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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ จุดประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนวัดดุสิตาราม กอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม กอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การพิมพภาพ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดุสิตาราม ระหวาง
การจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับการจัดกิจกรรมการพิมพภาพ ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการแตละ
ข้ันตอน ดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 1. ประชากร 
  กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนเด็กปฐมวัยปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน 
 2. ระยะเวลา  
  การวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการเตรียมโครงการจัดแผนการจัดประสบการณและเคร่ืองมือ
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ทํากิจกรรมศิลปะโดยการตอเติมดวยการวาดภาพระบายสีและ     
ตอเติมดวยการพิมพภาพ ระยะเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน โดยทํากิจกรรมใน วันจันทร และ
วันอังคาร 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางข้ึนประกอบดวย กิจกรรมศิลปะ 2 
รูปแบบ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี กิจกรรมการพิมพภาพ ประกอบดวย 
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 1. แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพระบายสี จํานวน 10 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1 วาดภาพโรงเรียนจาก (เสนตรง) 

  กิจกรรมท่ี 2 วาดภาพตัวเราจาก  (เสนโคง) 

  กิจกรรมท่ี 3 วาดภาพบานจาก  (เสนเฉียง) 

  กิจกรรมท่ี 4 วาดภาพรถจาก  (เสนโคง) 

  กิจกรรมท่ี 5 วาดภาพไกจาก  (เสนเฉียง) 

  กิจกรรมท่ี 6 วาดภาพผลไมจาก  (รูปวงกลม) 

  กิจกรรมท่ี 7 วาดภาพปลาจาก  (รูปหยดน้ํา) 

  กิจกรรมท่ี 8 วาดภาพตนไมจาก  (รูปวงรี) 

  กจิกรรมท่ี 9 วาดภาพดอกไมจาก (รูปส่ีเหล่ียม) 

  กิจกรรมท่ี 10 วาดภาพผีเส้ือจาก  (รูปวงรี) 

