงานศิลปะ กอใหเกิดรูปแบบใหม ๆ เฉพาะตน ของศิลปนผูสรางสรรค 

        4. การวางแผนงาน  ชวยใหแผนงานมีความเหมาะสม สัมพันธกันอยางลงตัว 

        5. การคนพบแนวคิด ทฤษฎีหรือหลักการใหม ๆ อันเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม 

        6. การสรางจินตนาการในการสรางสรรคงาน ทําใหเกิดจินตทัศน (Visual Image) เปนภาพใน

ความคิด ทําใหเกิดผลงาน รูปแบบ ใหม ๆ ที่ไมเคยมีมากอนได หรือใชเติมความคิด ในสวนที่ขาดไป 

7. การเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับความรูใหม  ใหเกิดเปนประสบการณใหม ที่ดีข้ึนกวาเดิม 

 

แตจากสภาพการเรียนการสอนที่ผานมา   การพัฒนาทางดานความคิดสรางสรรคของผูเรียน ยัง

มีอยูนอยมาก ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก 

1.ครูไมมีความเขาใจในหลักการของการคิดสรางสรรค  ยึดติดอยูกับการสอน “แบบเกา” ที่ครู

เปนศูนยกลาง เปนคําตอบ เปนทุกสิ่งทุกอยางที่ จะใหแกผูเรียน ยึดติดกับเนื้อหา  หลักเกณฑ หรือทฤษฎี

แบบดั้งเดิม คําตอบที่ตายตัว ผลสรุปที่แนนอนเปนหนึ่งเดียว  ไมสนใจคําตอบที่พลิกแพลงหรือแปลก

ประหลาดที่อาจเปนไปได   

2.หลักสูตรไมอํานวยตอการเรียนการสอนโดยใชความคิดสรางสรรค  บางวิชามีการบีบอัด หรือ

ยัดเยียดเนื้อหาใหกับนักเรียนมากเกินไป  เพื่อใหนักเรียนมีความรูเต็มที่ มากกวาที่อ่ืน ๆ  โดยเฉพาะ 

ปจจุบัน  การสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในชวงเดือนตุลาคม มีผลทําให

โรงเรียนตองเรงสอนใหจบหลักสูตรกอนกําหนดเวลา ทําใหไมมีเวลาพัฒนา เรื่องความคิดสรางสรรค  

 3.บรรยากาศในหองเรียน ไมเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค ขาด

ความอบอุนและเปนกันเอง ครูเขมงวดมากเกินไป  สื่อ อุปกรณ ไมพรอม ตอการเรียนรูอยางสรางสรรค

ของนักเรียน   

 4.โรงเรียนที่มีการแขงขันสูงเพื่อความเปนเลิศทางสติปญญา ทําใหครู ช่ืนชมกับนักเรียนที่มี

ความสามารถทางสติปญญา มกกวานักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคสูง  เพราะนักเรียนที่มีความคิด

สรางสรรคสูง มักจะมีลักษณะแปลกออกไปจากคนอื่น ๆ ทําใหครูไมชอบ เพราะควบคุมชั้นไดยาก ( 

Reilly & Lewis,1983) 
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 5. หลักสูตรและวิธีการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค  แนวคิด หรือทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับ

ความคิดสรางสรรค รวมถึงงานวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคมีนอย และไมคอยจะ

แพรหลายเทาที่ควร  เมื่อเทียบกับการสอนแบบอื่น ๆ อาจเพราะ การสรางแบบทดสอบวัดความคิด

สรางสรรค  ทําไดยากมาก  แมกระทั่งการตรวจประเมินผล ก็มีรายละเอียดที่ซับซอนไมแพกัน 

 

 การเรียนการสอนวิชาศิลปะ มีความเกี่ยวของกันอยางยิ่งกับความคิดสรางสรรค เพราะ ถือกันวา 

ศิลปะ เปนสิ่งที่เกิดข้ึนจากความคิดสรางสรรคโดยตรง  ซ่ึงมีผูใหคํานิยามของศิลปะที่เกี่ยวของกับ

ความคิดสรางสรรคไว ดังนี้ 

 

 …ศิลปะ คือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปลักษณตาง ๆ ใหปรากฎ

ซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ 

รสนิยมและทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีหรือความ

เชื่อทางศาสนา…(พจนนุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2530) 

 

 …ศิลปะเปนงานสรางสรรค  ศิลปนมีหนาที่สรางงานที่มีแนวความคิดและรูปแบบแปลกใหมอยู

ตลอดเวลา  ทฤษฎีศิลปะในสมัยหนึ่งอาจขัดแยงกับของอีกสมัยหนึ่งอยางตรงกันขาม และทฤษฎี

เหลานั้นก็ลวนเกิดขึ้นภายหลังผลงานสรางสรรคที่เปลี่ยนแปลง และกาวลํ้าหนาไปกอนแลวทั้งสิ้น…  

( ชลูด  นิ่มเสมอ, 2534) 

 

 …ศิลปะเกิดจากการสรางสรรคของมนุษย  โดยใชสื่อตาง ๆ เพื่อแสดงความปรารถนาออกมาใน

รูปของจินตนาการ ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือไมเหมือนธรรมชาติก็ได แตตองไมเปนการเลียนแบบรูปราง

ลักษณะจากธรรมชาติโดยตรง ศิลปนจะตองสรางสรรคใสความรูสึกนึกคิดของตน เขาไปในงาน

สรางสรรคนั้นดวย พรอมกับใชทักษะทางการชางฝมืออยางสูง…งานศิลปะนั้น อยางนอยที่สุดควร

กอใหเกิดอารมณและความคิดสรางสรรค กลาวคือ เปนงานที่สื่อความรูใหผูชมเกิดจินตนาการ…. 

( วิรัตน   พิชญไพบูลย,2528 ) 

 

 ดังนั้น  ในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ  จึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง  ที่จะตองมีการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน ที่สงเสริมความคิดสรางสรรค ใหกับผูเรียนใหมาก เพราะจะไดนําไปใชในการ

สรางสรรคงานศิลปะใหเกิดความสวยงาม  เหมาะสม เกิดประโยชนใชสอย นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถ

นําความคิดสรางสรรคไปใชในการแกปญหา ในการเรียนการสอนวิชา อ่ืน ๆ หรือในชีวิตประจําวันของ

นักเรียนไดอีกดวย  
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 ในปการศึกษา 2542  ผูวิจัยไดจัดทําบทเรียนที่ใชกระบวนการสงเสริมความคิดสรางสรรค ของ

นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ข้ึน สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาศิลปะกับชีวิต 5 - 6 (ศ 305 

- 306 ) โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะดานทางศิลปะของ

นักเรียน  โดยใชกระบวนการความคิดสรางสรรค ผลจากการดําเนินการ  พบวา นักเรียนไดเกิดการเรียนรู

และมีกระบวนการทํางานที่เปนระบบ และจากการทดสอบความคิดสรางสรรค อยางงาย ๆ พบวา 

นักเรียนมีความคิดสรางสรรคดีข้ึน ผลการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบกอนเรียนเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน นักเรียนทําคะแนนไดสูงขึ้นมาก   ดวยเหตุนี้ จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษา

เปรียบเทียบผลการเรียน ระหวางการเรียนการสอน  2  แบบ คือ แบบที่เรียนโดยใชกระบวนการสงเสริม

ความคิดสรางสรรค ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม กับแบบที่เรียนโดยวิธีปรกติ  โดยทําการศึกษา 3 

ดาน คือ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค และดานความสนใจในการเรียน  เพื่อให

ไดขอมูลที่ แนนอน  เปนประโยชนสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ผลการเรียนในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 5 ( ศ 305 ) ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ที่เรียนโดยใชกระบวนการความคิดสรางสรรคกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปรกติ 

2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดสรางสรรคของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 ที่เรียน 

โดยใชกระบวนการความคิดสรางสรรคกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปรกติ 

3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ผลงานปฏิบัติของนักเรียน ในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 5( ศ 305)  

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่เรียนโดยใชกระบวนการความคิดสรางสรรคกับนักเรียนที่เรียน โดย

วิธีปรกติ 
 
ความสําคัญของงานวิจัย 
 
  งานวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาเปรียบเทียบผลที่ไดจากการทดลองใชบทเรียนที่จัดทําขึ้น ใน

การเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค และมีกระบวนการทํางานที่

เหมาะสม ชัดเจน สําหรับนําไปใชสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ  โดยเปรียบเทียบกับการเรียนการสอน

แบบเดิม ที่ใชกระบวนการปฏิบัติเปนหลัก  ผลการเปรียบเทียบจากการเรียนการสอนทั้ง 2 แบบ จะได

ขอมูลท่ีเปนประโยชน ในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  ไดดียิ่งขึ้น 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 
 1.ประชากรที่ศึกษา ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาศิลปะกับชีวิต 5 ( ศ305 )  ใน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 ของโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยจํานวน 296  คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา   

- ตัวแปรตาม  ผลการเรียนของนักเรียน 

- ตัวแปรตน  ความคิดสรางสรรค  ความสนใจในการเรียน  ความสามารถในการออก 

แบบและประดิษฐ  

3. เรื่องที่จะศึกษา 

เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนในดานตาง ๆ ของการเรียนการสอน 2 แบบ 

คือ แบบที่ใชแบบฝกตามกระบวนการความคิดสรางสรรค แบบปรกติที่ใชกระบวนการปฏิบัติ โดยทําการ

เปรียบเทียบ  2  ดานคือ 

3.1 ดานผลการเรียน  ศึกษาจาก ผลของคะแนนระหวางภาค ประกอบดวย คะแนน 

สอบกลางภาค ( Summative) รวมกับ คะแนนรายจุดประสงคที่เปนงานปฏิบัติของนักเรียน(Formative) 

และ คะแนนดานจิตพิสัย (Affective)   

3.2 ดานความคิดสรางสรรค ศึกษาจากผลการทดสอบความคิดสรางสรรค ของนักเรียน   

2 กลุม ทั้งกอนเรียน (Pre-test) และ  หลังเรียน (Post-test) 
 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 

1.  ผลการเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต 5 ( ศ 305) ของ 

นักเรียนซ่ึงไดจาก ความสามารถทางสติปญญาที่วัดจากคะแนนการสอบระหวางภาค     

(Summative)รวมกับความสามารถทางทักษะการปฏิบัติ วัดจากการตรวจผลงานนักเรียนปนคะแนนราย

จุดประสงค (Formative) และจากความสนใจในการเรียนของนักเรียนวัดจากแบบสังเกตเปนคะแนนจิต

พิสัย (Affective) 

2.  ความคิดสรางสรรค  หมายถึง ความสามารถทางสติปญญา ที่เกิดจากการคิดหลาย 

ทิศทาง ( Divergent thinking) ประกอบดวย ความคิดริเร่ิม  ความคิดคลอง  ความคิดยืดหยุน และ 

ความคิดละเอียด ที่เช่ือมโยง ความรูเดิมที่มีอยูใหสัมพันธกับความรูใหม แลวนํามาประยุกต ทําใหเกิด

แนวคิดใหม ที่เหมาะสม นําไปใชในการแกปญหา หรือการสรางสรรคผลงานไดดี ยิ่งขึ้นกวาเดิม   

3.  ความสนใจในการเรียน  หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกในระหวาง

เรียน 

ที่เกี่ยวของกับอารมณความรูสึก และเจตคติ โดยพิจารณาจาก 
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- ความสนใจ  การซักถาม และการตอบคําถามของนักเรียน ในระหวางเรียน 

- ความพรอมในการเรียน จากการตรวจอุปกรณ เคร่ืองมือ สมุดบันทึก ฯลฯ  

- ความรับผิดชอบ  จากการสงงานที่มอบหมายไดครบถวน ตามกําหนดเวลา  

4. ความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ  เปนความสามารถทางดานทักษะใน 

การทํางาน  โดยแบงเปน 

4.1  ดานการออกแบบ เปนการวางแผนการทํางาน โดยมีแบบ ที่ไดเขียนขึ้นมา 

4.2  ดานการประดิษฐ เปนการปฏิบัติ สรางผลงานตามแบบ  

 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 
  1. ผลการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่เรียนโดยใชกระบวนการคิด

สรางสรรคในการทํางานสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปรกติ 

  2. นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชกระบวนการคิดสรางสรรค มีความคิด

สรางสรรคสูงวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปรกติ 

3.  ผลงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่เกิดจากการใชกระบวนการคิดสราง 

สรรคในการทํางาน มีผลการประเมินสูงกวาผลงานของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปรกติ 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 ในการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอน   2  แบบ ระหวางการเรียนการสอน โดยใช

กระบวนการความคิดสรางสรรค กับ การเรียนการสอนโดยวิธีปรกติ  มีตัวแปรที่สําคัญที่จะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงมากที่สุด  ก็คือ วิธีสอนโดยใชกระบวนการความคิดสรางสรรค ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น มี

จุดมุงหมายเพื่อพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะความคิดสรางสรรค โดยไดศึกษาจากเอกสาร และ

งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
 
 
ความคิดสรางสรรค ( Creative thinking ) 

 
ความคิดสรางสรรค  เปนความสามารถทางสติปญญา ที่มีอยูในมนุษยทุก ๆ คน ซ่ึงจะมีมาก

นอยแตกตางกันไป  ความหมายของความคิดสรางสรรคนั้น นักการศึกษาตาง ๆ ไดใหความหมายไวดังนี้  

หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู (2523) ใหคําจํากัดความวา 

 …ความคิดสรางสรรค เปนลักษณะความคิดแบบอเนกนัย หรือความคิดหลายทิศทาง ที่นําไปสู

กระบวนการคิดประดิษฐสิ่งแปลกใหม  รวมทั้งการคิดและการคนพบวิธีการแกปญหาใหม ตลอดจน

ความสําเร็จในดานการคิดคนพบทฤษฎีตาง ๆ อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคที่เปน

ประโยชนตอสังคม… 

 อารี  รังสินันท ( 2539 ) ใหความหมายวา 

 …ความคิดสรางสรรค คือ ความคิดจินตนาการประยุกต  ที่สามารถนําไปสูสิ่งประดิษฐ การคิด

คนพบใหม ทางเทคโนโลยี ซ่ึงเปนความคิดในลักษณะที่คนอื่นคาดคิดไมถึงหรือมองขาม เปนความคิด

หลากหลาย คิดไดกวางไกล เนนทั้งปริมาณและคุณภาพ อาจเกิดจากการคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหวาง

ความคิดใหม ๆ ที่แกปญหาและเอื้ออํานวยประโยชนตอตนเองและสังคม… 

 กิลฟอรด ( Guilford,1959 ) กลาววา 

 …ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมอง  เปนความสามารถที่จะคิดไดหลายทิศทาง 

