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53901324:  สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 
ค าส าคญั: แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ / แนวคิดของศิลปินที่มีช่ือเสียง/ความคิดสร้างสรรค์ 
 สายใจ  ตะพองมาตร:  การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:   อ.ดร.
วสูิตร โพธ์ิเงิน, รศ.ศิริพงศ ์พยอมแยม้ และ อ.ดร.เตยงาม คุปตะบุตร. 266 หนา้. 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1)  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของ

ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 2)  เพื่อประเมินความคิด

สร้างสรรคจ์ากกระบวนการท างานและผลงานศิลปะของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  และ3)  

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง   

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  

สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 รายวชิาศิลปะ (ทศันศิลป์) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2558  จ  านวน  

30 คน ซ่ึงไดม้าจากวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  1)  แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี

ช่ือเสียง เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย   2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์

กระบวนการท างานและผลงานศิลปะของนักเรียนท่ีเรียน โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิด   

ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และ 3)  แบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อพฒันา

ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผลการประเมินคุณภาพ       
มีค่าเฉล่ียรวม ( ) เท่ากับ 4.39 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.20 เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ ์      
การประเมินความพึงพอใจมีค่าน ้าหนกัคะแนนในระดบัมาก  
 2. ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์กระบวนการท างานและผลงานศิลปะของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียรวม ( ) เท่ากบั 8.31 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.53 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนักเรียนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 4.32 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.40   
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53901324: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION. 
KEY WORD: SYNTHETIC LESSON PLANS / CONCEPTS  OF FAMOUS ARTISTS/ CREATIVE  THINKING 
 SAICHAI TAPHONGMART: THE DEVELOPMENT ART LESSON PLANS WITH SYNTHETIC  
METHOD USE TO THE CONCEPTS OF FAMOUS ARTISTS TO ENHANCE THE CREATIVITY OF THE  
SECONDARY SCHOOL STUDENTS. THESIS ADVISORS: WISUD PO-NGERN, Ph.D., ASSOC.PROF. 
SIRIPONG PAYOMYAM,  AND T0EINGAM GUPTABUTRA, Ph.D. 266 pp. 
 
 This research aims to: 1) develop synthetic lesson plans by using the concepts of famous artists  to 
enhance the creativity of upper secondary school students 2) to assess the creativity from working processes and art 
works of students through synthetic lesson plans, and 3) to study the satisfaction of students toward synthetic lesson 
plans by using the concepts of famous artists. The subjects were simple random sampling from 30 students who are 
studying in Matthayomsuksa 4, Satreeprasertsin School, Trat, Secondary Educational Service Area Office 17, Arts 
subject (Visual Arts), first semester, year 2015.  
 The instrument used in this study were 1) synthetic lesson plans by using the concepts of famous 
artists for developing the creativity of upper secondary school students 2) evaluation of the creativity toward  
working processes and art works of students through synthetic lesson plans by using the concepts of famous artists 
for developing the creativity of upper secondary school students, and 3) satisfied evaluation of students toward 
synthetic learning plans by using the concepts of famous artists  for developing the creativity of upper secondary 
school students. 
 The results indicated that: 
 1. Synthetic lesson plans by using the concepts of the famous artists for developing the creativity of 
students in upper secondary school which built in criteria quality. The quality with an average total (  ) was 4.39 
and a standard deviation (S.D.) was 0.20 when compared with the satisfied evaluated criteria resulted in high level. 
 2.  Assessment of the creativity toward working processes and art works of students through 
synthetic lesson plans by using the concepts of famous artists for developing the creativity of upper secondary 
school students. The overall is high level, the average total ( ) was 8.31 and a standard deviation (S.D.) was 0.53. 
 3. Satisfaction of students toward synthetic lesson plans by using the concepts of famous artists for 
developing the creativity of upper secondary school students, the overall students satisfied in high level, The 
average total ( ) was 4.32 and a standard deviation (S.D.) was 0.40. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์

อย่างดียิ่ง จาก อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ท่ีได้ให้ค  าแนะน าจนประสบ

ผลส าเร็จดว้ยดี  รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พยอมแยม้  และอาจารย ์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร   อาจารย ์ 

ท่ีปรึกษา ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาให้ความรู้และให้ค  าแนะน าขอ้คิดเห็น  ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุง

งานวจิยัฉบบัน้ีจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย   ท่ีกรุณาเป็นประธาน
กรรมการสอบ  และผูท้รงคุณวฒิุอาจารย ์ดร.วรัิตน์ ป่ินแกว้ ในการตรวจสอบงานวจิยั  

 กราบขอบพระคุณ   อาจารยอ์ติยศ  สรรคบุรานุรักษ์   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนบพร  
แสงวณิช   อาจารยป์ระติมา  ธัญบูรตระกูล   อาจารย ์ดร.อินทิรา  พรมพนัธ์   อาจารย ์ดร.สรัญญา  
จนัทร์ชูสกุล  และอาจารย ์ดร.โสมฉาย  บุญญานนัท ์  ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 กราบขอบพระคุณ ท่านผูอ้  านวยการ คณาจารย ์และขอบใจนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา      
ปีท่ี 4 ทุกคน ในโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ท่ีสละเวลา อ านวยความสะดวกในการทดลอง และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลของผูว้จิยัเป็นอยา่งดี 

