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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภายในห้องเรียนเขียนแบบที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วัตถุประสงค์การวิจัยมีดังนี้ 1) เพื่อ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนเขียนแบบที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ และ 2) เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่แตกต่างกัน  วิธีการด าเนินงานใช้
แบบทดสอบทางความคิดสร้างสรรค์กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย
คะแนนการพัฒนาการ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีลักษณะภายในห้องที่
เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมกายภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้แก่ แสง อุณหภูมิ เสียง 
การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และความสะอาด 2) นักศึกษามีคะแนนพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพแบบเอื้อสูงกว่าในสภาพแวดล้อมทางกายภาพแบบปกติ  

 
ค าหลัก: ความคิดสร้างสรรค์, สภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน 
 
Abstract 
 This research studied on the physical environment within the Sketching classes that affect the 
creativity of interior design students in Faculty of Fine Arts of Bunditpatanasilpa Institute, Salaya 
campus, Nakhon Pathom. The objectives of this research were 1) Physical environment arrangement in 
the Sketching classes that affect creativity. 2) To study and compare the level of creativity of students 
in different physical environments. This research was conducted by using the Creative Tests with 40 
samples and analyzed the results by statistical method to find the average and gain score. The 
statistic included mean, standard deviation, minimum, maximum, skewness, kurtosis and repeated 
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measurement. The research found that: 1) the physical environment arrangement in which creativity 
was facilitated was with factors such as light, sound, temperature, furniture placement and cleanliness. 
2) Students got higher creativity development scores in the classes with the physical environment 
arrangement in which creativity was facilitated than in the normal physical environment.  
Keywords: Creativity, Physical environment in classroom 
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1. บทน า 
ความคิดสร้ างสรรค์มีส่วนส าคัญอย่างมากกับ

นักศึกษาทางด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งล้วนแต่ต้อง
ใช้ การจินตนาการ แรงบันดาลใจเป็นส่วนประกอบที่ท า
ให้เกิดแนวคิดใหม่และสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา 
ความคิดสร้างเป็นกระบวนการทางปัญญาที่เกิดจาก
การบู รณาการประสบการณ์และความรู้  โดย ใช้
กระบวนการทางความคิดน าส่วนประกอบปลีกย่อยทาง
ความรู้และการวิเคราะห์ในรายละเอียดมารวมกันให้เกิด
สิ่งแปลกใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนการแก้ปัญหา
ที่มีความสามารถทางความคิดได้กว้างไกลหลากหลาย
แง่มุมหลากหลายทิศทาง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553 ; 
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2552) ความคิดสร้างสรรค์
ยังเป็นกระบวนการที่น าไปสู่การแก้ปัญหา เกิดการเรียนรู้
เข้าใจและเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางความคิดเชิง
จินตนาการอันเป็นลักษณะเด่นส าคัญภายในตัวของบุคคล
ที่สามารถเชื่อมโยงความคิดให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ 
ได้ ผสมผสานจนได้ผลผลิตทางความคิดใหม่ที่แตกต่างไป
จาก รู ป แบบ เดิ ม  โ ดยความริ เ ริ่ ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร รค์
ประกอบด้วย ความคิดยึดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิด
คล่อง ความคิดละเอียดลออ Torrance, (1962)   

สภาพแวดล้อมทางกายภาพสามารถท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึกและการ
รับรู้ความเข้าใจในเชิงเหตุผล โดยสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ 
กระบวนการทางความคิด สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ 
(2537) กล่าวว่า “การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพชั้น
เรียนสามารถส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์” กิ
ดานันท์ มลิทอง (2548:) ยังกล่าวอีกว่า “สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ประกอบไปด้วย แสงสว่างที่เหมาะสม
สามารถลดความเหนื่อยล้าทางสายตา สถานที่ที่มีการจัด
วางเป็นระเบียบมีความสะอาดปราศจากกลิ่นรบกวน 
เสียงที่ไม่ท าให้เกิดความร าคาญ สภาพอากาศที่ถ่ายเท
สะดวก ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม ห้อง เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ 

เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่สะดวกแก่การใช้งาน ล้วนเป็น
แรงจูงใจที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบดังกล่าว
นี้สามารถช่วยลดระดับความเครียดแก่ผู้เรียนและสามารถ
ผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์” 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
เสริมสร้างกระตุ้นศักยภาพของการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน ซึ่งสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
เร้ าที่ มีอิทธิพลต่อบุคคลภายในสถานที่นั้นๆ  โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ได้ให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียน อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจกรรม
ทางการเรียนการศึกษา ดังนั้นสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพนั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียน
เกิดแรงจู ง ใจภายใน การกระตุ้น ให้ เ กิ ดความคิด
สร้างสรรค์ได้มากขึ้นจึงต้องพัฒนาทางด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพควบคู่กับการพัฒนาทางด้านอื่นตามไปด้วย 

ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพภายในห้องเรียนเขียนแบบที่ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่างไรที่สร้างเสริม
การพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้มากที่สุด 
ในงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียนเขียนแบบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปะวิจิตร ภาควิชา
ออกแบบ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ข้อค้นพบที่
ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
คณะศิลปะวิจิตร ภาควิชาออกแบบ สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายในให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และเป็นแนวทางให้กับ
อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้
น าไปปรับใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 2.1 เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียนเขียนแบบที่ส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ 

 2.2  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
แตกต่างกัน  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปะวิจิตร ภาควิชาออกแบบ 
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
โดยเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ 3 ยกเว้นนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 เนื่องจากอยู่ในช่วงการท าวิทยานิพนธ์ จึงไม่มี
ชั่วโมงเรียนในรายวิชาที่มีการท างานในห้องปฏิบัติการ
เขียนแบบ ตัวอย่างซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่าผู้เข้ารับการ
ทดสอบมีจ านวนทั้งสิ้น 40 คน  
 3.2 แบบแผนการวิจัยและขั้นตอนในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental design) แบบศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
เดียวระยะยาว (Longitudinal study) ซึ่งวัดความคิด
สร้างสรรค์ จ านวน 3 ครั้งกับผู้รับการทดสอบกลุ่มเดิม
เพื่อดูระดับความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนเขียนแบบที่
ผู้วิจัยจัดขึ้น นอกจากนี้  ยังศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความคิดสร้างสรรค์ตามลักษณะการสอนและชั้นปีของ
ผู้รับการทดสอบอีกด้วย  

ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาการออกแบบลักษณะการจัด
วางผังพื้นที่ภายในห้องเรียนเขียนแบบ ทั้งทางด้าน
สภาพแวดล้อมกายภาพ แสง เสียง อุณหภูมิ  และ 
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายและการวัดความคิด

สร้างสรรค์ 2) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนเขียนแบบที่
ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 3) ออกแบบสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพภายในห้องเรียนเขียนแบบช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับบริบทกับลักษณะ
การใช้งานเพื่อน าไปสู่การทดลองใช้ 4) ทดลองใช้
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนเขียนแบบ
กับนักศึกษาเพื่อศึกษาผลทางความคิดสร้างสรรค์ที่จะ
เกิดขึ้นทั้ งจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้อง เรียนเขียนแบบ ซึ่ งผู้ วิ จั ย เป็นผู้ จั ดกระท าขึ้ น 
สภาพแวดล้อมทางกายเดิมที่ผู้วิจัยไม่ได้จัดกระท า และ
จากชั้นปี การทดลองใช้มีการวัดความคิดสร้างสรรค์ 3 
ครั้ง ในครั้งที่ 1 และ 2 ทดสอบระดับความคิดสร้างสรรค์
ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนเขียน
แบบเดิมในปัจจุบัน ครั้งที่ 3 ทดสอบระดับความคิด
สร้างสรรค์โดยทดลองจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
แบบเอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ ในการวัดแต่ละครั้งทิ้ง
ช่วงระยะเวลาห่างกัน 3 สัปดาห์ 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจ
คุณภาพ ประกอบไปด้วย 1) การจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียนเขียนแบบ ผู้วิจัยน าการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน
เขียนแบบไปตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง (Validity) 
กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน นอกจากนี้  การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนเขียนแบบ  
ผู้วิจัยยังควบคุมและตรวจวัดองค์ประกอบต่างๆ ของ
สภาพแวดล้อมโดยใช้ เครื่องวัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ (Environment Meter) ที่สามารถวัดค่าแสง
สว่าง (Lux) อุณหภูมิ (°C) ระดับเสียง (Db) ส่วนความ
สะอาดผู้วิจัยใช้โสตประสาทการรับรู้ในการสัมผัส และ
พิจารณาการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการเรียน  2) แบบ
วัดความคิดสร้ างสรรค์  (ตัวอย่างแบบวัดแสดงใน
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ภาคผนวก) แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความคิด
ริเริ่ม 2) ความคิดยืดหยุ่น 3) ความคิดสวยงาม
ละเอียดลออ 4) ความคิดคล่องแคล่ว โดยใช้แบบทดสอบ
ทางความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Torrance 
(1962) แล้วตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง 
(Reliability) แบบวิธีวัดซ้ า (test and Retest Method) 
โดยทดลองใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 2 ครั้งกับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ได้ค่าคุณภาพเท่ากับ 
0.86-0.99 3) แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนดค าตอบให้
เลือกตายตัวและเป็นการถามค าถามปลายเปิด 