 2. แผนการจัดกิจกรรมการพิมพภาพจํานวน 10 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1 พิมพภาพโรงเรียนดวยมือ 
  กิจกรรมท่ี 2 พิมพภาพตัวเราดวยมือ 
  กิจกรรมท่ี 3 พิมพภาพบานดวยฝามือ 
  กิจกรรมท่ี 4 พิมพภาพรถดวยนิ้วมือ 
  กิจกรรมท่ี 5 พิมพภาพไกดวยนิ้วมือ 
  กิจกรรมท่ี 6 พิมพภาพผลไมดวยมือ 
  กิจกรรมท่ี 7 พิมพภาพปลาดวยฝามือ 
  กิจกรรมท่ี 8 พิมพภาพตนไมดวยมือ 
  กิจกรรมท่ี 9 พิมพภาพดอกไมดวยมือ 
  กิจกรรมท่ี 10 พิมพภาพผีเส้ือดวยมือ 
 3. แบบประเมินการทํากิจกรรม เพื่อการพัฒนาความคิดสรางสรรค ประกอบดวย 5 
ดาน ดังนี้ 
  3.1 นําส่ิงแปลกใหม โดยใชความคิดและการใชวัสดุเคร่ืองมือ 
  3.2 สนุกกับการทํากิจกรรม 
  3.3 ทํางานอยางมีข้ันตอน 
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  3.4 สรางภาพดวยความคิดและเปนตัวของตัวเอง 
  3.5 ใชความคิดและจินตนาการที่หลากหลาย 
 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดประสบการณเรียนรูดวยกิจกรรมศิลปะ สําหรับนักเรียนช้ันปฐมวัยปท่ี 2 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบเอกสารท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
  1.2 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ข้ันตอนการสรางหนวยการเรียนรูดวย กิจกรรมศิลปะ 
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 
  1.3 สรางแผนการจัดประสบการเรียนรู ดวยกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรค 
  1.4 ปรับปรุง แกไข แผนการจัดประสบการเรียนรูดวยกิจกรรมศิลปะ ตามคําแนะนํา
ของผูเช่ียวชาญ โดยปรับปรุงการใชคําและขอความปรับปรุง กิจกรรมบางสวน เพื่อใหเกิดทักษะใน
การสรางสรรค 
  1.5 นําแผนการจัดประสบการเรียนรูไปใหผูเช่ียวชาญ ดานเนื้อหาจํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ของแผนการจัดประสบการณเรียนรูดวยกิจกรรมศิลปะ เพื่อ
พัฒนาความคิดสรางสรรค 
  1.6 นําแผนการจัดประสบการณเรียนรู ดวยกิจกรรมศิลปะท่ีผานเกณฑแลว ไป
ดําเนินการสอนนักเรียนกับกลุมทดลอง 
 2. แบบประเมินความคิดสรางสรรค 
  ข้ันตอนในการสรางแบบประเมิน ความคิดสรางสรรคมี ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
  2.2 ศึกษาจากเอกสารและการวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับแบบประเมินความคิด
สรางสรรค 
  2.3 ศึกษาเกณฑการตรวจใหคะแนนประเมินจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  2.4 สรางแบบประเมินและเกณฑการประเมินการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
  2.5 นําแบบประเมินและเกณฑการประเมินการพัฒนาความคิดสรางสรรคเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบดัชนีความสอดคลองแบบประเมินการพัฒนาความคิด
สรางสรรค แลวนําแบบประเมินมาปรับปรุงแกไข ดานภาษา สํานวน ความชัดเจน 
   เกณฑการใหคะแนน 
   การตรวจใหคะแนนการพัฒนาความคิดสรางสรรค แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
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   1) ทําส่ิงแปลกใหม โดยใชความคิดและการใชวัสดุเคร่ืองมือ 
   2) สนุกกับการทํากิจกรรม 
   3) ทํางานอยางมีข้ันตอน 
   4) สรางภาพดวยความคิดและเปนตัวของตัวเอง 
   5) ใชความคิดและจินตนาการที่หลากหลาย 
  2.6 นําแบบการประเมินท่ีผานการหาคา IOC แลวไปทดลองใชกับเด็กปฐมวัยปท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 
คน ในคร้ังท่ี 1 เพ่ือหาคาความเช่ือม่ัน 
  2.7 นําแบบประเมินท่ีไดมาตรฐานแลวไปใชกับกลุมทดลอง 
 

การรวบรวมขอมูล 
 
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมจากโครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ถึงผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนกลุมทดลอง 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลไปติดตอกับผูบริหาร
โรงเรียนท่ีเปนกลุมทดลองดวยตนเอง และทําการนัดหมายวัน และเวลาในการสอนและประเมิน 
 3. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมและแบบประเมินใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเปน
กลุมทดลอง คร้ังท่ี 1 วางแผนในการดําเนินการสอน และประเมิน 
 4. นําแผนการจัดกิจกรรม และแบบประเมินไปทดลองใชกับกลุมทดลอง คร้ังท่ี 2 
 5. จัดทําตารางการดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 เปนเวลา 10 สัปดาห ดําเนินการทดลองตามตาราง 
 

แบบแผนในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) 
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ตารางท่ี 3.1  แบบแผนการวิจัย 
 

กลุมทดลอง ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E T1 X T2 

 
 สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการวิจัย 
 E  แทน   กลุมทดลอง 
 T1  แทน   การสอบกอนการทดลอง 
 T2  แทน   การสอบหลังการทดลอง 
 X  แทน   การสอนโดยใชวิธีวาดภาพ, วิธีพิมพภาพ และวิธีปะติด 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 1. การวิเคราะหขอมูล 
  1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดและประเมินผลการพัฒนาการทาง
ศิลปะ โดยใชดัชนีความสอดคลองความเห็นของผูเช่ียวชาญ 
  1.2 วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอน และหลังเรียนดวย t-test dependent 
samples 
  1.3 วิเคราะหเปรียบเทียบผลตางระหวางคาเฉล่ีย 2 กลุมเปนอิสระกัน (Independent 
samples t-test) 
 2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหเคร่ืองมือและขอมูล 
  2.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
   2.1.1 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดและประเมินผล
พัฒนาการทางศิลปะโดยใชดัชนีความสอดคลอง (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2526, หนา 85) 