 ขอบคุณ นักศึกษาระดับศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์และคณะศึกษาศาสตร์ ทุก ๆ ท่าน ท่ีให้ค  าปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ และเป็นก าลงัใจให้แก่ผูว้ิจยัไดต่้อสู้ปัญหา ฝ่าฟันอุปสรรคจนท า
ใหง้านวจิยัส าเร็จลุล่วงลงดว้ยดี 
  คุณค่าและประโยชน์จากการคน้ควา้
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้จิยัขอมอบเพื่อระลึกถึงแก่คุณบิดามารดาผูอ้บรมและมอบมรดกทางปัญญา
อนัล ้าค่าแก่ผูว้จิยั ครู-อาจารย ์พี่นอ้งและเพื่อน ๆทุกคนท่ีเป็นก าลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือทุกส่ิงทุก
อยา่งแก่ผูว้จิยัมาตลอด และสุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุก ๆ ท่านท่ีผูว้จิยัมิไดก้ล่าว
นามไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สภาพปัญหาสังคมไทยในปัจจุบนัมีความแตกต่างระหวา่งสังคมเมืองท่ีพฒันากบัสังคม
ชนบทท่ีก้าวตามการพฒันาไม่ทนั ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนและระหว่างผูท่ี้มี
โอกาส มีความพร้อม กบัผูท่ี้ดอ้ยโอกาส ขาดความพร้อมในสังคม กระแสการปฏิรูปสังคมจึงเกิดข้ึน
รัฐตอ้งวางแผนการพฒันาคนท่ามกลางสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลาย   กระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีหน้าท่ีในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของทรัพยากรมนุษย์ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ไดอ้อกมาตรการหน่ึงในการกูว้ิกฤต คือ การปฏิรูปการศึกษา เพราะการศึกษา
เป็นกระบวนการท่ีท าให้คนมีความรู้  และมีคุณสมบัติต่างๆ ท่ีช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได ้
การศึกษายงัเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2550: 1-2)  วิถีชีวิตไทยมีการเปล่ียนแปลงเช่ือมเขา้กบัวฒันธรรมจากนานาอารยประเทศ  
ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เศรษฐกิจและสังคมโลกท่ีได้ปรับเปล่ียนจาก “สังคมเกษตรกรรม”         
สู่ “สังคมอุตสาหกรรม” “สังคมฐานความรู้”  และ “สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์”  ความก้าวหน้า   
ทางเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และตอบสนองต่อ      
การด ารงชีวติของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ท าให้ประเทศต่าง ๆ 
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปเป็นภาคบริการ และการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจดัการทั้งดา้นการเงิน การผลิตและการควบคุมคลงัสินคา้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารจะมีบทบาทเพิ่มข้ึนในช่วงของแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 11  และเทคโนโลยี
อ่ืน ๆ ของศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  และเทคโนโลยีเก่ียวกับ     
การท างานของสมองและจิต   จะเร่ิมมีบทบาทเพิ่มข้ึนเช่นกัน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ี         
เป็นโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจ
สร้างสรรคมี์บทบาทมากข้ึนในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจทั้งสินคา้บริการท่ีมีการสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่ม
มูลค่ามากข้ึน และการท าธุรกิจท่ีตอ้งใชค้วามสร้างสรรคสู์งโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น  สาขา
ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ การเขียนซอฟท์แวร์และเกมส์คอมพิวเตอร์ แฟชัน่ (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553: 10-14)  ท าให้วฒันธรรมของโลกแพร่เขา้สู่ประเทศ
ไทยผ่านกระแสโลกาภิวตัน์และโลกไซเบอร์อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมไทย 
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ทั้ งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเช่ือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกระบวนการเรียนรู้ และ
พฤติกรรมการบริโภค คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอตัลกัษณ์ส่วนตวัมากข้ึน มีแนวโน้ม
สร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านโลกไซเบอร์เกิดเป็นวฒันธรรมยอ่ยร่วมสมยัมากมายในรูปแบบของ
การรวมกลุ่มของบุคคลท่ีสนใจเร่ืองเดียวกนั ขณะท่ีวฒันธรรมท่ีบ่งบอกความเป็นไทยไม่สามารถ
แสดงบทบาทท่ีชดัเจน    
 การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีศกัยภาพ และอตัราแห่งการเจริญ 
เติบโตของตนเองดงันั้นวตัถุประสงคข์องการศึกษาจึงไม่ใช่เพื่อหล่อหลอม แต่เพื่อช่วยให้ปัจเจกชน
ไดเ้จริญเติบโตและพฒันาไปเป็นมนุษยท่ี์รู้จกัสร้างสรรคเ์ป็นคนดีของสังคม  และมีอิสระท่ีจะเลือก
ท าอะไรก็ไดใ้นชีวิตตน  ฉะนั้นจึงตอ้งมีความละเอียดอ่อนในการวางแผนและก าหนดจุดหมายของ
การศึกษาตลอดจนวธีิการท่ีจะบรรลุถึงจุดหมายนั้น (เทวี ประสาท, 2546: 3-4)  หมายความวา่  แผน 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้นกัเรียนรู้จกัธรรมชาติและสามารถใช้ประโยชน์จากศกัยภาพท่ี   
ไร้ขีดจ ากดัของตนเอง การศึกษาจะตอ้งปลูกฝังให้นักเรียนเกิดส านึก ในการใช้วิจารณญาณเกิด
ความรู้สึกเคารพตนเอง  มีเสรีภาพในการคิดและเลือกท่ีจะเรียนรู้  ฉะนั้นแผนการศึกษาจะดีได ้      
ก็ต่อเม่ือก่อให้เกิดดุลยภาพท่ีงดงามระหวา่งอุดมการณ์ทางสังคมวฒันธรรม โดยตอ้งไม่ไปขดัขวาง
อิสระหรือก าหนดขีดจ ากัดให้แก่ผูเ้รียนไม่เป็นการใช้ก าลงับีบบงัคบัหรือยดัเยียดความรู้ให้กับ
ผูเ้รียน  ส าหรับทิศทางในการคิดนั้ นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรม
ราโชวาทไวว้า่  
 

         “การคิดนั้นอาจคิดไดห้ลายอยา่ง จะคิดใหว้ฒันะคือคิดแลว้ท าใหเ้จริญงอกงามก็ได ้จะคิดให้
หายนะ คือ คิดแล้วท าให้พินาศฉิบหายก็ได้ การคิดให้เจริญงอกงาม จึงต้องมีหลักอาศัย  
หมายความวา่เม่ือคิดเร่ืองใด  ส่ิงใด  ตอ้งตั้งใจให้มัน่คงในความเป็นกลางไม่ปล่อยให้อคติอย่าง
หน่ึงอยา่งใดครอบง า ใหมี้แต่ความจริงใจตรงตามเหตุผลท่ีถูกแทแ้ละเป็นธรรม” 

 

