
การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ

เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ประกาศคุณูปการ 

 

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี ้ สําเร็จอย่างสมบรูณ์ลงได้ด้วยความกรุณาอย่างย่ิง

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์  ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทกุท่าน  ท่ีได้กรุณาให้

คําปรึกษา  คําแนะนํา  ข้อเสนอแนะ  ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็น

อยา่งย่ิง  จนการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองสําเร็จสมบรูณ์ได้ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู

ไว้ ณ ท่ีนี ้

           ขอกราบขอบพระคุณ นายวิจารณ์  รอดอ่อง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 นางกฤติยา  สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์

ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 นายบุญสม  ใจขันธ์ 

ตําแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมถ์  สํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 นายจสินทร์  ถมยา  ตําแหน่งครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 41  นายนําชยั  ใบตระกูล  

ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิจิตรเขต 1 ท่ีกรุณาให้

คําแนะนําและแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า  จนทําให้การศกึษาค้นคว้านีสํ้าเร็จ  สมบรูณ์

มีคณุคา่ 

ขอขอบพระคณุผู้บริหาร คณะครู บคุลากรทางการศกึษาและนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 

5 ของโรงเรียนบ้านบงึเฒ่า  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิจิตรเขต 1  ท่ีได้ให้ความ

อนุเคราะห์  อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงในการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก

การทดลองใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ือง

วฒันธรรมอาเซียน กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ(ทศันศลิป์) สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  

คณุคา่และประโยชน์อนัพึงมีจากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี ้ ผู้ วิจยัขออทิุศแดผู่้ มี

พระคณุทกุๆทา่น 
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บทคัดย่อ 

 

       การศึกษาค้นคว้าครัง้นีมี้จุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรม

สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ืองวฒันธรรมอาเซียน สําหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80 และ 2)ศกึษาผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ือง วฒันธรรมอาเซียน วิธีดําเนินการวิจัยใช้

ระเบียบวิธีวิจยัและพฒันามี  2 ขัน้ตอนคือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพ กิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ 2) ศกึษาผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์โดยใช้แนวคดิทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เคร่ืองมือวิจยัประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์  และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 

ดําเนินการทดลองกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงเฒ่า จํานวน 24 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย  คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน  และ  t-test  แบบ  

Dependent   

   ผลการศกึษา  พบวา่กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ 

 ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน มีกิจกรรมการสงัเกต เปรียบเทียบ อภิปราย ระดมสมอง 

ออกแบบวาดภาพ และนําเสนอ โดยมีกระบวนการ 5 ขัน้ตอนคือ 1)การค้นพบความจริง 2)การ

ค้นพบปัญหา  3) การตัง้สมมติฐาน  4) การค้นพบคําตอบ  5) ยอมรับผลจากการค้นพบ โดย

กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  และมีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.42/85.11  ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด  นักเรียนมีระดบัความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดบัสูงมาก  และมีความคิด

สร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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Abstract 

This study emphasized in developing and evaluating an efficiency of supporting 

activities for creative thinking using Torrance Approach via artwork in ASEAN Culture for 

Prathomsuksa Five students according to 80/80 criterion and analysing uses of 

supporting activities for creative thinking using Torrance  Approach via artwork in ASEAN 

Culture for Prathomsuksa Five students.   This  study  used research methodology and 

development included two steps: firstly, developing and evaluating an efficiency of 

supporting activities for creative thinking and secondly, analysing uses of supporting 

activities for creative thinking.  The research instruments were learning management plan 

for  supporting  creative thinking  using Torrance Approach and  creative test form.  

Through purposive sampling, the sample consisted of 24 students from Ban Bueng Tao 

School. Percentage,   mean, standard deviation and dependent type t–test were used in 

data analysis. 

 The study finding  indicated  that  supporting activities for creative thinking using 

Torrance Approach via artwork in ASEAN Culture for Prathomsuksa Five students  A 

comparative observation activities. Discuss brainstorming, design, drawing and 

presentation. included five steps, firstly, uncovering the truth, secondly,  discovering the 

problem, thirdly, setting hypothesis, forthly, discovering answers and fifthly,  accepting 

the result of the discovery.  Supporting activities show  an  appropriateness in highest 



 

 

level and an efficiency at  86.42/85.11 which was higher than that of stated criterion.  

Creative thinking of students were in highest level and   performed score on  Creative 

Thinking of  posttest was higher than  the pretest   at the 0.01 level of significance 
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บทที่  1   

               

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

  

  พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้ จดัการศึกษาไว้ว่า การ

จดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่า

ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ ฉะนัน้ ครูผู้สอน และผู้จดัการศกึษาจะต้องเปล่ียนแปลงบทบาทจากการ

เป็นผู้ ชีนํ้า ผู้ ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ชว่ยเหลือ สง่เสริม และสนบัสนนุผู้ เรียนในการแสวงหาความรู้

จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้ เรียน เพ่ือนําข้อมูลเหล่านัน้ไปใช้

สร้างสรรค์ความรู้ของตน การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากจะมุ่งเน้น

ปลูกฝังด้านปัญญา  พฒันาการคิดของผู้ เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมี

วิจารณญาณ แล้วยงัมุง่พฒันาความสามารถทางอารมณ์  โดยการปลกูฝังให้ผู้ เรียนเห็นคณุคา่ของ

ตนเอง  เข้าใจตนเอง  เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  สามารถแก้ปัญหาข้อขดัแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถกูต้อง

เหมาะสม(กระทรวงศกึษาธิการ. 2545 : 21) 

    ความคดิสร้างสรรค์ นบัว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงท่ีประเทศต้องมุ่งพฒันาความคิด  และ

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง  ความคดิสร้างสรรค์  นบัวา่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตของมนษุย์และ

ความก้าวหน้าของสงัคมโลกซึง่จะเห็นได้ว่าการกระทําใดๆ ก็ตาม  ถ้ามีการพฒันาย่อมต้องอาศยั

ความคิดสร้างสรรค์แทบทัง้สิน้  จนอาจกล่าวได้ว่า  ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้ชีวิตมนุษย์เกิด

ความสขุสมบรูณ์มากขึน้ในทกุด้าน  โดยในระดบัปัจเจกนัน้ ความคิดสร้างสรรค์จะเก่ียวข้องกบังาน

และชีวิตประจําวัน ส่วนในระดับสังคมความคิดสร้างสรรค์นําไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ ทาง

วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวทางศลิปะ การประดษิฐ์คดิค้นสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาและการ

พฒันาสงัคมรูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น(เกรียงศกัดิ์ เจริญวงค์ศกัดิ์,2545) ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ี

บง่บอกคณุภาพของมนษุย์ และความสําคญัย่ิงทัง้ในสว่นบคุคลและสงัคม ทัง้นีเ้พราะการค้นพบสิ่ง

ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นความคิดในด้านการเกษตร การคมนาคม การแพทย์ การศึกษา ตลอดจน

ความก้าวหน้าทางวิทยาการอ่ืนๆ ซึ่งสามารถทําให้มนุษย์มีความเป็นอยู่สุขสบายนัน้ ส่วนหนึ่ง

เป็นมาจากความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพทางด้านสมองท่ีมีอยู่ในมนษุย์

ทุกคน ซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึน้อยู่กับ แต่ละบุคคล ความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์

หรือสิ่งแปลกใหมท่ี่ไมมี่ผู้ใดคดิมาก่อนมีลกัษณะเป็นผลงานท่ีริเร่ิมโดยไม่มีแบบหรือหุ่นให้ เช่น การ
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วาดภาพ การแต่งเพลง การแต่งคําประพนัธ์ โดยแสดงออกอย่างมีกฎเกณฑ์ทัง้ทางวิทยาศาสตร์

และศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดยึดหยุ่น ความคิด

ริเ ร่ิม(Torrance,1962)สามารถคิดได้อย่างเช่ือมโยงและประสานสัมพันธ์กันได้ดี(พงษ์พันธ์       

พงษ์โสภา,2542)นอกจากนีค้วามคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองในการจิตนาการคิด 

นอกกรอบ  คิดสิ่งแปลกใหม่ จนกระทัง่ผลิตเป็นชิน้งาน  หรือใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งการท่ีจะเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ได้นัน้เกิดจากการรวบรวมความรู้หรือประสบการณ์  แล้วเช่ือมโยงกับ

ประสบการณ์แปลกใหม่ๆ  มีความรู้สกึไวตอ่ปัญหา  

 บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ได้นัน้ต้องคิดได้หลายทิศทาง หรือคิดแบบเอนกนัย

(Divergent thinking)(Guilford,1950 อ้างอิงใน วุฒิ วัฒนสิน ,2541)ความคิดสร้างสรรค์          

เป็นพฤติกรรมท่ีมีคุณค่าและความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับการพัฒนาผลงานด้านศิลปะเพราะ      

คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์มักจะเป็นผู้ มีบทบาทท่ีนําความเจริญมาสู่ประเทศชาติ(สุรางค์         

โค้วตระกูล,2545) และสอดคล้องกับสังคมในยุดใหม่ในโลกศตวรรษท่ี 21 จึงต้องฝึกความคิด

สร้างสรรค์และนวตักรรม  ซึ่งท่ีจริงมีอยู่แล้วในความเป็นมนุษย์แตก่ารเรียนรู้และการฝึกฝนท่ีดีจะ

ช่วยให้แหลมคม ฉับไว  และอดทน จะมีทกัษะความคิดสร้างสรรค์สูง  (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและ

อธิป  จิตตฤกษ์(แปล),2554)ซึ่งคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงนัน้มีจํานวนน้อยกว่าบุคคลท่ีมี

ความคิดสร้างสรรค์ต่ํา  เน่ืองจากผู้ มีความคิดสร้างสรรค์มกัจะเป็นผู้ มีลกัษณะพิเศษแตกต่างกับ 

คนอ่ืน  โดยเฉพาะในเร่ืองความคิด  ผู้ มีความคิดสร้างสรรค์มักจะมีความคิดแบบเอกนัย  เป็น

ความคิดใหม่แตกต่างกับคนอ่ืน  บางครัง้ผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์อาจได้รับโทษมากกว่าชมเชย   

(สุราง  โค้วตระกูล,2552) อีกทัง้ปัจจัยท่ีส่งผลให้บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกันนัน้

ได้แก่  สิ่งแวดล้อม  สงัคม  วฒันธรรม  การเลีย้งดเูป็นต้น โดยเฉพาะวฒันธรรมไทยท่ีเน้นให้เด็กนัน้

เช่ือฟังคําสั่งสอนของผู้ ใหญ่  โดยไม่เปิดให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  เพ่ือพัฒนา

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของเดก็เท่าท่ีควร  จึงส่งผลให้ลกัษณะของบคุคลแตกตา่งกนั  ซึ่งบคุคล 

ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงจะมีลักษณะดังนี ้ชอบสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ มีความเช่ือมั่นในตนเอง            

มีอารมณ์ขัน ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด ไม่ชอบงานท่ีมีระเบียบและซํา้ซาก (Lugo  and  

Hershey,1979 อ้างอิงใน มาลี จุฑา, 2544; สมศกัดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์, 2535;  อารี  พนัธ์มณี, 

2546) โดยท่ีบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ต่ํานัน้จะมีลกัษณะตรงข้ามกัน  ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้

ของเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกนัมีการเรียนรู้หรือความสนใจแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้อง

กับมาลี  จุฑา(2544)ท่ีได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ได้แก่ เชาวน์ปัญญา  ความถนัด  

ความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้ เรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงจะเรียนรู้ได้ดีในงานยาก  ท้าทาย  โดย
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แตกต่างกับผู้ เรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ต่ําจะเรียนรู้ได้ในงานไม่ยากมากนัก  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของอดุม  หอมคํา(2546)ท่ีพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความคิดสร้างสรรค์สงู  จะทํางาน

ได้ดีในรูปแบบการเรียนท่ีมีความยาก  และซบัซ้อน  แตก่ลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัความคิดสร้างสรรค์

ต่ําจะทํางานได้ดีในรูปแบบการเรียนท่ีไม่ยากนกั ท่ีกล่าวมาความเข้าใจในตวัเด็ก การจดักิจกรรม

การสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กมีส่วนช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้มีระดับ

ความคดิสร้างสรรค์สงู   

การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสองจากสํานกัรับรองมาตรฐาน และประเมินคณุภาพ

ภายนอกจาก สมศ.รอบสองในระดบัประเทศ พบว่าผู้ เรียนมีความสามารถในความคิดสร้างสรรค์  

ผลประเมินอยู่ในระดบัพอใช้ รวมทัง้จากการรายงานผลการประเมินคณุภาพสถานศกึษา ระดบั

การศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนบ้านบึงเฒ่า จังหวัดพิจิตร มาตรฐานท่ี  4 คือ ผู้ เรียนมี

ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์  ผลประเมินอยู่ในระดบัต่ํา (สํานกังานรับรองมาตรฐานและ

การประเมินคณุภาพการศกึษา(องค์การมหาชน  2552) และจากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียน

ในขณะเรียน และหลงัเรียน ไม่มัน่ใจในการวาดภาพ วาดภาพช้า วาดภาพไม่ตรงเนือ้หา และการ

ตรวจผลงานพบว่า นักเรียนวาดรูปลอกเลียนแบบภาพจากครู เพ่ือน ไม่แปลกใหม่ ซึ่งผู้ ศึกษา       

ได้สอบถามถึงสาเหตดุงักล่าวพอสรุปได้ว่า นกัเรียนไม่รู้จะวาดภาพอะไร  คิดไม่ออก นกัเรียนไม่ให้

ความสําคญักับการวาดภาพเพราะคิดว่าเป็นเร่ืองไกลตวัไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั ฯลฯ  

จากการประมวลสภาพปัญหาดงักลา่ว  ซึง่หากไม่รีบดําเนินการแก้ไขแล้ว  จะส่งผลให้นกัเรียนขาด

ทกัษะคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นปัญหาท่ีต้องพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรค์ให้กบัผู้ เรียน โดยการจดั

กิจกรรมท่ีสง่เสริมกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ได้นัน้ศิลปะจะช่วยให้พฒันาผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์   

มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพความมีคุณค่า  ซึ่งผลต่อคุณภาพชีวิต

มนษุย์สงูขึน้ได้   โดยสง่เสริมให้นกัเรียนทํากิจกรรมทางศลิปะ จะช่วยพฒันาผู้ เรียนทัง้ด้านร่างกาย  

จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สงัคมสงัคม  ตลอดจนการนําไปสู่การพฒันาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้

ผู้ เรียน  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  อนัเป็นพืน้ฐานในการศกึษาตอ่หรือประกอบอาชีพ (กรมวิชาการ. 

2551 ก : 1) ซึง่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจะมุ่งพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะ

วิธีการทางศิลปะ  เกิดความซาบซึง้ในคณุคา่ของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกอย่างอิสระ

ในศิลปะแขนงต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทศันธาต ุสร้างและนําเสนอผลงาน  

ทางทศันศลิป์จากจินตนาการ  โดยสามารถใช้อปุกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถใช้เทคนิค วิธีการ

ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าของงาน
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ทศันศิลป์ เข้าใจความ สมัพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์  ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม  เห็นคณุค่างาน

ศลิปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั (กรมวิชาการ. 2545 : 4-5) และเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และ 

จินตนาการ การเรียนวฒันธรรมอาเซียนผา่นงานศลิปะจะชว่ยให้ผู้ เรียนกล้าแสดงออกทางความคิด

และถ่ายถอดเป็นภาพท่ีเก่ียวกับบคุคล กลุ่มชาติพนัธุ์ มรดกทางวฒันธรรม สถานท่ี ลกัษณะทาง

กายภาพ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ระบบนิเวศ  วตัถุ สิ่งท่ีเป็นรูปธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์  งานศิลปะ  

ศาสนา ความเช่ือ ปรัชญา คา่นิยม ในประเทศสมาชิกอาเซียน (กระทรวงศกึษาธิการ. 2556 : 4-5) 

กระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นวิธีการคิดหรือกระบวนการทํางานของสมอง

อย่างมีขัน้ตอนตลอดจนคิดแก้ปัญหาได้สําเร็จ  ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นลกัษณะภายในของแต่

ละบุคคลในการคิดหลายแง่หลายมุม  ประสมประสานกนัจนได้ผลิตผลใหม่  คือ  กระบวนการคิด

สร้างสรรค์ซึ่งเกิดขึน้เม่ือคนเรามุ่งคิดไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีแปลกใหม่  ความคิดสร้างสรรค์เป็น

กระบวนการของความรู้สึกไวตอ่ปัญหาหรือสิ่งท่ีบกพร่องขาดหายไป แล้วจึงรวบรวมความคิดหรือ

ตัง้เป็นสมมติฐานทําการทดสอบสมมติฐาน และเผยแพร่สิ่งท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐาน  

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีกระบวนการ 5 ขัน้ตอนคือ 1)การค้นพบความจริง 2)การ

ค้นพบปัญหา  3) การตัง้สมมติฐาน  4) การค้นพบคําตอบ  5) ยอมรับผลจากการค้นพบ 

(Torrance,1967)  ผู้ ศึกษาจึงนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางศิลปะให้สงูขึน้สอดคล้องกบัClover (1980:3-16) ศกึษาจดุมุ่งหมาย

เพ่ือเพิ่มความคิด 3 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดยึดหยุ่น ความคิดริเร่ิม ผลพบว่ามี

ความคดิสร้างสรรค์สงูขึน้ จงึทําให้ผู้ศกึษาพฒันากิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด

ทอร์แรนซ์ผา่นงานศลิปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เพ่ือใช้เป็น

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มาพฒันานกัเรียนท่ีเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ให้มีความคดิสร้างสรรค์ 

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด     

ทอร์แรนซ์ผา่นงานศลิปะเร่ืองวฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 

80/80 

2. เพ่ือศกึษาผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่าน

งานศลิปะเร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
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                 2.1 เพ่ือศึกษาระดบัความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 หลงัเรียน

ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วฒันธรรม

อาเซียน  

                 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนเรียน

และหลังเรียนกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง 

วฒันธรรมอาเซียน  

 

สมมุตฐิานของการวิจัย 

 นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้

แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพการกิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เ ร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน ชั ้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80 
 

 1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  

 ในการสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด    

ทอร์แรนซ์ผา่นงานศลิปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

1.1 ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน  5 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการ 

เรียนรู้ ในด้านความตรงของเนือ้หา ซึง่ผู้ ค้นคว้าได้กําหนดคณุลกัษณะของผู้ เช่ียวชาญไว้ดงันี ้

    1.1.1  ศกึษานิเทศก์ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผลจํานวน 1 ทา่น  

     1.1.2   ศกึษานิเทศก์ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอนจํานวน  2  ทา่น 

     1.1.4   ครูผู้สอนผู้ เช่ียวชาญการปฏิบตักิารสอนศลิปะ(ทศันศลิป์ และมี

ประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 2 ทา่น      

1.2 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน  30 คน โรงเรียนบ้านหนองโสน  

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิจิตรเขต 1  ท่ีเรียน ปีการศกึษา 2556  ได้โดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เพ่ือใช้หาประสิทธิภาพกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

โดยใช้แนวคดิทอร์แรนซ์ผา่นงานศลิปะ เร่ืองวฒันธรรมอาเซียน   
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 2. ขอบเขตเนือ้หา 

 การศกึษาในครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ทําการแบง่ขอบเขตเนือ้ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้

1. เนือ้หาในการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง  วฒันธรรมอาเซียน  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ในการ

ค้นคว้าครัง้นี ้ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้คือ สาระสําคญั ตวัชีว้ัด

จดุประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ และการวดัผลประเมินผล   

 2. เนือ้หาในการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพคือ เ ร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน  ชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5  หนว่ยการเรียนท่ี 3 สร้างสรรค์งานศลิป์ ประกอบด้วยเนือ้หายอ่ย  8  เร่ือง   

  เร่ืองท่ี  1  การวาดภาพส่ือความหมายวฒันธรรมอาเซียน 

 เร่ืองท่ี  2  วาดเส้นการวาดภาพแตง่กายจากนิทานอาเซียน 

 เร่ืองท่ี  3  การเลือกใช้วสัด ุ อปุกรณ์วาดภาพในวิถีชีวิตอาเซียน 

 เร่ืองท่ี  4  การใช้สีจินตนาการวาดภาพสถานท่ีสําคญัอาเซียน 

 เร่ืองท่ี  5 การวาดภาพเอกภาพศาสนาอาเซียนด้วยวิธีการแรเงา 

 เร่ืองท่ี  6 การวาดภาพ มรดกโลกอาเซียนให้สมดลุ 

       เร่ืองท่ี  7 การวาดภาพ  จดุเดน่ประเพณีอาเซียน 

    เร่ืองท่ี  8 สร้างสรรค์ยอมรับความหลากหลายวฒันธรรมอาเซียน   

 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตวัแปรท่ีศกึษา 

 1. ความเหมาะสมของกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่าน

งานศลิปะ  เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน  

 2. ประสิทธิภาพกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงาน

ศลิปะ เร่ืองวฒันธรรมอาเซียน  

 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคดิ 

ทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  

 

 1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

   1.1 ประชากร คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาพิจิตร ปีการศกึษา 2556  ท่ีเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ (ทศัน์ศลิป์) 
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   1.2  กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านบงึเฒ่า 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต 1 จํานวน  24 คน ท่ีเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศลิปะ (ทศัน์ศลิป์)  

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

 2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 เนือ้หาในการศึกษาค้นคว้าคือสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  หน่วยการเรียนท่ี 

3 สร้างสรรค์งานศลิป์ เร่ือง  วฒันธรรมอาเซียน  มีเนือ้หายอ่ยในการทดลอง  8  เร่ืองคือ   

  เร่ืองท่ี  1  การวาดภาพส่ือความหมายวฒันธรรมอาเซียน 

 เร่ืองท่ี  2  วาดเส้นวาดภาพการแตง่กายจากนิทานอาเซียน 

 เร่ืองท่ี  3  การเลือกใช้วสัด ุ อปุกรณ์วาดภาพในวิถีชีวิตอาเซียน 

 เร่ืองท่ี  4  การใช้สีจินตนาการวาดภาพสถานท่ีสําคญัอาเซียน 

 เร่ืองท่ี  5 การวาดภาพเอกภาพศาสนาอาเซียนด้วยวิธีการแรเงา 

 เร่ืองท่ี  6 การวาดภาพ มรดกโลกอาเซียนให้สมดลุ 

       เร่ืองท่ี  7 การวาดภาพ  จดุเดน่ประเพณีอาเซียน 

    เร่ืองท่ี  8 สร้างสรรค์ยอมรับความหลากหลายวฒันธรรมอาเซียน   

 

 ขอบเขตด้านตัวแปร 

                         ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่าน

งานศลิปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน  

                     ตัวแปรตาม คือ ความคดิสร้างสรรค์ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ หมายถึง 

กิจกรรมการเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย สาระสําคญั ตวัชีว้ดั จุดประสงค์การ

เรียนรู้ เนือ้หา และการวดัผลประเมินผล  กิจกรรมได้จากสงัเกต เปรียบเทียบ อภิปราย ระดมสมอง 

ออกแบบวาดภาพ และนําเสนอ ซึง่เช่ือมโยงกิจกรรมไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น  

แนะนําและให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด ฝึกให้ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ด้วยตนเอง อย่างเป็น
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ขัน้ตอนและมีวิธีการดําเนินการตามกระบวนการจดักิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้

แนวคดิทอร์แรนซ์ผา่นงานศลิปะ 5 ขัน้ตอนคือ  

 ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง (Fact – Finding) เป็นขัน้การให้ข้อมลูกระตุ้นความสนใจ 

และสร้างแรงจงูใจให้ผู้ เรียนรับรู้ในสิ่งท่ีจะกระทํา โดยการให้ผู้ เรียนสงัเกตจากภาพวาดให้เกิด

ความรู้สกึกงัวล มีความสบัสน  แสดงความคดิในสิ่งท่ีสงัเกตได้ 

     ขัน้ท่ี 2 การค้นพบปัญหา ( Problem – Finding) ขัน้นีเ้กิดตอ่จากขัน้ท่ี 1 ให้

นกัเรียนระดมสมองให้เกิดความคิดคล่องแคล่ว จากการค้นพบปัญหา  โดยการสงัเกต เปรียบเทียบ 

แล้วสามารถสรุปปัญหาได้อยา่งชดัเจน 

     ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมตฐิาน ( Idea – Finding )เป็นขัน้ท่ีเกิดความคิดเช่ือมโยง การ

ค้นพบปัญหามาตัง้เป็นสมมตฐิาน และรวบรวมข้อมลูหลากหลายให้เกิดความคิดยืดหยุน่  มา

ออกแบบวาดภาพให้สอดคล้องกบัการแก้ปัญหาในแผนผงัความคิด  และนําไปใช้ในการทดสอบ

สมมตฐิาน 

                        ขัน้ท่ี 4 การค้นพบคําตอบ ( Solution – Finding) เป็นขัน้ทดสอบสมมตฐิานโดย

การระดมสมองให้เกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ชิน้งาน  เพ่ือให้ได้คําตอบตามสมมตุฐิาน  

                        ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ ( Acceptance – finding) นําเสนอผลงาน  

แสดงความคิดเห็นและคดิสร้างสรรค์  วิจารณ์ผลงาน  แนะนําผลงานผู้ อ่ืน 

2. งานศลิปะ หมายถึงการถ่ายทอดของจินตนาการในการวาดภาพวฒันธรรมอาเซียน วิถี

ชีวิต  ศาสนา  ประเพณี  การแตง่กาย  สถานท่ีสําคญั และ มรดกโลกอาเซียน  ของประเทศ

อินโดนีเซีย ไทย ลาว พมา่ กมัพชูา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  บรูไนดารุซาลาม  มาเลเซีย และเวียดนาม  

ตามความคิดสร้างสรรค์ 

            3.  ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถของนกัเรียนในการใช้ความรู้ ความคิด 

จินตนาการ และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ ซึ่งแสดงออกถึงความคิดออกแบบงานศิลปะ ในการวาดภาพ

วฒันธรรมอาเซียนท่ีเก่ียวกบั,การแต่งกาย,ชีวิตอาเซียน,สถานท่ีสําคญั,ศาสนา,มรดกโลกอาเซียน

,ประเพณี  โดยอาศยักิจกรรมซึ่งได้จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวความคิดของทอร์แรนซ์

คือ คิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม  และวดัความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ

ความคดิสร้างสรรค์ ซึง่มีลกัษณะความคดิสร้างสรรค์ ดงันี ้

  3.1 ความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการคิดค้นหา

ปัญหาจากการภาพวาดวฒันธรรมอาเซียนได้อยา่งรวดเร็ว และจํานวนมากในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  3.2 ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการคิดตัง้สมมติฐานในการวาด
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ภาพวัฒนธรรมอาเซียน และนําสมมติฐานมาค้นหาคําตอบหลายประเภท หลายรูปแบบ มา

ออกแบบวาดภาพในแผนผงัความคิด   

  3.3 ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์วาดภาพ

วฒันธรรมอาเซียน ได้แปลกใหมเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

           4. วัฒนธรรมอาเซียน หมายถึง ความหลากหลายในการดําเนินวิถีชีวิต  ศาสนา  

ขนบธรรมเนียมประเพณี  การแตง่กาย  และความแตกตา่งสถานท่ีสําคญั  มรดกโลกอาเซียน  ของ

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  ได้แก่ประเทศอินโดนีเซีย ไทย ลาว พม่า กมัพชูา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  

บรูไนดารุซาลาม  มาเลเซีย และเวียดนาม  

            5. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ประยุกต์จากแบบทดสอบวัดความคิด

สร้างสรรค์อาศยัรูปภาพเป็นส่ือแบบ ข ของทอร์แรนซ์  มาเป็นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์วาด

ภาพวฒันธรรมอาเซียน   

           6. ประสิทธิภาพของกิจกรรมหมายถึง คุณภาพด้านกระบวนการและผลลัพธ์ จากใช้

กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ืองวฒันธรรมอาเซียน 

สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านบึงเฒา่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทศันศิลป์) 

ตามเกณฑ์กําหนด 80/80 ดงันี ้

         80  ตวัแรก   หมายถึง  คา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ียทัง้หมดท่ีนกัเรียนทํากิจกรรมรวม 8 

กิจกรรมระหวา่งเรียน ได้คา่เฉล่ียอยา่งน้อยร้อยละ  80 

     80  ตวัหลัง  หมายถึง   ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียทัง้หมดท่ีนักเรียนทดสอบวัด

ความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ทกุกิจกรรมแล้ว  ได้ค่าเฉล่ียอย่างน้อยร้อยละ  

80 

 

ความสาํคัญของการศึกษา 

1. ได้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง 

วฒันธรรมอาเซียน ท่ีนําไปส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนซึ่งสามารถนําไปพฒันาตนเอง 

และนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ 

2. ได้กิจกรรมท่ีเป็นแนวทางให้ครูผู้ สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนําไปใช้ปรับปรุง

คณุภาพการเรียนการสอนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
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บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การศึกษาครัง้นี ้ผู้ ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยได้เรียบเรียง

ตามลําดบัดงันี ้

 1.  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 

 2.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      2.1  ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.3  องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้ 

      2.3  การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 

      2.4  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 

 3.  ความคดิสร้างสรรค์ 

      3.1  ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ 

      3.2  ทฤษฎีความคดิสร้างสรรค์ 

      3.3  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

      3.4  ความสําคญัของความคดิสร้างสรรค์ 

      3.5  ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์ 

     3.6  การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

     3.7  การวดัความคดิสร้างสรรค์ 

4. งานศลิปะ 

     4.1  ความหมายศลิปะ 

     4.2  ลกัษณะรูปแบบงานจิตรกรรม 

     4.3  องค์ประกอบของจิตรกรรมสร้างสรรค์ 

     4.4  โครงสร้างองค์ประกอบศลิป์ 

     4.5  คณุคา่ความงามและความสําคญัของศลิปะ     

5.  วฒันธรรมอาเซียน 

     5.1  ความหมายวฒันธรรม 

     5.2  ประเภทของวฒันธรรม 
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     5.3  ลกัษณะของวฒันธรรม 

     5.4  แนวคดิวฒันธรรมอาเซียน 

     5.5  วฒันธรรมอาเซียน 

     5.6  งานศลิปะในวฒันธรรมอาเซียน 

6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

        6.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเทศ 

     6.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตา่งประเทศ 

 

1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผู้ เ รียนมีความคิดริเ ร่ิม

สร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคณุค่า ซึ่งมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้ เรียนทัง้ด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 

อารมณ์ สงัคม ตลอดจน  การนําไปสู่การพฒันาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง อนัเป็นพืน้ฐาน  ในการศกึษาตอ่หรือประกอบอาชีพได้(กรมวิชาการ, 2551หน้า 1-17) 

 กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะมุง่พฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะวิธีการทาง

ศิลปะ เกิดความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะ

แขนงตา่ง ๆ ประกอบด้วยสาระสําคญั คือ 

1.1  ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนําเสนอ

ผลงาน   ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถใช้

เทคนิค วิธีการของศลิปินในการสร้างงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คณุคา่

งานทศันศิลป์  เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์  ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม  เห็นคณุค่า

งานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม 

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

1.2  สาระและมาตราฐานการเรียนรู้ 

           สาระท่ี 1  ทัศนศิลป์ 

        มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องาน

ศลิปะอยา่งอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 
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        มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวตัิศาสตร์ และ

วฒันธรรม เห็นคณุคา่งานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย 

และสากล 

1.3  คุณภาพผู้เรียน 

      จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

       1.3.1  รู้และเข้าใจการใช้ทศันธาต ุรูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว สี แสงเงา มีทกัษะพืน้ฐาน

ในการใช้วสัดอุปุกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลกัการจดัขนาด สดัส่วน                  

ความสมดุล นํา้หนัก แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์               

2 มิติ 3 มิติ เช่น งานส่ือผสม งานวาดภาพระบายสี งานปัน้ งานพิมพ์ภาพ รวมทัง้สามารถ                

สร้างแผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบเพ่ือถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ

เหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์                

ด้วยวสัดอุุปกรณ์และวิธีการท่ีแตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจดัองค์ประกอบศิลป์ หลักการลด                

และเพิ่มในงานปัน้ การส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึน้ 

ตลอดจน รู้และเข้าใจคณุคา่ของงานทศันศลิป์ท่ีมีผลตอ่ชีวิตของคนในสงัคม 

       1.3.2  รู้และเข้าใจบทบาทของงานทศันศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสงัคม อิทธิพลของ

ความเช่ือ  ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน  

(กรมวิชาการ, 2551 ก, หน้า 1)   

1.4 ตัวชีวั้ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

ศึกษา เ รียนรู้  จังหวะ ตําแหน่งของสิ่ งต่างๆ ในสิ่ งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์           

ความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวสัดุ อุปกรณ์ และวิธีการท่ีต่างกัน การใช้

เทคนิคของแสง  เงา  นํา้หนกั  และวรรณะสีในการวาดภาพ   การสร้างสรรค์งานปัน้เพ่ือถ่ายทอด

จินตนาการ  การจดัภาพในการพิมพ์ภาพ   การจดัองค์ประกอบของศิลป์และการส่ือความหมายใน

งานทศันศิลป์  ประโยชน์และคณุค่าของงานทัศนศิลป์  ลกัษณะรูปแบบของงานทศันศิลป์  และ

งานทศันศลิป์ท่ีสะท้อนถึงวฒันธรรมภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

เห็นคณุคา่ของงานทศันศิลป์   ดนตรี  นาฏศิลป์  และละคร  ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ภมูิปัญญาไทยและสากล  ช่ืนชม  และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

1.5  โครงสร้างรายวิชา ศ15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี5  

      โครงสร้างรายวิชา ศ 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5

โรงเรียนบ้านบงึเฒา่ สํานกัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิจิตร เขต 1 
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ตาราง 1  โครงสร้างรายวิชา ศ 15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

 

สาระแกนกลาง 

 

สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้ / 

ตัวชีวั้ด 

เวลาเรียน   

(ช่ัวโมง) 
 

สร้างสรรค์ 

งานศลิป์ 

- การสร้างงานขึน้

เพ่ือถ่ายทอด

จินตนาการ 

 

- การจดั

องค์ประกอบศลิป์ 

และการส่ือ

ความหมายในงาน

ทศันศลิป์ 

 

-ความแตกตา่ง

ระหวา่งงาน

ทศันศลิป์ 

1. การวาดภาพส่ือ

ความหมายวฒันธรรม

อาเซียน 

- ภาพไมส่ื่อความหมาย  

- สร้างสรรค์การวาด 

- ภาพวฒันธรรม

อาเซียน  

ศ 1.1 ป 5/6 

 

2 

2. การวาดเส้นการแตง่

กายจากนิทานอาเซียน 

 

ศ 1.1 ป 5/6 

 

2 

3. การเลือกใช้วสัด ุ

อปุกรณ์วาดภาพในวิถี

ชีวิตอาเซียน 

- ความแตกตา่งระหวา่ง

งานทศันศลิป์  

-ปัญหาด้านการเลือก

การใช้สี 

-การใช้สีการวาดภาพ

สถานท่ีสําคญัอาเซียน 

 

ศ 1.1 ป 5/2 

ศ 1.1 ป 5/6 

 

 

2 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

 

สาระแกนกลาง 

 

สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้ / 

ตัวชีวั้ด 

เวลาเรียน   

(ช่ัวโมง) 
 

สร้างสรรค์ 

งานศลิป์ 

- การสร้างงานขึน้

เพ่ือถ่ายทอด

จินตนาการ 

 

- การจดั

องค์ประกอบศลิป์ 

และการส่ือ

ความหมายในงาน

ทศันศลิป์ 

 

-ความแตกตา่ง

ระหวา่งงาน

ทศันศลิป์ 

 

4. การใช้สีจินตนาการ

วาดภาพสถานท่ีสําคญั

อาเซียน 

- ความแตกตา่งระหวา่ง

งานทศันศลิป์  

-ปัญหาด้านการเลือก

การใช้สี 

-การใช้สีการวาดภาพ 

สถานท่ีสําคญัอาเซียน 
 

ศ 1.1 ป 5/6 

 

2 

5. การวาดภาพ

เอกภาพศาสนาอาเซียน

ด้วยวิธีการแรเงา 

- การจดัองค์ประกอบ

ศลิป์  ความเป็น

เอกภาพ 

- ปัญหาเอกภาพใน 

การวาดภาพ 

ศ 1.1 ป 5/6 

 

2 

  6. การวาดภาพ มรดก

โลกอาเซียนให้สมดลุ 

1. การจดัองค์ประกอบ

ศลิป์ ความสมดลุ 

2. ปัญหาด้านความ

สมดลุ 

ศ 1.1 ป 5/6 

 

2 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

  

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

 

สาระแกนกลาง 

 

สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้ / 

ตัวชีวั้ด 

เวลาเรียน   

(ช่ัวโมง) 
 

สร้างสรรค์ 

งานศลิป์ 

- การสร้างงานขึน้

เพ่ือถ่ายทอด

จินตนาการ 

 

- การจดั

องค์ประกอบศลิป์ 

และการส่ือ

ความหมายในงาน

ทศันศลิป์ 

 

-ความแตกตา่ง

ระหวา่งงาน

ทศันศลิป์ 

 2. ปัญหาด้านความ

สมดลุ 

 

 

2 

7. การวาดภาพ  จดุเดน่

ประเพณีอาเซียน 

- การจดัองค์ประกอบ

ศลิป์ ความสมดลุ 

- ปัญหาด้านความ

สมดลุ 

   ศ 1.1 ป 5/6 

 

 

8. การวาดภาพ  จดุเดน่

ประเพณีอาเซียน 

- สร้างสรรค์การวาด

ภาพระบายสี 

- เทคนิค วิธีการใช้สี  

และเทคนิคการใช้

อปุกรณ์วาดเส้น  
 

ศ 1.1 ป 5/6 

 

2 

 

2.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

        2.1  ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทิศนา แขมมณี (2544, หน้า 178-180) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ดงันี ้

1. การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบคุคล ทําแทนกนัไม่ได้ ครูท่ีต้องการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้

ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตวัของเขาเอง 

2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาท่ีต้องมีการใช้กระบวนการคิด สร้างความ

เข้าใจ ความหมายของสิ่งตา่งๆ ดงันัน้ครูจึงควรกระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิดทําความเข้าใจ

สิ่งตา่งๆ 
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3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสงัคม เพราะในเร่ืองเดียวกนั อาจคิดได้หลายแง่หลาย

มมุทําให้เกิดการขยาย เตมิเตม็ข้อความรู้ ตรวจสอบความถกูต้องของการเรียนรู้ตามท่ีสงัคมยอมรับ

ด้วย ดงันัน้ครูท่ีปรารถนาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม

กบับคุคลอ่ืนหรือแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ 

4. การเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีสนกุสนาน เป็นความรู้สึกเบิกบาน เพราะหลุดพ้นจากความ

ไมรู้่ นําไปสู่ความใฝ่รู้ อยากรู้อีก เพราะเป็นเร่ืองน่าสนกุ ครูจึงควรสร้างภาวะท่ีกระตุ้นให้เกิดความ

อยากรู้หรือคบัข้องใจบ้าง ผู้ เรียนจะหาคําตอบเพ่ือให้หลดุพ้นจากความข้องใจ และเกิดความสขุขึน้

จากการได้เรียนรู้ เม่ือพบคําตอบด้วยตนเอง 

5. การเรียนรู้เป็นงานตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรู้ได้ไม่มีท่ีสิน้สดุ ครูจึงควร

สร้างกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ไมรู้่จบ 

6. การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลง เพราะได้รู้มากขึน้ทําให้เกิดการนําความรู้ไปใช้ในการ

เปล่ียนแปลงสิ่งตา่งๆ เป็นการพฒันาไปสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับรู้

ผลการพฒันาของตวัเขาเองด้วย 

อบุลรัตน์  เพ็งสถิตย์ (2542, หน้า 150) ได้ให้คํานิยามเก่ียวกบัการเรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้

เป็นกระบวนการการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้โดยการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการ

ตอบสนองบอ่ยๆ ครัง้จนในท่ีสดุกลายเป็นพฤตกิรรมท่ีปรากฏขึน้อย่างถาวร 

มาลินี  เสวย (2541, หน้า 155) ได้ให้คํานิยามเก่ียวกับการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นกระบวนการ

ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับมาเป็นการ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีคอ่นข้างถาวร อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง 

จากความหมายของการเรียนรู้ท่ีกล่าวมา ครูจึงต้องคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี ้(สมเดช บญุประจกัษ์, 2540, หน้า 64) 

1. ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน 

2. การเน้นความต้องการของผู้ เรียนเป็นหลกั 

3. การพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้ เรียน 

4. การจดักิจกรรมให้นา่สนใจ ไมทํ่าให้ผู้ เรียนรู้สกึเบ่ือหนา่ย 

5. ความเมตตากรุณาตอ่เรียน 

6. การท้าทายให้ผู้ เรียนอยากรู้ 

7. การตระหนกัถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ 

8. การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบตัจิริง 
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9. การสนบัสนนุและสง่เสริมการเรียนรู้ 

10. การมีจดุมุง่หมายของการสอน 

11. ความเข้าใจผู้ เรียน 

12. ภมูิหลงัผู้ เรียน 

13. การไมย่ดึวิธีการใดวิธีการหนึง่เทา่นัน้ 

14. การเรียนการสอนท่ีดีเป็นพลวตัร (dynamic) กลา่วคือ มีการเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลง

อยูต่ลอดเวลาทัง้ในด้านการจดักิจกรรม การสร้างบรรยากาศ รูปแบบเนือ้หาสาระ เทคนิค วิธีการ 

15. การสอนในสิ่งท่ีไมไ่กลตวัผู้ เรียนมากเกินไป 

16. การวางแผนการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจดัการเรียน

การสอนอย่างเป็นขัน้ตอนและวิธีการดําเนินการจดัทําขึน้ตามหลกัการของแนวคิดหรือทฤษฎี โดย

อาศยัวิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุ

จดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

        2.2  องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้ 

การพิจารณาจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ปลายทาง

ของการเรียนการสอนครัง้นัน้ๆ จําเป็นต้องให้สอดคล้องกบักระบวนการเรียนการสอนท่ีมีลําดบัขัน้

สมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนั สิริวรรณ สวุรรณอาภา (2544, หน้า 166-170) 

1.  ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน เป็นการกําหนดกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายสําคญัเพ่ือชว่ยกระตุ้นหรือ

เร้าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนัน้ๆ อย่างแท้จริง หากกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนไม่ได้ช่วย

กระตุ้นหรือเร้าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ก็จะขาดการรับรู้ท่ีดี ไม่มีการจําและคิดเพ่ือตอบสนอง

อยา่งใดอยา่งหนึง่ ผลสดุท้ายก็จะไมเ่กิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์ท่ีต้องการ การจดักิจกรรมนําเข้า

สูบ่ทเรียนจําเป็นจะต้องชว่ยกระตุ้นหรือเร้าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน และต้องให้สมัพนัธ์

สอดคล้องกบักิจกรรมในขัน้สอนด้วย ดงันี ้

     1.1  การจดักิจกรรมนําเข้าสูบ่ทเรียน เพ่ือทบทวนพืน้ฐานความรู้เพิ่มเติมให้สมัพนัธ์

กบัการสอนเนือ้หาใหม่หรือแนวความคิดใหม่หรือหลกัการใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ

ระลกึได้ และเกิดความตอ่เน่ืองในการเรียนรู้ตามลําดบัขัน้ตอ่ไป 

     1.2  การจดักิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน เพ่ือวางแผนการเรียนการสอนร่วมกนัระหว่าง

ผู้สอนกบัผู้ เรียน ซึง่จะเป็นการชว่ยให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการกําหนดงานท่ีจะปฏิบตัิว่าจะต้องทํา

อะไร อยา่งไร เม่ือไร 
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     1.3  การจดักิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน เพ่ือแจ้งจดุประสงค์ของบทเรียนให้ผู้ เรียนทราบ

โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้ เรียนได้ทราบว่าเม่ือเรียนจบบทเรียนแล้วจะ

เกิดการเรียนรู้อะไรตอ่ตนเองบ้าง 

ข้อควรคํานึงในการกําหนดกิจกรรม ในการพิจารณากําหนดกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 

ควรจะคํานงึถึงสิ่งตอ่ไปนี ้

1.  ต้องเป็นกิจกรรมท่ีนําไปสูก่ารกําหนดกิจกรรม ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในขัน้สอนอย่าง

ตอ่เน่ืองและสมัพนัธ์กนั 

2.  ต้องกําหนดเวลาให้เหมาะสมกบัลําดบัขัน้การสอน ซึ่งโดยทัว่ไปจะใช้เวลาไม่เกินร้อย

ละ 20 ของเวลาเรียนทัง้หมด ซึง่อาจยืดหยุน่ได้ตามความเหมาะสม 

3. ต้องกําหนดสิ่งท่ีจะช่วยกระตุ้นหรือเร้าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ต่ืนเต้น สนุกสนาน 

เพลิดเพลิน หรือสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน 

4. ต้องกําหนดกิจกรรมท่ีเป็นไปได้และเหมาะสมกับความสามารถและความถนดัของ

ผู้สอนเอง ก็จะชว่ยให้การสอนเกิดความสําเร็จได้มากขึน้ 

2.  ขัน้สอน เป็นการกําหนดกิจกรรมท่ีมีลกัษณะสําคญั 2 ขัน้ตอนคือ 

     2.1  กิจกรรมแกนหลกัเป็นการกําหนดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตาม

จดุประสงค์ปลายทางของการสอนในครัง้นัน้ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการกําหนดกิจกรรมท่ีทําให้ผู้ เรียนเกิด

การเรียนรู้อยา่งแท้จริงจงึมีความสําคญัมากท่ีสดุตอ่การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนเร่ือง

นัน้ๆ ในการกําหนดกิจกรรมแกนหลกัให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามจดุประสงค์ปลายทางของการสอน

แตล่ะครัง้มีแนวทางในการปฏิบตัดิงันี ้

          2.1.1 ต้องพิจารณาจดุประสงค์ปลายทางของการสอนในครัง้นัน้ว่า มีพฤติกรรม

ตรงกบัการเรียนรู้ชนิดใดนัน้ จะพิจารณาเฉพาะคํากริยาของจดุประสงค์ปลายทางอย่างเดียวไม่ได้ 

จําเป็นต้องพิจารณาข้อความท่ีเป็นพฤตกิรรมของวตัถปุระสงค์ปลายทางเป็นสําคญั จึงจะตดัสินได้

วา่จดุประสงค์ปลายทางของการสอนครัง้นัน้ๆ ตรงกบัการเรียนรู้ชนิดใด 

           2.1.2 ต้องเลือกหรือกําหนดกิจกรรมแกนหลกัตามชนิดการเรียนรู้นัน้ให้บรรลผุล

ตรงตามจดุประสงค์ปลายทาง 

     2.2 กิจกรรมทดสอบ เป็นการกําหนดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้ความคิด 

การแก้ปัญหา ทกัษะทางกาย และเจตคต ิในการตอบปัญหาหรือแสดงพฤติกรรมตา่งๆ เพ่ือเป็นการ

ตรวจสอบว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสมัพันธ์กับกิจกรรมแกนหลกัหรือไม่หากผู้ เรียนยงัไม่เกิดการ
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เรียนรู้ก็ควรจะให้คําแนะนําเพิ่มเติมหรือสอนใหม่โดยไม่ให้ผู้ เรียนเสียกําลงัใจจนสามารถเกิดการ

เรียนรู้ตามจดุประสงค์ท่ีต้องการ 

3. ขัน้สรุป เป็นการกําหนดกิจกรรมท่ีมีลกัษณะสําคญั 2 ขัน้ตอนคือ 

     3.1 กิจกรรมสรุปบทเรียน เป็นการกําหนดกิจกรรมการเรียนให้ผู้ เ รียนได้              

เรียบเรียงความรู้ ความคิด และทักษะทางกาย แล้วสรุปเป็นแนวความคิดหรือมโนภาพหรือ

หลกัการหรือข้อความสรุปบางอย่าง หรือลําดบัขัน้ของการปฏิบตัิงาน ผู้สอนควรจะตระหนกัถึงการ

กําหนดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้แสดงออกร่วมกันโดยการอภิปรายหรือเขียนตอบ ก็ได้ตามความ

เหมาะสมแตม่ิใชผู่้สอนเป็นผู้สรุปเสียเอง ครูควรจะเป็นเพียงผู้ช่วยแนะแนวทางบางประการเท่านัน้ 

หรืออาจช่วยรวบรวมข้อสรุปเขียนไว้บนกระดานบ้างก็ได้ เพ่ือเป็นการเน้นให้ชดัเจนอีกครัง้หนึ่ง 

หลงัจากผู้ เรียนช่วยกนัสรุปบทเรียนแล้วก็ต้องจดจําข้อสรุปนัน้ๆ ตอ่ไป แตอ่าจจําได้ไม่นานหรือลืม

ได้ง่าย ดงันัน้ผู้สอนควรหาวิธีการท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนจําได้นาน 

     3.2  กิจกรรมฝึกทกัษะ เป็นการกําหนดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เพิ่มเติมทกัษะทางสมอง

และหรือทางกายให้มีความชํานาญเพิ่มสูงขึน้ เช่น ทําแบบฝึกหดั ศึกษาค้นคว้า ทํารายงาน ทํา

กิจกรรมเสริมหลกัสตูร ทํากิจกรรมจากใบงาน ปฏิบตัิงานตามโครงงาน เพ่ือเสริมทกัษะการเรียนรู้ 

เป็นต้น 

จากองค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้นสรุปได้ว่า ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้มี 

3 องค์ประกอบหลกัคือ 

1.  ขัน้นําเข้าสูบ่ทเรียน 

     1.1  ครูทบทวนความรู้เดมิของนกัเรียน 

     1.2  ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ในการเรียนการสอนครัง้นัน้ๆ  

2.  ขัน้สอน 

     2.1  ครูนําเสนอบทเรียน โดยกําหนดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตาม

จดุประสงค์ปลายทางของการสอนในครัง้นัน้ๆ 

     2.2  ครูกําหนดกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้ ความคิด การแก้ปัญหา ทกัษะ

ทางกาย และเจตคตใินการตอบปัญหาหรือแสดงพฤติกรรมตา่งๆ เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่านกัเรียน

เกิดการเรียนรู้ 

3.  ขัน้สรุป 

     3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเนือ้หาสาระสําคญัของการเรียนรู้ 
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     3.2  ครูประเมินผลการเรียนรู้ โดยกําหนดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เพิ่มเติมทักษะทาง

สมองและหรือทางกายให้มีความชํานาญเพิ่มสงูขึน้ เช่น ทําแบบฝึกหดั ศึกษาค้นคว้า ทํารายงาน 

ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร ทํากิจกรรมจากใบงาน ปฏิบตัิงานตามโครงงาน เพ่ือเสริมทกัษะการ

เรียนรู้  

        2.3  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

หลกัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีนํามาประยุกต์ใช้ในการพฒันากิจกรรมการ

เรียนรู้ไว้ดงันี ้(ทศันีย์ มโนสมทุร, 2546, หน้า 243) 

1.  รูปแบบการเรียนการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เชน่ ทฤษฎีจิตวิทยา 

2.  เม่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแล้ว ก่อนนําไปใช้ได้ต้องมีการวิจยัเพ่ือทดสอบ

ทฤษฎีและตรวจสอบคณุภาพในลกัษณะของการนําไปใช้ในสถานการณ์จริง และนําข้อค้นพบมา

ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ 

3.  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอาจพฒันาให้นําไปใช้ได้อย่างกว้างขวางหรือใช้

เฉพาะวตัถปุระสงค์อยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ 

4.  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้เป็นหลักจะมีจุดมุ่งหมายหลักท่ีใช้เป็น

หลักการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบนั่นคือ ถ้าผู้ ใช้นํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ตรงกับ

จดุมุ่งหมายหลกัก็จะทําให้เกิดผลสงูสดุ แตก็่สามารถนํารูปแบบไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 

ได้ ถ้าพิจารณาเห็นวา่เหมาะสมแตอ่าจมีผลของรูปแบบน้อยลง 

       2.4  การกาํหนดเกณฑ์และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.4.1  ความหมาย 

        เกณฑ์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของ

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดบัท่ีผู้ผลิตกิจกรรมการเรียนรู้จะพึงพอใจ 

หากแผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพถึงระดบันัน้แล้ว กิจกรรมการเรียนรู้นัน้ก็มีคณุค่าตอ่การ

ลงทนุผลิตออกมาเป็นจํานวนมาก (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2523, หน้า 494) 

2.4.2  การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 

        เกณฑ์ประสิทธิภาพกระทําได้โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผู้ เรียน 2 ประเภท

คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขัน้สุดท้าย (ผลลัพธ์) โดยกําหนดค่า

ประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) ประเมิน

พฤติกรรมต่อเน่ืองคือ ประเมินผลต่อเน่ืองประกอบด้วยพฤติกรรมหลายๆ พฤติกรรม (Process) 

ของผู้ เรียนท่ีสงัเกตได้จากการประกอบกิจกรรมกลุม่และรายงานบคุคล ได้แก่ งานท่ีมอบหมายและ
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กิจกรรมอ่ืนใดท่ีผู้สอนกําหนดไว้ประเมินพฤติกรรมผลลัพธ์คือ ประเมินผลลัพธ์ (Products) ของ

ผู้ เรียน โดยพิจารณาจากการสอนหลงัเรียน 

        ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้จะกําหนดเป็นเกณฑ์ท่ีผู้ สอนคาดหมายว่า 

ผู้ เรียนจะเปล่ียนพฤติกรรมเป็นท่ีน่าพอใจ โดยกําหนดให้เป็นร้อยละของผลเฉล่ียของคะแนนการ

ทํางานและการประกอบกิจกรรมของผู้ เรียนทัง้หมด ต่อร้อยละของผลการทดสอบหลงัเรียนของ

ผู้ เรียนทัง้หมด นัน่คือ  E1/E2 คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ปกติ

เนือ้หาท่ีเป็นความรู้ความจํามกัจะตัง้ไว้ 80/80,85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนือ้หาท่ีเป็นทกัษะจะตัง้ไว้ 

75/75  (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2545, หน้า 494-495) 

2.4.3  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 

        การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้นัน้มีความสําคญัมาก เพ่ือเป็นเคร่ือง

ยืนยนัว่ากิจกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2535, 

หน้า 129-139) ได้กําหนดเกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนําไปให้

ผู้ เช่ียวชาญอยา่งน้อย 3 ทา่น ตรวจสอบเพ่ือหาคา่ดชันีความสอดคล้องข้องกิจกรรมการเรียนรู้ และ

คา่ดชันีความสอดคล้องต้องมีคา่เฉล่ียมากกว่า 0.5 จึงถือว่ากิจกรรมการเรียนรู้นัน้มีความเท่ียงตรง

เชิงเนือ้หา โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

        1.  แบบเด่ียว (1:1) เป็นการทดสอบกบันกัเรียน 1 คน โดยใช้กบัเด็กเก่ง ปานกลาง 

และอ่อน คํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล้วปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ โดยปกติคะแนนท่ีได้จากการ

ทดลองแบบเด่ียวจะได้ต่ํากว่าเกณฑ์ แต่เม่ือปรับปรุงแล้วคะแนนจะสูงขึน้มาก ก่อนนําไปทดลอง

แบบกลุม่ ในขัน้ตอนนี ้E1/E2 ท่ีได้จะมีคา่ประมาณ 60/60 

        2.  แบบกลุ่มย่อย (1:10) เป็นการทดลองกบันกัเรียน 6-10 คน (คละนกัเรียนท่ีเก่ง

กับอ่อน) คํานวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง ในคราวนีค้ะแนนของนักเรียนจะเพิ่มขึน้อีกโดย

เฉล่ียจะหา่งจากเกณฑ์ 10 เปอร์เซ็นต์ นัน่คือ E1/E2 ท่ีได้จะมีคา่ประมาณ 70/70 

        3. ภาคสนาม (1:100) เป็นการทดลองกับนกัเรียนทัง้ชัน้ 40-100 คน ทําการหา

ประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงแก้ไข ผลลพัธ์ท่ีได้ควรใกล้เคียงกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ นัน่คือ E1/E2 ท่ีได้จะมี

คา่ประมาณ 80/80 หากต่ํากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 2.5 ก็ให้ยอมรับได้ หากแตกตา่งกันมาก ผู้สอนต้อง

กําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ใหมโ่ดยยดึสภาพความเป็นจริงตามเกณฑ์ 

        ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2545, หน้า 101-102) ได้กําหนดเกณฑ์การหา

ประสิทธิภาพโดยเน้นกระบวนการและผลลพัธ์ และกําหนดตวัเลขเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียมีคา่

เป็น E1/E2 โดยมีการคํานวณคา่สถิตจิากสตูรดงันี ้
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        75 ตวัแรก หมายถึง คา่ประสิทธิภาพของพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงในตวันกัเรียน

คดิเป็นร้อยละเฉล่ียของคะแนนท่ีนกัเรียนได้จากการทําแบบฝึกหดัและกิจกรรมระหวา่งเรียน 

        75 ตวัหลงั หมายถึง คา่ประสิทธิภาพของพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในตวันกัเรียน

คดิเป็นร้อยละเฉล่ียของคะแนนท่ีนกัเรียนได้จากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

        เกณฑ์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้นัน้ กําหนดไว้ 3 ระดบัคือ 

        1.  สงูกว่าเกณฑ์ เม่ือประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้สงูกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ มี

คา่เป็น 2.5 % ขึน้ไป 

        2.  เท่าเกณฑ์  เม่ือประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้สงูกว่าเกณฑ์  แตไ่ม่เกิน 

2.5 % 

        3.  ต่ํากวา่เกณฑ์ เม่ือประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ แต่

ไมต่ํ่ากวา่ 2.5 % ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได้ 

        บญุชม  ศรีสะอาด (2546) ได้กล่าวถึงการพฒันากิจกรรม จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะทํา

การทดลองใช้ และหาประสิทธิภาพของสิ่งพฒันาเพ่ือจะมัน่ใจในการท่ีจะนําไปใช้ตอ่ไป การหา

ประสิทธิภาพนิยมใช้เกณฑ์ 80/80 ซึง่มีวิธีการ 2 แนวทาง ดงันี ้

        1.  พิจารณาจากผู้ เรียนจํานวนมาก (ร้อยละ 80) สามารถบรรลผุลในระดบัสูง 

(ร้อยละ 80) ในกรณีนีเ้ป็นนวตักรรมสัน้ๆ ใช้เวลาน้อย เนือ้หาท่ีสอนมีเร่ืองเดียว เช่น การสอน 1 บท  

ใช้เวลาสอน 1 ชัว่โมง  เป็นต้น  เกณฑ์ 80/80  หมายถึง  มีจํานวนผู้ เรียนไม่ต่ํากว่า80% ของผู้ เรียน

ท่ีทําคะแนนได้ไมต่ํ่ากวา่ 80% ของคะแนนเตม็ 

        2.  พิจารณาผลระหว่างดําเนินการและเม่ือสิน้สดุการดําเนินการโดยเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัสงู (เช่น ร้อยละ 80) ในกรณีใช้การสอนหลายครัง้  มีเนือ้หาสาระมาก  เช่น สอน 3 บทขึน้ไป  

มีการวดัผลระหว่างเรียน (Formative)  หลายครัง้  เกณฑ์ 80/80  มีความหมายว่า  80 ตวัแรก เป็น

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 80 ตวัหลังเป็นประสิทธิภาพของผลโดยรวม (E2)  

ประสิทธิภาพจึงเป็นร้อยละของค่าเฉล่ีย  เม่ือเทียบกับคะแนนเต็มซึ่งต้องมีค่าสูง  จึงจะชีถึ้ง

ประสิทธิภาพได้ กรณีนีใ้ช้ ร้อยละ 80  ดงันี ้

        80 ตวัแรก ซึง่เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ เกิดจากการนําคะแนนเต็มท่ีสอบ

ได้ระหว่างดําเนินการ (นัน่คือ ระหว่างเรียน หรือระหว่างการทดลอง) มาหาคา่เฉล่ียแล้วเทียบเป็น