     IOC   =   
N

R∑  

 
    เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของแบบวัดและ 
       ประเมินผล การพัฒนาความคิดสรางสรรคทาง 
       ศิลปะ 
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     ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของ 
       ผูเช่ียวชาญแตละคน 
     N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
ตารางท่ี 3.2  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการพัฒนาความคิด 
  สรางสรรคของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมศิลปะตางรูปแบบ สําหรับผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 
 

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมนิ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 

คา 
IOC 

แปลผล 

สาระการเรียนรู 
1. เหมาะสมมีความชัดเจน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชได 

2. มีความเขาใจงาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. สอดคลองกับสาระการเรียนรูของเรื่อง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชได 

2. ตรงตามเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
3. วัดผลประเมินผลได 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชได 

เนื้อหา 
1. สอดคลองเหมาะสมกับระดับช้ัน 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
ใชได 

2. มีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก +1 +1 1 +1 +1 1 ใชได 
3. เหมาะสมกับเวลาเรียน 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชได 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. สอดคลองกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใชได 

2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
3. ผูเรียนปฏิบัติไดจริง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
4. จัดการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชได 
5. มีลําดับข้ันตอนเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได 
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   2.1.2 วิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐานผลตางระหวางคาเฉลี่ย 2 
กลุม เปนอิสระกัน (Independent samples t-test) 
 
ตารางท่ี 3.3  แบบประเมินความคิดสรางสรรคทางดานศิลปะ 
 

 รายการประเมนิ คะแนน 
1 ทําส่ิงแปลกใหมโดยใชความคิดและการใชวัสดุเครื่องมือ 5 4 3 2 1 
 1.1 คิดไดอยางคลองแคลวในการทํางานใหม      
 1.2 มีทักษะในการใชวัสดุเครื่องมือ      
 รวม      

2 สนุกกับการทํากิจกรรม 5 4 3 2 1 
 2.1 ทํางานอยางมีความสุข      
 2.2 มองโลกในแงดี      
 รวม      

3 ทํางานอยางมีข้ันตอน 5 4 3 2 1 
 3.1 วาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด      
 3.2 ทํางานเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด      
 รวม      

4 สรางภาพดวยความคิดและเปนตัวของตัวเอง 5 4 3 2 1 
 4.1 ภาพท่ีสรางข้ึนเปนภาพหรือสัญลักษณท่ีวาดข้ึนใหม      
 4.2 ผลงานแตกตางจากผูอื่น      
 รวม      

5 ใชความคิดและจินตนาการท่ีหลากหลาย 5 4 3 2 1 
 5.1 มีความคิดหลากหลาย      
 5.2 แกปญหาในการทํางานได      
 รวม      
 รวมท้ังหมด      
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  เกณฑการประเมินผล 
   5 หมายถึง ดีเยี่ยม 
   4 หมายถึง ดีมาก 
   3 หมายถึง ดี 
   2 หมายถึง พอใช 
   1 หมายถึง ปรับปรุง 
  คะแนนเต็ม 50 คะแนน แบงเปน 5 ระดับ คือ 
   41-50 คะแนน หมายถึง ดียี่ยม 
   31-40 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
   21-30 คะแนน หมายถึง ดี 
   11-20 คะแนน หมายถึง พอใช 
   0-10 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 
 
ตารางท่ี 3.4  เกณฑการใหคะแนนความคิดสรางสรรคทางดานศิลปะ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 นําส่ิงแปลกใหมโดยใช

ความคิดและการใช
วัสดุเคร่ืองมือ 
1.1 คิดไวอยาง 
คลองแคลวในการ 
ทํางานใหม 

 
 
 
สรางภาพได
อยางรวดเร็ว
และมีปริมาณ
มากในเวลาท่ี
กําหนดไดอยาง
ดีเยี่ยม 

 
 