 พระบรมราโชวาท ได้ช้ีให้เห็นถึงทิศทางในการคิดว่าตอ้งเป็นไปในทางสร้างสรรค ์ 
หรือเป็นความคิดท่ีเป็นไปในทางท่ีถูกตอ้ง โดยปราศจากอคติใด ๆ มาครอบง าจึงก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและส่วนร่วม (ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์, 2546: 27)  ดงันั้น การพฒันาเด็กท่ีเป็นอนาคต
ของชาติตอ้งเร่ิมจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ .ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 1  มีความมุ่งหมายให้ผู ้ผ่านระบบการศึกษาเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์            
ทั้ งร่างกาย  สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม  จิตใจ จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต     
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ, 2540: 1) โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งประชากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นตอ้งมีลกัษณะประการหน่ึงคือ  มีความคิด
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สร้างสรรค์  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2534: 1)   และเป็นเง่ือนไขของการจดัการศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) ระบุให้
สถานศึกษาตอ้งฝึกกระบวนการคิดให้กบัผูเ้รียน  ค าวา่ กระบวนการคิด ไดแ้ก่  การคิดสร้างสรรค ์
การคิดไตร่ตรอง การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (สมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์, 2537: 1) กระบวนการปฏิรูป
การศึกษาในสังคมไทยปัจจุบนัเราไม่ค่อยให้ความส าคญัหรือวิพากษ์วิจารณ์แก่นสาระของการ
ปฏิรูปการศึกษาไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิรูปส่ือทางการศึกษา  
ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปจิตส านึกทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ (Learning  Process)  ขั้นพื้นฐาน
เราลม้เหลวท่ีจะท าให้คนไทย เยาวชนไทย เด็กไทย รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการฟัง เรามีทฤษฎี
การเรียนรู้  จิตวิทยาการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้มากมายท่ีจ ามาจากตะวนัตก แต่ถูกน ามาใช ้  
โดยขาดการไตร่ตรองวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยปัญญา เพื่อให้เป็นผลึกความรู้ความคิดส าหรับ
สังคมไทย   ถ้าเราพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยไม่ได้ทั้ งการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อุดมศึกษารวมทั้งในบา้นและสังคมดว้ยก็จะลม้เหลว (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2548: 180) ความคิดสร้างสรรค์
นับได้ว่าเป็นความสามารถท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของมนุษย์ และเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน่ึงของประเทศชาติ  ประเทศใดก็ตามท่ีสามารถแสวงหาพฒันาและดึง
ศกัยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประเทศออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไดม้ากเท่าใด  ซ่ึงก็มีโอกาสพฒันา
และเจริญกา้วหนา้ไดม้ากเท่านั้น (อารี พนัธ์มณี, 2546: 1) ความคิดสร้างสรรคเ์ขา้มามีบทบาทส าคญั
ท่ีเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะกับบุคคล ผลผลิต          
การจดัการ และองค์กร  เพราะพลังอ านาจแห่งความคิดสร้างสรรค์ บนรากฐานแห่งจินตนาการ      
จะชกัน าโลกของเราให้กา้วเดินสู่การคน้พบวิทยาการใหม่ๆท่ีแตกต่างไปจากส่ิงเดิม ๆ ต่างก็ตอ้ง
อาศยัสะพานแห่งจินตนาการเพื่อจะเขา้ถึงและเรียนรู้ดว้ยกนัทั้งนั้น  “จินตนาการส าคญักวา่ความรู้” 
(Imagination is More Important Than Knowledge) อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ไดเ้คยกล่าวไว ้ จินตนาการ
เป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์(จารุวรรณ ปะกงั, 2550: 101)  จินตนาการเป็นความคิด
ท่ีกวา้งขวาง  ไม่มีขอบเขต  ความคิดสร้างสรรคแ์ปลกใหม่จ  าเป็นตอ้งใชจิ้นตนาการในการริเร่ิมซ่ึง
จะท าให้ค้นพบนวภาพหรือส่ิงท่ีไม่เคยมีมาก่อน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546: 46) ทั้ งน้ีเพราะ
ความรู้ของมนุษย์มีขอบเขตจ ากัด  ทว่าจินตนาการกว้างไกลไร้ขอบเขตความก้าวหน้าและ
ววิฒันาการของส่ิงต่าง ๆ มาจากจินตนาการของมนุษย ์ ฉะนั้นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กสร้าง
จินตนาการจึงเป็นการส่งเสริมดา้นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน     
 ทอแรนท์ (Torrance, 1961, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2546: 2-74)  ได้กล่าวไว้ว่า 
ความคิดสร้างสรรคส์ามารถพฒันาไดด้ว้ยการสอนฝึกฝนและฝึกปฏิบติัท่ีถูกวธีิและเขายงัเสนอแนะ
วา่  ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์หแ้ก่เด็กตั้งแต่เยาวว์ยัก็ยิง่จะเป็นผลดีมากเท่านั้น   
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 ศิลปะจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้เด็กไดแ้สดงความสามารถและความรู้สึกนึกคิด
ของตนเองออกมาในรูปของภาพหรือส่ิงของจะสามารถแลเห็น  เด็กจะใชศิ้ลปะเพื่อเป็นส่ืออธิบาย
ส่ิงท่ีท า  เห็น  รู้สึก  และคิดออกมาเป็นผลงาน  การจดักิจกรรมศิลปะให้แก่เด็ก จะช่วยให้เด็กมี
โอกาสคน้ควา้  ทดลอง  และส่ือสารความคิดความรู้สึกของตนให้ผูอ่ื้นและโลกท่ีอยู่รอบตวัเขา
เข้าใจได้นอกจากนั้นเขายงัมีโอกาสได้พฒันาความสามารถในการคิด  และการใช้จินตนาการ       
การสังเกตและเพิ่มพูนการรับรู้ท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้น ศิลปะส าหรับเด็กจึงเป็นการสร้างสรรค ์     
เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดเป็นการส ารวจตรวจสอบส่ือศิลปะและเป็นเร่ืองราวของเกณฑ์
ภายในมากกว่าภายนอกเป็นส่ือท่ีช้ีให้เห็นแบบแผนของความคิดและความรู้สึกส่วนตวัความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน (ชัยณรงค์ เจริญพานิชยก์ุล, 2532: 5)  ศิลปะท าให้เด็กรู้จกัสังเกตและคิด
สร้างสรรค ์ สร้างฝันจินตนาการ  ศิลปะสร้างรายละเอียดของอารมณ์และความรู้สึกให้ละเอียดอ่อน
ประณีต (เกริก ยุน้พนัธ์, 2544: 197)  วรัิตน์ พิชญไพบูลย ์(2543,  อา้งถึงใน  จารุวรรณ  ปะกงั, 2551: 
103) กล่าววา่ ศิลปะ (Art)  คือ การส่ือสารความคิดจินตนาการ และความรู้สึกออกมาเป็นช้ินงาน ซ่ึง
แสดงออกมาจากพลงัภายในของศิลปินคือจิตใจโดยไม่มีใครสั่งการหรือก าหนดให้ได้  หากแต่
ศิลปินปรารถนาท่ีจะสร้างสรรค์ งานจากอารมณ์และความรู้สึกท่ีได้รับจากความจริงหรือจาก
จินตนาการให้ผูอ่ื้นได้รับรู้   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2536: 292) ได้เสนอแนวคิดวา่การ
ปฏิบติักิจกรรมศิลปะของเด็กจะช่วยใหเ้ด็กรู้วธีิการท างาน กระบวนการท างานศิลปะ และไดท้  างาน
ร่วมกนันอกจากนั้นกิจกรรมศิลปะยงัสร้างเสริมใหเ้กิดคุณค่าดา้นต่าง ๆ แก่เด็ก  เช่น  คุณค่าทางดา้น
ประสาทสัมผสั  จินตนาการ  การแสดงออก  การสร้างสรรค์  รสนิยม  ยงัเป็นส่ิงสร้างความภูมิใจ
และมัน่ใจในการแสดงออกใหก้บัเด็กอีกดว้ย   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เทว ีปราสาท (2546: 48) ไดก้ล่าววา่  
กิจกรรมศิลปะจะช่วยขยายโลกแห่งจินตนาการของเด็กให้กวา้งไกลออกไปและช่วยให้เขาเกิด 
ความกระตือรือร้นท่ีจะท าซ ้ าประสบการณ์น้ีทุกคร้ังท่ีเขาสามารถท าได ้วบูิลย ์ล้ีสุวรรณ์ (2537: 129)
กล่าววา่  กิจกรรมศิลปะมีประโยชน์ต่อเด็กมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นการสร้างศิลปะนิสัยใหก้บัเด็ก
ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมศิลปะมีคุณลกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากกิจกรรมอ่ืน ๆ  กล่าวคือ  มีธรรมชาติท่ี
ยืดหยุ่นสูงและมีลักษณะหลายรูปแบบตลอดจนสามารถเลือกระดบักิจกรรมตั้งแต่ระดบัง่ายไป
จนถึงระดบัท่ียากเพื่อตอบสนองความสามารถของเด็กท่ีมีความแตกต่างกนัไดเ้ป็นอย่างดียิ่ง (เลิศ 
อานนัทนะ, 2535: 45) 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ท าให้เห็นประโยชน์ของศิลปะในฐานะท่ีเป็นพื้นฐานของ
การศึกษา หนทางแห่งศิลปะดูจะเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีจะหยิบยื่นศกัยภาพนั้นให้แก่การศึกษา
โดยเฉพาะในสภาพปัจจุบนัน้ีศิลปะควรได้รับบทบาทท่ีเหมาะสมในการวางแผนการศึกษาหรือ   
การพัฒนารูปแบบในการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนใน          
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ตวับุคคล  การคิดจึงเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัของมนุษย ์ โดยมีการคิดท่ีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั  
จุดหมายส าคญัของการคิดคือจุดมุ่งหมายและการแสวงหาคุณค่าในชีวิต หากไม่มีความสามารถใน
การคิดบุคคลก็จะไม่สามารถด าเนินชีวิตไปในทางดีข้ึน  หรือไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆได ้ 
ความสามารถในการผลิตความคิดท่ีมีคุณภาพหรือการคิดแบบสร้างสรรค์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต  ความคิดสร้างสรรค ์จะช่วยยกระดบัความสามารถ  ความอดทน  และความคิดริเร่ิมของ
บุคคล  อีกทั้ งยงัช่วยให้คนได้พัฒนาตนพัฒนางานมีโอกาสใช้ความสามารถอย่างเต็มพัฒนา
ศกัยภาพ  สามารถสร้างสรรคผ์ลงานหรือนวตักรรมต่างๆซ่ึงเป็นประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี ช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงถือวา่เป็นช่วงของวยัรุ่น  วยัรุ่นเป็นประเด็นจ าเพาะในตวัมนัเองส าหรับ
นกัการศึกษาหลายคนมองว่าเป็นวยัท่ีมีปัญหา  บางคนถึงกบัเรียกวา่เป็นวยัวิกฤต  ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การศึกษา หลายคนบอกวา่  การสร้างสรรคเ์ชิงศิลปะจะเร่ิมหดหายไปเม่ือเด็กยา่งเขา้สู่วยัรุ่น  ดงันั้น
ท าอยา่งไรเพื่อใหก้ารศึกษาศิลปะส าหรับวยัรุ่นด าเนินต่อไปไดไ้ม่หยดุชะงกั เป้าหมายของการศึกษา
ก็ควรเป็นการปฏิบติัต่อการเปล่ียนแปลงน้ีในฐานะท่ีเป็นส่วนส าคัญของการพฒันาท่ีสมบูรณ์  
รูปแบบการเรียนศิลปศึกษาก็ตอ้งต่างไปจากเดิมและเม่ือเป็นเช่นนั้นเทคนิคการท ากิจกรรมศิลปะ   
ก็ยอ่มซบัซ้อนมากข้ึน  ตอ้งมีการน าวสัดุ หรือเทคนิคใหม่ ๆ เขา้มาเพิ่ม  ซินเนคติกส์เป็นกิจรรมท่ีมี
พื้นฐานมาจากการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ สามารถท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้โดยอาศัย       
การเปรียบเทียบหรืออุปมา (Metaphoric Activity) ในส่ิงท่ีขดัแยง้หรือไม่คุน้เคยมาก่อน ท าให้ผูเ้รียน
เกิดความคิด  แปลกใหม่  สามารถสร้างผลงานในแนวใหม่หรือเป็นตวัของตวัเองซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 2.  เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จากกระบวนการท างานและผลงานศิลปะของ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
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สมมติฐานของการวจัิย   
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง

สามารถส่งเสริมระดบัความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก 
 2.  การประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานและผลงานศิลปะอยู่

ในระดบัดี 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้

แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่นระดบัมาก 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 1.   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17  
รายวชิาศิลปะ (ศ31101) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  จ  านวน 360 คน 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17  
รายวชิาศิลปะ (ทศันศิลป์)  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558  ซ่ึงไดม้าจากวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  
Random Sampling)  จ  านวน 30 คน  

  2.  ตวัแปรท่ีศึกษา  
  2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable)  ไดแ้ก่   
   แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  ไดแ้ก่   
   2.2.1 ความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการท างานและผลงานนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปิน  
ท่ีมีช่ือเสียง    

   2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีต่อแผน    
การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
 3.  เน้ือหา  ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัค้นควา้ คือ  เน้ือหาจากการเรียนรู้เร่ืองการพฒันา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง คือ สาระท่ี 1  
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ทศันศิลป์  เป็นเน้ือหาในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ รายวชิาศิลปะ เร่ืองการแสดงออกทางทศันศิลป์ของศิลปิน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี   
  3.1 ตอนท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลิสม ์

   3.1.1  ศึกษาแนวคิดและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปินลทัธิเซอเรียลิสม์ 
   3.1.2  สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ หวัเร่ือง “ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200” 
  3.2 ตอนท่ี 2 ลทัธิคิวบิสม ์
   3.2.1  ศึกษาแนวคิดและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินลทัธิคิวบิสม์ 

   3.2.2  สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ หวัเร่ือง “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” 
  3.3 ตอนท่ี 3 ลทัธินามธรรม 
   3.3.1  ศึกษาแนวคิดและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินลทัธินามธรรม 
   3.3.2  สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ หวัเร่ือง “ความรักของฉนั” 
 4.  ระยะเวลา  ท่ีใช้ในการสอนแบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง

เป็นเวลาทั้ งหมด 10  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้ งหมด  20  คาบ โดยท าการทดลอง          
ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558  ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 
 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  
 ในการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี

ช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนั้น  มุ่งเน้นให้
ผูเ้รียนใช้กลไกการคิดความคิด 2 ลกัษณะ คือ  ท าส่ิงท่ีคุน้เคยให้เป็นส่ิงใหม่และท าส่ิงใหม่ให้เป็น
ส่ิงคุ้นเคยโดยใช้การอุปมา อุปมยั เปรียบเทียบจากลักษณะหรือหน้าท่ีของส่ิงท่ีเห็น 4 ประการ  
ไดแ้ก่ 

 1.  การอุปมาโดยตรง  (Direct Analogy) พิจารณาถึงส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
ส่ิงท่ีก าหนดให ้

 2.  การอุปมาตนเอง  (Personal  Analogy) เปรียบเทียบตนเองกบัส่ิงท่ีก าหนดให ้
 3.  การอุปมาสัญลกัษณ์ (Symbolic Analogy) ใชส้ัญลกัษณ์เพื่ออธิบายลกัษณะของบาง

ส่ิงท่ีก าหนดให ้
 4.  การอุปมาเพอ้ฝัน (Fantasy Analogy)  จินตนาการส่ิงท่ีก าหนดให้ซินเนคติกส์เป็น

การพฒันาความคิดสร้างสรรคด์ว้ยวิธีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีแตกต่างกนั หรือไม่เก่ียวขอ้งกนัเขา้ดว้ยกนั 
โดยใช้การเปรียบเทียบ เพื่อสร้างผลงานให้แปลกใหม่แนวคิดของการสอนแบบซินเนคติกส์กบั
ความคิดสร้างสรรค์ ซินเนคติกส์เป็นแนวคิดท่ีไดถู้กคิดคน้ข้ึน  เพื่อมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
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โดยกลุ่มนกัวิชาการท่ีเรียกว่า กลุ่มซินเนคติกส์ ซ่ึงมีศาสตราจารยว์ิลเล่ียม   เจเจ การ์ดอน ไดป้รับ
พฒันาซินเนคติกส์ให้ใชพ้ฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็กนกัเรียน  โดยจะใชก้ารเปรียบเทียบหรือ
อุปมาเป็นส าคญั นกัเรียนจะเกิดความสนุกสนานกบัความคิดเปรียบเทียบเกิดผอ่นคลายจนสามารถ
น าการอุปมา เปรียบเทียบเหล่านั้น    มาใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ  รูปแบบ       
ซินเนคติกส์เป็นรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจและเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ให้กับผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี และไม่ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงด้านเน้ือหาความรู้แต่อย่างใด         
แต่กลบัช่วยส่งเสริมและท าให้โลกของเน้ือหามีชีวิต  นักเรียนมีความคิดเป็นอิสระและสามารถ
พัฒนาจินตนาการหยัง่ รู้ของตนเองไปสู่กิจกรรมประจ าวนัได้  รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์  “Synectics Instructional Model”  เป็นรูปแบบท่ีมีความเช่ือพื้นฐาน
เก่ียวกบัความคิดสร้างสรรคไ์ว ้4 ประการ คือ 

 1.  ความคิดสร้างสรรค์เกิดข้ึนอยู่เสมอ และมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั       
ของมนุษย ์

 2.  กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ส่ิงลึกลบัซับซ้อน แต่สามารถอธิบาย
และฝึกฝนคนใหมี้ระดบัความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน 

 3.  การคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดในศาสตร์วชิาการสาขาต่าง ๆ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  ไม่วา่       
จะเป็นด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  หรือวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตร์เหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งใช้
กระบวนการทางสติปัญญาเขา้มาเก่ียวขอ้งในการคิดสร้างสรรคท์ั้งนั้น 

 4.  การคิดสร้างสรรค์ของคนคนเดียวหรือกลุ่มคนมีลักษณะใกล้เคียงกันมากทั้ ง
กระบวนการคิดและผลงานท่ีได ้ จอยส์ และวีล กล่าววา่ การสอนแบบซินเนคติกส์ มี 2 วิธีดว้ยกนั 
คือ แบบท่ี 1 ใช้เพื่อสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่ และแบบท่ี 2 ใช้เพื่อสร้างความคุน้เคยกบัส่ิงท่ียงัไม่
รู้จกั การจะใชว้ธีิแบบท่ี 1 หรือแบบท่ี 2 ยอ่มข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของการสอน  

 ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเอาวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์แบบท่ี 1 น ามาใชเ้พื่อสร้างผลงานท่ี
แปลกใหม่ มีขั้นตอนดงัน้ี 
 จากหลักการแนวคิดวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจยัจึง
สนใจ น าเทคนิคการสอนแบบซินเนคติกส์มาแผนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เป็น 3 ขั้นตอน  ดงัน้ี          
1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  2) ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนน้ีด าเนินการสอนตามแบบซินเนคติกส์         
6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 2.1) ขั้นน า 2.2) ขั้นสร้างอุปมาแบบตรง 2.3) ขั้นสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบ
บุคคลกบัส่ิงของ 2.4) ขั้นอุปมาค าคู่ขดัแยง้ 2.5) ขั้นอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ 2.6) ขั้นการ
น าความคิดใหม่มาสร้างสรรค ์และ 3) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ไดน้ ามาก าหนดกรอบแนวคิดการพฒันาแผนการสอนแบบ
ซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย ตามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

