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 การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์วิชาทศันศิลป์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วตัถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ ในงานทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ ในงานทศันศิลป์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 34 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาทศันศิลป์ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 15 ชั่วโมง จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ 2) แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค ์3) แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ วชิาทศันศิลป์ โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 

 1) ผลคะแนน/ร้อยละของความคิดสร้างสรรค ์นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 จ  านวน 34 คน 
พบว่านกัเรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ต ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 2) นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ วชิาทศันศิลป์ ภาพรวมความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.27, S.D. = 0.80) 
ค าส าคัญ : การพฒันาความคิดสร้างสรรค,์ การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์, ทศันศิลป์ 
 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สังคมไทยในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้ว่า การศึกษา คือ เคร่ืองมือส าคญั ในการ

พฒันาคนให้มีคุณลกัษณะตามท่ีสังคมตอ้งการ โดยปัจจุบนัสังคมไทย ก าลงักา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ท าให้
การศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์และคณะ (2556) ยงัไดน้ าเสนอเร่ืองวรรณกรรม ดา้นการศึกษาร่วมสมยั
ช้ีไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ทกัษะและความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเป็นพลเมือง และการท างานในศตวรรษท่ี 21 นั้น
ค่อนขา้งแตกต่างจากศตวรรษท่ี 20 บางทกัษะแมจ้ะมีลกัษณะถาวร กล่าวคือ มีความส าคญัมาในทุกยุคทุก
สมยั ไม่ใช่เฉพาะในศตวรรษท่ี 21นั้นก็คือ ทกัษะ 4C ไดแ้ก่ 1) การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) 
2) การส่ือสาร (Communication) 3) การท างานเป็นทีม (Collaboration) และ4) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) จะพบว่าทกัษะในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั             
ในฐานะการเป็นพลเมืองของโลก ท่ีมีการด ารงชีวติท่ามกลางโลกท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงคนไทยยงัติดกบัดกั และ 
วงัวนของการเป็นผูใ้ช ้ผูบ้ริโภค และผูซ้ื้อ ไม่สามารถเป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์ท่ีสามารถพฒันาต่อยอด
การใชง้าน และกา้วไม่ผา่นไปสู่การเป็นผูคิ้ดนวตักรรม สร้างและผลิตภณัฑ ์น าไปใชเ้พื่อด ารงชีวติในสังคม
อยา่งมีคุณภาพอยา่งเหมาะสม (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2549) ความคิดสร้างสรรคจึ์งมีความส าคญัต่อชีวิตคนใน
ยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างมาก ด้วยความเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวันั้น ล้วนเกิดจากการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของคน ซ่ึงนอกจากจะท าให้โลกมีส่ิงใหม่เกิดข้ึนแล้วยงัช่วยให้คนมีวิธีคิดแก้ปัญหา
ต่างๆได้ ถ้าคนได้ฝึกการคิด และคิดได้อย่างสร้างสรรค์มาแลว้ ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแกไ้ข เช่น การ
แข่งขนัทางธุรกิจดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ (คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรคเ์พื่อการจดัการ
คุณค่าศูนยว์ชิาบูรณาการ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2555) 

กลุ่มการเรียนรู้วิชาศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีมุมมองท่ีสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออกอยา่งเสรีทางความคิด การคิดสร้างสรรค ์จินตนาการตามความสนใจ
และความถนดัตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน (กรมวชิาการ, 2551) การจดักระบวนการเรียนรู้ของวชิาศิลปะ 
มีรูปแบบของกิจกรรมอยูห่ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเนน้การปฏิบติั ท่ีสามารถต่อยอดความคิดทางศิลปะไดใ้น
อนาคต เพื่อให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการการคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ฝึกให้
ผูเ้รียนเป็นเด็กช่างคิด ช่างท า จินตนาการ สร้างสรรค ์ทดลอง ลงมือปฏิบติัจริง  

การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์เป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมายส าหรับผูเ้รียน ปัจจุบนัไดมี้
การเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ (Conception of Learning) ซ่ึงมีการยึดครูเป็นศูนยก์ลาง และนกัเรียน
ไม่มีส่วนร่วม (Passive Receivers) ในการเรียนมาเป็นการเน้นด้านการคิด (Cognitive) มนุษยนิยม 
(Humanistic) สังคม (Social) และรูปแบบการเรียนท่ีเรียกว่า Constructivist Learning Models นอกจากน้ี     
ยงัพบว่าสังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความจ าเป็น ท่ีตอ้งเพิ่มในเร่ืองความยืดหยุ่นและ
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ศกัยภาพในการผสมผสานความรู้เดิมกบัประสบการณ์ ในรูปแบบท่ีใหม่และแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น การ
ออกแบบการเรียนรู้จึงตอ้งเน้นการวดัความสามารถภาคปฏิบติัของการเรียน และใช้เทคนิคการเรียนแบบ
ประสบการณ์ (Experiential Techniques) ท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะใหม่ๆ ให้แก่ผูเ้รียน เช่น 
ทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทีม เป็นตน้ ซ่ึงประสบการณ์เป็นแหล่งท่ีมาของการเรียนรู้และเป็น
พื้นฐานส าคญัของการเกิดความคิด ความรู้ และการกระท าต่างๆ สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจท่ี
ชดัเจนและมีความหมายต่อตน เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากประสบการณ์ท่ีเป็น รูปธรรมเห็นไดช้ดัเจน 
จึงสามารถน าไปสู่การเรียนรู้เชิงนามธรรม การท่ีผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรงและคน้พบการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง จะช่วยให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อตนเอง และจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกผูกพนั ความ
ตอ้งการและความรับผดิชอบท่ีจะเรียนรู้ต่อไป (สมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธณ์, 2544, น.41) 

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์จึงเป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัคาดว่าจะพฒันาความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะพฒันากิจกรรมทางทศันศิลป์ให้กบัผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั เช่น การวาดภาพ 
การระบายสี เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงในการฝึกพฒันาความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานทศันศิลป์ ซ่ึงสามารถพฒันาข้ึนไดต้ามล าดบั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้ ในงานทศันศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ 
 
สมมุติฐานของการวจัิย 

1. นกัเรียนมีความสามารถการคิดสร้างสรรค ์ในวชิาทศันศิลป์ จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  

2. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ในวชิาทศันศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์อยูใ่นระดบัมาก 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.1 ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนการเคหะท่าทราย ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 4 หอ้ง จ านวน 120 คน 
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 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนการเคหะท่าทราย ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หอ้ง จ านวน 34 คน ไดม้าจากการเลือกแบบการเจาะจง (Purposive Sampling)  

 2. ตวัแปร 
2.1 ตวัแปรตน้ คือ  

1) การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 
2.2 ตวัแปรตาม คือ  

1) ความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน ในวชิาทศันศิลป์ 
2) ความพึงพอใจของผูเ้รียน ต่อการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

 3. เน้ือหา 
เน้ือหาตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ วชิาทศันศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

จ  านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ทศันศิลป์น่ารู้ 

 1.1 ทศันธาตุในงานทศันศิลป์ 
 1.2 การวเิคราะห์ทศันธาตุในงานทศันศิลป์ 
 1.3 การสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ 
 1.4 การรู้คุณค่าของทศันธาตุในงานทศันศิลป์ 

 2. หน่วยท่ี 2 ศิลปินนอ้ยท่าทราย 
 2.1 วสัดุอุปกรณ์การระบายสีโปสเตอร์ 
 2.2 เทคนิคการระบายสีโปสเตอร์ 
 2.3 สีกบัการสร้างสรรค ์(วรรณะของสี) 
 2.4 การสร้างสรรคผ์งานามจินตนาการ 
 2.5 การรู้คุณค่าผลงานการสร้างสรรค ์

4. ระยะเวลาด าเนินการวจิยั  
ระยะในการด าเนินการวจิยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาทศันศิลป์ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์
 3. แบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ 

วชิาทศันศิลป์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วิธีด าเนินการวิจยัโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4/1 โรงเรียนการเคหะท่าทราย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 34 คน มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียม 

 1.1 ช้ีแจงให้นกัเรียนทราบถึงวิธีการเรียนรู้ วิชาทศันศิลป์ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์   

 2. ขั้นทดลอง การวจิยัในคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
 2.1 เร่ิมใช้แผนการจดัการเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในงาน

ทศันศิลป์  
 2.2 ครูผูส้อนประเมินความสามารถทางการคิดสร้างสรรค ์จากแบบฝึก และผลงานทศันศิลป์

ของนกัเรียน  
 2.3 ให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในงานทศันศิลป์ โดยใช้การจดัการเรียนรู้

แบบประสบการณ์ จ านวน 1 ชุด  
 3. ขั้นสรุป 

 3.1 รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน าไปประมวลผลเพื่อแปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผูว้จิยัน าคะแนนจากแบบฝึก และผลงานศิลปะ โดยใชรู้ปแบบการเรียนการแบบประสบการณ์ 
และคะแนนความพึงพอใจ ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 34 คน ทั้งหมดน้ีวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาประสิทธิภาพ 80/80 

2. ประมวลผลโดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูป แปลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล 
3. ประมวลผลและอภิปรายผล ตารางและการพรรณนา 

 
สรุปผลการวจัิย 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ โดยใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ พบวา่ 
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ล าดับ คะแนนรวม/ร้อยละของความคิดสร้างสรรค์จ านวน 9 คร้ัง  

ความคิดริเร่ิม ความคิด
คล่องแคล่ว 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิด
ละเอยีดละออ 

รวม 4 หัวข้อ 

36
 

คะ
แน

น  
คิด

เป็
น 

ร้อ
ยล

ะ 
36
 

คะ
แน

น  
คิด

เป็
น 

ร้อ
ยล

ะ 
36
 

คะ
แน

น  
คิด

เป็
น 

ร้อ
ยล

ะ 
36
 

คะ
แน

น  
คิด

เป็
น 

ร้อ
ยล

ะ 
14

4 

คะ
แน

น 
คิด

เป็
น 

ร้อ
ยล

ะ  

1 20 55.55 21 58.33 23 63.88 19 52.77 84 58.33 
2 19 52.77 22 61.11 20 55.55 18 50 83 57.64 
3 21 58.33 19 52.77 20 55.55 18 50 77 53.47 
4 17 47.22 21 58.33 20 55.55 18 50 95 50.69 
5 5 13.88 5 18.88 8 22.22 4 11.11 19 13.19 
6 19 52.77 21 58.33 22 61.11 21 58.33 82 56.94 
7 19 52.77 18 50 15 41.66 19 52.77 75 52.08 
8 19 52.77 15 41.66 18 50 17 47.22 68 47.22 
9 20 55.55 17 47.22 19 52.77 17 47.22 72 50.00 
10 20 55.55 19 52.77 20 55.55 18 50 75 52.08 
11 7 19.44 8 22.22 11 30.55 12 33.33 31 21.53 
12 28 77.77 24 66.66 22 61.11 22 61.11 99 68.75 
13 20 55.55 21 58.33 21 58.33 22 61.11 79 54.86 
14 17 47.22 17 47.22 19 52.77 16 44.44 66 45.83 
15 10 27.77 8 22.22 11 30.55 9 25 33 22.92 
16 7 19.44 7 19.44 4 11.11 7 19.44 29 20.14 
17 20 55.55 19 52.77 17 47.22 17 47.22 76 52.78 
18 20 55.55 21 58.33 21 58.33 19 52.77 84 58.33 
19 19 52.77 18 50 20 55.55 18 50 73 50.69 
20 22 61.11 18 50 20 55.55 20 55.55 83 57.64 
21 23 63.88 21 58.33 19 52.77 21 58.33 87 60.42 
22 18 50 14 38.88 20 55.55 18 50 67 46.53 
23 21 58.33 18 50 19 52.77 20 55.55 78 54.17 
24 18 50 10 27.77 9 25 12 33.33 34 23.61 
25 20 55.55 18 50 21 58.33 20 55.55 83 57.64 
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ล าดับ คะแนนรวม/ร้อยละของความคิดสร้างสรรค์จ านวน 9 คร้ัง 

ความคิดริเร่ิม ความคิด
คล่องแคล่ว 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิด
ละเอยีดละออ 