 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ ไปยังคณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
และทดลองกับนักศึกษา รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียนเขียนแบบตามที่ออกแบบไว้ 2) 
รวบรวมข้อมูลแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผู้เข้า
รับการทดสอบ เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนตามจ านวนที่
ก าหนด ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์จากการ
วัดแต่ละครั้ง 3) ผู้วิจัยสังเกตและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการกับผู้เข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้สอนภายหลังการด าเนินทดลองแล้วเสร็จ เพื่อสอบถาม
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

 
4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

 4.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียนเขียนแบบที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
รายละเอียดลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียนเขียนแบบเดิม พบว่า มีความแตกต่างกันกับ
แบบเอื้อเล็กน้อยในค่าแสงสว่าง อุณหภูมิ ระดับเสียง
รบกวน แต่มีความแตกต่างกันมากในเรื่องของโต๊ะเขียน

แบบ โดยในสภาพแวดล้อมแบบเดิมเป็นโต๊ะเขียนแบบที่มี
ฟั ง ก์ ชั่ น ก าร ใช้ ง าน เป็ น โต๊ ะ เ ขี ยนแบบทั่ ว ไป  แต่
สภาพแวดล้อมแบบเอื้อที่ผู้วิจัยได้จัดกระท าขึ้นนั้นเป็น
โต๊ะเขียนแบบใหม่ที่สั่งท าขึ้นพิเศษมีฟังชั่นการใช้งานที่
แตกต่างไปจากเดิม โดยเพิ่มผนังกั้นคล้ายกับเครื่องใช้
ส านักงานเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการท างานหรือการ
เขียนแบบ มีช่องส าหรับเก็บอุปกรณ์และยังมีช่องส าหรับ
วางคอมพิวเตอร์แบบ Desktop ซึ่งทางคณะศิลปวิจิตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้งบประมาณในการจัดซื้อจาก
ส านักงบประมาณ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ   ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องเรียนแบบเดิมและแบบเอื้อ แสดงดัง
ภาพที่ 1 และ 2 

 
ภาพที่ 1 สภาพแสดล้อมทางกายภาพภายใน

ห้องเรียนเขียนแบบเดิม 
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ภาพที่ 2 สภาพแสดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียนเขียนแบบเอื้อ 

 
 4.2 ผลการศึกษาและเปรี ยบ เที ยบระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่แตกต่างกันการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพแบบเดิมโดยการวัดระดับความคิดสร้างสรรค์
จากครั้งที่ 1-2 นักศึกษามีระดับความคิดสร้างสรรค์ที่มี
อัตราเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย 6.03 เปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการเรียนการสอนของนักศึกษา ในระยะเวลา 
3 สัปดาห์และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพแบบเอื้อที่ผู้วิจัยได้จัดกระท า
ขึ้น โดยการวัดระดับความคิดสร้างสรรค์จากครั้งที่ 2-3 
นักศึกษามีระดับความคิดสร้างสรรค์ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น
จากเดิม 1.6 เท่า คือ 13.32 เปอร์เซนต์ ในระยะเวลาการ
เรียนการสอน 3 สัปดาห์เท่ากัน ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 
3 
 

 
ตารางที่ 1 

 
ภาพที่ 3 

ผลคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษามอีัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยจากครัง้ที่ 1 คือ 0.20 
เปอร์เซนต์ โดยจ าแนกองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์
ดังนี้ ทักษะทางด้านความคิดริเริ่มเพิ่มขึ้น 2.82 
เปอร์เซนต์ ทกัษะทางด้านความคิดคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น 
3.07 เปอร์เซนต์ ทักษะทางด้านยึดหยุ่นเพิ่มขึน้ 7.52 
เปอร์เซนต์ ทกัษะทางด้านความคิดละเอียดลออเพิ่มขึ้น 
7.36 เปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นการทดสอบในสภาพแวดล้อมเดิม
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และผลคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางด้านความคดิ
สร้างสรรค์ของนักศึกษามีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยจากครั้งที่ 2 
คือ 2.68 เปอร์เซ็นต์ โดยจ าแนกองค์ประกอบความคิด
สร้างสรรค์ดังนี้ ทักษะทางด้านความคิดริเริ่มเพิ่มขึ้น 3.10 
เปอร์เซนต์ ทกัษะทางด้านความคิดคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น 
2.85 เปอร์เซนต์ ทักษะทางด้านยึดหยุ่นเพิ่มขึ้น 1.46 
เปอร์เซนต์ ทกัษะทางด้านความคิดละเอียดลออเพิ่มขึ้น 
3.46 เปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นการทดสอบในสภาพแวดล้อมเดิม 
ดังตารางที่ 2 และ 3 
 