 

1. การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย มี 3 ขั้นตอน 
    1.1 ขั้นน า 
    1.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้มี  
6 ขั้นตอน 
          1.2.1 ขั้นน า   
          1.2.2 ขั้นสร้างอุปมาแบบตรง  
          1.2.3 ขั้นสร้างอุปมาบุคคลหรือ      
เปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ   
          1.2.4 ขั้นอุปมาค าคู่ขดัแยง้  
           1.2.5 ขั้นอธิบายความหมายของ 
ค าคู่ขดัแยง้  
            1.2.6 ขั้นการน าความคิดใหม่ 
มาสร้างสรรค ์ 
    1.3 ขั้นสรุป 
2.  แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
ของกระบวนการและผลงานนกัเรียน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 

1.  ผลการ
ประเมิน
ความคิด
สร้างสรรค์
ของ
กระบวนการ
และผลงาน
นกัเรียน 
2.  ผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้ตาม 
   1.1 แนวคิดของ กอร์ดอน (William J.J. 
Gordon, 1961) 
        1.1.1 การอุปมาโดยตรง (Direct Analogy)  
        1.1.2 การอุปมาตนเอง (Personal Analogy) 
        1.1.3 การอุปมาสญัลกัษณ์ (Symbolic 
Analogy) 
       1.1.4 การอุปมาเพอ้ฝัน (Fantasy Analogy) 
  1.2 แนวคิดศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
        1.2.1 ลทัธิเซอเรียลิสม ์
        1.2.2 ลทัธิคิวบิสท ์
        1.2.3 ลทัธินามธรรม 
2.  ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์
     - กิลฟอร์ด (Guilfod, 1957) 
    - White, Alisa, Shen Fuyuan, and L. Smith 
Bruce, 2002 
     - ทิศนา  แขมมณี, 2547  
3.  รายวิชาศิลปะ 

- หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
2551 กลุ่มสาระการการเรียนรู้ศิลปะ  ระดบั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย  (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2551) 

 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ตวัแปรตน้ 

  ตวัแปรตาม 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหค้  าศพัทใ์นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงขอก าหนดความหมาย
ของค าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 

 1.   แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  
หมายถึงกระบวนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนดว้ยวิธีการเช่ือมโยง 
ส่ิงท่ีแตกต่างกนั หรือไม่เก่ียวขอ้งกนัเขา้ดว้ยกนั โดยใชก้ารเปรียบเทียบ เพื่อสร้างผลงานให้แปลก
ใหม่โดยใชแ้นวคิดของศิลปินมาเป็นตวัจุดประกายซ่ึงการอุปมามี  4  แบบ  ดงัน้ี 

  1.1 การอุปมาโดยตรง (Direct Analogy)  พิจารณาถึงส่ิงอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัส่ิงท่ีก าหนดให ้

  1.2  การอุปมาตนเอง (Personal Analogy) เปรียบเทียบตนเองกบัส่ิงท่ีก าหนดให ้
  1.3  การอุปมาสัญลกัษณ์ (Symbolic Analogy)ใชส้ัญลกัษณ์เพื่ออธิบายลกัษณะของ

บางส่ิงท่ีก าหนดให ้
  1.4  การอุปมาเพอ้ฝัน (Fantasy Analogy) จินตนาการส่ิงท่ีก าหนดให้โดยมีขั้นตอน

การเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นน า ครูให้นักเรียนวาดภาพตามท่ีต้องการให้ท าให้ผู ้เรียน

ท างานตามปกติ เสร็จแลว้เก็บผลงานไวก่้อน 
   ขั้นตอนท่ี 2  ขั้ นส ร้างอุปมาแบบตรง เป รียบเทียบส่ิ งท่ี คุ้น เคยเป็นการ

เปรียบเทียบของสองส่ิงหรือมากกว่าโดยการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างเพื่อให้
ผูเ้รียนมองเห็นอีกมุมมองหน่ึง  

   ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ  เป็นการ
เปรียบเทียบตนเองกบัส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งท าตนเหมือนส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบเทียบและบรรยาย   
ส่ิงท่ีเกิดข้ึน เม่ือตนเองเป็นส่ิงนั้น 

   ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นอุปมาค าคู่ข ัดแยง้  ให้นักเรียนน าค าหรือวลีท่ีได้จากการ
เปรียบเทียบในขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3  มาประกอบเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายของค าคู่ขดัแยง้กนัใน
ตวัเอง ครูและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ 

   ขั้นตอนท่ี 5  ขั้นอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ 
   ขั้นตอนท่ี 6  ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค ์ครูให้นกัเรียนน าผลงานท่ี

ท าไวใ้นขั้นท่ี 1  ออกมาทบทวนใหม่และลองเลือกแนวคิดท่ีไดใ้หม่มาสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง   
 2.  กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้เกิดผลผลิตในดา้น

การคิดคน้ ประดิษฐ ์และคิดดดัแปลงใหเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ ไดส้ าเร็จ ประกอบดว้ย 
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  2.1  กระบวนการของผลงานนวตักรรม 
   2.1.1 ผลงานแปลกใหม่ในฐานะตน้คิด (New Product) 
   2.1.2 เทคนิคและวธีิการแปลกใหม่ในฐานะตน้คิด (New Techniques/ Method) 
   2.1.3 มีแนวคิดใหม่ท่ีแตกต่างซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะตน (New Concept) 

  2.2  กระบวนการของผลงานดดัแปลง 
   2.2.1  มีการแกไ้ขปรับปรุง  ดดัแปลง  ต่อเติมผลงานจากเดิมเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม มีการแกปั้ญหาและการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล (Resolution/Development) 
   2.2.2  มีเทคนิควธีิการท่ีมีการปรับปรุงมาจากของเดิม (Techniques) 
   2.2.3 การพฒันาแนวความคิดเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้น าไปสู่สร้างการสร้างผลงานใหม่ 
(Concept) 

  2.3 กระบวนการของผลงานสังเคราะห์ 
   2.3.1 เป็นกระบวนการซ่ึงเกิดจากการรวบรวมผลงานต่างๆโดยน าผลงานท่ีมี
อยู่เดิมมาสังเคราะห์จนเกิดเป็นส่ิงใหม่เกิดข้ึนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และมีการแก้ปัญหาท่ี
พอเพียงสมเหตุสมผล สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้(Resolution/Development) 
   2.3.2 เป็นการน าหลาย ๆ เทคนิคมาสังเคราะห์  สร้างจนเกิดผลงานใหม่ 
(Techniques) 
   2.3.3  เป็นการน าแนวคิดหลายๆแนวคิดมาสร้างเป็นแนวคิดหรือผลงานใหม่
(Concept) 
 3.  ลักษณะผลงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ลักษณะของผลงานคิดอย่าง
สร้างสรรค ์ประกอบดว้ย  
  3.1 ความคิดริเร่ิม (Originality)  
  3.2  ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) 
  3.3  ความยดืหยุน่ในการคิด (Flexibility) 
  3.4  ความละเอียดลออในการคิด (Elaboration) 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือ         
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์  
 2. ได้แนวทางในการประเมินกระบวนการและผลงานความคิดสร้างสรรค์และ              
ความพึงพอใจ 
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 3. เป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้ เก่ียวข้องกับการสอนได้จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการและความสนใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย” ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัดงัน้ี 
 1.  หลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
 2.  ความคิดสร้างสรรค ์
 3.  กิจกรรมศิลปะ 
 4.  เทคนิคซินเนคติกส์ 
 5.  เทคนิคการจดักลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) 
 6.  แนวคิดศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 