ร้อยละ ซึง่ต้องได้ไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 80 
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        80 ตวัหลงั ซึง่เป็นประสิทธิภาพของผลโดยรวม เกิดจากการนําคะแนนจากการวดั

โดยรวมเม่ือสิน้สดุการสอนหรือสิน้สดุการทดลอง มาหาคา่เฉล่ียแล้วเทียบเป็นร้อยละซึ่งต้องได้ไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 80 

        สรุปลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียน

ได้ลงมือปฏิบตัิให้มากท่ีสุด โดยครูเป็นผู้คอยชีนํ้า ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ให้ผู้ เรียนค้นพบคําตอบ 

หรือทําสําเร็จด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีผู้สอนได้ใช้นวตักรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับ

จดุประสงค์การเรียนรู้เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้และผู้ เรียนและสามารถนํากระบวนการไปใช้ได้

จริงในชีวิตประจําวนั 

 

3. ความคิดสร้างสรรค์ 

      3.1  ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้หลายท่าน ดงันี ้

กรมวิชาการ (2547, หน้า 57) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็น

ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิด

ความคดิใหมท่ี่ตอ่เน่ืองกนัไป และความคดิสร้างสรรค์นีป้ระกอบไปด้วยความคล่องในการคิดความ

ยืดหยุน่ และความคดิริเร่ิมท่ีเป็นความคดิของตนเองโดยเฉพาะ 

สมศกัดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2547, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า 

เป็นการเช่ือมโยงสัมพันธ์สิ่งของหรือความคิดท่ีมีความแตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน ถ้าพิจารณา

ความคดิสร้างสรรค์เชิงบคุคล บคุคลนัน้จะต้องเป็นคนท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง (Originality) เป็น

ผู้ ท่ีมีความคิดคล่อง (Fluency) มีความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และสามารถให้รายละเอียดใน

ความคดินัน้ ๆ ได้ (Elaboration) 

อารี  พันธ์มณี (2549, หน้า 235) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็น

ความคิดจินตนาการประยุกต์ท่ีสามารถนําไปสู่สิ่งประดิษฐ์คิดค้นพบใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีเป็น

ความคดิในลกัษณะท่ีคนอ่ืนคาดไม่ถึง หรือมองข้าม เป็นความคิดหลากหลาย คิดได้กว้างไกล เน้น

ทัง้ปริมาณและคุณภาพ อาจเกิดจาการคิดผสมผสานเช่ือมโยงระหว่างความคิดใหม่ ๆ กับ

ประสบการณ์เดมิทําให้เกิดสิ่งใหมท่ี่แก้ปัญหาและเอือ้อํานวยประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 

แอนเดอสัน (Anderson, 1970, อ้างอิงใน อารี พันธ์มณี, 2549, หน้า 19) ได้ให้

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาในด้าน

ความคดิอยา่งลกึซึง้ท่ีนอกเหนือไป จากปกตธิรรมดา เป็นลกัษณะภายในตวับคุคลท่ีจะสามารถคิด

ได้หลายแง่หลายมมุผสมผสานจนได้ผลิตผลใหมท่ี่ถกูต้องสมบรูณ์กวา่ 
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กิลฟอร์ด (Guilford, 1959, อ้างอิงใน ปรีดา จินดาผ่อง, 2548 หน้า 6) ได้ให้ความหมาย

ของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) ท่ี

ประกอบด้วยความคิดริเ ร่ิม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น 

(Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ทําให้สามารถคิดได้กว้างไกล หลายทิศทาง

หลายแง่ หลายมมุ ซึ่งเป็นลกัษณะความคิดท่ีจะนําไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมถึงการ

ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้สําเร็จด้วย 

สเปียร์แมน (Spearman, อ้างอิงใน กรมวิชาการ, 2547, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของ

ความคดิสร้างสรรค์ไว้วา่เป็นอํานาจจินตนาการของมนษุย์ในการท่ีสร้างผลผลิตใหม ่

ทอแรนซ์ และเมเยอร์ (Torrance and Myers, 1972, อ้างอิงใน อารี  พนัธ์มณี, 2549, 

หน้า 19) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการคิด

สร้างสรรค์ผลิตผลงานท่ีแตกตา่งไปจากคนอ่ืน เป็นความรู้สึกท่ีไวต่อปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีขาด

หายไป แล้วรวบรวมความคดินัน้ตัง้เป็นสมมตฐิาน ทดสอบสมมตฐิานแล้วรายงานผลท่ีได้จาก 

การค้นพบนัน้ 

วอลลาชและโคแกน (Wallach and Kogan, 1965 อ้างอิงใน ไพรัตน์  วงษ์นาม, 2548, 

หน้า 13) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นความคิดโยงสมัพนัธ์ (Association) 

คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ คือ คนท่ีสามารถจะคิดอะไรได้อย่างสมัพนัธ์กนัเป็นลูกโซ ่เช่น เม่ือเห็น

ปากกาจะนกึถึงกระดาษดนิสอ ขวดหมึก โต๊ะ ตํารา สมดุบนัทึก ฯลฯ ย่ิงคิดได้มากเท่าใดก็ย่ิงแสดง

ถึงศกัยภาพด้านความคดิสร้างสรรค์มากเทา่นัน้ 

เวสคอทท์ และสมิธ (Westcott and Smith, 1967 อ้างอิงใน ไพรัตน์ วงษ์นาม, 2548, 

หน้า 21) ได้ให้ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ไว้วา่เป็นกระบวนการทองสมองท่ีเกิดจากการดงึ

เอาประสบการณ์เดิมของแตล่ะคนออกมา แล้วนํามาจดัให้อยู่ในรูปใหม่ ซึ่งการจดัรูปของความคิด

นีเ้ป็นลกัษณะเฉพาะของแตล่ะคน ไมจํ่าเป็นต้องเป็นสิ่งใหมร่ะดบัโลกก็ได้ 

จากความหมายของความคดิสร้างสรรค์ท่ีกล่าวมาแล้วนัน้สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์

เป็นความสามารถในการมองเห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่ง ๆเช่ือมโยงสมัพนัธ์สิ่งของหรือความคิดท่ี

มีความแตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน สามารถสร้างสรรค์ผลิตผลงานท่ีแตกตา่งไปจากคนอ่ืน นําไปสู่

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นพบใหม่ ๆ เป็นความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาในด้านความคิดอย่าง

ลึกซึง้ มีลกัษณะความคิดแบบอเนกนยั เป็นอํานาจจินตนาการของมนุษย์และกระบวนการทอง

สมองท่ีเกิดจากการดงึเอาประสบการณ์เดมิของแตล่ะคนออกมา แล้วนํามาจดัให้อยูใ่นรูปใหม ่ 
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 3.2  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ 

อารี  พนัธ์มณี (2549, หน้า 95 - 109) ได้เสนอทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ กิลฟอร์ด 

(Guilford) ทอร์แรนซ์ (Torrance) วอลลาซ และ โคแกน (Wallach and Kogan) รวมทัง้ เอ็ดวาร์ด 

ดีโบโน (EdWard de Bono) ไว้ดงันีคื้อ  

ทฤษฎีของกิลฟอร์ด 

กิลฟอร์ด (Guilford) และคณะได้ศึกษาเก่ียวกับความมีเหตุผล การแก้ปัญหา และ

ความคดิสร้างสรรค์อยา่งตอ่เน่ือง อยูเ่ป็นเวลาประมาณ 20 ปี โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์  

ตวัประกอบ (Factor Analysis) จึงได้เสนอแบบจําลองโครงสร้างทางสติปัญญาขึน้ ซึ่งแบบจําลอง

ดงักล่าวใช้อธิบายโครงสร้างทางสติปัญญาตามทฤษฎีของกิลฟอร์ดได้ว่าในระบบการคิดของ

มนุษย์นัน้มีประเด็นท่ีเก่ียวข้องอยู่ 3 มิติ คือ มิติว่าด้วยเนือ้หา มิติว่าด้วยวิธีคิด และมิติว่าด้วยผล

ของการคดิ แตล่ะมิต ิมีรายละเอียดดงันี ้คือ  

มิติท่ี 1 เนือ้หา (Content) หมายถึง เนือ้หาข้อมูล สิ่งเร้าท่ีเป็นส่ือให้สมองรับเข้าไปคิด

เนือ้หาโดยนยัดงักลา่วอาจเกิดสิ่งเร้าอยา่งใดอยา่งหนึง่ ตอ่ไปนี ้ 

1.  ภาพ (Figure ใช้รหสัว่า F) หมายถึง ข้อมลูหรือสิ่งเร้าท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถบอก

ได้โดยตรงวา่เป็นอะไร เชน่ ภาพคน สตัว์ สิ่งของตา่ง ๆ เป็นต้น  

2. สัญลกัษณ์ (Symbolic ใช้รหสัว่า S) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้า ท่ีมีลักษณะเป็น

เคร่ืองหมายตา่ง ๆ ซึ่งไม่สามารถบอกได้โดยตรงว่าเป็นอะไร จะบอกว่าเป็นอะไรได้ก็ตอ่เม่ือรู้ว่าสิ่ง

นัน้หมายถึงอะไร เชน่ ตวัอกัษร ตวัเลข โน้ตดนตรี ตลอดจนสญัญาณตา่ง ๆ   

3.  ภาษา (Semantic ใช้รหสัวา่ M) หมายถึง ข้อมลูหรือสิ่งเร้า ท่ีมีลกัษณะเป็นถ้อยคําท่ีมี

ความหมายต่าง ๆ และใช้ส่ือสารกันได้ เช่น คนไทยใช้คําว่าพ่อแม่ ลูก รัก โกรธ แล้วทราบ

ความหมายกนัเองในหมูค่นไทยวา่หมายถึงอะไร ในขณะท่ีผู้ ใช้ภาษาองักฤษจะใช้ถ้อยคําเปล่ียนไป

เป็น Parents, Children, Love, Angry ซึง่ให้ความหมายอยา่งเดียวกนั เป็นต้น  

4.  พฤติกรรม (Behavior ใช้รหสัว่า B) หมายถึง ข้อมูลเชิงการแสดงออกซึ่งเม่ือพบเห็น

แล้วสามารถรู้ได้วา่เป็นกิริยาอาการของอะไร เชน่ การยิม้ การหวัเราะ การโต้เถียง เป็นต้น 

มิตท่ีิ 2 วิธีคิด (Operation) หมายถึง กระบวนการคิดอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึน้ในสมอง

ของมนษุย์ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถในการตีความ กล่าวคือเม่ือเห็นสิ่งเร้า

แล้วเกิดการรับรู้ มีความเข้าใจในสิ่งนัน้ และระบุได้ว่าเป็นอะไร เช่น เม่ือเห็นกระดาษอ่อนนุ่มม้วน

เป็นทรงกระบอกซ้อนกนัอยูห่ลายชัน้จนนบัไม่ถ้วนอยู่ในห้องนํา้ก็บอกได้ว่าเป็นกระดาษชําระ และ
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เม่ือเห็นกระดาษอ่อนนุ่มเรียงซ้อนกันเป็นแผ่น ๆ อยู่ในกลอ่งกระดาษส่ีเหล่ียมก็บอกได้ว่ากระดาษ

เช็ดหน้า เป็นต้น  

2. การจํา (Memory ใช้รหสัว่า M) หมายถึง ความสามารถในการย้อนระลึกถึงข้อมูล

ข่าวสารตา่ง ๆ ท่ีเก็บสะสมไว้ในสมองมาก่อนหน้านัน้ได้ เช่น เม่ือเห็นอกัษร SI ก็บอกได้ว่าเป็นคํา

ยอ่ของ The Structure of Intellect เป็นต้น 

3. การคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking ใช้รหสัว่า D) หมายถึง ความสามารถใน

การคิดตอบสนองต่อสิ่งเร่าได้แตกต่างกันหลายแง่หลายมุม เช่น เม่ือได้ยินคําว่า ตา ก็นึกถึง

ความหมายได้หลายความหมายเช่น 1) พ่อของแม่ 2) คํานําหน้าผู้ชาย เช่น ตาแป๊ะ 3) อวยัวะใน

การมอง 4) ตาหมากรุก 5) ตานํา้ท่ีพบเม่ือขดุดนิ 6) สว่นของต้นไม้ท่ีจะแตกเป็นก่ิง 7) ส่วนท่ีเป็นปุ่ ม

นนู ๆ ด้านข้างของเท้า ท่ีเรียกวา่ ตาตุม่ เป็นต้น 

4. การคิดแบบเอกนยั (Convergent Thinking ใช้รหสัว่า N) หมายถึง ความสามารถใน

การคิดหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดจากข้อมลูหรือสิ่วเร้าท่ีกําหนดให้ โดยคําตอบท่ีดีท่ีสดุนัน้มีเพียงคําตอบ

เดียว เชน่ จิงโจ้เป็นสตัว์ท่ีมีมากในประเทศใด คําตอบคือ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น 

5. การประเมินค่า (Evaluation ใช้รหสัว่า E) หมายถึง การคดิในเชิงสรุปเป็นคณุคา่โดย

ใช้เกณฑ์ท่ีเหมาะสม เชน่ คนฉลาดกวา่ลิง เพชรดีกวา่กรด เลือดข้นกวา่นํา้ เป็นต้น 

มิติท่ี 3 ผลของการคิด (Product) หมายถึง ผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการคิดซึ่งเกิดขึน้

ภายหลงัจากท่ีได้รับข้อมลูหรือสิ่งเร้าจากกรณีตา่ง ๆ และเกิดจากการทํางานร่วมกนัของมิติเนือ้หา

และมิตวิิธีคดิ ผลของการคดิอาจปรากฏออกมาเป็นลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ใน 6 ลกัษณะ ดงันีคื้อ  

1. หนว่ย (Unit ใชร่หสัวา่ U) หมายถึง สิ่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ซึง่มีความแตกตา่งไปจาก

สิ่งอ่ืน ๆ เชน่ คน ควาย ต้นกล้วย กางเกง เป็นต้น แตล่ะสิ่งดงักล่าวข้างต้น ล้วนมีลกัษณะเฉพาะตวั

และตา่ง ๆ ไปจากสิ่งอ่ืน 

2. จําพวก (Classes ใช้รหสัว่า C) หมายถึง ประเภทหรือกลุ่มของหนว่ยหลาย ๆ หน่วยท่ี

มีลักษณะร่วมกัน เช่น สัตว์ประกอบด้วย คน ควาย แมว จิง้จก ฯลฯ หรือ ไม้ดอกไม้ประดับ

ประกอบด้วย กหุลาบ มะลิ บานไม่รู้โรย ฯลฯ หรือ เคร่ืองเขียน ประกอบด้วย ปากกา ดินสอ ชอล์ก ฯลฯ 

หรือ เคร่ืองเขียน ประกอบด้วย ปากกา ดนิสอ ชอล์ก ฯลฯ 

3. ความสมัพนัธ์ (Relation ใช้รหสัวา่ R) หมายถึง การเช่ือมโยงสิ่งตา่ง ๆ หรือ เร่ืองตา่ง ๆ 

โดยมีลกัษณะร่วมบางประการเป็นเกณฑ์ ความสมัพนัธ์นีอ้าจเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยกับ

หน่วย จําพวกกับจําพวก หรือระบบกับระบบก็ได้ เช่น ชายคู่กับหญิง พ่อคู่กับแม่ เกสรตวัผู้คู่กับ
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เกสรตวัเมีย เป็นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์โดยใช้เพศเป็นเกณฑ์ คนคูก่บัขา นกคูก่บัปีก รถคูก่บัล้อ 

เป็นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์โดยใช้กลไกลในการเคล่ือนท่ีเป็นเกณฑ์ เป็นต้น 

4. ระบบ (System ใช้รหสัว่า S) หมายถึง การเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มของสิ่งเร้าโดยอาศยั

เกณฑ์หรือแบบแผนบางประการ เช่น ก จ ฏ ฎ ด ต บ ป อ เป็นอักษรกลาง 2 4 6 8 เป็นเลขคู ่   

เป็นต้น  

5. การแปลงรูป (Transformation ใช้รหสัว่า T) หมายถึง การปรับปรุง ดดัแปลง ขยาย

ความ ตีความ กําหนดความหมายขึน้ใหมห่รือจดัองค์ประกอบของข้อมลูออกมาในรูปแบบใหม่ เช่น 

การเปล่ียนรูปใหม ่เชน่ การเปล่ียนรูปสามเหล่ียมเป็นเส้นตรงสามเส้น ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 การแปลงรูปตามแนวคิดของกิลฟอร์ด 

 

6. การแสดงนยั (Implications ใช้รหสัวา่ I) หมายถึง การคาดคะเนหรือทํานายจากข้อมลู

วา่เป็นอะไร เชน่ ภาพหวัใจแสดงถึงความรัก เป็นต้น 

ทฤษฎีของทอร์แรนซ์ 

จากการค้นคว้าของกิลฟอร์ด (Guilford)  ซึ่ งใ ห้ความสนใจเป็นพิ เศษท่ีเ ก่ียวกับ 

“องค์ประกอบ” ของการคิดนัน้ ทอร์แรนซ์ (Torrance) ค้นคว้าเพิ่มเติมโดยทําการศกึษาระยะยาว

เก่ียวกบัประสบการณ์ในการคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียน โดยยงัคงศกึษาเก่ียวกับองค์ประกอบด้วย

ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเร่ิม (Originality) และ

ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ในท่ีสดุก็สรุปว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น “กระบวนการ” ของ

การมีความรู้สึกไวต่อปัญหา ข้อมลู สิ่งเร้า มีความพยายามท่ีจะ “หาคําตอบ” ให้กับปัญหา หรือ 

“ทําความกระจ่าง” หรือ “เติมเต็ม” ให้แก่ข้อมลู รวมทัง้มีความพยายามท่ีจะ “ส่ือความหมาย” ให้

ผู้ อ่ืนเข้าใจ อย่างไรก็ตามในส่วนของกระบวนการการคิดนัน้ทอร์แรนซ์ได้ให้ความสําคัญกับ

ความคิดตามกระบวนการอันเป็นธรรมชาติซึ่งทอร์แรนซ์เช่ือว่ามีความซับซ้อนและเก่ียวเน่ือง

ระหว่างองค์รวมมากกว่าองค์ประกอบท่ีเกิดขึน้แบบแยกส่วน โดยแบ่งกระบวนการเกิดความคิด

สร้างสรรค์เป็น 5 ขัน้ ดงันี ้
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1. การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact - Finding) เร่ิมจากการเกิดความรู้สึกกงัวล สบัสน วุ่นวาย 

แตย่งัไมส่ามารถระบปัุญหาได้ 

2. การค้นพบปัญหา (Problem - Finding) เม่ือคิดจนเข้าใจจะสามารถระบไุด้ว่าปัญหา

คืออะไร 

3. การตัง้สมมตุิฐาน (Idea - Finding) เป็นการคิดและตัง้สมมติฐาน ตลอดจรรวบรวม

ข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือทดสอบความคดิ 

4. การค้นพบคําตอบ (Solution - Finding) เป็นการทดสอบสมมตฐิานจนพบคําตอบ 

5. การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance - Finding) เป็นการยอมรับคําตอบท่ี

ค้นพบจะเห็นได้วา่กระบวนการคดิของทอร์แรนซ์นีมี้ความสอดคล้องกบัวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็น

อยา่งย่ิง 

ทฤษฎีของวอลลาซและโคแกน 

วอลลาซ และ โคแกน (Wallach and Kogan) แสดงทศันะว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ 

ความคิดแบบโยงสัมพนัธ์ แนวความคิดดงักล่าวนีสื้บเน่ืองมาจากแนวคิดว่าด้วยการโยงสัมพนัธ์

ของสิ่งท่ีอยู่ไกลกนั (Remote Associates) กล่าวคือ เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ของส่วนตา่ง ๆ ให้

รวมกันเป็นรูปใหม่ ทัง้นีห้ากสามารถนําส่วนท่ีอยู่ไกลกันมาสัมพันธ์กันได้แสดงว่ามีความคิด

สร้างสรรค์สงู เช่น นาย ก กบั นาย ข ซึ่งเป็นคนเหมือนกันว่า มีความแตกต่างกนัในเร่ืองอะไรบ้าง 

นอกจากนัน้กรณีการคิดแบบโยงสมัพนัธ์นี ้ยงัครอบคลุมถึงการคิดโยงสมัพนัธ์ใน “เครือข่าย” ท่ี

กว้างขวางอีกด้วย เช่น ในกรณีของโจทย์คณิตศาสตร์ ท่ีว่า 10 + 5 มีค่าเป็นเท่าใด คําตอบในเชิง

โยงความสมัพนัธ์อาจมีได้มากมาย เชน่ 15 = 8 + 7 , 12 + 3 , 18 – 3 , 100 – 85 , 30  ÷ 2 ฯลฯ 

วอลลาซ (Wallach) ได้อธิบายกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่าเกิดจากความคิด

ใหม ่ๆ โดยการลองผิดลองถกู (Trial and Error) ซึง่แบง่ได้เป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

1. ขัน้เตรียม (preparation) หมายถึง การเตรียมข้อมลูท่ีเก่ียวกบัปัญหา 

2. ขัน้ฟักตวั (Incubation) เป็นขัน้ท่ีผู้คิดมีข้อมลูตา่ง ๆ ทัง้ใหม่และเก่าอย่างสะเปะสะปะ 

ยงัไมส่ามารถจะขมวดความคดิให้เป็นระบบได้ จงึปลอ่ยความคดิไว้เงียบ ๆ  

3. ขัน้ความคดิกระจา่ง (lllumination) เป็นขัน้ท่ีใช้ความคิดในการเรียบเรียงและเช่ือมโยง

ความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัให้มีความกระจา่งชดัเจนย่ิงขึน้ 

4. ขัน้ทดสอบความคดิและพิสจูน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นขัน้นําความคิดท่ีได้จาก 3 

ขัน้มาตรวจพิสจูน์วา่เป็นจริงและถกูต้องหรือไม ่
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ประวตัิ  เพียรเจริญ (2550, หน้า 21 - 22) ได้สรุปถึงเทคนิคและวิธีการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ คือ ศึกษาให้เข้าใจว่าอะไรคือความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการระดมความคิดให้กบันกัเรียน 

เชน่ การอภิปราย การโต้วาที ให้รู้จกัแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงสรุปความคิดรวบยอดเอง ส่งเสริม

การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ อีกทัง้เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงออกในทกุ ๆ ด้านรู้จกัการ

ใช้คําชมเชย และยอมรับผลงานทางด้านสร้างสรรค์ของนกัเรียน 

ทฤษฎีของเดอโบโน 

เอ็ดวาร์ด  เดอโบโน (Edward de Bono) อธิบายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น

ความสามารถท่ีจะคิดออกนอกกรอบความคิดเดิมท่ีเคยปิดกัน้แนวคิดอยู่ ซึ่งความคิดนอกกรอบนี ้

จะก่อให้เกิดแนวคิดอ่ืน ๆ อันเป็นทางเลือกท่ีเป็นปะโยชน์ในการแก้ปัญหาท่ียังแก้ไขไม่ได้ให้

บรรลผุลตามท่ีต้องการได้ ดีโบโนจําแนกการคดิออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การคิดในกรอบ (Vertical Thinking) หมายถึง การคิดเชิงตรรกะ การคิดด้วย

วิจารณญาณ และการคดิตามครรลองของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

2. การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) หมายถึง การคิดท่ีแตกต่างออกไปจาก

แนวความคิดเดิมท่ีเคยครอบงําอยู่ ซึ่งจะทําให้เกิดแนวคิดใหม่ท่ีเป็นทางเลือกหลาย ๆ ทางขึน้ การ

คดินอกกรอบนีทํ้าให้มนษุย์สามารถแก้ปัญหาได้ เช่น พ่ีน้องตระกลูไรท์ท่ีคิดเร่ืองการบินของมนษุย์ 

ในระยะแรกได้ใช้กรอบความคิดว่าจะทําให้มนุษย์บินได้โดยการเพิ่มแผงปีกเข้าท่ีแขนแล้วกระพือ

เหมือนปีกนก แตเ่หตท่ีุมนษุย์มีกล้ามเนือ้แขนอ่อนแอกว่ากล้ามเนือ้ปีกของนกเม่ือเทียบกบันํา้หนกั

ตัว การคิดให้คนนอนได้อย่างนกในลักษณะเช่นนัน้เป็นการคิกในกรอบเดิมจึงไม่ประสบ

ความสําเร็จ จําเป็นต้องคิดแก้ปัญหาตามแนวทางใหม่นอกกรอบความคิดเดิมโดยเปล่ียนกรอบ

ความคิดเป็นบินในลกัษณะขนนกลอยนํา้ กล่าวคือ ให้คนโดยสารยานพาหนะท่ีลอยได้แล้วพฒันา

ตอ่ด้วยการใช้กลไกลการขบัเคล่ือนยานพาหนะให้บินได้ ทําให้สามารถคิดเร่ืองการบินได้สําเร็จใน

ท่ีสดุ 

เดวิส (Davis, 1983, อ้างอิงใน กรมวิชาการ, 2547, หน้า 6-7) ได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกบั

ความคิดสร้างสรรค์ของนกัจิตวิทยาท่ีได้กล่าวถึงทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

ใหญ่ ๆ ได้ 4 กลุม่ ดงันี ้

1. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ นกัจิตวิทยาวิเคราะห์หลายคน เช่น Freud 

และ Kris ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการเกิดของความคิดสร้างสรรค์ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น

ผลมาจากความขดัแย้งภายในจิตใต้สํานกึ ซึง่อยูใ่นขอบเขตของจิตสว่นท่ีเรียกว่าจิตก่อนสํานกึ 
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2. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุ่มนีมี้ความคิดเก่ียวกับ

เร่ืองความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยเน้นท่ีความสําคญัของการ

เสริมแรงการตอบสนองท่ีถกูต้องกบัสิ่งเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากนีย้งัได้เน้นความสมัพนัธ์

ทางปัญญา คือ การโยงความสมัพนัธ์จากสิ่งเร้าหนึ่งไปยงัอีกสิ่งเร้าอ่ืน ๆ ทําให้เกิดความคิดใหม่

หรือสิ่งใหมเ่กิดขึน้ 

3. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงมนษุย์นิยม นกัจิตวิทยาในกลุ่มนีมี้แนวคิดว่าความคิด

สร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมนษุย์มีติดตวัมาแตกํ่าเนิด ผู้ ท่ีสามารถนําความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้ คือ 

ผู้ ท่ีมีสจัจะแหง่ตน คือ รู้จกัตนเอง พอใจตนเอง และใช้ตนเองเต็มตามศกัยภาพของตน การท่ีมนษุย์

จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมาได้อย่างเต็มท่ีนัน้ขึน้อยู่กบัการสร้างสภาวะ

หรือบรรยากาศท่ีเอือ้อํานวย บรรยากาศท่ีสําคญัในการสร้างสรรค์ประกอบด้วยความปลอดภัยใน

เชิงจิตวิทยา ความมัน่คงของจิตใจ ความปรารถนาท่ีจะเล่นกับความคิด และการเปิดกว้างในการ

รับประสบการณ์ใหม ่

4. ทฤษฎีอูต้า (AUTA) เป็นรูปแบบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ ในตวั

บคุคลโดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นัน้มีอยู่ในตวัมนษุย์และสามารถพฒันาให้สงูขึน้ได้ การ

พฒันาความคดิสร้างสรรค์ตามรูปแบบ AUTA ประกอบด้วย 

     4.1  การตระหนกั (Awareness) คือ ตระหนกัถึงความสําคญัของความคิดสร้างสรรค์

ท่ีมีต่อตนเอง สงัคม ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต รวมทัง้ตระหนกัถึงความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ใน

ตนเองด้วย 

     4.2  ความเข้าใจ (Understanding) คือ มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในเร่ืองต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิสร้างสรรค์ 

     4.3  เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู้เทคนิควิธีในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์

ทัง้ท่ีเป็นเทคนิคสว่นบคุคลและเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 

     4.4  การตระหนักในความจริงของสิ่งต่าง ๆ (Actualization) คือ การรู้จักหรือ

ตระหนกัในตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใช้ตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ รวมทัง้เปิดกว้างรับ

ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยมีการปรับตวัได้อย่างเหมาะสม การตระหนกัถึงเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน การ

ผลิตผลงานด้วยตนเอง และการมีความคดิท่ียืดหยุน่เข้ากบัรูปแบบของชีวิต 

จากทฤษฏีความคดิสร้างสรรค์ท่ีกลา่วมาแล้วทัง้หมดนี ้สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น

ทกัษะท่ีมีอยู่ในบคุคลทกุคน  และสามารถท่ีจะพฒันาให้สงูขึน้ได้โดยอาศยัการเรียนรู้  และการจดั

บรรยากาศท่ีเอือ้อํานวย 
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        3.3  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบของการคดิสร้างสรรค์ท่ีมีความเหมาะสมกบัการจดัการศกึษา  และสามารถ

นําไปใช้ให้ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุส่วนใหญ่แล้วจะยึดตามแนวคิดของทอร์แรซ์(Torrance,1962, 

หน้า 16)และ(Guilford, 1967) 

ทอร์แรซ์(Torrance, 1962, หน้า 16)เสนอองค์ประกอบการคิดสร้างสรรค์ว่ามี 3 ประการ

ดงันี ้

1) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหา

คําตอบได้อยา่งคลอ่งแคล่ว รวดเร็ว  และสามารถสร้างคําตอบได้ในปริมาณมากในเวลาจํากดั 

2) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคิดคําตอบได้

หลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ  

3) ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะการคิดท่ีแปลกใหม่  แตกต่างจาก

ความคดิธรรมดาและไมซํ่า้กบัความคิดท่ีมีอยูท่ัว้ไป 

กิลฟอร์ด (Guilford, 1967, อ้างอิงใน ปรีดา จินดาผ่อง, 2548, หน้า 62) อธิบายว่า

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองท่ีคิดได้อย่างซับซ้อนกว้างไกลหลายทิศทาง พร้อมกันนี ้   

กิลฟอร์ด ยงัได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

1.  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความคิดท่ีแปลกใหม่ไม่ซํ า้แบบใครเป็น

ความคิดท่ีแตกตา่งไปจากความคิดธรรมดา ความคิดริเร่ิมอาจมาจากความคิดท่ีมีอยู่ก่อนแล้วแต่

นํามาดดัแปลงเพ่ือให้กลายเป็นสิ่งใหม่ เช่น การประดิษฐ์ทําเคร่ืองบิน ได้พืน้ฐานมาจากเคร่ืองร่อน

ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว บ่อยครัง้ความคิดริเร่ิมต้องอาศัยจินตนาการประยุกต์ กล่าวคือ เม่ือคิดแล้ว

จําเป็นต้องสร้างและทําให้เกิดผลงานด้วย เป็นการทดสอบความคิดจินตนาการและความพยายาม

ท่ีจะสร้างผลงาน จงึเป็นสิ่งท่ีคูก่นัของผู้ ท่ีมีความคดิริเร่ิม 

2.  ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความคล่องแคล่วหรือคล่องตวัในการคิด

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ หรือเป็นความสามารถท่ีจะคิดหาคําตอบท่ีเด่นชัด

และตรงประเด็นท่ีสดุ ดงันัน้จึงเน้นในเร่ืองปริมาณความคิดความคิดย่ิงมีปริมาณมากเท่าไหร่ ย่อม

แสดงว่าผู้ นัน้มีความคิดคล่องแคล่วมาก ความคิดคล่องแคล่วช่วยในการเลือกคําตอบท่ีดีและ

เหมาะสม ชว่ยจดัหาทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นไปได้ ความคดิคลอ่งแคลว่แบง่ออกเป็น 

     2.1  ความคิดคล่องแคล่วด้านถ้อยคํา (Word Fluency) เป็นความสามารถในการใช้

ถ้อยคําในรูปแบบตา่ง ๆ อยา่งคลอ่งแคลว่ 
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     2.2  ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสมัพันธ์ (Associational Fluency) เป็น

ความสามารถคดิหาถ้อยคําท่ีเหมือนหรือคล้ายกนัมากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ในเวลาท่ีกําหนด 

     2.3  ความคิดคล่องแคล่วด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็น

ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยคและนํามาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคท่ีต้องการ 

     2.4  ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคกิ

สิ่งท่ีต้องการภายในเวลาท่ีกําหนด 

3.  ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ยืดหยุ่นทัง้ความคิดและการกระทําเป็น

ความสามารถในการปรับสภาพความคิดเห็นในลกัษณะต่าง ๆ ได้ ความคิดยืดหยุ่นเป็นปริมาณ

ของจําพวกหรือกลุ่มของประเทศท่ีตอบสนองตอ่สิ่งเร้า และเช่นเดียวกบัความคิดคล่องตวั คือ เน้น

ในเร่ืองปริมาณท่ีเป็นประเภท   ใหญ่ ๆ ซึ่งในแตล่ะแขนงของประเภทจดัเป็นความคิดแบบคล่องตวั 

ความคิดยืดหยุ่นเป็นตวัเสริมให้ความคิดคล่องตวัมีความแปลกแตกต่างออกไป หลีกเล่ียงการ

ซํา้ซากจําเจ เป็นการเพิ่มคณุภาพของความคดิให้มากขึน้ด้วยการจดัเป็นหมวดหมู่และมีหลกัเกณฑ์

มากย่ิงขึน้ ประเภทของความยืดหยุน่แบง่ออกเป็น 

     3.1  ความยืดหยุ่นท่ีเกิดขึน้เอง (Spontaneous Flexibility) เป็นความพยายามท่ี

สามารถคิดได้หลาย ๆ สิ่งอย่างมีอิสระ เช่น ประโยชน์ของ ก้อนหินมีอะไรบ้าง คนท่ีมีความคิด

ยืดหยุ่นจะคิดได้หลายอย่าง แต่คนท่ีไม่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้เพียงอย่างเดียวหรือสองอย่าง

เทา่นัน้ 

     3.2 ความยืดหยุ่นชนิดดัดแปลง (Adaptive Fluency) ซึ่งมีประโยชน์ต่อการ

แก้ปัญหาคนท่ีมีความยืดหยุน่จะคิดได้โดยไมซํ่า้กนั 

4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration Thinking) หมายถึง ความคิดในรายละเอียดคิด

เป็นขัน้เป็นตอนสามารถอธิบายให้เห็นภาพพจน์ได้อย่างชัดเจน ความคิดละเอียดลออจัดเป็น

รายละเอียดท่ีนํามาตกแตง่และขยายความคดิครัง้แรกให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

สรุปองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์จะใช้เพียง 3 องค์ประกอบคือ ความคิดริเร่ิม 

ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ทัง้นีเ้พราะความคิดละเอียดลออนัน้ได้สอดแทรกอยู่ปับ

องค์ประกอบทัง้ 3 ด้านอยู่แล้ว  ซึ่งคนอาจมีความคิดในแต่ละองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันไป

เน่ืองจากปัจจยัในด้านอายท่ีุแตกตา่งกนั รวมทัง้เพศและคณุสมบตัด้ิานการสงัเกตอีกด้วย  

       3.4  ความสาํคัญของความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถท่ีอยู่ในตวับุคคล จัดว่าเป็นความสามารถท่ีมี

ความสําคญัในการช่วยส่งเสริมพฒันาการด้านตา่ง ๆ ของเด็ก อนัจะนําไปสู่การพฒันาสงัคมและ
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ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ซึ่ง อารี  พันธ์มณี (2549, หน้า 24) ได้กล่าวถึงความสําคญัของ

ความคดิสร้างสรรค์ในการชว่ยสง่เสริมพฒันาการของเดก็ไว้ดงันี ้

3.4.1  ช่วยส่งเสริมสุนทรียภาพของเด็กหรือการท่ีผู้ ใหญ่ให้การยอมรับและช่ืนชมใน

ผลงานของเด็ก ทําให้เด็กรู้สึกช่ืนชมและมีทศันคติท่ีดีต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นการพฒันาสุนทรียภาพให้

เกิดแก่เดก็ โดยทําให้เดก็เห็นวา่ทกุ ๆ อยา่งมีความสําคญัตวัเขา ส่งเสริมให้รู้จกัสงัเกตสิ่งท่ีแปลกไป

จากสิ่งธรรมดาสามญั ให้ได้ยนัในสิ่งท่ีไมเ่คยได้ยิน และให้เดก็สนใจในสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั 

3.4.2  ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่เด็ก โดยในขณะทํางานสร้างสรรค์เด็กจะรู้สึกผ่อน

คลายอารมณ์ ลดความกดดนั ลดความขบัข้องใจ และลดความก้าวร้าวของเดก็ลงได้ 

3.4.3  เป็นการสร้างนิสัยในการทํางานท่ีดี กล่าวคือ ในขณะท่ีเด็กทํางาน ครูมกัมีการ

สอนระเบียบวินยั และนิสยัการทํางานท่ีดีควบคูไ่ปด้วย เช่น หดัให้รู้จกัเก็บของให้เป็นท่ี ล้างมือเม่ือ

ทํางานเสร็จแล้ว เป็นต้น  

3.4.4  เป็นการพฒันากล้ามเนือ้ของเด็ก โดยสามารถพฒันากล้ามเนือ้ใหญ่จากการเล่น

การเคล่ือนไหว การเลน่บล็อก และพฒันากล้ามเนือ้เล็กจากการตดักระดาษ การประดิษฐ์ภาพ การ

วาดภาพด้วยมือ การตอ่ภาพตดัตอ่ การเลน่กระดานตะป ู

3.4.5  เป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กได้สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง ทําให้เด็กมีพฒันาการทาง

สตปัิญญาดีขึน้ โดยเดก็จะชอบทํากิจกรรมและใช้วตัถตุา่ง ๆ ซํา้ ๆ กนั จากสิ่งท่ีค้นพบหรือจากสิ่งท่ี

ครูจดัหามาให้ เช่น เศษวสัดเุหลือใช้ต่าง ๆ ซํา้กัน จากสิ่งท่ีเขาค้นพบหรือจากสิ่งท่ีครูจดัหามาให้ 

เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ กล่องยาสีฟัน เปลือกไข่ ฯลฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้

ความคดิริเร่ิม และจินตนาการของเขาสร้างสิ่งใหม ่ๆ ขึน้มา  

จากความสําคญัของความคิดสร้างสรรค์ท่ีกล่าวมานัน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ (อารี  

พนัธ์มณี, 2548, หน้า 49) ซึ่งกล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์มีความสําคญัทัง้ต่อตนเองและสงัคม 

ดงันี ้

1.  ความสําคญัของความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีต่อตนเอง คือ ในการประดิษฐ์ผลงานทาง

ความคดิสร้างสรรค์ ยอ่มทําให้ผู้ ท่ีสร้างสรรค์มีความพงึพอใจและมีความสขุ การท่ีบคุคลมีความคิด

สร้างสรรค์นบัเป็นการช่วยพฒันาบุคลิกภาพของบุคคลนัน้ การท่ีเด็กประสบความสําเร็จในการ

ทํางานสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์ของเด็กได้รับความช่ืนชอบจากผู้ อ่ืน จะทําให้เด็กเกิดความ

ภาคภมูิใจ มีความมัน่ใจในตนเอง และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมได้ดี 

2.  ความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีต่อสังคม  คือ การท่ีบุคคลได้คิดและ

สร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้มาหรือการพยายามค้นหาข้อบกพร่องของสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว และดดัแปลง
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แก้ไขให้ดีขึน้ไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านศิลปะ การเกษตร การสรรหาพลังงานทดแทน             

การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม และอ่ืน ๆ ล้วนเป็นการสืบทอดมรดกอนัลํา้คา่ท่ีทําให้เกิดประโยชน์  

สขุและความเจริญก้าวหน้าให้แก่สงัคม อีกทัง้ยงัเป็นการชว่ยแก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีโลกกําลงัประสบอยู่

ได้ด้วย 

สรุปความสําคญัของความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถท่ีอยู่ในตวับคุคลช่วยส่งเสริม

สนุทรียภาพ ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ สร้างนิสยัในการทํางานท่ีดี พฒันากล้ามเนือ้ของเด็ก เปิด

โอกาสให้แก่เดก็ได้สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง แก้ปัญหา ให้เกิดจินตนาการสร้างสิ่งใหม ่ๆ ขึน้มา 

        3.5  ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นคณุสมบตัิเฉพาะตวัของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปของ

ความคดิแปลกใหม ่ในลกัษณะของการประดษิฐ์ผลงานตา่ง ๆ ซึ่งอารี  พนัธ์มณี (2549, หน้า 2) ได้

กลา่วถึง คณุลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์ไว้ดงันี ้คือ 

3.5.1  เป็นความคิดค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์และเอือ้อํานวยความ

สะดวกให้แก่สงัคม ซึ่งผลของการค้นพบสิ่งเหล่านีส้ามารถนําไปสู่การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่อ่ืน ๆ 

ได้อีก เชน่ ผลงานการค้นคว้าของ ทอมสั  แอลวา เอดสินั  สามารถนําไปสู่การประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า 

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้านานาชนิด 

3.5.2  เป็นความคิดในลักษณะของการคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) ท่ี

นอกจากจะประกอบด้วยความคิดริเร่ิมแล้ว ยงัเน้นท่ีปริมาณของความคิด ย่ิงคิดได้ปริมาณมากย่ิง

เป็นผลดี และหากสามารถคิดได้หลายประเภท มากชนิด และมีรายละเอียดมาประกอบการคิดนัน้

ด้วยจะเป็นผลดีมากย่ิงขึน้ อีก 

3.5.3   เป็นการคดิในลกัษณะจินตนาการ เป็นความคิดในสิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ และดเูหมือน

จะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ยาก แต่ความคิดแบบจินตนาการนีส้ามารถนําไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ 

ความคิดแบบจินตนาการจึงเป็นลกัษณะสําคญัของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเห็นได้จากผลงาน

สร้างสรรค์ประเภทตา่ง ๆ ได้แก่ ผลงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ ล้วนมีรากฐาน

มาจากความคดิแบบจินตนาการของมนษุย์ทัง้สิน้ เชน่ เม่ือมนษุย์มีความคิดจินตนาการอยากบินได้

เหมือนนก ทําให้เกิดการประดษิฐ์เคร่ืองบนิขึน้มา 

 3.5.4  เป็นลกัษณะของความคิด ความรู้สึกท่ีไว เข้าใจได้เร็ว และมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่

สิ่งท่ีพบเห็น เช่น เม่ือเห็นดอกไม้หรือธรรมชาติท่ีสวยงามก็เกิดความรู้สึกซาบซึง้ในความงามนัน้ทํา

ให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะวาดภาพหรือเขียนเป็นคําประพนัธ์จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ขึน้ 
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      ลกัษณะของบุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ อารี  พนัธ์มณี (2549, หน้า 70 - 71) ได้สรุป

ลกัษณะของคนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ดงันี ้คือ 

1.  มีความสามารถในทางคดิและพลิกแพลงแก้ปัญหาตา่ง ๆ ให้ลลุว่งไปได้ด้วยดี 

2.  ไมช่อบทําตามผู้ อ่ืนโดยไมมี่เหตผุล 

3.  มีความพยายามใจจดใจจอ่อยูก่บังานมากและมีความอดทนอยา่งทรหด 

4.  เป็นผู้ ไมย่อมเลิกล้มความตัง้ใจง่าย ๆ 

5.  มีความคดิคํานงึสงู 

6.  มีความกระตือรือร้น 

7.  มีความเป็นผู้ นํา 

8.  มีลกัษณะขีเ้ลน่ ร่าเริง 

9.  เป็นคนชอบรับประสบการณ์ตา่ง ๆ โดยไมห่ลีกหนี 

10.  ชอบแสดงความโดดเดน่ 

11.  ชอบคลกุคลีในแวดวงสงัคม 

12.  ถือตนเองเป็นศนูย์กลาง 

13.  มีความเช่ือมัน่ในตนเองอยา่งย่ิง 

14.  มีความเป็นอิสระ 

15.  ไมมี่ความวิตกกงัวล 

16.  ยอมรับและสนใจในสิ่งแปลก ๆ  

17.  มีความคดิในลกัษณะยืดหยุน่ 

18.  มีความซบัซ้อนในการรับรู้ 

19.  มีความกล้าหาญ 

20.  ไมค่อ่ยทําตามแบบแผน 

21.  ชอบอยูค่นเดียวมากกวา่รวมกลุม่ 

22.  มีความคดิเป็นของตนเอง 

23.  ในการทําสิ่งตา่ง ๆ จะไมพ่ะวงอยูเ่ฉพาะสิ่งหนึง่สิ่งใดในทิศทางเดียว 

24.  ไมย่ดึมัน่ (Dogmatism) จนเกินไป 

25.  ชอบทํางานเพ่ือความสขุของตนเอง 
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3.6  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ นัน้ต้องศึกษา

พฒันาการ กระบวนการสง่เสริม ลกัษณะของกิจกรรมสร้างสรรค์ และการส่งเสริมกิจกรรมความคิด

สร้างสรรค์ดงันี ้

3.6.1 การศึกษาพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์ 

  จากแนวคดิท่ีวา่ความคดิสร้างสรรค์สามารถพฒันาได้ จงึมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง

ศกึษาพฒันาการของความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ

เด็กให้เจริญตอ่เน่ืองถึงวยัผู้ ใหญ่ตอ่ไป ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1960, อ้างอิงใน ไพรัตน์ วงษ์นาม, 

2548, หน้า 84-103) 

1. วยัก่อนเข้าเรียน ในวยัก่อนเข้าเรียนเป็นเดก็ท่ีมีอายใุนช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี ซึง่ได้แบง่ 

พฒันาการความคดิออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้ 

      1.1  ตัง้แตแ่รกเกิดถึง 2 ปี เด็กเร่ิมพฒันาจินตนาการ ในช่วงแรกเกิดเด็กต้องการรู้

เร่ืองต่าง ๆ พยายามเลียนแบบเสียงและจังหวะ เม่ืออายุ 2 ขวบ เด็กมีความกระตือรือร้นท่ีจะได้

สัมผัสชิม และดูทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น แต่วิธีแสดงออกนัน้ขึน้อยู่กับ

ลกัษณะเฉพาะของเดก็แตล่ะคน 

       1.2  อายุ 2 ปี ถึง 4 ปี เด็กเรียนรู้เก่ียวกับโลกจากประสบการณ์ตรง และทําสิ่งนัน้ ๆ 

ซํา้โดยการเล่นตามจินตนาการ เด็กจะต่ืนตวัจากสิ่งแปลกใหม่ตามธรรมชาติ ช่วงความสนใจของ

เด็กจะสัน้ โดยเปล่ียนจากการเล่นอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งเสมอ เด็กเร่ิมพฒันาความรู้สึกเป็นตวั

ของตวัเอง เด็กในวยันีม้ักทําในสิ่งท่ีเกินความสามารถของตนเอง ทําให้เกิดความรู้สึกโกรธและ   

คบัข้องใจ 

       1.3  อาย ุ4 ปี ถึง 6 ปี เด็กเร่ิมสนกุสนานกบัการวางแผน การเล่น การทํางาน เด็ก

เรียนรู้บทบาทของผู้ ใหญ่โดยการเล่นสมมติ มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งท่ีเป็นจริงและถูกต้อง 

เด็กสามารถเช่ือมโยงเหตกุารณ์ตา่ง ๆ แม้ว่าจะไม่เข้าใจเหตผุลนกั เด็กทดลองเล่นบทบาทต่าง ๆ 

โดยใช้จินตนาการของเด็กเองและลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กวัยนีค้่อนข้างจะเป็น

ธรรมชาตท่ีิปรากฏชดัเจน 

 2. ระดบัประถมศึกษา ในวยัประถมศกึษาเป็นวยัท่ีมีอายใุนช่วง 6 ปี ถึง 12 ปี ซึ่งได้แบ่ง

พฒันาการความคดิออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

      2.1  อาย ุ6 ปี ถึง 8 ปี จินตนาการสร้างสรรค์ของเดก็เปล่ียนไปสู่ความเป็นจริงมาก

ขึน้เขาพยายามท่ีจะบรรยายออกมา แม้ในขณะท่ีเขาเล่น เด็กวยันีรั้กการเรียนมาก ดงันัน้การจดั

ประสบการณ์ท่ีท้าทายและสนกุสนานให้เดก็วยันี ้ยอ่มชว่ยพฒันาความอยากรู้อยากเห็นให้แก่เด็ก 
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      2.2  อายุ 8 ปี ถึง 10 ปี เด็กใช้ทกัษะหลายด้านในการสร้างสรรค์และสามารถ

ค้นพบวิธีท่ีจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเขา เด็กมักจะเทียบตนเองกับคนท่ีน่ายกย่อง 

ความสามารถและความอยากรู้อยากเห็นของเดก็เพิ่มขึน้ 

      2.3  อาย ุ10 ปี ถึง 12 ปี เด็กชอบการสํารวจค้นคว้า เด็กผู้หญิงชอบอ่านหนงัสือ 

และเล่นสมมติ เด็กผู้ ชายชอบเรียนจากประสบการณ์ตรง ช่วงเวลาของความสนใจจะนานขึน้ 

ความสามารถทางศิลปะและดนตรีพฒันาได้เร็ว เด็กชอบทดลองทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือประสบการณ์

แตม่กัขาดความมัน่ใจในผลงานของตนเอง 

แมคมิลแลน (Macmillan, 1924, อ้างอิงใน อารี พนัธ์มณี, 2548, หน้า 47 – 48) 

ได้แบง่พฒันาการทางจินตนาการของเดก็ออกเป็น 3 ขัน้ คือ 

ขัน้ท่ี 1 เป็นขัน้ท่ีเดก็เล็ก ๆ ท่ีความรู้สกึเดียวกบัความสวยงามซึง่จะเป็นแนวทาง 

นําไปสูค่วามจริง เป็นเร่ืองท่ีเดก็ในวยันีเ้ช่ือวา่ความเป็นจริง 

            ขัน้ท่ี 2 เป็นระยะท่ีเดก็เร่ิมเข้าใจถึงความเป็นจริง จงึเร่ิมมีคําถามถึงสาเหต ุ

และผลด้วยการถาม 

         ขัน้ท่ี 3 คือ เด็กเร่ิมใช้ความคิดทีละน้อย ๆ ในสิ่งท่ีเด็กพบเห็นในโลกแห่งความเป็น

จริง 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นคณุสมบตัิท่ีมีอยู่ในตวัเด็ก  และสามารถส่งเสริมให้พฒันาได้ทัง้

ในทางตรงและทางอ้อม  ทางตรงคือ  การสอนและการฝึกอบรม  ส่วนทางอ้อม  คือ  การสร้าง

สภาพบรรยากาศ การจดัสิ่งแวดล้อมและการสง่เสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ (อารีย์ รังสินนัท์,   

2549, หน้า 74)  แตก่ารจะสง่เสริมให้พฒันาได้มากหรือน้อยแคไ่หน  ย่อมขึน้อยู่กบัหลกัหรือวิธีการ

ในการสง่เสริม  ซึง่นกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาได้เสนอแนะไว้มากมายสรุปได้ดงันี ้

1)  สง่เสริมให้เกิดความรู้สกึปลอดภยัและเป็นอิสระ  โดยผู้ปกครอง  ครู  อาจารย์  เข้าใจ

และยอมรับในคณุคา่ของแตล่ะบคุคล  ตลอดจนยอมรับในการแสดงออกอย่างอิสระของเขา 

2)  สง่เสริมให้เด็กถามและให้ความสนใจตอ่คําถามท่ีแปลกใหม่   และบดิา   มารดาหรือ

ครู   ไม่ควรมุ่งท่ีคําตอบท่ีถูกเพียงทางเดียว  ควรบอกหลายแนวทาง  และควรเปิดโอกาสให้

แก้ปัญหาด้วยการเอาเส่ียงบ้าง   และควรกระตุ้นให้เด็กได้วิเคราะห์ค้นหาเพ่ือพิสจูน์การเดาโดยใช้

การสงัเกตและประสบการณ์ของตนเอง 

3) ตัง้ใจฟังและเอาใจใส่ตอ่ความคิดแปลกใหม่ของเด็กด้วยใจเป็นกลาง  เม่ือเด็กแสดง

ความคิดเห็นในเร่ืองใด  แม้จะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ควรรับฟังไว้ก่อน  อย่าเพิ่งตดัสินและหยุดยัง้  

ปฏิเสธความคดินัน้ 
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4) ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเป็นของตวัเอง  และกล้าแสดงความคิดเห็น  ตลอดจนเปิด

โอกาสให้แสดงความคดิเห็นในหลายแง่มมุ  โดยการให้กําลงัใจ  ชมเชย 

5) กระตือรือร้นท่ีจะตอบคําถามท่ีแปลกใหมข่องเด็กอย่างมีชีวิตชีวา  และแสดงให้เห็นว่า

ความคดิของเขานัน้มีคณุคา่  สามารถท่ีจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ซึง่จะทําให้เดก็ 

6) กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนริเร่ิม

ทํากิจกรรมด้วยตนเองมากขึน้ หรือนําปัญหาใหม่ๆ แปลกๆ มาให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาด้วยตนเอง 

7) จดัให้มีกิจกรรมการระดมความคิด  (Brain  Storming)  ในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ จะทํา

ให้ผู้ เรียนมีความคดิท่ีเป็นอิสระ  สามารถพฒันาการความคดิสร้างสรรค์ได้ 

8) สง่เสริมให้เดก็มีจินตนาการและมีการประดิษฐ์ส่ือตา่งๆ หรือคิดวิธีการท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ  

โดยบิดามารดาและครูควรให้กําลงัใจ  ด้วยการยกย่องชมเชยหรือให้รางวลัตามความเหมาะสม  

โดยเฉพาะในผลงานท่ีแปลก ๆ ใหม ่ๆ 

นอกจากนีก็้ยงัมีเทคนิคการสอนท่ีสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์มี

หลายวิธี  ครูจําเป็นต้องเลือกไปใช้ให้สอดคล้องกับสิ่งท่ีจะกระตุ้ นให้นักเรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์  ซึ่งบางครัง้ต้องใช้มากกว่า 1 เทคนิควิธี  จึงจะทําให้นักเรียนมีปริมาณของความคิด

อยา่งเพียงพอ  นกัเรียนจะใช้วิจารณญาณตดัสิ่งท่ีไมเ่ก่ียวข้องออกทีละประเด็น  ให้คงเหลือแตส่ิ่งท่ี

ใช้ได้มาเป็นแนวทางชีนํ้าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่เทคนิคการสอนให้นักเรียนมีความคิด

สร้างสรรค์  มีดงันี ้

1. การระดมสมอง  เป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลาไมม่ากในการรวบรวมความคิดเห็นโดยเน้นให้มี

การพิจารณาตดัสินใจและวิจารณ์อยา่งเสรี 

2. การอุปมาอุปไมย  ด้วยการใช้การเปรียบเทียบ  พิจารณาดคูวามเหมือนกันเพ่ือสรุป

เป็นความคดิเห็นท่ีแจม่ชดัขึน้ 

3. การเทียบเคียง  เป็นการหาความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งของ 2 อย่าง เพ่ือหาลกัษณะร่วม  

เพ่ือเป็นข้อมลูสร้างสรรค์งาน 

4. การปรับเป้าหมายหรือการทดแทนด้วยการใช้ประสบการณ์ไปสร้างจินตนาการใน

อนาคตโดยใช้คําวา่  “ถ้า...  จะ....”  ทําให้สิ่งท่ีปรารถนาในอนาคตได้ปรากฏเป็นจริงขึน้มาจากการ  

“สมมต”ิ 

5. การตีความ  เป็นการใช้ความคิดอธิบายปรากฏการณ์ท่ีได้พบเห็นให้ตนเองและผู้ อ่ืน

เข้าใจ 
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6. การวิจารณ์  เป็นการวิเคราะห์  ประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ  อย่างเท่ียงธรรมมี

หลกัฐานท่ีเป็นข้อเท็จจริง 

7. การจดัเข้าพวก   เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูและแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้สมดุบนัทึก

หรือป้ายนิเทศมาจดัเข้าพวก  ซึง่อาจสงัเคราะห์ได้เป็นหลกัการหรือกฎเกณฑ์เป้นความรู้ใหม ่

8. การไม่ใส่ใจชัว่ครู่   เป็นการหยดุพกัทํางานเม่ือทํางานได้ระยะหนึ่งแล้ว  เพ่ือเป็นการ

ปลอ่ยให้แนวทางการแก้ไขปัญหาได้แสดงออกมาจากจิตสํานกึ 

9. การลงมือทํา  เม่ือลงมือทําย่อมพบปัญหาและอปุสรรค  ก่อให้เกิดแนวคิดในการแก้ไข

ปรับปรุงให้ดีขึน้และอาจพบแนวคดิของตน 

10. ความไม่คาดคิด  ความเก่ียวข้องท่ีไม่คาดคิดโดยการอ่าน  การค้นหา  การสงัเกต  

อาจนํามาซึง่ความคดิใหม ่ ๆ  ได้ 

11. การปรับเปล่ียนของท่ีมีอยู่แล้ว  อาจเป็นชิน้ส่วนของสิ่งของ  วิธีการหรือความคิด  

การเปล่ียนสี  รูปร่าง  เป็นต้น 

12. การพูดให้เกินจริง  เป็นการสร้างจินตนาการให้เกินจริงจากธรรมชาติ  เพ่ือกระตุ้น

ความคดิให้มีการพฒันารูปแบบใหม ่

13. ความตรงกนัข้าม  เป็นการมองในทางสลบักนัโดยจินตนาการให้เป็นสิ่งตรงกนัข้าม  

ทําให้คนได้ใช้ความคดิท่ีอาจเป็นวิธีการนําไปสู่ความคดิใหม ่

14. เหตกุารณ์ท่ีรุนแรง  การทําให้รุนแรงขึน้เป็นเหตกุารณ์ท่ีไม่ได้คาดหมายในบางกรณี

อาจทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงความคดิ  เป้นความคดิสร้างสรรค์ใหม ่ๆ ได้ 

15. การใช้กระบวนการแก้ปัญหา โดยนําเทคนิคและกระบวนการท่ีมีผู้ รู้ได้ทดสอบ

สมมตุิฐานของตนเองแล้วได้ผล  มาจดัลําดบัขัน้ตอนของกระบวนการทําให้เกิดแนวทางความคิด

หรือวิธีการต่าง ๆ ในบทความนีไ้ด้กล่าวถึง ลักษณะของครูท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์  ตลอดจนการจดับรรยากาศภายในชัน้เรียน  เพ่ือช่วยให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์

ได้ 

    3.6.2 กระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดทอแรนซ์ 

กระบวนความคดิสร้างสรรค์ หมายถึง วิธีการคิดหรือกระบวนการทํางานของสมองอย่าง

มีขัน้ตอนตลอดจนคดิแก้ปัญหาได้สําเร็จ  ซึง่เป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  (Creative  

problem  solving)  มีหลายแนวความคิด  ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1969, อ้างอิงใน อารี พนัธ์มณี, 

2549, หน้า 97-99) ได้เสนอกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้ 3 ลกัษณะ โดยเช่ือว่าเป็น

พืน้ฐานท่ีจะกระตุ้นและจงูใจให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ คือ 
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1) ลกัษณะความไมส่มบรูณ์ การเปิกกว้าง (Incompleteness Openness) เป็นลกัษณะ 

พืน้ฐานแรกท่ีสุดในกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา มีเทคนิควิธีสอน

หลายวิธีท่ีจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศยัความสมบูรณ์ไปกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิด

ความอยากรู้เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ โดยปกติเทคนิควิธีการสอนนีจ้ะทําก่อนเร่ิมบทเรียน การให้การบ้าน

และการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ  

2) ลกัษณะการสร้างหรือผลิตบางสิ่งบางอย่างขึน้มาก (Producing Something and 

Using lt) วิธีหนึ่งท่ีทอร์แรนซ์ได้เสนอในกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา คือ 

การให้ผู้ เรียนสร้างหรือให้ผลิตงานบางอย่างท่ีเป็นประโยชน์ขึน้ ซึ่งวิธีนี ้มาเยอร์และทอร์แรนซ์

นํามาใช้กบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาและนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

3) ลกัษณะการใช้คําถามของเด็ก (Using Pupil Question) ความอยากรู้อยากเห็นของ

เด็ก ๆ ทําให้เขาถามคําถามต่าง ๆ มากมาย ดงันัน้ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ถามคําถามและครู

ต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรท่ีจะเป็นรางวลัแก่เด็กมากไปกว่าการท่ีเด็กได้ค้นพบคําตอบท่ีเขาถามแต่

