การสอนศิลปะกับนักเรียนในชีวติ การเป็ นครู ศิลปะ
กนกรัศม์ เพ็ชร์พนั ธุ์
บทนํา
เนื่องจากผูเ้ ขียนได้มีโ อกาสรับราชการครู ครั้งแรกที่โ รงเรี ยนบ้านราโมง อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา ซึ่งเป็ นเขตพื้นที่เสี่ ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สถาบันแห่งนี้ มีการจัดการเรี ยนการสอนที่
ค่อนข้างแตกต่างไปจากสถาบันอื่นในบ้านเมืองของเราอยูบ่ า้ ง จึงขอนําประสบการณ์ที่ไ ด้รับมา
เผยแพร่ ดงั นี้
สถาบันแห่งนี้เป็ นสถาบันที่เก่าแก่แห่ งหนึ่งในอําเภอเบตง มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพือ่ ให้เด็กวัยเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาภาคบังคับทุกคน ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีบกพร่ องด้านต่างๆ เด็กด้อยโอกาสในเขตบริ การ
ของโรงเรี ยนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัง่ ถึง โรงเรี ยนได้พฒ
ั นาการเรี ยนการสอนอิสลามศึกษา
โดยสอนตามนโยบาย 1 โรงเรี ยน 2 ระบบ ในปี การศึกษา 2549 เมื่อผูเ้ ขียนได้เข้ามาบรรจุเป็ นครู วนั
แรก ผูเ้ ขียนรู ้สึกว่า เป็ นโรงเรี ยนเล็กๆที่น่ารักแห่งหนึ่ง นักเรี ยนที่นี่จะเป็ นมุสลิมเกือบ 100% แต่สิ่งที่
ผูเ้ ขียนประทับใจนั้น คือ ความสามารถในการรับรู ้ทางด้านศิลปะของพวกเขา การแสดงออกทาง
ศิลปะเป็ นการแสดงออกถึงความต้องการภายในและระบายความปรารถนาในจิตใจของตนออกมา สิ่ ง
ที่พวกเขาต้องการ คือ ความสันติ ยุติการรบราฆ่าฟัน ความขัดแย้ง การแก่งแย่ง ล้วนเป็ นสิ่ งที่พวกเขา
ไม่ตอ้ งการและสิ่ งที่ตอ้ งการมากที่สุดคือ ความเข้าใจในวิธีการดําเนินชีวติ ในรู ปแบบชาวไทยมุสลิม
เมื่อนักเรี ยนได้ถ่ายทอดความรู ้สึกซ่อนเร้นภายในออกมาเป็ นผลงานศิลปะ ทําให้ผเู ้ ขียนได้ทราบว่า
นักเรี ยนได้สร้างโลกใหม่ โลกที่ฝันเฟื่ องขึ้นมานั้นเป็ นเพราะพวกเขามีความต้องการในส่ วนลึกของ
จิตใจที่ไ ม่อาจตอบสนองได้ใ นชีวติ จริ ง ด้วยเหตุน้ ีการจัดการเรี ยนการสอนศิลปะสําหรับนักเรี ยน ใน
เขตพื้นที่เสี่ ยงภัยตามทรรศนะของผูเ้ ขียนคิดว่า ควรให้ผเู ้ รี ยนได้ใ ช้อารมณ์สร้างสรรค์ ตามที่ผเู ้ รี ยน
ถนัดและสนใจอย่างเต็มศักยภาพ โดยมอบโอกาสในการเรี ยนรู ้ จาก ครูส่ ู ศิษย์ ปูแนวทางสําหรับชีวติ
และอนาคตของผูเ้ รี ยน เป็ นกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างยิง่ (โรงเรี ยนบ้านราโมง นิทรรศการศิลปะนักเรี ยน
, 2552) การเรี ยนศิลปะเป็ นการให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั พัฒนาตนเอง กิจกรรมในชั้นเรี ยนไม่ใ ช่กิจกรรมการ

แข่งขัน แต่เป็ นกิจกรรมเพือ่ การพัฒนา งานชิ้นแรกและงานชิ้นสุ ดท้ายของแต่ละคนเป็ นสิ่ งที่นาํ มา
มองศักยภาพการพัฒนาได้ดี การสอนศิลปะไม่ใ ช่ตอ้ งการชิ้นงานเพือ่ ประเมินผลอย่างเดียว
(ราชภัฏวิชาการ นิทรรศการศิลปะคนเรี ยนครู , 2544) “ถ้ าจะให้ เด็กเขียนดอกกุหลาบ มิได้ มอง
เพียงดอกกุหลาบในกระดาษ แต่ ควรมองถึงดอกกุหลาบที่เกิดขึน้ ในจิตใจของเด็กด้ วย” ซึ่งในการ
ประเมินผลงานทางศิลปะ ครู ไ ม่ควรนําผลงานของนักเรี ยนมาเปรี ยบเทียบกัน แต่ควรจะประเมิน
พัฒนาการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของเด็กแต่ละคน ครู ควรจะมองผลงานของเด็กเป็ นสิ่ งที่มี
ชีวติ การพัฒนาคือการเคลื่อนไหว ศักยภาพของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เด็กที่ลากเส้นตรงได้ตรง
จะมีความมัน่ คงในอารมณ์และศักยภาพทางร่ างกายดีกว่าเด็กที่ลากเส้นไม่ตรงซํ้าไปซํ้ามา เพราะขาด
ความมัน่ ใจในตนเอง ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับศักยภาพทางร่ างกายที่ไ ม่ดีและอาจจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู
