
การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์กราฟิก ชุด รอยหยดหมึกของ Rorschach เพื่อการทดสอบเชิงจิตวิทยา
THE CREATION OF GRAPHIC PRINT ON ROCSCHACH INKBLOT FOR PSHYCHOLOGICAL TESTING
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์กราฟิก ชุด รอยหยดหมึกของ Rorschach เพื่อการทดสอบเชิงจิตวิทยา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนในรายศิลปะร่วมกับรายวิชาแนะแนว (2) เพื่อประเมินบุคลิกภาพของนักเรียน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า

(1) การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะร่วมกับรายวิชาแนะแนว อยู่ในระดับมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเหมาะสมมาก (ระดับ 4.00) โดยประเมินจาก
แผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มีความเหมาะสมกับเวลาและการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง อยู่ในระดับมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและเหมาะสมมาก (ระดับ 4.00)

(2) นักเรียนส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพจากการประเมินตรงกับค าตอบอยู่ในระดับมาก ( ҧ𝑥 = 4.22) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าภาพที่ตรงกับค าตอบสูงสุดได้แก่ ภาพที่มีภาพมนุษย์
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( ҧ𝑥 = 4.53), ภาพความบกพร่องทางจิต และความหวาดระแวง ( ҧ𝑥 = 4.47) ตามล าดับ

(3) นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ҧ𝑥 = 4.50) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ ประเด็นการเกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความ
ต้องการที่จะเรียน ( ҧ𝑥 = 4.28), ประเด็นการเกิดการตอบสนอง ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด ( ҧ𝑥 = 4.18) และประเด็นผู้เรียนมีความต้องการให้มีการจัดการเรียนด้วยการใช้ภาพพิมพ์
กราฟิกในลักษณะนี้อีก ( ҧ𝑥 = 4.10) ตามล าดับ

ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคล Interpersonal relationship ภาพที่ 2 ความบกพร่องทางจิต Mental impairment  ภาพที่ 3 ความหวาดระแวง Paranoia

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายศิลปะร่วมกับรายวิชาแนะแนว 

จากแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเหมาะสมมาก ระดับ 4.00 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มีความเหมาะสมกับเวลาและการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง อยู่ในระดับมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและเหมาะสมมาก ระดับ 4.00 ซึ่งสอดคล้องกับ วัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา (2561) ได้ศึกษาการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้สู่เป้าหมายหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้คือเครื่องมือซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพได้ถ้ามีการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างถูกวิธีเพื่อให้การเรียน การสอนเป็นไปตามท่ีต้องการและบรรลุเป้าหมาย

2. ผลการประเมินบุคลิกภาพของผู้เรียน พบว่า ภาพที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ 
ภาพมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตรงกับค าตอบระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.53 , ภาพความบกพร่องทางจิต และ ภาพความ
หวาดระแวง ตรงกับค าตอบระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.47 ซึ่งสอดคล้องกับ Hermann Rorschach (1960) 
แบบทดสอบของ Rorschach เป็นการทดสอบทางจิตวิทยา จากการตีความจากภาพหยดหมึกท่ีผู้ร่วมการทดสอบเห็น 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า ประเด็นที่มีค่าความพึงพอใจสูงสุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก คือ คือ ประเด็นการเกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความต้องการที่จะเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.28 , ประเด็นการเกิดการ
ตอบสนอง ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด มีค่าเฉลี่ย 4.18 และ ประเด็นผู้เรียนมีความต้องการให้มีการจัดการเรียนด้วย
การใช้พิมพ์กราฟิกในลักษณะนี้อีก มีค่าเฉลี่ย 4.10 ซึ่งสอดคล้องกับ นุชนาฎ ไทยศรี และ อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ (2560) ได้
ศึกษาการพัฒนาสื่อเสริมทักษะออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อเสริมทักษะ
ออนไลน์ ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน พบว่า ผลจากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการแสดงความพึงพอใจที่มีต่อสื่อเสริมทักษะออนไลน์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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วัตถุประสงค์
(1) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายศิลปะร่วมกับรายวิชาแนะแนว 
(2) เพื่อประเมินบุคลิกภาพของผู้เรียน
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน 

ภาพที่ 2 ภาพที่ 3

วิธีด าเนินการวิจัย
ระยะท่ี 1 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะร่วมกับรายวิชาแนะแนว
ระยะที่ 2 การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์กราฟิก ชุด รอยหยดหมึกของ Rorschach ด้วยโปรแกรม 
Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator
ระยะที่ 3 น าผลงานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์กราฟิก ชุด รอยหยดหมึกของ Rorschach ไปเป็นสื่อ
การเรียนการสอน เพื่อประเมินบุคลิกภาพและความพึงพอใจของนักเรียน