มิได้หมายความว่าครูจะต้องตอบคําถามนัน้ในทนัทีทกุครัง้ แตค่รูต้องหาวิธีการยัว่ยหุรือใช้คําถาม

กลับเพ่ือให้เด็กหาคําตอบเองจากแหล่งความรู้ท่ีเด็กสามารถค้นหาคําตอบได้ด้วยตวัเองเป็นอีก

วิธีการหนึง่ท่ีเดก็จะพอใจและเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์ 

Torrance และ Myers (อ้างอิงใน อารี พนัธ์มณี, 2549, หน้า 10) ได้ให้คําอธิบายเก่ียวกบั

กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือสิ่งท่ี

บกพร่องขาดหายไปแล้วจึงรวบรวมความคิด ตัง้เป็นสมมติฐานขึน้ ต่อจากนัน้ก็ทําการรวบรวม

ข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ขึน้ แล้วรายงานผลท่ีได้รับจากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือ

เป็นแนวคิดใหม่ตอ่ไป ความคิดสร้างสรรค์จงึเป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเรียนว่า 

“กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์” (creative problem solving)ซึง่แบง่เป็นขัน้ตอน ได้ดงันี ้

1.  การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact - Finding) เร่ิมจากการเกิดความรู้สึกกงัวล สบัสน วุ่นวาย 

แตย่งัไมส่ามารถระบปัุญหาได้ 

2.  การค้นพบปัญหา (Problem - Finding) เม่ือคิดจนเข้าใจจะสามารถระบไุด้ว่าปัญหา

คืออะไร 

3.  การตัง้สมมตุิฐาน (Idea - Finding) เป็นการคิดและตัง้สมมติฐาน ตลอดจนรวบรวม

ข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือทดสอบความคดิ 

4.  การค้นพบคําตอบ (Solution - Finding) เป็นการทดสอบสมมตฐิานจนพบคําตอบ 
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5.  การยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance - Finding) เป็นการยอมรับคําตอบท่ี

ค้นพบจะเห็นได้วา่กระบวนการคดิของทอร์แรนซ์นีมี้ความสอดคล้องกบัวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็น

อยา่งย่ิง 

สรุปได้ว่ากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรน์จะให้ความสําคญัในการทําปัญหาให้

กระจ่าง และผู้คิดจะต้องทําปัญหาให้กระจ่าง  ผู้คิดจะมีสติสมัปชญัญะท่ีสมบูรณ์  จึงจะทําการ

เข้าใจปัญหาได้อย่างถกูต้อง  และความสําเร็จท่ีเกิดขึน้นัน้จะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการคิดแก้ปัญหา

ตา่งๆท่ีท้าทาย  

Torrance ได้กําหนดองค์ประกอบการคิดส้างสรรค์มีลกัษณะการคิดพืน้ฐานท่ีสําคญั 

ดงันี ้

1) การคดิคลอ่ง หมายถึง  ความสามารถในการคิดให้ได้ปริมาณเป็นจํานวนมาก ในเวลา

ท่ีจํากดั 

2) การคดิริเร่ิม  หมายถึง  ความสามารถในการคดิได้ในสิ่งท่ีแปลก ในเวลาท่ีจํากดั 

3) การคดิยืดหยุน่ หมายถึง การนําเอาความคิดท่ีคิดได้เป็นจํานวนมากนัน้มาจดัประเภท

เป็นประเภทตา่ง ๆ  

Torrance มีขัน้ตอนความคดิสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ขัน้ดงันี ้

1. ขัน้เร่ิมคิด คือพยายามรวบรวมข้อเท็จจริง  เร่ืองราวและแนวคิดตา่งๆอยู่เข้าด้วยกัน

เพ่ือหาความกระจ่างในปัญหา ซึ่งยงัยงัไม่ทราบว่า ผลท่ีจะเกิดขึน้นัน้จะเป็นไปในรูปใดและอาจใช้

เวลานานจนบางครัง้จะเกิดขึน้โดยไมรู้่สกึตวั 

2. ขัน้ครุ่นคิด คือ ขัน้ท่ีผู้ คิดใช้ความคิดอย่างหนัก  แต่บางครัง้ความคิดอันนีอ้าจ

หยดุชะงกัไปเฉยๆ เป็นเวลานาน บางครัง้ก็จะกลบัเกิดขึน้ใหมอี่ก 

3. ขัน้เกิดความคิด คือ ขัน้ท่ีผู้ คิดจะมองเห็นความสมัพนัธ์ของความคิดใหม่ท่ีซํา้กัน 

ความคดิเก่าๆ ซึ่งมีผู้คิดมาแล้ว การมองเห็นความสมัพนัธ์ในแนวคิดใหม่นี ้จะเกิดขึน้ในทนัทีทนัใด 

ผู้คดิไมไ่ด้นกึฝันวา่จะเกิดขึน้เลย 

4. ขัน้ปรับปรุง คือ ขัน้การขดัเกลาความคิดนัน้ให้หมดจดเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ง่ายหรือตอ่

เติมเสริมแต่งความคิดท่ีเกิดขึน้ใหม่นัน้ให้รัดกุมและวิวฒันาการก้าวหน้าต่อไป ในบางกรณีอาจมี

การทดลองเพ่ือประเมินการแก้ปัญหาสําหรับเลือกความคิดสมบรูณ์ท่ีสุด  ซึ่งความคิดเหล่านี ้

ก่อให้เกิดการประดิษฐ์ผลงานใหม่ๆ ทางวิทยาสตร์ นวนิยาย บทเพลง จิตรกรรม และการออกแบบ

อ่ืนๆ เป็นต้น(Torrance, 1964, หน้า 47)  
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Guilford (1967)  กลา่ววา่ คนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะต้องมีความฉับไวท่ีจะรับรู้ปัญหา 

มองเห็นปัญหา  สามารถเปล่ียนแปลงความคิดใหม่ ๆ ได้ง่าย มีความสามารถท่ีจะสร้างหรือแสดง

ความคดิเห็นใหม ่ๆ  และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ ซึง่วิธีการคดิมีลําดบัขัน้ดงันี ้

1. การรู้และการเข้าใจ  (Cognition)  หมายถึงความสามารถในการเข้าใจสิ่งตา่ง ๆ ได้

อยา่งรวดเร็ว 

2. การจํา  (Memory)  คือ ความสามารถในการสะสมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้เรียนรู้มาและ

สามารถระลกึออกมาได้ตามท่ีต้องการ 

3. การคิดแบบอเนกนยั  (Divergent  thinking)  หมายถึง ความสามารถในการให้การ

ตอบสนองได้หลาย ๆ อยา่งจากสิ่งเร้าท่ีกําหนดให้โดยไมจํ่ากดัจํานวนคําตอบ 

4. การคิดแบบเอกนยั (Convergent  thinking)  หมายถึง ความสามารถในการให้การ

ตอบสนองท่ีถกูต้อง และดีท่ีสดุจากข้อมลูท่ีกําหนดให้ 

5. การประเมินคา่ (Evaluation)  หมายถึง  ความสามารถในการตดัสินข้อมลูท่ีกําหนดให้

ตามเกณฑ์ 

สําหรับวิธีการคิดแบบอเนกนยั  (Divergent  thinking) นี ้ Guilford(1967)  จดัว่าเป็น

ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึงความสามารถของบุคคลท่ีใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการคิดท่ี

ก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ใหม่ ๆ  เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะประยุกต์ใช้กบังานหลาย ๆ ชนิด ซึ่ง

ประกอบด้วยลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. ความคดิริเร่ิม  (Originality) 

2. ความคลอ่งในการคดิ  (Fluency) 

3. ความยืดหยุน่ในการคดิ  (Flexibility) 

4. ความคดิละเอียดลออ  (Elaboration) 

ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลกัษณะความคิดแปลกใหม่ แตกตา่งจากความคิด

ธรรมดา ความคิดริเร่ิมเกิดจากการนําเอาความรู้เดิมดดัแปลง และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึน้ 

เป็นลกัษณะท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้แรกต้องอาศยัลกัษณะความกล้าคิด กล้าลอง เพ่ือทดสอบความคิด

ของตนบ่อยครัง้ต้องอาศยัความคิดจินตนาการ หรือท่ีเรียกว่า ความคิดจินตนาการประยุกต์ คือ

ไมใ่ชค่ดิเพียงอยา่งเดียวแตจํ่าเป็นต้องคิดสร้างและหาทางทําให้เกิดผลงานด้วย 

ความคดิริเร่ิมนัน้สามารถอธิบายได้ตามลกัษณะดงันี ้คือ 

1. ลกัษณะทางกระบวนการ  คือ เป็นกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิดจาก

ของเดมิไปสูค่วามคดิแปลกใหม ่ท่ีไมซํ่า้กบัของเดมิ 
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2. ลกัษณะของบคุคล คือ บคุลท่ีมีความคิดริเร่ิม  จะเป็นบคุคลท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง

เช่ือมัน่ในตนเอง กล้าคดิ  กล้าลอง  กล้าแสดงออก ไมข่ลาดกลวัตอ่ความไม่แน่นอน  หรือคลมุเครือ

แต่เต็มใจและยินดีท่ีจะเผชิญและเส่ียงกับสภาพการณ์ดงักล่าว บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จึง

เป็นบคุคลท่ีมีสภุาพจิตดีด้วย 

3. ลกัษณะทางผลิตผล  ผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิม  จึงเป็นงานท่ีแปลกใหม่ไม่เคย

ปรากฏมาก่อน   มีคณุค่าทัง้ต่อตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  คณุค่าของงานจึงมี

ตัง้แต่แต่ระดบัต้น เช่น ผลงานท่ีเกิดจากความต้องการการแสดงความคิดอย่างอิสระ  ซึ่งเกิดจาก

แรงจูงใจของตนเอง  ทําเพ่ือสนองความต้องการของตนเองโดยไม่คํานึงถึงคณุภาพของงาน และ

คอ่ย ๆ พฒันาขึน้โดยเพิ่มทกัษะบางอย่าง ตอ่มาจึงเป็นขัน้งานประดิษฐ์  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคิดค้นใหม่ ไม่

ซํา้กบัใคร นอกจากนีก็้พฒันางานประดษิฐ์ให้ดีขึน้จนเป็นขัน้สงูสดุ 

ความคล่องตวัในการคิด  (Fluency)  หมายถึง  ความสามารถของบคุคลในการคิดหา

คําตอบได้อยา่งคลอ่งแคล่ว รวดเร็ว  และมีคําตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจํากดั แบง่ออกเป็น 

1. ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคํา  (Word  fluency)  ซึ่งเป็นความสามารถในการ

ใช้ถ้อยคําอยา่งคลอ่งแคลว่นัน่เอง 

2. ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational fluency) เป็น

ความสามารถท่ีจะคิดหาถ้อยคําท่ีเหมือนกันหรือคล้ายกนัได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ ภายในเวลา

กําหนด 

3. ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional fluency) เป็นความสามารถ

ในการใช้วลีหรือประโยค  คือ ความสามารถท่ีนําคํามาเรียงกนัอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ได้ประโยคท่ี

ต้องการ 

4. ความคล่องแคล่วในการคิด  (Ideational fluency)  เป็นความสามารถท่ีจะคิดสิ่งท่ี

ต้องการภายในเวลาท่ีกําหนด เป็นความสามารถอนัดบัแรกในการท่ีจะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้

ความคดิท่ีดีและเหมาะสมท่ีสดุ  จงึจําเป็นต้องคดิ คดิออกมาให้ได้มากหลายอย่าง และแตกตา่งกนั 

แล้วจงึนําเอาความคิดท่ีได้ทัง้หมดมาพิจารณาแตล่ะอย่างเปรียบเทียบกนัว่าความคิดอนัใดจะเป็น

ความคดิท่ีดีท่ีสดุ 

ความยืดหยุ่นในการคิด  (Flexibility)  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการคิดหา

คําตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง แบง่ออกเป็น 

1. ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดขึน้ทนัที  (Spontaneous  flexibility)  เป็นความสามารถท่ีจะ

พยายามคดิได้หลายอยา่ง อยา่งอิสระ 
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2. ความคดิยืดหยุน่ทางด้านการดดัแปลง  (Adaptive flexibility)  เป็นความสามารถท่ีจะ

คดิได้หลากหลายและสามารถคดิดดัแปลงจากสิ่งหนึง่ไปเป็นหลายสิ่งได้ 

ความคิดละเอียดลออ  (elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพ่ือตกแตง่หรือขยาย

ความคดิหลกัให้ได้ความหมายสมบรูณ์ย่ิงขึน้ ความคิดละเอียดลออเป็นคณุลกัษณะท่ีจําเป็นย่ิงใน

การสร้างผลงานท่ีมีความแปลกใหมใ่ห้สําเร็จ 

พฒันาการของความคดิละเอียดลออนัน้ขึน้อยู่กบั 

1.  อาย ุเดก็ท่ีมีอายมุากจะมีความสามารถทางด้านนีม้ากกว่าเดก็อายนุ้อย 

2.  เพศ  เดก็หญิงจะมีความสามารถมากกวา่เดก็ชายในด้านความคิดละเอียดลออ 

3. ความสังเกต เด็กท่ีมีความสามารถด้านการสังเกตสูงจะมีความสามารถคิด

ละเอียดลออสงูด้วย 

ดงันัน้ จึงพอสรุปได้ว่า พฤติกรรมท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค์นีเ้ป็นความสามารถด้านหนึ่ง

ของเชาว์ปัญญา  เป็นการคิดหลายทิศทาง (divergent  thinking) ท่ีประกอบด้วย ความคิดริเร่ิม  

ความคลอ่งในการคดิ  ความยืดหยุน่ในการคดิ  และความคดิละเอียดลออ 

Hutchinson  (1949)  กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเช่ือมโยงความรู้ท่ีมี

ความเข้าด้วยกัน อนัจะนําไปสู่การแก้ปัญหาใหม่ท่ีอาจจะใช้เวลาคิดอนัรวดเร็วหรือยาวนาน ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัปัญหานัน้ ซึง่มีลําดบัขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้เตรียม (The stage of preparation) เป็นขัน้การรวบรวมประสบการณ์เก่าๆ รู้จกั

การลองผิดลองถกู  และตัง้สมมตุฐิานเพ่ือแก้ปัญหาตา่งๆ 

2. ขัน้ครุ่นคิด  (The stage of   frustration) เป็นระยะท่ีมีอารมณ์ต่างๆ เช่น กระวน

กระวาย  ตงึเครียด  อนัเน่ืองมาจกการครุ่นคดิท่ีจะแก้ปัญหานัน้ แตย่งัคดิไมอ่อก 

3. ขัน้ของการเกิดความคิด (The  period  of  moment  insight) เป็นระยะท่ีเกิด

ความคดิแวบขึน้มาในสมองทนัทีทนัใด  มองเห็นวิธีการแก้ปัญหานัน้ หรือเป็นการพบคําตอบ 

4. ขัน้พิสจูน์  (The  stage of verification) เป็นระยะการตรวจสอบประเมินผลโดยใช้

เกณฑ์ตา่ง ๆ เพ่ือดวูา่คําตอบท่ีคดิออกมานัน้เป็นจริงหรือไม ่

Wallas  กลา่วว่า  กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์เกิดการคิดสิ่งใหม ่ๆ โดยการลอง

ผิดลองถกู  (Trial and Error)  และได้แบง่ขัน้ตอนไว้เป็น  4 ขัน้ คือ 

1. ขัน้เตรียม (Preparation) เป็นขัน้เตรียมข้อมูลตา่ง ๆ  เช่น ข้อมูลเก่ียวกับการกระทํา

หรือแนวทางท่ีถกูต้อง หรือข้อมลูระบปัุญหา หรือข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริง ฯลฯ 
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2. ขัน้ความคิดคกุกรุ่นหรือระยะฟักตวั (Incubation) เป็นขัน้ท่ีอยู่ในความวุ่นวายของ

ข้อมลูตา่ง ๆ ทัง้ใหมแ่ละเก่า สะเปะสะปะ   มีระเบียบเรียบร้อย ไมส่ามารถจะขมวดความคิดนัน้ จึง

ปลอ่ยความคดิเงียบไว้  

3. ขัน้ความคิดกระจ่างชดั  (Illumination) เป็นขัน้ท่ีความคิดสบัสนนัน้ได้ผ่านการเรียบ

เรียงและเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ  เข้าด้วยกนัให้มีความกระจ่างชดั  และสามารถจะมองเห็น

ภาพพจน์มโนทศัน์ของความคดิ 

4. ขัน้ทดสอบความคิดและพิสจูน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นขัน้ท่ีได้รับความคิด 3 ขัน้

จากข้างต้น  เพ่ือพิสจูน์วา่เป็นความคดิท่ีเป็นจริงและถกูต้องหรือไม ่

Davis (1983) ได้กลา่วถึงกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามท่ีมลูนิธิเพ่ือการศกึษา

ความคดิสร้างสรรค์(The Creative Education Foundation)ใช้อยู่ในปัจจบุนั โดยเรียกกระบวนการ

นีว้่ากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการนีจ้ะเร่ิมต้นด้วยการมีปัญหาท่ีเรียกว่า

ความยุง่เหยิง (Mess) กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์แบง่ออกเป็นขัน้ ๆ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การค้นหาความจริง (Fact  finding) ในขัน้นีเ้ม่ือเกิดปัญหาทําให้เกิดความวิตก

กงัวลก็ต้องพยายามหาข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือทําให้ทราบวา่ปัญหานัน้คืออะไร 

ขัน้ท่ี 2 การค้นหาปัญหา (Problem  finding) จากขัน้ท่ี 1 เม่ือได้ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหา

แล้วในขัน้นีจ้ะพิจารณาถึงมูลเหตุและแนวทางท่ีเป็นไปได้  โดยคิดถึงความเป็นไปได้หลาย ๆ 

แนวทางให้ได้มากท่ีสดุ  จากนัน้นําแนวทางทัง้หมดมาคดัเลือกหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุเพียง 1 

หรือ 2 แนวทาง แล้วตัง้เป็นประเดน็ปัญหาเพ่ือค้นหาวิธีการแก้ไขตอ่ไปในขัน้ท่ี 3 

ขัน้ท่ี 3 การค้นหาความคิด (Idea  finding) เม่ือได้ประเด็นปัญหาจากขึน้ท่ี 2 แล้ว ในขัน้

นีจ้ะเป็นการระดมความคิดเพ่ือหาวิธีการท่ีจะแก้ปัญหาตามประเด็นท่ีตัง้ไว้ออกมาให้ได้มากท่ีสุด

อยา่งอิสระ โดยยงัไมมี่การประเมินความเหมาะสมในขัน้นี ้

ขัน้ท่ี 4 การค้นหาคําตอบ(Solution finding) ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนของการพิจารณา

คดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุจากวิธีการท่ีหามาได้ในขัน้ท่ี 3  โดยเร่ิมแรกจะต้องหาหลกัเกณฑ์ใน

การเลือก เช่น ความประหยัด  ความรวดเร็ว  เป็นต้น เม่ือได้หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมแล้วก็นํา        

หลกัเกณฑ์นัน้ไปพิจารณาคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 5 การค้นหาคําตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ (Acceptance  finding) ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการ

นําเอาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากขัน้ท่ี 4 มาพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถนําไปใช้ได้จริง รวมทัง้การ

เผยแพร่ความคดินัน้ให้ผู้ อ่ืนลองปฏิบตัเิพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ 
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เม่ือพิจารณาความคิดเก่ียวกับลําดบัขัน้ของความคิดสร้างสรรค์ของทัง้ 5 คน จะเห็นได้

ว่า  ลําดับขัน้ในการแก้ปัญหาซึ่งTorrance เรียกกระบวนการลักษณะนีว้่า กระบวนการคิด

สร้างสรรค์ในแนวความคิดของ Torrance ค่อนข้างท่ีจะเป็นวิทยาศาสตร์ มีการหาข้อมูล  

ตัง้สมมติฐานและทําการทดลอง  และมีลกัษณะเด่นอีกลกัษณะหนึ่ง คือ  การยอมรับและค้นพบ

คําตอบเป็นจดุจบของปัญหาหรือแนวความคิดหนึ่ง  แต่จะเป็นจดุเร่ิมต้นของแนวคิดหรือปัญหา

ใหม่ท่ีเรียกว่า New  Challenge  ตอ่ไป ผู้ วิจยัจึงได้นําแนวคิด Torrance มาจดัพฒันากิจกรรม

สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 

ในทรรศนะของทอแรนซ์  ความคิดสร้างของบคุคลจะขึน้อยู่กบัองค์ประกอบ  2 ส่วน  คือ  

ส่วนท่ีเป็นศกัยภาพในตวับุคคลกับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกศกัยภาพในตวับุคคลนัน้  ได้แก่  

ความสามารถ  และทกัษะ  สว่นกระตุ้นจากภายนอกนัน้เป็นการกระตุ้นจากสิ่งรอบข้างตา่ง ๆ  สิ่งท่ี

กระตุ้นจากภายนอก  จะเป็นสิ่งสําคญัท่ีทําให้บคุคลเกิดความอยากรู้อยากเห็น  มีความอดทน 

มมุานะซึง่อาจเรียกรวม ๆ วา่เป็นสภาพด้านอารมณ์หรือแรงจงูใจ 

เม่ือได้พิจารณาลงไปในรายละเอียดก็จะกลา่วได้วา่ความสามารถก็ดี  ทกัษะก็ดี 

ท่ีก่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์นัน้  อาจเกิดขึน้ได้จากกรรมพนัธุ์  และจากการศกึษาอบรมหรือการ

เรียนรู้  ความเช่ือท่ีว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถพฒันาได้ด้วยกระบวนการฝึกนีไ้ด้รับการยอมรับ

และมีผลการวิจยัสนบัสนนุทัง้ในและตา่งประเทศ  ตวัอยา่งรูปแบบท่ีใช้ฝึกเป็นรายบคุคลและกลุม่ 

1. การฝึกความไวในความรู้สึก ความคิดริเร่ิมท่ีดีมกัเกิดขึน้จากการทํางานร่วมกันเป็น

กลุ่ม  วีฝึกความไวในความรู้สึกเป็นวิธีท่ีช่วยให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิภาพจาก

การสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  วิธีนีค้วามคดิสร้างสรรค์จะเกิดขึน้จากการร่วมกิจกรรมโดยให้สมาชิกใน

กลุ่มมีความรู้สึกท่ีดีและเห็นความสําคัญของกลุ่มและให้ทุกคนพยายามปรับปรุงทักษะการส่ือ

ความหมายภายในกลุม่ของตนเอง 

ในกิจกรรมฝึกความไวในความรู้สกึ  ความสามารถท่ีจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้ อ่ืนได้

อย่างฉับไวนัน้ถูกต้องกับความสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมอย่างยืดหยุ่น  และเหมาะสมกับ

สมาชิกกลุม่  จะเป็นเสมือนเป้าหมายหลกัของกิจกรรมท่ีร่วมกนัคดิหรือแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2. การฝึกทกัษะการวินิจฉัย การฝึกทกัษะการวินิจฉัยเป็นวิธีการช่วยให้สมาชิกในกลุ่ม

ยอมรับภาวะกดดนัซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานในกลุ่ม  ภาวะกดดนัดงักล่าวอาจ

เปรียบได้กับอาการป่วยท่ีเกิดขึน้ในกลุ่ม  ดงันัน้สมาชิกจะต้องวินิจฉัยถึงสาเหตุขดัแย้งระหว่าง

สมาชิก  ความเฉ่ือยชา  การชะลอการตดัสินใจ  รวมถึงการตดัสินใจท่ีผิดพลาดและอ่ืนๆ ท่ีเป็น

ต้นเหตใุนการทํางานของกลุ่มด้อยประสิทธิภาพลง การฝึกทกัษะการวินิจฉัย  เป็นกลวิธีหนึ่งท่ีช่วย
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ให้สมาชิกแยกแยะว่าอะไรคืออปุสรรคหนึ่ง  เป็นตวัขดัขวางการทํางาน  หรือการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ของกลุม่ 

3. การระดมความคิด วิธีนีอ้อสบอร์น  เป็นผู้คิดขึน้  โดยมีความเช่ือว่าความคิดท่ีดี ๆ  

จํานวนมากของบคุคลจะเก็บไว้และเขาจะไมแ่สดงความคดิเหล่านัน้ออกมา   เน่ืองจากกลวัผู้ อ่ืนจะ

วิพากษ์วิจารณ์  ฉะนัน้  กลวิธีระดมความคิดนีจ้ะไม่เร่ิมด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งท่ีสมาชิกใน

กลุ่มคิดว่าเป็นสิ่งดี  หรือไม่แต่หากพยายามกระตุ้นให้ทุกคนคิดให้มากท่ีสุดเสียก่อนแล้วจึงมีการ

ประเมินและสงัเคราะห์แนวความคดิเหลา่นัน้ภายหลงั 

4. วิธีซีเน็คติคส์ ผู้คิดวิธีซีเน็คติคส์ก็คือ  กอร์ดอน  กลวิธีนีจ้ะเน้นท่ีการสร้างความคุ้นเคย

ในสิ่งท่ีแปลกใหม่  และสร้างความแปลกใหม่จากสิ่งท่ีคุ้นเคย  โดยใช้การอุปมา  เป็นพืน้ฐานของ

การคดิการอปุมานัน้  กอร์ดอนแบง่ไว้เป็น  2  อยา่ง คือ 

     ก. การอปุมาตนเอง เป็นการอปุมาเปรียบตวัเองเป็นปัญหา 

     ข. การอุปมาโดยตรง เป็นความพยายามท่ีผู้ คิดจะนึกถึงสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับปัญหาท่ีกําลังประสบอยู่แล้วพิจารณาธรรมชาติ  ของสิ่งนัน้  เพ่ือนํามาใช้ในการ

แก้ปัญหาคดิค้นสิ่งใหม ่ๆ 

     ค. การอปุมาสญัลกัษณ์ การอุปมาโดยวิธีนีจ้ะใช้สญัลกัษณ์เพ่ืออธิบายคณุลกัษณะ

บางอยา่งของสิ่งใดสิ่งหนึง่ 

     ง. การอุปมาเพ้อฝัน วิธีการอุปมาในลกัษณะเพ้อฝัน  ผู้ คิดอาจจะจินตนาการโดย

อาศยัพืน้ฐานการนิทาน  เร่ืองเลา่หรือนิยายท้องถ่ินก็ได้ 

ในห้องเรียนครูสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้หลายวิธีและท่ีสําคญัท่ีสุดครูต้อง

เปิดใจให้กล้ารับฟังความคิดเห็นของเด็กในการยอมรับและสนบัสนนุความคิดท่ีแปลกใหม่  ให้เด็ก

ตระหนักถึงว่าทุกคนมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์  และให้เด็กมีความมั่นใจท่ีจะแสดง

ความคดิสร้างสรรค์ความสามารถของตวัเขาออกมา 

สรุปได้ว่าการนําแนวคิด Torrance มาจดัพฒันากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

องค์ประกอบ  2 ส่วน  คือ  ส่วนท่ีเป็นศักยภาพในตัวบุคคลกับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก

ศกัยภาพในตวับคุคล และนําขัน้ตอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในแนวความคิดของ  Torrance มา

จดักิจกรรมให้เช่ือมโยงจนเกิดความคดิสร้างสรรค์ 

            3.6.3  ลักษณะของกิจกรรมสร้างสรรค์ 

ทอร์แรนซ์ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะพืน้ฐานของกิจกรรม  ซึง่เป็นแรงจงูใจให้ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ไว้  3  ลกัษณะ  ดงันี ้
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ลกัษณะท่ี 1 ความไม่สมบรูณ์  การเปิดใจกว้าง  (Incompleteness,  Openness)  ความ

ไม่สมบูรณ์หรือการเปิดรับประสบการณ์เป็นลกัษณะพืน้ฐานอนัดบัแรกสุดในกระบวนการเรียนรู้

และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ทอร์แรนซ์และผู้ เช่ียวชาญทางด้านความคิดสร้างสรรค์  ได้

เสนอแนะว่า  พลงัความไม่สมบูรณ์จะเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้และความสมัฤทธิผล”  กล่าวคือ  

เม่ือผู้ เรียนเกิดความรู้สึกว่างานท่ีตนได้ทํานัน้ยังไม่สมบูรณ์   ยังมีช่องว่างหรือข้อบกพร่องบาง

ประการก็จะทําให้ผู้ เรียนคดิศกึษาค้นคว้าและพยายามหาทางทําให้สมบรูณ์   อนัเป็นแนวทางหนึ่ง

ท่ีช่วยก่อให้เกิดวานสร้างสรรค์ดงัท่ี เบนซาน (Ben Shahn) จิตรกรเอก ได้กล่าวว่า  ความคิด

ความรู้สึกของเขาเก่ียวกับภาพท่ีเขียนนัน้ยังไม่สมบูรณ์   ไม่กระจ่างชัด  ก็เปรียบเหมือนกับ

ความรู้สกึนกึคดิของนกัประดษิฐ์   ความไมส่มบรูณ์   ความมีชอ่งวา่งท่ีจะต้องเตมิให้เตม็  ทําให้ 

นกัประดิษฐ์ติดต่อเน่ืองสิ่งต่าง ๆ   ได้ดงักล่าวมาแล้ว  และจะเป็นแรงกระตุ้นหรือเป็นพลงัให้เด็ก

อย่างเรียนรู้  อยากหาคําตอบให้กับตนเอง   ทอแรนซ์ได้ทดลองสอนโดยเอาภาพมาให้นกัเรียนดู

หรืออ่านเร่ืองให้ฟัง   แล้วให้เด็ก ๆ  ลองคิดสิ่งท่ีต้องการรู้จากภาพหรือเร่ืองนัน้ ๆ  ซึ่งไม่ปรากฏใน

ภาพหรือกล่าวไว้ในเร่ือง เป็นต้น  พบว่าสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดของตนเอง และคิด

แปลกต่างจากสิ่งท่ีได้พบได้เห็น  อันเป็นทางหนึ่งท่ีกระตุ้นให้เด็กคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้การ

แก้ปัญหาตอ่ไปนี ้

มีกลวิธีสอนของครูหลายวิธีท่ีจะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์  โดยอาศัยความไม่สมบูรณ์เป็นแรงจูงใจไปกระตุ้นให้เด็กอยากเรียน อยากรู้  

อยากศึกษาเพิ่มขึน้  ทัง้ในบทเรียนวิทยาศาสตร์  ศิลปะ ภาษา และอ่ืนๆ โดยปกติกลวิธีสอนนี ้

สามารถจัดลําดบัในการใช้ทัง้ก่อนสอนบทเรียน   หรือนําเข้าสู่บทเรียนระหว่างดําเนินการสอน  

และหลงัจากการสอนเสร็จแล้ว  ดงัรายละเอียดดงันี ้

ก. กลวิธีก่อนเร่ิมบทเรียน 

     1. เผชิญกบัสิง่ท่ีคลมุเครือ  ไมช่ดัเจน  และไมแ่นน่อน 

     2. คาดการณ์ลว่งหน้า  ดงัตัง้ความหวงัไว้สงู 

     3. ทําสิ่งท่ีคุ้ นเคยให้ดูแปลก  และทําสิ่งแปลกให้ดูเป็นสิ่ง ท่ีคุ้ นเคย  โดยใช้

อปุมาอปุไมย 

     4.  คิดพิจารณาจากสิ่งเดียวกัน แต่ให้คิดพิจารณาจากหลายๆแง่ หลายๆมุมท่ี

แตกตา่งกนั  เชน่  ในแง่ของจิตวิทยา กายภาพ และความรู้สกึทางอารมณ์ 

     5.  ใช้คําถามท่ียัว่ยุ  ท้าทาย กระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดหาคําตอบ หรือหาข้อมูลในทางท่ี

แปลกใหม ่
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     6.  ให้คาดการณ์  พยากรณ์  ทํานาย  จากข้อมลูท่ีมีจํากดั 

     7.  วางโครงสร้างของงานพอเป็นแนวหรือทิศทาง 

     8.  สง่เสริมให้นกัเรียนอยากเรียนรู้สิ่งอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

ข.  กลวิธีระหวา่งเรียน  - ระหวา่งสอน 

     ในระหวา่งท่ีครูสอน  กลวิธีสอนตอ่ไปนีจ้ะเป็นประโยชน์ 

     1.  คาดการณ์ลว่งหน้า  และตัง้ความคาดหวงัให้สงูไว้ตอ่ไป 

     2.  สง่เสริมให้เกิดความคดิสร้างสรรค์  แทนท่ีจะยอมรับอยา่งเสียไมไ่ด้ 

     3.  สํารวจหาสิ่งท่ีขาดไปและหนทางท่ีเป็นไปได้  ซึ่งจะทําให้เกิดความเป็นระบบและ

การคดิตรึกตรองอยา่งรอบครอบ 

     4.  นําเอาสว่นประกอบท่ีไมส่มัพนัธ์กนัมาเรียงลําดบัไว้ 

     5.  ใช้ความเร้นลบั  ความประหลาดท่ีตรวจสอบพบให้เป็นประโยชน์ 

     6.  ใช้คําถามปลายเปิด 

     7.  คาดการณ์หรือพยากรณ์จากข้อมลูท่ีจํากดั  เสมือนเป็นข้อมลูหรือความจริงใหม ่

     8.  ทําสิ่งท่ีแปลก ๆ เพิ่มขึน้และใช้อยา่งรอบคอบ 

     9.  สง่เสริมการมองเหตกุารณ์  สถานท่ี  และคดิให้เป็นประโยชน์ 

ค.  กลวิธีหลงัจากบทเรียนหรือในการให้การบ้านหรืองานทํา 

     1.  เลน่กบัความคลมุเครือและความไมแ่นน่อน 

     2.  คดิหาคําตอบท่ีสร้างสรรค์  ซึง่หมายถึงหาวิธีท่ีดีกวา่  ความสําเร็จท่ีมีมากกวา่ 

     3.  ค้นให้ลกึลงไป  และมองให้ไกล  นอกเหนือจากสิ่งท่ีปรากฏแล้ว 

     4.  ขยายหรือตกแตง่ความคดิในข้อเขียน  ละคร  จินตนิยาย  และอ่ืน ๆ 

     5.  แสวงหาคําตอบท่ีดีเพ่ือเป็นแรงกระตุ้น 

     6.  ทดลองและทดสอบความท่ีเลือกแล้ว 

     7.  กระตุ้นให้คดิการณ์ไกลในอนาคต  รวมทัง้ท่ีดเูหมือนจะเป็นไปได้ยาก 

     8.  ตัง้สมมตุฐิานหลาย ๆ  อยา่งเพ่ือให้มีทางเลือก 

     9.  จดัรูปแบบหรือความคดิรวบยอดท่ีได้รับเสียใหม ่

     10.  รวบรวมความหลากหลายและทําให้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

     11. ถ่ายโยงหรือจดัข้อมลูสว่นประกอบอ่ืน ๆ เสียใหม ่

     12. ดําเนินการขัน้ตอนตอ่ไปนอกเหนือจากสิ่งท่ีเราเคยรู้มาแล้ว 
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ลักษณะท่ี 2 การสร้างหรือผลิตบางสิ่งบางอย่างขึน้มา และการใช้ให้เป็นประโยชน์ 

(Producing  Something  and  Using ) วิธีการท่ีทอร์แรนซ์ชอบและเสนอแนะในกระบวนการ

เรียนรู้การสร้างสรรค์และแก้ปัญหา  คือ  การให้ผู้ เรียนสร้างหรือผลิตงานบางอย่างขึน้ด้วยตนเอง  

ซึง่อาจจะเป็นงานวาดภาพ  การแตง่เร่ือง   การปัน้รูปสตัว์  เป็นต้น  ตอ่จากนัน้ก็ให้ใช้สิ่งท่ีผลิตแล้ว

นัน้ให้เกิดประโยชน์  สิ่งนีเ้ป็นหลกัสําคญัของกิจกรรมท่ีทอร์แรนซ์และมายเยอร์ได้นําไปสร้างคูมื่อ

การคดิสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา   ซึ่งในหนงัสือคูมื่อการคิดได้เสนอขัน้ตอน

ไว้  3  ขัน้ด้วยกนั   คือ 

ขัน้ท่ี 1 ผู้ เรียนจะได้รับอนญุาตให้ทํากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนในชัน้เรียน เพ่ือสร้างความคิด

ขึน้ 

ขัน้ท่ี  2 นกัเรียนแตล่ะคนคดิให้ลกึซึง้ด้วยตนเองกบัสิ่งท่ีได้คดิขึน้ 

ขัน้ท่ี  3 นกัเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้ทําบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งท่ีเขาได้คิดสร้างขึน้ใน

ขัน้ท่ี 2 

ตวัอย่างกิจกรรมเสียงและภาพ (Sound  and  Images)  ซึ่งเป็นอปุกรณ์การสอนอย่าง

หนึง่ขงทอร์แรนซ์และมายเยอร์   เดก็จะได้รับการชีแ้จงให้จําคํา 4 คําท่ีจะก่อให้เกิดภาพขึน้  ตอ่มาก็

ให้เดก็ฟังคําเหล่านัน้อีกเป้นครัง้ท่ี 2 และ 3 แตล่ะครัง้จะก่อให้จินตนาการของเขากว้างไกลออกไป

ผลสุดท้ายเด็กจะต้องเลือกภาพพจน์ท่ีเด็กสนใจมากท่ีสุด  แล้วใช้เป็นพืน้ฐานในการแต่งเร่ือง     

วาดภาพ  แตง่เพลง  หรือคิดท่าเต้นรํา  ในการฟังเทปละคร  เทปจะหยุดท่ีจดุสําคญั ๆ  เพ่ือให้เด็ก

คิดแก้ปัญหาคาดการณ์หรือพยากรณ์  และคิดหาทางท่ีเป็นไปได้ปลาย ๆ ทาง  แล้วใช้ข้อสรุป

นบัเป็นพืน้ฐานในการสอบถาม  วิจยั  หรือการสร้างสิ่งตา่ง ๆ ขึน้ เช่น บทละคร คําประพนัธ์  นิทาน  

หรือบทเพลงตา่ง ๆ เป็นต้น 

ลกัษณะท่ี  3  การใช้คําถามของเด็ก  (Using  Pupil  Question) ความอยากรู้ของเด็ก  ๆ  

ทําให้เขาถามคําถามตา่ง ๆ  มากมาย  กว่าอายุถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียน   เด็กจะเรียนรู้ทกัษะในการ

ค้นหาคําตอบโดยการตัง้คําถามเม่ือเข้าโรงเรียน  ครูจะเร่ิมถามคําถามตา่ง ๆ  ทัง้หมดเสียเอง  เด็ก

ก็โอกาสน้อยมากท่ีจะถามคําถามใด ๆ ย่ิงกว่านัน้  คําถามของครูมกัจะเป็นคําถามท่ีไม่ต้องการ

คําตอบเป็นส่วนใหญ่   เพราะคําตอบทัง้หมดครูรู้อยู่แล้ว  คําถามเพ่ือหาคําตอบใหม่ ๆ จึงมกัไม่

ค่อยมีในห้องเรียน  ถ้าครูปล่อยเด็กถามเพ่ือหาคําตอบได้จริง ๆ ก็ไม่ต้องสงสยัว่าเด็กจะถามกัน

อยา่งมากมายด้วยความต่ืนเต้นและคลอ่งแคลว่  ซึง่นา่จะยอมรับเป็นสิ่งธรรมดาและควรจะร่วมกนั

คดิหาคําตอบทัง้ครูและนกัเรียน 
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พืน้ฐานในการพฒันาทกัษะการตัง้คําถาม  คือความสามารถของครูท่ีจะยอมรับคําถามท่ี

เด็กถาม   และควรให้รางวลัเดก็ท่ีถามมากกว่าเด็กท่ีตอบคําถามได้ไม่มีสิ่งใดเป็นรางวลัท่ีย่ิงใหญ่

สําหรับเด็กมากกว่าการค้นพบคําตอบของคําถามท่ีได้ถามแต่สิ่งนีไ้ม่ได้หมายความว่าครูจะต้อง

ตอบคําถามในทนัทีทนัใด  เพราะมีกฎอยู่ว่า  อย่าตอบคําถามในสิ่งท่ีเด็กอาจจะค้นพบคําตอบด้วย

ตนเอง  แตก็่มิได้หมายความว่าให้ครูผลดักนัตอบคําถามออกไป  ครูควรหาเทคนิควีในการส่งเสริม

บรรยากาศในการถามคําถาม  และการค้นหาคําตอบให้นา่สนใจย่ิงขึน้ 

สรุปได้ว่าทอร์แรนซ์ได้จดัลกัษณะของกิจกรรม  ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไว้  3  ลกัษณะ 1) ความไม่สมบูรณ์  การเปิดใจกว้าง  2)การสร้าง

หรือผลิตบางสิ่งบางอยา่งขึน้มา  และการใช้ให้เป็นประโยชน์ 3)การใช้คําถามของเดก็  

       3.6.4  การส่งเสริมกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ 

ความคดิสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมีในตวัเดก็สามารถส่งเสริมให้พฒันาได้ แตจ่ะพฒันาได้มาก

หรือน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัวิธีการสง่เสริมตา่ง ๆ ถ้ามีวิธีการถกูต้องย่อมจะทําให้ความคิดสร้างสรรค์

พฒันาได้มากขึน้ วิธีการท่ีทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นัน้มีหลายวิธีด้วยกนั และต้องอาศยัความ

ร่วมมือทัง้จากทางบ้านและโรงเรียน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้(อารี พนัธ์มณี, 2549, หน้า 72-75) 

1.  บ้าน ผู้ปกครองต้องส่งเสริมให้เด็กมีความคิดเป็นของตวัเอง กล้าแสดงความคิดเห็น 

และไมส่กดักัน้ความคดิเห็นของเดก็ เพราะประวตัศิาสตร์การค้นคว้าท่ีย่ิงใหญ่ทัง้หลาย ยกตวัอย่าง 

เชน่ โคลมับสั กล้าคดิค้านความเช่ือเก่า ๆ วา่โลกแบนทําให้คนรุ่นตอ่มาทราบว่าโลกกลม เบนจามิน

แฟรงคนิไมย่อมเช่ือเร่ืองเทวดา เขาจงึพบประจไุฟฟ้าในบรรยากาศดาร์วินไมย่อมเช่ือว่าพระเจ้าเป็น

ผู้สร้างมนุษย์จึงทําให้เขาคิดทฤษฎีว่ามนุษย์วิวฒันาการมาจากต้นตระกลูลิงชนิดหนึ่ง นกัคิด นกั

ค้นคว้าเหล่านี ้คือ ผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงโดยได้รับการส่งเสริมให้รู้จักคิด กล้าคิด และกล้า

แสดง แต่ในการอบรมเลีย้งดเูด็กของคนไทยยงันิยมส่งเสริมให้เป็นคนหวัอ่อน ยอมทําตามคําสั่ง

ของผู้ ใหญ่ทุกประการ ส่งผลสะท้อนให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีการทํางานโดยทําตามคําสั่งจาก

เบือ้งบน ซึ่งจะเห็นได้จากความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ น้อยกับผู้ ใหญ่ระหว่างผู้บงัคบับญัชาชัน้ต่ํากับ

ชัน้สงู 

2.  โรงเรียน บทบาทของโรงเรียนนัน้มีส่วนช่วยให้เด็กได้ค้นพบความคิดใหม่ๆ และ 

สามารถพฒันาความคิดให้งอกงามได้เต็มท่ีโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศส่งเริมความคิดสร้างสรรค์ คือ 

โรงเรียนท่ีมีลกัษณะ ดงันี ้

     2.1  ยอมรับความเป็นเอกลกัษณ์ในการรับรู้และการคิด 

     2.2  เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงความคิดของตวัเองโดยเฉพาะ 
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     2.3  เด็กได้ทดลองริเร่ิมและได้ประดิษฐ์สิ่งตา่งๆ ส่วนทาง โรงเรียนท่ีมีบรรยากาศไม่

สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ คือโรงเรียนท่ีมีลกัษณะ ดงันี ้

     2.4  เน้นความรู้ด้านเนือ้หา 

     2.5  เน้นการทอ่งจําข้อเท็จจริงตามหลกัสตูร ซึง่เป็นปัญหาท่ีมีคําตอบแนน่อนอยูแ่ล้ว 

     2.6  เดก็เรียนและทําตามคําชีแ้จง   

3.  ห้องเรียน บรรยากาศในห้องเรียนมีผลตอ่การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กมาก 

ห้องเรียนท่ีเดก็สามารถแสดงความคดิใหม ่ๆ แปลก ๆ ของตนเองได้อยา่งเตม็ท่ี ย่อมเป็นห้องเรียนท่ี

สนบัสนนุการคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนได้มากกว่าห้องเรียนท่ีเด็กต้องทําตามคําสัง่และต้องทําไป

ตามระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดไว้เพราะเม่ือเด็กมีอิสระในการคิด การทํา และการตดัสินใจแล้ว

ยอ่มทําให้เดก็เกิดความคดิสร้างสรรค์ได้ 

4.  ครู เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะฟูมฟักและส่งเสริมความสร้างสรรค์ให้

เจริญเตบิโต เดก็คนใดมีแววเป็นผู้ มีความคดิสร้างสรรค์ ครูควรหาทางช่วยให้เด็กได้มีโอกาสพฒันา

อย่างเต็มท่ี กล่าวคือ ครูควรเน้นให้เด็กคิดสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ไม่ควรให้เด็กนั่งฟังครูพูดแล้วจดไป

ทอ่งจํา ควรให้เดก็ได้ใช้ความคดิโต้แย้ง และแสดงเหตผุลด้วย 

5.  การเรียนการสอน ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูมีวิธีสอนตา่ง ๆ มากมายซึ่ง

วิธีสอนบางอย่างก็ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ บางอย่างก็ไม่ส่งเสริมให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ มีนักการศึกษาได้ทําการทดลองเก่ียวกับเร่ืองวิธีการสอนนี ้โดยเปรียบเทียบวิธีการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กกลุ่มหนึ่งด้วยวิธี “Brainstorming” คือ ให้ทกุคนพดูวิธีแก้ปัญหา

ออกมาเท่าท่ีคิดได้ โดยไม่มีการวิจารณ์ว่าเป็นวิธีท่ีดีหรือไม่ดี ตรงจดุหรือไม่ตรงจดุ ส่วนกลุ่มท่ีสอง

ให้เสนอวิธีแก้ปัญหาเฉพาะความคิดท่ีดีและตรงจดุ หรือมีความสมัพนัธ์กบัเร่ือง เม่ือให้กลุ่มท่ีได้รับ

การฝึกทัง้สองแบบไปแก้ปัญหาพบว่าภายในระยะเวลาท่ีเท่ากนั กลุ่ม “Brainstorming” มีความคิด

แก้ปัญหาได้มากกวา่ และได้ผลดีกว่ากลุ่มท่ีจะต้องคิดเฉพาะความคิดท่ีดี ตรงจดุ และเก่ียวข้องกนั 

ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะการกําหนดให้คนคิดเฉาพะสิ่งท่ีถูกต้องนัน้ ทําให้แนวคิดบางอย่างถูกยับยัง้ 

เพราะกลวัถกูวิพากษ์วิจารณ์ ส่วนการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดอย่างอิสระโดยไม่ต้องคํานึงถึง

ความถกูต้อง และไม่ถกูต้องวิจารณ์ แบบ Brainstorming นัน้ ทําให้คนคิดวิธีแก้ปัญหาได้มากมาย

หลายทาง และสามารถเลือกทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดด้วย อันเป็นวิธีการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ ฉะนัน้การเรียนการสอนครูจึงไม่ควรกําหนดให้ตอบแต่ในสิ่งท่ีถูกต้องเท่านัน้แต่ควร

ส่งเสริมให้เด็กกล้าตอบทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเด็กคิดโดยไม่จําเป็นต้องเป็นคําตอบท่ีถกูต้องเสมอและไม่
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ควรลงโทษเด็กเม่ือเด็กตอบผิด ยุพิน  พิพิธกุล (2549, หน้า 39) ได้เสนอแนะการสอนเพ่ือให้

นกัเรียนเกิดความคดิสร้างสรรค์ดงันี ้

                                                                                                                                                       

      ……………………..     ครูอาจเสนอปัญหาและสอนก่อน 

 

  

……………………..   ครูหรือนกัเรียนเสนอปัญหาและ 

       นกัเรียนคดิเองโดยใช้ทกัษะ                                    

                      การแก้ปัญหา     

  

    ……………………..      เม่ือศกึษาไปนกัเรียนอาจจะเกิด 

                                        แนวคดิของตวัเอง 

 

ภาพ 2 ผังการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

      

นกัวิชาการศกึษาได้ให้กลา่วถึงกระบวนการของความคดิสร้างสรรค์  ดงันี ้

อารี  พนัธ์มณี (2549, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็น

วิธีการคิดหรือกระบวนการทํางานของสมองอย่างมีขัน้ตอน และสามารถคิดแก้ปัญหาได้สําเร็จ ซึ่ง

ออสบอร์น (Osborn, อ้างอิงใน อารี พันธ์มณี, 2549, หน้า 8) ได้เสนอไว้ว่ากระบวนการคิด

สร้างสรรค์มี 7 ขัน้ คือ 

ขัน้ท่ี 1 การชีถึ้งปัญหา เป็นการระบหุรือทราบประเดน็ปัญหา 

ขัน้ท่ี 2 การเตรียมและรวบรวมข้อมลู เป็นขัน้เตรียมการรวบรวมข้อมลู 

ขัน้ท่ี 3 การวิเคราะห์ เป็นขัน้คดิพิจารณาและแจกแจงข้อมลู 

ขัน้ท่ี 4 การใช้ความคิดหรือคัดเลือกเพ่ือหาทางเลือกต่าง ๆ เป็นขัน้พิจารณาอย่าง

ละเอียดรอบคอบ และหาทางเลือกท่ีเป็นไปได้ไว้หลาย ๆ ทาง 

ขัน้ท่ี 5 การคิดและการทําให้กระจ่าง เป็นขัน้ท่ีทําให้จิตว่าง และในท่ีสุดก็เกิดความคิดท่ี

กระจา่งขึน้ 

ขัน้ท่ี 6 การสงัเคราะห์ เป็นการบรรจชุิน้สว่นตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั 

ขัน้ท่ี 7 การประเมินผล เป็นการคดัเลือกจากคําตอบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุ    

เสนอปัญหา 

นกัเรียนคดิเอง 

นกัเรียนคดิ      

ขึน้ใหม ่
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นิพนธ์  จิตต์ภกัดี (2549, หน้า 20-21) กล่าวว่ากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์มี 4 

ขัน้ตอน ดงันี ้

1.  ขัน้เตรียม อาศยัพืน้ฐานของกระบวนการ การสงัเกต การจําแนก และการทดลอง 

2.  ขัน้ฟักตวั เป็นขัน้ใช้เวลาสําหรับการครุ่นคดิ 

3.  ขัน้คิดออก เป็นขัน้ของการแสดงภาวะสร้างสรรค์อย่างแท้จริง คือ เห็นลู่ทางในการ

ริเร่ิมหรือสร้างสรรค์งานอยา่งแจม่ชดัโดยตลอด 

4.  ขัน้พิสจูน์ คือ ขัน้ของการทดลองซํา้ เพ่ือให้คําตอบถกูต้องแนน่อนเป็นกฎเกณฑ์ตอ่ไป 

ยพุิน  พิพิธกลุ (2549, หน้า 326) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ว่ามี 4 ขัน้ตอน 

ดงันี ้ 

1.  ขัน้เตรียม เป็นการรวมประสบการณ์เก่า ๆ  

2.  ขัน้ขดัแย้งยุง่ยาก เป็นระยะของการครุ่นคดิปัญหา 

3.  ขัน้ของการมองเห็น ความคิดเกิดขึน้ในสมองคิดคําตอบออกทันที เช่น ขณะท่ี 

Newton นัง่เลน่อยูเ่ห็นลกูแอปเปิลหลน่ก็เกิดความคดิขึน้ทนัที 

4.  ขัน้พิสจูน์ เป็นการตรวจสอบและปริมาณวา่ท่ีคิดจริงหรือไม ่

สมศกัดิ์  สินธุระเวชญ์ (2548, หน้า 34-36) กล่าวว่า การส่งเสริมและพฒันาความคิด

สร้างสรรค์ขึน้อยูก่บัปัจจยัตอ่ไปนี ้

1. บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ บคุคลท่ีมี

บทบาทสําคญัในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ได้แก่ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของเด็ก 

เพราะเป็นผู้ ท่ีใกล้ชิดท่ีสุดและเป็นครูคนแรกของลูก พืน้ฐานการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส่วน

หนึ่ง ได้แก่ การอบรมเลีย้งดูท่ีเหมาะสม และตอบสนองความต้องการของเด็กตามวัย ทัง้ด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ให้เจริญงอกงามอย่างตอ่เน่ืองพร้อมกนัไป ถ้าเด็กไม่ได้รับ

การกระตุ้นท่ีดี ท่ีถกูต้องในตอนต้นของชีวิตแล้ว ลกัษณะความสามารถท่ีติดตวัมาแตกํ่าเนิดก็จะไม่

เจริญงอกงามอีกตอ่ไป การเลีย้งลกูด้วยความรัก ความอบอุน่ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ลกูได้แสดง

ความคิดเห็น อภิปรายร่วมกัน ยอมรับการตดัสินใจ ตลอดจนการเล่ียงลูกแบบประชาธิปไตยมี

สง่เสริมคณุลกัษณะความคดิสร้างสรรค์ 

2. บทบาทของครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ครูท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถ

สอนลูกศิษย์ให้เป็นเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ได้ควรประกอบด้วยบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในด้าน

ตา่ง ๆ (อารี พนัธ์มณี, 2549, หน้า 95) ได้กลา่วถึงบคุลิกภาพท่ีจําเป็นของครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

คือ ควรเป็นผู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความรอบรู้ และเป็นแหล่งความรู้ มีความกระตือรือร้น 
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สนใจศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ นําเทคนิควิธีการสอนแปลก ๆ ใหม่ ๆ มาทดลอง สามารถชีแ้นะและ

กระตุ้นให้เดก็เกิดความคดิสร้างสรรค์ได้ 

3.  การสร้างบรรยากาศและการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์  การสร้างบรรยากาศในท่ีนี ้หมายถึง บรรยากาศในห้องเรียน โรงเรียนและภายในบ้าน 

ต้องเป็นบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยการยอมรับและกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ        

โรเจอร์ (Rogers, 1970, อ้างอิงใน อารี พนัธ์มณี, 2549, หน้า 89) พบว่า ภาวะท่ีส่งเสริมให้บคุคล

กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ ภาวะท่ีบคุคลรู้สึกปลอดภยั ซึ่งเกิดจากความรู้สึกว่าตวัเองมีคา่และ

ได้รับการยอมรับ รวมทัง้ภาวะท่ีมีเสรีภาพในการแสดงออกโดยไมถ่กูวิพากษ์วิจารณ์หรือประเมินคา่ 

4.  หลกัสตูร สภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมจะชว่ยทําให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

หลกัสตูรในโรงเรียนควรมีสว่นชว่ยในการสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดความคดิสร้างสรรค์ด้วย 

นิพนธ์  จิตต์ภกัดี (2549, หน้า 20 - 21) กล่าวว่ากระบวนการของความคิดสร้างสรรค์มี   

4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.  ขัน้เตรียม อาศยัพืน้ฐานของกระบวนการ การสงัเกต การจําแนก และการทดลอง 

2.  ขัน้ฟักตวั เป็นขัน้ใช้เวลาสําหรับการครุ่นคดิ 

3.  ขัน้คิดออก เป็นขัน้ของการแสดงภาวะสร้างสรรค์อย่างแท้จริง คือ เห็นลู่ทางในการ

ริเร่ิมหรือสร้างสรรค์งานอยา่งแจม่ชดัโดยตลอด 

4.  ขัน้พิสจูน์ คือ ขัน้ของการทดลองซํา้ เพ่ือให้คําตอบถกูต้องแนน่อนเป็นกฎเกณฑ์ตอ่ไป 

ยพุิน  พิพิธกลุ (2549, หน้า 326) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ว่ามี 4 ขัน้ตอน 

ดงันี ้ 

1.  ขัน้เตรียม เป็นการรวมประสบการณ์เก่า ๆ  

2.  ขัน้ขดัแย้งยุง่ยาก เป็นระยะของการครุ่นคดิปัญหา 

3.  ขัน้ของการมองเห็น ความคิดเกิดขึน้ในสมองคิดคําตอบออกทันที เช่น ขณะท่ี 

Newton นัง่เลน่อยูเ่ห็นลกูแอปเปิลหลน่ก็เกิดความคดิขึน้ทนัที 

4.  ขัน้พิสจูน์ เป็นการตรวจสอบและปริมาณวา่ท่ีคิดจริงหรือไม ่

ฮอล์แมน (Hallman, 1971, อ้างถึงใน สายสุนีย์ ศกุรเตรีย์, 2547, หน้า 17-18) ได้ให้

ข้อเสนอแนะในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์แก่นกัเรียน ดงันี ้

1. ให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากความคิดริเร่ิมของตวัเอง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้

นกัเรียนอยากเป็นผู้ ค้นพบและอยากเป็นผู้ทดลอง 
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2. จดับรรยากาศในการเรียนรู้แบบเสรี ให้นกัเรียนมีอิสระในการคิดและการอสดงออกท่ีมี

อิสระในการศกึษาค้นคว้าในกรอบของความสนใจ และความสามารถของเขาครูต้องไม่กระทําตวั

เป็นเผดจ็การทางความคดิ 

3. สนบัสนุนให้นกัเรียนเรียนรู้เพิ่มขึน้ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนเกิด

ความสนใจท่ีจะเรียนรู้เพิ่มขึน้ด้วยตนเอง 

4. ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยยั่วยุให้นกัเรียนคิดหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ข้อมูลในรูปแบบท่ีแปลกใหม่กว่าเดิม ส่งเสริมการคิดจินตนาการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้า

เส่ียงทางสตปัิญญา (Intellectual Risk) 

5. ไมเ่ข้มงวดกบัผลหรือคําตอบหรือข้อสรุปท่ีได้จากการค้นพบของนกัเรียนจนเกินไป ครู

ต้องไม่ให้ความสําคญัของความคลาดเคล่ือนจนเกินไปนกั ต้องยอมรับว่าความคลาดเคล่ือนและ

ความผิดพลาดนัน้เป็นเร่ืองปกตท่ีิเกิดขึน้ได้ 

6. สง่เสริมให้นกัเรียนมีความยืดหยุ่นทางสติปัญญา (Intellectual Flexibility) โดยยัว่ยใุห้

นกัเรียนคิดหาคําตอบหรือแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี ด้วยการพยายามคิดหาความหมายใหม่ โดยใช้

ประสบการณ์เดมิในบริบทใหม ่ไมย่ดึมัน่กบัประสบการณ์เดมิเพียงด้านเดียว   

7. สนบัสนุนให้นกัเรียนรู้จกัประเมินผลสมัฤทธ์ิและความก้าวหน้าของตนด้วยตนเองให้

นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ และรู้จกัประเมินตนเอง พยายาม

หลีกเล่ียงการใช้เกณฑ์มาตรฐานหรือข้อสอบมาตรฐาน 

8. ส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นผู้ ว่องไวต่อการรับรู้ในสิ่งเร้า ทัง้ในด้านความรู้สึกและปัญหา

ด้านสงัคมและบคุคล 

9. สง่เสริมให้นกัเรียนตอบปัญหาประเภทปลายเปิดท่ีมีความหมายและไม่มีคําตอบท่ีเป็น

จริง ท่ีแนน่อน ตายตวั คําถามประเภทนีจ้ะสนบัสนนุให้นกัเรียนค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 

10.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนเป็นผู้จดัเตรียมวัสดอุุปกรณ์และเคร่ืองมือด้วยตนเอง ซึ่งจะ

เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เข้าใจกระบวนการโดยตลอด 

11.  ฝึกให้นกัเรียนต่อสู้กบัความล้มเหลวและความคบัข้องใจ ผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

มกัมีความสามารถท่ีจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีคลมุเครือและสามารถจดัการกับสถานการณ์เหล่านัน้

ได้อยา่งเหมาะสม 

12. ฝึกให้นักเรียนพิจารณาปัญหาในภาพรวมมากกว่าพิจารณาปัญหาย่อยๆ ให้รู้จัก

บรูณาการปัญหาและเข้าใจปัญหาเหลา่นัน้ 
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 สรุปกระบวนการคิดสร้างสรรค์คือวิธีการคิดหรือกระบวนการทํางานของสมองอย่างมี