รวม 4 หัวข้อ 

36
 

คะ
แน

น  
คิด

เป็
น 

ร้อ
ยล

ะ 
36
 

คะ
แน

น  
คิด

เป็
น 

ร้อ
ยล

ะ 
36
 

คะ
แน

น  
คิด

เป็
น 

ร้อ
ยล

ะ 
36
 

คะ
แน

น  
คิด

เป็
น 

ร้อ
ยล

ะ 
14

4 

คะ
แน

น

คะ
แน

น 
คิด

เป็
น 

ร้อ
ยล

ะ  

26 20 55.55 18 50 20 55.55 18 50 70 54.17 
27 22 61.11 20 55.55 19 52.77 20 55.55 85 59.03 
28 8 22.22 5 13.88 7 19.44 13 36.11 32 22.22 
29 21 58.33 16 44.44 19 52.77 22 61.11 84 58.33 
30 20 55.55 16 44.44 20 55.55 20 55.55 81 56.25 
31 22 61.11 21 58.33 22 61.11 20 55.55 86 59.72 
32 18 50 18 50 19 52.77 20 55.55 72 50.00 
33 22 61.11 19 52.77 20 55.55 19 52.77 84 58.33 
34 20 55.55 20 55.55 16 44.44 19 52.77 77 53.47 

คะ
แน

น
เฉ
ลี่ย

 18.29 16.85 17.68 17.44 16.59 

  
จากผลการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ โดยใชรู้ปแบบการจดัการ

เรียนรู้แบบประสบการณ์ พบวา่มีนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ 80 มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 จากการประเมินความคิดสร้างสรรค ์จากการวเิคราะห์พบวา่เม่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์จาก
ผลงาน 1-9 ในแผนการเรียนรู้ พบวา่คะแนนเฉล่ียภาพรวมจากมากไปหานอ้ย มีความคิดริเร่ิม เป็นล าดบัท่ี 1 
ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น 18.29 คิดยดืหยุน่ เป็นล าดบัท่ี 2 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น 17.68 คิดคล่องแคล่วและ
คิดละเอียดลออ เป็นล าดบัท่ี 3 ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น 17.44 และความคิดคล่องแคล่วเป็นล าดบัท่ี 4 ซ่ึงมี
คะแนนเฉล่ียคิดเป็น 16.85  

 ผลคะแนน/ร้อยละของความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 
จ านวน 34 คน พบวา่ คะแนนเฉล่ียภาพรวมจากมากไปหานอ้ย แสดงเป็นแผนภูมิได ้ดงัน้ี 

 
 
 
 

698



 
 ความคิดริเร่ิม 
 ความคิดยดืหยุน่ 
 ความคิดละเอียดลออ 
 ความคิดคล่องแคล่ว 
 
 
 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ วชิา
ทศันศิลป์ พบวา่ 

ล าดับ คะแนนรวม/ร้อยละของความคิดสร้างสรรค์จ านวน 9 คร้ัง 

Mean S.D. 
 

แปลผล 

ด้านกจิกรรม  4.24 0.80 มาก 
ด้านการประเมินผล 4.26 0.80 มาก 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.31 0.81 มาก 
คะแนนเฉลีย่รวม 4.27 0.80 มาก 

 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ วิชทศันศิลป์ 

พบวา่ภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.27 S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ (Mean = 4.31, S.D. = 0.81) ด้านการประเมินผล 
(Mean = 4.26, S.D. = 0.80) และดา้นกิจกรรม (Mean = 4.24, S.D. = 0.80) 
  

ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ วิชาทศันศิลป์ ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 34 คน แสดงเป็นแผนภูมิได ้ดงัน้ี 
  
 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 ดา้นการประเมินผล 
 ดา้นกิจกรรม 
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อภิปรายผลการวจัิย 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ในงานทศันศิลป์ โดยใช้การจดัการ