หรือแบบอเนกนัย ประกอบดวย ความคลองในการคิด  ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่มที่เปนของ

ตนเองโดยเฉพาะ … 
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 ทอรแรนซ ( Torrance,1971 ) กลาววา 

 …ความคิดสรางสรรค คือปรากฏการณที่เกิดข้ึน โดยไมมีขอบเขตจํากัด  บุคคลสามารถมี

ความคิดสรางสรรคในหลายแบบ  และผลของความคิดสรางสรรคที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายไมมีขอจํากัด

เชนกัน… 

  

ไรล่ี และ เลวิส ( Reilly & Lewis,1983)  ใหความหมายวา 

 …ความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการที่นําไปสูผลงานจินตนาการที่มีความเปนตัวของตัวเอง 

ไมซํ้าแบบใคร และขณะเดียวกันก็มีคุณคาในตัว…  

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน ( 2537:2 ) ไดสรุปความหมายของความคิดสรางสรรค ไว คือ 

1.ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องที่สลับซับซอนยากแกการใหคําจํากัดความที่แนนอนตายตัว 

2.ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคในเชิงผลงาน (Product) ผลงานนั้นตองเปนงานที่แปลกใหม

และมีคุณคา กลาวคือ ใชไดโดยมีคนยอมรับ ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคในเชิงกระบวนการ 

(Process) กระบวนการคิดสรางสรรค คือการเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งของ หรือความคิดที่มีความแตกตางกัน

มากเขาดวยกัน ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคเชิงบุคคล บุคคลนั้นจะตองเปนคนที่มีความแปลก เปน

ตัวของตัวเอง (Originality) เปนผูที่มีความคิดคลอง (Fluency) มีความคิดยืดหยุน (Flexibility) และ

สามารถใหรายละเอียดในความคิดนั้น ๆ ได (Elaboration) 

 

 จะเห็นวา คํานิยามของความคิดสรางสรรค  ไดถูกมองในแงมุมตาง  ๆ อยางหลากหลาย 

กวางขวาง ซ่ึงเปนไปตามลักษณะของความคิดสรางสรรค ที่มีความหลากหลายไมแพกัน อยางไรก็ตาม

จากความหมายตาง ๆ อาจสรุปไดดังนี้  

 

ความคิดสรางสรรคเปนความคิดระดับสูง เปนความสามารถทางสมอง  ที่จะคิดไดหลายทิศทาง 

หลากหลายรูปแบบ โดยไมมีขอบเขตจํากัด นําไปสูกระบวนการคิดเพื่อประดิษฐสิ่งแปลกใหม  การ

คนพบทฤษฎีใหม  วิธีการแกปญหาใหม ลักษณะของผลงานมีความเปนตัวของตัวเอง มีเอกลักษณ

เฉพาะตน  กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม  ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม  ความคิดคลอง  

ความคิดยืดหยุนและความคิดละเอียด 

 

สําหรับองคประกอบของความคิดสรางสรรค ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม  ความคิดคลอง  

ความคิดยืดหยุนและความคิดละเอียด  สมศักดิ์   สินธุระเวชญ ( 2543: 9) ไดอธิบายไว ดังนี้ 
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1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง  ลักษณะความคิดแปลกใหม  แตกตางจากความคิด

ธรรมดา  ความคิดริเริ่มเกิดจากการนําเอาความรูเดิม มาคิดดัดแปลงและประยุกตใหเกิดส่ิงใหมข้ึน เปน

ลักษณะที่เกิดขึ้นเปนคร้ังแรก ตองอาศัยลักษณะ ความกลาคิด กลาลอง เพื่อทดสอบความคิดของตน 

และบอยคร้ังตองอาศัยจินตนาการ  ลักษณะของความคิดริเร่ิม เปนทั้งบุคคล ที่มีเอกลักษณเฉพาะตน  

และท่ีเปนผลผลิต 

2. ความคลองในการคิด (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบได

อยางคลองแคลว รวดเร็ว และมีคําตอบในปริมาณมากในเวลาที่จํากัด แสดงออกในดานการใชถอยคํา 

ดานการโยงสัมพันธ ดานการแสดงออก และดานการคิด 

3. ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบ

ไดหลายประเภท หลายทิศทาง แบงเปน ความคิดยืดหยุนที่เกิดข้ึนทันที กับความคิดยืดหยุนทางดานการ

ดัดแปลง  

4. ความคิดละเอียด (Elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแตง หรือขยายความคิด

หลัก ใหไดความหมายสมบูรณย่ิงขึ้น และเปนคุณลักษณะที่จําเปนในการสรางผลงานที่มีความแปลก

ใหมใหสําเร็จ 

 
 ทฤษฎีความคิดสรางสรรค  
 

 Davis (1983) ไดรวบรวมแนวคิดของนักจิตวิทยา ที่ไดกลาวถึงทฤษฎีความคิดสรางสรรค โดย

แบงเปนกลุมใหญ ๆ 4 กลุม คือ 

 1. ทฤษฎีความคิดสรางสรรค เชิงจิตวิเคราะห โดยนักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห เชน Freud และ 

Kris ไดเสนอวา ความคิดสรางสรรค เปนผลมาจากความขัดแยงภายในจิตใตสํานึกระหวางแรงขับทาง

เพศ กับความรูสึกผิดชอบทางสังคม  

 2. ทฤษฎีความคิดสรางสรรค เชิงพฤติกรรมนิยม  นักจิตวิทยากลุมนี้ มีแนวคิดวา ความคิด

สรางสรรคเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู  โดยเนนที่ความสําคัญของการเสริมแรง การตอบสนองที่

ถูกตองกับส่ิงเราเฉพาะหรือสถานการณ นอกจากนี้ยังไดเนนความสัมพันธทางปญญา คือการโยง

ความสัมพันธจากสิ่งเราหนึ่งไปยังสิ่งตาง ๆ ทําใหเกิดความคิดใหมหรือสิ่งใหมเกิดข้ึน  

 3. ทฤษฎีความคิดสรางสรรค เชิงมนุษยนิยม  นักจิตวิยากลุมนี้ มีแนวคิดวา ความคิดสรางสรรค 

เปนสิ่งที่มนุษยมีติดตัวมาแตกําเนิด ผูที่สามารถนําความคิดสรางสรรคออกมาใหไดคือ ผูที่มีสัจการแหง

ตน คือ รูจักตนเอง พอใจตนเอง และใชตนเองเต็มตามศักยภาพของตน การที่มนุษยจะสามารถแสดง

ความคิดสรางสรรคของตนออกมาไดอยางเต็มที่นั้น ข้ึนอยูกับการสรางสภาวะหรือบรรยากาศที่
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เอื้ออํานวย นั่นคือ มีความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา มีความมั่นคงของจิตใจ  ปรารถนาที่จะเลนกับ

ความคิด  และการเปดกวางรับประสบการณใหม 

 4. ทฤษฎี  AUTA  เปนรูปแบบของการพัฒนาความคิดสรางสรรค ใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล  โดยมี

แนวคิดวา ความคิดสรางสรรคนั้นมีอยูในมนุษยทุกคน และสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นได  การพัฒนา

ประกอบดวย 

 4.1 การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความสําคัญของความคิดสรางสรรคที่มีตอ

ตนเอง สังคม ทั้งในปจจุบันและอนาคต และความคิดสรางสรรคที่มีอยูในตัวเองดวย 

4.2 ความเขาใจ (Understanding) คือ มีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องราวตาง ๆ ที 

เกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 

4.3 เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรูเทคนิควิธีในการพัฒนาความคิดสรางสรรค ทั้งที่เปน 

เทคนิคสวนบุคคลและเทคนิคที่เปนมาตรฐาน 

4.4 การตระหนักในความจริงของสิ่งตาง ๆ (Actualization) คือ การรูจักตนเอง  พอใจตนเอง  

และพยายามใชตนเองอยางเต็มศักยภาพ รวมทั้งการเปดกวางรับประสบการณตาง ๆ โดยมีการปรับตัว

อยางเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อมนุษยดวยกัน การผลิตผลงานดวยตัวเอง และการมีความคิดที่

ยืดหยุนเขากับทุกชีวิต 

  องคประกอบทั้ง 4 นี้จะผลักดันใหบุคคล สามารถดึงศักยภาพเชิงสรางสรรคของตนเองออกมา

ใชได  จากทฤษฎีทั้งหมด จะเห็นวา ความคิดสรางสรรคเปนทักษะที่มีอยูในมนุษยทุกคน ที่สามารถจะ

พัฒนาใหสูงขึ้นไดโดยอาศัยการเรียนรู กับการจัดบรรยากาศที่เอื้ออํานวย  

  

 จากทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคที่กลาวมานี้  การสงเสริมใหเกิดความคิด

สรางสรรค  ควรเริ่มจากบุคคล หรือถาในกระบวนการเรียนการสอน ก็หมายถึง  นักเรียน  ซึ่งหมายความ

วา นักเรียนทุกคน สามารถพัฒนาการเรียนรู ใหเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นได  โดยที่นักเรียนจะตองมี

ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของความคิดสรางสรรค  ตระหนักในคุณคาของตัวเอง เขาใจตนเอง  

รักตนเอง และสามารถใชตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีใจเปดกวางพรอมที่จะรับรูประสบการณใหม ๆ   

สําหรับลักษณะของผูที่มีความคิดสรางสรรค มีผูใหแนวความคิดไว หลายคน  ดังนี้ 

  

จากการศึกษาของ เกทเซลส และแจคสัน ( Getzels & Jackson, 1963 : อางใน สมศักดิ์  ภู

วิภาดา-วรรธน,2537) กับเด็กวัยรุน อายุ 15 - 18 ป พบวา  

ทั้งเด็กฉลาด และเด็กที่มีความคิดสรางสรรคมีผลการเรียนดี พอ ๆ กัน. เด็กที่มีความคิด

สรางสรรคเห็นความสําคัญของอารมณขันสูงกวาเด็กฉลาด และมักทําอะไรที่คนไมคาดคิด  มีอารมณขัน
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ขี้เลน และมองเห็นความมั่นคงทางอารมณมีความสําคัญตอชีวิต และความสําเร็จอยางมาก ซ่ึงในเด็ก

ฉลาดก็มีความเห็นอยางเดียวกัน 

 

จากการศึกษาของ ทอรแรนซ ( Torrance,1978 ) พบวา เด็กฉลาดและเด็กที่มีความคิด

สรางสรรค มีผลการเรียนไมแตกตางกัน แตเด็กที่มีความคิดสรางสรรคจะมีความเปนอิสระไมขึ้นตอกลุม 

มีอารมณขัน มีความคิดยืดหยุน ใชสามัญสํานึกมากกวาเหตุผล  ไมชอบงานที่มีระเบียบและซ้ําซาก  ทน

ตอความสับสน ยุงเหยิงไดดี ดังนั้นครู จะชอบเด็กฉลาด มากกวาเด็กที่มีความคิดสรางสรรค เพราะมักจะ

มองวา เปนเด็กพูดมาก ไมมีระเบียบ  ทําตัวแปลก ไมเหมือนใคร  ลักษณะที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของเด็ก

ที่มีความคิดสรางสรรค คือ มีความมั่นใจในตนเองและผลงานของตนอยางสูง   

  

Sund และ Trowbride (1967) ไดสรุปลักษณะของคนที่มีความคิดสรางสรรคไววา  “…เปนคนที่

อยากรูอยากเห็น มีปญญา  ปรารถนาที่จะคนพบ  ชอบงานยาก ๆ รูสึกสนุกกับการแกปญหา มีความ

พยายามและอุทิศตนใหกับงาน มีความคิดยืดหยุน มีความสามารถในการตอบสนองปญหาไดเร็ว  มี

นิสัยที่จะคิดหาคําตอบ  สามารถสังเคราะหและมองเห็นความหมายใหม ๆ ได… “ 

 

 สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2537: 41 ) สรุปวา “…บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค เปนบุคคลที่ช้ีนํา

ตัวเองได  เปนตัวของตัวเอง อดทนตอความครุมเครือ  เปนธรรมชาติ  ไมยึดติดอยูกับกฎเกณฑเกา 

เชื่อม่ันตนเอง  ยืดหยุนและมีอารมณขัน  ไมยอทอตอการผลิตผลงานสรางสรรคและเชื่ออํานาจภายใน 

และมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใคร… “ 

  

นาตยา  ภัทรแสงไทย (2523) ไดกลาวถึงลักษณะของผูที่มีความคิดสรางสรรควา “ …ผูที่มี

ความคิดสรางสรรค  โดยปรกติมักเปนบุคคลเงียบ ๆ ไมคอยชอบแสดงออก  แตเมื่อใดท่ีมีโอกาส

แสดงออก  เขาจะสอใหเห็นถึงความคิดที่มีผลิตผล มีปญญาและมีคุณคา  ชอบอยูตามลําพัง  ไมชอบ

สมาคม จึงมักมีเพื่อนสนิทอยูเพียงไมกี่คน  เปนคนที่ไมคอยสนใจความคิดเห็นของผูอ่ืน  มักตัดสินใจเอง 

และชอบที่จะทดลองทําสิ่งใหม ๆ โดยไมกลัวการลมเหลว  ชอบใฝหาความรูและประสบการณ  สนใจใน

ทุกสิ่ง  ผูที่มีความคิดสรางสรรคจึงมักเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพหลายอยาง ๆ บางคร้ังอาจข้ีเกียจ  

บางครั้งก็ขยัน บางที่ก็สนใจทุกสิ่งทุกอยาง  บางทีก็ไมสนใจอะไรเลย และมีอารมณทั้งราเริงสนุกสนาน  

ขณะเดียวกันก็อาจเครงเครียดได… “ 

 

 สรุปวา ลักษณะของผูที่มีความคิดสรางสรรค จะมีลักษณะพิเศษ  ไมเหมือนใคร  มีความเปนตัว

ของตัวเอง  ชอบอิสระ มีความอดทน และตั้งใจในการทํางานสูง ชอบการเปลี่ยนแปลง มีอารมณขัน และ
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ชอบใชจินตนาการ และในบางครั้งอาจมีการแสดงออกทางอารมณที่จริงจังแบบคาดไมถึง  เปนบุคคลที่มี

บุคลิกภาพหลาย ๆ อยาง อยูใน คน ๆ เดียวกัน  ลักษณะเหลานี้ ครูตองสังเกตนักเรียนและนํามา

พิจารณาดูวา นักเรียนคนใด ที่มีลักษณะดังกลาวชัดเจน หรืออาจทําไดโดยการทดสอบวัดความคิด

สรางสรรคโดยตรงก็ได  เพี่อท่ีจะไดทําการพัฒนาสงเสร ิมน ักเรียนที่มีความคิดสรางสรรค  ใหเพิ่มสูงขึ้น