ขัน้ตอนตลอดจนคิดแก้ปัญหาได้สําเร็จ  ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความคิด

สร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีมีในตวัเด็กสามารถส่งเสริมให้พฒันาได้ แต่จะพฒันาได้มากหรือน้อยเพียงใด

ขึน้อยูก่บัวิธีการสง่เสริมตา่ง ๆ และต้องใช้เทคนิคการสอนท่ีสามารถกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์มีหลายวิธี  

       3.7  การวัดความคิดสร้างสรรค์ 

อารี  พนัธ์มณี (2549, หน้า 109) กล่าวว่าการวดัความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงแตจ่ะทําให้

ทราบระดบัความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และเป็นข้อมูลให้สามารถจดัโปรแกรมการเรียนการสอน

และกิจกรรมให้สอดคล้องเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเท่านัน้ แต่ยังสามารถสกัดกัน้

อุปสรรคต่อการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ด้วย นบัว่าผลของการวัดความคิดสร้างสรรค์จะทําให้

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้สมบูรณ์ขึน้ สําหรับวิธีการวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนัน้

สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. การสงัเกต หมายถึง การสงัเกตพฤตกิรรมของบคุคลท่ีแสดงออกเชิงสร้างสรรค์  

อับราฮัม (Abraham, 1972 อ้างอิงใน อารี พนัธ์มณี, 2549, หน้า 199) ได้ศึกษาความคิด

จินตนาการแบบตา่ง ๆ และได้ใช้วิธีการสงัเกตเป็นวิธีการวกัวิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธี ในการพยายาม

วดัความคิดจินตนาการของเด็กจากพฤติกรรมการเล่นและการทํากิจกรรม โดยสงัเกตพฤติกรรม 

การเลียนแบบ การทดลอง การปรับปรุง และตกแตง่สิ่งตา่ง ๆ การแสดงละคร การชําคําอธิบายและ

บรรยายให้เกิดภาพพจน์ชัดเจน ตลอดจนการเล่นนิทาน การแต่งเร่ืองใหม่ การคิดเกมใหม่ ๆ 

ตลอดจนพฤติกรรมท่ีแสดงความรู้สึกซาบซึง้ต่อความสวยงาม เป็นต้น มาร์กี (Markey, 1935 

อ้างอิงใน อารี พนัธ์มณี, 2549, หน้า 199) ยงัสรุปข้อคิดไว้ว่า ไม่มีวิธีการทดสอบด้วยวิธีเดียวท่ีจะ

วัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ครอบคลุมทุกด้าน และวิธีหนึ่ง ๆ จะไม่สามารถวัดความคิด

สร้างสรรค์ของเดก็ได้ทกุวยัและทกุระดบัชัน้ ทอร์แรนซ์ 

2. การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากสิ่งเร้าท่ีกําหนด เป็นการถ่ายทอด

ความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถส่ือความหมายได้ สิ่งเร้าท่ีกําหนดให้เด็ก

อาจเป็นวงกลมส่ีเหล่ียม แล้วให้เดก็วาดภาพตอ่เตมิให้เป็นภาพ 

3. รอยหยดหมึก หมายถึง การให้เด็กได้ดภูาพรอยหยดหมึกแล้วคิดตอบจากภาพท่ีเด็ก

เห็นมกัใช้กบัเดก็วยัประถมศกึษา เพราะเดก็สามารถอธิบายได้ดี 

4. การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความจากหวัข้อท่ี

กําหนด และการประเมินจากงานศลิปะของนกัเรียน นกัจิตวิทยามีความเห็นสอดคล้องกนัว่าเด็กวยั
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ประถมศึกษาเป็นช่วงจุดวิกฤตของการพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานศิลปะจากการศึกษา

ประวตัิบุคคลสําคญัของนกัประดิษฐ์ นกัวิทยาศาสตร์เอกของโลก เช่น นิวตนั เจมส์ ฮิลเลอร์ และ

ปาสคาล พบว่าบคุคลเหล่านีไ้ด้แสดงแววสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์และสร้างผลงานชิน้แรกเม่ือ

อยูใ่นวยัประถมศกึษาเป็นสว่นใหญ่ 

5. แบบทดสอบ หมายถึง การให้เด็กทําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานซึ่งเป็น

ผลมาจากการวิจยัเก่ียวกบัธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มีทัง้

การใช้ภาษาเป็นส่ือและการใช้ภาพเป็นส่ือ เพ่ือเร้าให้เด็กแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์แบบทดสอบมี

การกําหนดเวลาด้วย ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมใช้กนัมาก เชน่ แบบทดสอบความคิดแบบทดสอบความคิด

สร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการวดัพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นระบบ  ซึ่งหากใช้

ควบคู่กบัแบบสํารวจพฤติกรรมหรือแบบสงัเกตพฤติกรรม  ความคิดสร้างสรรค์  ก็ย่ิงจะช่วยให้ได้

ข้อมลูท่ีใกล้เคียงและถกูต้องตรงกบัความเป็นจริงมากย่ิงขึน้ 

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ (Torrance  Test  of  Creative  

Thinking) ศาสตราจารย์  ดร.  อี  พอล  ทอร์แรนซ์  แห่งมหาวิทยาลยัจอร์เจีย  สหรัฐอเมริกา  เป็น

ผู้พฒันาเคร่ืองมือวดัความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งมีทัง้แบบสํารวจ  แบบทดสอบหลายรูปแบบ  สําหรับ

แบบทดสอบทอร์แรนซ์ได้พฒันาขึน้ภายในขอบเขตและเนือ้หาทางการศกึษา  ซึ่งเป็นโปรแกรมการ

วิจัยระยะยาวท่ีเน้นเฉพาะประสบการณ์ในห้องเรียน  ท่ีสนับสนุนหรือเร้าให้เด็กเกิดความคิด

สร้างสรรค์ 

แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์  มีดงัตอ่ไปนี ้

1. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัรูปภาพ (Thinking  Creatively  with  

Picture)  มี 2 แบบ คือ  แบบ  ก  และแบบ ข 

2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัภาษา (Thinking  Creatively  with   

Words)  มี 2 แบบ คือ  แบบ  ก  และแบบ ข 

3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัเสียงและภาษา (Thinking  Creatively  

with   Sounds  and  Words  :  Sounds  and  Images) 

4. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัการปฏิบตัิและการเคล่ือนไหว (Thinking  

Creatively   in  Action  and  Movement) 

สําหรับในท่ีนีจ้ะกล่าวเฉพาะแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ 

(Thinking  Creatively  with  Picture)  มี 2 แบบ คือ  แบบ  ก  และแบบ ข 
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1. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพเป็นส่ือแบบ ก แบบทดสอบ

ความคดิสร้างสรรค์โดยอาศยัรูปภาพมี 2 แบบ  คือ  แบบ  ก  และแบบ  ข  เป็นแบบทดสอบคูข่นาน  

ซึง่ทอร์แรนซ์ได้กําหนดสิ่งเร้าให้มีลกัษณะคล้ายกนั  มีจดุมุง่หมายเดียวกนั  แตแ่ตกตา่งกนัในสิ่งเร้า

ท่ีกําหนด  แบบทดสอบทัง้แบบ  ก  และแบบ  ข  ให้สําหรับเดก็ชัน้อนบุาล  -  อดุมศกึษา 

แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัรูปภาพแบบ  ก  ประกอบด้วย  แบบสอบย่อย  

3  ชดุ  ซึง่ทอร์แรนซ์เรียกแบบสอบย่อยว่ากิจกรรม   แบบย่อยจึงประกอบด้วยกิจกรรม  3  กิจกรรม  

ดงันี ้

กิจกรรมชดุท่ี  1  การวาดภาพ  (Picture  Construction)  โดยให้เด็กตอ่เติมภาพจากสิ่ง

เร้าท่ีกําหนด  เป็นกระดาษสติก๊เกอร์สีเขียว  รูปไข ่  ให้เดก็ตอ่เตมิภาพให้แปลกใหม่  น่าต่ืนเต้นและ

นา่สนใจท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้   แล้วให้ตัง้ช่ือภาพท่ีวาดแล้วให้แปลกท่ีสดุ 

กิจกรรมชดุท่ี  2  การตอ่เติมภาพให้สมบรูณ์ (picture  Completion)  โดยให้เด็กตอ่เติม

ภาพจากสิ่งเร้าท่ีกําหนดเป็นเส้นในลกัษณะต่าง ๆ  มีจํานวน  10  ภาพ  เป็นการตอ่เติมภาพให้

แปลก   นา่สนใจ  และน่าต่ืนเต้นท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้  แล้วตัง้ช่ือภาพท่ีตอ่เติมเสร็จแล้วให้แปลก

และนา่สนใจด้วย 

กิจกรรมชุดท่ี 3 การใช้เส้นคู่ขนาน  (Pararell  Line)  โดยให้เด็กต่อเติมภาพจากเส้น

คูข่นาน  จํานวน  30  คู่   เน้นการประกอบภาพโดยใช้เส้นคูข่นานเป็นส่วนสําคญัของภาพและต่อ

เตมิภาพให้แปลก  แตกตา่งไมซํ่า้กนั  แล้วตัง้ช่ือภาพท่ีตอ่เตมิแล้วด้วย 

การทําแบบทัง้  3 กิจกรรม  เน้นการวาดภาพให้แปลก  น่าต่ืนเต้น  น่าสนใจและวาดจาก

ความคิดของเด็กเอง  หรือแสดงเอกลกัษณ์ของภาพ  กิจกรรมทัง้  3  ชดุ  ใช้เวลาทดสอบกิจกรรม

ชดุละ  10  นาที  เม่ือหมดเวลากิจกรรมก็ต้องเร่ิมทํากิจกรรมชดุถดัไปทนัที  กิจกรรมทัง้  3 ชดุจึงใช้

เวลา  30  นาที 

2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัรูปภาพเป็นส่ือแบบ ข แบบทดสอบนีมี้

ลกัษณะเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบ  ก  จะแตกต่างกันเฉพาะสิ่งเร้าท่ีกําหนด กล่าวคือ ใน

กิจกรรมชุดท่ี 1 เป็นการวาดภาพ  โดยให้เด็กต่อเติมจากกระดาษสติ๊กเกอร์สีส้มเป็นรูปคล้ายไส้

กรอก   กิจกรรมชดุท่ี  2  การวาดภาพให้สมบรูณ์  โดยให้เดก็ตอ่เตมิจากเส้นลกัษณะตา่ง ๆ  ซึ่งตา่ง

กบัแบบ  ก  และกิจกรรมชดุท่ี  3  การใช้วงกลม (Circles)  โดยให้เด็กตอ่เติมภาพจากสิ่งเร้าท่ีเป็น

วงกลมขนาดเดียวกนัจํานวน  30  วง 

ในการทดสอบ  ผู้ ทําการทดสอบควรสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองกับเด็กไม่ให้เด็กเกิด

ความหวาดกลวั  ต่ืนเต้น  และคํานงึถึงคะแนนได้ตก  การใช้คําพดูกระตุ้นและสร้างแรงจงูใจให้เด็ก
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เป็นสิ่งจําเป็นในการทําแบบทดสอบ   ในทํานองท่ีวา่  “วนันีค้รูมีเกมสนกุ ๆ  มาให้นกัเรียนเล่น  โดย

จะให้นกัเรียนวาดภาพตามท่ีนกัเรียนคิดว่าแปลกใหม่ท่ีสดุ  ซึ่งไม่เคยมีใครวาดมาก่อน   พยายาม

วาดภาพให้แตกตา่งจากคนอ่ืน ๆ  และขอให้นกัเรียนจงสนกุสนานกบัการวาดภาพในวนันี ้

กล่าวโดยสรุป  คําชีแ้จงในแบบทดสอบเน้นความสนุกสนาน  มุ่งขจัดความกลัวและ

พยายามให้เดก็เกิดความสะดวกสบาย  กระตุ้นให้เกิดความอบอุ่นทางจิตใจ  แบบทดสอบนีใ้ช้เป็น

แบบทดสอบกลุม่หรือรายบคุคลก็ได้ 

การตรวจให้คะแนน การให้คะแนนความคดิสร้างสรรค์แบง่ออกเป็น  3  ด้าน  ดงันี ้

1. ความคิดคล่องตวั  (Fluency)  หมายถึง  ความสามารถในการคิดหาคําตอบได้อย่าง

คลอ่งแคล่ว  รวดเร็ว  และมีปริมาณการตอบสนองได้มากในเวลาจํากดั  คะแนนความคิดคล่องตวั  

คือ  คะแนนท่ีได้จากการวาดภาพท่ีชดัเจน  ส่ือความหมายได้ในแตล่ะกิจกรรม  เช่น กิจกรรมท่ี  1  

ความคิดคล่องตัวมีเพียง  1  คะแนน  กิจกรรมชุดท่ี  2  คะแนนความคิดคล่องตัวสูงสุด  30  

คะแนน 

2. ความคิดริเร่ิม  (Originality)  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการคิดสิ่งแปลก

ใหม ่ ไมซํ่า้กบัผู้ อ่ืน  โดยใช้เกณฑ์คําตอบของกลุม่ตัง้แต ่1 – 5  เปอร์เซ็นต์  จดัเป็นความคิดท่ีแปลก

และได้คะแนนมากท่ีสดุ 

3. ความคดิริเร่ิม (Originality) หมายถึงให้คะแนนตามสดัส่วนของความถ่ีของคําตอบ คํา

หรือประโยดท่ีแปลกใหม่  ถ้านักเรียนตอบซํา้กันมากๆ ก็ได้คะแนนน้อย  ถ้าตอบย่ิงซํา้กับคนอ่ืน

น้อยหรือไมซํ่า้กบัคนอ่ืนเลย  จะได้คะแนนมาก     

สรุปได้ว่าทอร์แรนซ์ได้จดัลกัษณะของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัรูปภาพ

เป็นส่ือแบบ  ข  เน้นความสนกุสนาน  มุง่ขจดัความกลวัและพยายามให้เด็กเกิดความสะดวกสบาย  

กระตุ้นให้เกิดความอบอุ่นทางจิตใจ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ผู้ วิจยัจึงได้นําแบบทดสอบนีม้าใช้

ในงานวิจยั    

 

4.  งานศิลปะ 

 ศลิปะเป็นสิ่งท่ีอยูคู่ก่บัสงัคมมนษุย์มาช้านาน ซึง่อาจถือได้วา่เป็นกิจกรรมหนึ่งของมนษุย์ท่ี

สะท้อนให้เห็นถึงทศันคติ  ความเช่ือ  ชีวิตความเป็นอยู่ของสงัคมมาแตบ่รรพกาลจวบจนปัจจุบนั  

สิ่งท่ีเรียกว่าศิลปะนัน้หมายถึง ผลงานงานของมนษุย์ในแขนงจิตกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  

สถาปัตยกรรม  วรรณกรรม  ดนตรีและนาฏกรรม  ท่ีมีคณุลกัษณะเฉพาะตวั  ตลอดจนวิธีการสร้าง
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ผลงานซึ่งอาศยัส่ือในการแสดงออกมา  โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมท่ีแสดงออกมาทางทศันศิลป์  

ด้วยการระบายสี 

 

       4.1  ความหมายศิลปะ 

ศิลปะเป็นคําท่ีมีนิยามความหมายอย่างกว้างขวาง  แต่ยงัหาข้อสรุปเป็นคําจํากดัความ

แนน่อนตายตวัไมไ่ด้  เน่ืองจากศลิปะเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีศิลปินพยายามใช้แนวคิดและรูปแบบ

ท่ีแปลกแตกตา่งไปจากเดิมตลอดเวลา  นบัตัง้แตส่มยัคลาสสิกของกรีก  ซึ่งอยู่ระหว่าง 300 – 450 

ปี  ก่อนคริสตกาล  ได้มีนกัคดินกัปรัชญาเร่ิมให้ความสนใจตอ่งานศลิปะ และสาระเก่ียวกบั 

ความงาม  โดยมีผู้ ให้นิยามศิลปะทัง้ความหมายกว้างและเฉพาะเจาะจง  ซึ่งมีทัง้ความเห็น

สอดคล้องและแตกตา่งกนัมากมายดงันี ้ (ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์, 2542, หน้า 62-63) 

เพลโต้ (Plato)  นกัปราชญ์ชาวกรีกได้ให้คํานิยาม  ศลิปะ  หมายถึง  การจําลองแบบ 

 (Art as  Imitation) จากธรรมชาต ิ โดยมีความเห็นวา่สิ่งตา่ง ๆ ในโลกนีล้้วนเป็นการเลียนแบบและ

การรับรู้สิ่งต่าง ๆ จากธรรมชาติเป็นเพียงความเช่ือ  ซึ่งเปล่ียนแปลงได้  สําหรับความจริงนัน้มีอยู่

เพียงในอดุมคตเิทา่นัน้  และในทศันะของ  อริสโตเตลิ (Aristotle) ซึง่เป็นศษิย์ของเพลโต้  ได้อธิบาย

เพิ่มเติมว่า  ศิลปะไม่เป็นเพียงการลอกเลียนแบบของคณุลกัษณะรูปทรงภายนอกแตต้่องสามารถ

แสดงออกถึงลกัษณะภายในของสิ่งนัน้ ๆ ด้วย  เม่ือวาดรูปคนสิ่งสําคญัไม่ใช่เพียงวาดให้เหมือน    

ท่ีสุดแต่ต้องสามารถถ่ายทอดแสดงออกถึงบุคลิกภาพหรืออารมณ์ความรู้สึก (Art as  Representation)       

ของคน ๆ นัน้ด้วย 

จอห์น  ดิวอี ้(John  Dewey) นักปราชญ์ชาวอเมริกันมีความเห็นว่า  ศิลปะ  คือ 

ประสบการณ์ ของศิลปิน (Art  as  Experience) เพราะศิลปินเป็นบคุคลท่ีสมารถสมัผสัชีวิตและ

เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ด้วยความรู้สกึลกึซึง้  เข้มข้นกว่าคนธรรมดาทัว่ไป  เรียกว่า  ประสบการณ์แท้  คือ

ประสบการณ์ท่ี ฝ่ังใจ  มีความหมาย  มีความแจ่มชัดของอารมณ์  ศิลปินจึงสามารถนํา

ประสบการณ์เหล่านัน้มาถ่ายทอดหรือส่ือไปยงัผู้ อ่ืนผ่านงานศิลปะ  ดงันัน้ศิลปะท่ีมีประสบการณ์

แท้ในชีวิตมากก็จะสามารถรับสารท่ีศลิปินส่ือในผลงานได้ลกึซึง้กวา่ผู้ มีประสบการณ์ในชีวิตน้อย 

ลีโอ  ตอลสตอย(Leo Tolstoy)  ในทศันะว่า  ศิลปะเป็นการแสดงออก (Art  Expression) 

ด้านอารมณ์และความรู้สึกเพ่ือส่ือสารไปยงัผู้ อ่ืนให้เกิดการรับรู้ร่วมกับศิลปิน  นัน่คือ  ศิลปะเป็น

วิธีการส่ือสารระหวา่งมนษุย์ในขณะท่ีภาษาส่ือสารความคิด  ศลิปะทําหน้าท่ีส่ือสารความรู้สกึ 

เบเนเดตโต  โครเช่ (Benedetto  Croce)  เน้นว่า  ศิลปะเป็นทศันะวิสยัหรือการหยัง่รู้ 

(Art  is  vision  or  intuition) และศิลปินเป็นการแสดงของการสงเคราะห์อย่างสนุทรีในจิตใจ  (Art  
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is  the  expression  of  spiritual  synthesis)  การแจ้งเห็นหมายถึง  มนษุย์จะมองเห็นความจริง

ใหมท่ี่ไมเ่คยเห็นใจสิ่งนัน้มาก่อน  ศลิปะ  คือ  การเห็นแจ้งและการเห็นแจ้งก็คือการแสดงออก 

รีด (Reed) สรุปว่าศิลปะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ (Art  is  not  Imitation  of  

Nature) หากศิลปะเป็นเพียงการเลียนแบบธรรมชาติ  ผู้สามารถเขียนภาพได้เหมือนหรือใกล้เคียง

ธรรมชาติมากท่ีสุด  ก็คงได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่ามากท่ีสุด  แต่ท่ีแท้จริงแล้วศิลปินวาดรูป

ทิวทศัน์  จุดมุ่งหมายของศิลปินไม่ได้ต้องการแสดงภาพท้องฟ้าท่ีเหมือนท้องฟ้าท่ีสุด  ภาพทะเลท่ี

เหมือนทะเลมากท่ีสุดแต่ต้องการส่ือความหมายหรืออารมณ์บางสิ่งบางอย่างท่ีศิลปินได้สัมผัส

เก่ียวกับท้องฟ้าหรือท้องทะเลนัน้  ท้องฟ้าอาจหมายถึงความปลอดโปร่ง  ความมีเสรี  และคล่ืน

แสดงถึงความป่ันป่วนบ้าคลัง่ของอารมณ์ท่ีสบัสน  เป็นต้น 

นอกจากนีค้วามหมายตามพจนานุกรมศพัท์ศิลปะ  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2541  

ได้ระบไุว้วา่  ศิลปะ  หมายถึง  ผลแห่งพลงัความคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์ท่ีแสดงออกในรูปลกัษณ์

ตา่ง ๆ ให้ปรากฏ  ซึ่ง  สุนทรียภาพ  ความประทบัใจหรือความสะเทือนอารมณ์หรือเพ่ือตอบสนอง

ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีหรือความเช่ือในลทัธิศาสนา( ราชบณัฑิตยสถาน, 2541, หน้า 46) 

กมล  เวียสุวรรณ และ นิตยา  เวียสวุรรณ (2541, หน้า 5) กล่าวว่าศิลปะเป็นกิจกรรมท่ี

มนษุย์เป็นผู้สร้างสรรค์แสดงออกจากความรู้สึกนึกคิด  และอารมณ์จากมโนภาพท่ีได้รับจากความ

จริงหรือจินตนาการท่ีคดิฝันขึน้  โดยใช้ศลิปะเป็นส่ือกลางให้ผู้ อ่ืนสามารถเข้าใจในอดุมการณ์นัน้ 

สิริพรรณ  ตันติรันต์ไพศาล (2545, หน้า 8) กล่าวว่า  คําว่า Art ในภาษาอังกฤษมี

รากฐานมาจากภาษาลาตินว่า Ars  ซึ่งหมายถึง  ทกัษะหรือความชินิชํานาญ  หรือความสามารถ

พิเศษ  ศลิปะทางภาษาจีนใช้คําว่า  ยิป  ซู  มีความหมายถึง  การฝึกฝนทางทกัษะเช่นกนั  ส่วนคํา

วา่ศลิปะในภาษาไทยมาจากภาษาสนัสกฤตว่าศิลปะ  ภาษาบาลีว่า  สิปป  มีความหมายว่า  ฝีมือ

ยอดเย่ียม  หรือศลิปะเก่ียวข้องกบัทกัษะหรืองานฝีมือ (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. 2530 

: 771) โดยความหมายรวมถึง  ความพยายามอนัเกิดจากจิตสํานึกในอนัท่ีจะสร้างสรรค์  สี  รูปทรง  

เส้น  เสียง  ลีลาการเคล่ือนไหวและปรากฏการณ์ด้านอ่ืน ๆ ท่ีแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดหรือ

อารมณ์ (วิรุณ  ตัง้เจริญ, 2526, หน้า 39) 

มานพ  ถนอมศรี  (2546, หน้า 14)  กล่าวว่า  ศิลปะเป็นผลงานสร้างสรรค์จากภูมิ

ปัญญาของมนษุย์ท่ีถ่ายทอดออกมาโดยผ่านส่ือเทคนิคต่าง ๆ มีหลากหลายรูปแบบและผลงานท่ี

จะได้รับการยกยอ่งวา่เป็นศลิปะนัน้  ต้องมีคณุคา่ตอ่จิตใจ   หรือก่อให้เกิดการสะเทือนอารมณ์ 

จากความหมายศิลปะสรุปได้ว่าศิลปะหมายถึงการจําลองแบบ (Art as  Imitation) จาก

ธรรมชาติ  โดยมีความเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกนีล้้วนเป็นการเลียนแบบและการรับรู้สิ่งต่าง ๆ จาก
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ธรรมชาติเป็นเพียงความเช่ือ  ซึ่งเปล่ียนแปลงได้ประสบการณ์ ของศิลปิน (Art  as  Experience) 

เพราะศิลปินเป็นบคุคลท่ีสมารถสมัผสัชีวิตและเหตกุารณ์ต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกลึกซึง้  เข้มข้นกว่า

คนธรรมดาศลิปะเป็นการแสดงออก (Art  Expression) ด้านอารมณ์และความรู้สึกเพ่ือส่ือสารไปยงั

ผู้ อ่ืนให้เกิดการรับรู้ร่วมกบัศิลปิน  ศิลปะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ (Art  is  not  Imitation  of  

Nature) หากศิลปะเป็นเพียงการเลียนแบบธรรมชาติ  ผู้สามารถเขียนภาพได้เหมือนหรือใกล้เคียง

ธรรมชาติมากท่ีสุด  ก็คงได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่ามากท่ีสุด  เป็นกิจกรรมท่ีมนุษย์เป็นผู้

สร้างสรรค์แสดงออกจากความรู้สึกนึกคิด  ทกัษะหรือความชินิชํานาญ  หรือความสามารถพิเศษ  

เป็นผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของมนุษย์ท่ีถ่ายทอดออกมาโดยผ่านส่ือเทคนิคต่าง ๆ มี

หลากหลายรูปแบบ 

      4.2  ลักษณะรูปแบบงานศิลปะ 

ศลิปะเป็นผลงานท่ีแสดงออกด้วยการขีดเขียน  การวาด และระบายสี เพ่ือให้เกิดภาพ เป็น

งานศิลปะท่ีมี  2  มิติ เป็นรูปแบน ไม่มีความลึกหรือนนูหนา แตส่ามารถเขียนลวงตาให้ เห็นว่ามี

ความลกึหรือนนูได้ 3 มิตไิด้และถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวมีลกัษณะรูปแบบงานศลิปะดงันี ้

4.2.1 ศลิปะประเพณี  

          จิตรกรรมประเพณี หมายถึง จิตรกรรมท่ีมีเนือ้หาและรูปแบบเฉพาะตวัแสดงความ

เป็นเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์  ท้องถ่ิน ชาติหรือประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ทัง้ด้านรูปแบบ เนือ้หา 

วัสดุท่ีใช้และวิธีการทํา หรือมีแนวทางในการปฏิบตัิสืบทอดต่อกันมาเป็นแบบแผนท่ีชดัเจนโดย

เปล่ียนแปลงไมไ่ด้ เชน่ จิตรกรรมกรีก จิตรกรรมอียิปต์ จิตรกรรมโรมนั และจิตรกรรมไทย จิตรกรรม

ไทย  ได้แก่ จิตรกรรมท่ีมีแบบแผนในการสร้างสืบทอดมาแต่โบราณ เป็นลกัษณะท่ีคิดค้นขึน้ใช้ใน

การสร้างจิตรกรรมของไทยโดยเฉพาะ เช่นเป็นภาพแบบ 2 มิติ มีเพียงความกว้างและความยาวไม่

มีความลึก แสดงรูปร่างท่ีอ่อนช้อยด้วยเส้น เป็นเร่ืองราวทางพุทธประวตัิ วรรณคดี มกัเขียนอยูบ่น

ฝาผนงัอาคาร เชน่ โบสถ์ วิหาร ซึง่เรียกวา่ จิตรกรรมฝาผนงั 

4.2.2  จิตรกรรมสร้างสรรค์ 

           จิตรกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง จิตรกรรมท่ีมีเนือ้หาและรูปแบบท่ีไม่แสดงความ

เป็นหนึ่งชาติใดโดยเฉพาะ อาจมีลกัษณะนานาชาติหรือลกัษณะเฉพาะตวัของศิลปินท่ีคิดค้นขึน้ 

เม่ือเอย่ถึงจิตรกรรมสร้างสรรค์มกัหมายถึงจิตรกรรมของประเทศในยโุรปและอเมริกา ท่ีสร้างสรรค์

ขึน้ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจบุนั หรือท่ีเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ จิตรกรรมสากล 

           จิตรกรรมสากลในปัจจุบันนี ้พัฒนาเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยเป็นมาในอดีต 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองของการสร้างสรรค์ทางด้านรูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีการค้นคิดสิ่ง
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ใหม่ๆ  เพิ่มขึน้มาอีกมากมาย จิตรกรรมสากลท่ีสร้างขึน้ในทกุวนันีนิ้ยมเรียกจิตรกรรมสมยัใหม่หรือ

จิตรกรรมสร้างสรรค์ 

 

4.3  องค์ประกอบของจิตรกรรมสร้างสรรค์ 

จิตรกรรมสร้างสรรค์โดยทัว่ไปมีองค์ประกอบสําคญั 3 ประการคือ 

4.3.1  องค์ประกอบด้านรูปแบบ หมายถึง การถ่ายทอดความคิด และเร่ืองราวออกไปสู่

ผลงานท่ีสร้างขึน้ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งท่ีมาจากธรรมชาติ เหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่างๆ โดยให้

ความสําคญักบัความแปลกใหม ่หรือการริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นหลกั 

จิตรกรรมสากลสมยัใหม่อาจให้ความสําคญักับเนือ้หาเร่ืองราวเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ แต่

นําเอาขัน้ตอนของการทํางานหรือแบบอยา่งอนัเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์มาเป็นเนือ้หาในการ

แสดงออกของผลงานก็ได้ 

4.3.2  องค์ประกอบด้านรูปแบบ หมายถึง แบบอย่างของผลงานจิตรกรรมท่ีปรากฏแก

สายตา มีลักษณะอย่างใดเป็นการค้นคิดขึน้มาใหม่หรือไม่ งดงามมากน้อยเพียงใด รูปแบบของ

จิตรกรรมสมยัใหมม่กัเป็นสิ่งท่ีศลิปินประดษิฐ์ขึน้โดยยึดถือความคิดสร้างสรรค์เป็นสําคญั หากเป็น

รูปแบบท่ีมีท่ีมาจากธรรมชาติ ก็จะต้องนําธรรมชาตินัน้มาดดัแปลงจนเกิดลักษณะใหม่ขึน้ จน

อาจจะไมเ่หลือเค้ารอยของเดมิอยูเ่ลย เชน่รูปแบบนามธรรม(Abstract Art) 

จิตรกรรมสากลสมยัใหม่ในปัจจุบนั อาจไม่จํากัดอยู่ในแบบใดๆโดยเฉพาะ แตไ่ด้เข้าไป

ผสมกับศิลปกรรมแขนงอ่ืนๆ เช่น ประติมากรรม ทําให้เกิดเป็นผลงานผสมระหว่างจิตรกรรมและ

ประตมิากรรมขึน้ เรียกวา่ งานประสม 

4.3.3  องค์ประกอบทางด้านวสัดอุปุกรณ์ หมายถึง การเลือกวสัดอุปุกรณ์ในการทํางานท่ี

เหมาะสมกับจิตรกรรมสากลสมัยใหม่ทัง้ในด้านเนือ้หาและในด้านรูปแบบ โดยยึดถือความคิด

สร้างสรรค์เป็นหลักสําคญั เช่น การใช้ม้วนกระดาษแทนพู่กันวาดภาพระบายสี หรือการใช้กลีบ

ดอกไม้มาระบายแทนลงบนภาพ 

ในการสร้างสรรค์ จิตรกรรมสากลสมัยใหม่ให้ความสําคญัต่อการคิดค้นสิ่งใหม่ เพ่ือใช้

แทนวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเคยใช้มา โดยถือว่าวสัดอุปุกรณ์ท่ีแปลกใหม่เหล่านัน้คือ

สว่นหนึง่ของการสร้างสรรค์จิตรกรรมสากลสมยัใหมด้่วย 

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยสําคัญของการสร้างจิตรกรรมสากลในสมยัปัจจุบนัได้เปล่ียนจาก

ความงดงามทางด้านรูปแบบ และความสมบูรณ์ทางด้านเนือ้หามาสู่การแสดงออกทางความคิด

สร้างสรรค์ 
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สรุปได้วา่ศลิปะและองค์ประกอบศลิปะทําให้เกิดสร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ซํา้แบบ

ใคร หรือไม่เคยมีผู้ ใดคิดทํามาก่อนเลย หรือนําสิ่งท่ีมีอยู่แล้วมาต่อเติมเสริมแต่ง ดดัแปลงให้เกิด

เป็นสิ่งใหมข่ึน้ 

       

4.4  โครงสร้างองค์ประกอบศิลป์ 

การนําสิ่งต่างๆ มาประยุกต์ ดดัแปลง สร้างสรรค์ จัดร่วมเข้าด้วยกัน ตามสดัส่วนรูปร่าง 

รูปทรงตรงตามคุณสมบัติของสิ่งนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีมี ความเหมาะสมส่วนจะเกิดความ

งดงาม น่าสนใจหรือไม่นัน้ ย่อมขึน้อยู่กับการนําเสนอภาพรวมของงาน ว่ามีการส่ือถึงเร่ืองราว 

วตัถปุระสงค์ ในงานการออกแบบซึง่ประกอบด้วย 

4.4.1 จุด (Dot) คือ  ทศันธาตุท่ีเล็กท่ีสุดและมีมิติเป็นศนูย์  มีความกว้าง  ความยาว  

และความหนาน้อยมาก  จดุสามารถแสดงตําแหน่งได้เม่ือสีบริเวณว่างรองรับ  จดุถือเป็นทศันธาต ุ 

หรือพืน้ฐานเบือ้งต้นท่ีสดุในการสร้างงานทางทศันศิลป์  จดุเป็นต้นกําเนินของทศันธาตอ่ืุน ๆ เช่น 

เส้น  รูปร่าง  รูปทรงและพืน้ผิว  เป็นต้น 

4.4.2  เส้น (Line) เป็นทศันธาตเุบือ้งต้นท่ีสําคญัท่ีสดุ  เป็นแกนของทศันศิลป์ทกุ ๆ แขนง  

เส้นเป็นพืน้ฐานของโครงสร้างของทุกสิ่งในจกัรวาล  เส้นแสดงความรู้สึกได้ทัง้ด้วยตวัของมนัเอง  

และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงตา่ง ๆ ขึน้ (ชะลดู  นิ่มเสมอ. 2539 : 29-30) เส้นในความหมายรวมถึง

ขนาด  ความยาว  ทิศทาง  รวมทัง้ชว่ยแสดงถึงอารมณ์และความรู้สกึของศลิปิน 

4.4.3  รูปร่าง (Shape)  คือ  เส้นรอบนอก (Outline) ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ซึ่งเกิดจากการ

ประกอบกันของเส้นภาพ 2 มิติ  มีแต่ความกว้างและความยาวตามความเป็นจริง  การสร้างสรรค์

รูปร่างขึน้ในงานทัศนศิลป์นัน้  ไม่จําเป็นจะต้องใช้เส้นเสมอไปแต่ยังมีวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ

สร้างสรรค์รูปร่างให้ปรากฏขึน้บนพืน้ผิวระนาบกระดาษ  หรือผืนผ้าใบ  เช่น การแตะแต้ม  หรือทา

ด้วยสี  และบริเวณท่ีปรากฏเป็นสีก็คือ  รูปร่างของสี  (สชุาติ  สุทธิ, 2535, หน้า 26)  และรวมถึง

นํา้หนัก  และพืน้ท่ีผิวอีกด้วย  ซึ่งทัง้หมดมีลักษณะแบนราบไม่แสดงนํา้หนักแสงเงา  และไม่มี

ปริมาตรหรือมวล 

4.4.4  รูปทรง  (Form)มีลกัษณะท่ีแตกตา่งจากรูปร่างก็เพราะรูปร่างมีมิติท่ี 3  คือ ความ

หนา หรือลกุเพิ่มขึน้  ปกติคําว่า  รูปทรงเป็นคําท่ีใช้เรียกสิ่งท่ีเป็นรูปทรงท่ีมีและเกิดขึน้จริง  คือ  มี

ลกัษณะสามมิติกินเนือ้ในอากาศ  และสามารถสัมผสัได้โดยรอบดงัเช่น  รูปทรงกายภาพท่ีใช้ใน

งานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรม  เป็นต้น  ซึ่งเป็นผลงานท่ีมีลักษณะเป็นมวล (Mass)  

และปริมาตร (Valume) นอกจากนัน้ความหมายของคําว่า  รูปทรงในงานประเภททศันศิลป์  2  มิต ิ 

เช่นงานวาดเขียนหรืองานจิตรกรรมนัน้  สามารถทําให้เกิดเป็นภาพ 3 มิติ  ได้ด้วยวิธีการ  ลวงตา 
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(lllusion)  คือ เทคนิคการใช้ความอ่อน – แก่ ซึ่งเป็นค่าของนํา้หนกัมาใช้ในลกัษณะความสมัพนัธ์

กนัมาแทนคา่ระหวา่งแสงสวา่งกบัเงามืด (Light  and  Shade) 

4.4.5  นํา้หนกัอ่อนแก่ (Tone) มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับ Value คือ ค่า

นํา้หนกัท่ีตอบสนองทางการเห็นและเก่ียวข้องโดยตรงกบัแสงสว่าง นํา้หนกั หมายถึง ความอ่อนแก่  

บริเวณเนือ้ท่ีของวตัถท่ีุถกูแสง และบริเวณเนือ้ท่ีท่ีเป็นเงาในงานศิลปะ นํา้หนกัอาจเป็นนํา้หนกัขาว  

จนถึงดํา หรือนํา้หนกัท่ีเกิดจากการใช้สีๆ เดียวหรือหลายๆ สี ทําให้เกิดความประสานความอ่อนแก่

เลียนแบบธรรมชาติหรือสร้างขึน้ให้มีลักษณะแบนราบ (เทียนชยั ตัง้ประเสริฐ, 2540, หน้า 19)  

หรือมีสองมิตคืิอกว้างกบัยาว  และสามมิตท่ีิให้ปริมาตร  แก่รูปทรงและทําให้เกิดระยะในภาพได้ 

4.4.6  แสงและเงา (Light  and  Shadow) ในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ใดท่ีเป็น

ลักษณะ 2 มิติ  จําเป็นต้องคํานึงถึงเร่ืองของแสงและเงา  เพ่ือเป็นตัวกลางช่วยให้รูปแบบนัน้

มองเห็นชัดเจนขึน้  และทําให้เกิดภาพในลักษณะ 3 มิติได้ด้วยแสงและเงามีส่วนต่อผลงาน

ดงัตอ่ไปนี ้

          1) ชว่ยแสดงสว่นละเอียดให้ชดัเจนขึน้ 

          2) ชว่ยในการเปล่ียนแปลงรูปทรง 

          3) ชว่ยในการบอกตําแหนง่  ระยะใกล้  ไกล 

          4) ชว่ยในการสร้างสรรค์บริเวณวา่ง 

          5) ชว่ยในการสร้างเสริมความรู้สกึ 

4.4.7  สี (Color) พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.2525  ได้ให้ความหมายของ

สีวา่  สี  2  น. ลกัษณะของแสงสวา่งปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็นสีขาว  ดํา  แดง  เขียว  เป็นต้น  เช่น  สี

ทาบ้าน  สีย้อมผ้า  สีวาดภาพ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2539, หน้า 840)  จึงแสดงว่าการท่ีจะมองเห็น

สีตา่ง ๆ นัน้  จะต้องมีความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ความสวา่งและมืด 

ปฏิกิริยาระหว่างการเห็นกบัสีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้  ขึน้อยู่กับความเข้มของแสงท่ีกระทบ

วตัถุ  และท่ามกลางความเข้มระดบัหนึ่งของแสงท่ีกระทบวตัถจุะทําให้เกิดสีตา่ง ๆ ขึน้จากบรรดา

วตัถดุงักล่าวก็เพราะบรรดาวตัถตุ่าง ๆ จะดดูวบัแสงได้ไม่เท่ากันแล้วยงัมีคณุสมบตัิท่ีแตกต่างกัน

โดยธรรมชาติ เช่น ประเภทดิน  หิน  ฯลฯ นัน้เป็นประเภทท่ีทึบแสง (Opaque) ซึ่งมีความเข้มของ

แสงสว่างผ่านไม่ได้เลย  หรือใบไม้  กระจกฝ้า  ฯลฯ เป็นประเภทท่ีมีคุณสมบัติโปร่งแสง 

(Translucent)  โดยท่ีแสงผา่นได้บางสว่น  และประเภทวตัถใุส  เช่น  นํา้  แก้วใส  พลาสติกใส ฯลฯ  

ซึ่งเป็นวตัถุท่ีมีคณุสมบตัิโปร่งใส (Transparency) คือ แสงสว่างผ่านทะลุได้หมด  คณุสมบตัิของ

วตัถทุัง้สามประเภทดงักลา่ว  จะสะท้อนรังสีของแสงท่ีไมถ่กูดดูซบัเอาไว้ออกมาเทา่นัน้ 
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4.4.8 จุดเด่นของภาพ  (Dominance) หมายถึง การเน้นส่วนท่ีสําคญัของภาพให้เป็น

จดุเดน่มากกวา่สว่นอ่ืน ๆ ซึง่ถือเป็นหวัใจสําคญัท่ีศลิปินต้องการแสดงออกถึงเร่ืองราวหรือรูปแบบท่ี

นําเสนอ  จดุเดน่ของงานศลิปะ  เกิดจากการเน้น  หรือส่งเสริมส่วนมลูฐานของศิลปะให้แลเห็นเดน่

เป็นท่ีสะดดุตากว่าส่วนประกอบมลูฐานอ่ืน ๆ การเน้นให้เกิดจดุเด่นในงานทศันศิลป์เป็นสิ่งสําคญั

มาก  เพราะจะเป็นเคร่ืองเรียกร้องความสนใจ  และความน่าดูของภาพ (สุชาติ  เถาทอง, 2539, 

หน้า 79) 

4.4.9  ความสมดุล(Balance)  คือ  การจดัโครงสร้างของภาพให้อยู่ในสภาพท่ีสมดุล  

หยุดน่ิง  หรือทรงตวัอยู่ได้อย่างคงท่ี  ความสมดลุอาจเกิดขึน้ได้ทัง้จากรูปลกัษณะท่ีมองเห็นตาม

ธรรมชาติ  หรือเกิดจากความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ได้หลายประการ  โดยเฉพาะความสมดุลท่ีเกิดจาก

ความรู้สึกในเร่ืองของสี  เช่น  สีดําหรือสีเข้ม  จะให้ความรู้สึกหนกักว่าสีอ่อนหรือสีขาว  เป็นต้น  

ดลุยภาพเป็นคณุลกัษณะสําคญัของเอกภาพ  ดลุยภาพโดยทัว่ไป  หมายถึง  การถ่วงนํา้หนกั  หรือ

แรงปะทะท่ีเท่ากัน  แต่ในทางศิลปะ  ดุลยภาพมีความหมายรวมไปถึงความประสานกลมกลืน  

ความพอเหมาะพอดีของส่วนตา่ง ๆ ในรูปทรงหนึ่งหรือในงานศิลปะชิน้หนึ่ง  ดลุยภาพในธรรมชาติ

เกิดขึน้ได้ 2 วิธีเชน่เดียวกบัเอกภาพ  กลา่วคือ  เกิดการถ่วงดลุของสิ่งท่ีขดัแย้งกนั  และเกิดจากการ

รวมตวัหรือการซํา้ของสิง่ท่ีเหมือนกนั  (ชะลดู  นิ่มเสมอ,  2539, หน้า 128)  

4.4.10. เอกภาพ (Unity)ในทางศิลปะ  เอกภาพ  หมายถึง  การประสานหรือการจัด

ระเบียบของส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน  เพ่ือผลรวมอนัหนึ่งท่ีไม่อาจแบง่แยก

ได้  (ชะลูด  นิ่มเสมอ, 2539, หน้า 101) การสร้างงานศิลปะก็คือ  การสร้างเอกภาพขึน้จากความ

สบัสน  หรือความหลากหลายทางทศันธาต ุ ซึง่ศิลปินมีหน้าท่ีรวบรวมและจดัสรรองค์ประกอบตา่ง 

ๆ  ซึง่มีทัง้สว่นท่ีเป็นรูป และเป็นนามท่ีมีความขดัแย้งกนั  นํามาจดัระเบียบให้มีความกลมกลืนและ

เป็นเอกภาพ  ซึง่ถือเป็นสิ่งสําคญัท่ีสดุท่ีจะทําให้งานศลิปะชิน้นัน้ ๆ เกิดคณุคา่ทางสนุทรียภาพมาก

ขึน้  และเอกภาพถือเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตแิละศลิปะ(ธวชัชานนท์ ตาไธสง, 2555, หน้า  

27-52) 

      4.5  คุณค่าความงามและความสาํคัญของศิลปะ 

 ศิลปะเป็นผลงานการสร้างสรรค์รูปลักษณ์แห่งความพึงพอใจขึน้มา และรูปลักษณ์

ก่อให้เกิดอารมณ์ รู้สึกในความงาม  อารมณ์รู้สึกในความงามนัน้จะเป็นท่ีพึงพอใจได้ก็ต่อเม่ือ 

ประสาทสมัผสัของเรา ช่ืนชมในเอกภาพ หรือความประสมกลมกลืนกันในความสมัพนัธ์อนัมี

ระเบียบแบบแผน ทําให้รู้สกึถึงคณุคา่ดงันี ้
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4.5.1 คณุค่าทางเร่ืองราว หมายถึง คติความเช่ือและความหมาย ท่ีแฝงอยู่ในผลงาน

ศิลปะ เป็นการบอกเล่าเนือ้หาและสาระสําคัญท่ีผู้ สร้างศิลปะต้องการถ่ายทอดและบอกกล่าว 

รวมถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในแง่ต่างๆ ของศิลปกรรมนัน้ๆ  คุณค่าทางเร่ืองราวทาง

ทศันศลิป์ท่ีทํากนัมาพอประมวลได้ดงันี ้

1) เร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือถือ ศรัทธา 

2) เร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนา 

3) เร่ืองราวเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ 

4) เร่ืองราวเก่ียวกบัการเมือง การปกครอง 

  5)  เร่ืองราวเก่ียวกบัวรรณคดี 

4.5.2  คณุค่าทางความงดงาม หมายถึง เกณฑ์ความงดงามท่ีมีอยู่ในศิลปะซึ่งสามารถ

รับรู้และยอมรับกนัโดยทัว่ไป เป็นการประสานกนัขององค์ประกอบทางความงามท่ีสามารถรับรู้ได้

ด้วยตาท่ีผู้สร้างผลงานศลิปะจินตนาการและออกแบบขึน้ด้วยความชํานาญ (ธวชัชานนท์ ตาไธสง, 

2555, หน้า 27-52) 

  คณุคา่ของความงามและความสําคญัของศลิปะได้มีหลายทา่นได้กลา่วไว้ดงันี ้

ชัยณรงค์  เจริญพานิชย์กุล (2533, หน้า 1-5) กล่าวว่า  งานศิลปะของเด็กจะเน้น

กระบวนการมากกว่าผลงานท่ีเสร็จแล้ว  ศิลปะเด็กส่วนใหญ่เก่ียวข้องโดยตรงกับศิลปศึกษา  

จําเป็นต้องมีการฝึกฝนทกัษะทางศลิปะควบคูก่บัเร่ืองจิตวิทยาการศกึษา 

เลิศ  อานนัทะ (2535, หน้า 44)  ให้ความหมายของศิลปะเด็กไว้ว่า  แท้จริงศิลปะเด็กนัน้

คือ ภาษาสากลเช่นเดียวกบัภาษาพดู  ภาษาเขียน  ภาษาท่าทางท่ีสามารถส่ือความหมายให้เกิด

ความเข้าใจได้ง่าย  เน่ืองจากศิลปะมีกิจกรรมหลายรูปแบบและสามารถเปล่ียนแปลงให้เหมาะสม

กบัระดบัความสามารถของเดก็ทกุเพศทกุวยัได้เป็นอย่างดี 

วิรุณ  ตัง้เจริญ (2539, หน้า 51,54)  กล่าวว่า  ศิลปะเด็ก  คือ ศิลปะท่ีเด็กแสดงออกตาม

สภาพความสนใจ  การรับรู้และความพร้อมของเด็กแต่ละคน  โดยการแสดงออกนัน้เด็กจะ

แสดงออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งผ่านวัตถุท่ีเหมาะสมและปรากฏเป็นผลงานศิลปะท่ีรับรู้ด้วย

ประสาท  หรือท่ีเรียกว่า  ทศันศิลป์ คือ  ศิลปะ  สองหรือสามมิติ  ศิลปะสองมิติ คือ  งานศิลปะบน

พืน้ราบท่ีสามารถวดัความกว้างความยาวได้  เช่น ภาพวาด  ภาพเขียน  ภาพพิมพ์  ภาพกระดาษ

ปะติด ฯลฯ  ส่วนศิลปะสามมิติ คือ ศิลปะท่ีปรากฏรูปทรงให้สามารถลูบคลําหรือวดัได้ทัง้ความ

กว้าง  ยาว  หนา  เช่นรูปปัน้  รูปแกะสลกั  รูปโครงสร้าง ฯลฯ  ศิลปะเด็กเป็นเสมือนการส่ือสารท่ี

มองเห็นได้  เพราะศลิปะเดก็เป็นตวัแทนของความรู้สึกนึกคิด  ของเด็กโดยตรง และสิริพรรณ  ตนัติ
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รัตน์ไพศาล (2545, หน้า 9) อ้างอิงใน โลเวนฟิลด์ และ  บริเตน (Lowenfield ; & Britain 1975, 

หน้า 7)  ได้ให้ความหมายว่า ศิลปะสําหรับเด็ก คือ สิ่งท่ีเด็กแสดงออกซึ่งความเจริญเติบโต  ความ

นกึคดิ  ความเข้าใจ  การแปลความหมายของสิ่งแวดล้อมแตเ่ม่ือเขาเติบโตขึน้  วิธีการและสิ่งท่ีเขา

แสดงออกจะเปล่ียนไป 

ลลิตพรรณ  ทองงาม (2539, หน้า 10-23) กล่าวว่า  ศิลปะเป็นสิ่งจําเป็นในการปพืูน้ฐาน

และเป็นสิ่งสําคัญทางการศึกษา ศิลปศึกษาไม่ใช่กิจกรรมการใช้เวลาพักผ่อนของการศึกษา

ศิลปศึกษาเป็นการเพิ่มเติมมิติท่ีแตกต่างออกไปสู่การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  ศิลปศึกษา

ไม่ใช่ส่วนประกอบของการศึกษา  แต่ศิลปศึกษาเป็นองค์ประกอบสําคญัของกระบวนการทาง

การศกึษา  มาสโลว์ (Maslow) ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาของมหาวิทยาลยัแบรนดิส  ได้ให้ทศันะ

ว่า  ศิลปะ  มีความสัมพันธ์ค่อนข้างแนบแน่นกับจิตวิทยาและชีววิทยาของเอกัตบุคคล  นั่นคือ  

ศิลปะเป็นปัจจัยสร้างประสบการณ์พืน้ฐานของการศึกษา  ดังนัน้  ครูจึงใช้ประโยชน์และ

ความสําคญัจากศิลปะช่วยเสริมสร้างบคุลิกท่ีเหมาะสมและพึงปรารถนาให้แก่เด็ก  เพราะศิลปะ

สามารถชว่ยพฒันาเดก็ได้หลายด้านดงันี ้

1. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางด้านอารมณ์  การวาดเขียนช่วยให้เด็กมีพฒันาการทางด้าน

อารมณ์ดีขึน้  ระดบัการพฒันาการขึน้อยูก่บัการแสดงออกมาจากรูปภาพซึ่งเป็นผลงานของเด็กเอง  

ระดับของการแสดงตัวตนจะมีตัง้แต่การพัฒนาการขัน้ต่ําซึ่งเด็กวาดรูปซํา้ๆ ออกวาดเป็นพิมพ์

เดียวกนัหมด  จนกระทัง่ถึงพฒันาการขัน้สูง  ซึ่งเด็กวาดอย่างมีความหมายและมีความสําคญัต่อ

ตวัเขาเอง  โดยเฉพาะเดก็เล็กเร่ิมวาดรูปตวัเองได้สําเร็จ  จดุนีเ้องท่ีเด็กปล่อยอารมณ์ได้ดีท่ีสดุ  เขา

แสดงออกจากสิ่งท่ีเขาอยากทํา 

2. ศิลปะช่วยพฒันาการทางสติปัญญา พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กเราสามารถ

สงัเกตเห็นได้พฒันาการของการรู้จกัตนเองและสภาพแวดล้อม  ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเด็กนํามาใช้ใน

ขณะท่ีวาดรูป  จะชีใ้ห้เห็นระดบัสตปัิญญาของเด็ก  ดงันัน้ภาพวาดของเด็กจึงเป็นเคร่ืองมือชีร้ะดบั

ของความสามารถทางสมองหรือสตปัิญญาของเดก็ 

3. ศลิปะชว่ยพฒันาการทางร่างกาย พฒันาการทางร่างกายในงานของนกัเรียนจะสงัเกต

ได้จากความสมัพนัธ์ของการมองเห็นและการใช้กล้ามเนือ้  การควบคมุการเคล่ือนไหวของร่างกาย  

เชน่ การควบคมุกล้ามเนือ้  ปะ  ติด  ความเปล่ียนแปลงทางกาย  สามารถมองเห็นได้ง่ายในวยัเด็ก

เร่ิมขีดเขียน 

4. ศิลปะช่วยพฒันาการเรียนรู้  ความเจริญเติบโตและการเรียนรู้ทางประสาทสมัผสัเป็น

ส่วนสําคญัของประสบการณ์วิชาศิลปะ  โดยครูเป็นผู้ ส่งเสริมการรับรู้  การสร้างประสบการณ์
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ทางการเห็น  ฝึกการสงัเกต  ฝึกความละเอียดอ่อน  มีความประรีตในการจดั  ควรจดักิจกรรมเชิง

สร้างสรรค์  เ พ่ือพัฒนาการทางการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึน้  สามารถสังเกตได้ในการท่ีเด็กได้รับ

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งหลากหลาย 

5. ศิลปะช่วยพฒันาการด้านสงัคม  พฒันาการทางสงัคมของเด็ก  จะเห็นได้จากความ

พยายามในการสร้างสรรค์ของเด็ก  ภาพเขียนและภาพวาดต่าง ๆ จะเป็นตวัสะท้อนให้เห็นถึง

ความรู้สกึนกึคดิของเดก็ท่ีมีตอ่ประสบการณ์ของตนเองและของผู้ อ่ืน  เดก็เล็ก ๆ จะเร่ิมวาดรูปคนไว้

ในภาพทนัทีท่ีพ้นระยะขีดเข่ียแบบสะเปะสะปะ  และสิ่งแรกท่ีเด็กวาดแล้วมีผู้ดอูอกว่าเด็กวาดอะไร

นั่นก็คือ  เ ม่ือเด็กเติบโตขึน้งานศิลปะจะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจ  ความรู้สึกท่ีเด็กมี             

ตอ่สิ่งแวดล้อมทางสงัคมของเขา  เม่ือเด็กมีการพฒันาทางด้านความเข้าใจผู้คนรอบข้างมากขึน้

และเข้าใจถึงอิทธิพลของคนท่ีมีตอ่ชีวิตของเขา  เร่ืองราวท่ีเด็กจะวาดไว้ในงานศิลปะก็คือสิ่งเหล่านี ้

นัง่เอง 

6. ศิลปะช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค์ พฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์นัน่เร่ิมมีมา

ตัง้แต่เด็ก ๆ เร่ิมขีดเขียน เด็กจะขีดรูปต่างจากความคิดของตนเอง  และมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว  

ซึ่งไม่มีใครเหมือน จากการขีดเขียนแบบง่าย ๆ ไปสูผ่ลงานท่ีซบัซ้อนสร้างสรรค์จะมีขัน้ตอนตา่ง ๆ 

คัน่อยู่มากมายในภาพวาด  ภาพเขียนของเด็กเราจะเห็นพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์จาก

จินตนาการและความเป็นตวัของตวัเองในงานของเด็ก เด็กไม่จําเป็นต้องคล่องแคล่วเช่ียวชาญหรือ

ชํานาญในการทําผลงาน  แตใ่นรูปแบบของการสร้างสรรค์เด็กต้องมีอิสระทางอารมณ์  มีอิสระท่ีจะ

สํารวจและทดลอง  มีอิสระท่ีจะมีส่วนเก่ียวข้องรับรู้ซึ่งกันและกันทัง้ในการใช้วสัดแุละเร่ืองราวใน

การวาดภาพ  งานศิลปะทุกชิน้ท่ีเป็นผลงานของเด็กถือว่าเป็นประสบการณ์การทํางานเชิง

สร้างสรรค์ในตวัเองทัง้สิน้ 

เยาวพา  เดชะคปุต์ (2542, หน้า 107)  กล่าวว่า  ศิลปะเป็นแนวทางช่วยให้เด็กได้แสดง

ความสามารถและความรู้สกึนกึคิดของตนเองออกมาในรูปของภาพ  หรือสิ่งของ  เด็กใช้ศิลปะเป็น

ส่ืออธิบายสิ่งท่ีเขาทํา  เห็นรู้สกึ  และคดิออกมาเป็นผลงาน  การจดัประสบการณ์ศิลปะเด็กมีโอกาส

ได้ค้นคว้า  ทดลองและส่ือสารความคิด  ความรู้สึกของตนเองให้ผู้ อ่ืน  และโลกท่ีอยู่รอบตวัเขา

เข้าใจได้และโอกาสพฒันาความคดิ  จินตนาการ 

ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ (2543, หน้า 37-39) กล่าวคือ  ความสําคญัของศิลปะมีผลต่อ

การดํารงชีวิต  ชีวิตของมนษุย์ได้อยา่งนา่อศัจรรย์  ดงันี ้
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1. ศิลปะเพ่ือการผ่อนคลาย  โดยการระบายความรู้สึกนึกคิด  หรือการบงัคบัข้องใจ

ออกมาเพราะความรู้สึกของมนุษย์นัน้มีทัง้ความสุข  ความทุกข์  ความเจ็บปวด  ความฝัน  และ

ความหวงั  ความรู้สกึเหลา่นีส้ามารถระบายออกมาได้โดยผา่นส่ือทางศลิปะอยา่งอิสระ 

2. ศิลปะเพ่ือการพัฒนาจิตใจ  ความสําคญัของศิลปะในแง่การจิตใจนัน้  เบอร์นาร์ด 

(Bernaed) นักจิตวิทยาได้กล่าวว่า  คนท่ีมีสุขภาพจิตดี  คือคนท่ีทํางานในหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีความช่ืนชมยินดีในงานท่ีมีความเอือ้เฟื้อเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  และไม่มีอารมณ์

เครียดจนเกินไปนกั  ดงันัน้  ถ้าจิตใจปกต ิ ทํางานตา่ง ๆ ก็จะสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

3. ศิลปะเพ่ือพฒันาสงัคม  ศิลปะเป็นส่ือสําคญัท่ีช่วยให้สัมพนัธภาพของคนในสงัคม

ดําเนินไปอย่างสงบสขุ  เพราะสามารถท่ีจะใช้ศิลปะเป็นตวักลางในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  

ดังเห็นได้จากเอเชีย  ได้รวมเอาประเทศทัง้ 10 ประเทศมารวมกลุ่มกัน  โดยใช้ศิลปะ  และ

วฒันธรรมเป็นส่ือเช่ือมสมัพนัธไมตรีของแตล่ะประเทศ 

4. ศิลปะเพ่ือการบําบัด  ความสําคัญของศิลปะในเร่ืองของการบําบัดสารานุกรม

ศึกษาศาสตร์ปี 2539 ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า  การบําบดัด้วยศิลปะ (Art  Therapy) 

หมายถึงการใช้กิจกรรมศิลปะ  หรือผลงานศิลปะ  เพ่ือวิจยัหาข้อบกพร่องของบคุคลท่ีมีกลไกการ