ของครอบครัวด้วย
การถ่ายทอดศิลปะเป็ นการสะท้อนการรับรู ้จากสิ่ งเร้าที่เกิดจากประสาทสัมผัส โดยอารมณ์
และความคิดเห็นเป็ นตัวปรุ งแต่ง สิ่ งเร้าสิ่ งเดียวกันแต่ละคนจะมีความรู ้สึกไม่เหมือนกัน ทั้งนี้แล้วแต่
ประสบการณ์ของแต่ละคน (กมลรัตน์ หลักสุ วงษ์, 2528 : 31-34) บางคนจะถ่ายทอดสิ่ งที่เห็นแทนค่า
ด้วยสัญลักษณ์ ด้วยทัศนธาตุ สิ่ งเหล่านี้ครู ไ ม่ควรมองข้าม กระบวนการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
ไม่ใ ช่การทํางานที่โ รงงาน ที่จะได้ผลผลิตเหมือนกันหรื อคล้ายกัน ครู ศิลปะจะมีกระบวนการให้
ผูเ้ รี ยนเกิดพัฒนาสร้างสรรค์อย่างไรและนักเรี ยนจะเป็ นผลผลิตในแบบที่ครู ตอ้ งการหรื อไม่ ผูท้ ี่ทาํ
หน้าที่ครู จึงควรจะมีวธิ ีการแสวงหาศักยภาพที่ดีที่สุดของนักเรี ยน เพือ่ พัฒนาสร้างสรรค์และนักเรี ยน
จะเป็ นผลผลิตในแบบที่ครู ตอ้ งการหรื อไม่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ครู จึงควรจะมีวธิ ีการแสวงหาศักยภาพที่ดี
ที่สุดของผูเ้ รี ยน เพือ่ พัฒนาสร้างสรรค์ หล่อหลอมจิตใจ ให้มีความอ่อนโยน ปลูกฝังสิ่ งที่ดีงามให้
เกิดขึ้นในจิตใจของผูเ้ รี ยนและสิ่ งเหล่านี้จะนําพานักเรี ยนในเขตพื้นที่เสี่ ยงภัย พบกับความสันติสุขได้
เพราะ “ความรักและความสุ ขในการดํารงชีวติ ร่ วมกัน” ด้วยความประทับใจในการเป็ นครู ครั้งแรก
ของผูเ้ ขียน ทําให้มีความต้องการค้นคว้าและศึกษาเพิม่ เติมและได้รับแรงบันดาลใจสู่ การศึกษาความ
เป็ นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจยั ในปัจจุบนั

ซึ่ งจากการจัดการเรี ยนการสอนปั จจุบนั มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการวาด
ภาพขั้นพื้นฐานและการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์เป็ นทักษะที่มีความสําคัญ เพื่อใช้ใ นการถ่ายทอด
ผลงานทางศิลปะในระดับสู งต่อไป ผูเ้ ขียนในฐานะของผูว้ ิจยั และเป็ นครู ผสู ้ อนจึงตั้งใจที่จะนําความรู ้
ทางด้านศิลปะที่ไ ด้เรี ยนมาในระดับต่างๆ มาสอนนักเรี ยนและสร้างนักธุ รกิจรุ่ นเยาว์ใ ห้เป็ นโ มเดล
ตัวอย่างของประเทศไทย โ ดยการใช้นวัตกรรมใหม่ที่ผูว้ ิจยั ได้ประดิ ษฐ์ข้ ึ น เพื่อ ทดลองใช้ก บั การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะเชิ งพาณิ ชย์ใ ห้ก บั นักเรี ยนและการวาดภาพต้นแบบความคิดด้วยการต่อ
เติมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน เพื่อนําไปใช้พฒ
ั นาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ศิลปะให้มีคุณภาพมากขึ้น
ผลการศึก ษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนนําความรู ้ ที่ครู ส อนในวิชาศิ ลปะมาสร้างสรรค์
ผลิ ตภัณฑ์จริ ง เริ่ มตั้งแต่ ก ระบวนการก่ อ นการประดิ ษฐ์จากการร่ างภาพต้นแบบและออกมาเป็ น
ชิ้นงานบูรณาการในรู ปแบบต่างๆ นําไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนพัฒนาในระดับที่สู งขึ้น
ให้ก ลายเป็ นผลิ ตภัณฑ์ศิลปะและนําผลการวิจยั ในครั้ งนี้ ใ ช้เป็ นประโ ยชน์ส ําหรั บผูว้ ิจยั เพื่อ ใ ห้ไ ด้
ข้อมูล ไปปรับปรุ งสําหรับการเขียนโ ครงการ “นัก ธุ รกิ จรุ่ นเยาว์” ของโ รงเรี ยนสุ พรรณภูมิ จังหวัด
สุพรรณบุรี ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ นการสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ศิล ปะของนัก เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสุ พรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสุ พรรณภูมิ จังหวัด
สุพรรณบุรี
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
พฤติกรรม (Behavior) ความถึง การแสดงและกิริยาท่าทางซึ่ งสิ่ งมีชีวิต ระบบหรื ออัตลักษณ์