ตามศักยภาพที่มีอยูในตัวผูเรียน 

 
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการคิดสรางสรรค 
 
 นอกจากความคิดสรางสรรคที่มีอยูในตัวนักเรียนแลว  บรรยากาศหรือส่ิงแวดลอม ก็มีผลอยาง

มากตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน  โดยเฉพาะบรรยากาศในการเรียนรูในหองเรียน ตอง

จัดใหเอื้ออํานวยตอการคิดสรางสรรคใหมาก  ครู เปนผูมีหนาที่สําคัญในการจัดสภาพแวดลอม และ

บรรยากาศที่เหมาะสมใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรค  Ankney และ Sayre ( 1975 : อาง

ใน สมศักดิ์  สินธุระเวชญ ,2537 ) ไดเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติของครู ในการชวยพัฒนาความคิด

สรางสรรคของนักเรียน ไวดังนี้ 

 1. สรางความมั่นใจ ใหแกนักเรียน ในวันแรกของการเขาชั้นเรียน โดยใหการยอมรับในการ

พยายามที่จะคิดสรางสรรคของนักเรียน 

2. ประเมินและใหรางวัลในความพยายามที่จะคิดสรางสรรคของนักเรียน 

3. ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การตอบสนอง กระตุนให

นัก 

เรียนไดซักถาม และอภิปรายอยางอิสระ  

4.  ขจัดเงื่อนไขสิ่งแวดลอม เชน ลักษณะการจัดโตะเรียน ที่ตองใหเรียบรอยตายตัว  หรือการอยู 

ในหองเรียนตองเงียบ ไมสงเสียงชวนคุย เปนตน 

 5. เนนกระบวนการทางความคิด  ความจริง  และสังกัปทางวิทยาศาสตร และสิ่งสําคัญคือ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การเปรียบเทียบ การวิเคราะห และการตั้งสมมุติฐาน 

 6. จัดหาอุปกรณที่เหมาะสมใหกับนักเรียน  

 7.ใหความสนใจตอทุกคําถามของนักเรียน แมคําถามเหลานั้นจะนอกเรื่องไปบาง ก็ควรอนุญาติ

ใหนักเรียนไดใชความคิด  

 8. เปดโอกาสใหนักเรียนไดจัดประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง 

 9. พยายามสงเสริมใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ันในความคิดของตนเอง 

 10.แนะนิจกรรมที่เกี่ยวของสัมพันธกับวิทยาศาสตรแกนักเรียน 

 11.ใหนักเรียนรายงานถึงตัวอยางของความคิดสรางสรรคที่เคยอาน หรือมีประสบการณมา 
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 12.จัดการเรียนการสอนโดยวิธีใหม ๆ ซึ่งแสดงถึงความคิดสรางสรรคของครู และพยายามจัด

กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนใชความคิดแบบอเนกนัย 

 13. พัฒนาทักษะการใชคําถามของครู 

 

 และสําหรับครู ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญที่สุด  ในการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของ

นักเรียน  จําเปนตองมีความรูความเขาในในเรื่องของกระบวนการความคิดสรางสรรคเปนอยางดี  หนวย

ศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู (2523) ไดเสนอแนะลักษณะของครูที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิด

สรางสรรค ไวดังนี้ 

 1.มีทัศนคติที่ดี และยอมรับวานักเรียนทุกคนมีความคิดสรางสรรค และสามารถจัดประสบการณ

กระตุนความคิดสรางสรรคของนักเรียน  

 2.ตระหนักอยูเสมอวา ความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะที่สําคัญ และจําเปน ที่สามารถ

เกิดขึ้นไดในทุกโอกาส 

 3.รูคุณคาของตนเอง  และพรอมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนอยูเสมอ 

 4.มีความกระฉับกระเฉง  คลองแคลว วองไวในการทํางาน 

 5.มีความรู ความสามารถ สติปญญา พรอมที่จะคนหาความสําเร็จแปลก ๆ ใหม ๆ อยูเสมอ 

 6.มีความอดทน  อดกลั้น ไมทอแท เม่ือประสบปญหายุงยาก และสามารถแกปญหาดวยตนเอง

ไดสําเร็จ  ความคิดสรางสรรค เปนส่ิงที่มีคุณคา ของการพัฒนาการตาง ๆ ของมนุษยเปนอยางยิ่ง  

7.มีอิสระในการสรางบรรยากาศ ที่จะอํานวยใหเด็กเกิดการพัฒนาความคิดสรางสรรคไดทุก

โอกาส 

8.มีการปรับปรุงตนเองในดานการสอนการสมาคมกับผูอ่ืน พรอมทั้งมีความสนใจตอเหตุการณ

รอบตัวเอง 

 9.ยอมรับฟงความคิดเห็นแปลก ๆ ใหม ๆ ที่แตกตางจากคนอื่น ไมตําหนิติเตียนหรือกลาวหาวา

เปนความคิดนอกลูนอกทาง 

 สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2540) ไดกลาวถึง ครูแมแบบ (Master  Teacher) หมายถึง ครูที่มี

ประสิทธิภาพในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่เพิ่มข้ึน  ปจจัยที่จําเปนและมีผลตอการเปนครู

แมแบบ  มีดังนี้ 

 1. คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียนไวสูง  (Teacher  Expectation) 

 2. ทัศนคติของครูมีผลตอผลสัมฤทธิ์และการปฏิบัติของนักเรียน  (Teacher  Attitude) 

 3. การจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ (Effective  Instruction) ซ่ึงประกอบดวย 

3.1 การจัดชั้นเรียน ( Classroom  Management ) 

3.2 เวลาที่ทุมเทใหกับงาน  ( Time on  Task ) 
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3.3 การเรียนการสอนโดยตรง  ( Direct  Instruction) 

3.4 การตัดสินใจของครู  ( Teacher  Dicision  Making) 

  

ไรลี่  และ เลวิส ( Reilly & Lewis,1983) มีแนวความคิดเกี่ยวกับครูที่มีเจตคติที่เหมาะสมกับการ

พัฒนาความคิดสรางสรรค ดังนี้ 

 1.ไมใหคุณคาแกแบบแผนที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมา มากเกินไป  

 2.ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองยอมเสียเวลาบาง ในบางโอกาส เพราะความคิด

สรางสรรค บางทีตองใชเวลาบาง 

 3.ควรสนับสนุนใหนักเรียนใชความคิดและตั้งคําถามแปลก ๆ กระตุนใหมองเห็นในแงมุมตาง ๆ

ที่แปลกออกไป 

 4.ควรแสดงใหเห็นวิธีการของการทดสอบความคิด หรือสมมติฐาน ครูควรพยายามเปลี่ยน

ความคิดและชี้ใหนักเรียนเห็นวา คําถามบางอยางไมจําเปนตองมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว   

และคําถามบางอยางไมสามารถหาคําตอบได แตการที่นักเรียนมีความพยายามในการคิด และคนหา 

เปนสิ่งสําคัญที่สุด ที่สนับสนุนใหนักเรียนสามารถนําไปคิด และคนหาในเรื่องอื่น ๆ ตอไป 

 5.ครูควรเคารพในความคิดเห็นของนักเรียนทุกคน  ไมวาความคิดนั้นจะดีหรือไมก็ตาม เพราะจุด

นี้เปนจุดสําคัญของการทใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค 

 6.งานหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ครูมอบหมายใหนักเรียนทํา  ควรใหมีความหลากหลายในชนิดและ

รูปแบบ เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคของนักเรียน 

 7.ควรหลีกเลี่ยงการใหตัวอยางที่ดีเลิศ  หรือการช่ืนชมผลงานที่สมบูรณแบบ เพราะการเห็น

ตัวอยางที่ดีเลิศ จะทําใหนักเรียนทอแทเม่ือเปรียบเทียบกับตนเอง  ควรช้ีใหเห็นถึงความพยายามในการ

สรางสรรคงานนั้น ๆ หรือปญหาที่ผูสรางสรรคงานประสบ ครูควรแสดงใหเห็นวา ผูสรางสรรคงาน

เหลานั้น  เปนคนธรรมดา ๆ เทานั้นแต มีความอุตสาหะพยายาม เปนเลิศ  จึงพบกับความสําเร็จได 

 8.ควรสรางบรรยากาศที่สงเสริมความคิดสรางสรรค  โดยสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง และควร

มีการยืดหยุนเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

 9.ครูตองมีความอดทนตอความไมกระจาง หรือสับสน  นั่นคือ ครูตองยอมรับในความไมแนนอน

ของส่ิงตาง ๆ ที่ยังหาขอสรุปไมได การสรางบรรยากาศที่ไมกระจางชัดในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง มีผลในการ

เสริมสรางความคิดสรางสรรคอยางยิ่ง 

 10.ครูควรใหคําวิจารณที่สรางสรรคแกนักเรียน  การใหคําวิจารณทําไดหลายวิธี  โดยใหกําลังใจ

ในความพยายามของนักเรียนในการผลิตงานสรางสรรค  และสนับสนุนใหนักเรียนพึ่งพาความรูสึกนึกคิด

ของตัวเอง  มากกวาการตัดสินใจจากภายนอก 
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 11.ครูควรแสดงใหนักเรียนเห็นวาจะปรับตัวอยางไร เม่ือถูกตอตานจากกลุมเพื่อน  โดย

สนับสนุนใหนักเรียนมองเห็นคุณคาของความคิดตัวเอง 

 12.ครูควรสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนจากความสนใจของตนเอง บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค

สูง  มักมีอิสระในการเลือกทํากิจกรรมและเลือกเรียนดวยตนเอง  ครูควรพยายามมอบงานใหนักเรียน  

โดยเนนความสามารถและความสนใจของนักเรียนแตละคน เพื่อพัฒนาความสามารถดานที่นักเรียนมี

ศักยภาพ   

 จากแนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นวา ครูมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนอยางมาก   

การที่ครูชอบคนควา   ใฝหาความรู และการที่นักเรียนมีอิสระกลาคิด มีวินัยในตนเอง  นับไดวาเปนผลดี

ตอความคิดสรางสรรค   

  

สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน (2537) ไดสรุป บรรยากาศในชั้นเรียนที่มีความสัมพันธกับความคิด

สรางสรรคออกเปน  3  ดาน คือ บรรยากาศดานกายภาพ   บรรยากาศดานสมอง และบรรยากาศดาน

อารมณ 

 บรรยากาศดานกายภาพ เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมดานกายภาพ เชน การจัดที่นั่งเรียน  การ

จัดมุมเพื่อทํากิจกรรมตาง ๆ การจัดปายนิเทศ การจัดแสดงผลงานของนักเรียนและการจัดตกแตง

สภาพแวดลอมในช้ันเรียน ตองใหมีความแปลกใหม  ม่ีคุณคา ทาทาย และใหนักเรียนมีสวนรวม 

 บรรยากาศดานสมอง  เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่กระตุนใหนักเรียนไดคิดแกปญหา  

คิดหาเหตุผล  คิดยืดหยุน คิดแปลกใหม  คิดจินตนาการ เปนการฝกใหนักเรียนไดใชสมอง ในการคิด

สรางสรรคไดเปนอยางดี 

 บรรยากาศดานอารมณ  เกี่ยวของกับอารมณของนักเรียน เปนการชวยใหนักเรียนเกิดความ

ความรูสึกวามีคุณคา  มีพลัง  รูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของกลุม  เคารพตนเองและผูอ่ืน  

 

 หากครูไดนําแนวคิดตาง ๆ เหลานี้มาพิจารณาอยางรอบคอบ และหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่สกัดกั้น

ความคิดสรางสรรค  นับไดวาครูไดทําหนาที่ในการสงเสริมความคิดสรางสรรค ใหเกิดข้ึนในชั้นเรียน 

 
การพัฒนากระบวนการคิด  
 

 ทิศนา  แขมมณี และคณะ ( 2540 )  ไดศึกษาคนควาองคความรูเกี่ยวกับการคิด และจัดมิติของ

การคิดไว  6  ดาน เพื่อใชเปนกรอบความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของผูเรียน ดังนี้ 

 1. มิติดานขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด  ในการคิด บุคคลไมสามารถคิดไดโดยปราศจาก

เนื้อหาของการคิดได เพราะการคิดเปนกระบวนการ ในการคิดจึงตองมีการคิด”อะไร” ควบคูไปกับการ
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คิด”อยางไร” ขอมูลที่ใชในการคิด ไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดลอม และขอมูล

ทางวิชาการ  

 2. มิติดานคุณสมบัติที่เอื้ออํานวยตอการคิด  ที่นักคิด นักจิตวิทยาและนักการศึกษาเห็นพอง

ตองกันมีอยูหลายประการ ที่สําคัญมากไดแก ความเปนผูมีใจกวาง เปนธรรม  ใฝรู กระตือรือรน  ชาง

วิเคราะหผสมผสาน ขยัน ตอสู กลาเสี่ยง อดทน มีความมั่นใจในตนเองและนารักนาคบ 

 3. มิติดานทักษะการคิด  ในการคิด บุคคลจําเปนตองมีทักษะพื้นฐานหลายประการในการ

ดําเนินการคิด โดยทั่ว ๆ ไป มีการจัดทักษะการคิดไว 3  ระดับ  ไดแก 

 3.1 ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  แบงเปน 

 3.1.1 ทักษะการสื่อสาร ประกอบดวย ทักษะการฟง  การจํา  การอาน  การรับรู  การเก็บความรู  

การดึงความรู  การใชความรู  การอธิบาย  การบรรบาย  การพูด  การเขียน  การแสดงออก และการทํา

ความกระจาง 

 3.2.2 ทักษะที่เปนแกนหรือข้ันพื้นฐานทั่วไป ไดแก ทักษะการสังเกต  การระบุ  การสํารวจ  การ

ต้ังคําถาม  การจําแนกความแตกตาง  การจัดลําดับ  การรวบรวมขอมูล  การเปรียบเทียบ  การจัด

หมวดหมู  การอางอิง  การตีความ  การแปลความ  การเชื่อมโยง  การขยายความ  การใชเหตุผล  การ

สรุปความ 

 3.2 ทักษะการคิดขั้นสูง  ที่สําคัญมีดังนี้  ทักษะการนิยาม  การวิเคราะห  การผสมผสาน  การ

จัดระบบ  การสราง  การจัดโครงสราง  การปรับโครงสราง  การหาแบบแผน  การหาความเชื่อพื้นฐาน  

การทํานาย การตั้งสมมติฐาน  การทดสอบสมมติฐาน  การกําหนดเกณฑ  การพิสูจน  การประยุกต  

 4. มิติดานลักษณะการคิด   เปนประเภทของการคิดที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน ลักษณะการ

คิดที่ไดเลือกสรรวามีความสําคัญ  สมควรที่จะนําไปใชพัฒนาผูเรียน มี  9  ประการ คือ การคิดคลอง  