 
สรางภาพได
และมีปริมาณ
ปานกลางใน
เวลาท่ีกําหนด
ไดอยางดีมาก 

 
 
 
สรางภาพได
และมีปริมาณ
ปานกลางใน
เวลาท่ีกําหนด
ไดอยางดี 

 
 
 
สรางภาพได
และมีปริมาณ
ปานกลางใน
เวลาท่ีกําหนด
ไดปานกลาง 

 
 
 
สรางภาพไดชา
และมีปริมาณ
นอยในเวลาท่ี
กําหนด 
 
 

 1.2 มีทักษะในการใช 
วัสดุเคร่ืองมือ 

เลือกใช
เคร่ืองมือ
อุปกรณได
เหมาะสม ทําให
ภาพมีความ
สมบูรณ
นาสนใจดีเยี่ยม 

เลือกใช
เคร่ืองมือ
อุปกรณได
เหมาะสม ทําให
ภาพมีความ
สมบูรณ
นาสนใจดีมาก 

เลือกใช
เคร่ืองมือ
อุปกรณได
เหมาะสม ทําให
ภาพมีความ
สมบูรณ
นาสนใจดี 

เลือกใช
เคร่ืองมือ
อุปกรณเปนบาง
ชิ้น ภาพมีความ
สมบูรณปาน
กลาง 

เลือกใช
เคร่ืองมือ
อุปกรณไม
คลอง ภาพไมมี
ความสมบูรณ 
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ตารางท่ี 3.4  เกณฑการใหคะแนนความคิดสรางสรรคทางดานศิลปะ (ตอ) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
2 สนุกกับการทํากิจกรรม 

2.1 ทํางานอยางมี
ความสุข 

 
มีความสุขและ
สนุกกับการทํา
กิจกรรมศิลปะ
ทุกคร้ังไดอยาง
ดีเยี่ยม 

 
มีความสุขและ
สนุกกับการทํา
กิจกรรมศิลปะ
ทุกคร้ังไดอยาง
ดีมาก 

 
มีความสุขและ
สนุกกับการทํา
กิจกรรมศิลปะ
ทุกคร้ังไดอยาง
ดี 

 
มีความสุขและ
สนุกกับการทํา
กิจกรรมศิลปะ
ทุกคร้ังไดปาน
กลาง 

 
ไมมีความสุข
และไมสนุกกับ
การทํากิจกรรม
ศิลปะ 

 2.2 มองโลกในแงดี ลักษณะภาพมี
ความสดชื่น 
สบายตา ดูแลว
ไมกาวราว 
รุนแรง อยางดี
เยี่ยม 

ลักษณะภาพมี
ความสดชื่น 
สบายตา ดูแลว
ไมกาวราว 
รุนแรง อยางดี
มาก 

ลักษณะภาพมี
ความสดชื่น 
สบายตา ดูแลว
ไมกาวราว 
รุนแรง อยางดี 

ลักษณะภาพมี
ความสดชื่น 
สบายตา ดูแลว
ไมกาวราว 
รุนแรง ปาน
กลาง 

ลักษณะภาพไม
มีความสดชื่น 
และดูไมมี
ความสุข 

3 ทํางานอยางมีขั้นตอน 
3.1 วาดภาพตามหัวขอ
ที่กําหนด 

 
ภาพท่ีวาดสื่อ
ความหมายได
ชัดเจนมีเนื้อหา
ตรงตามท่ี
กําหนดไดอยาง
ดีเยี่ยม 

 
ภาพท่ีวาดสื่อ
ความหมายได
ชัดเจนมีเนื้อหา
ตรงตามท่ี
กําหนดไดอยาง
ดีมาก 

 
ภาพท่ีวาดสื่อ
ความหมายได
ชัดเจนมีเนื้อหา
ตรงตามท่ี
กําหนดไดอยาง
ดี 

 
ภาพท่ีวาดสื่อ
ความหมายไดมี
เนื้อหาตรง
ตามท่ีกําหนด
เปนบางสวน 

 
ภาพท่ีวาดไม
สามารถส่ือ
ความหมายได 
 
 
 