ประดิษฐ์ที่เกิดร่ วมกันกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่งรวมระบบอื่นหรื อสิ่ งมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกับสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ พฤติกรรมเป็ นการตอบสนองของระบบหรื อสิ่ งมีชีวิตต่อสิ่ งเร้าหรื อการรับเข้าทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อ ภายนอก มีส ติ หรื อไม่มีส ติ ระลึก ชัดเจนหรื อ แอบแฝง และโ ดยตั้งใจหรื อ
ไม่ไ ด้ต้งั ใจ
การสร้ างสรรค์ (Creativity) หมายถึงการสร้างสิ่ งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า โ ดยสิ่ งใหม่ที่เกิดขึ้นอาจมี
การอ้างถึงบุคคลผูส้ ร้างสรรค์ หรื อสังคมหรื อขอบเขตภายในที่ไ ด้สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ข้ ึนมา ซึ่ ง

การวัดคุ ณค่าดังกล่ าวอาจใช้ไ ด้ห ลายวิธี สําหรั บ ด้านวิชาการนั้น ต่างให้ความสนใ จเกี่ ยวกับ การ
สร้างสรรค์กนั อย่างแพร่ หลาย: ทั้งทางจิตและกระบวนการทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
สร้ างสรรค์, ความสัมพันธ์ระหว่างลัก ษณะทางบุ คลิ ก ภาพและความสามารถใ นการสร้ า งสรรค์,
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์แ ละสติปัญญา, การเรี ยนรู ้แ ละสุ ขภาพจิต ตลอดจนวิธีการ
เสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ผา่ นการฝึ กอบรมและเทคโนโลยีเข้าช่วย
ความพึงพอใจของนักเรี ยน (Student Satisfaction) หมายถึง ความรู ้สึ กชื่ นชมและประทับใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง นักเรี ยนสนุ กกับการวาดเส้นและระบายสี ภาพ มีความรู ้สึ ก ใน
ทางบวกสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยไอเดียของตนเองเป็ นผลงานศิลปะที่ใ ห้ความรู ้สึกแปลก
ใหม่ น่าสนใจและประเมินผลงานศิลปะของตนเองได้วา่ สวยงามหรื อต้องปรับปรุ ง
การสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ (Prototyping Process)การสร้ างต้นแบบจะไม่ พฒ
ั นาทั้ง
ระบบทีเดียวทั้งหมด แต่จะพัฒนาโดยใช้ตน้ แบบ ซึ่งประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ของระบบใหม่แต่จาํ ลอง
ให้มีขนาดเล็กเพื่อให้ผใู ้ ช้ไ ด้ทดลองใช้ก่อน และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อใช้ใ นการปรับปรุ งต้นแบบนี้ ใ ห้
เหมาะสมต่อไป กระบวนการนี้จะปฏิบตั ิการซํ้าๆ จนกระทัง่ ผูใ้ ช้ยอมรับระบบ จึงจะนําต้นแบบนั้นไป
พัฒนาให้เต็มรู ปแบบต่อไป
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ซึ่ งทางผูว้ ิจยั ได้ใ ช้ส ถิติการหาโ ดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้
สถิติวิเคราะห์ Chi-Square Test ในการทดสอบแจกแจงความถี่ของข้อมูล ความเป็ นอิส ระกันของตัว
แปร กลุ่ มตัวอย่างใ นการศึ ก ษา คื อ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โ รงเรี ยนสุ พรรณภู มิ จังหวัด
สุ พรรณบุรีจาํ นวน 80 คน การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใ ช้ใ นการวิจยั โดยการวิเคราะห์หาค่าความ
ตรงของเนื้อหา (Content Validity)และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยการนําข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่ปรึ ก ษาประจํากลุ่มและข้อ เสนอแนะจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในโ รงเรี ยนสุ พรรณภูมิ จังหวัด
สุ พรรณบุรี มาปรับปรุ งแก้ไ ขข้อความ เพื่อให้มีความถูกต้องของภาษา ความตรงและความครอบคลุม
เนื้ อ หา จนแบบสอบถามมี ความสมบู รณ์ เพียงพอที่ จะนํา ไปใ ช้ การวิเคราะห์ขอ้ มู ล เชิ งพรรณนา