การคิดอยางมีเหตุผล  การคิดหลากหลาย  การคิดละเอียด  การคิดชัดเจน  การคิดกวาง  การคิดไกล  

การคิดลึกซ้ึง และการคิดแหวกแนว  

 5. มิติดานกระบวนการคิด  เปนการคิดที่ประกอบไปดวยขั้นตอนของการคิด  ในแตละข้ันตอน

จําเปนตองอาศัยทักษะการคิดทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง กระบวนการคิด ที่เหมาะสมสมควรเลือกมาใช

ไดแก กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ซ่ึงสามารถนําไปใชในกระบวนการหรือสถานการณอ่ืน ๆ ได

อีก เชน กระบวนการคิดแกปญหา  กระบวนการคิดตัดสินใจ  การบวนการคิดสรางสรรค 

กระบวนการวิจัย  เปนตน 

 6. มิติดานการควบคุมและการประเมินความคิดของตนเอง  การคิดในลักษณะนี้ เรียกวา การคิด

อยางมียุทธศาสตร หรือ Strategic  Thinking  ซ่ึงครอบคลุมการวางแผน  การควบคุมกํากับการกระทํา

ของตนเอง  การตรวจสอบความกาวหนา  และการประเมินผล  บุคคลที่มีการตระหนักรูและประเมิน
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ความคิดของตนเองได  จะสามารถปรับปรุงกระบวนการคิดของตนใหดีขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนา

ความสามารถของผูเรียนในมิตินี้ จะสงผลตอความสารถทางการคิดของผูเรียนในภาพรวม 

 
กระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 
 

 กระบวนการ คือ แนวทางการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีขั้นตอน ซึ่งวางไวอยางเปนลําดับ

ต้ังแตตนจนแลวเสร็จ ตามจุดประสงคที่กําหนดไว  ( วัลลภ  กันทรัพย,2534 :12 ) 

 

 การสอน  คือ การจัดสภาพการณ หรือกิจกรรมอยางมีจุดหมายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิด

ประสบการณ  อันจะเปนผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดงายขึ้นและเร็วขึ้น  นอกจากนี้ยังสงเสริมหรือ

อํานวยการ ใหผูเรียนไดเจริญงอกงามทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และสามารถปรับตัว

ใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ( ชาญชัย  ศรีไสยเพชร,2527 :101) 

 

 ในคูมือครูสําหรับใชควบคูกับหนังสือเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต ( กรมวิชาการ : 2538 ) ไดกลาวถึง 

จุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะกับชีวิต  ไววา 

…การจัดการเรียนการสอนศิลปะกับชีวิต เพื่อใหเกิดความชื่นชม  ไดมีผูเสนอแนวคิดที่แตกตาง

กันตามความเชื่อ และวิธีการแสวงหาความรูที่มีประสบการณในแตละสาขาวิชา   บางกลุมมีความเชื่อวา 

ความชื่นชมจะเกิดขึ้นไดกับผูเรียน  จะตองเนนการฝกทักษะฝมือใหเกิดความเชี่ยวชาญเปนอันดับแรก 

สิ่งที่ตามมาคือความชื่นชม  นักการศึกษาศิลปะบางกลุมก็มีความเชื่อวา  ถานํา ทฤษฎีสุนทรียศึกษา มา

จัดกระบวนการเรียนการสอน ก็สามารถทําใหผูเรียนเกิดความชื่นชมได  ขั้นตอนของการจัดการเรียนการ

สอนตามทฤษฎีสุนทรียศึกษา ไดแก  การสรางความประทับใจและการสรางสรรค 

 การสรางความประทับใจ คือ การเรียนรูสวนประกอบยอยของศิลปะ  โครงสราง  เทคนิค  วิธีการ 

และการรับรู  ความรูสึกที่ผลงานศิลปะกอใหเกิดแกผูเรียน หรือผูชม 

 สวนการสรางสรรค  คือการแสดงออกทางการวิเคราะห  การสังเคราะห  เพื่อแสดงออก  

สรางสรรคสิ่งใหมใหปรากฏออกมาในผลงาน  แนวความคิดการนําเสนอเรื่องกระบวนการเรียนการสอน

นี้  ผูสอนตองพิจารณาเลือกนําไปปรับใชใหเหมาะกับธรรมชาติของวิชาแตละสาขา ในวิชาศิลปะกับ

ชีวิต….  

  

สรุปวา กระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค  เปน แนวทางในการดําเนิน

กิจกรรม โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค  และสามารถนําเอาความคิดสรางสรรค

ออกมาใชสรางสรรคผลงานตาง ๆ ที่มีประโยชน  โดยมีวิธีการที่ไดกําหนดขึ้นอยางเปนลําดับข้ันตอน   
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บลูม ( Benjamin S. Bloom ) ไดเสนอลําดับความรูความคิดเรียงจากพื้นฐานไปถึงความคิด.ใน

ระดับสูง 6 ขั้น คือ  

1.  ระดับความรูความจํา  เรียนแลวสามารถทองได  บอกได 

2.  ระดับความเขาใจ   เรียนแลวแปลความ  ตีความ ขยายความได 

3.  ระดับการนําไปใช   เรียนแลวนําความรูไปใชแกปญหาหรือปฏิบัติได 
4.  ระดับการวิเคราะห  เรียนแลววินิจฉัย, หาสาเหตุ, ผลตาม, จําแนกสิ่งตาง ๆ ได 

5.  ระดับการสังเคราะห  เรียนแลวสรุปความ  วางแผนดําเนินการ  ออกแบบ สรางกฎเกณฑได 

6.  ระดับประเมินคา   เรียนแลวตัดสินความถูกตอง  โดยใชเกณฑตาง ๆ ที่เหมาะสมได 

 ฮิลส ( Hill,1984 : อางใน เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ , 2540 ) ไดสรุปแนวคิดของ บลูม (Bloom) และ

คณะ เก่ียวกับการจําแนกจุดมุงหมายของพฤติกรรมดานการคิดไวดังนี้  

 1. พฤติกรรมดานการคิดสามารถแยกไดเปน  6  ระดับพฤติกรรม คือ  ความรู  ความเขาใน  การ

นําไปใช การวิเคราะห  การสังเคราะห  และการประเมินคา 

 2. ระดับของพฤติกรรมดังกลาวนี้ มีการจัดเรียงอยางเปนลําดับขั้น ( Hierarchical) ซ่ึง

หมายความวา พฤติกรรมระดับสูงกวาจะมีความซับซอนมากวา พฤติกรรมที่อยูตํ่ากวา 

 3. ลักษณะของพฤติกรรมที่จัดเรียงลําดับนั้น มีลักษณะเปนการสะสม ( Cumulative) กลาวคือ 

พฤติกรรมที่อยูลําดับข้ันสูงวา จะรวมพฤติกรรมที่ลําดับข้ันตํ่ากวาไวดวย 

 4. กระบวนการตาง ๆ ของการจัดลําดับข้ันของพฤติกรรมที่แตกตางกันนี้ มีความเปนอิสระจาก

อายุ ชนิดของกระบวนการสอน ตลอดจนเนื้อหาวิชาโดยทั่วไป 

 

ระดับความคิดขั้นสูง ก็คือความคิดตั้งแตระดับวิเคราะห  สังเคราะห  ข้ึนไปจนถึงขั้นประเมินคา 

ความสามารถทั้ง 3 ประการนี้ จํานง  พรายแยมแข (2529 : อางใน รายงานการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่

สัมพันธกับนิสัยรักการอาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  สํานักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เขตการศึกษา 8:2539 ) ไดอธิบายและใหความหมายไวดังนี้ 

 การวิเคราะห เปนความสามารถที่จะแยกแยะเรื่องราวตาง ๆ ออกเปนเนื้อความยอย ๆ อยางมี

แกนสาร ไดมากนอยเพียงใด  และแตละเนื้อหามีอะไรเปนสวนสําคัญ หรือมีอะไรสัมพันธกัน เก่ียวของ

กันโดยยึดหลักการหรือทฤษฎีอะไร  การวิเคราะหนั้น เปนกระบวนการ ”คิดหาเหตุผล  นั่นเอง  



 26 

 การสังเคราะห เปนความสามารถในการผสานหนวยยอย ๆ หรือกฎเกณฑเล็ก ๆ นอย ๆ ใหเปน

เรื่องเปนราว  และสามารถมองอะไรไดหลายแงหลายมุม พรอมกับรูจักปรับปรุงแตงของตาง ๆ ใหเปน

ของใหมที่ดีวาเดิม สมรรถภาพทางสมองดานนี้ไดแก “ความคิดสรางสรรค”  นั่นเอง   

 การประเมินคา เปนความสามารถที่จะวินิจฉัย  ตีราคา  โดยสรุปอยางมีกฎเกณฑ ในการ

ประเมินคาแบบวิทยาศาสตร  จะตองใชตัวเกณฑและมาตรฐานไปประกอบวินิจฉัยช้ีขาดดวยเสมอ  

จะเห็นวา  ความคิดสรางสรรค เปนความคิดในระดับสูง  เปนความคิดในระดับการสังเคราะห  

การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคไดนั้น ตองพัฒนาจากระดับความรู 

ความจํา จนเกิดความเขาใจ และนําไปใช จนกระทั่ง สามารถวิเคราะห  เปรียบเทียบ จําแนก ใหเหตุผล 

ระบุปญหา หาสาเหตุ แลวจึงทําการสังเคราะห เกิดจากการผสมผสานความรูและประสบการณเดิม เขา

กับความรู และประสบการณใหม กําหนดขึ้นเปนแนวคิดใหม เปนรูปแบบใหม สําหรับใชในการแกปญหา 

และสรางสรรคงาน 

 

กระบวนการที่นําเอาความคิดสรางสรรค มาใชในการแกปญหาและสรางสรรคงาน นั้น มีผู

คิดคน ศึกษา และกําหนดขึ้นไวหลาย ๆ แนวทาง ดังนี้ 

 

 เดวิด  เพอรกินส (David Perkins,1983) ไดพัฒนาหลักสูตรสงเสริมการคิดประดิษฐ (inventive 

thinking) ข้ึน โดยนําเอาการวิเคราะหงานออกแบบที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจําวัน  มาเปนจุดเริ่มตน

ของการคิดประดิษฐ  โดยใหนักเรียนวิเคราะห ในดาน จุดประสงค  โครงสราง รูปแบบจําลอง และ

คําอธิบายเหตุผลประกอบโครงสรางจากนั้น ใหนักเรียนประเมินงานออกแบบที่ไดวิเคราะห  พรอมทั้ง

เสนอแนวทางปรับปรุง เพื่อใหงานดีข้ึน  หลังจากนั้น จึงใหนักเรียนทําการออกแบบเครื่องมือ หรือ

เครื่องใชที่ยังไมเคยมีใครคิดขึ้นมากอน  

 

 หลักสูตรที่สงเสริมความคิดสรางสรรค ของ ชเลซิงเจอร ( Shlesinger,1980) มีขั้นตอน

ดําเนินงาน 5  ขั้นตอน  ดังนี้ 

 1. ข้ันระบุปญหา (Identification) ผูเรียนจะตองเสาะหาปญหาดวยตัวเอง  

 2. ข้ันสรางพื้นฐาน (Foundation) เมื่อผูเรียนไดปญหามาแลว ทําการศึกษาปญหาในดานตาง ๆ  

 3. ข้ันเก็บรวมรวมขอมูล (Data) เปนการรวมรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับปญหามาพิจารณา  

4. ข้ันใชจินตนาการ (Imagination) ในขั้นนี้ ครูจะตองใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อชวยใหผูเรียนเกิด 

จินตนาการอยางเต็มที่ และกวางไกล เก่ียวกับปญหาที่กําลังศึกษาอยู 

 5. ข้ันหาขอจํากัด ( Limitation) ขั้นนี้ ผูเรียนตองศึกษาขอจํากัดตาง ๆ ที่ตองนํามาใชเกี่ยวของ

ในการสรางสรรคผลงานของตน เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติหรือใชไดจริง 
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หลักสูตรที่สงเสริมความคิดสรางสรรค ของ ชเลซิงเจอร นี้ ผูวิจัย ไดใชเปนแนวทางในการสราง

บทเรียนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคทางศิลปะ  โดยใชกระบวนการของความคิดสรางสรรค มา

ประกอบและนํามาประยุกตเขากับ กระบวนการแกปญหา : ความคิดสรางสรรคทุติยภูมิ ( A Problem-

Solving Process : Secondary Creativity ) ของ แชลครอส ( Shallcross,1981) ซ่ึงเปนขั้นตอนของการ

นําความคิดสรางสรรคมาใชอยางรูตัว โดยกระบวนการคิดสรางสรรค ของ แชลครอส  มีขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การนําเขาสูปญหา (Orientation) เปนการดูขอบเขตของปญหา และกําหนดจุดมุงหมายให

เกิดความมั่นใจ จากนั้นทําการสํารวจปญหาอยาละเอียด  จากนั้น ใหเขียนจุดประสงคหรือ

ปญหาที่ตองการแกไข เพื่อให เกิดความมั่นใจและมีเหตุผลชัดเจนในการทํางาน 

2.  การเตรียมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Preparation) เปนการหาขอเท็จจริง  ทําการสํารวจทุก

ส่ิงที่เกี่ยวของกับปญหา ศึกษาทั้ง ส่ิงที่รู  ส่ิงยังไมรู และสิ่งที่ตองการจะรู ที่จําเปนตอการ

แกปญหา  

3.  การคิดแกปญหาแบบอเนกนัย (Ideation) หาคําตอบสําหรับปญหา จากขอมูลท่ีมีอยู 

พยายามหาคําตอบที่เปนไปไดใหมากที่สุด เทาที่จะมากได  ขั้นตอนนี้ สามารถใชเทคนิค 

 อ่ืน ๆ ในการแกปญหามาประกอบ เชน การระดมสมอง ( Brainstorming)  หรือ วิธีหาความ  

 สัมพันธขององคประกอบ  (Morphological Analysis)  ฯ ล ฯ  

4.  การประเมินหาคําตอบที่ดีที่สุด (Evaluation) เปนข้ันตอนการเลือกสรรคําตอบที่ใชไดดีที่สุด  

โดยหาเกณฑเลือกที่เหมาะสมมาประเมินคําตอบ วาคําตอบใดจะเปนคําตอบที่ใชแกปญหา

ไดดีที่สุด  

5.  การนําไปปฏิบัติ (Implementation) โดยการวางโครงรางการทํางาน ที่มีขั้นตอนเปนลําดับ

ชัดเจน 

 

 ทั้ง 2 รูปแบบ ผูวิจัยไดทําการศึกษา และนํามาประยุกต  เขาดวยกัน จัดเปนรูปแบบ

กระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชกระบวนการความคิดสรางสรรค  เปน