 7.   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
 1. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียน
เกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
  1.1 ความสามารถในการส่ือสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร                 
มีวฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
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  1.2 ความสามารถในการคิด   เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิด
สังเคราะห์  การคิดอยา่งสร้างสรรคก์ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การ
สร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูล
สารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ           
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  1.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ   
ต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน 
และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
  1.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม                    
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และ            
มีคุณธรรม 
 2. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 
  2.1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
  2.2 ซ่ือสัตยสุ์จริต 
  2.3 มีวนิยั 
  2.4 ใฝ่เรียนรู้ 
  2.5 อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  2.6 มุ่งมัน่ในการท างาน 
  2.7 รักความเป็นไทย 
  2.8 มีจิตสาธารณะ 
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หลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  สาระท่ี 1 ทศันศิลป์ 
  มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด 
       สร้างสรรค ์วเิคราะห์ วพิากษ ์ วจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์  
       ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และ
       ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
  มาตรฐาน ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และ 
       วฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม 
       ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 2. คุณภาพผูเ้รียน จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

  2.1 รู้และเข้าใจเก่ียวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการส่ือความหมาย 
สามารถใชศ้พัทท์างทศันศิลป์  อธิบายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์ มีทกัษะและเทคนิค
ในการใช้วสัดุอุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทศันศิลป์ วิเคราะห์เน้ือหาและ
แนวคิด  เทคนิควิธีการ  การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใช้เทคโนโลย ี   
ต่าง ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์งานท่ีเหมาะสมกบัโอกาส  สถานท่ี  รวมทั้งแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพสังคมดว้ยภาพลอ้เลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวจิารณ์คุณค่างานทศันศิลป์
ดว้ยหลกัทฤษฎีวจิารณ์ศิลปะ 

  2.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก 
เขา้ใจอิทธิพลของมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์งาน
ทศันศิลป์ในสังคม 
 3. ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  สาระท่ี 1 ทศันศิลป์ 
  มาตรฐาน ศ 1.1   สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์       

       วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก 
       ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้น 
       ชีวติประจ าวนั 
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ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.  4 - 6 
 
 

1.  วเิคราะห์การใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบใน 
การส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ 

  ทศันธาตุและหลกัการ 
ออกแบบ 

2.  บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์  
โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์  

  ศพัทท์างทศันศิลป์ 

 3.  วเิคราะห์การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และเทคนิคของ 
ศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

  วสัดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของ 
ศิลปิน ในการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

ม.  4 – 6 4.  มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์ และ
กระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทศันศิลป์ 

  เทคนิควสัดุอุปกรณ์ 
กระบวนการในการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

5.  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยตี่าง ๆ  
โดยเนน้หลกัการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

  หลกัการออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ดว้ยเทคโนโลย ี

6.  ออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะกบัโอกาสและ 
สถานท่ี 

  การออกแบบงานทศันศิลป์ 

7.  วเิคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินใน 
การเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเน้ือหา  
เพื่อสร้างสรรคง์านทศันศิลป์  

  จุดมุ่งหมายของศิลปินในการ 
เลือกใชว้สัดุ  อุปกรณ์  เทคนิคและ 
เน้ือหาในการสร้างงานทศันศิลป์ 

8.  ประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์ โดยใชท้ฤษฎี 
การวจิารณ์ศิลปะ 

  ทฤษฎีการวจิารณ์ศิลปะ 

9.  จดักลุ่มงานทศันศิลป์เพ่ือสะทอ้นพฒันาการและ 
ความกา้วหนา้ของตนเอง 

  การจดัท าแฟ้มสะสมงานทศันศิลป์ 

10.  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจาก
แนวคิดและวธีิการสร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 

  การสร้างงานทศันศิลป์จากแนวคิด 
และวธีิการของศิลปิน 

 

 มาตรฐาน ศ 1.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และ 
      วฒันธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม       
      ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 
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ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.  4 – 6 1.  วเิคราะห์ และเปรียบเทียบงาน 

ทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและ 
รูปแบบตะวนัตก 

  งานทศันศิลป์รูปแบบตะวนัออกและ 
ตะวนัตก 

2.  ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมี 
ช่ือเสียง และบรรยายผลตอบรับของ 
สงัคม 

  งานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 

3.  อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของ 
วฒันธรรมระหวา่งประเทศท่ีมีผลต่อ 
 งานทศันศิลป์ในสงัคม 
 

  อิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่งประเทศท่ีมี 
ผลต่องานทศันศิลป์ 

 
ความคิดสร้างสรรค์ 

 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
 ในปัจจุบนัการแข่งขนัมีมากข้ึน ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคสู์งยอ่มประสบผลส าเร็จ และ
เป็นท่ียอมรับกนัแลว้วา่คนทุกคนลว้นมีความคิดสร้างสรรค์ แต่มากน้อยไม่เท่ากนั ซ่ึงในเร่ืองของ
ความคิดสร้างสรรคน์ั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกมาเสนอดงัต่อไปน้ี  
 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
 กิลฟอร์ด (Guilford, 1950, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2546: 3)  ได้อธิบายว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นลกัษณะการคิด เอนกอนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ 
หลายมุม คิดไดก้วา้งไกล ซ่ึงความคิดเช่นน้ีจะน าไปสู่การคิดประดิษฐ์ส่ิงแปลกใหม่รวมถึงการคิด 
คน้พบวิธีการ แกปั้ญหาไดส้ าเร็จดว้ย และเขายงัอธิบายเพิ่มเติมความคิดอเนกอนยัว่าประกอบดว้ย 
ลกัษณะความคิดริเร่ิม 
 ทอแรนซ์ (Torrance, 1962: 16) ไดใ้ห้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไวว้่า หมายถึง 
เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรคผ์ลิตผล หรือส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีไม่รู้จกัมาก่อน 
ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจเกิดจากการรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้จากประสบการณ์แล้วเช่ือมโยงกบั
สถานการณ์ใหม่ๆ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงสมบูรณ์อย่างแท้จริง อาจออกมาในรูปของ
ผลิตผลทางศิลปะ วรรณคดี วทิยาศาสตร์ หรืออาจเห็นเพียงขบวนการเท่านั้น 
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 วอลเลซ และโคแกน (Wallach and Kogan, 1965: 13-20)  ไดก้ล่าววา่ความคิดสร้างสรรค ์
หมายถึง ความคิดโยงสัมพนัธ์ คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคคื์อคนท่ีสามารถคิดอะไรไดอ้ยา่งสัมพนัธ์
กนัเป็นลูกโซ่ เช่น เม่ือเห็นค าวา่ปากกาก็นึกถึงกระดาษ ดินสิ ขวดหมึก โต๊ะ เกา้อ้ี และสมุดบนัทึก 
ฯลฯ ยิง่คิดไดม้ากเท่าไร ยิง่แสดงถึงศกัยภาพดา้นความคิดสร้างสรรคม์ากเท่านั้น 