(DescriptiveStatistics)ใช้อ ธิ บายข้อมูล และลัก ษณะข้อ มูล ทัว่ ไปที่ รวบรวมจากกลุ่มประชากร โ ดย
นํา เสนอใ นรู ป แบบของตารางแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เป็ นการศึ ก ษาข้อ มู ล ของกลุ่ มตัว อย่า งโ ดยใ ช้

โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ในการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้เครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ ด้วยวิธี Chi-Square เพือ่ ทดสอบความเป็ นอิสระต่อกันของตัวแปร
กําหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2561 โดย
แบบสอบถามเป็ นแบบตอบด้วยตนเอง (Self-Administrated Questionnaire) โดยข้อมูลแบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะเชิงพาณิ ชย์ไ ด้
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนมีต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเอง
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 80 คน มีขอ้ มูลดังนี้
1.1 ด้านเพศ พบว่าเพศชาย มีจาํ นวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.80 และเพศหญิง มีจาํ นวน 45
คน คิดเป็ นร้อยละ 56.30
1.2 ด้านอายุ นักเรี ยนส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 11 ปี จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.25 และมี
นักเรี ยนในช่วงอายุ 10 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75
1.3 ด้านการศึกษา พบว่าประถมศึกษาปี ที่ 5/3 จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00,
ประถมศึกษาปี ที่ 5/4 จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00
1.4 ด้านอาชีพของผูป้ กครอง พบว่ามีอาชีพธุรกิจส่ วนตัว จํานวน 30 คนมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 37.50, รองลงมามีอาชีพ พนักงานบริ ษทั จํานวน 16 คน และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน
16 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
1.5 ด้านรายได้ต่อเดือนของผูป้ กครอง พบว่ามีรายได้ 10,001-20,000 บาท จํานวน 22 คนมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27.50 และรองลงมามีรายได้ 20,001-30,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.30
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมความคิดสร้ างสรรค์ ของนักเรียน
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 80 คน มีขอ้ มูลดังนี้
2.1 เหตุผลที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะ

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สนุกกับการเรี ยนศิลปะในโรงเรี ยนมากที่สุด ร้อยละ 51.30
รองลงมาคือความพึงพอใจในผลงานศิลปะของตนเอง ร้อยละ 32.50
2.2 ช่องทางการรับข้อมูลการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะมากที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ไ ด้รับข้อมูลจากครู ศิลปะหรื อครู ใ นโรงเรี ยนมากที่สุด ร้อยละ
65.00 รองลงมาคือ Social Media ( Facebook , Line ) ร้อยละ 15.00
2.3 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะเชิงพาณิ ชย์มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าครู ศิลปะหรื อครู ใ นโรงเรี ยนมีอิทธิพลมากที่สุด ร้อยละ 41.30
รองลงมาคือบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 23.80 ตนเอง
2.4 ช่วงวันที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะ การเพ้นส์ และศิลปะการพิมพ์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าช่วงวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์มากสุ ด ร้อยละ
77.50 และช่วงวันจันทร์ - วันศุกร์ ร้อยละ 22.50