กระบวนการที่มีลําดับขั้นตอนของการใชความคิดสรางสรรค ในการแกปญหาและคิดคนรูปแบบ เพื่อ

นํามาใชในการผลิตผลงานศิลปะ  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นเตรียม (Preparation) เปนขั้นตอนของการใชกระบวนการคิดสรางสรรค  โดยเริ่มจาก 

1.1 กําหนดปญหา หรือความตองการ  ซ่ึงนักเรียนเปนผูกําหนดเอง วามีความตองการที่จะสราง  

สรรคงานศิลปะ ในรูปแบบใด จากนั้นใหนักเรียนบอกสาเหตุ  บอกความสําคัญ ประโยชน   ลักษณะของ

งาน  และความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน  ขั้นตอนนี้ มีจุดมุงหมาย เพื่อใหนักเรียน  รูจักปญหา มีความ

เขาใจปญหา และส่ิงที่เกี่ยวของอยางละเอียด ชัดเจน   
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1.2 ศึกษา หาขอมูลประกอบ  โดยทําการศึกษาจากผลงานเดิม ที่มีอยู อาจเปนผลงานที่นักเรียน 

เคยทํา หรือเปนผลงานที่ผูอ่ืนทําไว  ซ่ึงเปนงานในแนวที่นักเรียนชอบและสนใจมาก  ใหนักเรียนทําการ

วิเคราะหงานเหลานั้น ( กําหนดใหศึกษา 2 งาน ) ในดานความสําคัญ หรือประโยชนใชสอย รายละเอียด

ของสวนประกอบ  ลักษณะหรือรูปแบบของงาน  จุดเดน  ขอดี  ขอเสีย และขอควรปรับปรุง  โดยทําการ

วิเคราะหเปรียบเทียบผลงานทั้ง 2 ชิ้น   จากขอดี  ขอเสีย และขอควรปรับปรุงที่นักเรียนพบ ใหนักเรียนไป

ศึกษา คนควาความรูเพิ่มเติม เกี่ยวกับงาน ที่นักเรียนยังไมรู   

1.3 กําหนดจุดประสงค  ครูใหนักเรียนกําหนดจุดประสงคในการทํางาน  เพื่อใหเห็นแนวทาง

ชัดเจนและมีเหตุผล   ความมั่นใจในการทํางาน  หลังจากนั้น ใหนักเรียนตั้งเกณฑคุณภาพของผลงาน   

การใหนักเรียนกําหนดเกณฑคุณภาพของผลงานเองนั้น  เนื่องจาก ผลงานของนักเรียนแตละคน จะไม

เหมือนกัน  มีความแตกตางกันตามประเภทของงานที่เลือก   นอกจากนี้ การกําหนดเกณฑของผลงาน 

ดวยตัวเอง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งเปนแรงจูงใจจากภายในตัวนักเรียนเอง 

1.4 วิเคราะหขอมูล และสรุป ขั้นตอนนี้เปนการใชความคิดแบบอเนกนัย ใชจินตนาการหารูป 

แบบที่เหมาะสมหลาย ๆ แบบแลว นํามาประเมิน หาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ตามขอจํากัด เปน

ขั้นตอนของการสังเคราะห เพื่อกําหนดรูปแบบใหม ๆ ที่เหมาะสมที่สุด ขึ้นมา 

 2. ขั้นดําเนินการ (performance) เปนขั้นตอนของการปฏิบัติ  มีวางแผนในการทํางาน ตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ออกแบบ  กําหนดรูปแบบหรือลักษณะ ของงานที่จะทํา  งานบางประเภท อาจตองมีการ

เขียนแบบเพื่อแสดงรายละเอียดดวย 

2.2 กําหนดขั้นตอนของการทํางาน  ตามลําดับกอนหลัง 

   2.2.1 กําหนด วัสดุ  อุปกรณ ที่ใชในการสรางสรรคงาน 

2.2.2 ลงมือปฏิบัติ งานตามแบบที่ไดกําหนดไวแลว 

 3.ข้ันประเมินผล (Evaluation) เปนข้ันตอนของการประเมินผลงาน ของนักเรียน โดยในขั้นตอน

นี้ เปนการประเมินในสวนของ ผลงาน (Product) ผลงานนี้ จะถูกประเมิน โดยตัวนักเรียนเอง  และ

ประเมินโดยเพื่อน  ตามเกณฑคุณภาพที่นักเรียนไดกําหนดไวและประเมินโดยครู ตามเกณฑที่กําหนด  

 การประเมิน การปฏิบัติ ( Performance) จะทําการประเมินในระหวางเรียน จากการสังเกต โดย

ใช แบบสังเกตรายคาบ  บันทึกการสังเกตในระหวางสอน  จํานวน 5  คร้ังใชวัดความสนใจในการเรียน

ของนักเรียน สําหรับ การประเมิน กระบวนการเรียนรู (Process) ประเมินจาก กระบวนการทํางาน ใน

กิจกรรมตาง ๆของกระบวนการคิดสรางสรรค (ขั้นเตรียม  1.1 - 1.4 ) โดยตรวจจากผลงานที่นักเรียน

เขียนสงมา ในแตละครั้งจะมีการประเมินผล และแจงผลยอนกลับใหนักเรียนทราบทันที  เพื่อสราง

แรงจูงใจใหกับนักเรียน  
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ในการสรางแรงจูงในนี้  เจียรนัย   ทรงชัยกุล ( 2532 : อางใน  สุพจน  พึ่งพุมแกว,2539 ) ไดให

หลักการสําคัญในการเพิ่มความตองการใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนไว  4 ประการ คือ 

1. ต้ังความหวังใหปรากฏชัดเจน  โดยทั่วไป  นักเรียนตองการทราบวา ครูตองการใหนักเรียนทํา

อะไรบาง ดังนั้น  การส่ือสารของครู  ควรสื่อสารใหชัดเจน เพราะเมื่อถานักเรียนเขาใจชัดเจนแลว    การ

อุทิศเวลาและพลังงานใหกับงาน  จึงจะบรรลุผลตามจุดประสงค และคุมคากับความพยายาม  ผลที่

ตามมาคือ ความสําเร็จและความภูมิใจของนักเรียนเอง   

2. ใหขอมูลยอนกลับเพื่อจูงใจ  ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน เพื่อใหรูวา ไดทําอะไร

ถูกตองและเหมาะสมบาง  ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดรูวา  ควรจะทําอะไรตอไป  นอกจากนี้  จะชวยจูงใจและ

สงเสริมใหนักเรียนมีความพยายามสรางความสําเร็จตอไป 

3. ใหขอมูลยอนกลับในทันที ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน  เพื่อใหรูถึงผลการทํางาน

โดยเร็ว  ซึ่งจะเกิดผลตอตัวนักเรียน เพราะนักเรียนจะไดรูขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเริ่มแกไขขอบกพรอง

แตเนิ่น ๆ  การรูถึงความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จะทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและสงเสริมให

มีความพยายาม เพื่อความสําเร็จตอเนื่องไปเร่ือย ๆ  

4. ประเมินผลบอยครั้ง  จากการวิจัยไดแสดงใหเห็นวา การทดสอบบอย ๆ ครั้ง เพื่อประเมิน

ความกาวหนา เปนสิ่งที่ดีกวาการทดสอบนาน ๆ ครั้ง ทั้งนี้เพราะนักเรียนจะคงความพยายามสูงสุดที่

ใหกับการเรียนเสมอ เม่ือไดขอมูลยอนกลับอยูเร่ือย ๆ  จากผลการประเมินของตน 

 ทั้งหมดนี้ สอดคลองกับ ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของ สกินเนอร ( B.F. Skinner,1986 )  

ซ่ึงมีผูขยายความวา  กิจกรรมการฝกปฏิบัติ  ควรติดตามดวยการนําเสนอผล Feedback ในทันที เพราะ

การทราบผลการกระทําจะชวยเปนตัวเสริมแรงในพฤติกรรมการเรียนรู และผูเรียนจะเกิดกําลังใจท่ี

ตองการเรียนตอไป เมื่อไดรับการเสริมแรงในขั้นที่เหมาะสม การที่ผูเรียนรูวาคําตอบขอบตนถูกตอง จะ

เปนแรงหนุน ทําใหผูเรียนสนใจที่จะตอบปญหาใหมตอไปเร่ือย ๆ 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ณัฏฐพงษ   เจริญพิทย  (2540) ไดทําการศึกษา ลักษณาการนักคิดสรางสรรค และข้ันตอนของ

การสรางสรรค กรณีนักวิทยาศาสตรรุนใหม นักเรียนวิทยาศาสตรกลุมคัดสรร ผูใหญนักประดิษฐ และ

นักเรียนนักประดิษฐจากผลการวิจัยพบวา 

 1. ความสัมพันธภายในระหวางลักษณาการ 7  ดาน คือ ความอยากรูอยากเห็น  ความไวตอ

ปญหา  ความคิดแหวกแนว  ชอบทําในส่ิงที่ทาทายตอความคิด  ชอบการเปลี่ยนแปลง  ทํางานเพื่อความ

พอใจ  และมีอารมณขัน  มีความสัมพันธแบบคลอยตามกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทุกคู (21 คู จาก  

7  ดาน ) 
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 2. บอเกิดที่เดนที่สุดของลักษณาการนักคิดสรางสรรค คือ เกิดขึ้นเอง  ดานบุคคล คือ เพื่อน

นักเรียน / เพื่อนรวมงาน  ดานพฤติกรรม คือ การเห็นตัวอยางการกระทําดี 

 3. ชวงเวลาเร่ิมแรกของการกอตัวของลักษณาการนักคิดสรางสรรค สวนใหญ คือ ระหวาง 15 - 

20 ป รองลงมาคือ ระหวางอายุ  10 - 15 ป 

 4. ปริมาณลักษณาการนักคิดสรางสรรค เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ 1) ทํางานเพื่อความพอใจ  

2) ชอบทําในส่ิงที่ทาทายตอความคิด  3) ชอบการเปลี่ยนแปลง  4) อยากรูอยากเห็น  5) ความคิดแหวก

แนว  6) ความไวตอปญหา  และ  7) ความมีอารมณขัน  

 5. นักวิทยาศาสตรรุนใหม นักเรียนวิทยาศาสตรกลุมคัดสรร ผูใหญนักประดิษฐ และนักเรียนนัก

ประดิษฐสวนใหญใชขั้นตอนการคิดสรางสรรคหลักโดยลําดับ 1 - 4 คือ 1) ข้ันเตรียมการ  2) ขั้นบมเพาะ

ความคิด  3) ขั้นพบทางออก  4) ขั้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดแลวเร่ิมตนใหม   

  

 สุพจน   พึ่งพุมแกว (2539) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับคุณลักษณะใน

การพัฒนาตน ดานการแกปญหาและดานการมุงพัฒนา ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จาก

โรงเรียนในสังกัด กรมสามัญศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน  375  คน จากผลการวิจัยพบวา 

 1. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณลักษณะในการแกปญหา ไดแก ความมีเหตุผล  ความคิด

สรางสรรค และสถานภาพในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน  มีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ทุกปจจัย   

2. สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณลักษณะในการมุงพัฒนา ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   

ความคิดสรางสรรค  การทํางานที่เปนระบบ และการเปดรับสื่อมวลชน  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .01 ทุกปจจัย 

  

 สมชาย มิตรมูลพิทักษ (2534) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 โดย ที่สอนโดยใชสื่อ อาร ไอ ที กับนักเรียนที่สอนโดยวิธีปกติ โดยเก็บตัวอยางจาก 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2533 ของโรงเรียนที่ใชส่ือการสอน RIT กับโรงเรียนที่สอน

ปกติ จํานวนรูปแบบละ 173 คน ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนที่สอนโดยใชสื่อ RIT  มีคะแนนความคิดสรางสรรค เฉลี่ยสูงกวานักเรียนที่สอนโดยวิธีปกติ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

เกษมศรี พรหมภิบาล (2537) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองผลของการสอนวิชาการออกแบบ 1 โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชา ศ013 การออกแบบ 1ปการศึกษา 2537 จํานวน 2 

โรงเรียนคือ นักเรียนหญิงโรงเรียนสายน้ําผึ้ง จํานวน 20 คน และนักเรียนชายโรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียน

วิทยาลัย จํานวน 14 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย   

ผลการวิจัยพบวาผลของการสอนวิชา ศ013 การออกแบบ1 เร่ืองทฤษฎีองคประกอบศิลป โดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามสมมติฐาน ที่ต้ังไวคือ สูงกวาเกณฑที่

กําหนด และผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก  อยูในระดับที่ดีมาก มีความ

กระตือรือรน สนุกสนานตอการเรียน 

 

อรพรรณ โลกัตถจริยา (2539) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรค ระหวางนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการฝกสรางเรื่องและการเลาเร่ือง กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2538 จํานวน 24 คน โดยการ

เลือกกลุมตัวอยาง 2 ขั้น ตอน คือ การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชเกณฑใหเปนนักเรียนที่มีคะแนน

ความคิดสรางสรรค ต่ํากวาเปอรเซ็นตไทล ที่ 25 จํานวน 24 คนจากนั้นแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมเทา 

ๆ กัน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย เปนกลุมทดลอง 2 กลุมๆ ละ 12 คน  

ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ไดรับการฝกสรางเรื่อง และกลุมที่ไดรับการฝกเลาเรื่องมีคะแนน

ความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ

ไมมีความแตกตางกันในคะแนนความคิดสรางสรรคหลังการทดลอง ระหวางกลุมที่ไดกับการฝกสราง

เรื่องกับกลุมที่ไดรับการฝกเลาเร่ืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

  กิฟลี วรรณจิยี (2534) ไดศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บท

รอยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการใชแบบฝกการเขียนแบบสรางสรรคกับการใช

แบบฝกแบบปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการ ศึกษา 2534 ของ

โรงเรียนนาหลวง เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ จํานวน 60 คนซ่ึงได มาจากการสุมอยางงายจํานวน 2 

หองเรียนแลวสุมเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 30 คน กลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 30 คน  

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการใชแบบฝกการเขียนแบบสรางสรรคมีความคิด

สรางสรรค ทางการเขียน บทรอยกรองสูงกวา นักเรียนที่เรียนโดยการใชแบบฝกการเขียนบทรอยกรอง

แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และนักเรียนที่เรียนโดยการใชแบบฝกการเขียนบทรอย

กรองแบบสรางสรรคมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนบทรอยกรองสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการใชแบบฝกการ

เขียนบทรอยกรองแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05  
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 กิตติพันธ อุดมเศรษฐ (2542) ไดรายงานผลการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะดานทางศิลป   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2542  โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย 

เชียงใหม ซ่ึงใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ

เฉพาะดานทางศิลปะตามที่นักเรียนสนใจ  ผลการทดสอบเปรียบเทียบกอนเรียน - หลังเรียน  ปรากฏวา  