 เอ็ดวาร์ด เดอ โบโน  (Edward De Bono, 1972)  ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์  คือ 
ความสามารถในการมองหาทางเลือกหลายทิศทาง โดยการคิดอย่างรอบด้าน คลอบคลุมทั้ ง           
ในแนวกวา้งและแนวลึก ตลอดจนสามารถสร้างแนวคิดใหม่ ซ่ึงอาจต่างไปจากแนวความคิดเดิม
บา้งเล็กนอ้ย หรือแปลกไปจนไม่คงแนวความคิดเดิมไวเ้ลย 
 ขวญัตา ทุนเทพย ์ (2545: 10)  ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าหมายถึง 
ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดหาค าตอบหลาย ๆ ค าตอบเพื่อสนองต่อส่ิงเร้า ท าให้
เกิดการคิดท่ีหลากหลาย สามารถเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ ผสมผสานใหเ้กิดส่ิงใหม่และแปลกแตกต่างไป
จากคนอ่ืน ซ่ึงประกอบดว้ยความคิดคล่อง ความคิดริเร่ิม ความคิดยดืหยุน่ และความคิดละเอียดลออ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนในระดับท่ีแตกต่างกันและ
สามารถส่งเสริมพฒันาข้ึนได ้
 สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 2)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของความคิดสร้างสรรคไ์ว้
ดงัน้ี 
 1.  ความคิดสร้างสรรค์เป็นเร่ืองท่ีสลับซับซ้อนยากแก่การให้จ  ากัดความท่ีแน่นอน
ตายตวั 
 2.  ถา้พิจารณาความคิดสร้างสรรคใ์นเชิงผลงาน ( Product) ผลงานนั้นตอ้งเป็นผลงาน
ท่ีแปลกใหม่และมีคุณค่า กล่าวคือ ใช้ได้โดยมีคนยอมรับ ถา้พิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในเชิง
กระบวนการ (Process)  กระบวนการคิดความคิดสร้างสรรค์ คือ การเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงของหรือ
ความคิดท่ีแตกต่างกนัมากเขา้ดว้ยกนั ถา้พิจารณาความคิดสร้างสรรค์เชิงบุคคล บุคคลนั้นจะตอ้ง
เป็นบุคคลท่ีแปลก เป็นตวัของตวัเอง (Originally) เป็นผูท่ี้มีความคิดคล่อง (Fluency) มีความคิด
ยดืหยุน่ (Flexibility) และมีความสามารถใหร้ายละเอียดในความคิดนั้น ๆได ้(Elaboration) 
 อารี พนัธ์มณี (2544: 35)  ไดก้ล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง  ความสามารถใน
การคิดคน้ส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์และเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่สังคม และผลจาก 
การคน้พบส่ิงน้ีก็จะน าไปสู่การคิดประดิษฐส่ิ์งแปลกใหม่อ่ืน ๆ ติดตามมาดว้ย 
 ประสาร มาลากุล  ณ อยุธยา  (2545: 16)  ไดใ้ห้ความหมายของความคิดสร้างสรรคว์่า 
หมายถึง ความคิดท่ีมุ่งแกปั้ญหา หรือประดิษฐ์คิดคน้ในแนวทางท่ีใหม่แปลกแตกต่างจากเดิม และ 
มีคุณค่าประโยชน์  
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 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546: 7)  ได้กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความ 
สามารถของสมองท่ีติดไดก้วา้งไกลหลายแง่มุม เรียกวา่ ความคิดแบบอเนกนยั ซ่ึงท าใหเ้กิดความคิด
แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมเป็นความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั  
เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซ่ึงเป็นลักษณะ
ส าคัญของความคิดสร้างสรรค์อันน าไปสู่การประดิษฐ์หรือคิดค้นส่ิงแปลกใหม่ หรือเพื่อการ
แกปั้ญหา ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการบูรณาการจากประสบการณ์หรือความรู้ทั้งหมดท่ีผา่นมา 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 33) ได้กล่าวว่าการคิดสร้างสรรค์  หรือการออกแบบ
สร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลกัษณะอเนกนยั ท่ีท  าให้เกิดการคน้พบส่ิงแปลกใหม่
ดว้ยการดดัแปลง ปรับปรุงผสมผสานรวมถึงการประดิษฐแ์ละคน้พบส่ิงต่าง ๆ เป็นการคิดทั้งเหตุผล 
และจินตนาการจนเกิดผลงาน สามารถพฒันาไดด้ว้ยการท ากิจกรรมอิสระในการคิดการสังเกต 
 สุวิทย ์มูลค า (2547: 9) ไดอ้ธิบายไวว้า่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทางความคิด
ท่ีมีความส าคญัต่อเด็ก ท าให้เด็กสามารถสร้างความคิด สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อสถานการณ์หรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีก าหนดไว ้ความคิดสร้างสรรค์คือพลงัทางความคิดท่ีเด็ก ๆ ทุกคนมีมาแต่ก าเนิด 
หากไดรั้บการกระตุน้ การพฒันาพลงัแห่งการสร้างสรรคจ์ะท าให้เด็กเป็นคนมีอิสระทางความคิด  
มีความคิดท่ีฉีกกรอบและสามารถหาหนทางในการท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ไดเ้สมอ 
 อารี พนัธ์มณี (2547: 45) ไดใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรคว์า่หมายถึง ความคิด
จินตนาการประยกุตท่ี์สามารถนาไปสู่ส่ิงประดิษฐ ์คิดคน้พบส่ิงใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี เป็นความคิด
ในลกัษณะท่ีคนอ่ืนคาดคิดไม่ถึงหรือมองขา้ม เป็นความคิดหลากหลาย คิดไดก้วา้งไกล มีทั้งปริมาณ 
และคุณภาพ อาจเกิดจากความคิดผสมผสานเช่ือมโยงระหวา่งความคิดใหม่ ๆ กบัประสบการณ์เดิม 
ใหเ้กิดส่ิงใหม่ท่ีแกปั้ญหาและเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดท่ีหลากหลาย แปลกใหม่ สามารถเช่ือมโยงจากส่ิงหน่ึงไปหาหลาย ๆ ส่ิงใด อาจมีการ
เปล่ียนแปลง ปรับปรุงหรือประยุกต์ให้เกิดความสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 
 บุคคลทีม่ีความคิดสร้างสรรค์  (Creative Person) 
 หมายถึง  ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมา แมคคินนอน (Mackinnon, 
1960, อา้งถึงใน อารี รังสินนัท์, 2528: 11)  ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์ พบวา่  
ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็นผูท่ี้ต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา (Alert)  มีความสามารถในการใช้สมาธิ       
มีความสามารถในการพิ นิจพิ เคราะห์ความคิดอย่างถ่ีถ้วน  เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและมี
ความสามารถในการสอบสวน  คน้หารายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งละเอียดกวา้งขวาง  
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คุณลกัษณะอีกประการหน่ึงก็คือ  เป็นผูท่ี้เปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ อยา่งไม่หลีกเล่ียง (Openness 
to Experience)  ชอบแสดงออกมากกวา่ท่ีจะเก็บกดไว ้ และยงักล่าวเพิ่มเติมวา่สถาปนิกท่ีมีความคิด
สร้างสรรคสู์งมกัเป็นคนท่ีรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดดี้กวา่สถาปนิกท่ีมีความคิดสร้างสรรคต์ ่า   
 กูซ (Gouth, 1961, อา้งถึงใน อารี รังสินนัท,์ 2528: 11) ไดศึ้กษากบันกัศึกษาวทิยาศาสตร์
ก็พบผลสอดคลอ้งกนั   
 กรีซวอล (Griswald, 1966, อา้งถึงใน อารี รังสินนัท,์ 2528: 11) ยงัพบอีกวา่บุคคลดงักล่าว
จะมองเห็นลู่ทางท่ีจะแก้ปัญหาได้ดีกว่า เน่ืองจากมีความตั้ งใจดี มีการรับรู้เร็วและง่าย และมี
แรงจูงใจสูง 
 ครอพเล่ย ์(Cropley, 1970, อา้งถึงใน อารี รังสินนัท์, 2528: 11) ไดส้รุปลกัษณะพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ไว ้4 ประการ กล่าวคือ เป็นผูมี้ประสบการณ์กวา้งขวาง มีความ
เต็มใจจะเส่ียง  มีความรักท่ีจะกา้วไปขา้งหน้า  และมีความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดได้