เรียนรู้แบบประสบการณ์ พบว่ามีนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้จากการประเมินความคิดสร้างสรรค์ มี
คะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 80ไม่ผา่นเกณฑ์ จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากคะแนนดงักล่าวแสดงให้เห็น
วา่ คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลงานคร้ังท่ี 1-9 มีคะแนนท่ีต ่ากวา่เกณฑ์เน่ืองจากนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี4/1 เป็นห้องเรียนท่ีรวบรวมนกัเรียนท่ีมีลกัษณะแตกต่างทั้งในดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์
และดา้นสังคม ท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่ไดรั้บการเรียนการสอนในเพียงแค่พื้นฐานการปฏิบติังานทศันศิลป์ 
เช่น การวาดเส้น การระบายสีไม ้เป็นตน้ ซ่ึงไม่เคยไดรั้บการเรียนการสอนเพื่อการพฒันาความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์มาก่อน ท าให้นักเรียนไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ชโลธร ใจหาญ (2558) ไดศึ้กษาพฒันาทกัษะการประดิษฐ์วสัดุเหลือใช้ และพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สรุป
ผลการวจิยัพบวา่ ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะของนกัเรียนจ านวน 31 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม นกัเรียนท่ีมี
ทกัษะการประดิษฐ์วสัดุเหลือใช ้โดยภาพรวมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 78.00 ไม่ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามท่ี
ก าหนดไว ้ซ่ึงมีสาเหตุจากลกัษณะนิสัยของผูเ้รียนและความตั้งใจของกลุ่มผูเ้รียน ไม่สามารถท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจดัการเรียนรู้มีวิธีการ
จดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ท่ีเน้นการจดักิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบติั มีกระบวนการและขั้นตอนการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 9 ช้ิน ซ่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 1-3 ท่ีมีค่าร้อยละอยูท่ี่ประมาณ 28-43 เป็นการปู
พื้นฐานในการสร้างกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ จึงมีความยากส าหรับนักเรียน ท าให้ส่วนใหญ่ไม่
สามารถสร้างสรรคง์านได ้แต่เม่ือการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 4-6 ท่ีมีค่าร้อยละอยูท่ี่ประมาณ 42-65 นกัเรียน
เร่ิมมีความเขา้ใจในเรียนรู้ในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์เพิ่มข้ึนและคงท่ี การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 7 
ท่ีมีค่าร้อยละอยู่ท่ีประมาณ 42-57 มีคะแนนท่ีต ่าลง เน่ืองจากการเพิ่มเน้ือหาในเร่ืองวรรณะสี ท่ีมีความ
ซบัซ้อน แต่หลงัจากนั้นในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 8-9 ท่ีมีค่าร้อยละอยูท่ี่ประมาณ 62-72 จึงกลบัมาท่ีมี
คะแนนเพิ่มข้ึนและมีคะแนนมากท่ีสุด ซ่ึงจากการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ครบทั้ง 9 ช้ิน นักเรียนได้
สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนจึงมีการพฒันาความสามารถในการคิดสร้างสรรคท่ี์สามารถน ามา
สร้างผลงานทศันศิลป์และไดค้ะแนนท่ีเพิ่มข้ึนตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดิวอ้ี (Dewey, 1897) 
ซ่ึงไดเ้สนอแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ วา่เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการกระท าจริง ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ใหม่ หรือผูเ้รียนปรับเปล่ียนตนเองในการปฏิบติัตามบทบาทใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็น
วงจรของการลองกระท าโดยเร่ิมจากการรับรู้ปัญหาแล้วเร่ิมหาทางแก้ปัญหา จากนั้นลองกระท าจนเกิด
ประสบการณ์ จากผลของการกระท าและในท่ีสุดผูเ้รียนจะสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการยืนยนัในความรู้
เดิมหรือเกิดการปรับเปล่ียนความรู้เดิมเป็นความรู้ใหม่ กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นวงจรน้ี จะ
ท าให้การสร้างความรู้ในรูปของการปรับเปล่ียนความรู้ กลายเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย มีคุณค่าและ
น าไปใช้เป็นประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงประโยชน์สูงสุดของวงจรการลองกระท า คือการท าให้มี
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ประสบการณ์การคิดและกระท า และคิดไตร่ตรองจนเกิดความหมายคร้ังแลว้คร้ังเล่า จนเกิดการเรียนรู้ ส่วน
ในเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ผลคะแนน/ร้อยละของความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4/1 จ านวน 34 คน โดยก าหนดประเด็นการวดั 4 ดา้น พบวา่ คะแนนเฉล่ียภาพรวมจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ความคิดริเร่ิม(คะแนนเฉล่ีย = 18.29 ) เน่ืองจาก นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียนไดดี้ นกัเรียน
สามารถคิดดดัแปลงความรู้จากบทเรียนน าไปใช้สร้างสรรค์ผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ ความคิด
ยืดหยุ่น(คะแนนเฉล่ีย = 17.68 ) นักเรียนสามารถคิดสร้างสรรค์รูปแบบงานท่ีจะท าได้อย่างหลากหลาย 
แปลกใหม ่ความคิดละเอียดลออ(คะแนนเฉล่ีย = 17.44 ) เน่ืองจากนกัเรียนมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมากข้ึน ท าให้นกัเรียนสามารถสร้างสรรครู์ปแบบงาน และเช่ือมโยงสัมพนัธ์องคป์ระกอบต่างๆใน
ผลงานทศันศิลป์ไดบ้างส่วน ความคิดคล่องแคล่ว(คะแนนเฉล่ีย = 16.85 ) นกัเรียนพึงไดรั้บการกระตุน้ทาง
กระบวนการคิด จึงท าใหเ้กิดการคิดสร้างสรรคท่ี์ไม่รวดเร็วมาก  