คาเฉล่ียของคะแนนรวมทุกดานของนักเรียน 265  คน มีคาเฉลี่ยหลังเรียน = 9.41  จากคะแนนเต็ม 15  

คะแนน  จากเดิม กอนเรียน = 5.56  เพิ่มขึ้น  3.85  หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตราสวน  69.24 % และ

โดยเฉพาะนักเรียนที่ปฏิบัติงานไดครบทุกข้ันตอน มีผลการทดสอบหลังเรียน สูงกวากอนเรียน 94.6 % 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสรุปผลการดําเนินการไดดังนี้ 

1.การฝกใหนักเรียนทําการศึกษาและวิเคราะห ผลงานตัวอยาง อยางละเอียด จนพบขอดี 

ขอเสีย  จะชวยทําใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลงานใหม ที่ดีกวาเดิมได 

2.การศึกษางานอยางเปนระบบ  มีขั้นตอน จนทําใหมีความเขาใจในงานเปนอยางดี  จะทําให  

สามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับงานไดอยางละเอียด ชัดเจน 

3.การที่นักเรียนสามารถกําหนดเกณฑประเมินผลงานของตนไดเอง  จะนําไปสูการสรางสรรค 

และพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพดีขึ้นได 

4.การสรางสรรคผลงานศิลปะ เปนทักษะที่ตองเกิดจากการฝกฝนมาอยางตอเนื่อง และตองใช

ระยะเวลาพอสมควร จึงจะทําใหเกิดผลงานที่ดีได 

5.กระบวนการคิดสรางสรรคและทักษะฝมือ มีความสําคัญในการสรางสรรคงานศิลปะเปนอยาง

ยิ่ง กระบวนการคิดสรางสรรคจะทําใหเกิดผลงานที่มีคุณคา แปลกใหม และทักษะฝมือจะทําใหเกิดผล

งานที่สวยงาม แตความสามารถทั้งสองประการนี้ มักจะไมคอยสัมพันธกัน  ดังนั้น นักเรียนควรจะไดรับ

การฝกฝนทั้งสองประการนี้ไปพรอม ๆ กัน  
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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
 
ประเภทของงานวิจัย 
 
  งานวิจัยนี้  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research ) โดยใชการทดลองแบบ 

มีการควบคุมตัวแปร และสอบกอน - หลัง การทดลอง (Randomized control group pre-test post-test 

design) 

  
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

  ประชากร  ไดแก  นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่เรียนวิชาศิลปะกับชีวิต 5 (ศ 305) 

ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2543 ของโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม จํานวน  296  คน 

แบงเปนกลุมทดลอง  148  คน และกลุมควบคุม 148  คน จัดกลุมโดยการแบงตามหองเรียนโดยใช

หองเรียน ม.3/5, 3/7, 3/9 เปนกลุมทดลอง และหองเรียน ม. 3/6, 3/8, 3/10 เปนกลุมควบคุม  

 
เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยคร้ังนี้ มี  5  ชุด  คือ แบบทดสอบวัดผลทางการเรียน   แบบ

สังเกตความสนใจในการเรียน  แบบประเมินผลงานของนักเรียน  แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค

กอนเรียน และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคหลังเรียน  ซ่ึงแบบวัดแตละฉบับมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

 1. แบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพื่อใชในการ

วัดผลการเรียนรู ตามจุดประสงคและเนื้อหา จากการวิเคราะหหลักสูตร รายวิชาศิลปะกับชีวิต 5 ที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร เปนแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 15  ขอ และอัตนัย 2  ขอ ใช

วัดความสามารถทางพุทธิพิสัย เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของ นักเรียนทั้ง 2 กลุมและเปนการ

ประเมินผลการเรียนระหวางภาค (Summative) 
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 2. แบบสังเกตความสนใจในการเรียน  เปนแบบบันทึกการสังเกตของครู  ที่ใชในการ

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียน เปนการสังเกตทางตรง แบบมีสวนรวม พฤติกรรมที่ครูใช

สังเกต ไดแก 

 - ความสนใจเรียน ความตั้งใจในการทํางาน  การซักถาม  การตอบคําถาม  ความรวมมือ 

 -ความพรอมในการเรียน  การเตรียมอุปกรณ  วัสดุ  เครื่องมือ สมุดบันทึก ฯลฯ ของนักเรียน 

 - ความรับผิดชอบ  การสงงานที่มอบหมายไดครบถวน  และตรงตอเวลา  

โดยครูทําการสังเกต เปนรายบุคคล แลวรวบรวมคิดเปนคาเฉล่ียของกลุม 2 กลุม คือกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม ใชวัดความสามารถทางจิตพิสัย เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของ นักเรียนทั้ง 2 

กลุม 

3. แบบประเมินผลงานของนักเรียน  เปนแบบที่ใชประเมินผลงานจากการฝกปฏิบัติงาน 

ตามกระบวนการของนักเรียนตาม โดยมีการกําหนดเกณฑคุณภาพ 5 เกณฑ คือ 

- ความคิดสรางสรรค 

- ความสวยงาม / การจัดองคประกอบ 

- ความปรานีต / เรียบรอย / สะอาด 

- ประโยชนใชสอย / การนําไปใช 

- การปรับปรุงและพัฒนางาน 

ใชวัดความสามารถทางดาน ทักษะพิสัย เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของ นักเรียนทั้ง 2 กลุม

และเปนการประเมินผลการเรียนรายจุดประสงค (Formative) 

 4. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (กอนเรียน) เปนแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง โดย

ดัดแปลง จากแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของกิลฟอรด (Gilford),ทอแรนซ (Torrance), วอลลาซ 

และโคแกน (Wallach & Kogan) เพื่อใชวัดความสามารถทางความคิดสรางสรรค ในดานที่เกี่ยวกับการ

คิดประดิษฐโดยเฉพาะ แบบทดสอบมี 7 ตอนเปนการวัดในเรื่อง ความคิดคลอง  ความคิดริเร่ิม ความคิด

ยืดหยุน และความคิดละเอียด   

 5. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (หลังเรียน ) มีลักษณะเหมือนกับแบบทดสอบกอนเรียน 

เปนทดสอบคูขนาน เปนเร่ืองเดียวกัน แตดัดแปลงคําถามเล็กนอย 

 
การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 

 1.แบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เปนแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นในการทดสอบวัดผลระหวาง

ภาคเรียน (Summative Test) ตามเนื้อหาและจุดมุงหมายในรายวิชา ไมสามารถนําไปทดลองใชได แต
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ไดพิจารณา ใหมีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัดมากที่สุด  

เปนแบบทดสอบ ที่มี 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน  15  ขอ วัดความรู ความเขาใจใน

เนื้อหาที่เรียน  

ตอนที่ 2 เปนขอสอบแบบอัตนัย 2 ขอ วัดการนําไปใช  การวิเคราะห และสังเคราะห 

 

 

2. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเอง เปนแบบทดสอบ

ความคิดแบบเอนกนัย ( Divergent Thinking) ตามทฤษฎีของกิลฟอรด โดยนําแนวทาง จากแบบทด

ทดสอบวัดความคิดสรางสรรรคของ กิลฟอรด ,ทอรแรนซ ,วอลลาซ และโคแกน มาดัดแปลงภาพและ

ขอความบางสวน   ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนใหม โดยใชวัดในดานความคิดริเริ่ม(Originality),ความคิดละเอียด 

(Elaboration),ความคิดยืดหยุน(Flexibility) และความคิดคลอง (Fluency) มีทั้งหมด 7 แบบโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1. แบบวัดความคิดยืดหยุน เชื่อมโยงความสัมพันธโดยใชเสน ( DFR)  

2. แบบวัดความคิดยืดหยุน เชื่อมโยงความสัมพันธโดยใชภาพ (DFR) 

3. แบบวัดความคิดยืดหยุน เชื่อโยงความสัมพันธโดยใชสัญลักษณ (DSR) 

4. แบบวัดความคิดยืดหยุน การคาดหมายหรือพยากรณจากสิ่งเราที่กําหนด (DBI) 

5. แบบวัดความคิดละเอียดและความคิดคลอง โดยบอกสิ่งของที่มีหนาที่ใชสอยรวมกัน (DMR) 

6. แบบวัดความคิดยืดหยุนและความคิดลอง โดยจําแนกประเภทของสิ่งเราที่กําหนดให (DMC) 

7. แบบวัดความคิดริเร่ิมและความคิดคลอง โดยตอเติม เสนและภาพที่กําหนดให แบงเปน 

 7.1 การตอเติมใหเปนรูปที่สมบูรณ (DFU) 

 7.2 การวาดภาพโดยใชแบบของรูปที่กําหนดให (DFS) 

 7.3 การวาดภาพโดยตกแตงภาพที่รางไวแลว (DFI) 

แบบทดสอบดังกลาว ไดนําไปทดลองสอบ (Try out ) เพื่อพิจารณาการใชขอความ และความ

เขาใจของผูตอบแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกลุมเปาหมาย จํานวน 5 คน แลวนํามา

พิจารณา ปรับปรุงเพิ่มเติมขอความ และนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เปนครั้งที่ 2 จํานวน  30  คน 

จากนั้น นํามาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 7.5 for Window ใชการทดสอบหาคาความ

เชื่อม่ัน (Realibility Analysis) ของแบบทดสอบ จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) ทําการ

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาพอเหมาะ นํามาวิเคราะหซํ้า จนไดแบบทดสอบ ที่มีคาความเชื่อมั่น   0.7043 

มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) =6.668 และมีอํานาจจําแนกโดยการทดสอบคาสถิติ  F-Test มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ( ตาราง   10  ) แบบทดสอบที่จัดทําขึ้น แบงเปน  2  ชุด ใชทดสอบความคิด
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สรางสรรคกอนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน แตเปล่ียน

ภาพและคําถาม    
การตรวจใหคะแนนแบบทดสอบ  

1. แบบวัดแบบที่ 1 - 5 พิจารณาจากคําตอบที่เปนไปไดตามเงื่อนไขของคําถาม  โดยใหคะแนน

คําตอบละ  1  คะแนน ตามปริมาณคําตอบที่ไมซ้ํากัน 

2. แบบวัดที่  6  พิจารณาคําตอบจากการจําแนกประเภท  ถาจําแนกไดประเภทละ  1 - 2 อยาง 

ได  1  คะแนน  ประเภทละ 3 - 4 อยาง  ได  2  คะแนน  ประเภทละ  5 - 6 ได  3  คะแนน เชน 

ประเภท ส่ิงกอสราง   - ทัชมาฮาล   - กระทอมน้ําแข็ง                         ได  1  คะแนน 

ประเภท ยานพาหนะ  - รถเมล  - เครื่องบิน  - จักรยาน                       ได  2  คะแนน 

ประเภทเครื่องใชในบาน  - ตู  -  เตียง  - เกาอ้ี  - มานั่ง  -  มานั่งยาว     ได  3  คะแนน 

3.  แบบวัดที่  7 พิจารณาจากภาพที่มีลักษณะแปลกแตกตางไปจากธรรมดาในการตอบ  โดยให

คะแนนตามสัดสวนของความถี่ของภาพ  ตามวิธีการของ ครอพเลย ( Cropley, 1966 ) ภาพใดที่กลุม

ตัวอยางวาดซ้ํากันมาก ๆ  ก็ใหคะแนนนอย หรือไมใหเลย  ถายิ่งซํ้ากับคนอ่ืนนอย หรือไมซํ้าเลยก็จะได

คะแนนมากขึ้น  โดยยึดหลักดังนี้ 

 ภาพซ้ํากัน    12 %            ขึ้นไปให           0    คะแนน 

 ภาพซ้ํากัน  6 - 11 %         ใหภาพละ        1    คะแนน 

 ภาพซ้ํากัน  3 - 5 %           ใหภาพละ        2    คะแนน 

 ภาพซ้ํากัน   2   %             ใหภาพละ        3    คะแนน 

 ภาพซ้ํากันไมเกิน  1 %       ใหภาพละ        4    คะแนน 

คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียน หาไดจากผลบวกของคะแนน ทั้ง  7  แบบ  นํามา

รวมกันเปนคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละคน 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล   ตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ทําการตรวจและใหคะแนนในกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคน  ทุกแบบวัด 

 2. นําคะแนนของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการวัด ของแบบวัดทุกฉบับ  บันทึกลงในแบบบันทึก               

คะแนน 

 3. นําขอมูลในแบบบันทึก  บันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อทําการวิเคราะหดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร  

 4. ทําการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน ผลการเรียน กลุมทดลองและ

กลุมควบคุม  ในดาน 
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4.1 ผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนระหวางภาค กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

      ( ตาราง  1, 2, 3  )  

  4.2 ผลคะแนนแบบทดสอบความคิดสรางสรรค Pre-test / Post-test  ของกลุมทดลอง 

        เปรียบเทียบคะแนน Pre-test / Post-test  ของกลุมควบคุม ( ตาราง  4, 5, 6, 7 ) 

  4.3 ผลการประเมินงานปฏิบัติ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ( ตาราง  8  ) 

4.4 วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร ดวยสูตร Pearson’s Product  

      Moment Correlation ( ตาราง  9   ) 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการวิจัยนั้น ไดดําเนินการดังนี้ 

1. เก็บรวมรวมขอมูลจากนักเรียน ทั้ง 2 กลุมโดยใชเคร่ืองมือ ตาง ๆ ตามกําหนดเวลา ตาม   

ลําดับข้ันตอน 

2. คัดเลือกกระดาษคําตอบที่สมบูรณ เพื่อทําการวิเคราะหตอไป 

 การเก็บรวมรวมขอมูล มีขั้นตอนที่แสดงเปนแผนภูมิได ดังนี้   

 

     ประชากร  

          นักเรียนทั้งหมด  282  คน 

 

           กลุมทดลอง                                                                   กลุมควบคุม 

              ม.3/5,3/7,3/9  จํานวน  141  คน                                   ม.3/6,3/8,3/10  จํานวน  141  คน 

 

 

        กลุมทดลอง              แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค                กลุมควบคุม 

กอนเรียน 

 

แบบฝกที่ 1     กลุมทดลอง                         แบบสังเกตความสนใจ                        กลุมควบคุม 

     

แบบฝกที่ 2     กลุมทดลอง                         แบบสังเกตความสนใจ                                 

                                                                                

แบบฝกที่ 3     กลุมทดลอง                         แบบสังเกตความสนใจ           สอนโดยวิธีปรกติ 

 

แบบฝกที่ 4     กลุมทดลอง                         แบบสังเกตความสนใจ 
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          กลุมทดลอง                  แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค              กลุมควบคุม 

หลังเรียน  

          กลุมทดลอง                   แบบประเมินผลงานของนักเรียน                 กลุมควบคุม 