ทํางานของร่างกายหย่อนสมรรถภาพซึ่งมีสาเหตุเน่ืองมาจากความผิดปกติบางประการของ

กระบวนการทางจิตและเพ่ือใช้กิจกรรมศลิปะท่ีเหมาะสมชว่ยในการรักษาให้มีสขุภาพดีขึน้ 

ศลิปะมีคณุคา่ตอ่เดก็ประถมศกึษาทัง้ในด้านส่งเสริมพฒันาการ  ช่วยบําบดัปัญหาตา่งๆ 

แก่เดก็และชว่ยในการสร้างเสริมลกัษณะนิสยัท่ีดีงามให้แก่เดก็ด้วย  ดงัท่ี 

เลิศ  อานนัทะ (2535, หน้า 44-45) กล่าวไว้ว่า สําหรับเด็กเล็กกิจกรรมทางศิลปะว่ามี

คุณค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเด็กในขอบเขตท่ีกว้างขวาง  ครอบคลุมพัฒนาการด้านต่าง ๆ 

ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือทางด้านจิตเวชบําบดัสําหรับเดก็ในรายท่ีมีปัญหาเก็บกดตา่ง ๆ 

เบญจา  แสงมลิ (2545, หน้า 62) ได้กล่าวถึงคณุคา่ของกิจกรรมศิลปะว่า  ศิลปะเป็นส่ือ

การแสดงออกของเด็กท่ีเด็กทํา  เห็น รู้สึก  และคิด  กิจกรรมศิลปะให้โอกาสเด็กสํารวจ  ทดลอง  

แสดงความคดิ  ความรู้สกึเก่ียวกบัตวัเดก็  สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวั  ความสามารถในการจินตนาการ  

สงัเกตและความรู้สึกท่ีมีต่อตนและผู้ อ่ืนมีมากขึน้  เพราะขณะท่ีเด็กทํางานกับวสัดุต่าง ๆ เด็กมี

ความรับผิดชอบในการเลือก  และการกําหนดรูปร่าง  ใช้การตดัสิน  การควบคมุประสบการณ์ท่ีเป็น

ผลสําเร็จจะสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง  และรู้คณุคา่ของความเป็นมนษุย์ 
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นอกจากนี ้ คณุค่าของศิลปะ  ยงัมีความเป็นกลางหรือเป็นสากล  เป็นคณุสมบตัิอนัน่า

ภาคภูมิใจของมวลชนทัว่โลก  ศิลปะจึงเป็นท่ีรวมของจิตใจให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  และให้ก้าว

ไปสูค่วามดีงามด้วยกนัดงันี ้

1. มีสว่นชว่ยเสริมสร้างจิตใจของมนษุย์ให้สงูขึน้  ทําให้เกิดความรัก  ความสามคัคีตอ่กนั 

ทัง้นี ้ เพราะศลิปะมีขึน้เพ่ือสนองความต้องการทางอารมณ์และจิตใจ  ในขณะเดียวกนัก็เสริมสร้าง

สตปัิญญาด้วย 

2. ศลิปะมีความสําคญัตอ่การแสดงออกถึงความเจริญทางวฒันธรรมของสงัคมในแตล่ะ

ยคุ 

3. ศลิปะชว่ยให้ชีวิตมีความสขุราบร่ืน  เพราะความเข้าใจในศิลปะช่วยสร้างให้เกิดความ

เข้าใจกนั 

4. ช่วยเสริมสร้างความงดงามของสิ่งแวดล้อมในสังคมและความเป็นระเบียบของ

บ้านเมือง 

5. เด็กท่ีคุ้นเคยตอ่การพบเห็นสิ่งประณีตสวยงามตัง้แตเ่ยาว์  จะช่วยให้เด็กมีความคิด

อ่านประรีต  สุขุม  เป็นคนดีของสังคมและประพฤติปฏิบัติไปตามกฎแห่งศีลธรรมสรุปได้ว่

ประสบการณ์ด้านศิลปะ  ให้คณุคา่แก่เด็ก  เด็กอาจแสดงความรู้สึกทีไม่เป็นท่ียอมรับออกมาทาง

ศลิปะ  เดก็สามารถเรียนรู้ท่ีจะควบคมุอารมณ์  ความรู้สึกและกิริยามารยาทได้ถ้าเด็กมีปัญหาด้าน

การพดู  ความรู้สกึรุนแรงสามารถระบายออกได้ในกิจกรรมศลิปะ   

สรุปวา่ศลิปะ คือการถ่ายทอดของจินตนาการ  ให้สร้างผลงานตามความริเร่ิมสร้างสรรค์

ของเด็กแต่ละคนท่ีบอกเร่ืองราวเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม  แสดงออกโดยถ่ายทอดออกมา

ผ่านส่ือผลงาน  ซึ่ง เป็นการส่ือสารความคิด  ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีเด็กเห็นและรับรู้โดยการ

จินตนาการ  การสงัเกต  การใช้ประสาทสมัผสัในการรับรู้  จนเกิดความเข้าใจในธรรมชาติ  เด็กยงัมี

โอกาสพฒันาความคดิ  ในการรับรู้ความรู้เพิ่มพนู  ได้แสดงออกอย่างอิสระ  มีสนุทรียภาพและเห็น

คุณค่าความงามของศิลปะ  และกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญย่ิง  เพราะเป็น

เคร่ืองมือท่ีนําเด็กไปสู่การพัฒนาตนเองทัง้ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 

ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะมีคุณค่าต่อเด็กประถมศึกษาทัง้ในด้านส่งเสริมพฒันาการ  ช่วย

บําบดัปัญหาตา่ง ๆ แก่เดก็และชว่ยในการสร้างเสริมลกัษณะนิสยัท่ีดีงามให้แก่เดก็ด้วย     

 

5. วัฒนธรรมอาเซียน 

วฒันธรรมของอาเซียน  ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่ได้รับ

อิทธิพลทางวฒันธรรมจากอินเดียและจีน ซึง่แตล่ะประเทศตา่งก็รับเอาวฒันธรรมจากทัง้สองชาตินี ้
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เข้ามาในระดบัท่ีแตกตา่งกนั เชน่ ไทยและลาวได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ 

สว่นเวียดนามได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่ ตามลกัษณะท่ีตัง้ ซึ่งสะท้อนวิถี

ชีวิตวฒันธรรมท่ีสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม  

        5.1 ความหมายวัฒนธรรม 

พระยาอนุมานราชธน (2515, หน้า 6) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมเป็นเร่ือง

เก่ียวกับ พฤติกรรม วาจาท่าทาง กิจกรรม และผลิตผลของกิจกรรมท่ีมนุษย์ในสังคมผลิตหรือ

ปรับปรุงขึน้จากธรรมชาติ ในพระราชบญัญัติบํารุงวฒันธรรมแห่งชาติ พทุธศกัราช 2483หมายถึง

ลกัษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบอนัดีงาม ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ

และศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน 

อารง สทุธาศาสน์ (2519, หน้า 132-133) กล่าวว่าวฒันธรรมในความหมายโดยทัว่ไปคือ

แนวทางการดํารงชีวิตของสงัคม หรือของกลุม่แตล่ะกลุม่ท่ีสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งอย่างมา

ขาดสาย วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีแต่ละสังคมถือว่าเป็นสิ่งท่ีดีงาม เป็นแบบฉบบัของสิ่งมีชีวิตซึ่งคน

สว่นมากหวงแหนและป้องกนัรักษา 

ดํารง ฐานดี (2520, หน้า 30) ได้กล่าวถึงความหมายของวัฒนธรรมว่า ทุกสิ่งท่ีมนุษย์

สร้างขึน้เพ่ือใช้ในการดํารงชีวิตร่วมกนัในสงัคม เป็นสิ่งท่ีคนสว่นใหญ่ในสงัคมนัน้ยอมรับนบัถือและ

ปฏิบตัติาม รวมทัง้เก็บสะสมและถ่ายทอดวิธีการประพฤตปิฏิบตันิัน้ตอ่ไปยงัลกูหลานด้วย 

ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ (2528, หน้า 7) กล่าวว่า วัฒนธรรม เป็นช่ือรวมสําหรับทุก

แบบอย่างของพฤติกรรมทัง้หลายท่ีได้มาทางสังคม และท่ีถ่ายทอดกันไปทางสังคมโดยอาศัย

สญัลกัษณ์วฒันธรรมจึงเป็นช่ือสําหรับสมัฤทธ์ิผลท่ีเดน่ชดัทัง้หมดของกลุ่มมนษุย์ รวมสิ่งทัง้หลาย

เหล่านี ้เช่น ภาษา การทําเคร่ืองมือ อุตสาหกรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย ศีลธรรมและ

ศาสนา รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเป็นวตัถ ุหรือสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งแสดงรูปแบบแห่งสมัฤทธ์ิผลทางวฒันธรรม 

และทําให้ลักษณะวัฒนธรรมทางปัญญาสามารถยังผลเป็นประโยชน์ใช้สอยได้ เช่น อาคาร 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือส่ือสาร ศลิปวตัถ ุฯลฯ 

ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546, หน้า 1048) ได้นิยามคําว่า วัฒนธรรม 

หมายถึง สิ่งท่ีทําความเจริญงอกงามให้แก่หมูค่ณะ 

นอกจากนีง้ามพิศ สตัย์สงวน (2543, หน้า 21-22) ได้รวบรวมคํานิยามของวฒันธรรมท่ี

สําคญัๆของนกัมานษุยวิทยาท่ีช่ือเสียงไว้ดงันี ้

เอ็ดเวิร์ด บี ไทเล่อร์ (Edward B. Tylor) ได้นิยามคําว่าวฒันธรรมไว้อย่างชดัเจนเป็นครัง้

แรกว่า"วฒันธรรม คือสิ่งทัง้หมดท่ีมีลกัษณะซบัซ้อน ซึ่งรวมทัง้ความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ จริยธรรม 
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ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอ่ืนๆ รวมทัง้อุปนิสัยต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้มาโดยการ

เรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสงัคม" 

ไวท์(White) ได้ให้ความหมายไว้ว่า"วฒันธรรมคือการจดัระเบียบของปรากฏการณ์ตา่งๆ 

กลา่วคือเป็นการจดัระเบียบของการกระทําตา่งๆหรือแบบแผนพฤติกรรมตา่งๆ การจดัระเบียบของ

ความคดิตา่งๆ เชน่ความเช่ือความรู้ตา่งๆ และการจดัระเบียบของความรู้สึกท่ีผกูพนัอยู่กบัสิ่งตา่งๆ 

เช่น ทัศนคติ  การจัดระเบียบดงักล่าวขึน้อยู่กับการใช้ระบบสัญลักษณ์วัฒนธรรมเร่ิมมีขึน้เม่ือ

มนุษย์กลายเป็นสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมท่ีมีการแสดงออกโดยระบบสัญลักษณ์ เพราะสัญลักษณ์

สําคญัอนันี ้ทําให้วฒันธรรมถ่ายทอดจากคนๆหนึง่ไปยงัอีกคนหนึง่ได้" 

คณู(Coon) นิยามว่า"วฒันธรรม คือ ผลรวมทัง้หมดของวิธีท่ีทําให้มนษุย์อยู่ได้และมีการ

ถ่ายทอดจากชัว่ชีวิตหนึง่ไปยงัอีกชัว่ชีวิตหนึง่โดยการเรียนรู้" 

เค็ลล่ี(Kelly) นิยามวัฒนธรรมว่า คือ "ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีมนุษย์สร้างขึน้มาเพ่ือใช้ในการ

ดํารงชีวิตของมนุษย์ อาจเป็นสิ่งมีเหตผุลหรือไม่มีเหตผุลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือเป็นแนว

ทางการปฏิบตั ิหรือพฤตกิรรมของมนษุย์" 

เฮอร์สโกวิทส์(Herskovits) ได้นิยามวฒันธรรมไว้อย่างสัน้ๆ ว่า "คือสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์

สร้างขึน้มา" 

ลินตัน้(Linton) นิยามวฒันธรรมวา่ คือ "กลุม่คนท่ีจดัระเบียบแล้ว ท่ีมีแบบแผนพฤติกรรม

จากการเรียนรัน้เป็นลกัษณะของสงัคมท่ีเฉพาะของสงัคมหนึง่" 

บิดนีย์(Bidney) นิยามวัฒนธรรมว่า "เป็นสิ่งทีมนุษย์ได้มาโดยการเรียนรู้ หรือ เป็น

พฤตกิรรมท่ีเกิดจากการอบรมสัง่สอน รวมทัง้ความคิดของปัจเจกชนต่างๆ ภายในสงัคมนัน้  และ

ความเฉลียวฉลาด ศิลปะ ความคิดทางสงัคมและสถาบนัท่ีสมาชิกยอมรับร่วมกัน และท่ีสมาชิก

พยายามปฏิบตัติาม " 

คเูบอร์(cuber) ได้นิยามวฒันธรรม ซึ่งเป็นคํานิยามท่ีให้ลกัษณะต่างๆของวฒันธรรมท่ี

ชดัเจนมากท่ีสุด"วฒันธรรม คือ แบบแผนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีค่อยๆเปล่ียนแปลงไป

เร่ือยๆ และยงัรวมผลผลิตท่ีเกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทศันคติ คา่นิยม สิ่งของต่างๆท่ีคนทําขึน้ และ

ความรู้ท่ีมีร่วมกนัในกลุม่ชนหนึง่ๆและมีการถ่ายทอดไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆในสงัคม" 

โครเบ้อร์(Kroeber) นิยามวฒันธรรมวา่ "วฒันธรรมประกอบไปด้วยแบบแผนพฤติกรรมท่ี

ได้มาจากการเรียนรู้และการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งโดยใช้ระบบสัญลักษณ์นัน้เป็น

ผลสําเร็จท่ีแตกตา่งกนัไปในกลุม่ชนตา่งๆวฒันธรรมยงัรวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมนษุย์สร้างขึน้มา 

ส่วนประกอบสําคญัของวฒันธรรมยงัประกอบไปด้วย ความคิดตามประเพณี(ทีมีประวตัิศาสตร์
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และมีการเลือกมาจากหลายๆอย่าง)และคา่นิยมท่ีติดตามมา ระบบวฒันธรรมนัน้อาจพิจารณาใน

แง่หนึ่งว่าเป็นผลผลิตของการกระทํา และในอีกแง่หนึ่ง มนัเป็นเง่ือนไขท่ีจะทําให้เกิดการกระทํา

ตอ่ไป" 

ส่วนอมรา พงศาพิชญ์(2547, หน้า 25)นิยามว่าวัฒนธรรม คือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 

กําหนดขึน้ มิใช่สิ่งท่ีมนุษย์ทําตามสญัชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วตัถุสิ่งของขึน้ใช้ หรืออาจ

เป็นการกําหนดพฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางาน ฉะนัน้วฒันธรรมก็

คือระบบในสงัคมมนษุย์สร้างขึน้มิใชร่ะบบท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติตามสญัชาตญาณ 

จากนิยามและคํากล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า วัฒนธรรม หมายถึงผลงานทัง้หมดท่ีมนุษย์

สร้างขึน้นอกเหนือจากธรรมชาติ ดงันัน้วฒันธรรมอาจเป็นได้ทัง้แนวคิด ทศันคติ มโนคติ ความรู้ 

คา่นิยม ประเพณี ความเช่ือ ตลอดจนการกระทําต่างๆ เกิดจากทัง้การเรียนรู้ของมนษุย์และการ

ถ่ายทอดต่อๆกันมาของสังคม วัฒนธรรมจึงไม่เป็นเพียงวัตถุ ฉะนัน้สังคมท่ีแตกต่างกันย่อมมี

วฒันธรรมท่ีตา่งกนั บคุคลอยูใ่นวฒันธรรมใดก็จะปฏิบตัิตามวฒันธรรมนัน้ วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิต

หรือแบบแผนในการดําเนินชีวิตของมนษุย์ สงัคมวฒันธรรมจึงไม่จําเป็นต้องเหมือนกนัทกุประเทศ

และไมถื่อวา่วฒันธรรมของใครดีกวา่ของใคร   

       5.2 ประเภทของวัฒนธรรม 

วฒันธรรมท่ีปรากฏอยูใ่นสงัคมสามารถแบง่ออกได้เป็น  2 ประเภทคือ 

5.1  วฒันธรรมทางวตัถ(ุMaterial Culture)ซึ่งเกิดจากความคิดของมนษุย์ เช่น อาคาร

บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ศิลปกรรมประติมากรรม ตลอดจนสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ซึ่งใช้เป็น

ประจําทกุวนั 

5.2  วฒันธรรมทางจิตใจหรือท่ีไม่เก่ียวกบัวตัถ(ุNon Material Culture)ได้แก่วฒันธรรมท่ี

เป็นสญัลกัษณ์และจบัต้องไมไ่ด้ เช่น ภาษาพดู ระบบความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและกริยา

มารยาท 

ณรงค์ เส็งประชา(2524, หน้า 23)ได้กล่าวว่า วฒันธรรมมี 2 ประเภท คือ ประการแรก 

วฒันธรรมท่ีเป็นวัตถุ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เคร่ืองใช้ในครัวเรือน  อาคาร

บ้านเรือน  ยานพาหนะ ฯลฯ ประการท่ีสอง ได้แก่ วฒันธรรมท่ีไม่ช่วตัถุ หมายถึง แบบแผนในการ

ดําเนินชีวิต ความคดิ ความเช่ือ ภาษา ศีลธรรม วิถีการกระทํา ฯลฯ 

ส่วนประดิษฐ์ มัชฌิมา (2522, หน้า 13) ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 

วฒันธรรมทางความคิด หรือความเช่ือถือ หมายถึง วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับความคิดเห็น ความ

เช่ือถือหรือความรู้สึกนึกคิดของสังคม ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ เช่น ความจริงทางวิทยาศาสตร์ 
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ความเช่ือทางศาสนา นิยายโบราณ วรรณคดี การเช่ือโชคลาง ภาษิต ฯลฯ วฒันธรรมทางระเบียบ

ประเพณี คือ ระเบียบแบบแผนหรือประเพณีท่ีบคุคลในสงัคมยึดถือและปฏิบตัิร่วมกนั เช่น ระเบียบ

ประเพณี จารีตกฎหมาย ฯลฯ วฒันธรรมทางวตัถหุมายถึง สิ่งของหรือเคร่ืองใช้ตา่งๆ ท่ีมนษุย์คิด

ประดษิฐ์ มีหรือครอบครองเพ่ือประโยชน์ของสงัคม 

จมุพล พนิมพานิช (2526, หน้า 140) ได้อธิบายเก่ียวกบัวฒันธรรมเพิ่มเติมว่าวฒันธรรม

ทางวตัถุ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ทัง้หลาย วฒันธรรมทางสงัคม เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับความประพฤติ

ปฏิบตัติามมารยาททางสงัคม วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบักฎมาย ซึง่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ในสงัคม 

และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัจิตใจและศีลธรรม ซึง่เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

วราคม ทีสกุะ (2527, หน้า 33) ได้แบ่งวฒันธรรมออกเป็น 4 ประเภท คือ คติธรรมเป็น

เนตติธรรม เป็นวัฒนธรรมประเภทท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบปฏิบตัิ ตวับทกฎหมาย วัตถุธรรม เป็น

หลกัเกณฑ์ การปฏิบตัิ การอยู่ร่วมกัน เช่น มารยาททางสงัคม มารยาทในการรับประทานอาหาร 

มารยาทในการไปงานศพ มารยาทในการเข้าฟังการปาฐกถา และการอภิปราย 

โดยในส่วนของวัฒนธรรมท่ีไม่ใช่วัตถุหรือวัฒนธรรมทางจิตใจนัน้ นักวิชาการอย่าง    

งามพิศ สตัย์สงวน (2543, หน้า 53-54) ได้แบง่วฒันธรรมประเภทนีอ้กเป็น 5 ประเภทยอ่ย ได้แก่  

1.  สถาบันสังคม อันได้แก่ สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

การศกึษา ศาสนา การแพทย์และสาธารณสขุ เป็นต้น 

2.  วฒันธรรมประเภทท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุทางสงัคม คือวฒันธรรมท่ีช่วยทําให้เกิด

ระเบียบในสงัคม ซึง่บางอยา่งจะเป็นการควบคมุอยา่งเป็นทางการ และบางอยา่งไมเ่ป็นทางการ ซึ่ง

สามารถแบง่ได้เป็น 5 ประเภท คือ 

     2.1  ศาสนา ซึ่งในหลกัศาสนาจะมีข้อห้ามต่างๆ เช่น การห้ามลกัทรัพย์ ห้ามด่ืมของ

มนึเมา ศาสนาจงึชว่ยควบคมุทางสงัคมได้ 

     2.2  ความเช่ือทางสังคม คือ ระบบความคิดเก่ียวข้องกับเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นของคน

จํานวนมากในสงัคม เชน่ในสงัคมไทยคนจํานวนมากเช่ือเร่ืองนรก สวรรค์ บญุ บาป การทําบญุและ

โลกหน้า 

     2.3  คา่นิยม คือมาตรฐานท่ีใช้วดัวา่สิ่งใดมีคา่ในสงัคมบ้าง เม่ือสิ่งใดมีคา่ คนก็อยาก

มี อยากเป็น อยากได้ ความเช่ือในคา่นิยมของสงัคมทําให้เกิดความมีระเบียบขึน้ได้ 

     2.4  ประเพณีต่างๆ แต่ละสงัคมมีประเพณีต่างๆท่ีถือปฏิบตัิสืบทอดกันมาเป็นเวลา

อนัยาวนาน เม่ือมีคนทําตามประเพณี จะทําให้เกิดความเป็นระเบียบในสงัคมขึน้ได้ 
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     2.5  กฎหมาย คือ การควบคุมสังคมโดยตรง และทําให้เกิดความมีระเบียบขึน้ใน

สงัคมได้เป็นอยา่งดี 

3.  ศิลปะ หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม หตักรรม ดนตรี การละคร  นาฏศลิป์และวรรณกรรม เป็นต้น 

4.  ภาษา คือ ระบบสัญลกัษณ์ท่ีใช้ส่ือสารติดต่อกัน ทัง้ภาษาพูด ภาษาเขียน รวมทัง้

กิริยาทา่ทางตา่งๆ 

5.  พิธีกรรม 

สว่นอมรา พงสาพิชญ์ (2547, หน้า 25-31) ได้แบง่วฒันธรรมออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1.  วฒันธรรมในลกัษณะขนมธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี 

คือข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการร่วมกนัของสมาชิกในสงัคม ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไปเก่ียวกับ

พฤติกรรมท่ีควรปฏิบตัิและไม่ควรปฏิบตัิ ทัง้ในระดบับุคคลและระดบัสงัคม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคนรุ่นหลงั

เรียนรู้และสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน เชน่การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน การแสดงความเคารพตอ่ผู้ ท่ี

อาวโุสกวา่ สว่นความเช่ือ หมายถึง ความเช่ือทางศาสนาหรือความเช่ือในสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือมนษุย์ 

เช่นสิ่งศกัดิ์ตา่งๆ ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ซึ่งความเช่ือดงักล่าวมีความสําคญัมากตอ่วฒันธรรม เพราะ

เป็นสิ่งท่ีกําหนดขนบธรรมเนียมประเพณี และพฤตกิรรมของสมาชิกในสงัคม 

2. วฒันธรรมในลกัษณะสิ่งประดิษฐ์และสถาปัตยกรรม ทัง้วฒันธรรมท่ีค้นพบสมยัก่อน

ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถตุา่งๆ 

วฒันธรรมเป็นมรดกทางสงัคมของมนษุย์ ท่ีได้จดัสรรขึน้เพ่ือใช้ในการดํารงอยู่ สามารถ

จําแนกได้เป็นวฒันธรรมทางวตัถุ เป็นวฒันธรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความสะดวกสบาย

ทางกาย อันได้แก่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น ส่วนวฒันธรรมทาง

จิตใจ เป็นเคร่ืองท่ีก่อให้เกิด ความสขุทางใจ อนัได้แก่ความคิด ความเช่ือ ศาสนา คา่นิยม ศีลธรรม 

เป็นต้น ถึงอยา่งไรก็ตาม วฒันธรรมทัง้สองประเภทนีต้า่งก็เหล่ือมลํา้กนัอยู่ แบง่แยกไม่ขาดจากกนั 

และในสงัคมหนึง่ๆก็จะมีวฒันธรรมทัง้สองประเภทในลกัษณะท่ีสมดลุกนั 

จากการแบ่งเนือ้หาของวฒันธรรมดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ไม่ว่าจะอาศยัหลักการแบ่ง

ออกมาในรูปแบบใดก็ตามวฒันธรรมท่ีปรากฏอยู่ในสงัคมสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทหลกั 

ก็คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ ซึ่งเกิดจากความคิดของมนุษย์เช่น อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่างๆ 

ศลิปกรรม ประตมิากรรม ตลอดจนสิ่งของเคร่ืองใช้ตา่งๆ ซึง่ใช้เป็นประจําทกุวนั และวฒันธรรมทาง

จิตใจหรือไม่เก่ียวกบัวตัถ ุได้แก่ วฒันธรรมท่ีเป็นสญัลกัษณ์และจบัต้องไม่ได้ เช่น ภาษาพดู ระบบ

ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี และกริยามารยาท 
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        5.3 ลักษณะของวัฒนธรรม 

พระยาอนมุานราชธน (2515, หน้า 73) กล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมมี 4 ประการดงันี ้

ประการแรก จะต้องมีการสะสม หมายถึง จะต้องมีทนุเดิมอยู่ก่อนแล้ว จะสะสมทุนนัน้ให้เพิ่มขึน้

เร่ือยๆ และประการท่ีสอง วฒันธรรมต้องมีการปรับปรุง หมายถึง ต้องรู้จกัดดัแปลงและปรับปรุง

ส่วนท่ีบกพร่องอยู่ให้เหมาะสมและถูกต้อง ประการท่ีสาม จะต้องมีการถ่ายทอด คือ ทําให้

วฒันธรรมนัน้ๆแพร่หลายในวงกว้าง ประการท่ีส่ี มีการอบรมสัง่สอนให้ผู้ อ่ืน หรือชนรุ่นหลงัได้สืบ

ทอดตอ่กนัไป 

อานนท์ อาภาภิรม (2516, หน้า 43) ได้เห็นความเห็นว่าลกัษณะท่ีสําคญัของวฒันธรรม 

คือ วัฒนธรรมเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรม อันเกิดจากการเรียนรู้ คือ สามารถเรียนรู้ได้(Learned 

Way of  Behavior)มิใช่เกิดขึน้เองโดยปราศจากการเรียนรู้มาก่อน เพราะมนษุย์มีสมองอนัทรง

คณุภาพ จงึทําให้สามารถรู้จกัคดิ ถ่ายทอด และเรียนรู้ขบวนการดงักล่าว เกิดขึน้จากการท่ีมีบคุคล

มีการตดิตอ่กบุบคุคลอ่ืน ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสงัคมวฒันธรรม มีลกัษณะเป็นมรดกแห่งสงัคม 

เป็นผลของการถ่ายทอดการเรียนรู้ และเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในกระบวนการดงักล่าวคือ การส่ือสาร

โดยใช้สญัลกัษณ์(Symbolic   communication)ได้แก่ การท่ีมนษุย์มีการใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือใน

การถ่ายทอดวฒันธรรม จากรุ่นก่อนมายงัรุ่นหลงั  มีลกัษณะเป็นวิถีชีวิต(Way of Life) หรือแบบ

แผนการดําเนินชีวิต(Design  for Living)เป็นสิ่งท่ีไมค่งท่ี สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ 

ชดุา จิตพิทกัษ์ (2528, หน้า 145) ได้กล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมในลกัษณะเดียวกัน

ว่า วฒันธรรมมีลกัษณะเป็นอนตัตา เน่ืองจากไม่อยู่ภายในกรอบของเอกัตบุคคล ไม่พึงพาอาศยั

บคุคลใดโดยเฉพาะ ทัง้ไม่คมุรุปอยู่ชนิดตายตวั ไม่ว่าจะรูปแกนหรือรูปเต็ม ถ้าเปรียบกับวตัถแุล้ว 

วัฒนธรรมไม่ชาตุแท้ ทรงตัวอยู่ได้ด้วยอาศยัเหตุปัจจัยซึ่งไหลหลั่งถ่ายเท และเปล่ียนแปลงได้ 

วฒันธรรมเก่าเส่ือมลง สุญไปสิ่งใหม่ก็เข้ามาแทนท่ี ซึ่งย่อมครอบคลุมไปถึงสิ่งเก่าท่ีเล่าใหม่ด้วย 

ทัง้นีท้ัง้นัน้เพราะมนุษย์เราไม่หยุดน่ิง ย่อมผลิตคิดค้นทําสิ่งเก่าให้แปลกใหม่อยู่เสมอ สิ่งใดท่ีสม

อธัยาศยัของกลุม่ก็ยอ่มเป็นท่ียอมรับ และถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมตอ่ไป 

จฑุาพรรธ์ (จามจรีุ) ผดงุชีวิต (2551, หน้า 5) ลกัษณะวฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิต

ของคน(ways of life) เป็นเร่ืองของทกุสิ่งทกุอย่าง  เร่ืองราวทัง้หลายทัง้มวลแห่งชีวิตมนษุย์(totality 

of life) ซึง่จําแนกออกได้เป็น 3 ประเภทหลกัคือ 

1.  มกรดทางวฒันธรรม (Cultural heritage) เช่น โบราณสถาน(historic sites) อนสุรณ์

สถาน(monuments) นอกจากนี ้อาจเป็นพวกของโบราณวตัถุจําพวกเคร่ืองมือเคร่ืองใช้(artifacts) 

หรือจารึก เอกสาร หนงัสือโบราณ สมดุขอ่ย(epigraphy) 
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2.  วฒันธรรมร่วมสมยั (Living or Contemporary Culture)เชน่ 

     2.1  เร่ืองการทํามาหากิน อาทิ รูปแบบการดํารงชีพ(lifestyles) การเพาะปลกู การ

ประมง การลา่สตัว์ วฒันธรรมการบริโภคอาหารของคนท้องถ่ินในภาคตา่งๆ  การแตง่กาย การผลิต

งานศลิปะ  รวมถึงเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั การอยูร่่วมกนัในหมู ่เครือญาติ ความสมัพนัธ์ของชมุชนด้วยเป็น

ต้น 

     2.2  เร่ืองของภาษาและวรรณศิลป์ การพดู การอ่าน  และการเขียน  การแสดงออก

ถึงกิริยามารยาท บุคลิกภาพนิสยัใจคอ  การใช้ภาษาชัน้สูงท่ีแสดงลําดบัชัน้โครงสร้างทางสงัคม

หรือฐานนัดรทางภาษา 

     2.3  เร่ืองของศาสนา (religion) ความเช่ือทางพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  

หลกัปฏิบตัิ  คา่นิยม  คณุธรรม  การสืบทอดทางประเพณีปฏิบตัิตา่งๆ  ทัง้ในระดบัสงัคมเมืองหรือ

ท้องถ่ิน 

     2.4  เร่ืองศิลปะการละเล่นหรือสนุทรีย์ศาสตร์ (aesthetics or art and sports) อาทิ 

นาฏศิลป์  ดนตรี  กีฬา  การละเล่นพืน้เมือง  เช่น  กีฬาการชนไก่หรือกัดปลา  เกมคอมพิวเตอร์

ออนไลน์ในรูปแบบตา่งๆ เป็นต้น 

     2.5  เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสถาบนัทางสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง

( institutions)ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว โรงเ รียน  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ  อุตสหกรรมในชุมชน  เช่น โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่ง

ผลิตภณัฑ์ (OTOP) เป็นต้น 

ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่ วฒันธรรมมีลกัษณะท่ีได้มาจากการเรียนรู้ และสัง่สมเป็นเวลานาน

ไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ พร้อมกับมีการปรับปรุงให้ดีขึน้และถ่ายทอดสู่สังคมจน

กลายเป็นมรดกทางสงัคม วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในสงัคม และมีการถ่ายทอดเป็นแบบอย่างใน

การดําเนินชีวิต ในขณะเดียวกนัก็มีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และ

การเปล่ียนแปลงของแตล่ะสงัคมได้อีกด้วย 

           5.4 แนวคดิวัฒนธรรมอาเซียน 

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) (ดร.สุรินทร์           

พิศสุวรรณ, 2556)  ความร่วมมือของอาเซียนด้านสงัคมและวฒันธรรม  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  

“ความร่วมมือเฉาะด้าน”  คือ  ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ  ท่ีมิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ  โดยมี

วตัถุประสงค์หลักเพ่ือแก้ไขปัญหาสงัคมท่ีส่งผลกระทบในระดบัภูมิภาค  พัฒนาและเสริมสร้าง

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้ดีขึน้ รวมถึงลดผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจาก
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การรวมตวักนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน  ส่งเสริมและรักษาเอกลกัษณ์  ประเพณีและวฒันธรรมท่ี

แตกต่างกันของแต่ละประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในแต่ละ

ประเทศสมาชิก 

ประชาคมสงัคม – วฒันธรรมอาเซียน  มีจดุมุ่งหมายท่ีจะทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้  อยู่ร่วมกนัในสงัคมท่ีเอือ้อาทร  ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี  ได้รับการพฒันาในทกุ

ด้าน  และมีความมัน่คงทางสงัคม  (social  security)  โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้าน

ตา่งๆ  อาทิ  (1)  การพฒันาสงัคม  โดยการยกระดบัความเป็นอยู่ของผู้ ด้อยโอกาส  และผู้ ท่ีอาศยั

ในถ่ินทุระกันดาร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม  (2)  การ

พัฒนาการฝึกอบรม  การศึกษาระดับพืน้ฐานและสูงกว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการสร้างงาน  และการคุ้ มครองทางสังคม  (3)  การส่งเสริมความร่วมมือในด้าน

สาธารณสุข  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เช่น  โรคเอดส์  และโรค

ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  (4)  การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  (5)  การส่งเสริมการ

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเขียน  นกัคดิและศลิปินในภมูิภาค 

        5.5 วัฒนธรรมอาเซียน 

การดําเนินงานด้านวฒันธรรมในยุคปัจจบุนัจึงมีความซบัซ้อนมากย่ิงขึน้  กล่าวคือ ต้อง

รักษาเอกลกัษณ์ดัง้เดมิ  ความเป็นตวัตนของเราเอง  ขณะท่ีต้องปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกบักระแส

เศรษฐกิจและสงัคมยคุใหม ่ และด้วยกระแสโลกในปัจจบุนัท่ีทําให้ประเทศตา่ง ๆ ต้องมีการพึ่งพา

กนั  ซึง่ประเทศเพียงประเทศเดียวไม่สามารถอยู่ได้โดยลําพงัได้  ดงันัน้  จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้อง

มีการเปิดรับวฒันธรรมท่ีหลากหลายและแตกต่างของชุมชนท่ีอยู่รอบตวั  การรวมตวักันระหว่าง

ชมุชน  ภมูิภาคในพืน้ท่ีใกล้เคียงเหล่านีเ้กิดขึน้ในกิจกรรมทกุรูปแบบในสงัคมไม่เพียงแคว่ฒันธรรม  

หากแต่ยงัมีการรวมตวักันด้วยเหตผุลต่าง ๆ อนันํามาซึ่งความเข้มแข็งทางการเมือง  เศรษฐกิจ  

สงัคม (กระทรวงวฒันธรรม, 2554) 

 สรุปอาเซียน  เป็นตวัอย่างท่ีดีและชัดเจนของการรวมตวักนัด้วยความจําเป็นท่ีกล่าวมา

ข้างต้น  เน่ืองจากประเทศในกลุ่มอาเวียนมีภูมิหลงัและท่ีมา  โดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ีค่อนข้าง

หลากหลายและแตกตา่ง  ขณะ เดียวกนัก็มีความคล้ายคลึงในบางส่วนด้วยลกัษณะทางกายภาพ  

อาเซียนจึงมีพฒันาการท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไปและมีความน่าสนใจในสายตาของกลุ่มประเทศอาเซียน

เอง  และในสายตาภูมิภาคกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมาอาเซียนพยายามบูรณาการความร่วมมือในกลุ่ม

ประเทศสมาชิก  ท่ีเห็นได้ชัดคือ ด้านเศรษฐกิจ  จากความพยายามท่ีจะให้เกิดเขตการค้าเสรี

อาเซียนขึน้  จากนัน้จงึมีการพฒันาความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ตามมา  ซึง่รวมถึงด้านวฒันธรรม 
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5.5.1 วัฒนธรรมประเทศอนิโดนีเซีย 

          วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

  โครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรม  ประชากรอินโดนีเซียประกอบด้วย  หลายเชือ้

ชาติและเผ่าพันธุ์   แต่ละเผ่าพันธุ์ต่างก็มีมรดกทางวฒันธรรม และลักษณะทางสังคมของตนสืบ

ทอดกันมา  ชนเหล่านีเ้ม่ือถกูรวมกนัเข้าภายได้ระบบการเมือง  เศรษฐกิจและการป้องกนัประเทศ

ร่วมกนั 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย  มีวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวิถีชีวิตแตกตา่งไป  ในแตล่ะกลุม่ชน  ชาวชนบทท่ีอาศยัอยู่ห่างไกล

จากตวัเมือง  ยังยึดมั่นอยู่กับประเพณีเดิมอยู่มาก  ส่วนกลุ่มชนท่ีอาศยัอยู่ในตวัเมืองและได้รับ

การศึกษาแบบตะวันตกจะมีวิถีชีวิตแตกต่างกันออกไป  การแบ่งกลุ่มชนตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี  และพืน้ท่ีตัง้  สามารถแบง่ออกเป็นสามกลุม่ใหญ่ ๆ ด้วยกนัคือ 

  กลุ่มแรก  เป็นกลุ่มชนท่ีอาศยัอยู่ในเกาะชวา  และบาหลี  ผู้คนท่ีอยู่ในแถบนีจ้ะ

ยึดมัน่อยู่ในแนวทางของศาสนาฮินด ู และศาสนาพุทธ  มีวฒันธรรมเน้นหนกัในเร่ืองคณุค่าของ

จิตใจและสงัคม  ก่อให้เกิดการพฒันาศลิปะอยา่งมากมาย  โดยเฉพาะนาฏศิลป์  และดริุยางคศิลป์

ในการดําเนินชีวิตประจําวนั  ประชากรจะประพฤติตามหลกัจริยธรรม  มีการเคารพตอ่บคุคลตาม

ฐานะของบคุคลนัน้ ๆ  

  กลุ่มท่ีสอง  เป็นกลุ่มชนมีอาศยัอยู่ตามบริเวณริมฝ่ังทะเลของเกาะตา่ง ๆ ดําเนิน

ชีวิตอยูไ่ด้ด้วยการประกอบการค้าขาย  มีชีวิตทางวฒันธรรมตามหลกัศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด 

และเป็นนกัธุรกิจของสงัคมอินโดนีเซียยคุใหม่  และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ มีความรู้ทางศาสนา

และกฎหมาย 

  กลุ่มท่ีสาม  เป็นกลุ่มท่ีมีความล้าหลงัมาก  อาศยัอยู่ตามบริเวณเทือกเขาในส่วน

ลึกของประเทศ  ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์  และการเพาะปลูก  รัฐบาลอินโดนีเซียได้เข้าไป

ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของชนกลุม่นีแ้ล้ว  

การแต่งกาย 

  ชาวอินโดนีเซีย  แต่งกายโดยการนุ่งโสร่งปาเต๊ะมาจากมาเลเซียมีการทําโสร่ง

ปาเต๊ะ  หรือบาตกิ  และเคร่ืองหนงัท่ีขึน้ช่ือมาก 

  ผู้หญิง  สวมเสือ้แขนยาวพอดี  คอแหลม  ผ่าหน้าอก  เข้ารูปเล็กน้อย  ยาวปิด

สะโพก  เข้ากับโสร่งท่ีเป็นลวดลายใช้สีสันกันเป็นทางบ้างดอกบ้าง  ใช้ผ้ายาว ๆ คล้องคอ

เชน่เดียวกบัชาวมาเลเซีย  ตา่งกนัท่ีคอเสือ้ชาวมาเลเซียจะเป็นคอยแูละเสือ้ยาว 

  ผู้ชาย  แตง่ชดุสากล  ผกูไท้ลายผ้าปาเต๊ะ  สวมหมวกคล้ายหมวกหนี 
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  การแต่งกายของชาวเกาะมีลักษณะต่าง ๆ กันคือ 

  การแต่งกายประจําชาติของชาวอินโดนีเซีย  จะประกอบด้วยผ้านุ่งกันรอบกาย

แนน่  เรียกวา่  กาอินและเสือ้ฟิตแขนยาว  เรียกวา่  กาบายะ 

          วิธีการนุง่ผ้าและสีของเสือ้จะบอกได้วา่มาจากสว่นใดของเกาะดงันี ้

          1.  อตัเจ(สมุาตราเหนือ) เป็นพิธีการใช้เสือ้สีแดง  กางเกงยาวสีดํา  มีโสร่งนุ่งทบั

อีกทีหนึง่  รัดเข็มขดั 

          2.  ตาปานะลี(สมุาตรากลาง) สวมเสือ้แขนยาวบายกุรุูง 

          3.  มินงักาโน(สมุาตราตะวนัตก) สวมเสือ้บางยกุรุูงแขนยาว  นุง่โสร่ง  มีสไบเฉียง

ใช้ผ้าโพกศีรษะคล้ายรูปกระบือ  

          4.  ปาเล็มปัง(สมุาตราได้) เหมือนบายกุรุูง 

          5.  ปันยาร์ (กาลิมนัตนั) ในพิธีตา่ง ๆ ผ้านุง่สีแดง  เสือ้แดงแขนยาว เสือ้อยู่ในโสร่ง

มีเคร่ืองประดบัเพชรนิลจินดา 

          6.  เมอนาโด(ชูลาเวลีเหนือ)ส่วนมากนบัถือคริสต์ต้องไปโบสถ์เสมอ  จึงมกัสวม

เสือ้สีขาวปักดอกท่ีชายเสือ้ 

          7.  มากาชาร์(ชูลาเวลีใต้) เรียกชุดว่า  “มายุโบโตะ”สาวอินโดนีเซียนิยมกันมาก

วยัรุ่นนิยมสีชมพแูละสีแดงผู้ใหญ่จะใช้สีเขียวมีแถบทอง 

          8.  อมับอน (มาลกู)ุ เหมือนชดุสมุาตราแตสี่ขาว 

          9.  ตอมอร์ ตามประเพณีต้องสวมโสร่ง  หม่สไบเฉียงมีลายเส้นสีทองและเงิน 

          10.  บาหลี สวมโสร่งมีเคร่ืองประดบัศีรษะเป็นดอกสัน่ทม 

          11.  อีเรียนชยาแตง่กายด้วยสีเหลือง  ผ้านุ่งสีเขียวมีขนนกบนศีรษะการแตง่กาย

ของชาวอินโดนีเซีย 

          สถานท่ีสาํคัญ 

          เกาะบาหลี (Bali)เกาะบาหลี เกาะท่ีได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก มี

ความงดงามความหลากหลาย ทัง้ชายฝ่ังทะเล ชายหาดในเขตร้อนชืน้ นาข้าวท่ีเขียวชอุ่มลาดไป

ตามทางเป็นขัน้ และภเูขาไฟตามไหลเ่ขา  

                   

         ภูเขาไฟโบรโม (Mount Bromo)ภูเขาไฟโบรโม อยู่ในเทือกเขาเทงเกอร์ ในทาง

ตะวันออกของเกาะชวา ซึ่งปัจจุบนัภูเขาไฟแห่งนีย้งัคุกรุ่นอยู่ โดยปล่องภูเขาไฟมีความสูงอยู่ท่ี 

2,329 เมตร   
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         วัดพรัมบานัน (Prambanan Temple)วดัพรัมบานนั หรือเป็นท่ีรู้จักสําหรับคน

ท้องถ่ินวา่ โรโร จองกรัง (Roro Jonggrang) ถือว่าเป็น 1 ในวดัฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ โดยท่ีจะมีแท่นบชูาหลกั 3 ท่ี ซึ่งอทิุศให้แก่ เทพเจ้าฮินด ู3 องค์ ได้แก่ พระพรหม พระศิวะ

และ พระวิษณ ุ

          มรดกโลกอาเซียน 

          อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย มีพืน้ท่ี 2.5 ล้านเฮคเตอร์ 

เป็นเขตอนรัุกษ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

          กลุ่มวัดพรัมบานัน อยูใ่นประเทศ เป็นวดัในศาสนาฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุเพ่ือบชูาพระ

ศิวะในอินโดนีเซีย เหนือขึน้ไปจากศูนย์กลางของพืน้ท่ีส่ีเหล่ียมจตุรัส คือ โบสถ์ 3 หลังมีภาพ

แกะสลกัเล่าเร่ืองรามเกียรติ์ เพ่ืออุทิศถวายแด่เทพเจ้าท่ีย่ิงใหญ่ทัง้ 3 องค์ของฮินด ู(พระศิวะ พระ

วิษณ ุและพระพรหม) และสตัว์เทพพาหนะ 

          อุทยานแห่งชาติตัง้ ในประเทศอินโดนีเซีย อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชาว

แถบไหลท่วีปซุนดา รวมคาบสมทุรอจูงุกลูอน เกาะนอกฝ่ัง 

          มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ (ภาษาอินโดนีเซีย: Chandi Borobudur) 

เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตัง้อยูใ่นภาคกลางของเกาะชวา โดย 

บโุรพทุโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธนิกายมหายาน ถ้าไมน่บันครวดัของกมัพชูาซึง่เป็นทัง้ 

ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดแูละศาสนาพทุธ  บโุรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนา

พทุธท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

 5.5.2 วัฒนธรรมเนการา บรูไน ดารุสซาลาม 

           วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

           การทกัทายจะจบัมือกันเบา ๆ และสตรีจะไม่ย่ืนมือให้บุรุษจับ  การชีนิ้ว้ไปท่ีคน

หรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ  แต่จะใช้หวัแม่มือชีแ้ทนและจะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้ อ่ืนสตรี

เวลานัง่จะไมใ่ห้เท้าชีไ้ปทางผู้ชาย  และไมส่ง่เสียหรือหวัเราะดงั 

           การรับประทานอาหารร่วมกับชาวบรูไน  โดยเฉพาะคูเ่จรจาท่ีเป็นชาวมุสลิมควร

ระมดัระวงัการสัง่อาหารท่ีเป็นหมแูละเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  เน่ืองจากผิดหลกัปฏิบตัิของศาสนา

อิสลามและอาจารย์ขอให้คู่เจรจาชาวบรูไนช่วยเหลือร้านอาหาร  ทัง้นีบ้รูไนไม่มีวฒันธรรมการให้

ทิปในร้านอาหาร  ในกรณีท่ีเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มร้อยละ  10  อยู่

แล้ว 
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           การแต่งกาย 

           สตรีชาวบรูไนจะแตง่กายมิดชิด  นุง่กระโปรงยาวเสือ้แขนยาว  และมีผ้าโพกศีรษะ  

คนตา่งชาติจึงไม่ควรนุ่งประโปรงสัน้และใส่เสือ้ไม่มีแขน  ควรหลีกเล่ียงเสือ้ผ้าสีเหลือเพราะเป็นสี

ของพระมหากษัตริย์ 

           ผู้ชายมสุลิม  แตง่กายเป็นทางการทัง้ในสถานท่ีราชการและมีสาธารณะ  คือจะ

สวมเสือ้แขนยาว  ตวัเสือ้ยาวถึงเขา่  นุง่กางเกงขายาวแล้วนุง่โสร่ง  

           สถานท่ีสาํคัญ 

           Kampong Ayer เป็นหมู่บ้านดัง้เดิมบรูไนสร้างขึน้บนแม่นํา้บรูไน มีประมาณ 

30,000 หรือมากกวา่คนท่ีอาศยัอยูใ่นบ้านท่ีสร้างขึน้บนไม้คํา้ถ่อ 

           มัสยิด เจมส์มัสยิด เป็นหนึ่ง ท่ีงดงามในหัวใจของเมือง capity ของ

บรูไน ออกแบบหลงัคาโดมตามด้วยสีทอง มสัยิดแห่งนีถื้อเป็นอนสุาวรีย์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของคา่นิยม

อิสลาม  

           สนามเด็กเล่นสวน   เป็นสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ซึ่งถูกสร้างขึน้ในช่วงต้นยุค 

90 กวา่ สวนท่ีมีความหมายเพ่ือความสนกุ 

 5.5.3 วัฒนธรรมประเทศไทย 

         วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

   ความคล้ายคลงึและความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

   ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีประเพณี

และวฒันธรรมตา่ง ๆ ทัง้ท่ีคล้ายคลึงและแตกตา่งกนัเป็นผลมาจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์  รากฐาน

ทางวฒันธรรมและการนบัถือศาสนา  ซึง่จะสรุปให้เห็นเป็นภาพรวมได้  ดงันี ้

   1.  ศาสนา  ศาสนาสําคญัท่ีเผยแผ่เข้ามาและได้รับการยอมรับนบัถือจากชนชาติ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่  พระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นศาสนาท่ีผู้ คนส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทย  พมา่  ลาว  กมัพชูา  ล้วนนบัถือ  ดงันัน้ประเพณี  พิธีกรรมทางศาสนา  ลทัธิความเช่ือ

ตา่ง ๆ ของพมา่  ลาว  กมัพชูา  ก็จะคล้ายคลึงกบัคนไทย  เช่น  การทําบญุตกับาตร  การสวดมนต์

ไหว้พระ  การให้ความเคารพพระสงฆ์  การนิยมให้บตุรหลานเข้ารับการอปุสมบท  เป็นต้น 

   สําหรับประเทศมาเลเซีย  บรูไน  อินโดนีเซีย  ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนา

อิสลาม  จึงมีวฒันธรรมแบบอิสลาม  ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจากคริสต์ศาสนา  ประเทศ

สิงคโปร์และเวียดนามนบัถือหลายศาสนา  โดยนบัถือลทัธิธรรมเนียมตามแบบจีนเป็นหลกั 
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   2. ภาษา  ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีการพดู  เขียน  คล้ายคลึงกบัไทยก็คือ  ลาวเพียง

ชาติเดียว เท่านัน้  ส่วนชาติอ่ืน ๆ ก็จะใช้ภาษาของตน  ไม่ว่าจะเป็นพม่า  เวียดนาม  อินโดนีเซีย  

ฟิลิปปินส์  โดยท่ีภาษาองักฤษและภาษาจีนจะเป็นภาษากลางท่ีใช้ติดตอ่กนัได้ทัว่ทัง้ภมูิภาค 

   3 .ประเพณี   พิ ธี กรรม  หากชาติ ใด ท่ี มี รากฐานการนับ ถือศาสนาเ ป็น

พระพุทธศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรมต่าง ๆ ก็จะคล้ายคลึงกับคนไทย  เช่น  การทําบุญเลีย้งพระ  

การเวียนเทียน  เน่ืองในวนัสําคญัทางศาสนา  ประเพณีเข้าพรรษา  เป็นต้น  ส่วนประเพณีอ่ืน ๆ ท่ี

ไมเ่ก่ียวข้องกบัศาสนา  พบวา่หากเป็นประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอ่กบัไทย  เช่น  พม่า  ลาว  กมัพชูา  

ก็จะมีประเพณีหลายอย่างคล้ายคลึงกับไทย  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  

เพียงแตร่ายละเอียดของการจดัพิธีจะแตกตา่งกนัออกไป 

   ขณะเดียวกันวัฒนธรรมไทยในการแสดงความเคารพ  โดยการไหว้ของคนไทย

ชาตเิหลา่นีก็้จะมีธรรมเนียมการไหว้เชน่เดียวกนั 

   สําหรับชาตอ่ืิน ๆ ได้แก่  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  บรูไน  จะมีประเพณีพิธีกรรมตาม

แบบอิสลาม  เวียดนามกับสิงคโปร์จะมีประเพณีพิธีกรรมตามแบบจีน  และมีวฒันธรรมตะวนัตก

เข้ามาผสมผสาน  สว่นชาตท่ีิมีแบบแผนประเพณี  พิธีกรรมเหมือนอยา่งตะวนัตก  คือ  ฟิลิปปินส์ 

   4.  อาหาร  อาหารของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วยข้าว  พืชผกั  และเนือ้สตัว์ท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ิน   

   5.  การแตง่กาย  ผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  หากไม่นบัชดุพืน้เมือง

และชดุประจําชาติแล้ว  จะแตง่กายไม่แตกตา่งกัน  กล่าวคือ  สงัคมเมืองในปัจจบุนัผู้ชายสวมเสือ้

กางเกง  สว่นผู้หญิงสวมเสือ้  กางเกง  หรือกระโปรง  แตใ่นชนบทผู้หญิงจํานวนมากก็ยงัคงสวมใส่

ผ้าซิ่นกันอยู่  ทัง้นีชุ้ดประจําชาติของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ล้วนมีเอกลักษณ์

เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนกนั  ทําให้เม่ือดแูล้วสามารถบอกได้ทนัทีว่าชดุแตง่กายนัน้ ๆ เป็นของชนชาติ

ใด 

           การแต่งกาย  

   หญิง  นิยมนุง่ผ้าถงุสีดํา เนือ้มนั คาดเข็มขดั ใส่เสือ้สี งานพิธีนุ่งผ้ายก พวกในวงั

มกันุง่ผ้า โจงกระเบน ไว้ผมตดั ทานหมากจนฟันดํา  

   ผู้ชาย  นุง่ผ้าโจงกระเบน ใสเ่สือ้คอปิด ขดักระดมุห้าเม็ด 

           มกรดกโลกอาเซียน 

   ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ บริเวณนีค้รอบคลุมพืน้ท่ี 23 กิโลเมตร ระหว่าง

อทุยานแหง่ชาตติาพระยาท่ีชายแดนตดิกบักมัพชูาทางตะวนัออกและอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ทาง

ตะวนัตก  
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   อยุธยาเป็นเมืองหลวงแหง่ท่ี 2 ของประเทศไทย สร้างขึน้ในปี คริสต์ศกัราช 1350 

(พทุธศกัราช 1983) ตอ่จากสโุขทยั เมืองนีถ้กูพม่าทําลายลงในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 (พทุธศตวรรษท่ี 

23) ซากท่ีเหลืออยูป่ระกอบด้วยศาสนาสถานแสดงความย่ิงใหญ่ในประวตัิศาสตร์ 

          แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงตัง้อยู่ในประเทศไทย ได้ช่ือว่าเป็นถ่ินฐานยุคก่อน

ประวตัศิาสตร์ท่ีสําคญัท่ีค้นพบในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

  เมืองประวัตศิาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร  ตัง้อยู่ในประเทศไทย  เป็นเมือง

หลวงแรกของอาณาจักรสยามระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 13-14 (พุทธศตวรรษท่ี 18-19) เมืองนีมี้

สิ่งก่อสร้างสวยงามมากมายท่ีแสดงให้เห็นถึงยุคเร่ิมแรกของสถาปัตยกรรมไทย อารยะธรรมท่ี

ย่ิงใหญ่ซึง่พฒันาอยูใ่นอาณาจกัรสโุขทยัได้ซมึซบัอิทธิพลและประเพณีโบราณมากมายของท้องถ่ิน 

ผสมผสานเข้ากนัเป็นศลิปะสโุขทยั 

   เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้ง  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์

ป่าทุง่ใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นสถานท่ีธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียออกเฉียง

ใต้ท่ีได้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ประกอบด้วยผืนป่าอนรัุกษ์ 3 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์

ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าด้านตะวนัออก และเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า

ห้วยขาแข้ง 

 5.5.4 วัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย 

           วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

   มีสภาพคล้ายคลึงกับประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งเป็นหมู่เกาะ  อิทธิพลของศาสนา

อิสลามได้แพร่เข้ามาในแหลมมลายู  ประชากรนบัถือศาสนาอิสลาม  55%  นบัถือศาสนาพุทธ  

25%  นบัถือศาสนาคริสต์  13%  นบัถือศาสนาฮินด ู 7%  และลทัธิศาสนาพืน้เมือง  4%  แตก่าร

หนัไปนบัถือศาสนาอ่ืนท่ีไมใ่ชอิ่สลามเป็นปัญหาอยา่งมาก  เน่ืองจากทางภาครัฐจะไม่เปล่ียนข้อมลู

ทางราชการให้มาเลเซียบญัญตัใินรัฐธรรมนญูให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติ  และผู้ ท่ีนบั

ถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษคือ  ได้รับเงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา  สาธารณะสุข  การ

คลอดบตุร  งานแตง่งานและงานศพตามนโยบาย  “ภมูิบตุร” 

   ก า รแ ต่ ง ก า ย  แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม ป ร ะ เ พ ณี นิ ย ม ข อ ง แ ต่ ล ะ เ ชื อ้ ช า ติ   

   ผู้หญิง นุ่งโสร่งปาเต๊ะสีสดมีลวดลายดอกดวงงาม สวมเสือ้คอยูแขนยาวถึง 

ข้อมือ ปล่อยชายเสือ้ไว้นอกโสร่ง บางคนจะมีผ้าบาง ๆ คลมุศีรษะ คลุมไหล่ ชาวมาลายูชอบใช้

เสือ้ผ้า สีสดใสมีลวดลาย ใบไม้ดอกไม้โต ๆ สลบัสีกนั ชาวจีนแตง่กายแบบจีนเรียกว่า “ก่ีเพ้า” หรือ

“ฉ่งชํา” ทําด้วยผ้าเป็นดอกดวง ฉดูฉาด  



87 
 

   ชาย นุง่โสร่งเป็นตา และสวมเสือ้แขนยาว บางคนสวมหมวก ใช้ผ้าโพกศีรษะ คน

แก่มกั มีผ้าห้อยไหล ่  

   สถานท่ีสาํคัญ  

   ตกึเปโตรนาส (Petronas Twin Tower) เป็นตกึแฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก มีความสงู 

ถึง 452 เมตร มีชัน้ทัง้หมด 88 ชัน้  

   จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square)  บริเวณจตัรัุสแหง่นี ้เป็นท่ีตัง้ของเสาธงท่ี 

สงูท่ีสดุในโลก ซึง่เป็นธงชาตปิระจําชาตมิาเลเซีย ท่ีได้รับการชกัขึน้สู่ยอดเสา ความสงูของยอดโดม

มีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาท่ีตัง้ตระหง่านอวดความสวยงามของตวัตกึและในเวลา

กลางคืน จะมีการตดิไฟระยิบระยบัเตม็ไปหมด ย่ิงเพิ่มความสวยงามให้กบัอาคารแหง่นี ้  

   มรดกโลกอาเซียน 

   มะละกา และจอร์ทาวน์ นครประวตัศิาสตร์บนชอ่งแคบมะละกา (Melaka and  

เมืองแหง่นีไ้ด้พฒันามานานกวา่ 500 ปี ด้านการค้าขายและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหว่าง

ตะวันออกกับตะวันตกบนช่องแคบมะละกา อิทธิพลของเอเชียและยุโรปได้ผสมผสานทาง

วฒันธรรม ตกึท่ีทําการของรัฐบาล โบสถ์ จตรัุส และป้อมปราการตา่ง ๆ ทําให้เห็นภาพมะละกาใน

ยุคต้นของประวัติศาสตร์ ซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากรัฐสุลต่านมาเลย์ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 15 (พุทธ

ศตวรรษท่ี 20) 

   อุทยานคินาบาลูอุทยานนีต้ัง้อยู่ในรัฐซาบาห์ทางเหนือสุดของเกาะบอร์เนียว 

ประเทศมาเลเซีย  

5.5.5 วัฒนธรรมประเทศฟิลิปปินส์ 

   วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

   ประเทศฟิลิปปินส์จดัเป็นประเทศท่ีมีคนนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาอธอลิกท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบั  4  ของโลก  นบัถือ ศาสนา อิสลาม ฮินด ูพทุธศาสนา   แม้ชาวฟิลิปปินส์จะได้รับ

อิทธิพลด้านศาสนาจากตะวนัตกมาก  แตก็่ยงัมีพวกนบัถือประเพณีท้องถ่ินเดมิ 

   การแต่งกาย 

   การแตง่กาย ของชาวฟิลิปปินส์ในยคุนัน้ นิยมใช้เคร่ืองประดบักาย ชาวเกาะ  

วิสายนั ชอบสกัตามใบหน้า ร่างกาย และแขนขา ชายหญิงสวมเคร่ืองประดบัท่ีทําด้วยทองคําและ

เพชร พลอย ชาวพืน้ เมืองนิยมใส่ปลอกแขน กําไล และสร้อยคอ ก่อนสเปนเข้าครอบครอง สงัคม

แบง่ ออกเป็น 3 ชนชิน้ คือ ขนุนาง เสรีชน และทาส   

   หลังจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ฟิลิปปินส์ได้เอกราชตามสนธิสัญญา เหตกุารณ์