 
                ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 3 

 
5. อภิปรายผล 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน
เขียนแบบที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ควรมี
แสงสว่างเท่ากับ 750-800 (Lux) อุณหภูมิ 25-26 (°C)  
เสียง 40-50 (Db) มีความสะอาดปราศจากกลิ่นและขยะ 
และจัดโต๊ะแบบเรียงแถวหน้าชนกันและเว้นระยะหาทาง
เดินและการเพิ่มฟังชั่นอ านวยความสะดวกเช่น ช่องวาง
ส าภาระผนังกั้นเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนและสมาธิในการ

ท างานเนื่องจากห้องเรียนเขียนแบบนั้นเป็นห้องเรียนที่
ต้องสมาธิสูงในการท างาน มีแสงสว่างที่เหมาะสมเพื่อลด
ความเหนื่อยของสายตาจะการท าเขียนแบบ มีอุณหภูมิที่
พอเหมาะเพื่อความรู้สึกสบายทางร่างกายไม่ร้อนและ
หนาวจนเกินไป ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2535) กล่าวว่า 
“การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพชั้นเรียนสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์”และ” กิดานันท์ มลิ
ทอง (2548) ยังกล่าวอีกว่า “สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่ประกอบไปด้วย แสงสว่างที่เหมาะสม สถานที่ที่มีการ
จัดวางเป็นระเบียบมีความสะอาดปราศจากกลิ่นรบกวน 
เสียงที่ไม่ท าให้เกิดความร าคาญ สภาพอากาศที่ถ่ายเท
สะดวก ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม ห้อง เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ 
เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่สะดวกแก่การใช้งาน ล้วนเป็น
แรงจูงใจที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบดังกล่าว
นี้สามารถช่วยลดระดับความเครียดแก่ผู้เรียนและสามารถ
ผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์”  

นอกจากนี้ การจัดสภาพแวดล้อมแบบเอื้อมีผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ยืนยันด้วยผลของ gain score 
ในช่วงที่ 2 ไป 3 มีค่ามากกว่า 1 ไป 2 ดังตารางที่ 2 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะใช้ท าการวิจัยครั้งต่อไป 
  6.1.1 ผู้ เ ข้ า รั บการทดสอบระดั บ
ความคิดสร้างสรรค์ทุกคนจะต้องสมัครใจในการท า
แบบทดสอบและทุกคนจะต้องท าแบบทดสอบอย่างเต็ม
เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามระดับความคิดสร้างสรรค์จริงๆ 
  6.1.2 ในการทดสอบระดับความคิด
สร้างสรรค์แต่ครั้งผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมีความ
พร้อมทั้งสุขภาพร่างกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอและ
ต้องไม่มีความเหนื่อยล้าจากกิจกรรมอื่นก่อนเข้ารับการ
ทดสอบ 
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  6.1.3 ผู้ควบคุมดูแลการทดสอบ
จะต้องอธิบายแบบทดสอบอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนเริ่ม
การทดสอบ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  6.2.1 การกระตุ้นศักยภาพในการ
พัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ด้านประกอบเข้าด้วยกัน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในห้องเรียนเขียนแบบเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์แค่ทางด้านกายภาพเท่านั้น 
  6.2.2 สภาพแวดล้อมกายภาพที่ส่งผล
เอื้อต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ควรมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมทั้งทางด้าน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน
การจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย แสงสว่างที่ไม่มากและ
ไม่น้อยจนเกินไป สะอาดไม่มีขยะไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน มี
อุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ร้อนและไม่หนาวเกินไปจน ไม่มี
เสียงดังรบกวนในขณะเรียน 
ภาคผนวก 
 ภาพตัวอย่างแบบทดสอบระดับความคิด
สร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1  การวาดภาพ 1 ภาพโดยให้ติดสติก๊เกอร์รูป

นาฬิกาทรายประกอบเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่จะวาด 
 

กิจกรรมที่ 2 วาดภาพให้สมบูรณ์ 10 ภาพ 

กิจกรรมที่ 3 การใช้เส้น 30 ภาพ 
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