 

          กลุมทดลอง                    แบบทดสอบวัดผลทางการเรียน                กลุมควบคุม 

ระหวางภาค 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล   ตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ทําการตรวจและใหคะแนนในกระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคน  ทุกแบบวัด 

 2. นําคะแนนของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการวัด ของแบบวัดทุกฉบับ  บันทึกลงในแบบบันทึก               

คะแนน 

 3. นําขอมูลในแบบบันทึก  บันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อทําการวิเคราะหดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร  

 4. ทําการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน ผลการเรียน กลุมทดลองและ

กลุมควบคุม  ในดาน 

4.1 ผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลการเรียนระหวางภาค กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

      ( ตาราง  1, 2, 3  )  

  4.2 ผลคะแนนแบบทดสอบความคิดสรางสรรค Pre-test / Post-test  ของกลุมทดลอง 

        เปรียบเทียบคะแนน Pre-test / Post-test  ของกลุมควบคุม ( ตาราง  4, 5, 6, 7 ) 

  4.3 ผลการประเมินงานปฏิบัติ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ( ตาราง  8  ) 

4.4 วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร ดวยสูตร Pearson’s Product  

      Moment Correlation ( ตาราง  9   ) 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิจัยนี้ มุงศึกษาเปรียบเทียบผลที่ไดจากการทดลองใชบทเรียนที่จัดทําขึ้น ในการเรียนการ

สอน  เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค และมีกระบวนการทํางานที่เหมาะสม สําหรับ

นําไปใชสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ  โดยเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบเดิม ที่ใชกระบวนการ

ปฏิบัติ  เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอดังนี้ 

 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 X หมายถึง   คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการวัด 

 SD หมายถึง   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการวัด 

 SE หมายถึง   คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการวัด 

 XSFA หมายถึง   คะแนนจากแบบวัดผลการเรียนของนักเรียน 

 XSUM หมายถึง   คะแนนจากแบบวัดผลการสอบวัดผลระหวางภาค (Summative) 

 XSUMC หมายถึง   คะแนนจากแบบวัดผลการสอบวัดผลระหวางภาค (Summative) 

      วัดดานความรู ความจําและความเขาใจ 

 XSUMM หมายถึง   คะแนนจากแบบวัดผลการสอบวัดผลระหวางภาค (Summative) 

      วัดดานการนําไปใช การคิดวิเคราะห  สังเคราะห 

 XFOR หมายถึง   คะแนนจากแบบประเมินผลงานของนักเรียน (Formative) 

 XAF หมายถึง   คะแนนจากแบบวัดผลทางดานจิตพิสัย (Affective) 

 XSFA หมายถึง   คะแนนผลสัมฤทธิ์รวมทุกดานของนักเรียน 
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 XPR_EXP หมายถึง   คะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียนของกลุมทดลอง 

 XPO_EXP หมายถึง   คะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคหลังเรียนของกลุมทดลอง 

 XPR_CON หมายถึง   คะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียนของกลุมควบคุม 

 XPO_CON หมายถึง   คะแนนจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคหลังเรียนของกลุมควบคุม 

 r หมายถึง   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

T หมายถึง   คาสถิติที่ใชในการทดสอบความมีนัยสําคัญแบบ T 

 F หมายถึง   คาสถิติที่ใชในการทดสอบความมีนัยสําคัญแบบ F 

 

ผลการวิจัย 
 
    เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยตามลําดับข้ัน  ดังนี้ 

 1. เปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 5 (ศ 305) ของนักเรียนกลุมทดลอง และ 

    กลุมควบคุม  

 2.เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียน กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 3. เปรียบเทียบผลงานการปฏิบัติงานศิลปะของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

 4. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความสามารถในการเรียนรูแตละดาน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช 

    กระบวนการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

 
1. เปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาศิลปะกับชีวิต 5 (ศ 305) ของนักเรียนกลุมทดลอง  
    และกลุมควบคุม  
 ผลการเรียนในรายวิชา ศิลปะกับชีวิต 5 (ศ 305 )  หมายถึง ความสามารถในการเรียน ซ่ึงไดจาก

ความสามารถทางสติปญญาที่วัดจากคะแนนการสอบระหวางภาค (Summative) 20 คะแนนรวมกับ

ความสามารถทางทักษะการปฏิบัติงาน วัดจากการประเมินผลงานของนักเรียน เปนคะแนนราย

จุดประสงค (Formative) 20  คะแนน และจากความสนใจในการเรียนจากการสังเกตรายคาบ เปน

คะแนนจิตพิสัย ( Affective) 10  คะแนน รวมทั้งหมด 50 คะแนนเปนคะแนนผลการเรียนของนักเรียน 

จากนั้นคิดเปนคาเฉลี่ยของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม นํามาเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉล่ียไดตามตาราง ดังนี้ 

 

ตาราง 1  เปรียบเทียบ ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรวมทุกดานของนักเรียนระหวาง

กลุมทดลองและกลุมควบคุม  

 

กลุมตัวอยาง คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา T 
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 (  XSFA  ) ( SD ) (T - Test) 

กลุมทดลอง 36.8421 3.0529 .156 

กลุมควบคุม 36.7826 2.6943  

      P >  .05 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห พบวา ผลการเรียนรวมทุกดานของกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความ

แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุม ไมแตกตางกัน 

 

 

ในการทดสอบวัดผลการเรียนระหวางภาค (Summative) ไดจัดทําแบบทดสอบ เปน 2 ตอน เพื่อ

วัดความสามารถทางสติปญญาตามเนื้อหาที่เรียน โดยที่ตอนที่ 1 เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน  15  ขอ ( 10  คะแนน) วัดความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน ตอนที่ 2 เปนขอสอบ

แบบอัตนัย 2 ขอ ( 10 คะแนน ) วัดการนําไปใช  การวิเคราะห และสังเคราะห 

คะแนนเฉลี่ยเฉพาะจากการสอบวัดผลการเรียนระหวางภาค (Summative) ของกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม แสดงตามตาราง ดังนี้ 

 

ตาราง 2  เปรียบเทียบ ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบวัดผลการเรียนระหวางภาค 

(Summative)  ของนักเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

ขอสอบตอนที่  1  วัดระดับความรู ความจํา ความเขาใจ 10 คะแนน  

กลุมตัวอยาง คะแนนเฉลี่ย 
( XSUMC ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( SD ) 

การทดสอบคา T 
(T - Test) 

กลุมทดลอง 5.1689 1.4818  

กลุมควบคุม 6.0743 1.5522 5.1333 ** 

      ** P >  .05 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห พบวา นักเรียนกลุมควบคุม สามารถทําคะแนนระดับความรู ความจํา 

ความเขาใจ ไดสูงกวากลุมทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 

ตาราง 3  เปรียบเทียบ ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบวัดผลการเรียนระหวางภาค 

(Summative)  ของนักเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

ขอสอบตอนที่  2  วัดระดับการนําไปใช  การวิเคราะห สังเคราะห 

กลุมตัวอยาง คะแนนเฉลี่ย 
(  XSUMM ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( SD ) 

การทดสอบคา T 
(T - Test) 
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กลุมทดลอง 6.2027 1.5429 3.603** 

กลุมควบคุม 5.5946 1.3544  

      ** P <  .01 
จากตาราง  3  ผลการวิเคราะห พบวา นักเรียนกลุมทดลอง สามารถทําคะแนนระดับการนําไปใช การคิด

วิเคราะห และการสังเคราะห  ไดสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 
 
2. เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
 การทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดทําการทดสอบ

ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาวา กระบวนการเรียนการสอนแบบสงเสริมความคิดสรางสรรคที่ใช 

มีผลใหนักเรียนกลุมทดลองมีความคิดสรางสรรคเพิ่มมากข้ึนหรือไม  และมีความคิดสรางสรรคตางจาก

กลุมควบคุมหรือไม  จึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบทั้งกอนเรียนและหลังเรียน  จากการทดสอบแสดง

ผลไดตามตาราง ดังนี้ 

 

ตาราง 4  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียน  

( Pre-test )  ของนักเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

 

กลุมตัวอยาง คะแนนเฉลี่ย 
(  XPRE  ) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน ( SE ) 

การทดสอบคา T 
(T - Test) 

กลุมทดลอง 60.9797 1.3624 1.135 

กลุมควบคุม 59.0000 1.2539  

        P >  .05 
จากตาราง  4  ผลการวิเคราะห พบวา ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคกอนเรียน ของกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม ไมมีความแตกตางกัน  นั่นคือ นักเรียนทั้งสองกลุม กอนเรียน มีความคิดสรางสรรคไม

แตกตางกัน 

 

 

ตาราง 5  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค กอนเรียน

กับหลังเรียน  ( Pre-test / Post-test )  ของนักเรียนระหวางกลุมทดลอง  

 

กลุมทดลอง คะแนนเฉลี่ย ความคลาดเคลื่อน การทดสอบคา T 
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(  XEXP  ) มาตรฐาน ( SE ) (T - Test) 

กอนเรียน 60.9797 1.3624  

หลังเรียน 72.1399 1.7181 5.108** 

        ** P <  .01 
จากตาราง  5  ผลการวิเคราะห พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความคิดสรางสรรคหลังเรียนของกลุม

ทดลอง สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตาราง 6  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค กอนเรียน

กับหลังเรียน  ( Pre-test / Post-test )  ของนักเรียนระหวางกลุมควบคุม  

 

กลุมควบคุม คะแนนเฉลี่ย 
(  XCON  ) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน ( SE ) 

การทดสอบคา T 
(T - Test) 

กอนเรียน 59.0000 1.2539  

หลังเรียน 64.4558 1.2770 3.052** 

        ** P <  .01 
จากตาราง  6  ผลการวิเคราะห พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความคิดสรางสรรคหลังเรียนของกลุม

ควบคุม สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 
 
ตาราง 7  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย ของแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคหลังเรียน 

( Post-test )  ของนักเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

 

กลุมตัวอยาง คะแนนเฉลี่ย 
(  XPOST  ) 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน ( SE ) 

การทดสอบคา T 
(T - Test) 

กลุมทดลอง 72.1339 1.7181 3.603 ** 

กลุมควบคุม 64.4558 1.2770  

       ** P <  .01 
จากตาราง  7  ผลการวิเคราะห พบวา ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคกอนเรียน ของกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม มีความแตกตางกัน  นั่นคือ นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนกลุม

ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  
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3. เปรียบเทียบผลงานการปฏิบัติงานศิลปะของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
 ในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดกําหนดใหนักเรียนสรางสรรคผลงานศิลปตามที่นักเรียนถนัด

และมีความสนใจมากที่สุด จํานวน 3 ชิ้นงาน และไดทําการประเมินผลงานของนักเรียนตามเกณฑที่

กําหนด 

แบบเดียวกัน ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งคิดเปนคะแนนวัดผลรายจุดประสงค ( Formative) 

ทั้งหมด  20  คะแนน  ผลการประเมินของของทั้งสองกลุมนํามาหาคาเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตาง แสดงไดดังนี้ 

ตาราง 8  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผลงานปฏิบัติของนักเรียน ที่คิดเปนคะแนน

วัดผลรายจุดประสงค (Formative) ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

 

กลุมตัวอยาง คะแนนเฉลี่ย 
(  XFOR  ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
( SD ) 

การทดสอบคา T 
(T - Test) 

กลุมทดลอง 15.1930 1.3926 2.395 * 

กลุมควบคุม 14.7652 1.3722  

       * P <  .05 
จากตาราง  8  ผลการวิเคราะห พบวา คะแนนเฉลี่ยผลงานปฏิบัติของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม มี

ความแตกตางกัน  นั่นคือ นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  
 
4. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความสามารถในการเรียนรูแตละดาน ของนักเรียนกลุมทดลองที่
เรียนโดยใชกระบวนการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดตัวแปรที่ศึกษา 4  ดานคือ  

  1. ผลการเรียนรวมทุกดานของนักเรียนจากคะแนนพุทธิพิสัย-ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

  2. ความคิดสรางสรรคของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 

  3. ความสนใจในการเรียนจากการสังเกต เปนคะแนนจิตพิสัย 

  4. คุณภาพผลงานของนักเรียนโดยการประเมินเปนคะแนนทักษะพิสัย 

ในการวิจัยจึงไดทําการทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด เพื่อวิเคราะหหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาว โดยใชสูตร  Pearson’s Product  Moment  Correlation ผลการ

วิเคราะห แสดงได  ดังนี้ 
 
ตาราง  9 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง 
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ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ คะแนน 
Summative 

คะแนน 
Formative 

คะแนน 
Affective 

ความคิด
สรางสรรค 

ผลสัมฤทธิ์ 1.000 .882** .705** .323** .344** 
คะแนนSummative - 1.000 .309** .229** .341** 
คะแนน  Formative - - 1.000 .322** .283** 
คะแนน    Affective - - - 1.000 .088 
ความคิดสรางสรรค - - - - 1.000 

  ** P < .01 
จากตาราง  9  ผลการวิเคราะหพบวา ทุกตัวแปร มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ คะแนน Summative คะแนน  Formative และคะแนน 

Affective 

ก็มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ เชนกัน ยกเวน ความคิดสรางสรรคที่มีความสัมพันธกับคะแนนจิต

พิสัย (Affective) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นั่นคือ การมีความคิดสรางสรรค ไมมีความสัมพันธกับ

ความสนใจและเจตคติในการเรียนของนักเรียน 
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บทที่  5 
 

บทสรุป 
 
  งานวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาเปรียบเทียบผลที่ไดจากการทดลองใชบทเรียนที่จัดทําขึ้นในการ

เรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค และมีกระบวนการทํางานที่เหมาะสม 

เปนระบบ โดยเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบเดิม ที่ใชกระบวนการปฏิบัติเปนหลัก โดยจะทําการ

เปรียบเทียบในดานผลการเรียน  ความคิดสรางสรรค และผลการปฏิบัติงานของนักเรียน  การเก็บ

รวบรวมขอมูล กระทํากับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ที่เรียนวิชาศิลปะกับชีวิต 5 (ศ 305) ในภาค

เรียนที่  1  ปการศึกษา  2543 ของโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม จํานวน  296  คน 

แบงเปนกลุมทดลอง  148  คน และกลุมควบคุม 148  คน จัดกลุมโดยการแบงตามหองเรียนโดยใช

หองเรียน ม.3/5, 3/7, 3/9 เปนกลุมทดลองและหองเรียน ม. 3/6, 3/8, 3/10 เปนกลุมควบคุม เคร่ืองมือที่

ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบวัดจํานวน  5  ชุดคือ  แบบทดสอบวัดผลการเรียนระหวางภาค 