บ้านเมือง ศิลปวัฒนธรรม เคร่ืองแต่งกาย ก็มีการผสมผสานกันระหว่างชาวยุโรป เอเชีย และ
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ตะวนัตก  เคร่ืองแตง่กายประจําชาติเป็นเสือ้คอกว้างแบบตะวนัตก แขนยกตัง้เป็นปีกกว้าง ทําด้วย

ผ้า บางและแข็งอย่างไหมสบัปะรด นุ่งกระโปรงติดกบัเสือ้เป็นชุดเดียวกัน ส่วนตามเกาะตา่ง ๆ มี

การ แตง่กายแบบคล้ายชาวมลาย ูและอินโดนีเซีย คือ นุง่โสร่งปาเต๊ะ สวมเสือ้ผ้าไหมสบัปะรดหรือ

แพร แขนกระบอกยาวจดข้อมือ มีผ้าพาดบา่ ส่วนผู้ชายจะสวมเสือ้แขนยาวทําจากใบสบัปะรด นุ่ง

กางเกง แบบสากล  การทอผ้าใยสบัปะรดทองฟิลิปปินส์ ทอกนัมากกว่า 400 ปี หรือมากกว่า การ

ทอใย สบัปะรดเป็นงานท่ีละเอียดอ่อนใช้เวลามาก ใยสับปะรดเป็นเส้นใยท่ีมีความเหนียวดีมาก 

โดยเฉพาะ เส้นใยของสบัปะรดท่ีได้จากเมืองอะคลนั 

   สถานท่ีสาํคัญ 

   Ocean Park เป็นสวนสนกุท่ีอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทศัน์มหาสมทุร

จากบนผาสงูนัน้ได้ โดยเฉพาะจะเสียวมากๆถ้าไปเล่น เคร่ืองดิ่งจากท่ีสงูมากๆแล้วเม่ือมองลงมาก็

จะเห็นมหาสมทุรกว้างใหญ่ เน่ืองจากตัง้อยูบ่นท่ีสงูชนั การเดนิขึน้จงึต้องใช้บนัไดเล่ือน ท่ียาวมากๆ 

   สวนไรซาล (Rizal Park) หรือมีอีกช่ือวา่ ลเูนตา (Luneta) เป็นสวนหยอ่มขนาด 

ใหญ่ของเมือง และเป็นท่ีตัง้ของอนสุาวรีย์ โฮเซ ่ไรซาล (Jose Rizal) 

   ป้อมซานตเิอโก (Fort Santiago) ป้อมซานตเิอโก (Fort Santiago) ซึง่เป็นดา่น 

แรกท่ีป้องกนัการโจมตีจากข้าศกึ ท่ีเข้ามาทางปากแมนํ่า้ปาซิก จากอา่ว 

   มรดกโลกอาเซียน                                   

                         โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์  โบสถ์ทัง้ 4 หลงัซึ่งหลงัแรกสร้างโดยชาวสเปนใน

ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 16 (พุทธศตวรรษท่ี 21) นัน้ตัง้อยู่ในกรุงมะนิลา ซานตามาเรีย ปาโออาย 

และมิอากาโอ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือการแสดงความเป็นบาโรคของยโุรป

โดยชา่งฝีมือชาวจีนและฟิลิปปินส์ 

                        นาขัน้บันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ ตัง้อยู่ท่ีเกาะลซูอนตอนเหนือของ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยชาวพืน้เมืองอิฟูเกา (Ifugao) ท่ีสร้างนาขัน้บนัไดแห่งนีม้ากว่า 2,000 ปี

แล้ว ด้วยเคร่ืองมือท่ีเรียบง่ายและแรงงานคน ซึ่งลกูหลานชาวนาสืบเชือ้สายมาจากชาว Ifugao ใน

ปัจจุบนัก็ยงัคงยึดอาชีพทํานาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา โดยความรู้นีไ้ด้ถูกส่งต่อกนัมา

จากรุ่นสูรุ่่น และ การแสดงออกของประเพณีอนัศกัดิ์สิทธ์ิ และความสมดลุของสงัคมท่ีละเอียดอ่อน 

ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ความงามของภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงถึงความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม 
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5.5.6. วัฒนธรรมสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ 

           วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

          ประเพณีการบวชลกูแก้วชาวเมืองม้า  ประเทศพมา่ 

          การแต่งกาย  

  เคร่ืองแต่งกาย ชาวพม่าทัง้หญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง ท่ีเ รียกว่า “ลองยี” 

(Longeje) ซึ่งมีทัง้ผ้าฝ้ายและไหมท่ีมีสีสด ของผู้หญิงจะมีลายเชิงด้านล่างและมีลวดลายเล็ก ๆ 

กระจายทัว่ ผืนผ้า ลวดลายของแตล่ะท้องถ่ินจะตา่งกัน ผ้าท่ีทอมาจากเมืองอมรปรุะเป็นลวดลาย

ดอกไม้ เครือไม้ หรือเป็นดอกเป็นลายตามขวาง ไม่นิยมใช้เข็มขดั สวมเสือ้ตวัสัน้ คอกลม ผ่าอกติด

กระดมุ 5 เม็ด แขนกระบอกยาวจรดข้อมือ บางครัง้เป็นแขนสัน้ เลยไหล่ลงมาเล็กน้อย ผ้าตดัเสือ้

นิยมใช้ ผ้าเนือ้บาง สีสด เชน่ ผ้ามสัลิน ผ้าป่าน หรือผ้าไนลอน สวมรองเท้าคีบรองเท้าแตะ ทัง้หญิง 

ชาย แตข่องหญิงจะเป็นสี มีลวดลายเป็นดอกดวง ปักด้วยลกูปัด หรือดิน้ เงินดิน้ ทอง สะพายย่าม 

ซึง่เป็นผ้าไหมสีสวยสดทอมาจากรัฐฉาน  

  ผม โดยทัว่ไปไว้ผมยาวเกล้าสงู บางทีก็ปล่อยชายห้อยลงมาไว้ทางซ้ายบ้างขวาง

บ้าง มีดอกไม้แซมผม  

  เคร่ืองประดับ นิยมหิน และพลอยท่ีมีคา่เชน่ ทบัทิม นิล และหยก  

  ชาย   เคร่ืองแตง่กาย นุง่โสร่งเช่นเดียวกบัหญิงแตสี่ไม่ฉดูฉาด เป็นลายตาราง โต

บ้าง เล็กบ้าง หรือเป็นลายทางยาวบ้าง โดยทัว่ไปใส่เสือ้ขาว เม่ือมีพิธีจะสวมเสือ้คล้ายเสือ้จีนแขน

ยาว ถึงข้อมือ แบบหนึง่ เรียกวา่ “กุยตั๋ง” เป็นเสือ้ชายสัน้ ๆ ตดิดมุถกัแบบจีนป้ายมาข้าง ๆ อีกแบบ

เรียกวา่ “กยุเฮง” ตวัยาวถึงสะโพก และตดิกระดมุตัง้แตค่อตรงมาจดชายเสือ้ใช้สีสภุาพ เช่น ขาวดํา 

หรือ นวล ถ้าอากาศหนาวจะสวมเสือ้กกั ทอสกัหลาดทบัอีกชิน้ หนึง่ จะสวมรองเท้าหุ้มส้นเม่ือมีพิธี  

  ผม  ตดัผมสัน้ ไม่นิยมสวมหมวก หรือโพกศีรษะตามประเพณีเดิม เม่ือมีพิธีจะมี

ผ้าหรือ แพรโพกศีรษะทําเป็นกระจกุปลอ่ยชายทิง้ไว้ทางด้านขวา นิยมใช้สีชมพ ู  

          สถานท่ีสาํคัญ  

          พระบรมธาตุชเวดากองพระมหาเจดีย์ทองคําท่ีงดงามตัง้ เดน่เป็นสง่าอยู่ใจกลาง

เมืองยา่งกุ้ ง มีความสงูประมาณ 109 เมตร ประดิษฐานอยู่บนเนินดิน ซึ่งมีลานรูปส่ีเหล่ียมและเป็น

เนินท่ีสงูท่ีสดุในเขตปริมณฑลเมืองย่างกุ้ งมีความยาว โดยรอบ ประมาณ 473 เมตร รอบฐานพระ

มหาเจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ อีกร้อยองค์ มีซุ้มประตส่ีูด้านยอดฉตัรองค์พระมหาเจดีย์

ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย นบัเป็นงานสถาปัตยกรรมฝีมือช่างพม่าท่ีงดงามหาท่ีเปรียบ

มิได้ เช่ือกันว่าภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้าจํานวน 8 เส้น 

พระมหาเจดีย์นีย้งัคงฐานะของพทุธสถานอนัเป็นท่ีพึง่ทางใจของคนพมา่ 
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          วัดมหากันดายงค์ ( Maha Gandayon Monastery ) ซึ่งเป็นวดัใหญ่ท่ีสดุของ

พม่าท่ีเมืองอมรปรุะ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นบัร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสํารวมเพ่ือรับ

อาหาร 

          วัดชเวนันดอ (Shwenandaw) ซึ่งสร้างด้วยไม้สกัทัง้หลงั ลวดลายแกะสลกัวิจิตร 

อ่อนช้อยทัง้หลงัคา บานประต ูและหน้าต่างอนัเน้นรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวตัิ และทศชาติ

ของพระพทุธเจ้าซึ่งความงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ ภายในวดัมีพระพทุธรูปอนัวิจิตรงดงาม

ศลิปะพมา่ 

5.5.7 วัฒนธรรมสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

           วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

           เชือ้ชาติท่ีผสมผสานอย่างลงตวัและคณุภาพชีวิตท่ีดีสิงคโปร์ได้ช่ือว่าเป็นประเทศ

ท่ีมีคนจากหลายหลายเชือ้ชาติ  เช่น  มาเลย์  อินเดีย  และลูกคร่ึงระหว่างชาวเอเชียและชาวยโุรป

มาอยู่ร่วมกนัอย่างสงบและไม่มีปัญหาขดัแย้งเร่ืองชนชาติระหว่างกนั  โดยท่ีทกุเชือ้ชาติยงัดํารงไว้

ซึ่งวิถีการดําเนินชีวิต  ประเพณีและวฒันธรรมของตนไว้อย่างเคร่งครัด  นอกจากนีใ้นสิงคโปร์ยงัมี

ผู้ เช่ียวชาญจากตา่งชาตมิากถึง  90,000  คน  ท่ีเข้ามาอยูอ่าศยัและทํางาน  ซึ่งคนเหล่านีไ้ด้เข้ามา

เผยแพร่ขนบธรรมเนียมและแลกเปล่ียนแนวความคิดกับคนในประเทศ  สิงคโปร์ประเทศท่ีมี

ประชากรหลากหลายเชือ้ชาติหลากหลายศาสนา ทําให้ประเทศนีมี้ศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

สําหรับเทศกาลท่ีสําคัญของสิงคโปร์ก็จะเป็นเทศกาลท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือทางศาสนา

เชน่  เทศกาลตรุษจีน เทศกาลปีใหม่ของชาวจีนท่ีจดัขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ์  เทศกาล Good Friday 

จดัขึน้เพ่ือระลกึถึงการสละชีวิตของพระเยซูบนไม้กางเขนของชาวคริตส์ในเดือนเมษายนเทศกาล 

วิสาขบูชา จดัขึน้เพ่ือระลึกถึงการประสตูิ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพทุธเจ้าของชาวพุทธใน

เดือนพฤษภาคม       

           การแต่งกาย 

           การแตง่กายของชาวมลายใูนสิงคโปร์ 

           เสือ้ใช้ลวดลายและดอกคล้ายโสร่งของอินโดนีเซีย  แบบอาจจะเพีย้นไปบ้าง  ใช้

ผ้าเข้มทําตวัเสือ้  มีลวดลายตามรอบคอสาบและปลายแขน 

           ส่วนชายแต่งชดุสากล  สําหรับชาวจีน  อินเดีย  ยโุรปก็แตง่ตามการแตง่กายของ

แตล่ะชาต ิ เอกลกัษณ์ของชาวสิงคโปร์  ไมมี่ศลิปะเป็นของตนเอง 
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สถานท่ีสาํคัญ 

           ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอดินแดนมหาสนุก...ท่องโลกจินตนาการ มีเคร่ืองเล่น

มากมายทัง้หมด 7 โซนยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ สิงคโปร์ ในพืน้ท่ี 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อม

ด้วยความเขียวชอุม่  

           เมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเล ถูกออกแบบขึน้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของ

คณะกรรมการการทอ่งเท่ียวของสิงคโปร์ ในปี 1964 – รูปปัน้นีมี้หวัเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บน

ยอดคล่ืน ตอ่มาไมน่านทัว่โลกก็ถือกนัวา่สิงโตทะเลตวันีคื้อเคร่ืองหมายประจําชาตสิิงคโปร์ 

           นํา้พุแห่งความม่ังค่ังตําแหนง่ของนํา้พแุหง่ความมัง่คัง่ ตัง้อยูต่รงใจกลางระหว่าง

หมู่อาคาร Suntec City หรืออยู่ใจกลางฝ่ามือซึ่งหงายขึน้นัน่เอง ก็เพราะมีความเช่ือว่านํา้ไหลของ

นํา้พุเปรียบเสมือนกับเงินทองท่ีไหลเข้าฝ่ามือไม่หยุดหย่อนนํา้พุแห่งความมั่งคัง่(Fountain of 

Wealth)เป็นนํา้พท่ีุใหญ่ท่ีสดุในโลก 

5.5.8 วัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

           วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

           วัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกับคนภาคอีสานของไทยเป็นอย่างมาก  ยังมีคํา

กล่าวท่ีว่า  “มีลาวอยู่แห่งใดมีมัดหม่ี  แลลายจกอยู่ท่ีนั่น”  ในด้านดนตรี  ลาวมีแคนเป็นเคร่ือง

ดนตรีประจําชาติ  มีหมอขับ  หมอลําลาวมีประเพณีทางพระพุทธศาสนาและอ่ืน ๆ  เช่น  วัน

มาฆบูชา  วนัสงกรานต์  วนัออกพรรษา  บญุเข้าประดบัดิน  บุญเข้าฉลาก  บุญส่งเฮือ  (แข่งเรือ)  

บญุธาตหุลวงเวียงจนัทน์  ในเดือน  12  เป็นต้น  

           ประเพณีท่ีสําคัญงานประเพณีต่าง ๆ  ของชาวลาว  นอกจากวิถีชีวิตความ

เป็นอยู ่ และภาษาท่ีไทย – ลาวมีความคล้ายคลึงกนัแล้ว  งานประเพณีตา่ง ๆ  ตลอดปีของลาวก็ดู

ไมต่า่งจากชาวไทยในภาคอีสานนกั   

           ศาสนาชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเป็นศาสนาประจํา

ชาติ  (ร้อยละ  60  ของชาวลาวทัง้หมด)  ควบคูไ่ปกับลทัธินบัถือผีบรรพบรุุษของชนชาติส่วนน้อย

ในแถบภูเขาสงูส่วนชาวลาวท่ีนบัถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมีจํานวนท่ีค่อนข้างน้อยมาก  

โดยศาสนาคริสต์สว่นมากจะมีผู้นบัถือเป็นกลุ่มชาวเวียดนามอพยพและชาวลาวเชือ้สายเวียดนาม  

สว่นศาสนาอิสลามพบว่ามีการนบัถือในหมู่ชนชาติส่วนน้อยจีนฮ่อท่ีอาศยัตามชายแดนด้านติดกบั

ประเทศพมา่  และมีชมุชนมสุลิมท่ีมีเชือ้สายเอเชียใต้  และจามในเวียงจนัทน์ 

           ศิลปวัฒนธรรม  ได้เกิดมีศิลปกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรมทางพุทธ

ศาสนามากมาย  ล้วนมีคณุคา่ทางด้านประวตัศิาสตร์  ศลิปกรรมเป็นอยา่งมาก 
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           การแต่งกาย 

           ผู้หญิง  นุง่  Patoi  (มีลกัษณะคล้ายผ้านุง่ของไทย)  นิยมทําเป็นลายทาง ๆ เชิงผ้า

เป็นสีแดงแก่หรือนํา้ตาลเข้ม  ถ้าผ้านุง่เป็นไหมเชิงก็จะเป็นไหมด้วย  มกัจะทอทองและเงินแทรกเข้า

ไป  ไว้ผมเกล้ามวยกระดบัดอกไม้ 

           ผู้ชาย  นุง่  Patoi  เป็นการนุง่โจงกระเบน  สวมเสือ้ชัน้นอก  กระดมุเจ็ดเม็ด 

           เอกลักษณ์ของคนลาวลาวนัน้มี  แคน  ซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีประจําชาติ  ส่วนวง

ดนตรีของลาวมีลักษณะคล้ายไทยมีท่วงทํานองของการขับลําจะแตกต่างกัน ลาวมีเอกลกัษณ์

เต้นรําคือ บดัสลบ  และรําวง  ท่ีเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของลาวคือ  ผู้หญิงจะนุ่ง  ผ้าซิ่น (ผ้าถงุ)  

ผู้ชายนุ่ง  โสร่ง  เฉียงสไบ  อาหารของชาวลาวจะทาน  ข้าวเหนียว  เป็นหลกัท่ีเป็นเอกลกัษณ์  คือ  

ลาบ  ข้าวจ่ี  ส้มตํา 

           สถานท่ีสาํคัญ  

           ตลาดมืด หลวงพระบาง วดัเชียงทอง   ธรรมชาตวิงัเวียง 

           มรดกโลกอาเซียน 

           1. เมืองหลวงพระบาง หลวงพระบาง  ตัง้อยู่ในประเทศลาว  เป็นตวัอย่างท่ี

ชดัเจนของการหลอมรวมสถาปัตยกรรมตามประเพณีดัง้เดมิ  และโครงสร้างเมืองของลาวกบั 

สถาปัตยกรรรมยุโรปยุคอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 -20 (พุทธศตวรรษท่ี 24 - 25) มีการ

อนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองไว้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นขัน้ตอนสําคัญในการผสมผสานวัฒนธรรมท่ี

แตกตา่ง 2 วฒันธรรมเข้าด้วยกนั 

           2. ปราสาทหินวัดพูและส่ิงก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจําปาสัก  ปราสาทหิน

วดัพแูละสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจําปาสกั  ตัง้อยู่ในประเทศลาว  ภูมิทศัน์ทางวฒันธรรมของ

จําปาสกัและอาณาบริเวณของวดัพู  เป็นภูมิทศัน์ท่ีได้วางผงัและรักษาสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีมา

นานกวา่ 1,000  ปี  เป็นรูปแบบของศาสนาฮินดท่ีูมีความสมัพนัธ์ระหวา่งธรรมชาตกิบัมนษุย์   

5.5.9 ประเทศกัมพูชา 

           วัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

           ศาสนา  จากการท่ีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ  เพราะมีผู้ นับถือ

พระพทุธศาสนา  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์  ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู ทําให้ประเพณีปฏิบตัิตา่ง 

ๆ  ของประชาชนชาวกัมพูชาจะสอดคล้องใกล้เคียงกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก  มีงานบุญ

ประเพณีท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนาตามจันทรคติเช่นเดียวประเทศไทยเป็นวันหยุดราชการ  

ได้แก่  วนัมาฆบชูา  วนัปีใหมเ่ขมร  ซึง่ตรงกบัวนัสงกรานต์ วนัวิสาบชูา  วนัสาร์ทเขมร  และงานวนั

ลอยกระทง  เรียกวา่งานบญุอมตกุ หรืองานแขง่เรือ  



93 
 

           เคร่ืองแต่งกาย เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กับไทยมาก่อน  จึงมีลักษณะศิลปะ

เหมือนกบัไทย  เชน่  ท่ีจงัหวดัสโุขทยัมีศิลปะสมยัขอมอยู่มาก  เช่น  การทําตะกร้าหวาย  เคร่ืองจกั

สาน  เคร่ืองไม้  เคร่ืองเงิน  ทองแดง  ทอผ้าพืน้เมือง  เรียกผ้าซมัปอต  และผ้าปมู  คนไทยสมยันีก็้

ยงันิยมอยู ่ การแตง่กายของชาวกมัพชูาจะนุ่งผ้าซมัปอต  (Sompot)  เป็นผ้าทอมือ  ถือว่าเป็นการ  

แตง่กายประจําชาติ  สําหรับข้าราชการผู้ ใหญ่จะนุ่งผ้าโฮลกบัเสือ้มีกระดมุสีทอง  ในงานพิธีจะนุ่ง  

ผ้าโจงกรเบน  เวลาไปวดัจะนุง่ผ้าม่วงผู้หญิง  นิยมนุ่งผ้าถงุสีดํา  เนือ้มนั  คาดเข็มขดั  ใส่เสือ้สีงาน

พิธีนุ่งผ้ายก  พวกในวังมักนุ่งผ้าโจงกระเบน  ไว้ผมตัด  ทานหมากจนฟันดําผู้ ชาย  นุ่งผ้าโจง

กระเบน  ใสเ่สือ้คอปิด  ขดักระดมุห้าเม็ด  

           ศิลปกรรมศลิปกรรมหรือรูปแบบศลิปะเขมรยงัส่งอิทธิพลเข้ามาถึงภาคกลางของ

ประเทศไทย  บริเวณจงัหวดัลพบรีุ  จนนกัวิชาการด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะใช้ช่ือเรียกโบราณวตัถ ุ 

โบราณสถานท่ีพบในประเทศไทย  แต่ทําเลียนแบบศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาว่า  ศิลปะสมัย

ลพบุรี  ซึ่งมีทัง้ท่ีเป็นแบบศิลปะเขมรอย่างแท้จริง  และท่ีทําเลียนแบบศิลปะเขมรอันทําให้มี

ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งจากศลิปะเขมรไปบ้าง 

           ศิลปกรรมของเขมรส่วนใหญ่ล้วนเป็นงานท่ีสร้างขึน้อันเน่ืองจากศาสนา  ท่ีเห็น

เดน่ชดัคือสถาปัตยกรรม  หรืออาจเรียกวา่  ศาสนสถานและประติมากรรม  ในศิลปะเขมรเรายงัพบ

ประติมากรรมอนัเน่ืองมาจากศาสนาพทุธด้วย  ประติมากรรมของเขมร  ท่ีสําคญัอาจจําแนกเป็น

ประเภทได้  3  ประเภท  ดงันี ้

           1.  เทวรูปประติมากรรมท่ีสร้างขึน้อนัเน่ืองมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู ช่าง

เขมรก็มกัสร้างเทพชัน้รองขึน้ในศลิปะเขมรด้วย  เชน่  พระคเณศ  นางอปัสร   

           2.  พระพุทธรูปพระพุทธรูปในศิลปะเขมรมกัแกะสลกัลอยตวั  หรือสลักนูนสูง  

โดยช่างเขมรนิยมสลักเป็นประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรก  พระพุทธรูปในศิลปะเขมรก็

ทรงเคร่ืองอาภรณ์ 

           3.  ประติมากรรมรูปสัตว์ประติมากรรมรูปสัตว์ลอยตวัของเขมรใช้เป็นเคร่ือง

ประกอบสถาปัตยกรรม  ประติมากรรมรูปสตัว์ลอยตวัท่ีพบเห็นได้บ่อยในศิลปะเขมร  คือรูปนาค  

สิงห์  ครุฑ  และโค  ประตมิากรรมสตัว์เหลา่นีล้้วนปรากฏอยูใ่นศลิปะอินเดียมาก่อน 

           สถานท่ีสาํคัญ 

           ปราสาทนครวัด  นครธม  แองกอร์เป็นโบราณสถานท่ีสําคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีพืน้ท่ีกว้างใหญ่กวา่ ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร รวมบริเวณป่าด้วย 
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           กรุงพนมเปญ  พนมเปญเป็นเมืองหลวงแห่ง  ราชอาณาจักรกัมพูชาตัง้อยู่ท่ี

บรรจบกนัส่ีแม่นํา้ท่ีรู้จกักนัว่า  “จตรุมขุ”  คือแม่นํา้โขงเหนือ  แม่นํา้โขงใต้  แม่นํา้โตนเลบาซะ และ

แมนํ่า้จืด  “โตนเลสาบ”             

พระราชวังหลวงและพระเจดีย์เงิน  (พระแก้วมรกต) พระราชวงัหลวงสร้าง 

ขึน้ราวปลายศตวรรษท่ี 19  และต้นศตวรรษท่ี  20  ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของฝร่ังเศสผสมกบั

เขมร  แตก่ารตกแตง่ภายในได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมมหาราชวงัของไทย   

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นักท่องเ ท่ียวท่ีมาพนมเปญไม่ควรพลาดชม

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมเขมรกบัฝร่ังเศส              

           วัดอุณาโลม  วดัท่ีเก่าแก่และน่าสนใจ  ได้แก่  วดัอณุาโลม  เป็นศนูย์กลางคณะ

สงฆ์ของกมัพชูาและเป็นวดัท่ีสําคญัท่ีสดุในกรุง            

มรดกโลกอาเซียน   

           เมืองพระนคร  อังกอร์  เป็นโบราณสถานท่ีสําคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ รวมบริเวณป่าด้วย  อุทยานโบราณองักอร์ เป็นท่ีตัง้ของซากท่ีเหลือของเมือง

หลวงตา่ง ๆ  ของอาณาจกัร           

 ปราสาทพระวิหาร  สถานท่ีนีต้ัง้อยูบ่นเนินสงูซึง่อยูเ่หนือท่ีราบของเขมร 

ปราสาทนีส้ร้างขึน้เพ่ือถวายแดพ่ระศิวะ  ตวัวิหารประกอบด้วยแนวอาคารตอ่เน่ืองเช่ือโดยระเบียง

คด  และบนัไดท่ีมีความยาวมากกวา่  800  เมตร   

5.5.10 ประเทศเวียดนาม 

           วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

           เวียดนาม มีความแตกตา่งกบัศลิปวฒันธรรมของไทยอย่างมาก ท่ีเป็น อย่างนีเ้ป็น

เพราะเวียดนามถูกปกครองโดยประเทศจีนมาหลายครัง้หลายหน จนอาจเรียกได้ว่า อารยธรรม 

วัฒนธรรม ของเวียดนาม คือ วัฒนธรรมของประเทศจีน นัน่เอง โดยเฉพาะทางด้านศิลปะของ

โบราณสถาน ต่าง ๆ อาทิ พระราชวงั วดั สสุาน ฯลฯ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันจนไม่สามารถแยก

ออกให้เห็นอย่าง เดน่ชดั แม้ในช่วงหลงัมานี ้เวียดนามอาจได้รับอิทธิพลจากประเทศฝร่ังเศส และ

ญ่ีปุ่ นอยูบ้่าง แตใ่น ภาพรวมแล้วจะคล้ายคลงึกบัประเทศจีน และมีหลกัฐานให้เห็นอยู่ทัว่ไปบริเวณ

สองข้างทางท่ีพวกเราผา่นไป เกือบทกุถนน ถ้าจะกล่าวถึงวฒันธรรมนัน้สามารถ แยกแยะออกเป็น

ประเภทต่าง ๆ ได้หลากหลายในท่ีนีจ้ะ กล่าวเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมเวียดนาม กับ 

วฒันธรรมไทยหรืออ่ืน ๆ เท่าท่ีจะค้นคว้าได้ ดงันี ้ ภาษาของเวียดนามในช่วงแรกใช้อกัษรจีนมา

ตลอดจนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ.2463 จึงเปล่ียนมาใช้ อักษรโรมนั (quoe ngu)   ศิลปวฒันธรรม 
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ประเพณีส่วนใหญ่ของเวียดนามจะได้รับอิทธิพลจากจีนและฝร่ังเศส เวียดนามมีเทศกาลท่ีสําคญั 

ได้แก่ เทศกาลเตด็ (Tet) หรือ “เตด็เหวียนดาน (Tet Nguyen Dan) 

           ปัจจยัด้านการเปล่ียนแปลงทางด้านประวตัิศาสตร์ของชาติ  ผ่านกาลเวลาหลาย

ศตวรรษภายใต้การปกครองของชนจีน หรือในยคุท่ีเวียดนามตกอยูภ่ายใต้การปกครองของจีน  วิถี

ชีวิตและทัศนคติความเช่ือของชาวเวียดนามได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมจีน ในสมัย

ราชวงศ์ฮัน่  โดยเฉพาะระบบแนวคิดทางความเช่ือ  3 แนวคิดหลกั หรือท่ีเวียดนามเรียกว่า ตาม 

สาวท่ีแผ่ขยายเข้าสู่วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ซึ่งแนวความคิดดงักล่าว ประกอบด้วย แนวคิดตาม

ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ้    ลทัธิเตา๋และขงจือ้มีต้นกําเนิดมาจากจีน   และแผ่ขยายเข้าสู่

เวียดนามประมาณต้นคริสตกาล ผ่านชนชัน้ผู้ปกครองชาวจีน พุทธศาสนานัน้มีต้นกําเนิดมาจาก

ประเทศอินเดียและมี 2 นิกายท่ีแผเ่ข้าสูเ่วียดนาม คือ มหายานและหินยาน   นิกายมหายาน นัน้แผ่

เข้าสู่เวียดนามผ่านจีน  พร้อมกบั ลทัธิเตา๋และขงจือ้    ส่วนนิกาย หินยานแผ่เข้าสู่เวียดนามทาง

ไทย พม่า กมัพชูา ลาวและแผ่เข้าสู่เวียดนาม  กล่าวโดยทัว่ไปแล้วความเช่ือใน 3 แนวคิดทาง

ศาสนาหลกัๆ พทุธศาสนา  เตา๋  และขงจือ้ ก็มีช่วงเวลาท่ีมีความรุ่งแรงและเส่ือมถอยอยู่เวียดนาม 

แต่ก็เป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือของชาวเวียดนามทุกๆชนชัน้ในสงัคม  โดยเฉพาะพุทธ

ศาสนา และชาวเวียดนามได้รับเอาแนวคิดและหลกัคําสอนทางศาสนาใหม่ท่ีเผยแพร่เข้ามาและ

ปรับใช้กบัความเช่ือเดมิได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรม ประเพณี ของประชาชนชาวเวียดนาม 

           สถานท่ีสาํคัญ 

           ตลาดนํา้โฮมสเตย์   เมืองฮอยอนั  นาขัน้บนัได(ชาปา) 

           มรดกโลก  มรดกอาเซียน  ประเทศเวียดนาม 

           อ่าวฮาลอง  (Halong  Bay) 

   อา่วฮาลอง เป็นอา่วแหง่หนึง่ในพืน้ท่ีของอา่วตงัเก๋ียทางตอนเหนือของสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม  ใกล้ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  ช่ือในภาษาเวียดนาม  

หมายถึง  “อา่วแหง่มงักรผู้ ดําดิง่” 

           หมู่โบราณสถานเมืองเว้  (Complex  of  Hue  Monuments) 

  เมืองเว้ถกูสร้างเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม  ตัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาตอินังดงาม 

           เมืองโบราณฮอยอัน  (Hoi  An  Ancient  Town) 

  เมืองโบราณฮอยอนั  ตัง้อยู่ท่ีประเทศเวียดนาม  เมืองนีเ้ป็นตวัอย่างของเมืองท่า

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ซึ่งสร้างตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 15 – 19  (พุทธศตวรรษท่ี 20 – 24)  ท่ี

ได้รับการอนรัุกษ์เป็นอยา่งดี  อาคารตา่ง ๆ และการวางผงัถนน  สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของพืน้เมือง

และตา่งประเทศ  ซึง่ได้ผสมผสานกนัไว้ได้อยา่งมีเอกลกัษณ์ 



96 
 

           สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิหมีเชิน  (My  Son  Sanctuary) 

  สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิหมีเชิน  ตัง้อยูใ่นประเทศเวียดนาม  เป็นโบราณสถานท่ีอยู่ในช่วง

ระหว่างคริสต์ศตวรรษ  4 – 13  (พุทธศตวรรษท่ี  9 – 18)  เอกลกัษณ์วฒันธรรมซึ่งมีต้นกําเนิดมา

จากศาสนาฮินดขูองอินเดียท่ีพฒันามาตามแนวชายฝ่ังของเวียดนามในสมยัเดียวกนั  แสดงให้เห็น

ถึงร่องรอยท่ีเหลือของวดัท่ีเป็นหอสูง  ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีงดงามของเมืองหลวงด้านการเมืองและ

ศาสนาของอาณาจกัรจามในยคุนัน้สว่นใหญ่ 

           อุทยานแห่งชาตฟิง  งา-เค  บัง  (Phong  Nha-Ka  Bang  National  Park) 

   อทุยานแหง่ชาตฟิง  งา-เค  บงั  อยู่ในประเทศเวียดนาม  อทุยานแห่งชาติแห่งนีมี้

วิวัฒนาการมาตัง้แต่ยุคนํา้แข็ง  (ราว 400 ล้านปี)  ดงันัน้บริเวณนีจ้ึงเป็นพืน้ท่ีภูมิประเทศแบบ

หินปูนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเอเชีย  เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของพืน้ผิวโลกอย่างมาก  ภูมิทัศน์ของ

อทุยานมีความซบัซ้อนด้วยรูปแบบทางธรณีวิทยาหลากหลาย  บริเวณท่ีกว้างขวางทอดยาวไปถึง

ชายแดนของสาธารณรัฐประชาชนลาวนัน้  เต็มไปด้วยหินรูปร่างตา่งๆ รวมถึงถํา้และแม่นํา้ใต้ดิน

ความยาว 65 กิโลเมตร (ดร.สริุนทร์ พิศสวุรรณ, 2556 หน้า 55- 94) 

สรุปวัฒนธรรมอาเซียน หมายถึงความหลากหลายในการดําเนินวิถีชีวิต  ศาสนา  

ขนบธรรมเนียมประเพณี  การแตง่กาย  และความแตกตา่งสถานท่ีสําคญั  มรดกโลกอาเซียน  ของ

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  ได้แก่ประเทศอินโดนีเซีย ไทย ลาว พม่า กมัพชูา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  

บรูไนดารุซาลาม  มาเลเซีย และเวียดนาม ดงันัน้วฒันธรรมอาจเป็นได้ทัง้แนวคิด ทศันคติ มโนคต ิ

ความรู้ คา่นิยม ประเพณี ความเช่ือ ตลอดจนการกระทําตา่งๆ เกิดจากทัง้การเรียนรู้ของมนษุย์และ

การถ่ายทอดตอ่ๆกนัมาของสงัคม วฒันธรรมจึงไมเ่ป็นเพียงวตัถ ุฉะนัน้สงัคมท่ีแตกตา่งกนัย่อมมี

วฒันธรรมท่ีตา่งกนั บคุคลอยู่ในวฒันธรรมใดก็จะปฏิบตัิตามวฒันธรรมนัน้ วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิต

หรือแบบแผนในการดําเนินชีวิตของมนษุย์ สงัคมวฒันธรรมจึงไม่จําเป็นต้องเหมือนกนัทกุประเทศ

และไมถื่อวา่วฒันธรรมของใครดีกวา่ของใคร 

 5.6  งานศิลปะในวัฒนธรรมอาเซียน 

อาเซียนอยู่เขตมรสุมเดียวกัน ทัง้ส่วนท่ีเป็นแผ่นดินใหญ่ และส่วนท่ีเป็นหมู่เกาะ จึงมี

ประวตัศิาสตร์ร่วมกนั แล้วมีศลิปะและวฒันธรรมร่วมกนัอยา่งแยกไมไ่ด้ 

 ศิลปะ เป็นภาษาสนัสกฤต มีความหมายดัง้เดิมว่าความรู้ (ของความเป็นมนุษย์) ตรงกับ

คําบาลีวา่สิปปะ ภาษาองักฤษวา่ knowledge 

 สมยัหลงัๆ ตอ่มา ศลิปะ, สิปปะ เปล่ียนไปหมายถึงงานช่างเท่านัน้ เช่น ช่างเขียน, ช่างปัน้

, ชา่งแกะ, ชา่งสลกั, ชา่งฟ้อน, ชา่งดีด สี ตี เป่า, ฯลฯ แล้วเพิ่งบญัญตัศิพัท์ใหม่เรียกผู้ ทํางานช่างว่า

ศลิปิน  
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 วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตของคนมีทัง้ดีและไม่ดี ตัง้แตเ่กิด แก่ เจ็บ ตาย อธิบายว่าวฒันธรรม

หมายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ ซึ่งเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่หยุด

นิ่งตายตวั วิถีอยา่งนีมี้เหมือนกนัหมดทัว่ทัง้อาเซียนท่ีอยู่ในเขตมรสมุเดียวกนั รู้จกัทัว่ไปว่าอาเซียน 

จงึเรียกวฒันธรรมร่วมของอาเซียนวฒันธรรม 

 ลกัษณะศิลปะจะเป็นเส้นสาย ลายแต้ม คือก่อนศิลปะอาเซียนจะได้รับลายกระหนกจาก

อินเดีย บรรพชนคนดึกดําบรรพ์สุวรรณภูมิใน อาเซียน ใช้เส้นสายลายแต้มวาดรูปตา่งๆ จนเกิด

ชํานาญ ทัง้วาดรูปสตัว์และรูปคน ด้วยกลวิธีหรือเทคนิคหลากหลาย  ตามหลกัฐานประวตัิศาสตร์

โบราณคดี ก่อนรับอารยธรรมอินเดีย ดงันัน้ เม่ือกล่าวถึงเส้นสายลวดลายตา่งๆ ในประวตัิศาสตร์

ศิลปะ จึงไม่มีเส้นสายลายแต้มยุคดึกดําบรรพ์ของสุวรรณภูมิในอาเซียน แต่ข้ามไปยกย่องลาย

กระหนกจากอินเดีย แตล่ะชาติจึงใช้ลายกระหนกเป็นงานศิลปะของตน เช่น ลายไทย จะงดงาม

กวา่ลายกระหนกชาตอ่ืินๆ และการถ่ายถอดเร่ืองราวจะมีลกัษณะเก่ียวกบัดงันี ้

1. ศาสนาและผี  

 เส้นสาย, ลายสลกั, จกัสาน, และลายแต้ม ยุคดึกดําบรรพ์ (ก่อนรับลายกระหนกจาก

อินเดีย) ล้วนทําขึน้เน่ืองในศาสนาผี  ซึ่งเป็นระบบความเช่ือดึกดําบรรพ์ของคนทัง้โลก (ก่อนมี

ศาสนาพราหมณ์, พทุธ, คริสต์, อิสลาม) 

  ผีในท่ีนีห้มายถึงอํานาจเหนือธรรมชาติ บนัดาลให้มีทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วคุ้มครองขวัญ 

(ไม่ใช่วิญญาณ) ท่ีอยู่ในร่างกายมนุษย์ และอยู่ในสตัว์กับพืน้ท่ีสิ่งของทัว่ไปในอาเซียน ศาสนาผี

เป็นศาสนาของแมห่ญิง เพราะแมห่ญิงเป็นหวัหน้าพิธีกรรมโดยมีผู้ชายเป็นบา่วงาน 

2. ความเช่ือคนตาย และลายขวัญ 

คนแตก่่อนเช่ือวา่แม้เจ้าของขวญัจะตายไปแล้ว แตข่วญัยงัไมต่าย และเม่ือคนตายได้ 7 วนั 

ขวญัของผู้ตายจะพยายามหาหนทางกลบัเหย้าเรือนเดิมของตน(ครัน้ได้รับคตทิางพระพทุธศาสนา

แล้ว ความเช่ือก็ปรับเปล่ียนไปว่าขวญัจะมีอยู่กบัคนท่ียงัมีชีวิตอยู่เท่านัน้ เม่ือคนตายไปแล้วก็ไม่มี

ขวญั แตจ่ะมีวิญญาณแทน แสดงวา่ขวญัตา่งจากวิญญาณ)สตัว์และสิ่งของท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตและ

การทํามาหากินของคนล้วนมีขวญัทัง้นัน้ เช่น ขวญัววั ขวญัควาย ขวญัเรือน ขวญัข้าว ขวญัเกวียน 

ขวญัยุ้ ง ฯลฯ ขวญั คือส่วนท่ีไม่เป็นตวัตนของคน ซึ่งมีในความเช่ือของคนทกุชาติพนัธุ์ในอาเซียน 

วา่คนเรามีสว่นประกอบสําคญัอยู ่2 สว่น คือสว่นท่ีเป็นตวัตน ได้แก่ ร่างกาย กบัส่วนท่ีไม่เป็นตวัตน

ได้แก่ ขวญัขวญัมีหนว่ยเดียว แตฝั่งกระจายอยู่ทัว่ทกุแห่งหรือทกุส่วนของร่างกายตัง้แตเ่กิดมา เช่น 

ขวญัหวั ขวญัตา ขวญัมือ ขวญัแขน ขวญัขา ฯลฯ และมีความสําคญัมากเท่าๆ กบัส่วนท่ีเป็นตวัตน

หรือร่างกาย 
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เส้นสาย, ลายสลกั, จกัสาน, และลายแต้ม ยุคดกึดําบรรพ์ (ก่อนรับลายกระหนกจาก

อินเดีย) ไมใ่ชง่านศลิปะ (อยา่งท่ีนิยมเรียกศลิปะถํา้) แตเ่ป็นงานช่าง ศิลปะ อนัเป็นท่ีรับรู้ของคนทัว่

โลกทุกวนันี ้มีความหมายโน้มไปทางปัจเจกบคุคล “โดยปัจเจก เพ่ือปัจเจก” ท่ีมีขึน้สมยัหลงั (มกั

เช่ือว่ามีหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมยุโรป ราวปลายยุคอยุธยาต่อเน่ืองยุคธนบุรี)แต่งานช่างเป็น

กิจกรรมร่วมหมู่ของคนทัง้ชุมชน และบางทีขยายไปถึงท้องถ่ินร่วมกันทําขึน้เป็นสมบตัิรวมของ

ชมุชนท้องถ่ิน 

คนทําเส้นสาย, ลายสลกั, จกัสาน, และลายแต้มยคุดกึดําบรรพ์ (ก่อนรับลายกระหนกจาก

อินเดีย) ได้รับยกย่องเป็นบคุคลพิเศษท่ีสมยัตอ่มาเรียก ช่าง เช่น ช่าง เขียน, ช่างแต้ม, ช่างสลกั, 

ช่างจักสาน คนพวกนีไ้ด้รับยกย่องจากชุมชนว่ามีอํานาจ (อาจเรียกว่าหมอผี) เพราะมีวิชาและ

ความสามารถมากกว่าคนอ่ืน และมกัเป็นแมห่ญิง มีหน้าท่ีตีหม้อ, ทอผ้า, ฟ้อน, ขบัลํา, เลน่ดนตรี, ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 : ขวัญเป็นรูปวงๆ วนเวียนซ้อนกันหลายชัน้คล้ายลายก้นหอย ในลาย

เขียนสีบนภาชนะดินเผาราว 2,500 ปีมาแล้ว ขุดพบท่ีบ้านเชียง อ.หนองหาน จ. อุดรธานี 

 

4. ลายกระหนก  

  ราว พ.ศ. 1000 เป็นต้นไป บรรพชนคนอาเซียน มีการติดต่อทางทะเลสมุทรกับอินเดีย

และลงักา แล้วค้าขายแลกเปล่ียนสิ่งของสินค้าเร่ิมรับศาสนา และรับลายกระหนกจากอินเดียเป็น

ครู แล้วเร่ิมทําเลียนแบบครู จึงสมมตุิเรียกงานช่างนัน้ว่าแบบทวารวดี (แตม่กันิยมเรียกศิลปะทวาร

วดี) ซึง่ตา่งมีพืน้ฐานมานานมากก่อนหน้าจากเส้นสาย, ลายสลกัจกัสาน, และลายแต้ม 



99 
 

 กระหนก หมายถึงเส้นสายลวดลายตา่งๆ จากอินเดีย ท่ีแพร่เข้ามาโดยผกูติดกบัศาสนา

พราหมณ์และพุทธ ถึงดินแดนอาเซียนโดยรวม ไม่จําเพาะเจาะจงบริเวณหนึ่งใดเม่ือฝึกฝน

เลียนแบบครูจนชํานิชํานาญ จึงมีพฒันาการเป็นลกัษณะเฉพาะท้องถ่ินสวุรรณภูมิ กระทัง่เป็นรัฐ

ชาต ิมีช่ือชาตภิาษา และประเทศชาต ิเลยพากนัสมมตุเิรียกช่ือเส้นสายตา่งๆ กนัตามช่ือเหล่านัน้ว่า 

ลายมอญ, ลายเขมร, ลายลาว, ฯลฯ จนถึงลายไทย แตแ่ท้จริงแล้วล้วนเป็นลายกระหนกจากอินเดีย

โบราณอย่างเดียวกัน ท่ีจะแยกให้ต่างกันไม่ได้ เว้นเสียแต่บงัคบัให้แตกต่างตามการเมืองยุคล่า

อาณานิคม(ท่ีมา :http://haab.catholic.or.th. สืบค้นเม่ือ 1 มี.ค. 2557) 

สรุปศลิปะในวฒันธรรมคืองานชา่งเขียนขึน้ตามวิถีชีวิตของคนซึ่งมีความสมัพนัธ์ระหว่าง

คนกับคน และคนกับธรรมชาติ ซึ่งเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา กิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ 

เป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีทําให้เกิดความคดิสร้างสรรค์งานวาดภาพวฒันธรรมอาเซียน 

 

6.  งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

        6.1 งานวจัิยในประเทศ 

โกวิท  บวมนาและคณะ (2554) การพฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิด

สร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ สําหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1มี

จดุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

ศกึษาระดบัความสามารถในการคิดสรรค์สร้างและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

ของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยแบบวดัความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ กลุ่มตวัอย่าง

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี1 จํานวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบบวดั

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  ชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย 

คา่เฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมมติฐานด้วยการทดสอบคา่ที (t-test dependent)ผลการวิจยั

ชดุกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ สําหรับนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 1มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.83/77.15 ผลการศึกษาระดบั

ความสามารถในการคิดสรรค์สร้างคะแนนเฉล่ีย 77.16 อยู่ในระดบัสงูและความสามารถในการคิด

สร้างสรรค์ ของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ทําเพียร  ชมุพลและคณะ (2552) ผลของการใช้การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิเสริมด้วย

เคร่ืองมือการคิดตามแนวคิดของเอ็ดเวิด เดอ โบโน  ท่ีมีตอ่ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถ

ทางศิลปะ  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาและ

เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาความสามารถทาง

ศิลปะของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใช้การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ เสริมด้วยเคร่ืองมือการคิดตาม
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แนวคิดของเอ็ดเวิด เดอ โบโน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้  

เคร่ืองมือการติดตามแนวคิดของเอ็ดเวิด เดอ โบโน  แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ 

แบบ A แบบวดัความสามารถทางศิลปะ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 2 จํานวน 22 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิเสริมด้วย

เคร่ืองมือการคดิตามแนวคิดของเอ็ดเวิด เดอ โบโน  มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 55.68 คิดเป็นร้อยละ

58.00 คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 77.04 คิดเป็นร้อยละ 80.26 คะแนนความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสงู

กวา่ก่อนเรียน  นกัเรียนมีคะแนนความสามารถทางศลิปะเฉล่ียเท่ากบั 12.33 คดิเป็นร้อยละ 77.05 

วีระ สิงหนาถ(2554)ไดทําการวิจยัการพฒันาชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เร่ือง

สร้างงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรม

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เร่ืองสร้างงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

พัฒนาขึน้มีความเหมาะสมและสอดคล้องท่ีจะนําไปใช้กับนักเรียน  โดยการพิจารณาของ

ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน  และมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้คือ 85.83/85.56 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัการใช้ชดุกิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์เร่ืองสร้างงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก  ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 5สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการประเมินความคิด

สร้างสรรค์ชิน้งานในการสร้างงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนปะเมินชิน้งานรวมทกุชดุก

กิจกรรมมีระดบัความคิดสร้างสรรค์โดยภาพรวมมีระดบัคา่ประเมินอยู่ในระดบัมาก และนกัเรียนมี

ความพงึพอใจเก่ียวกบัชดุกิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์เร่ืองสร้างงานศลิปะด้วยคอมพิวเตอร์

กราฟิก  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

มยุรี สายรัตน์(2554)การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ตามแนวคิดจิตตปัญญา

ศกึษา เร่ือง การออกแบบ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1มีจดุมุ่งหมาย เพ่ือ 1) พฒันาแผนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เร่ือง การออกแบบ ชัน้

มธัยมศกึษา ปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือหาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ทศันศิลป์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา 3) เพ่ือศกึษาความคิดสร้างสรรค์ของ

นกัเรียนหลงัเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดจิตต

ปัญญาศึกษา และ 4) เพ่ือศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทศันศิลป์ตามแนวคิดจิตต

ปัญญาศกึษากลุ่มตวัอย่างได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 

โรงเรียนชมุชนบ้านยางกู่ อําเภอธวชับรีุ จงัหวดัร้อยเอ็ด จํานวน 27 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้ามี 4 ชนิด ได้แก่ แผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
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ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 30 ข้อ ท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83 แบบวดั

ความคิดสร้างสรรค์โดยการวาดภาพเป็นแบบรูบริค (Rubric Scale) 5 ระดบั และแบบบนัทึกการ

ถอดบทเรียน(อนทุิน)ของนกัเรียน สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณได้แก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคณุภาพใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศกึษา

ค้นคว้าปรากฏดงันีผ้ลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิด

จิตตปัญญาศกึษา ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 85.27/84.07 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีตัง้ไว้ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีคา่เท่ากับ 0.7014 แสดงว่า

นกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 70.14นกัเรียนท่ีเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาพบว่า มีความคิดสร้างสรรค์หลงัจาก

เรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตาม

แนวคดิจิตตปัญญาศกึษา ทําให้นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองในการเข้าถึงความจริง ความดี 

และความงาม เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนตา่งๆในการออกแบบ ปฏิบตัิการออกแบบ

และสร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการ และเกิดความคดิสร้างสรรค์  

ศิริรักษ์  พนัธุ์เวียง (2550) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะตามแนวคิดพหุ

สัมผัส  เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และความสามารถในการวาดภาพระบายสี สําหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ

ตามแนวคิดพหสุมัผสั  เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวาดภาพระบายสี 

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2548 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดงุวิทย์) สํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศึกษานครพนมเขต 2 จํานวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงการวิจยัครัง้นีใ้ช้

แผนการวิจยัแบบ One Group Pretest-Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แผนการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนศลิปะตามแนวพหสุมัผสัแบบวดัความสามารถในการวาดภาพระบาย

สีท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ และแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ ของปัทมา กมัพลานนท์ (ดดัแปลงของ 

Wallach and Kogan) วิเคราะห์ข้อมลูโดยการทดสอบคา่ (t-test) แบบ Dependent Samples 

ผลการวิจยั พบว่าผู้ เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดพหุสมัผสั มีความคิดสร้างสรรค์หลงั

การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ผู้ เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ศลิปะตามแนวคดิพหสุมัผสั มีความสามารถในการวาดภาพระบายสีอยู่ในระดบัคณุภาพดีมากการ

วิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
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สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะของ

นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะก่อนเรียนและหลงัเรียน

และเพ่ือศึกษาระดบัความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมความคิด

สร้างสรรค์ทางศลิปะ 

 

      6.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

Clover (1980:3-16) ศกึษาจดุมุ่งหมายเพ่ือเพิ่มความคิด 3 ด้าน คือ ความคิดคล่องแคล่ว  

ความคดิยดึหยุน่ ความคดิริเร่ิม  ด้วยการฝึกฝนและการเสริมแรง โยงใช้กิจกรรมการฝึกคิดความคิด

สร้างสรรค์ในการนําสิ่งของมาใช้ให้เป็นประโยชน์และการแก้ปัญหากับนักศึกษาระดบัวิทยาลัย  

จํานวน  44 คน  พบว่าหลังจากฝึกกลุ่มตวัอย่าง สามารถทําคะแนนในแบบทดสอบความคิด

สร้างสรรค์ของ Torronce ได้สงูเหมือนเดมิ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์พอสรุปได้วา่  การจดักิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครูและพฒันา

ทกัษะการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ด้านการ

เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ช่วยให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนดีย่ิงขึน้  นักเรียนมีความคิด

สร้างสรรค์ตามความมุ่งหมายของหลกัสตูร  จึงนบัได้ว่าเป็นกิจกรรมเรียนรู้ท่ีมีคณุคา่เอือ้ประโยชน์

ตอ่ครูผู้สอนและการจดัการศกึษา 

 



 

บทที่  3 

 

วิธีดาํเนินงานวิจัย 

 

การพฒันากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ 

เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ในครัง้นีผู้้ศกึษาได้ดําเนินการตาม

ลกัษณะของกระบวนการวิจยัและพฒันา  ซึง่มีขัน้ตอนการดําเนินงานดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้

แนวคดิทอร์แรนซ์ผา่นงานศลิปะ เร่ืองวฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  

ขัน้ตอนท่ี 2 การศกึษาผลการใช้กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ผา่นงานศลิปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้

แนวคดิทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา

ปีท่ี 5 

   การสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ืองวฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้ศึกษา

ดงันี ้  

   1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยศกึษาแนวคดิและหลกัการจดักิจกรรมการ 

 เรียนรู้ด้วยการคิดสร้างสรรค์แนวคิดทอร์แรนซ์ เอกสารเก่ียวศิลปะ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

คูมื่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

    2. ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ  ระดบัชัน้ประถมศึกษา 5 โดยศึกษาเนือ้หาสาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คณุค่า

งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั 

    3.  วิเคราะห์หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  2551  ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐาน

ตวัชีว้ดั  เวลาเรียน ในกลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ ระดบัชัน้ประถมศกึษา 5 
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ตาราง  2  การวเิคราะห์หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช  2551  ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐาน 

              ตัวชีวั้ด  เวลาเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชัน้ประถมศึกษา 5 
 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

 

สาระแกนกลาง 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้ 

 

ตัวชีวั้ด 

เวลา

เรียน   

(ช.ม) 

สร้างสรรค์ 

งานศิลป์ 

- ความแตกต่าง

ระหวา่งงาน

ทศันศิลป์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แสงเงา  นํา้หนกั 

และวรรณะส ี  

 

- การจดั

องค์ประกอบศิลป์

และการสื่อ

ความหมาย ในงาน

ทศันศิลป์ 

ศ 1.1 สร้างสรรค์งาน

ทศันศิลป์ตามจินตนาการ 

และความคิดสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คณุคา่งานทศันศิลป์ 

ถ่ายทอดความรู้สกึ 

ความคิดต่องานศิลปะอย่าง

อิสระ ช่ืนชม 

และประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั 

ท่ี 2. เปรียบเทียบ

ความแตกต่าง

ระหวา่งงานทศันศิลป์ 

ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวสัดุ

อปุกรณ์และวิธีการท่ี

ตา่งกนั 

16 

 ท่ี 3. วาดภาพ โดยใช้

เทคนิคของแสงเงา 

นํา้หนกั และวรรณะส ี

 ท่ี 6. ระบปัุญหาในการ

จดัองค์ประกอบศิลป์  

และการสื่อ

ความหมายในงาน

ทศันศิลป์ของตนเอง 

และบอกวิธีการ

ปรับปรุงงานให้ดีขึน้ 
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 4. คดัเลือกจากการวิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ สาระท่ี 1 ทศันศิลป์ มาตรฐานท่ีศ 1.1  ตวัชีว้ดัชัน้รายปี และจดุประสงค์

การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 สร้างสรรค์งานศิลป์ เร่ืองวฒันธรรมอาเซียน ได้เนือ้หาย่อยทัง้หมด  

8  เร่ือง 

 

ตาราง  3   แสดงเนือ้หาย่อย เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 สร้างสรรค์งานศิลป์ 

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 

 

ลาํดับ ช่ือเร่ือง 

1 การวาดภาพส่ือความหมายวฒันธรรมอาเซียน 

2 วาดเส้นการวาดภาพแตง่กายจากนิทานอาเซียน 

3 การเลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์วาดภาพในวิถีชีวิตอาเซียน 

4 การใช้สีจินตนาการวาดภาพสถานท่ีสําคญัอาเซียน 

5 การวาดภาพเอกภาพศาสนาอาเซียนด้วยวิธีการแรเงา 

6 การวาดภาพ มรดกโลกอาเซียนให้สมดลุ 

7 การวาดภาพ  จดุเดน่ประเพณีอาเซียน 

8 สร้างสรรค์ยอมรับความหลากหลายวฒันธรรมอาเซียน 
 

 5. ศึกษาขัน้ตอนกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ ซึ่ง

ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนดงันี ้ ได้แก่ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง (Fact Finding)ขัน้ท่ี 2 การค้นพบ

ปัญหา (Problem Finding)ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน (Idea Finding)ขัน้ท่ี 4 การค้นพบคําตอบ 

(Solution Finding)ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance) โดยกําหนดลกัษณะของ

กิจกรรมโดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ให้ครอบคลุมเนือ้หาทัง้ 3 ด้านได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว 

ความคดิยืดหยุน่ ความคดิริเร่ิม  

  6. ออกแบบโครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ตามจุดประสงค์

การเรียนรู้และเนือ้หาท่ีตัง้ไว้  โดยดําเนินการวางโครงเร่ืองท่ีจะเขียนเป็นลําดบัเร่ืองก่อนหลงั  จาก

ง่ายไปหายากแบ่งเนือ้หาออกเป็นตอนๆ  แต่ละตอนต้องสัมพันธ์กัน  แต่ละกิจกรรมการเรียนรู้มี

จํานวน 8 เร่ืองใช้เวลาเรียนเร่ืองละ 2 ชัว่โมง รวม 16 ชัว่โมง ไมร่วมเวลาทดสอบเนือ้หาของกิจกรรม

จดัการเรียนรู้ท่ีจะศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้
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 7. ดําเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 8 แผน  

เวลา  16 ชัว่โมง  โดยมีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ดงันี ้หวัเร่ือง  สาระสําคญั ตวัชีว้ดั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน  ขัน้กิจกรรมรูปแบบ

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามแนวความคิดทอร์แรนซ์  ซึ่งได้แก่ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง (Fact 

Finding)ขัน้ท่ี 2 การค้นพบปัญหา (Problem Finding)ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน (Idea Finding)ขัน้

ท่ี 4 การค้นพบคําตอบ (Solution Finding)ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance)) และ

การวดัผลประเมินผล   

 

ตาราง  5  แสดงแผนการจัดการเรียนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้สร้างสรรค์งานศิลป์ เร่ือง 

                วัฒนธรรมอาเซียน สาํหรับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
 

แผนท่ี 
 

เร่ือง 
เวลา

(ชม.) 