 3.2 ทํางานเสร็จภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

ทํางานได
ถูกตอง สมบูรณ 
ครบถวนเสร็จ
ภายในเวลาที่
กําหนดดีเยี่ยม 

ทํางานได
ถูกตอง สมบูรณ 
ครบถวนเสร็จ
ภายในเวลาที่
กําหนดดีมาก 

ทํางานได
ถูกตอง สมบูรณ 
ครบถวนเสร็จ
ภายในเวลาที่
กําหนดดี 

ทํางานได
สมบูรณ
บางสวน ตาม
เวลาท่ีกําหนด 

ทํางานไมเสร็จ
สมบูรณตาม
เวลาท่ีกําหนด 

4 สรางภาพดวยความคิด
และเปนตัวของตัวเอง 
4.1 ภาพท่ีสรางขึ้นเปน
ภาพหรือสัญลักษณที่
วาดขึ้นใหม 

 
 
ภาพท่ีสรางขึ้นมี
ลักษณะ
เปลี่ยนไปจาก
เดิมมาก มีความ
แปลกใหม        
ดีเยี่ยม 

 
 
ภาพท่ีสรางขึ้นมี
ลักษณะ
เปลี่ยนไปจาก
เดิมมาก เปน
บางสวน มี
ความแปลกใหม
ดีมาก 

 
 
ภาพท่ีสรางขึ้นมี
ลักษณะ
เปลี่ยนไปจาก
เดิมมาก เปน
บางสวน มี
ความแปลกใหม
ดี 

 
 
ภาพท่ีสรางขึ้นมี
ลักษณะ
เปลี่ยนไปจาก
เดิมมาก เปน
บางสวน มี
ความแปลกใหม   
ปานกลาง 

 
 
ภาพท่ีสรางขึ้นมี
ลักษณะไม
เปลี่ยนไปจาก
เดิม ไมมีความ
แปลกใหม 
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ตารางท่ี 3.4  เกณฑการใหคะแนนความคิดสรางสรรคทางดานศิลปะ (ตอ) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 4.2 ผลงานแตกตางจาก

ผูอื่น 
ผลงานที่สําเร็จ
มีความแปลก
และแตกตาง
กวาผูอื่นได       
ดีเยี่ยม 

ผลงานที่สําเร็จ
มีความแปลก
และแตกตาง
กวาผูอื่นได      
ดีมาก 

ผลงานที่สําเร็จ
มีความแปลก
และแตกตาง
กวาผูอื่นไดดี 

ผลงานที่สําเร็จ
มีความแปลก
และแตกตางกับ
ผูอื่นเปน
บางสวน 

ผลงานที่สําเร็จ
ไมมีความแปลก
และแตกตาง
จากผูอื่น 

5 ใชความคิดและ
จินตนาการที่
หลากหลาย 
5.1 มีความคิด
หลากหลาย 

 
 
 
มีความคิดท่ีไม
ซ้ําแบบเดิม 
แปลกใหม
มากกวาผูอื่นได    
ดีเยี่ยม 

 
 
 
มีความคิดท่ีไม
ซ้ําแบบเดิม 
แปลกใหม
มากกวาผูอื่นได    
ดีมาก 

 
 
 
มีความคิดท่ีไม
ซ้ําแบบเดิม 
แปลกใหม
มากกวาผูอื่นได
ดี 

 
 
 
มีความคิดท่ีไม
ซ้ําแบบเดิม 
แปลกใหม
มากกวาผูอื่นได
ปานกลาง 

 
 
 
มีความคิดท่ีไม
ซ้ําแบบเดิม 
แปลกใหม
มากกวาผูอื่นได
นอย 

 5.2 แกปญหาในการ
ทํางานได 

แกปญหาใน
การทํางานไดดี
เยี่ยม 

แกปญหาใน
การทํางานไดดี
มาก 

แกปญหาใน
การทํางานไดดี 

แกปญหาใน
การทํางานได 
ปานกลาง 

แกปญหาใน
การทํางาน
ไมได 

 
 