(Summative) แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค กอนเรียน - หลังเรียน  แบบสังเกตความสนใจของ

นักเรียน  และแบบประเมินผลงานของนักเรียน 

 

 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  คือ 
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1. ผลการเรียนในรายวิชา ศิลปะกับชีวิต 5 (ศ 305 )หมายถึง ความสามารถในการเรียน ซึ่งได

จากความสามารถทางสติปญญาที่วัดจากการสอบระหวางภาค (Summative) รวมกับความสามารถทาง

ทักษะการปฏิบัติงาน วัดจากการประเมินผลงานของนักเรียน เปนคะแนนรายจุดประสงค (Formative) 

และจากความสนใจในการเรียนจากการสังเกตรายคาบ เปนคะแนนจิตพิสัย ( Affective) รวมเปน

คะแนนผลการเรียนของนักเรียน จากนั้นคิดเปนคาเฉล่ียของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม นํามา

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย ผลการวิเคราะห พบวา คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม มีความแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ ผลการเรียนทั้งสองกลุม ไมแตกตางกัน 

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

แตในการทดสอบวัดผลการเรียนระหวางภาค (Summative) ไดจัดทําแบบทดสอบ เปน 2 ตอน 

เพื่อวัดความสามารถทางสติปญญาตามเนื้อหาที่เรียน โดยที่ตอนที่ 1 เปนขอสอบวัดความรู ความเขาใจ

ในเนื้อหาที่เรียน ตอนที่ 2 เปนขอสอบวัดการนําไปใช  การวิเคราะห และสังเคราะห ดังนั้น จึงไดทําการ

แยกวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยเปน 2 ชุด จากผลการวิเคราะห พบวา นักเรียนกลุมควบคุม สามารถทํา

คะแนนแบบทดสอบในระดับความรู ความจํา ความเขาใจ ไดสูงกวากลุมทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  แตในระดับการวิเคราะห สังเคราะห พบวา นักเรียนกลุมทดลอง สามารถทําคะแนน ได

สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

2. การทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ไดทําการ

ทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิเคราะห พบวา ผลการทดสอบความคิดสรางสรรคกอนเรียน 

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมมีความแตกตางกัน  นั่นคือ นักเรียนทั้งสองกลุม กอนเรียน มี

ความคิดสรางสรรคไมแตกตางกัน  

แตหลังจากที่ไดดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้น ไดทําการทดสอบความคิดสรางสรรค

หลังเรียน อีกครั้งหนึ่ง พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความคิดสรางสรรคหลังเรียนของกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางของคะแนนเฉลี่ย ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวานักเรียนกลุมทดลองมีความคิด

สรางสรรคสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว  

 

3. ในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดกําหนดใหนักเรียนสรางสรรคผลงานศิลปตามที่นักเรียนถนัด

และมีความสนใจมากที่สุด จํานวน 3 ชิ้นงาน และไดทําการประเมินผลงานของนักเรียนตามเกณฑที่

กําหนด แบบเดียวกัน ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการประเมินของของทั้งสองกลุม พบวา 

คะแนนเฉลี่ยผลงานปฏิบัติของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม มีความแตกตางกัน  นั่นคือ นักเรียนกลุม
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ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว  

 

4. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดตัวแปรที่ศึกษา 4  ดานคือ ผลการเรียนรวมทุกดานของนักเรียน

จากคะแนนพุทธิพิสัย-ทักษะพิสัย และจิตพิสัย   ความคิดสรางสรรคของนักเรียนจากแบบทดสอบวัด

ความคิดสรางสรรค  ความสนใจในการเรียนจากการสังเกต เปนคะแนนจิตพิสัย และคุณภาพผลงานของ

นักเรียนโดยการประเมินเปนคะแนนทักษะพิสัย 

ในการวิจัยจึงไดทําการทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด เพื่อวิเคราะหหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาว โดยใชสูตร  Pearson’s Product  Moment  Correlation ผลการ

วิเคราะห พบวา ทุกตัวแปร มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 นอกจากนี้ คะแนน Summative คะแนน  Formative และคะแนน Affective  ก็มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญ เชนกัน ยกเวน ความคิดสรางสรรคที่มีความสัมพันธกับคะแนนจิตพิสัย (Affective) 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  นั่นคือ การมีความคิดสรางสรรค ไมมีความสัมพันธกับความสนใจและเจต

คติในการเรียนของนักเรียน 

 
 
อภิปรายผล 
 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการเรียน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม รวมทุกดาน ปรากฏ

วา นักเรียนทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน  แตถาหากวิเคราะหองคประกอบแตละสวนแลว จะ

พบวา มีความแตกตางบางประการ นั่นคือ นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนาโดยกระบวนการเรียน

การสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรค จะสามารถทําคะแนนแบบทดสอบที่วัดความสามารถระดับการ

นําไปใช การคิดวิเคราะหและสังเคราะห ไดดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่ง

สอดคลองกับระดับพฤติกรรมดานการคิด ของ บลูม ( Benjamin S. Bloom) จากระดับพื้นฐานไปถึง

ความคิดขั้นสูง  6  ขั้น ซึ่งจํานง  พรายแยมแข ไดใหความหมายถึงการวิเคราะหวาเปนความสามารถใน

การการคิดหาเหตุผล และการสังเคราะห คือความสามารถในการคิดสรางสรรค และ ทิศนา แขมมณี ได

จัดการคิดวิเคราะห  การสราง  การจัดแบบแผนใหม ซ่ึงหมายถึงการสังเคราะห เปนทักษะการคิดขั้นสูง   

 

ในกรณีนี้จะพบวา นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค จะทําใหมีสมรรถภาพ

ทางการคิดในขั้นสูงขึ้น ซ่ึงทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความคิด

สรางสรรคหลังเรียน สูงกวากอนเรียน และสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  จากการ

พัฒนาดังกลาว มีผลตอเนื่องไปถึงการที่นักเรียนกลุมทดลอง ที่ไดรับการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค  
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ไดสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพงานสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .05  ทําใหสรุปได

วา กระบวนการเรียนการสอนที่ใช มีผลใหนักเรียนมีการพัฒนาดานความคิดสรางสรรคสูงขึ้นจริง 

 

อน่ึง  หลังจากการทดสอบสมมติฐาน ไดทดลองวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง

ตัวแปรที่ศึกษา คือ ผลการเรียนรวมทุกดานของนักเรียน  ความรูตามเนื้อหาวิชา  ความสนใจหรือเจตคติ

ในการเรียนของนักเรียน  ผลงานปฏิบัติของนักเรียน และความคิดสรางสรรค ปรากฏวาทุกตัวแปรมี

ความสัมพันธกับผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะจากการทดสอบความรู มีความสัมพันธกับ

ผลสัมฤทธทางการเรียนในระดับสูง รองลงมาคือ การปฏิบัติงาน ความคิดสรางสรรค และความสนใจใน

การเรียน ตามลําดับ  สําหรับตัวแปรอื่น ๆ ก็มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01   ยกเวน 

ความคิดสรางสรรค กับ ความสนใจหรือเจตคติในการเรียนที่มีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ซ่ึงกลาวไดวาการมีความคิดสรางสรรคของนักเรียน อาจไมมีสวนเกี่ยวของกับความสนใจหรือเจต

คติในการเรียน สอดคลองกับแนวคิดบางประการของนักการศึกษาหลายทาน  ที่ไดกลาวมาแลวในบทที่  

2 คือ นักเรียนที่มีความคิดสรางสรรค มีความสนใจที่หลากหลาย สนใจในบางอยาง  ในบางวิชาที่

แตกตางกัน และนักเรียนที่มีความคิดสรางสรรค จะมีลักษณะพิเศษ มีความเปนตัวของตัวเอง ชอบอิสระ  

ไมชอบงานที่มีระเบียบซํ้าซาก ไมยึดติดกับกฎเกณฑ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมีหลายบุคลิกภาพ 

บางครั้งขยัน ต้ังใจ บางคร้ังก็ไมสนใจกับส่ิงใด ๆ เลย ทําใหในการประเมินผลความสนใจหรือเจตคติใน

การเรียน  ไมมีความสัมพันธกันกับความคิดสรางสรรคของนักเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะทางการศึกษา  

1.1  จัดกิจกรรมท่ีเนนการพัฒนาทักษะ  และกระบวนการคิด  โดยเฉพาะความคิดสราง 

สรรค เพื่อใหเกิดคุณลักษณะที่เปนนักคิดที่สามารถศึกษา จนคนพบคําตอบของปญหาไดดวยตนเอง 

กําหนดหลักการทํางานไดเอง ใหเปนลักษณะนิสัยที่ติดตัวอยางถาวร 

1.2  จัดกิจกรรม ประสบการณหรือสถานการณ ที่กระตุนใหเกิดการคิดสรางสรรค อยาง 

เปนขั้นตอน  โดยครูตองศึกษาทฤษฎีการเรียนรู  กระบวนการเรียนรูแบบตาง ๆ ใหเขาใจถองแท เพื่อ

นํามาจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมตอไป จัดกิจกรรมเสริมที่หลากหลายรูปแบบ  เพื่อที่ผูเรียนจะนํา

ประสบการณไปประยุกตเพื่อแกไขปญหาตอไป  เพราะการมีประสบการณที่มาก  ยอมมีหนทางแกไข

มากขึ้นเชนกัน 

1.3 ใหผูเรียนรูจักตั้งปญหา  กําหนดปญหา รวมถึงหาวิธีที่แกปญหา ดวยวิธีการที่ 
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เหมาะสม  เปนระบบ ใหผูเรียนเห็นความสําคัญของปญหา มากกวาเห็นความสําคัญของคําตอบที่มีอยู

แลว  ในการเรียนการสอนบางครั้งคําตอบก็ไมใชสิ่งสําคัญที่สุด แตกระบวนการคนหาที่อยูระหวางปญหา

กับคําตอบ นาจะเปนสิ่งสําคัญที่สุด  

1.4 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง  ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ อยาง 

เปนขั้นตอน และเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัตินั้น รวมทั้งสามารถอธิบาย สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ   พรอม

ทั้งสามารถเผยแพรขอคนพบ  หรือนําเสนอเรื่องราวที่คนพบไดอยางสรางสรรค 

  1.5 สถานศึกษา และครู ตองรวมกันจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  เอื้อตอการเรียนรู

และเกิดบรรยากาศของการเรียนรู  นอกเหนือจากสภาพแวดลอม  สื่ออุปกรณตาง ๆ ก็มีความจําเปนไม

นอย ที่ตองนํามาใชในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง  

สื่อ จะเปนตัวกลางของปฏิสัมพันธในชั้นเรียน  ระหวางครูกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูเรียน และชั้นเรียนกับ

ภายนอก  การใชสื่อในการเรียนการสอน ตองใชสื่อท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับเนื้อหา  กิจกรรม  และเปน

สื่อท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเอง หรือสามารถศึกษาขอมูลจากสื่อชนิดตาง ๆ ไดเอง  
 
 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  2.1  ควรไดมีการศึกษาถึงวิธีการเรียนรู  ลักษณะ หรือพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน

ที่มีความคิดสรางสรรคสูง เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ที่สงเสริมความคิด

สรางสรรค รวมถึงการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค ทั้งในดานกระบวนการ

เรียนการสอน  สภาพแวดลอม  สื่อ อุปกรณ  ครู นักเรียน ประกอบไปดวย 

  2.2  ศึกษา และพัฒนาเครื่องมือสําหรับทดสอบวัดความคิดสรางสรรคที่เหมาะสม 

สอดคลองกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคดานตาง ๆ ที่จําเปน  งายตอการวัดผลและประเมินผล   

รวมถึงการพัฒนาสื่อการสอนที่สงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียนใหมากขึ้น  มีคุณภาพสูง และมี

การเผยแพรใหกวางขวางออกไป 

  2.3  ศึกษาและวิจัยผลงานสรางสรรคเดน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหตอเนื่อง 

ทําการ รวบรวมผลงานสรางสรรคตาง ๆ ที่นาสนใจและเปนประโยชน  รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพิจารณา

สรรหานักเรียน ที่มีความคิดสรางสรรคสูงแตถูกปดบังซอนเรน ภายใตกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิม 

ๆ  ใหสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรูตามแนว พรบ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ซ่ึงเปนการสงเสริม

บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  ที่จะเปนผูนําในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
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ภาคผนวก  ก 
 
 

รายนามที่ปรึกษางานวิจัย 
 
 

 
1.  นางสิรินันท    ศรีวีระสกุล  ผูชวยหัวหนาแผนกมัธยมศึกษาฝายวิชาการ 

2.  นายนิรันดร    ต้ังธีระบัณฑิตกุล หัวหนาศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  

3.  นายภคนันท    ทองคํา  อาจารย ระดับมัธยมปลายผูเช่ียวชาญโปรแกรม 

        วัดผลและประเมินผล 

4.  นายจรัญ    ไชยศักดิ์   ฝายวิชาการ  แผนกมัธยมศึกษา 
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ตาราง  10  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาอํานาจจําแนก ( คาสถิติ T) และคาความเชื่อมั่น ของ

แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค 

 

แบบทดสอบ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาสถิติ T 

แบบวัด DFR 6.8333 3.1193 5.94 ** 

แบบวัด DFR 7.3333 2.5235 5.97 ** 

แบบวัด DSR 2.9667 1.0662 7.90 ** 

แบบวัด DBI 3.8667 1.6132 5.11 ** 

แบบวัด DMR 6.0667 2.8031 8.85 ** 

แบบวัด DMC 11.1667 4.1447 8.32 ** 

แบบวัด DFU 10.8000 4.9647 7.17 ** 
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           คาความเชื่อม่ัน  .7043   

   **  มีนัยสําคัญที่ระดับ  .01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 11    ตารางวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( α ) หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความคิด

สรางสรรค  
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
        N of Cases =        30.0 
 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                   7.0048     2.9667    11.1667     8.2000     3.7640     9.8161 
 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                   9.9315     1.1368    24.6483    23.5115    21.6825    69.5340 
 
Inter-item 
Covariances          Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                   2.5212     -.2816    10.7586    11.0402   -38.2041     6.4163 
 
Inter-item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    .2735     -.0847      .5899      .6746    -6.9672      .0350 
 
 
                       Analysis of Variance 
 
Source of Variation   Sum of Sq.    DF    Mean Square     F        Prob. 
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Between People         726.7095     29      25.0589 
Within People         3056.2857    180      16.9794 
Between Measures      1766.8952      6     294.4825    39.7397    .0000 
Residual              1289.3905    174       7.4103 
Total                 3782.9952    209      18.1005 
 
     Grand Mean        7.0048 
 
Reliability Coefficients     7 items 
 
Alpha =   .7043           Standardized item alpha =   .7249 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