1 การวาดภาพส่ือความหมายวฒันธรรมอาเซียน 2 

2 วาดเส้นการวาดภาพแตง่กายจากนิทานอาเซียน 2 

3 การเลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์วาดภาพในวิถีชีวิตอาเซียน 2 

4 การใช้สีจินตนาการวาดภาพสถานท่ีสําคญัอาเซียน 2 

5 การวาดภาพเอกภาพศาสนาอาเซียนด้วยวิธีการแรเงา 2 

6 การวาดภาพ มรดกโลกอาเซียนให้สมดลุ 2 

7 การวาดภาพ  จดุเดน่ประเพณีอาเซียน 2 

8 สร้างสรรค์ยอมรับความหลากหลายวฒันธรรมอาเซียน 2 

 รวม 16 
 

 8. นําแผนการจดักิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงาน

ศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้ ศึกษาสร้างขึน้เสนอ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  เพ่ือขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแผนการจดักิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

 9. นําแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม พร้อมทัง้กิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน สําหรับนักเรียนชัน้
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ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีปรับปรุงแล้ว  เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน  เพ่ือประเมินความ

เหมาะสมของกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง

วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วย 

      1. นายวิจารณ์  รอดอ่อง ตําแหน่งศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิจิตรเขต 1  เช่ียวชาญด้านวดัผลและประเมินผล 

     2. นางกฤติยา  สวุรรณคีรี ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาพิจิตรเขต 1  เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

     3. นายนําชยั  ใบตระกูล  ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาพิจิตรเขต 1  เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน  

     4. นายบญุสม  ใจขนัธ์ ตําแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน

สามง่ามชนปูถัมถ์  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 41  เช่ียวชาญด้านการจัดการ

เรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ(ทศันศลิป์) 

    5. นายจสินทร์  ถมยา ตําแหน่งครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพิจิตร

พิทยาคมสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 41เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศลิปะ(ทศันศลิป์)  

        10. นํากิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผา่นงานศลิปะ เร่ือง 

วฒันธรรมอาเซียน  สําหรับชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  5  มาวิเคราะห์คา่ความเหมาะสมของกิจกรรม 

ท่ีผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาตรวจให้คะแนน  ตามรายการประเมินในแตล่ะข้อวา่มีความเหมาะสม 

หรือไม ่ โดยใช้เกณฑ์มาให้คะแนนดงันี ้

         ระดบั  5  หมายถึง  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

         ระดบั  4  หมายถึง  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสมมาก 

         ระดบั  3  หมายถึง  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสมปานกลาง 

         ระดบั  2  หมายถึง  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสมน้อย 

         ระดบั  1  หมายถึง  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

       11. นําผลการวิเคราะห์ข้อมลูมาหาคา่เฉล่ีย  (Χ )  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

แล้วนําคา่เฉล่ีย  (Χ )  ท่ีได้มาเทียบกบัเกณฑ์  เพ่ือพิจารณาระดบัความเหมาะสมของกิจกรรม 

การเรียนรู้ดงันี(้บญุชม ศรีสะอาด, 2548 หน้า 100) 
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       คา่เฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสม

มากท่ีสดุ 

      คา่เฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสม

มาก 

      คา่เฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสม

ปานกลาง 

      คา่เฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ความเหมาะสม

น้อย 

          คา่เฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสม

น้อยท่ีสดุ 

     กําหนดเกณฑ์ท่ียอมรับได้ในระดบัความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้อยูร่ะหว่าง 

3.50 - 5.00  ซึง่ผลการประเมินได้คา่ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (Χ =4.92) 

           12. นํากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ 

เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพ

กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหนองโสน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการประถมศึกษา

พิจิตร เขต 1 ปีการศกึษา 2556  จํานวน 30 คน แล้วนําผลการทดลองมาวิเคราะห์คา่ประสิทธิภาพ 

ดงันี ้

              12.1  วิเคราะห์คา่ประสิทธิภาพกระบวนการ  (E1)หาคา่เฉล่ียร้อยละของ

คะแนนท่ีนกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผา่น

งานศลิปะ เร่ืองวฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  

                 12.2  วิเคราะห์ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนท่ีนกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรม

สง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ืองวฒันธรรมอาเซียน สําหรับ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ได้

วิเคราะห์คา่ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  (E2 )  

  13. จดัทําแผนการจดักิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์

ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสมบรูณ์  เพ่ือ

นําไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
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 สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  คา่เฉล่ีย  (Χ )  โดยใช้สตูรดงันี ้ (บญุชม ศรีสะอาด, 2545 หน้า 105) 

    
n

x
X ∑=  

    x  แทน  คะแนนแตล่ะตวั 

           ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนน 

   n   แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

  2. คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103) 
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     SD  แทน  คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ 

      x แทน  คะแนนแตล่ะตวั 

   ∑x แทน  ผลรวมของคะแนน 

        n  แทน  จํานวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 

     3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์  80/80  โดยใช้

สตูรการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์  80/80  ดงันี ้(เผชิญ  กิจระการ.

2544:49)   

   เม่ือ 1E      แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการคดิเป็นร้อยละของคะแนน

การทํากิจกรรม 

   ∑ X   แทน คะแนนรวมของกิจกรรมระหวา่งเรียน 

   A    แทน คะแนนรวมของกิจกรรมระหวา่งเรียน 

   X    แทน จํานวนนกัเรียน 
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 เม่ือ  2E   แทน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

  ∑F   แทน คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 

   B    แทน คะแนนเตม็ของการทดสอบวดัความคิดสรรค์สร้างด้วยกิจกรรม

การจดัการเรียนรู้ 

  X    แทน จํานวนนกัเรียน 

 

 ขัน้ตอนท่ี  2  ศึกษาผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด

ทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  

 

              ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

              นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านบงึเฒ่า 

จงัหวดัพิจิตร  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิจิตร  เขต 1  จํานวน  24 คน ซึ่ง

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) 

             เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาประกอบด้วย 

              1. แผนการจดักิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคดิทอร์แรนซ์ผา่นงาน 

ศลิปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน จํานวน  8  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 16 ชัว่โมง  

   2. แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ 

 

  ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

               แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในครัง้นีป้ระยุกต์ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์

อาศัยรูปภาพเป็นส่ือแบบ ข ของทอร์แรนซ์  โดยผู้ ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้

แบบทดสอบจากเอกสารและงานวิจยั ดงันี ้

  1. ศกึษาลกัษณะของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากเอกสาร  หนงัสือ  ตํารา  

บทความและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางเก่ียวกับการสร้างแบบ

ความคดิสร้างสรรค์   

  2. ออกแบบแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยประยกุต์จากแบบทดสอบความคิด

สร้างสรรค์อาศยัรูปภาพเป็นส่ือแบบ ข ของทอร์แรนซ์  มาเป็นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย  3 กิจกรรมดงันี ้
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  กิจกรรมท่ี 1 การวาดภาพ (Picture  Construction) โดยให้นกัเรียนต่อเติมภาพ

จากสิ่งเร้าท่ีกําหนดเป็นภาพ ให้นกัเรียนต่อเติมภาพให้แปลกใหม่ ส่ือความหมาย ตามโครงสร้าง

ศลิปะ โดยสร้างสรรค์ภาพเก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซียน แล้วตัง้ช่ือภาพท่ีวาดให้แปลกท่ีสดุ 

  กิจกรรมท่ี 2 การเติมรูปภาพให้สมบรูณ์ (Picture   Completion) โดยให้ผู้ เรียนตอ่

เติมภาพจากสิ่งเร้าท่ีกําหนดให้เป็นเส้นในลักษณะต่างๆ มีจํานวน 10 ภาพ เป็นการต่อภาพให้

แปลกใหม่  ส่ือความหมาย ตามโครงสร้างศิลปะ และน่าสนใจ โดยสร้างสรรค์ภาพเก่ียวกับ

วฒันธรรมอาเซียน  แล้วตัง้ช่ือภาพท่ีตอ่เตมิเสร็จ 

  กิจกรรมท่ี 3 การใช้รูปร่าง วงกลม ตอ่เติมภาพจํานวน 30  ภาพ การประกอบภาพ

โดยใช้รูปร่างเป็นสว่นสําคญัของภาพและตอ่เตมิภาพให้แปลกแตกตา่งไมซํ่า้กนัแล้วตัง้ช่ือภาพท่ี 

ตอ่เตมิ โดยสร้างสรรค์ภาพเก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซียน 

  การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

1) ความคดิคลอ่ง(Fluency)หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคดิหาคําตอบ 

จากปัญหาให้ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว  และมีปริมาณการตอบสนองได้มากในเวลาจํากัด

คะแนนความคิดคล่องแคล่วตวั  คือคะแนนท่ีได้จากการวาดภาพท่ีชดัเจน  ส่ือความหมายได้ในแต่

ละกิจกรรม  เช่น กิจกรรมชุดท่ี 1 ความคล่องตวัมีเพียง 1 คะแนน  กิจกรรมชดุท่ี 2 ความคล่องตวั

สงูสดุ 10 คะแนน กิจกรรมชดุท่ี 3 ความคลอ่งตวั 30 คะแนน 

  2) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง กลุ่มหรือทิศทางของคําตอบให้คะแนน

จํานวนกลุ่มหรือทิศทางของภาพวาด ซึ่งมีความสามารถในการคิดตัง้สมมติฐานในการวาดภาพ

และนําสมมตฐิานมาค้นหาคําตอบหลายประเภท หลายรูปแบบ มาออกแบบวาดภาพ  จําแนกเป็น 

4 กลุม่ 

    2.1) กลุม่ท่ีบอกลกัษณะท่ีเจาะจงเร่ืองวฒันธรรมอาเซียนชดัเจนให้  0 คะแนน   

    2.2) กลุม่ท่ีบอกเป็นลกัษณะภาพเร่ืองวฒันธรรมอาเซียนให้  1 คะแนน 

    2.3) กลุม่ท่ีบอกเป็นลกัษณะจิตนาการเป็นเร่ืองวฒันธรรมอาเซียนให้  2 คะแนน   

    2.4) กลุม่ท่ีบอกเป็นลกัษณะภาพนามธรรมเป็นเร่ืองวฒันธรรมอาเซียน  3 คะแนน  

    กิจกรรมท่ี 1 ความคิดริเร่ิมได้คะแนนสงูสดุ  3 คะแนน  กิจกรรมท่ี 2 ความคิดริเร่ิม

ได้คะแนนสงูสดุ 30 คะแนน  สว่นกิจกรรมท่ี 3 ความคดิยืดหยุน่ไมใ่ห้คะแนน 

  3) ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึงให้คะแนนตามสดัส่วนของความถ่ีของ

ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์วาดภาพได้แปลกใหมเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ถ้านกัเรียนตอบ

ซํา้กันมากๆ ก็ได้คะแนนน้อย  ถ้าตอบย่ิงซํา้กับคนอ่ืนน้อยหรือไม่ซํา้กับคนอ่ืนเลย  จะได้คะแนน
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มาก  เกณฑ์การให้คะแนนริเร่ิมคือ    

  3.1) ภาพไมเ่หมือนใครเลย   ให้คะแนน  4  คะแนน 

       3.2) ภาพท่ีเหมือนของคนอ่ืน 1 คน  ให้คะแนน  3  คะแนน 

   3.3) ภาพท่ีเหมือนของคนอ่ืน 2 - 3 คน  ให้คะแนน  2  คะแนน 

   3.4) ภาพท่ีเหมือนของคนอ่ืน 4 คนขึน้ไป  ให้คะแนน  1  คะแนน 

   กิจกรรมท่ี 1 ความคิดริเร่ิมได้คะแนนสูงสดุ  4 คะแนน  กิจกรรมท่ี 2 ความคิด

ริเร่ิมได้คะแนนสงูสดุ 40 คะแนน  สว่นกิจกรรมท่ี 3 ความคดิริเร่ิมไมใ่ห้คะแนน 

  3. นําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอ

คําแนะนํา  ปรับปรุงแบบทดสอบให้สมบรูณ์ 

     4. นําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เสนอผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง

ของเนือ้หากับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่านจะพิจารณาลงความเห็นของแบบ

ประเมินแตล่ะข้อกําหนดคะแนนความคดิเห็นดงันี ้(พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2545 : 17) 

       +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์วัดได้ตรงนิยามศพัท์เฉพาะ

   0  หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์วดัได้ตรงนิยามศพัท์เฉพาะ 

        -1  หมายถึง แนใ่จวา่แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์วดัได้ไม่ตรงนิยามศพัท์เฉพาะ

       5. นําผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

โดยผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ ได้คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)เทา่กบั 1.00 ทกุข้อ 

        6. นําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

โรงเรียนเนินปอ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิจิตร เขต 1 จํานวน 1 ห้องเรียน เพ่ือ

พิจารณาความเช่ือมั่นของความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ

ของครอนบาร์ซ (Cronbach) 

  7. นําคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ มาวิเคราะห์หาค่าความ

เช่ือมัน่(Reliability) โดยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficients) ตามวิธีของครอนบคั  

(Cronbach) โดยวิธีของครอนบคั (Cronbach  alpha  procedure) ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 

0.81   

  8. จดัทําแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ท่ีสมบรูณ์เพ่ือใช้กบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง

ตอ่ไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  คํานวณหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  โดยใช้สูตรดงันี ้(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, หน้า  

117) 

    IOC  

     IOC     แทน    คา่ดชันีความสอดคล้องแบบทดสอบกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

         R     แทน    คะแนนการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 

         แทน    ผลรวมของคะแนนของผู้ เช่ียวชาญ 

      N    แทน  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 

 2.  คํานวณหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของของครอนบคั ( −α coefficient) ดงันี ้ (สวิุมล ตริกานนัท์.2551 : 175) 

  











−

−
= ∑

s
s
t

i

n
n

2

2

1
1

α  

 α  แทน ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั 

 n  แทน จํานวนข้อคําถามของเคร่ืองมือวดั 

 si

2  แทน ความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

 st

2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบประเมิน 

 

การดาํเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

  การทดลองครัง้นีใ้ช้รูปแบบการทดลองแบบ One  Group  Pretest – Posttest  

Design    (ล้วน  สายยศ  และองัคณา  สายยศ, 2538)  โดยมีรูปแบบ  ดงันี ้

 

ตาราง  6  แสดงแบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pretest - Posttest  Design 

 

กลุม่ 
ทดสอบก่อนเรียน

(Pretest) 

ทําการทดลอง 

(Treatment) 

ทดสอบหลงัเรียน 

(Posttest ) 

กลุม่ทดลอง T1 X T2 
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   T1 แทน ทดสอบก่อนการทดลอง 

   X     แทน การเรียนโดยใช้กิจกรรม 

   T 2    แทน ทดสอบหลงัการทดลอง 

 

 ในการดําเนินการทดลอง  ได้นําการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้

แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน ไปใช้นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

จํานวน 24 คน ของโรงเรียนบ้านบงึเฒ่า  อําเภอสามง่าม  จงัหวดัพิจิตร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 

2556 โดยดําเนินการตามลําดบัขัน้ตอน  ดงันี ้

 1. เตรียมความพร้อมนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยการฝึกลีลามือด้วยการใช้เส้น 

 และสี 

  2. ชีแ้จงวัตถุประสงค์ ขัน้ตอน และรายละเอียด เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

นกัเรียนทราบ 

 3. ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด

ทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วย

แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์โดยอาศยัรูปภาพเป็นส่ือแบบ ข ของทอแรนซ์ 

 4. ดําเนินการทดลองใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่าน

งานศิลปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างขึน้ ตามลําดบั

ขัน้ตอนจํานวน 8 ครัง้ รวม 16 ชัว่โมง  

 5. ทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์หลังใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้

แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

ด้วยแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ประยกุต์ตามแบบอาศยัรูปภาพเป็นส่ือแบบ ข ของทอแรนซ์ 
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ตาราง 7  การกาํหนดการดาํเนินการทดลอง  กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ 

            แนวคดิทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน 
 

ครัง้

ที่ 

วัน เดือน ปี กจิกรรมการดาํเนิน 

การทดลอง 

เคร่ืองมือที่ใช้ เวลา) 

1 11 -12 ก.พ. 57 การเตรียมความพร้อมของนกัเรียน ใบงานฝึกลลีามือและการใช้ส ี 4ชม. 

2 13  ก.พ. 57 ทดสอบก่อนเรียนโดยวดัความคิด

สร้างสรรค์ 

แบบทดสอบความคิด

สร้างสรรค์ 

1 ชม.30 นาที 

3 14 ก.พ. 57 จดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองการวาด

ภาพสื่อความหมายวฒันธรรมอาเซียน 

แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการ

วาดภาพสื่อความหมาย

วฒันธรรมอาเซียน 

2  

4 15 ก.พ. 57 จดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองวาดเส้นการ

วาดภาพแตง่กายจากนิทานอาเซยีน 

แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองวาดเส้นการ

วาดภาพแตง่กายจากนิทานอาเซยีน 

2  

5 17 ก.พ. 57 จดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการ

เลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์วาดภาพในวิถี

ชีวิตอาเซียน 

แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการ

เลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์วาดภาพ

ในวิถีชีวิตอาเซียน 

2  

6 18 ก.พ. 57 จดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองปัญหาการ

ใช้สีจินตนาการวาดภาพสถานท่ี

สําคญัอาเซียน 

แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการ

ใช้สีจินตนาการวาดภาพ

สถานท่ีสําคญัอาเซียน 

2  

7 19 ก.พ. 57 จดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการวาด

ภาพเอกภาพศาสนาอาเซียนด้วย

วิธีการแรเงา 

แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการ

วาดภาพเอกภาพศาสนา

อาเซียนด้วยวิธีการแรเงา 

2  

8 20 ก.พ. 57 จดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการวาด

ภาพ มรดกโลกอาเซียนให้สมดลุ 

แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการวาด

ภาพ มรดกโลกอาเซียนให้สมดลุ 

2  

9 21 ก.พ. 57 จดักิจกรรมการเรียนรู้ การวาดภาพ  

จดุเดน่ประเพณีอาเซียน 

แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการวาด

ภาพ  จดุเดน่ประเพณีอาเซียน 

2 

10 25 ก.พ. 57 จดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการวาด

ภาพเอกภาพศาสนาอาเซียนด้วย

วิธีการแรเงา 

แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการ

วาดภาพเอกภาพศาสนา

อาเซียนด้วยวิธีการแรเงา 

2 

11 26 ก.พ. 57 ทดสอบหลงัเรียนโดยวดัความคดิสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ 1 ชม.30 นาที 

  รวม  19  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ 

 1. การวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ  

1.1 คา่เฉล่ีย (Arithmetic Mean) ของคะแนน (บญุชมศรีสะอาด, 2545 :103) 

 

     N
X

X ∑=  

 

เม่ือ  X   แทน คา่เฉล่ีย 

  ∑ X   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

  N    แทน จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

   1.2  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Devision) ใช้สตูรดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด,  

2545 : 103) 

..DS   =  
)1(

)( 22

−
Σ−Σ

nn
xxn  

 

  เม่ือ ..DS    แทน    คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   2xΣ     แทน    ผลรวมของคะแนนยกกําลงัสอง 

   2)( xΣ  แทน    กําลงัสองของคะแนนผลรวม 

   n        แทน    จํานวนข้อมลูทัง้หมด 

  

 

 2. การวิเคราะห์ผลการทดลอง 

   2.1 ศกึษาระดบัความคิดสร้างสรรค์จากแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์นําคะแนน

มาคํานวณร้อยละ (Percentage)  โดยใช้สตูรของ (บญุชม ศรีสะอาด.  2545  :  103)  คํานวณจาก

สตูร 

    
100×=Ρ

N
f

 
 

      เม่ือ P แทน  ร้อยละ 

     f แทน  ความถ่ีต้องแปลงเป็นร้อยละ 

     N แทน  จํานวนความถ่ีทัง้หมด 
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       โดยแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ตาม 

แนวคิดของทอร์แรนซ์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามความหมายของคะแนนเฉล่ีย(โดยประยุกต์

เกณฑ์จาก(กาญจนา คําภีระ และคณะ.หน้า 120)  ซึ่งแบง่ความหมายของคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์

ท่ีกําหนดไว้ดงันี ้  

        ได้คะแนนร้อยละ   80 - 100  หมายถึง ความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัสงูมาก  

        ได้คะแนนร้อยละ  70 - 79     หมายถึง ความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัสงู 

        ได้คะแนนร้อยละ   50 - 69   หมายถึง ความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

         ได้คะแนนต่ํากวา่ร้อยละ   50  หมายถึง ความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดบัต่ํา 

     2.2  เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มี

นยัสําคญัของความแตกต่างระหว่างคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยใช้

คา่สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานแบบไม่อิสระ(t-test Dependent) ของ (บุญชม  ศรีสะอาด.  

2545 : 97)   

t    =   
( )
1

22

−
∑−∑

∑

N
DDN

D
 

 เม่ือ t  แทน คา่อตัราส่วนวิกฤต 

  D  แทน ผลตา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียน 

 D∑  แทน ผลรวมของผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงั เรียน 

  ( )2D∑  แทน ผลรวมยกกําลงัสองของผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัเรียน 

  N  แทน จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 

    

     

 

 

   

   

  

   
 

 



 

บทที่  4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลการพฒันากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ 

เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน ผู้ศกึษาค้นคว้านําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 2 ตอนดงันี ้

  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พฒันากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์

แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 

80/80 

  ตอนท่ี 2 ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงาน

ศลิปะเร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

2.1 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

หลังการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง 

วฒันธรรมอาเซียน  

2.2  ผลการเปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

 ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงาน

ศลิปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน  
 

ตอนท่ี 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดย

ใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน สําหรับนักเรียนชั ้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 1.  ผลการสร้างกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง 

วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  มี 8 กิจกรรมคือ 

  กิจกรรมท่ี  1  การวาดภาพส่ือความหมายวฒันธรรมอาเซียน 

 กิจกรรมท่ี  2  วาดเส้นการวาดภาพการแตง่กายจากนิทานอาเซียน 

 กิจกรรมท่ี  3  การเลือกใช้วสัด ุ อปุกรณ์วาดภาพในวิถีชีวิตอาเซียน 

 กิจกรรมท่ี  4  การใช้สีจินตนาการวาดภาพสถานท่ีสําคญัอาเซียน 

 กิจกรรมท่ี  5 การวาดภาพเอกภาพศาสนาอาเซียนด้วยวิธีการแรเงา 

 กิจกรรมท่ี  6 การวาดภาพ มรดกโลกอาเซียนให้สมดลุ 

       กิจกรรมท่ี  7 การวาดภาพ  จดุเดน่ประเพณีอาเซียน 
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    กิจกรรมท่ี  8 สร้างสรรค์ยอมรับความหลากหลายวฒันธรรมอาเซียน   

โดยแต่ละกิจกรรมมีขัน้ตอนและมีวิธีการดําเนินการตามกระบวนการจดักิจกรรมส่งเสริม

ความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง 

(Fact – Finding)  ขัน้ท่ี 2 การค้นพบปัญหา ( Problem – Finding)  ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมตฐิาน 

( Idea – Finding )ขัน้ท่ี 4 การค้นพบคําตอบ ( Solution – Finding) ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผลจากการ

ค้นพบ ( Acceptance – finding)  

 2.  ผลการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ เช่ียวชาญ ของกิจกรรมส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน สรุปได้ดงั

ตาราง 8 
 

ตาราง 8    แสดงผลการประเมนิความเหมาะสมของกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ 

แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน สําหรับนักเรียนชัน้ 

ประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยมีผู้เช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน 
 

รายการประเมิน X  ..DS  
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. สาระสําคัญ 

1.1  สาระสําคญัมีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.2 ความสอดคล้องของสาระสําคญั/มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีว้ดั 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ตัวชีวั้ด    

2.1 ตวัชีว้ดัสอดคล้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2.2 ตวัชีว้ดัสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1  จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัมาตรฐาน 

การเรียนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

3.2  จดุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

3.3  จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจนกบัการวดัผลประเมิน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.87 0.35 มากที่สุด 
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(ต่อตาราง 8) 

 

รายการประเมิน X  ..DS  
ระดับ 

ความเหมาะสม 

4. เนือ้หา 

4.1 เนือ้หามีใจความถกูต้องตามกระบวนการเรียนรู้ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

4.2 สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.3 เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.4 เหมาะสมของจํานวนชัว่โมง 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.5 ช่ือหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาสาระ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.92 0.28 มากที่สุด 

5.กจิกรรมส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ 

5.1 กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกบัรูปแบบ

และขัน้ตอนของกระบวนการทอร์แรนซ์ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5.2 กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกบัแนวการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านศิลปะ ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตาม

แนวคิดทอร์แรนซ์ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5.3 กระบวนการกิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ขัน้ท่ี 1 การ

พบความจริง และขัน้ท่ี  2  การค้นพบปัญหา ทําให้นกัเรียนคิด

คลอ่งแคลว่กําหนดปัญหาได้ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5.4กระบวนการกิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ขัน้ท่ี 3 การ

ตัง้สมมติฐานทําให้นกัเรียนมีแนวทางคิดยดึหยุ่นนําปัญหามา

ตัง้สมมติฐานได้ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

6.6 กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์สง่เสริมให้นกัเรียนเหน็

คณุคา่สามารถนําไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง และนําไปเป็น

ประโยชน์กบัสงัคม 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. การวัดผลและประเมินผล 

6.1 ความเหมาะสมของวิธีการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

6.2 สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.45 มากที่สุด 

6.3 ความเหมาะสมของเกณฑ์การวดั และประเมินผลการเรียนรู้  5.00 0.00 มากที่สุด 
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(ต่อตาราง 8) 

 

รายการประเมิน X  ..DS  
ระดับ 

ความเหมาะสม 

6.4 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลความคิด

สร้างสรรค์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉล่ีย 4.95 0.22 มากที่สุด 

เฉล่ียรวม 4.92 0.22 มากที่สุด 

 

 

จากตาราง 8  พบว่ากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงาน

ศลิปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่

ในระดบัมากท่ีสดุ ( X =4.92, ..DS = 0.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อและรายด้านพบว่ามีความ

เหมาะสมสูงสุดคือ ด้านกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ( X =5.00),ด้านตวัชีว้ดั ( X =5.00),

ด้านสาระสําคญั( X =5.00),ด้านการวดัและประเมินผล ( X =4.95), ด้านเนือ้หา( X =4.92) และด้าน

จดุประสงค์การเรียนรู้( X =4.87)ตามลําดบั 
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ตาราง 9  แสดงผลประสิทธิภาพของกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ 

           ผ่านงานศิลปะเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน  สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

กิจกรรม 

การเรียนรู้ 

คะแนนกิจกรรมรวม 8 กิจกรรม

ระหวา่งเรียน(E1) 

 คะแนนทดสอบหลงัเรียน(E2) 

 

 

 

คะแนน

เตม็ 

(56) 

  ( x ) 

คะแนน 

  ท่ีได้ 

ร้อยละ ประสิทธิภาพ  

(E1) 

คะแนน 

เตม็ 

(141) 

  ( x ) 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละ ประสิทธิภาพ  

(E2) 

1 56 48.60 86.79   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2 56 46.83  83.63  

3 56 47.53 84.88  

4 56 47.23 84.70  

5 56 46.60 83.21  

6 56 47.80 85.36  

7 56 45.77 81.73  

8 56 47.97 85.65  

รวม 448 378.33  84.45 141 117.83 83.57 83.57 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ 84.45/83.57 

 

 จากตาราง 9  พบว่า กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่าน

งานศลิปะเร่ืองวฒันธรรมอาเซียน มีประสิทธิภาพ 84.45/83.57  
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ตอนท่ี  2 ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงาน

ศิลปะเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  

     ในการวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เม่ือได้นํากิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้กับ

นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง จํานวนนกัเรียน 24 คน ผู้ศกึษาได้นําเสนอดงันี ้

      2.1 ผลการวิเคราะห์ศกึษาระดบัความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี 

ท่ี 5 ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ 

เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน  

 

ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดสร้างสรรค์ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

ร้อยละ ระดบั ร้อยละ ระดบั 

     1. คดิคล่องแคล่ว 39.39 ต่ํา 88.01 สงูมาก 

     2. คดิยืดหยุน่ 32.39 ต่ํา 87.78 สงูมาก 

     3. คดิริเร่ิม 47.35 ต่ํา 93.69 สงูมาก 

รวมร้อยละ 38.14 ต่ํา 89.51 สงูมาก 

 

   จากตาราง 10 พบว่านกัเรียนมีระดบัความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนโดยรวมอยู่ในระดบั

ต่ํา(38.14) และหลงัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัสงูมาก(89.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน

ความคิดคล่องแคล่วก่อนเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัต่ํา(39.39) และหลงัเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัสูง

มาก(88.01) ด้านคิดยืดหยุ่นก่อนเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัต่ํา(32.39) และหลงัเรียนโดยรวมอยู่ใน

ระดับสูงมาก(87.78) ด้านคิดริเร่ิมก่อนเรียนโดยรวมอยู่ในระดับต่ํา(47.35) และหลังเรียนโดย

รวมอยูใ่นระดบัสงูมาก(93.69)  
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     2.2  ผลการวิเคราะห์ความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนเรียน 

และหลังเรียนกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง 

วฒันธรรมอาเซียน  

 

ตาราง 11   แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรม 

    ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรม 

    อาเซียน  
 

 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ก่อนเรียน 

n=24 

หลังเรียน 

n=24 

 

D  

 

..DS  

 

testt −  

 

Sig. 

X  ..DS  X  ..DS  
ความคดิคลอ่งแคลว่ 14.25 3.50 38.63 3.65 24.38 3.65 32.76** 0.0000  

ความคดิยืดหยุน่ 15.63 3.28 30.92 1.74 15.29 2.80 26.71** 0.0000  

ความคดิริเร่ิม 10.21 3.92 36.17 1.40 25.96 3.85 33.03** 0.0000  

รวม 40.08 9.01 105.71 3.85 65.63 7.18 44.78** 0.0000 

 

**มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

 

      จากตาราง  11  พบว่าความคิดสร้างสรรค์โดยรวมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

เรียนด้วยกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียน( X =105.71)สูงกว่าก่อนเรียน( X =40.08) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

 

 



 

 

บทที่  5 

 

สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาค้นคว้ากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด

ทอร์แรนซ์ ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5  ซึ่งมี

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การดําเนินการวิจัยมีขัน้ตอนคือขัน้การสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน สําหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  5 สร้างกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ 

ผา่นงานศลิปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน และนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม ทดลอง

ใช้กบันกัเรียนท่ีมีความสามารถระดบัเก่ง ปานกลาง และอ่อน จํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

ค่าเฉล่ีย X  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสูตร 

E1/E2 และขัน้ศกึษาผลการจดักิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ ผ่านงาน

ศิลปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  โดยดําเนินการศกึษากับ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า สํานักงานเขตพืน้ท่ีการ

ประถมศกึษาพิจิตร เขต 1 จํานวน 24 คน โดยเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)   เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการทดสอบ

ก่อนเรียน ดําเนินการทดลองด้วยแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน จํานวน  8  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เวลา 

16 ชัว่โมง แล้วทดสอบหลงัเรียนด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยร้อยละ 

แปลความหมายของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์

มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามความหมายของคะแนนเฉล่ีย  และเปรียบเทียบก่อนเรียนหลงัเรียน

โดยใช้สถิตคิา่ที (t-test Dependent)  
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัการพฒันากิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคดิทอร์แรนซ์ผา่น

งานศลิปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5   สรุปได้ดงันี ้

1. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง 

วฒันธรรมอาเซียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.45/83.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

80/80 

 2. ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ

เร่ืองวฒันธรรมอาเซียน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีดงันี ้

   2.1  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีระดบัความคดิสร้างสรรค์และโดยรวม อยูใ่นระดบัสงู

มาก 
          2.2  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีความคดิสร้างสรรค์ หลงัเรียนด้วยกิจกรรมส่งเสริม

ความคดิสร้างสรรค์สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

อภปิรายผล 

 ผลการวิจยัการพฒันากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่าน

งานศลิปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

            1. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ือง

วฒันธรรมอาเซียนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.45/83.57  ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลดงักล่าวน่าจะ

เน่ืองมาจาก  

             1.1 ในการสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมนัน้  ผู้ศกึษาได้ศกึษารายละเอียดขัน้ตอนการ

สร้าง  ตลอดจนค้นคว้าหาความเหมาะสมสําหรับผู้ เรียน  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ผู้ เรียนเพ่ือศึกษาสภาพ

ผู้ เรียน สําหรับเป็นข้อมูล และศึกษากระบวนการขัน้ตอนวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จาก

หลกัสตูรแกนกลางศกึษาพทุธศกัราช  2551  คูมื่อการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระศิลปะ(ทศันศิลป์)และ

การจดักิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โ ดยใช้แนวคดิทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วฒันธรรม

อาเซียน ให้ตรงตามสภาพและความต้องการของผู้ เรียน  อีกทัง้ได้มีการปรับปรุง แก้ไข  กิจกรรม

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน 

ดงักลา่วมาเป็นเวลานานพอสมควร  ก่อนท่ีจะถกูนํามาใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ ขัน้ตอนในการสร้างนัน้

เร่ิมตัง้แตก่ารเตรียมการก่อนท่ีจะดําเนินการสร้าง  โดยได้ทําการศึกษา  ค้นคว้า  เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรม

อาเซียน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับประเด็น สําคญั ๆ เช่น ความหมาย  ส่วนประกอบท่ีสําคญั ขัน้ตอนใน
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การจดัทํา  หลกัเกณฑ์การพิจารณาคณุภาพ  ประโยชน์ท่ีได้รับ  คําอธิบายรายวิชา  รวมทัง้ผลงานการ

วิจัยท่ีเก่ียวกับการสร้างกิจกรรม นอกจากการศึกษาและค้นคว้าดังกล่าวแล้ว  ผู้ ศึกษายังได้

ทําการศึกษาจุดประสงค์ ตวัชีว้ัดและวิเคราะห์เนือ้หาของรายวิชา และใช้เนือ้หาวัฒนธรรมอาเซียน 

จดัทํากําหนดแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้เหมาะสมกับเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอน  และเพ่ือให้

เนือ้หาครบถ้วนตามหลกัสตูร  นอกจากนี ้ กิจกรรมยงัได้รับการตรวจสอบคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ 

ซึง่ได้แนะนําข้อบกพร่องตา่ง ๆ ให้ผู้ศกึษาได้นําไปปรับปรุงให้เป็นกิจกรรมมีความสมบรูณ์   

 1.2  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์โดยใช้แนวคดิทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะมีขัน้ตอน

การจัดกิจกรรมท่ีมีกระบวนการชัดเจนและมีลําดับขัน้ตอน ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง (Fact 

Finding)ขัน้ท่ี  2 การค้นพบปัญหา (Problem Finding)ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน (Idea Finding)

ขัน้ท่ี 4 การค้นพบคําตอบ (Solution Finding)ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ (Acceptance) ซึ่ง

แต่ละกระบวนการแต่ละขัน้ตอนนักเรียนได้ฝึกคิดสร้างสรรค์ให้เกิดความคิด ด้านความคิด

คล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้านความคิดริเร่ิม และจดักิจกรรมหลากหลายให้เช่ือมโยง

ความคิดสร้างสรรค์ในแตล่ะขัน้ตอน โดยใช้เนือ้หาวฒันธรรมอาเซียนมาให้นกัเรียนแสดงออกทาง

ศลิปะ นกัเรียนเกิดความคดิท่ีหลากหลายอย่างอิสระ มีจินตนาการ และคิดแปลกใหม่ มีการสงัเกต 

เปรียบเทียบอยา่งละเอียดเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ   

 ผลการศกึษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริรักษ์  พนัธุ์เวียง(2550) ท่ีได้พฒันากิจกรรม

การเรียนการสอนศลิปะตามแนวคดิพหสุมัผสั  เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และความสามารถ

ในการวาดภาพระบายสี  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 พบว่าประสิทธิภาพของกิจกรรม

การเรียนการสอนศลิปะตามแนวคดิพหสุมัผสั  เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และความสามารถ

ในการวาดภาพระบายสี  ท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ((E1,E2) เท่ากบั 84.39/87.36 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ท่ีระดบั 80/80 

  2. นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีระดบัความคิดสร้างสรรค์และโดยรวม อยูใ่นระดบัสงู

มากนา่จะเน่ืองมาจาก  

2.1 การเรียนตามกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงาน

ศิลปะ เร่ือง วฒันธรรมอาเซียน มีลําดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรมได้แก่ขัน้ท่ี 1 เป็นขัน้การให้ข้อมูล

กระตุ้นความสนใจ โดยการให้ผู้ เรียนสังเกตจากภาพวาดให้เกิดความรู้สึกกังวล มีความสบัสน 

แสดงความคิดในสิ่งท่ีสงัเกตได้ ขัน้ท่ี 2 การค้นพบปัญหา ( Problem – Finding) ขัน้นีเ้กิดตอ่จาก

ขัน้ท่ี 1 ให้นกัเรียนระดมสมองให้เกิดความคิดคล่องแคล่ว จากการค้นพบปัญหา  โดยการสงัเกต 

เปรียบเทียบ แล้วสามารถสรุปปัญหาได้อย่างชดัเจนขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน ( Idea – Finding ) 
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ขัน้นีต้อ่จากขัน้ท่ี 2 เม่ือนกัเรียนรู้วา่มีปัญหาเกิดขึน้ก็จะพยายามคิดและตัง้สมมติฐาน และรวบรวม

ข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือนําไปใช้ในการทดสอบสมมตุิฐานในขัน้ท่ี 3 ขัน้นีน้กัเรียนจะฝึกคิดสร้างสรรค์ด้าน

ยืดหยุ่นเพ่ือค้นพบคําตอบท่ีหลากหลาย และสามารถออกแบบ ปรับปรุงได้ในแผนผงัความคิดใน

ขัน้นีเ้ป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดจินตนาการ ขัน้ท่ี 4 การค้นพบคําตอบ ( Solution – Finding) ใน

ขัน้นีน้กัเรียนจะปฏิบตัิงานวาดภาพ และเพ่ือท่ีจะพบคําตอบจากการทดสอบสมมติฐานในขัน้ท่ี 3 

ขัน้นีน้ักเรียนจะสร้างสรรค์วาดภาพ ซึ่งจะเช่ือมโยงความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น สู่

ความคิดริเร่ิม  การปฏิบตัิงานเป็นกลุ่มช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นกัเรียนสามารถ

สร้างสรรค์ผลงานให้มีเอกลกัษณ์ มีความแปลกใหม่ตามความคิด  จินตนาการได้อย่างอิสระ ทําให้

ผู้ เรียนรู้สึกสนุกสนาน และท้าทายในการสร้างผลงานของตน  ซึ่งช่วยกันระดมสมองและสร้าง

ผลงานนี ้จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เ รียนท่ีมีระดับความคิดสร้างสรรค์สูงมากซึ่ง

สอดคล้องกับอารี พันธ์มณี(2547)ท่ีได้กล่าวถึงลกัษณะเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงไว้ว่า เป็น

บคุคลท่ีสนุกสนานกบัการใช้ความคิด  ชอบอิสระเสรีภาพในเร่ืองของความคิด  และการกระทําใน

การแสดงออกไม่ชอบทําอะไรตามกฎเกณฑ์หรือข้อบงัคบั ชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด ขึน้ในขัน้

ท่ี 5 ยอมรับผลจากการค้นพบ ( Acceptance – finding) นกัเรียนได้นําเสนอภาพวาดของตนเอง 

ได้แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ผลงาน แนะนํา ผลงานของผู้ อ่ืนได้  แสดงว่านกัเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจ มีทกัษะ เป็นคนช่างสงัเกต รู้จกัคิดสร้างสรรค์สิ่งท่ีได้พบเห็น  ได้คําตอบจากการค้นพบจาก

ข้อมูลต่างๆ และรู้จักนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกับแนวคิดเก่ียวกับการ      

จดักระบวนความคิดสร้างสรรค์ ทอร์แรซน์(Torrance, 1969, อ้างอิงใน อารี พนัธ์มณี, 2549, หน้า 

97-99)กล่าวว่า วิธีการคิดหรือกระบวนการทํางานของสมองอย่างมีขัน้ตอนตลอดจนคิดแก้ปัญหา

ได้สําเร็จ  

2.2 กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง 

วฒันธรรมอาเซียน มีขัน้ตอนตามแนวคิดทอร์แรนซ์และมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีทําให้

นกัเรียนได้แก้ปัญหา ได้ค้นหาคําตอบ และใช้เนือ้หาวฒันธรรมอาเซียนมาให้นกัเรียนแสดงออกทาง

ศิลปะ ซึ่งเรียงลําดับจากง่ายไปสู่เนือ้หาท่ียาก นักเรียนจึงเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกคิด

สร้างสรรค์เช่ือมโยงกันทัง้ 3 ด้านคือความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเร่ิม  

นักเรียนรวมกันระดมสมองปฏิบัติงาน  นักเรียนจึงรู้สึกสนุก อิสระในการคิด ปฏิบัติงานตาม

กระบวนการกิจรรมทําให้ผลงานออกมาได้แปลกใหม่ ไม่ซํา้ใคร ซึ่งผลการศึกษาดงักล่าวมีผลใน

ทํานองเดียวกับ  Clover (1980:3-16) ศึกษาจุดมุ่งหมายเพ่ือเพิ่มความคิด 3 ด้าน คือ ความคิด

คล่องแคล่ว  ความคิดยึดหยุ่น ความคิดริเร่ิม ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระ         
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สิงหนารถ(2554) การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เร่ือง สร้างงานศิลปะด้วย

คอมพิวเตอร์กราฟิก  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือศึกษาผลระดบัความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดบั       

ดีมากท่ีสดุ 

3. นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความคิดสร้างสรรค์ หลงัเรียนด้วยกิจกรรมส่งเสริม

ความคดิสร้างสรรค์สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 นา่จะเน่ืองมาจาก 

3.1 กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง 

วฒันธรรมอาเซียน หลงัการทดลองนกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึน้กว่าก่อนทดลอง ในด้าน

ความคดิคลอ่งแคลว่อาจจะเป็นเพราะวา่กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์มีขัน้ตอนกระบวนการ

ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง (Fact – Finding) และขัน้ท่ี 2 การค้นพบปัญหา ( Problem – Finding) 

ฝึกคดิความคิดคล่องแคล่ว จึงท่ีส่งผลตอ่ความคิดและจินตนาการและยงัฝึกคิดหาคําตอบ  หรือสิ่ง

ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งเร้าท่ีกําหนดให้และไม่ซํา้กนัภายในเวลากําหนด โดยขณะทํากิจกรรมนกัเรียนจะ

ได้รับความรู้สึกอิสระทัง้ในความคิดและการแสดงออก  และใช้ความคิดอย่างเต็มท่ี ด้านความคิด

ยืดหยุน่มีการจดักิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ในขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐาน (Idea – Finding )

เป็นขัน้ท่ีเกิดความคิดเช่ือมโยง การค้นพบปัญหามาตัง้เป็นสมมติฐาน และรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วยเนือ้หาท่ีส่งผลต่อความคิดและจินตนาการของตนเองในการคิดคําตอบได้หลาย

ประเภทและหลายทิศทางภายในเวลาท่ีกําหนด และนกัเรียนจะได้รับความรู้สึกอิสระทัง้ในความคิด

และการแสดงออก และจินตนาการอย่างเต็มท่ี และด้านความคิดริเร่ิมของนกัเรียนเป็นเพราะว่า

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ขัน้ท่ี 4 การค้นพบคําตอบ (Solution – Finding) และขัน้ท่ี 5 

ยอมรับผลจากการค้นพบ ( Acceptance – finding) ซึ่งมีเนือ้หาและกิจกรรมท่ีเน้นให้นกัเรียนได้ใช้

ความคิดและจิตนาการ การสงัเกต พร้อมลงมือปฏิบตัิจริงในการวาดภาพวฒันธรรมอาเซียน และ

ได้แสดงความคิดและการแสดงออก  และใช้จินตนาการอย่างเต็มท่ี  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

โครงสร้างทางปัญญาของ กิลฟอร์ด(Guilford. 1967:14)ท่ีมองว่าความคิดเอกนยัเป็นกระบวนการ

ทางสมองท่ีคิดหลายมุมหลายทิศทางคิดหาคําตอบโดยไม่จํากดัจํานวน  เป็นความคิดท่ีมีลกัษณะ

แปลกใหมจ่ากสิ่งเร้าท่ีกําหนดให้ 

 3.2 กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง 

วัฒนธรรมอาเซียน ทัง้นีน้ักเรียนมีโอกาสได้ฝึกคิด และจินตนาการอย่างอิสระ นักเรียนช่วยกัน

สงัเกต เปรียบเทียบ ค้นหาปัญหา ระดมสมองกนัตัง้สมมตุิฐาน หาคําตอบเพ่ือออกแบบสร้างสรรค์

วาดภาพ ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาตามความคิด  จินตนาการ และความรู้สึก         

ซึง่อาจจะสมเหตสุมผลหรือไม่ก็ได้ และสิ่งท่ีนกัเรียนแสดงออกมานัน้ไม่ประเมินว่าถกูหรือผิดทําให้
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นักเรียนกล้าคิด  กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  สามารถคิดค้นพบในสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ความ

สนกุสนาน  และในการจดักิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์จึงส่งผลให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้หาท่ี

ง่ายขึน้ นกัเรียนจงึเกิดความคดิสร้างสรรค์สงูมาก ซึง่ผลการศกึษาดงักลา่วสอดคล้องงานวิจยัของ 

ศิริรักษ์  พนัธุ์เวียง(2550)  ท่ีได้พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะตามแนวคิดพหสุมัผสั  เพ่ือ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และความสามารถในการวาดภาพระบายสี  สําหรับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ือวัดระดบัความคิดสร้างสรรค์ ใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการทดสอบคา่(t-test) แบบ Dependent Samples ผลการวิจยั พบว่าผู้ เรียนท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดพหุสมัผสั มีความคิดสร้างสรรค์หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ

ทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะนําสําหรับการนําผลวิจยัไปใช้ 

  1.1  ครูควรศกึษาและทําความเข้าใจเก่ียวกับขัน้ตอนการจดักิจกรรมเพ่ือท่ีนกัเรียน

จะเกิดความคดิสร้างสรรค์ในแตล่ะด้านได้เช่ือมโยงกนั 

   1.2  การเตรียมส่ือวสัดอุปุกรณ์ในการปฏิบตัคิวรมีการจดัเตรียมให้พร้อมเพียง 

หรือให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดัเตรียมมาด้วยสว่นหนึง่  เพราะวสัดอุปุกรณ์พร้อมและเพียงพอ 

จะเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อยา่งหลากหลาย 

 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

ในการจดักิจกรรมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง 

วัฒนธรรมอาเซียนในด้านความคิดยืดหยุ่นจะมีระดับสูงมาก แต่ยังต่ํากว่าในด้านความคิด

สร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ จึงควรศึกษาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านยืดหยุ่นให้มีการจัดกิจกรรม

หลากหลายเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ด้านความคดิยืดหยุน่ให้สงูมากย่ิงขึน้  
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     2. นางกฤติยา  สวุรรณคีรี ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาพิจิตรเขต 1  เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

     3. นายนําชยั  ใบตระกูล  ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาพิจิตรเขต 1  เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน 

     4. นายบญุสม  ใจขนัธ์ ตําแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน

สามง่าม -ชนูปถัมถ์  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษาเขต 41  เช่ียวชาญด้านการจดัการ

เรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ(ทศันศลิป์) 

    5. นายจสินทร์  ถมยา ตําแหน่งครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพิจิตร

พิทยาคมสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศลิปะ(ทศันศลิป์)  
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ภาคผนวก  ข  กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ ผ่านงานศิลปะ            

                      เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
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1     

               ในการสร้างงานทศันศิลป์แตล่ะงาน เราอาจพบกบัปัญหาหลายอย่าง ปัญหาตา่งๆ เหล่านี ้

ท าให้ผลงานท่ีสร้างเสร็จแล้วดไูม่สมใจ หรือไม่สามารถสื่อความหมายหรือบอกเลา่เร่ืองราวให้ผู้ชม

เข้าใจตามความคิดท่ีต้องการจะถ่ายทอดได้ เราจึงต้องหาสาเหต ุแล้วแก้ไข เพื่อให้ผลงานมีความ

สมบูรณ์ เพราะสิ่งส าคญัในการสร้างงานทศันศิลป์ คือ การถ่ายทอดความคิด ของผู้สร้างลงไปใน

ผลงาน แล้วผลงานนัน้สามารถสื่อความหมายหรือถ่ายทอดเร่ืองราวได้ตรงกับความคิด  และ

สามารถน าไปสร้างสรรค์การวาดภาพวฒันธรรมอาเซียน   

 

 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คณุค่างานทศันศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สกึ  ความคิดตอ่งานศิลปะ อย่าง

อิสระ ช่ืนชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 

   

1 การวาดภาพส่ือความหมาย 

    วัฒนธรรมอาเซียน 

 
 
       
     

2 ชัว่โมง 

     แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 1 สาระทศันศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้  สร้างสรรค์งานศลิป์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

 
          

 

สาระส าคัญ 
       

   มาตรฐานการเรียนรู้ 

 

  ตัวชีว้ัด 
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 ตัวชีว้ัดที่ 6 ระบปัุญหาในการจดัองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงาน
ทศันศิลป์ ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้       

 
 
  
 
 

             1. ระบปัุญหาในงานทศันศลิป์ได้(K) 
             2. วาดภาพให้สื่อความหมายและสร้างสรรค์ได้ (P) 
             3. เสนอแนะวิธีการปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้ได้(A) 
 
 
 

1. ปัญหาในการจดัองค์ประกอบศิลป์ 
2. ภาพไมส่ื่อความหมาย  

            3. สร้างสรรค์การวาดภาพวฒันธรรมอาเซียน 
 
 
 
 

- ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
  
 
 
             1.  ใบงานท่ี 1 บนัทกึข้อมลู 
   2.  ใบงานท่ี 2 แผนภาพความคิด 

 3.  ใบงานท่ี 3 วาดภาพศิลปวฒันธรรมอาเซียน 

 
 
 

  

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

สาระการเรียนรู้ 
       

   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

   ชิน้งาน/ภาระงาน   
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ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน (10 นำท)ี 
         1. ชีแ้จงจดุประสงค์การเรียนรู้ 
  2. ครูน าภาพวาดวฒันธรรมอาเซียนมาให้นกัเรียนดแูละร่วมกนัสนทนาซกัถามเก่ียวกบั
ภาพวาด 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

 ตัวอย่างภาพวาดวัฒนธรรมอาเซียน 
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ขัน้กิจกรรมรูปแบบกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์ตำมแนวควำมคิดทอร์แรนซ์ (1 ช่ัวโมง 30 นำท)ี 

 
 
   
       3. ครูให้นกัเรียนดภูาพวาดวฒันธรรมอาเซียนท่ีสื่อความหมายและไมส่ื่อความหมายให้
นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาของภาพวาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ในขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูคอยให้ก าลังใจ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านคิด 
คลอ่งแคลว่ 
 

 
 

 
 4. ครูให้นกัเรียนแบง่กลุม่โดยคละความสามารถแบง่กลุม่และเลือกหวัหน้า 

ขัน้ที่ 1 กำรพบควำมจริง (Fact Finding)พัฒนาความคิดคล่องแคล่วใช้เวลา 10 นาท ี

 ขัน้ที่ 2  กำรค้นพบปัญหำ (problem Finding) พฒันาความคดิคล่องแคล่วใช้เวลา 15 นาท ี

 

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 

ภาพวาดวัฒนธรรมอาเซียนส่ือควำมหมำย 

       
ภาพวาดวัฒนธรรมอาเซียนไม่ส่ือควำมหมำย 
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5. ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ดภูาพวาดวฒันธรรมอาเซียน 2  ภาพ   ภาพท่ี 1 สื่อความหมายได้ 
และภาพท่ี 2  เม่ือมองแล้วไมส่ามารถสื่อความหมายเก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซียน จากนัน้ให้นกัเรียน
แตล่ะกลุม่ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพและบนัทกึลงในใบงานที่ 1 บันทกึข้อมูล
(ปัญหาจากภาพ) 

 โดยมีค าถาม ดงันี ้
      -  ภาพท่ีนักเรียนเห็น คือภาพอะไร (นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความ
เข้าใจ) 
      - นักเรียนคิดว่าผู้ ท่ีวาดภาพภาพนี ้ต้องการสื่อความหมายอะไรให้กับผู้ ชมผลงาน 
(นักเรียนตอบตามประสบการณ์และความเข้าใจ) 
      - ถ้าผู้ ท่ีวาดภาพภาพนี ้ต้องการสื่อความหมายให้ผู้ชมผลงานเข้าใจว่า ภาพวฒันธรรม
อาเซียนนกัเรียนคดิวา่ภาพนีส้ื่อความหมายได้หรือไม่ (ตัวอย่ำงค ำตอบ ไม่ได้) 
      - นกัเรียนคิดว่าภาพนีมี้ปัญหาเก่ียวกบัการสื่อความหมายหรือไม่ (นักเรียนตอบตำม
ควำมเข้ำใจ) 
     -  นกัเรียนคดิวา่ภาพนีมี้ปัญหาเก่ียวกบัการสื่อความหมายอย่างไร (นักเรียนตอบตำม
ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ) 

6. ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่อภิปรายภาพ 2  ภาพและสรุปภาพท่ีมีปัญหาและปัญหาอะไรบ้าง
โดยให้จดัความส าคญัจากปัญหามากไปน้อย 

ในขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูคอยให้ก าลังใจ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านคิด 
คลอ่งแคลว่ 
                  
2    

 
 7. ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ระดมสมองร่วมกนัตัง้สมมตุิฐานเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาภาพไม่
สื่อความหมาย โดยครูใช้ค าถาม ดงันี ้

-  ถ้าให้นกัเรียนแก้ไขภาพท่ีไมส่ื่อความหมายภาพนี ้นกัเรียนจะมีวิธีแก้ไขอยา่งไร
บ้าง 

(ตัวอย่ำงค ำตอบเนือ้หำ สีควรใช้โทนใดและส่ือควำมหมำยได้ )ให้มีค าตอบมากกวา่ 5 อยา่ง

ขึน้ไปและใบงำนที่ 1 บันทกึข้อมูล(กำรตัง้สมมุตฐิำน) 

ขัน้ที่ 3 กำรตัง้สมมตฐิำน (Idea Finding) พัฒนาความคิดยืดหยุ่นใช้เวลา 20 นาท ี
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8. ครูอธิบายเสริมและให้ดตูวัอยา่งภาพวาดท่ีมีเนือ้หาและการใช้สีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ให้สื่อกบัความหมาย เพิ่มเตมิ 

 
 

 
 

 

 
 
 
             9. ให้นกัเรียนน าใบงานท่ี 1 มาเป็นข้อมลู ร่วมกนัระดมสมองก าหนดสิ่งท่ีสร้างสรรค์การ
วาดภาพวัฒนธรรมอาเซียนจากข้อมลูต่างๆ ลงใน ใบงำนที่ 2 แผนผังควำมคิดให้ออกแบบ
ภาพวาดขึน้มาใหม่ไม่ซ า้แบบใคร และสื่อความหมายได้ตรงกบัหวัข้อ แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมา
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ในขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูคอยให้ก าลงัใจ และกระตุ้นให้เกิด
ความคดิสร้างสรรค์ทางด้านคิด 
ยืดหยุน่ 
 

 
3  

 

    10. ให้แต่ละกลุ่มปรับปรุงใบงำนที่  2 แผนผังควำมคิดเพื่อให้ภาพวาดได้สื่อ
ความหมายได้ตรงกบัหวัข้อวาดภาพศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

 ขัน้ที่ 4 กำรค้นพบค ำตอบ (Solution Finding) พัฒนาความคิดริเร่ิมใช้เวลา 50 นาท ี

       

ตัวอย่างภาพวาดวัฒนธรรมอาเซียนที่ส่ือความหมาย 
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               11. ให้นักเรียนเตรียมวัสดุ – อุปกรณ์แต่และน าใบงำนที่  2 แผนผังควำมคิดมา
ปฏิบตัิงานใน 
ใบงำนที่ 3 วำดภำพวัฒนธรรมอาเซียน ให้นกัเรียนร่วมกนัปฏิบตัิสร้างผลงาน  ระหว่างนกัเรียน
ปฏิบตัิงานครูคอยกระตุ้น แนะน า เพื่อให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางด้านความคิดริเร่ิมให้
ภาพออกมาสื่อความหมายได้ และสวยงามในขณะนักเรียนท ากิจกรรมครูคอยให้ก าลงัใจ และ
กระตุ้นให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ทางด้านคิดริเร่ิม 
 
 
 
 
 
 

  12. ให้นกัเรียนน าภาพวาดของตนเองออกมาน าเสนอ แล้วให้บรรยายถึงความรู้สกึใน
ภาพวาดวฒันธรรมอาเซียนสื่อความหมายหรือไม่ และนกัเรียนจะมีวิธีอยา่งไรจะสามารถสร้าง
ผลงานในครัง้ตอ่ไปให้ภาพได้สื่อความหมายได้  

 13.  ครูและเพื่อนๆ ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้กบัเจ้าของผลงาน เพื่อน าไป
สร้างสรรค์ผลงานในครัง้ตอ่ไป และภาพของใครมีความสวยงาม แปลกใหมท่ี่สดุ ให้เพื่อนๆ ปรบมือ
แสดงความช่ืนชม      
ขัน้สรุป(10 นำท)ี 

 14. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงันี ้ปริมาณแสงท่ีแตกตา่งกนั ท าให้สีสนัของสิง่
ตา่งๆ ในธรรมชาติแตกตา่งกนัไปด้วย และคณุคา่และความส าคญัของความหลากหลายทาง
วฒันธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน 

 15. ครูให้นกัเรียนน าใบงานและผลงานไปตดิป้ายแสดงผลงานและจดัแสดงนิทรรศการ  
และจดัแสดงนิทรรศการ และจดักิจกรรมเวลาวา่งพ่ีสอนน้องรักศลิป์        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขัน้ที่ 5 ยอมรับผลจำกกำรค้นพบ (Acceptance) พัฒนาความคิดริเร่ิมใช้เวลา 20 นาท ี
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วิธีการ   เคร่ืองมือ  เกณฑ์  
 ตรวจผลงาน    แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์  นกัเรียนมีความคดิสร้างสรรค์ 

  ร้อยละ 80  ผา่นเกณฑ์ 
 

 

 
             1.  ภาพวาดวฒันธรรมอาเซียน 
  2.  ใบความรู้ รู้จกัสี 
             3.  ใบงานท่ี 1 บนัทกึข้อมลู 
   4.  ใบงานท่ี 2 แผนภาพความคิด 
             5.  ใบงานท่ี 3 วาดภาพวฒันธรรมอาเซียน     

 

 
 

 

          1. ห้องสมดุ 
             2.  แหลง่ข้อมลูสารสนเทศห้องคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
          ภาระงานสามารถท านอกเวลาได้  
      
 
 

         
 
 
 
 

   วัดผลประเมินผล 

 

   ส่ือการเรียนรู้ 

 

   แหล่งความรู้ 

 

  ข้อเสนอแนะ 
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ช่ือภาพ ปัญหาของภาพ    สมมุตฐิาน(แนวทางแก้ไข) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

วันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ...................... 
     ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขท่ี................ 
      ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขท่ี................ 
      ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขท่ี................ 
      ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขท่ี................ 
      ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขท่ี................ 

 

ค าชีแ้จง 

ใบงานที่  1 บันทึกข้อมูล 

........................
.... 
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 วันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ...................... 
     ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขท่ี................ 
      ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขท่ี................ 
      ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขท่ี................ 
      ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขท่ี................ 
      ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขท่ี................ 

............................ 
 

  ค ำช้ีแจง  ให้นกัเรียนร่วมกนัระดมสมองก าหนดสิง่ท่ีสร้างสรรค์การวาดภาพวฒันธรรมอาเซียนลงใน
แผนผงัความคิด แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมาน าเสนอผลการศกึษาค้นคว้า 

 

วัฒนธรรมอาเซียน 

http://www.google.co.th/imgres?hl=th&sa=X&biw=1524&bih=776&tbm=isch&tbnid=bxYTD8AKTNDxwM:&imgrefurl=https://sites.google.com/site/pangnuchbm/cud-prasngkh-hlak-khxng-xaseiyn&docid=ILi_rGmaEhzlkM&imgurl=http://s3.zerochan.net/Asean.600.830804.jpg&w=600&h=561&ei=GYReUa-EI4-3rAfA04GgAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:51,s:0,i:243&iact=rc&dur=493&page=3&tbnh=179&tbnw=197&start=41&ndsp=24&tx=87.857177734375&ty=67.952392578125


168 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ...................... 
ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขที่................ 
ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขที่................ 
ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขที่................ 
ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขที่................ 
ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขที่................ 

.......................................................................................................... 

 

............................ 
 