2.5 ความถี่ของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะได้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความถี่ของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะได้
มากที่สุด 1 – 2 ครั้ง/เดือนร้อยละ 47.50, รองลงมาคือ 3 – 5 ครั้ง/เดือน
2.6 การนําความคิดสร้างสรรค์ไ ปสร้างเป็ นธุรกิจของครอบครัว
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทําได้ จํานวน 71 คน ร้อยละ 88.80, ไม่แน่ใ จ จํานวน 7 คน ร้อยละ 8.80
และทําไม่ไ ด้ จํานวน 2 คน ร้อยละ 2.50
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
ของตนเอง
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 80 คน มีขอ้ มูลดังนี้
3.1 ด้านความพึงพอใจของนักเรี ยนมีต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
นักเรี ยนมีความพึงพอใจมีต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 21.63
ได้แก่ สนุกกับการวาดเส้นง่ายๆ อย่างอิสระมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมาคือพึงพอใจกับการ
ระบายสี และเข้าใจเทคนิคการระบายสี ดินสอบนกระดาษ(ค่าเฉลี่ย 4.48)
3.1 ด้านความพึงพอใจในการใช้เทคนิคศิลปะและวิธีการนําเสนอด้วยสื่ อการสอนผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของครู

นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการใช้เทคนิคศิลปะและวิธีการนําเสนอด้วยสื่ อการสอนผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของครู มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 21.88 ได้แก่ สนุกกับการใช้เทคนิคศิลปะการวาดเส้นอิสระของ
ครู มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมาคือ สื่ อการสอนศิลปะของครู ใ ห้ความรู ้สึกน่าสนใจ เพราะแปลก
ใหม่และไม่เคยเห็นมาก่อน(ค่าเฉลี่ย 4.49)
3.2 ด้านความพึงพอใจในเทคนิคการใช้สีดินสอบนกระดาษและวิธี Contour Drawing วาด
ภาพต้นแบบ
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในเทคนิคการใช้สีดินสอบนกระดาษและวิธี Contour Drawing วาด
ภาพต้นแบบมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 22.06 ได้แก่ พึงพอใจในการใช้เทคนิคสี ดินสอบนกระดาษมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.54) รองลงมาคือ สนุกสนานกับการใช้เทคนิคสี ดินสอบนกระดาษและวิธี Contour
Drawing วาดภาพต้นแบบ(ค่าเฉลี่ย 4.48)
3.3 ด้านความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ศิลปะต้นแบบเหมือนจริ ง
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ศิลปะต้นแบบเหมือนจริ งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 22.25
ได้แก่ พึงพอใจกับการวาดเส้นง่ายๆอย่างอิสระมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.54) รองลงมาคือ พึงพอใจกับภาพ
ต้นแบบที่ใ ห้ความรู ้สึกสวยงามน่าสนใจและแปลกตา(ค่าเฉลี่ย 4.50)
3.4 ด้านความพึงพอใจในการนวัตกรรมใหม่ คือ บล็อกสกรี น ล้างได้ Block Screen
Innovation สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะจากต้นแบบเหมือนจริ ง
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการนวัตกรรมใหม่ คือ บล็อกสกรี น ล้างได้ Block Screen
Innovation สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะจากต้นแบบเหมือนจริ งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 22.09 ได้แก่ พึง
พอใจกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ศิลปะต้นแบบเหมือนจริ งของครู มากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.61) รองลงมาคือ
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบได้หลายชิ้น(ค่าเฉลี่ย 4.40)