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรู้แบบประสบการณ์ วิชา
ทศันศิลป์ พบวา่ภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก(Mean = 4.27 S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ(Mean = 4.31, S.D. = 0.80) เน่ืองจาก
ความคิดสร้างสรรค์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายด้าน ด้านการประเมินผล
(Mean = 4.26, S.D. = 0.80) เน่ืองจาก และดา้นกิจกรรม(Mean = 4.24, S.D. = 0.80) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ แคทลียา ปักโคทานงั และ จุมพล ราชวิจิตร (2558) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะโดยใชก้ารสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า 
ความพึงพอใจต่อต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย ใช้การสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 
ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.57 ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด และ ชโลธร ใจหาญ (2558) ศึกษาความ
พึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะการประดิษฐ์วสัดุเหลือใช้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยพบค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.17 ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  

 
ข้อค้นพบในงานวจัิย 

1. ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างและพฒันาได้ ถ้านักเรียนได้รับการฝึกฝนท่ีเป็นล าดบั
ขั้นตอน 

2.แผนการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ท าให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบติั สร้างความกระตือรือร้นใน
การคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์  

3. ถึงแมว้่านักเรียนบางคนไม่ได้มีทกัษะการวาดภาพท่ีดี นักเรียนแต่ละคน ล้วนมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั สามารถแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก จินตนาการ โดยการส่ือความหมายจากการสร้างสรรค์
ผลงานทศันศิลป์ได ้

4. ผลงานจากแผนการเรียนรู้แบบประสบการณ์ทั้งหมด 9 ช้ิน สามารถบอกเล่าเร่ืองราวท่ีต่อเน่ือง 
และเห็นถึงพฒันาการทางดา้นความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 

701



ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชง้าน 

 1.1 แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน มีเน้ือหา กระบวนการ และขั้นตอนในการปฏิบติั
ค่อนขา้งมาก ควรวางแผนในหลายๆดา้นก่อนท าการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ส่ือการสอน อุปกรณ์เคร่ือง
เขียน และควบคุมเวลาการจดักิจกรรม เป็นตน้ 

 1.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูผูส้อนพยายามเนน้การใชก้ารเรียนรู้แบบประสบการณ์ ซ่ึง
ครูผูส้อนตอ้งไม่เป็นผูบ้อก และช้ีน าความคิดมากเกินไป จนท าให้นกัเรียนไม่เกิดการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค ์

 1.3 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์อ่ืนๆนอกจากอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ครูผูส้อน
มีการมอบหมายให้นักเรียนน าอุปกรณ์อ่ืนๆมาเองล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบและวินัยให้แก่ตวั
นกัเรียนเอง 

 1.4 ครูผูส้อนควรมีการสังเกตการสร้างสรรคผ์ลงานของนกัเรียนทั้งขอ้ดีและขอ้แกไ้ข น ามา
สรุปและอภิปรายหนา้ชั้นเรียน เพื่อใหก้ าลงัใจและสร้างแรงจูงใจกบันกัเรียน 

 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวจิยัต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์เป็นกลุ่ม 

แบ่งปันความคิด จินตนาการกบัผูอ่ื้น โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 
 2.2 ควรศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้กิด การกระตุน้ตนเองใหไ้ดคิ้ด ไดศึ้กษา

คน้ควา้ เป็นการพฒันาความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยใชก้ารเรียนรู้แบบน าตนเอง 
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