  ให้นกัเรียนน าสิง่ก าหนดในแผนผงัความคิดมาวาดภาพศลิปวฒันธรรมอาเซียน  จากนัน้

น าภาพออกมาน าเสนอ 
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ภาคผนวก ค  แบบประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ 
                     ผ่านงานศิลปะเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาํหรับ 

                     ผู้เช่ียวชาญ 

 

คาํชีแ้จง  โดยเขียนเคร่ืองหมาย/ลงในชอ่งคะแนนท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่น  โดยใช้หลกัเกณฑ์ 

                การพิจารณาดงันี ้

         ระดบั  5  หมายถึง  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

         ระดบั  4  หมายถึง  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสมมาก 

         ระดบั  3  หมายถึง  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสมปานกลาง 

         ระดบั  2  หมายถึง  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสมน้อย 

         ระดบั  1  หมายถึง  กิจกรรมสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์มีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

 5        4 3 2 1 

1. สาระสําคัญ 

1.1  สาระสําคญัมีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้ 

  

   

1.2 ความสอดคล้องของสาระสําคญั/มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั      

2. ตัวชีวั้ด      

2.1 ตวัชีว้ดัสอดคล้องกบัความคิดสร้างสรรค์      

2.2 ตวัชีว้ดัสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้      

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1  จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

  

   

3.2  จดุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกบัความคิดสร้างสรรค์      

3.3  จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจนกบัการวดัผลประเมิน      

4. เนือ้หา 

4.1 เนือ้หามีใจความถกูต้องตามกระบวนการเรียนรู้ 

  

  
 

4.2 สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้      

4.3 เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน      

4.4 เหมาะสมของจํานวนชัว่โมง      

4.5 ช่ือหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาสาระ      

5.กจิกรรมส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์      
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

  5        4       3        2         1 

5.1 กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกบัรูปแบบและขัน้ตอน

ของกระบวนการทอร์แรนซ์ 

 

 

 

  

5.2 กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกบัแนวการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ผ่านศิลปะ ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดทอร์แรนซ์ 

 

 

 

  

5.3 กระบวนการกิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ขัน้ท่ี 1 การพบความ

จริง และขัน้ท่ี  2  การค้นพบปัญหา ทําให้นกัเรียนคิดคลอ่งแคลว่กําหนด

ปัญหาได้ 

 

 

 

  

5.4กระบวนการกิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ขัน้ท่ี 3 การ

ตัง้สมมติฐานทําให้นกัเรียนมีแนวทางคิดยดึหยุ่นนําปัญหามาตัง้สมมติฐาน

ได้ 

 

 

 

  

6.6 กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์สง่เสริมให้นกัเรียนเหน็คณุคา่

สามารถนําไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง และนําไปเป็นประโยชน์กบัสงัคม 

 

 

 

  

6. การวัดผลและประเมินผล 

6.1 ความเหมาะสมของวิธีการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

  

6.2 สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้      

6.3 ความเหมาะสมของเกณฑ์การวดั และประเมินผลการเรียนรู้       

6.4 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลความคิดสร้างสรรค์      

 

 

ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

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

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

  

 ลงช่ือ............................................ผู้ประเมิน 

   (.........................................................) 

 ตําแหนง่.............................................................. 

 วนัท่ี.............เดือน.....................พ.ศ................... 
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ภาคผนวก ง 
 

ตาราง 12  แสดงผลการประเมนิความเหมาะสม ของกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด 

            ทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียนสาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5   

            โดยมีผู้เช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน 
 

รายการประเมิน 

คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

X  

 

..DS
 

ระดับ 

ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

1. สาระสําคัญ 

1.1  สาระสําคญัมีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

1.2 ความสอดคล้องของสาระสําคญั/มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย      5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ตัวชีวั้ด 

2.1 ตวัชีว้ดัสอดคล้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2.2 ตวัชีว้ดัสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย      5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1  จดุประสงค์การเรียนรู้มีความเหมาะสมกบั

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

3.2  จดุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกบัความคิด

สร้างสรรค์ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

3.3  จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจนกบัการ

วดัผลประเมิน 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 5.00 0.00 
มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย      4.87 0.35 มากที่สุด 

4. เนือ้หา 

4.1 เนือ้หามีใจความถกูต้องตามกระบวนการเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

4.2 สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.3 เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4.4 เหมาะสมของจํานวนชัว่โมง 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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(ต่อตาราง 12) 

รายการประเมิน 

คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

X  

 

..DS
 

ระดับ 

ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

4.5 ช่ือหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ ชดัเจน ครอบคลมุ

เนือ้หาสาระ 

 

5 

 

5 

 

4 

 

5 

 

5 4.80 0.45 

 

มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย      4.92 0.28 มากที่สุด 

5.กจิกรรมส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ 

5.1 กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์สอดคล้อง

กบัรูปแบบและขัน้ตอนของกระบวนการทอร์แรนซ์ 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5.2 กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์เหมาะสม

กบัแนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผ่านศิลปะ ทําให้

เกิดความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดทอร์แรนซ์ 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5.3 กระบวนการกิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์

ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง และขัน้ท่ี  2  การค้นพบ

ปัญหา ทําให้นกัเรียนคิดคลอ่งแคลว่กําหนดปัญหา

ได้ 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5.4กระบวนการกิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์

ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมติฐานทําให้นกัเรียนมีแนวทางคิด

ยดึหยุ่นนําปัญหามาตัง้สมมติฐานได้ 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

6.6 กิจกรรมสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์สง่เสริมให้

นกัเรียนเห็นคณุคา่สามารถนําไปใช้ประโยชน์แก่

ตนเอง และนําไปเป็นประโยชน์กบัสงัคม 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย      5.00 0.00 มากที่สุด 

6. การวัดผลและประเมินผล 

6.1 ความเหมาะสมของวิธีการวดั และประเมินผล

การเรียนรู้ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

6.2 สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

6.3 ความเหมาะสมของเกณฑ์การวดั และ

ประเมินผลการเรียนรู้  

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
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 (ต่อตาราง 12) 

 

รายการประเมิน 

ระดับเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญ  

X  

 

..DS
 

ระดับ 

ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

6.4 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวดัและประเมินผล

ความคิดสร้างสรรค์ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย      4.95 0.22 มากที่สุด 

เฉล่ียรวม      4.92 0.22 มากที่สุด 
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ตาราง 13  แสดงผลคะแนนประสิทธิภาพ (E1 ,(E2) ของกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ 

     แนวคิดทอร์แรนซ์ ผ่านงานศิลปะ เร่ือง วัฒนธรรมอาเซียน  สาํหรับนักเรียนชัน้ 

               ประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 30 คน 
 

 

นกัเรียน 

คนท่ี 

 

คะแนนระหวา่งเรียนกิจกรรม (E1 ,) 

คะแนน 

ทดสอบ 

หลงัเรียน,(E2) 

กิจกรรม

1(56) 

กิจกรรม 

2(56) 

กิจกรรม

3(56) 

กิจกรรม

4(56) 

กิจกรรม

5(56) 
 

กิจกรรม

6(56) 

กิจกรรม

7(56) 

กิจกรรม

8(56) 

รวม 

448 

รวม 

(141) 

1 48 49 44 49 46 47 46 48 377 119 

2 49 44 47 54 48 42 42 47 373 124 

3 50 45 46 45 45 48 36 49 364 109 

4 49 44 49 49 47 45 48 45 376 128 

5 48 45 47 48 44 49 48 47 376 124 

6 46 49 44 45 46 47 46 51 374 122 

7 46 54 47 51 47 47 43 52 387 120 

8 48 45 46 49 45 41 36 53 363 125 

9 49 44 52 44 47 45 48 53 382 119 

10 48 41 45 42 44 53 48 47 368 108 

11 43 49 51 45 46 53 46 45 378 106 

12 46 44 49 51 48 42 52 45 377 121 

13 48 45 46 42 35 53 47 46 362 104 

14 49 46 48 48 46 45 49 47 378 103 

15 45 48 47 45 44 54 48 42 373 115 

16 45 44 45 51 47 52 40 46 370 119 

17 53 49 49 45 51 47 46 45 385 123 

18 49 54 51 54 47 52 45 45 397 125 

19 48 48 46 47 49 48 45 46 377 111 

20 52 46 46 48 47 45 48 45 377 118 

21 48 41 45 49 44 51 48 47 373 124 



 
 
   (ต่อตาราง 13) 
 

 

นกัเรียน 

คนท่ี 

 

คะแนนระหวา่งเรียนกิจกรรม (E1 ,) 

คะแนน

ทดสอบ 

หลงัเรียน,(E2) 

กิจกรรม

1(56) 

กิจกรรม

2(56) 

กิจกรรม

3(56) 

กิจกรรม

4(56) 

กิจกรรม 

5(56) 
 

กิจกรรม 

6(56) 

กิจกรรม 

7(56) 

กิจกรรม 

8(56) 

รวม 

448 

รวม 

(141) 

22 49 49 44 45 46 48 46 45 372 120 

23 48 53 53 48 44 52 46 48 392 129 

24 47 48 45 49 46 42 40 54 371 108 

25 53 49 54 45 52 49 56 45 403 124 

26 53 49 54 45 52 49 56 45 403 109 

27 54 48 47 52 48 42 42 52 385 124 

28 48 45 46 39 45 42 36 53 354 102 

29 49 44 47 44 49 52 48 53 386 128 

30 50 46 46 49 53 52 48 53 397 124 

รวม 1458 1405 1426 1417 1398 1434 1373 1439 11350 3535 

เฉลี่ย 48.60 46.83 47.23 47.23 46.60 47.80 45.77 47.97 378.33 117.38 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

 

86.79 

 

83.63 

 

84.88 

 

84.70 

 

83.21 

 

85.36 

 

81.73 

 

85.65 84.45 

 

83.57 
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ภาคผนวก  จ  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์เป็นแบบเติมภาพมี 3 กิจกรรม  โดยเร่ิมท ำกิจกรรมท่ี 1 ก่อน  
เม่ือหมดเวลำจึงท ำกิจกรรมท่ี  2 และกิจกรรมท่ี 3 ตำมล ำดบั 

 

            

               วันที่.................เดือน..................................................พ.ศ. .......................... 
               ช่ือ...............................................................ชัน้................... เลขที่................ 
               โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า 

 

 
 กำรวำดภำพ (Picture  Construction) โดยให้นกัเรียนตอ่เติมภำพจำกสิง่

เร้ำท่ีก ำหนดเป็นภำพ ให้นกัเรียนตอ่เติมภำพให้แปลกใหม ่สื่อควำมหมำย ตำมโครงสร้ำงศลิปะ โดย
สร้ำงสรรค์ภำพเก่ียวกบัวฒันธรรมอำเซียน แล้วตัง้ช่ือภำพท่ีวำดให้แปลกท่ีสดุใช้เวลำ 20 นำที 

 

            

                
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 
            

 
 

 

แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ 
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กิจกรรมที่ 2 กำรเตมิรูปภำพให้สมบรูณ์ (Picture   Completion) โดยให้
ผู้ เรียนตอ่เติมภำพจำกสิ่งเร้ำท่ีก ำหนดให้เป็นเส้นในลกัษณะตำ่งๆ มีจ ำนวน  10 ภำพ  เป็นกำรตอ่ภำพให้
แปลกใหม ่ สือ่ควำมหมำย ตำมโครงสร้ำงศิลปะ และนำ่สนใจ โดยสร้ำงสรรค์ภำพเก่ียวกบัวฒันธรรม
อำเซียน  แล้วตัง้ช่ือภำพท่ีตอ่เติมเสร็จใช้เวลำ 30 นำที 
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กำรใช้รูปร่ำง วงกลม ตอ่เติมภำพจ ำนวน 30  ภำพ กำรประกอบภำพโดยใช้
รูปร่ำงเป็นสว่นส ำคญัของภำพและตอ่เติมภำพให้แปลกแตกตำ่งไมซ่ ำ้กนัแล้วตัง้ช่ือภำพท่ีตอ่เติม โดย
สร้ำงสรรค์ภำพเก่ียวกบัวฒันธรรมอำเซียนใช้เวลำ 40 นำที 

 
            

                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

            

 
 

 



181 
 

  การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ 
  1. ความคิดคลอ่ง(Fluency)หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคิดหาค าตอบ
จากปัญหาให้ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ รวดเร็ว  และมีปริมาณการตอบสนองได้มากในเวลาจ ากดัคะแนน
ความคิดคล่องแคล่วตัว  คือคะแนนท่ีได้จากการวาดภาพท่ีชัดเจน  สื่อความหมายได้ในแต่ละ
กิจกรรม   กิจกรรมชดุท่ี 1 ความคลอ่งตวัมีเพียง 1 คะแนน  กิจกรรมชดุท่ี 2 ความคลอ่งตวัสงูสดุ 10 
คะแนน กิจกรรมชดุท่ี 3 ความคลอ่งตวั 30 คะแนน 
  2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง กลุ่มหรือทิศทางของค าตอบให้คะแนน
จ านวนกลุม่หรือทิศทางของภาพวาด ซึง่มีความสามารถในการคิดตัง้สมมติฐานในการวาดภาพและ
น าสมมติฐานมาค้นหาค าตอบหลายประเภท หลายรูปแบบ มาออกแบบวาดภาพ  จ าแนกเป็น 4 
กลุม่ 
    2.1 กลุม่ท่ีบอกลกัษณะท่ีเจาะจงเร่ืองวฒันธรรมอาเซียนชดัเจนให้  0 คะแนน   
    2.2 กลุม่ท่ีบอกเป็นลกัษณะภาพเร่ืองวฒันธรรมอาเซียนให้  1 คะแนน 
    2.3 กลุม่ท่ีบอกเป็นลกัษณะจิตนาการเป็นเร่ืองวฒันธรรมอาเซียนให้  2 คะแนน   
    2.4 กลุม่ท่ีบอกเป็นลกัษณะภาพนามธรรมเป็นเร่ืองวฒันธรรมอาเซียน  3 คะแนน  
    กิจกรรมท่ี 1 ความคิดริเร่ิมได้คะแนนสงูสดุ  3 คะแนน  กิจกรรมท่ี 2 
ความคดิริเร่ิมได้คะแนนสงูสดุ 30 คะแนน  สว่นกิจกรรมท่ี 3 ความคดิยืดหยุน่ไมใ่ห้คะแนน 
           3. ความคิดริเร่ิม(Originality) หมายถึงให้คะแนนตามสดัส่วนของความถ่ีของ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์วาดภาพได้แปลกใหม่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ถ้านกัเรียนตอบ
ซ า้กนัมากๆ ก็ได้คะแนนน้อย  ถ้าตอบยิ่งซ า้กบัคนอ่ืนน้อยหรือไม่ซ า้กบัคนอ่ืนเลย  จะได้คะแนนมาก  
เกณฑ์การให้คะแนนริเร่ิมคือ    
       3.1  ภาพไมเ่หมือนใครเลย   ให้คะแนน  4  คะแนน 
   3.2  ภาพท่ีเหมือนของคนอ่ืน 1 คน  ให้คะแนน  3  คะแนน 
   3.3  ภาพท่ีเหมือนของคนอ่ืน 2 - 3 คน  ให้คะแนน  2  คะแนน 
   3.4  ภาพท่ีเหมือนของคนอ่ืน 4 คนขึน้ไป  ให้คะแนน  1  คะแนน 
  กิจกรรมท่ี 1 ความคิดริเร่ิมได้คะแนนสงูสดุ  4 คะแนน  กิจกรรมท่ี 2 ความคิดริเร่ิม
ได้คะแนนสงูสดุ 40 คะแนน  สว่นกิจกรรมท่ี 3 ความคดิริเร่ิมไมใ่ห้คะแนน 



182 
 

ภาคผนวก  ฉ  คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

แบบประเมินความสอดคล้อง(IOC)แบบประเมินแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์กับนิยามคาํศัพท์

เฉพาะในกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ืองวัฒนธรรม

อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 สาํหรับผู้เช่ียวชาญ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คาํชีแ้จง 

 โปรดพิจารณาว่าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ได้ตรงนิยามคําศพัท์เฉพาะท่ีกําหนด

สอดคล้องหรือไม ่ โดยเขียนเคร่ืองหมาย/ลงในชอ่ง  ผลพิจารณาตามความคดิเห็นของทา่นดงันี ้

 +1    เม่ือแนใ่จว่าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์วดัได้ตรงนิยามศพัท์เฉพาะ 

0 เม่ือไมแ่นใ่จวา่แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์วดัได้ตรงนิยามศพัท์เฉพาะ 

              -1    เม่ือแนใ่จวา่แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์วดัได้ตรงนิยามศพัท์เฉพาะ 

 

นิยามคาํศัพท์ 

 ความคดิสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถของนกัเรียนในการใช้ความรู้ ความคิด 

จินตนาการ และประสบการณ์ท่ีมีอยู ่ซึง่แสดงออกถึงความคดิออกแบบงานศลิปะ ในการวาดภาพ

ส่ือความหมายวฒันธรรมอาเซียน,วาดเส้นวาดภาพการแตง่กายจากนิทานอาเซียน,การเลือกใช้วสัด ุ 

อปุกรณ์วาดภาพในวิถีชีวิตอาเซียน,การใช้สีจินตนาการวาดภาพสถานท่ีสําคญัอาเซียน,การวาด

ภาพเอกภาพศาสนาอาเซียนด้วยวิธีการแรเงา,การวาดภาพ มรดกโลกอาเซียนให้สมดลุ,การวาด

ภาพ  จดุเดน่ประเพณีอาเซียน และวาดภาพสร้างสรรค์ยอมรับความหลากหลายวฒันธรรมอาเซียน  

โดยอาศยักิจกรรมซึง่ได้จากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามแนวความคิดของทอร์แรนซ์คือ คิด

คลอ่งแคลว่ ความคดิยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม  ซึง่วดัจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ มีลกัษณะ

ความคดิสร้างสรรค์ดงันี ้

  3.1 ความคิดคลอ่งแคลว่ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการคิดค้นหา

ปัญหาจากการภาพวาดได้อยา่งรวดเร็ว และจํานวนมากในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  3.2 ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการคดิตัง้สมมตฐิานในการวาด

ภาพและนําสมมตฐิานมาค้นหาคําตอบหลายประเภท หลายรูปแบบ มาออกแบบวาดภาพในแผนผงั

ความคดิ   

  3.3 ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์วาดภาพได้แปลก

ใหมเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
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แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย  3 กิจกรรมดังนี ้

  กิจกรรมท่ี 1 การวาดภาพ (Picture  Construction) โดยให้นกัเรียนตอ่เติมภาพจาก

สิ่งเร้าท่ีกําหนดเป็นภาพ ให้นกัเรียนตอ่เติมภาพให้แปลกใหม่ ส่ือความหมาย ตามโครงสร้างศิลปะ 

โดยสร้างสรรค์ภาพเก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซียน แล้วตัง้ช่ือภาพท่ีวาดให้แปลกท่ีสดุ 

  กิจกรรมท่ี 2 การเติมรูปภาพให้สมบรูณ์ (Picture   Completion) โดยให้ผู้ เรียนตอ่

เติมภาพจากสิ่งเร้าท่ีกําหนดให้เป็นเส้นในลกัษณะต่างๆ มีจํานวน  10 ภาพ  เป็นการตอ่ภาพให้

แปลกใหม่  ส่ือความหมาย ตามโครงสร้างศิลปะ และน่าสนใจ โดยสร้างสรรค์ภาพเก่ียวกับ

วฒันธรรมอาเซียน  แล้วตัง้ช่ือภาพท่ีตอ่เตมิเสร็จ 

  กิจกรรมท่ี 3 การใช้รูปร่าง วงกลม ตอ่เติมภาพจํานวน 30  ภาพ การประกอบภาพ

โดยใช้รูปร่างเป็นส่วนสําคญัของภาพและตอ่เติมภาพให้แปลกแตกตา่งไม่ซํา้กนัแล้วตัง้ช่ือภาพท่ีตอ่

เตมิ โดยสร้างสรรค์ภาพเก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซียน 

  การทําแบบทดสอบทัง้  3  กิจกรรมเน้นการวาดภาพให้แปลกใหม่  ส่ือความหมาย 

ตามโครงสร้างศิลปะ และวาดจากความคิดของผู้ เรียนเอง  หรือแสดงเอกลกัษณ์ของภาพ  กิจกรรม

ทัง้  3  ชุดใช้เวลาทําข้อสอบกิจกรรมชุดละ  10  นาที  เม่ือหมดเวลากิจกรรมหนึ่งก็ต้องเร่ิมทํา

กิจกรรมชดุถดัไปทนัทีกิจกรรมทัง้  3 ชดุจงึใช้เวลา  1 ชัว่โมง 30 นาที 

  การทดสอบ  ผู้ศกึษาค้นคว้าควรสร้างความคุ้นเคยเป็นกนัเองกบัผู้ เรียน  ไม่ให้ผู้ เรียน

เกิดความความวิตกกังวลตืน้เต้น  และคํานึงถึงคะแนนท่ีสอบได้หรือตก  การใช้คําพูดกระตุ้นและ

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนเป็นสิ่งจําเป็นในการแบบทดสอบโดยพูดในทํานองว่า “ ในวันนีค้รูมีเกม

สนกุๆ มาให้ผู้ เรียนเลน่  โดยผู้ เรียนวาดภาพตามท่ีผู้ เรียนคิดว่าแปลกใหม่ท่ีสดุซึ่งไม่เคยมีใครวาดมา

ก่อน  พยายามวาดภาพตา่งจากคนอ่ืน  ๆและขอให้ผู้ เรียนจงสนกุสนานกบัการวาดภาพในวนันีน้ะคะ่” 

  การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

  1. ความคดิคลอ่ง(Fluency)หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการคิดหาคําตอบ 

จากปัญหาให้ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ รวดเร็ว  และมีปริมาณการตอบสนองได้มากในเวลาจํากดัคะแนน

ความคิดคล่องแคล่วตัว  คือคะแนนท่ีได้จากการวาดภาพท่ีชัดเจน  ส่ือความหมายได้ในแต่ละ

กิจกรรม  กิจกรรมชดุท่ี 1 ความคล่องตวัมีเพียง 1 คะแนน  กิจกรรมชดุท่ี 2 ความคล่องตวัสงูสดุ 10 

คะแนน กิจกรรมชดุท่ี 3 ความคลอ่งตวั 30 คะแนน 

  2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง กลุ่มหรือทิศทางของคําตอบให้คะแนน

จํานวนกลุม่หรือทิศทางของภาพวาด ซึง่มีความสามารถในการคิดตัง้สมมติฐานในการวาดภาพและ
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นําสมมติฐานมาค้นหาคําตอบหลายประเภท หลายรูปแบบ มาออกแบบวาดภาพ  จําแนกเป็น 4 

กลุม่ 

    2.1 กลุม่ท่ีบอกลกัษณะท่ีเจาะจงเร่ืองวฒันธรรมอาเซียนชดัเจนให้  0 คะแนน   

    2.2 กลุม่ท่ีบอกเป็นลกัษณะภาพเร่ืองวฒันธรรมอาเซียนให้  1 คะแนน 

    2.3 กลุม่ท่ีบอกเป็นลกัษณะจิตนาการเป็นเร่ืองวฒันธรรมอาเซียนให้  2 คะแนน   

    2.4 กลุ่มท่ีบอกเป็นลกัษณะภาพนามธรรมเป็นเร่ืองวฒันธรรมอาเซียน  3 คะแนน  

    กิจกรรมท่ี 1 ความคิดริเร่ิมได้คะแนนสูงสุด  3 คะแนน  กิจกรรมท่ี 2 

ความคดิริเร่ิมได้คะแนนสงูสดุ 30 คะแนน  สว่นกิจกรรมท่ี 3 ความคดิยืดหยุน่ไมใ่ห้คะแนน 

  3. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึงให้คะแนนตามสดัส่วนของความถ่ีของ

ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์วาดภาพได้แปลกใหม่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ถ้านกัเรียนตอบ

ซํา้กนัมากๆ ก็ได้คะแนนน้อย  ถ้าตอบย่ิงซํา้กบัคนอ่ืนน้อยหรือไม่ซํา้กบัคนอ่ืนเลย  จะได้คะแนนมาก  

เกณฑ์การให้คะแนนริเร่ิมคือ    

       3.1 ภาพไมเ่หมือนใครเลย   ให้คะแนน  4  คะแนน 

   3.2 ภาพท่ีเหมือนของคนอ่ืน 1 คน  ให้คะแนน  3  คะแนน 

   3.3 ภาพท่ีเหมือนของคนอ่ืน 2 - 3 คน  ให้คะแนน  2  คะแนน 

   3.4 ภาพท่ีเหมือนของคนอ่ืน 4 คนขึน้ไป  ให้คะแนน  1  คะแนน 

   กิจกรรมท่ี 1 ความคดิริเร่ิมได้คะแนนสงูสดุ  4 คะแนน  กิจกรรมท่ี 2 ความคิดริเร่ิม

ได้คะแนนสงูสดุ 40 คะแนน  สว่นกิจกรรมท่ี 3 ความคดิริเร่ิมไมใ่ห้คะแนน 

   

      แสดงการตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 

 

รายการ     กิจกรรมท่ี 1     กิจกรรมท่ี 2    กิจกรรมท่ี 3  รวม 

ความคดิคลอ่ง 0 1 0 10 0 30 41 

ความริเร่ิม 0 4 0 40 0 - 44 

ความคดิยืดหยุน่ 0 3 0 30 0 - 33 

คะแนนรวมแตล่ะกิจกรรม 0 8 0 80 0 30  118 
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นิยามศัพท์ กิจกรรม 

 

ข้อ 

 

ระดับความคิดเหน็ 

+1            0 -1 

ความคิด

สร้างสรรค์      

-ด้านคดิ

คลอ่งแคลว่ 

-ด้านคดิยืดหยุน่ 

-ด้านคดิริเร่ิม 

การวาด

ภาพ (Picture  Construction) โดยให้นกัเรียนตอ่

เตมิภาพจากสิง่เร้าท่ีกําหนดเป็นภาพให้

นกัเรียนตอ่เตมิภาพให้แปลกใหม ่ส่ือ

ความหมาย ตามโครงสร้างศลิปะ โดยสร้างสรรค์

ภาพเก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซียน แล้วตัง้

ช่ือภาพท่ีวาดให้แปลกท่ีสดุ  

 1    

 

การเตมิรูปภาพให้สมบรูณ์ (Picture   

Completion) โดยให้ผู้ เรียนตอ่เตมิภาพ

จากสิ่งเร้าท่ีกําหนดให้เป็นเส้นใน

ลกัษณะตา่งๆ มีจํานวน  10 ภาพ  เป็น

การตอ่ภาพให้แปลกใหม ่ ส่ือ

ความหมาย ตามโครงสร้างศิลปะ และ

นา่สนใจ โดยสร้างสรรค์ภาพเก่ียวกบั

วฒันธรรมอาเซียน  แล้วตัง้ช่ือภาพท่ีตอ่

เตมิเสร็จ 

 

2 

 

 

   

3 

 

 
 

  

4 

 

 
 

   

5 

 

 
 

   

6 

 

 

 

   

7 
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นิยามศัพท์ กิจกรรม ข้อ ระดับความคิดเหน็ 

+1            0 -1 

ความคิด

สร้างสรรค์      

-ด้านคดิ

คลอ่งแคลว่ 

-ด้านคดิยืดหยุน่ 

-ด้านคดิริเร่ิม 

 

การเตมิรูปภาพให้สมบรูณ์ 

(Picture   Completion) โดยให้

ผู้ เรียนตอ่เตมิภาพจากสิ่งเร้าท่ี

กําหนดให้เป็นเส้นในลกัษณะ

ตา่งๆ มีจํานวน  10 ภาพ  เป็น

การตอ่ภาพให้แปลกใหม ่ ส่ือ

ความหมาย ตามโครงสร้าง

ศลิปะ และน่าสนใจ โดย

สร้างสรรค์ภาพเก่ียวกบั

วฒันธรรมอาเซียน  แล้วตัง้ช่ือ

ภาพท่ีตอ่เตมิเสร็จ 

 

 8 

 

 

 

   

9 

 

 

 

   

10 

 

 

 

   

11 

 

 

 

   

 

การใช้รูปร่าง วงกลม ตอ่เตมิ

ภาพจํานวน 30  ภาพ การ

ประกอบภาพโดยใช้รูปร่างเป็น

สว่นสําคญัของภาพและตอ่เตมิ

ภาพให้แปลกแตกตา่งไมซํ่า้กนั

แล้วตัง้ช่ือภาพท่ีตอ่เตมิ โดย

สร้างสรรค์ภาพเก่ียวกบั

วฒันธรรมอาเซียน 

 

 

 

 

12 
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ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

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

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

  

 ลงช่ือ............................................ผู้ประเมิน 

   (.........................................................) 

 ตําแหนง่.............................................................. 

 วนัท่ี.............เดือน.....................พ.ศ................... 
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ผลการประเมินความสอดคล้อง(IOC)ของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์กับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด

ทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ตาราง 14  ผลการพจิารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์กับ 

               จุดประสงค์การเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดย 

               ใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  

               5 สาํหรับผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 

 

 

 กิจกรรม 

  

ข้อ 

  ระดับความ

คิดเหน็ 
 

ผลรวม 

 

IOC 

 

ผลการพจิารณา 
1 2 3 4 5 

1 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 15 แสดงผลความเช่ือม่ันแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ 

นกัเรียน ข้อ 1(8) ข้อ 2(8) ข้อ3(8) ข้อ4(8) ข้อ5(8) ข้อ6(8) ข้อ7(8) ข้อ8(8) ข้อ9(8) ข้อ10(8) ข้อ11(8) ข้อ12(8) 

1 6 6 5 6 4 4 5 6 5 5 5 21 

2 7 6 8 6 5 5 7 8 7 7 5 25 

3 6 5 5 6 6 4 5 4 5 8 6 23 

4 7 6 4 6 6 7 7 6 6 5 5 22 

5 8 6 7 6 4 5 5 6 6 5 8 22 

6 5 6 5 6 4 4 5 6 5 5 5 25 

7 6 6 5 6 4 4 5 6 5 5 5 26 

8 7 6 8 6 5 5 7 8 7 7 5 25 

9 8 5 7 6 6 4 5 4 5 8 6 24 

10 7 6 4 6 6 7 7 6 6 5 5 23 

11 8 6 7 6 5 5 5 6 6 5 8 22 

12 5 6 5 6 4 4 5 6 5 5 5 23 

13 6 6 5 7 5 8 5 6 5 5 5 22 

14 7 6 8 6 5 5 7 8 7 7 5 25 

15 6 5 5 6 6 5 7 4 5 8 6 23 

16 7 6 4 6 6 7 8 6 6 5 5 24 

17 8 6 7 5 7 5 5 6 6 5 8 23 

18 5 6 8 6 4 4 5 6 5 5 5 23 

19 6 6 5 6 4 4 5 6 5 5 5 24 

20 6 6 5 7 5 8 5 6 5 5 5 23 

21 7 6 8 6 5 5 7 8 7 7 5 25 

22 6 5 5 6 6 4 5 4 5 8 6 24 

23 7 6 4 6 6 7 8 6 6 5 5 26 

24 8 6 7 5 4 5 5 6 6 5 8 26 

25 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 19 

26 5 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 20 

รวม 149 153 128 131 148 153 144 148 144 608 149 153 

เฉล่ีย 5.73 5.88 4.92 5.04 5.69 5.88 5.54 5.69 5.54 23.38 5.73 5.88 

S.D. 1.51 0.59 1.06 1.43 1.19 1.21 0.86 1.29 1.17 1.79 1.51 0.59 
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 ตาราง  16  แสดงผลคะแนนระดับความคิดสร้างสรรค์ ด้านคิดคล่องแคล่ว ด้านคิดยืดหยุ่น และด้านคิดริเร่ิม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

นกัเรียน

คนท่ี 

คะแนนก่อนเรียนกิจกรรม  

 

ระดับ 

คะแนนหลังเรียนกิจกรรม    

 

ระดับ 
1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ รวม 

ร้อย

ละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ รวม 

ร้อย

ละ 

41 

 

44 

 

33 

 

118 

 

41 

 

44 

 

33 

 

118 

 1 9 21.95 12 27.27 14 42.42 35 29.66 ตํ่า 36 87.80 41 93.18 32 96.97 109 92.37 สงูมาก 

2 10 24.39 14 31.82 27 81.82 51 43.22 ตํ่า 38 92.68 42 95.45 34 103.03 114 96.61 สงูมาก 

3 8 19.51 15 34.09 16 48.48 39 33.05 ตํ่า 35 85.37 36 81.82 31 93.94 102 86.44 สงูมาก 

4 19 46.34 24 54.55 21 63.64 64 54.24 ตํ่า 37 90.24 38 86.36 33 100.00 108 91.53 สงูมาก 

5 8 19.51 11 25.00 13 39.39 32 27.12 ตํ่า 34 82.93 38 86.36 32 96.97 104 88.14 สงูมาก 

6 17 41.46 21 47.73 20 60.61 58 49.15 ตํ่า 38 92.68 41 93.18 33 100.00 112 94.92 สงูมาก 

7 19 46.34 15 34.09 15 45.45 49 41.53 ตํ่า 36 87.80 41 93.18 33 100.00 110 93.22 สงูมาก 

8 7 17.07 15 34.09 13 39.39 35 29.66 ตํ่า 38 92.68 37 84.09 30 90.91 105 88.98 สงูมาก 

9 8 19.51 12 27.27 15 45.45 35 29.66 ตํ่า 37 90.24 38 86.36 32 96.97 107 90.68 สงูมาก 

10 7 17.07 11 25.00 15 45.45 33 27.97 ตํ่า 38 92.68 39 88.64 31 93.94 108 91.53 สงูมาก 

11 10 24.39 13 29.55 17 51.52 40 33.90 ตํ่า 35 85.37 42 95.45 29 87.88 106 89.83 สงูมาก 

12 8 19.51 11 25.00 13 39.39 32 27.12 ตํ่า 36 87.80 37 84.09 28 84.85 101 85.59 สงูมาก 

13 7 17.07 13 29.55 17 51.52 37 31.36 ตํ่า 36 87.80 38 86.36 30 90.91 104 88.14 สงูมาก 

14 8 19.51 11 25.00 13 39.39 32 27.12 ตํ่า 35 85.37 40 90.91 28 84.85 103 87.29 สงูมาก 
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(ต่อตาราง 16 ) 

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนก่อนเรียนกิจกรรม  

 

ระดับ 

คะแนนหลังเรียนกิจกรรม    

 

ระดับ 
1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ รวม ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ รวม 

ร้อย

ละ 

41 

 

44 

 

33 

 

118 

 

41 

 

44 

 

33 

 

118 

 15 7 17.07 14 31.82 15 45.45 36 30.51 ตํ่า 36 87.80 39 88.64 30 90.91 105 88.98 สงูมาก 

16 15 36.59 21 47.73 15 45.45 51 43.22 ตํ่า 37 90.24 40 90.91 32 96.97 109 92.37 สงูมาก 

17 8 19.51 13 29.55 15 45.45 36 30.51 ตํ่า 35 85.37 37 84.09 31 93.94 103 87.29 สงูมาก 

18 8 19.51 12 27.27 14 42.42 34 28.81 ตํ่า 37 90.24 37 84.09 31 93.94 105 88.98 สงูมาก 

19 8 19.51 13 29.55 12 36.36 33 27.97 ตํ่า 36 87.80 36 81.82 29 87.88 101 85.59 สงูมาก 

20 14 34.15 19 43.18 17 51.52 50 42.37 ตํ่า 37 90.24 39 88.64 32 96.97 108 91.53 สงูมาก 

21 8 19.51 12 27.27 13 39.39 33 27.97 ตํ่า 35 85.37 37 84.09 32 96.97 104 88.14 สงูมาก 

22 9 21.95 13 29.55 17 51.52 39 33.05 ตํ่า 34 82.93 38 86.36 28 84.85 100 84.75 สงูมาก 

23 8 19.51 13 29.55 13 39.39 34 28.81 ตํ่า 34 82.93 36 81.82 29 87.88 99 83.90 สงูมาก 

24 15 36.59 14 31.82 15 45.45 44 37.29 ตํ่า 36 87.80 40 90.91 32 96.97 108 91.53 สงูมาก 

รวม/

ร้อยละ 245 24.90 342 32.39 375 47.35 962 38.14 

 

ตํ่า 866 88.01 927 87.78 742 93.69 2535 89.51 

 

สงูมาก 

คา่เฉลีย่ 10.21 24.90 14.25 32.39 15.63 47.35 40.08 33.97 ตํ่า 36.08 88.01 38.63 87.78 30.92 93.69 105.63 89.51 สงูมาก 
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ภาคผนวก  ช   

ตาราง  17  แสดงผลคะแนนทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ด้านคิดคล่องแคล่ว ด้านยืดหยุ่น  

                และด้านคิดริเร่ิม  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

นกัเรียนคนท่ี 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
ผลตา่ง D D*D 

ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 รวม ด้านท่ี 1 ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 3 รวม 

1 9 12 14 35 36 41 32 109 74 5476 

2 10 14 27 51 38 42 34 114 63 3969 

3 8 15 16 39 35 36 31 102 63 3969 

4 19 24 21 64 37 38 33 108 44 1936 

5 8 11 13 32 34 38 32 104 72 5184 

6 17 21 20 58 38 41 33 112 54 2916 

7 19 15 15 49 36 41 33 110 61 3721 

8 7 15 13 35 38 37 30 105 70 4900 

9 8 12 15 35 39 38 32 109 74 5476 

10 7 11 15 33 38 39 31 108 75 5625 

11 10 13 17 40 35 42 29 106 66 4356 

12 8 11 13 32 36 37 28 101 69 4761 

13 7 13 17 37 36 38 30 104 67 4489 

14 8 11 13 32 35 40 28 103 71 5041 

15 7 14 15 36 36 39 30 105 69 4761 

16 15 21 15 51 37 40 32 109 58 3364 

17 8 13 15 36 35 37 31 103 67 4489 

18 8 12 14 34 37 37 31 105 71 5041 

19 8 13 12 33 36 36 29 101 68 4624 

20 14 19 17 50 37 39 32 108 58 3364 

21 8 12 13 33 35 37 32 104 71 5041 

22 9 13 17 39 34 38 28 100 61 3721 

23 8 13 13 34 34 36 29 99 65 4225 
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( ต่อตาราง 17 ) 

 

นกัเรียน

คนท่ี 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ผลตา่ง D D*D ด้านท่ี 

1 

ด้านท่ี 

2 

ด้านท่ี 

3 
รวม 

ด้านท่ี 

1 

ด้านท่ี 

2 

ด้านท่ี 

3 
รวม 

24 15 14 15 44 36 40 32 108 64 4096 

รวม 245 342 375 962 868 927 742 2537 1575 104545 

คา่เฉลี่ย 10.21 14.25 15.63 40.08 36.17 38.63 30.92 105.71 
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ตาราง 4 การออกแบบกิจกรรมโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะ 

            เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียน  สาํหรับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เวลา  16  ช่ัวโมง 

 

แผนท่ี/

เร่ือง 

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  

 

การวัดผล

ประเมินผล 

   

เวลา 

(ชม.) 

1 เร่ืองการ

วาดภาพส่ือ

ความหมาย

วฒันธรรม

อาเซียน 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ตาม

จินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่งาน

ทศันศิลป์ ถ่ายทอด

ความรู้สึก ความคิดตอ่งาน

ศลิปะอย่างอิสระช่ืนชมและ

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

 

1. ระบปัุญหาใน

งานทศันศลิป์ได้

(K) 

2. วาดภาพให้ส่ือ

ความหมายและ

สร้างสรรค์ได้ (P) 

3. เสนอแนะวิธีการ

ปรับปรุงผลงานให้

ดีขึน้ได้(A) 

 

- คดิคลอ่งแคลว่ 

- คิดยืดหยุน่ 

- คิดริเร่ิม 

 

ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง 

(Fact Finding) ขัน้ท่ี 2  

การค้นพบปัญหา 

(problem Finding  

ขัน้ท่ี 3 การตัง้สมมตฐิาน 

(Idea Finding) 

ขัน้ท่ี 4 การค้นพบคําตอบ 

(Solution Finding) 

ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผลจากการ

ค้นพบ 

(Acceptance) 

1.  ภาพวาดวฒันธรรม

อาเซียน  

2.  ตวัอยา่งภาพวาด

ศลิปวฒันธรรม 

3.  ใบงานท่ี 1 บนัทกึ

ข้อมลู 

4.  ใบงานท่ี 2 

แผนภาพความคดิ 5.  

ใบงานท่ี 3 วาดภาพ

ศลิปวฒันธรรมอาเซียน 

  

การวัดผล 

ตรวจผลงาน/

ชิน้งาน 

ประเมินผล 

นกัเรียนมี

ผลงาน/ชิน้งาน

จากการคดิ

สร้างสรรค์ร้อย

ละ 80 

2 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 

การวัดผล

ประเมินผล 

   

เวลา 

(ชม.) 

  ตัวชีวั้ดท่ี 6 ระบปัุญหาใน

การจดัองค์ประกอบศลิป์

และการส่ือความหมายใน

งานทศันศลิป์ ของตนเอง 

และบอกวิธีการปรับปรุง

ผลงานให้ดีขึน้            

 สาระการเรียนรู้ 

1.ภาพไมส่ื่อความหมาย  

2.สร้างสรรค์การวาดภาพ

วฒันธรรมอาเซียน  

 

 

 

 

 - คดิคลอ่งแคลว่ 

- คิดยืดหยุน่ 

- คิดริเร่ิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมดุ 

2.  แหลง่ข้อมลูสารสนเทศ

ห้องคอมพิวเตอร์ 

แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมดุ 

2.  แหลง่ข้อมลู

สารสนเทศ 

  

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

      

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 

การวัดผล

ประเมินผล 

   

   

เวลา 

(ชม.) 

 

2  เร่ือง 

การวาดเส้น

การแตง่กาย

จากนิทาน

อาเซียน 

 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ตาม

จินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่งาน

ทศันศิลป์ ถ่ายทอด

ความรู้สึก ความคิดตอ่งาน

ศลิปะอย่างอิสระช่ืนชมและ

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด

ตอ่งานศิลปะอยา่งอิสระช่ืน

ชมและประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั 

1. ระบปัุญหาด้าน

การวาดเส้น (K) 

2. วาดภาพการ

แตง่กายด้วยการ

วาดเส้นและ

สร้างสรรค์ได้(P) 

3. . เสนอแนะ

วิธีการปรับปรุง

ผลงานให้ดีขึน้ได้

(A) 

 

 

 

 

- คดิคลอ่งแคลว่ 

- คิดยืดหยุน่ 

- คิดริเร่ิม 

ขัน้ท่ี 1 การพบความจริง 

(Fact Finding) ขัน้ท่ี 2  

การค้นพบปัญหา 

(problem Finding  

ขัน้ท่ี 3 การ ตัง้สมมตฐิาน 

(Idea Finding) 

ขัน้ท่ี 4 การค้นพบคําตอบ 

(Solution Finding) 

ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผลจากการ

ค้นพบ (Acceptance) 

1.ภาพวาดลายเส้นการ

แตง่ประจําชาตสิมาชิก

อาเซียน 

2. หนงัสือนิทาน

อาเซียน 

3. วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ ใน

การวาดภาพ 

4. ใบงานท่ี 1 บนัทกึข้อมลู 

5. ใบงานท่ี 2 แผนภาพ

ความคดิ 

6. ใบงานท่ี 2 การวาด

ภาพแตง่กายจากนิทาน

อาเซียน 

การวัดผล 

ตรวจผลงาน/

ชิน้งาน 

ประเมินผล 

นกัเรียนมี

ผลงาน/ชิน้งาน

จากการคดิ

สร้างสรรค์ร้อย

ละ 80 

     2        

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

การคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 

การวัดผล

ประเมินผล 

   

  เวลา 

  (ชม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชีวั้ดท่ี 6 ระบปัุญหาใน

การจดัองค์ประกอบศลิป์

และการส่ือความหมายใน

งานทศันศลิป์ ของตนเอง 

และบอกวิธีการปรับปรุง

ผลงานให้ดีขึน้            

สาระการเรียนรู้ 

การวาดเส้นการแตง่กาย

จากนิทานอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.แหลง่เรียนรู้ 

ห้องสมดุ 

2.  แหลง่ข้อมลู

สารสนเทศห้อง

คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

        

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

  

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

    

การวัดผล

ประเมินผล 

    

เวลา 

(ชม.) 

 

3 เร่ืองการ

เลือกใช้

วสัด ุ

อปุกรณ์

วาดภาพใน

วิถีชีวิต

อาเซียน 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ตาม

จินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่งาน

ทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก 

ความคิดตอ่งานศลิปะอยา่งอิสระ

ช่ืนชมและประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั 

ตัวชีวั้ดท่ี 2 เปรียบเทียบความ

แตกตา่งระหวา่งงานทศันศลิป์ ท่ี

สร้างสรรค์ด้วยวสัดอุปุ 

1. เปรียบเทียบความ

แตกตา่งระหวา่งงาน

ทศันศลิป์  

2.ระบปัุญหาการเลือกใช้

วสัด ุอปุกรณ์ให้

เหมาะสมกบังาน (K) 

 3.  เลือกใช้วสัด ุ

อปุกรณ์ให้เหมาะสมกบั

การวาดภาพวิถีชีวิต

อาเซียนและสร้างสรรค์

ได้ (P) 

4. เสนอแนะวิธีการ

ปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้

ได้(A) 

- คดิ

คลอ่งแคลว่ 

- คิดยืดหยุน่ 

- คิดริเร่ิม 

 

ขัน้ท่ี 1 การพบความ

จริง (Fact Finding) 

ขัน้ท่ี 2  การค้นพบ

ปัญหา (problem 

Finding  

ขัน้ท่ี 3 การ

ตัง้สมมตฐิาน (Idea 

Finding) 

ขัน้ท่ี 4 การค้นพบ

คําตอบ (Solution 

Finding) 

ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผล

จากการค้นพบ 

(Acceptance) 

1.  ภาพการใช้วสัด-ุอปุกรณ์

ท่ีใช้ในการวาดภาพ 

2.  ภาพวาดวิถีชีวิตอาเซียน 

3.  ใบงานท่ี 1 บนัทกึข้อมลู 

4. ใบงานท่ี 2 แผนภาพ

ความคดิ 

5.  ใบงานท่ี 2 แผนผงั

ความคดิ 

6.  ใบงานท่ี 3 สร้างสรรค์

ผลงาน 

แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมดุ 

การวัดผล 

ตรวจผลงาน/

ชิน้งาน 

ประเมินผล 

นกัเรียนมี

ผลงาน/ชิน้งาน

จากการคดิ

สร้างสรรค์ร้อย

ละ 80 

2 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

   กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

   

 การวัดผล 

ประเมินผล 

   

  

เวลา 

(ชม.) 

 อปุกรณ์และวิธีการท่ีตา่งกนั 

ตัวชีวั้ดท่ี 6 ระบปัุญหาในการ

จดัองค์ประกอบศลิป์และการส่ือ

ความหมายในงานทศันศลิป์ 

ของตนเอง และบอกวิธีการ

ปรับปรุงงานให้ดีขึน้ 

   2.  แหลง่ข้อมลูสารสนเทศ

ห้องคอมพิวเตอร์ 

  

4 เร่ืองการ

ใช้สี

จินตนาการ

วาดภาพ

สถานท่ี

สําคญั

อาเซียน 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ตาม

จินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่งาน

ทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  

1. ระบปัุญหาด้านการใช้

สี (K) 

2. วาดภาพระบายสีด้วย

การคมุโทนสีภาพและ

สร้างสรรค์ได้ (P) 
 

- คดิ

คลอ่งแคลว่ 

- คิดยืดหยุน่ 

- คิดริเร่ิม 

 

 

 

 

1 การพบความจริง 

(Fact Finding) ขัน้ท่ี 

2  การค้นพบปัญหา 

(problem Finding  

ขัน้ท่ี 3 การ 

ตัง้สมมตฐิาน 

1.ภาพวาดลายเส้นการแตง่

ประจําชาติสมาชิกอาเซียน 

2. หนงัสือนิทานอาเซียน 

3. วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ ในการ

วาดภาพขัน้ท่ี  

การวัดผล 

ตรวจผลงาน/

ชิน้งาน 

ประเมินผล 

นกัเรียนมี

ผลงาน/ชิน้งาน

จากการคดิ 

    2        

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

การคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

 

  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 

วัดผล

ประเมินผล 

   

  

เวลา 

(ชม.) 

 

 

ความคิดตอ่งานศลิปะอยา่งอิสระ

ช่ืนชมและประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั 

ตัวชีวั้ดท่ี 6 ระบปัุญหาในการ

จดัองค์ประกอบศลิป์และการส่ือ

ความหมายในงานทศันศลิป์ 

ของตนเอง และบอกวิธีการ

ปรับปรุง 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความแตกตา่งระหว่างงาน

ทศันศลิป์  

2. ปัญหาด้านการเลือกการใช้สี 

3. การใช้สีการวาดภาพ 

3. เสนอแนะวิธีการ

ปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้

ได้(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Idea Finding) 

ขัน้ท่ี 4 การค้นพบ

คําตอบ (Solution 

Finding) 

ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผล

จากการค้นพบ 

 

4. ใบงานท่ี 1 บนัทกึข้อมลู 

5. ใบงานท่ี 2 แผนภาพ

ความคดิ 

6. ใบงานท่ี 3 การวาดภาพ

แตง่กายจากนิทานอาเซียน 

แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมดุ 

2.  แหลง่ข้อมลูสารสนเทศ

ห้องคอมพิวเตอร์ 

 

 

สร้างสรรค์ร้อย

ละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์โดยใช้

แนวคดิทอร์แรนซ์ 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 

วัดผล

ประเมินผล 

    

เวลา 

(ชม.) 

5 เร่ือง การ

วาดภาพ

เอกภาพ

ศาสนา

อาเซียน

ด้วยวิธีการ

แรเงา 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ตาม

จินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คณุคา่งานทศันศลิป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดตอ่

งานศลิปะอย่างอิสระช่ืนชมและ

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

ตัวชีวั้ดท่ี 6 ระบปัุญหา 

ในการจดัองค์ประกอบศลิป์และ

การส่ือความหมายในงาน

ทศันศลิป์ ของตนเอง 

1. ระบปัุญหาด้าน

เอกภาพ(K) 

2. วาดภาพระบายสี

ศาสนาอาเซียนด้วย

วิธีการแรเงาให้มี

เอกภาพและสร้างสรรค์

ได้ (P) 

3. เสนอแนะวิธีการ

ปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้

ได้(A) 

  

 

 

- คดิ

คลอ่งแคลว่ 

- คิดยืดหยุน่ 

- คิดริเร่ิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ท่ี 1 การพบความ

จริง (Fact Finding) 

ขัน้ท่ี 2  การค้นพบ

ปัญหา (problem 

Finding  

ขัน้ท่ี 3 การ 

ตัง้สมมตฐิาน (Idea 

Finding) 

ขัน้ท่ี 4 การค้นพบ

คําตอบ (Solution 

Finding) 

ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผล

จากการค้นพบ 

1.  ภาพวาด/  

มกรดกโลกอาเซียน 

2.  ใบความรู้  ความสมดลุ 

3. ใบงานท่ี 1 บนัทกึข้อมลู 

4. ใบงานท่ี 2 แผนภาพ

ความคดิ 

5.  ใบงานท่ี  3 สร้างสรรค์

ผลงาน 

แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมดุ 

2.  แหลง่ข้อมลู/สารสนเทศ

ห้องคอมพิวเตอร์ 

  

การวัดผล 

ตรวจผลงาน/

ชิน้งาน 

ประเมินผล 

นกัเรียนมี

ผลงาน/ชิน้งาน

จากการคดิ

สร้างสรรค์ร้อย

ละ 80 

 

    2        

 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

  

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 

การวัดผล

ประเมินผล 

  

  เวลา 

(ชม.) 

 และบอกวิธีการปรับปรุง 

สาระการเรียนรู้ 

 1. ปัญหาเอกภาพในการ

วาดภาพ 

2. การจดัองค์ประกอบ

ศลิป์ ความเป็นเอกภาพ

การวาดภาพศาสนา

อาเซียนด้วยวิธีการแรเงา 

     2 

6 เร่ือง การ

วาดภาพ 

มรดกโลก

อาเซียนให้ 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทศันศลิป์

ตามจินตนาการ และ

ความคิดสร้างสรรค์  

1. มีความรู้ความเข้าใจ 

ปัญหาด้านความสมดลุ 

(K ) 

 

 

- คดิคลอ่งแคลว่ 

- คิดยืดหยุน่ 

- คิดริเร่ิม 

 

ขัน้ท่ี 1 การพบความ

จริง (Fact Finding) ขัน้

ท่ี 2  การค้นพบปัญหา 

(problem Finding) 

1.  ภาพวาด/  

มกรดกโลกอาเซียน 

 

การวัดผล 

ตรวจ

ผลงาน/

ชิน้งาน 

2        

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

        

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

     กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์โดยใช้

แนวคดิทอร์แรนซ์ 

 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 การวัดผล

ประเมินผล 

  

  เวลา 

(ชม.) 

 

สมดลุ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ 

คณุคา่งานทศันศลิป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก 

ความคิดตอ่งานศลิปะอยา่ง

อิสระช่ืนชมและประยกุต์ใช้

ในชีวิตประจําวนั 

ตัวชีวั้ดท่ี 6 ระบปัุญหาใน

การจดัองค์ประกอบศลิป์

และการส่ือความหมายใน

งานทศันศลิป์ ของตนเอง 

และบอกวิธีการปรับปรุง 

2.การวาดภาพระบายสี

มกรดกโลกให้มีความ

สมดลุและสร้างสรรค์ได้

(P) 

3. เสนอแนะวิธีการ

ปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้

ได้(A) 

 

 

- คดิคลอ่งแคลว่ 

- คิดยืดหยุน่ 

- คิดริเร่ิม 

 

ขัน้ท่ี 3 การ

ตัง้สมมตฐิาน (Idea 

Finding)ขัน้ท่ี 4 การ

ค้นพบคําตอบ 

(Solution Finding) 

ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผลจาก

การค้นพบ 

(Acceptance) 

 

 

2.  ใบความรู้  ความ

สมดลุ  

3.  ใบงานท่ี 1 บนัทกึ

ข้อมลู 

4. ใบงานท่ี 2

แผนภาพความคดิ 

5.  ใบงานท่ี  3 

สร้างสรรค์ผลงาน 

แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมดุ 

2.  แหลง่ข้อมลู/

สารสนเทศห้อง

คอมพิวเตอร์  

ประเมินผล

นกัเรียนมี

ผลงาน/

ชิน้งานจาก

การคิด

สร้างสรรค์

ร้อยละ 80 

2 

   

 

    

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

  

การวัดผล

ประเมินผล 

  

 เวลา 

 (ชม.) 

 

 สาระการเรียนรู้ 

1. การจดัองค์ประกอบ

ศลิป์ ความสมดลุ 

2.ปัญหาด้านความสมดลุ 

      

7 เร่ืองการ

วาดภาพ  

จดุเดน่

ประเพณี

อาเซียน 

 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทศันศลิป์

ตามจินตนาการ และ

ความคิดสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คณุคา่งานทศันศลิป์ 

ถ่ายทอดความรู้สึก 

ความคิดตอ่งานศลิปะอยา่ง

อิสระช่ืนชมและประยกุต์ใช้

ในชีวิตประจําวนั 

 

1. ระบ ุปัญหาด้าน

จดุเดน่ของภาพ (K) 

2. การวาดภาพระบายสี 

ประเพณีอาเซียนให้มี 

จดุเดน่และสร้างสรรค์ได้ 

(P) 

3.  เสนอแนะวิธีการ

ปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้

ได้(A) 

 

- คดิคลอ่งแคลว่ 

- คิดยืดหยุน่ 

- คิดริเร่ิม 

 

ขัน้ท่ี 1 การพบความ

จริง (Fact Finding) ขัน้

ท่ี 2  การค้นพบปัญหา 

(problem Finding  

ขัน้ท่ี 3 การ 

ตัง้สมมตฐิาน (Idea 

Finding) 

ขัน้ท่ี 4 การค้นพบ

คําตอบ (Solution 

Finding) 

1. ภาพวาด ท่ีเก่ียวกบั

ประเพณีอาเซียน 

2. วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การวาดภาพระบายสี 

3. ใบความรู้  จดุเดน่ 

4. ใบงานท่ี 1 บนัทกึ

ข้อมลู 

5. ใบงานท่ี 2  แผนผงั

ความคดิ   

การวัดผล 

ตรวจ

ผลงาน/

ชิน้งาน 

ประเมินผล 

นกัเรียนมี

ผลงาน/

ชิน้งานจาก

การคิด

สร้างสรรค์

ร้อยละ 80 

2 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิดทอร์

แรนซ์ 

 

การวัดผล

ประเมินผล 

   

  เวลา 

(ชม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชีวั้ดท่ี 6 ระบปัุญหาใน

การจดัองค์ประกอบศลิป์

และการส่ือความหมายใน

งานทศันศลิป์ ของตนเอง 

และบอกวิธีการปรับปรุง 

สาระการเรียนรู้ 

1. การจดัองค์ประกอบ

ศลิป์ ความสมดลุ 

2.ปัญหาด้านความสมดลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผลจาก

การค้นพบ 

 

 

 

 

 

6.  ใบงานท่ี 3 

สร้างสรรค์ผลงาน 

แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมดุ 

2.  แหลง่ข้อมลู/

สารสนเทศห้อง

คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชีวั้ด/สาระการเรียนรู้ 

        

       จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์โดยใช้

แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์โดยใช้

แนวคดิทอร์แรนซ์ 

    

  การวัดผล

ประเมินผล 

  

  เวลา 

(ชม.) 

 

8 

เร่ือง การ

วาดภาพ  

จดุเดน่

ประเพณี

อาเซียน 

มาตรฐาน ศ 1.1 

สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ตาม

จินตนาการ และความคิด

สร้างสรรค์  

วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์

คณุคา่งานทศันศลิป์ถ่ายทอด

ความรู้สึกความคิดตอ่งาน

ศลิปะอย่างอิสระช่ืนชมและ

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

 

1. ระบปัุญหาท่ีเกิดขึน้กบั

ภาพวาดของตนเองและ

เสนอแนะแนวทางแก้ไข 

(K) 

2. วาดภาพระบายสีใน 

หวัข้อ “ยอมรับความ 

หลากหลายวัฒนธรรม

อาเซียน” และสร้างสรรค์

ได้(P) 

3.  เสนอแนะวิธีการ

ปรับปรุงผลงานให้ดีขึน้ได้

(A) 

 

- คดิ

คลอ่งแคลว่ 

- คิดยืดหยุน่ 

- คิดริเร่ิม 

 

ขัน้ท่ี 1 การพบความ

จริง (Fact Finding) 

ขัน้ท่ี 2  การค้นพบ

ปัญหา (Problem 

Finding) 

ขัน้ท่ี 3 การ

ตัง้สมมตฐิาน (Idea 

Finding) 

ขัน้ท่ี 4 การค้นพบ

คําตอบ (Solution 

Finding) 

ขัน้ท่ี 5 ยอมรับผล

จากการค้นพบ 

(Acceptance) 

1. ผลงาน ภาพวาด

ทัง้หมด 

2.  ใบงานท่ี 1 

บนัทกึข้อมลู 

3.  ใบงานท่ี 2 

แผนภาพความคดิ 

4.  ใบงานท่ี 3 วาด.  

ภาพการยอมรับ

วฒันธรรมที

หลากหลายใน

อาเซียน   

 
 

การวัดผล 

ตรวจผลงาน/

ชิน้งาน 

ประเมินผล 

นกัเรียนมี

ผลงาน/

ชิน้งานจาก

การคิด

สร้างสรรค์

ร้อยละ 80 

2 

ตาราง 4 (ต่อ) 
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แผนท่ี/

เร่ือง 

  มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชีวั้ด/ 

สาระการเรียนรู้ 

 

จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ความคิด

สร้างสรรค์ 

ขัน้ตอนการคิด

สร้างสรรค์ 

โดยใช้แนวคิด 

ทอร์แรนซ์ 

  

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 

การวัดผล

ประเมินผล 

   

  เวลา 

(ชม.) 

 ตัวชีวั้ดท่ี 6 ระบปัุญหา

ในการจดัองค์ประกอบ

ศลิป์และการส่ือ

ความหมายในงาน

ทศันศลิป์ ของตนเอง และ

บอกวิธีการปรับปรุง 

สาระการเรียนรู้ 

1.มีความคิดสร้างสรรค์

การวาดภาพระบายสี 

2. 2.เทคนิค การวาดภาพ

ระบายสี 

   

 

แหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมดุ 

2.  แหลง่ข้อมลู/

สารสนเทศห้อง

คอมพิวเตอร์ 

  

 

 

ตาราง 4 (ต่อ) 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตผู้ิศึกษาค้นคว้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัตผู้ิศึกษาค้นคว้า 
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ท่ีทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านบงึเฒา่  

อําเภอสามง่าม  จงัหวดัพิจิตร   64140 

โทรศพัท์มือถือ 08-362-258 

ตาํแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน ตําแหนง่ครู  วิทยฐานะครู ชํานาญการพิเศษ 

ประวัตกิารศึกษา  
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