3.5 ด้านความพึงพอใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะสู่ เชิงพาณิชย์และเป็ นธุรกิจของครอบครัว
ได้
นักเรี ยนมีความพึงพอใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะสู่ เชิงพาณิ ชย์และเป็ นธุรกิจของครอบครัว
ได้มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 22.79 ได้แก่ เป็ นแนวทางในการประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ใ ห้เกิดขึ้นมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) รองลงมาคือ สนุกสนานกับการนําความรู ้ศิลปะในห้องเรี ยนมาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิ ชย์(ค่าเฉลี่ย 4.46)

4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยนต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเอง
แตกต่างกัน เพื่ออธิ บายผลต่อความพึงพอใจ สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติไ ด้ดงั นี้
สมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศไม่มีผลต่อการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตัวเองกับเพศ พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเอง
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเองกับอายุ พบว่า อายุไ ม่สามารถหาค่าได้
สมมติฐานข้อที่ 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตัวเองกับการศึกษา พบว่า การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเอง
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเองกับอาชีพของผูป้ กครอง พบว่า อาชีพของผูป้ กครองไม่มีความสัมพันธ์
กับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเอง
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเอง กับรายได้ต่อเดือนของผูป้ กครอง พบว่า รายได้ต่อเดือนของผูป้ กครอง
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเอง
สมมติฐานที่ 2: พฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะได้
2.1 เหตุผลที่สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะไม่มีความสัมพันธ์กบั สมมติฐาน
2.2 ความพึงพอใจไม่มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลที่สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะ
2.3 ความพึงพอใจไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่องทางการรับข้อมูลการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะ
มากที่สุด
2.4 ความพึงพอใจไม่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะ
2.5 ความพึงพอใจไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงวันที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะการเพ้นส์ และ
ศิลปะการพิมพ์
2.6 ความพึงพอใจไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนสร้าง
ผลิตภัณฑ์ศิลปะได้

2.7 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กบั การนําความคิดสร้างสรรค์ไ ปสร้างเป็ นธุรกิจของ
ครอบครัว
5. อภิปรายผลการวิจยั
1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการศึกษาพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรี ยน ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสุ พรรณภูมิ จังหวัดสุ พรรณบุรีพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงและมีอายุ
เท่ากับ 11 ปี ผูป้ กครองของนักเรี ยนมีอาชีพธุรกิจส่ วนตัวมากที่สุด และอาชีพค้าขายน้อยที่สุด โดย
ส่วนใหญ่ผปู ้ กครองมีรายได้ต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 10,001-20,000 บาท
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
จากการศึกษาพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรี ยน ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสุ พรรณภูมิ จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า เหตุผลที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ศิลปะ ส่ วนใหญ่สนุกกับการเรี ยนศิลปะในโรงเรี ยน และได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัว และเป็ น
ธุรกิจของครอบครัวหรื อขายในช่องทางออนไลน์นอ้ ยที่สุด ช่องทางการรับข้อมูลการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ศิลปะมากที่สุดและบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะเชิงพาณิ ชย์มาก
ที่สุดคือจากครู ศิลปะหรื อครู ใ นโรงเรี ยน ช่วงวันที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะ การเพ้นส์ และศิลปะ
การพิมพ์ใ นช่วงวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์มากที่สุด จํานวน 1 – 2 ครั้ง/เดือน และ
ส่วนใหญ่สามารถนําความคิดสร้างสรรค์ไ ปสร้างเป็ นธุรกิจของครอบครัวได้
3. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรี ยนมีต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเอง
จากการศึกษาพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจของนักเรี ยนมีต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ได้แก่ สนุกกับการวาด
เส้นง่ายๆ อย่างอิสระอยูใ่ นระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในการใช้เทคนิคศิลปะและวิธีการนําเสนอ
ด้วยสื่ อการสอนผลิตภัณฑ์ตน้ แบบของครู ใ นระดับมากที่สุด ด้านความพึงพอใจในเทคนิคการใช้สี
ดินสอบนกระดาษและวิธี Contour Drawing วาดภาพต้นแบบคือมีความพึงพอใจในการใช้เทคนิคสี
ดินสอบนกระดาษอยูใ่ นระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ศิลปะต้นแบบเหมือนจริ ง คือพึง
พอใจกับการวาดเส้นง่ายๆอย่างอิสระอยูใ่ นระดับมากที่สุด และความพึงพอใจในนวัตกรรมใหม่คือ
บล็อกสกรี น ล้างได้ Block Screen Innovation สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะจากต้นแบบเหมือนจริ งคือ
พึงพอใจกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ศิลปะต้นแบบเหมือนจริ งของครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด และความพึง

พอใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะสู่ เชิงพาณิ ชย์และเป็ นธุรกิจของครอบครัวได้คือ เป็ นแนวทางในการ
ประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ใ ห้เกิดขึ้นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. ผลงานผลิตภัณฑ์ศิลปะเชิงพาณิ ชย์สามารถนําไปสร้างรายได้ใ ห้กบั ครอบครัวของนักเรี ยน
ได้
2. ผลิตภัณฑ์ศิลปะทําให้นกั เรี ยนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะใน
สาขาอื่นๆ
3. การฝึ กปฏิบตั ิและการทํางานในห้องเรี ยน อาจไม่มีเวลาเพียงพอกับความพิถีพิถนั ตลอดจน
ความเรี ยบร้อยของผลงาน ฉะนั้นผูฝ้ ึ กต้องหาเวลานอกเหนือจากในชัว่ โมง เพือ่ ผลงานที่สวยงามและ
ให้สอดคล้องต่อความพึงพอใจของผูผ้ ลิตและผูซ้ ้ือ
4. ผูป้ กครองของนักเรี ยนมีความชื่นชมและส่งเสริ มความสามารถของนักเรี ยนมากขึ้น
สามารถนําไปสร้างเป็ นแนวทางพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะสู่ เชิงพาณิ ชย์ และเป็ นธุรกิจของ
ครอบครัวได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. จัดกิจกรรมค่ายศิลปะและให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งทุกขั้นตอน
2. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะสู่ เชิงพาณิ ชย์
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