อยา่งคล่องแคล่วในระดบัสูง 
 ฮิลการ์ด และแอทคินสัน (Hilgard and Atkinson,1956, อ้างถึงใน อารี รังสินันท์ ,  
2528: 11) ไดเ้พิ่มเติมคุณลกัษณะวา่ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นผูมี้ความคิดอิสระ ไม่ชอบตามอยา่ง
ใคร  ชอบคิดหรือท าส่ิงซบัซอ้นหรือแปลกใหม่  และมีอารมณ์ขนั    
 กิลฟอร์ด (Guilfod, 1957, อ้างถึงใน อารี รังสินันท์ , 2528: 11)พบว่าผูท่ี้ มีความคิด
สร้างสรรค์ เป็นผูท่ี้มีความอดทนต่อส่ิงท่ียงัไม่แน่ชดั และเป็นผูท่ี้เต็มใจท่ีจะท างานหนกัและอุทิศ
เวลาเพื่องาน ทั้งยงัเป็นบุคคลท่ีมีความคิดยดืหยุน่ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงจากการยึดถือวธีิการเก่า ๆ มา
สู่แนวใหม่ ๆ  
 มาสโล (Maslow, 1953, อ้างถึงใน อารี รังสินันท์ , 2528: 12)  ) ได้ให้ค  าอธิบายว่า 
บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ มีความแตกต่างไปจากบุคคลโดยทัว่ไปในลกัษณะเฉพาะบางอยา่ง 
คือ  มีความเป็นตวัของตวัเองและไม่ขลาดกลวัต่อส่ิงท่ีเขายงัไม่ทราบต่อส่ิงลึกลบัและน่าสงสัย  
หรือประหลาดใจ แต่กลบัรู้สึกพอใจและต่ืนเตน้ท่ีจะเผชิญกบัส่ิงเหล่านั้น   
 สตาคเวคเตอร์ (Starkweather, 1962, อา้งถึงใน อารี รังสินันท์, 2528: 11) พบว่า ผูท่ี้มี
ความคิดสร้างสรรค์เป็นผูท่ี้ไม่ยอมคล้อยตามความคิดเห็นของคนอ่ืนอย่างง่ายดาย  และมีความ
มานะบากบัน่อยา่งท่ีสุด ท่ีจะท างานท่ียากและค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นใหส้ าเร็จจนได ้   
 ฟรอม (Fromm, 1963, อา้งถึงใน อารี รังสินนัท์, 2528: 12) กล่าวถึงลกัษณะของคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคไ์วค้่อนขา้งละเอียดดงัน้ี    
 1.  มีความรู้สึกท่ึง  ประหลาดใจท่ีพบท่ีเห็นของใหม่ท่ีน่าท่ึง (Capacity to be Puzzled)  
หรือประหลาดใจ สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือของใหม่ ๆ  
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 2.   มีสมาธิสูง (Ability to Concentrate)  การท่ีจะสร้างส่ิงใดได้  คิดอะไรออกก็ต้อง
ไตร่ตรองในเร่ืองนั้นเป็นเวลานาน  ผูท่ี้สร้างสรรค์จ  าเป็นจะตอ้งมีความสามารถท าจิตใจให้เป็น
สมาธิ 
 3.   สามารถท่ีจะยอมรับส่ิงท่ีไม่แน่นอนและส่ิงท่ีเป็นขอ้ขดัแยง้  และความตึงเครียดได ้
(Ability to Accept Conflict and Tension) 
 4. มีความเต็มใจท่ีจะท าส่ิ งต่าง ๆ ท่ี เกิด ข้ึนใหม่ ทุกว ัน (Willingness to be Born 
Everyday) คือ มีความกลา้หาญและศรัทธาท่ีจะผจญต่อส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ทุก ๆ วนั   
 ทอแรนซ์ (Torrance, 1963, อา้งถึงใน อารี รังสินนัท์, 2528: 12)  พบว่า  วิธีการเรียนรู้
ของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคช์อบการเรียนรู้โดยการตั้งค  าถาม  ซกัถาม  เสาะแสวงหา  ทดลอง  
เพื่อพยายามท่ีจะคน้พบความจริงหรือค าตอบดว้ยตนเอง 
 แมสัน (Mason, 1960, อา้งถึงใน อารี รังสินันท์, 2528: 12)  ได้อธิบายส่ิงท่ีค้นพบว่า  
ความคิดสร้างสรรค์เป็นเร่ืองของความสามารถในการ  “เช่ือมโยง”  คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูง  
สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว  ตั้งแต่สองส่ิงข้ึนไปให้สัมพนัธ์กนั  โดยท่ีความสัมพนัธ์เช่นนั้น     
ไม่เคยมีมาก่อน  และสามารถมองเห็นความสัมพนัธ์นั้นได ้ ในขณะท่ีคนท่ีมีความคิดสร้างสรรคต์ ่า
มองขา้มไป   
 เมคนิค (Mednick, 1961, อา้งถึงใน อารี รังสินนัท์, 2528: 12)  ไดข้ยายความหมายของ
กระบวนการคิดแบบ  “โยงสัมพนัธ์”  ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองวา่ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์
จะเป็นผูท่ี้สามารถคิดโยงสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองต่าง ๆ ท่ีแปลกใหม่ไดม้ากกว่า
และมีประสิทธิภาพกวา่ผูท่ี้คิดในทิศทางเดียว 
 โรเจอร์ (Rogers, 1959, อา้งถึงใน อารี รังสินนัท์, 2528: 13) ไดนิ้ยามลกัษณะของคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
 1.   เผชิญกบัประสบการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ถอยหนี หรือรับประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่หลีกเล่ียง
หนีหรือหลบถอย 
 2.   ท างานเพื่อความสุขของตนเอง มิใช่เพื่อหวงัการประเมินผล หรือยกยอ่งจากผูอ่ื้น 
 3.  มีความสามารถในการคิดและประดิษฐ์ต่าง ๆ  
 จากผลการศึกษาวิจยัอยา่งกวา้งขวาง เร่ืองลกัษณะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีขอ้
พึงสังเกตว่าคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้จากการศึกษา  ส่วนใหญ่จะพบ
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั  สอดคลอ้งกนั และขยายความคิดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมลกัษณะต่าง ๆ มาก
ยิง่ข้ึน จะเห็นไดว้า่คุณลกัษณะท่ีขดักนัจะไม่ปรากฏเลย  
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 ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์มีดงัน้ี 
 1. มีความสามารถในการคิดพลิกแพลงแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงดว้ยดี 
 2. ไม่ชอบท าตามอยา่งผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผล 
 3. มีจิตใจจดจ่อและผกูพนักบังาน  และมีความอดทนอยา่งทรหด 
 4. เป็นผูท่ี้ไม่ยอมเลิกลม้อะไรง่าย ๆ หรือเป็นนกัสู้ท่ีดี 
 5. มีความคิดค านึงหรือจินตนาการสูง 
 6. มีลกัษณะความเป็นผูน้ า 
 7. มีลกัษณะข้ีเล่น  ร่ืนเริง 
 8. ชอบรับประสบการณ์ใหม่ ๆ  
 9. นบัถือตนเองและเช่ือมัน่ในตนเองสูง 
                 10. มีความคิดอิสระและยดืหยุน่ 
                 11. ยอมรับและสนใจส่ิงแปลก ๆ  
                 12. มีความซบัซอ้นในการรับรู้ 
                 13. กลา้หาญ  กลา้เผชิญความจริง 
                 14. มิค่อยเคร่งครัดกบัระเบียบแบบแผน 
                 15. ไม่ยึดมัน่ (Dogmatism)  ในส่ิงหน่ึงส่ิงใดจนเกินไป  ชอบท างานเพื่อความสุขและ
ความพอใจของตนเอง 
                 16. มีอารมณ์ขนั 

 ทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัความคิดสร้างสรรค์ 
 การศึกษาค้นควา้เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ในคร้ังน้ี ได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญา (Structure of Intellect Model) ของกิลฟอร์ด (Guilford)  ซ่ึงได้อธิบาย
โครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองในลกัษณะ ดงัภาพท่ี 2 (อารี รังสินนัท,์ 2528: 24-29) 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2   แสดงแบบจ าลองโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองของกิลฟอร์ด (Guilford)  
ท่ีมา: อารี รังสินนัท,์ ความคิดสร้างสรรค์, พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2528), 24-29. 
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 จากโครงสร้างของสมรรถภาพทางสมองหรือโครงสร้างทางสติปัญญา  กิลฟอร์ด
(Guilford) ไดแ้บ่งสมรรถภาพออกเป็น 3 มิติ ดงัน้ี 
 มิติท่ี 1: เน้ือหา (Content) มิติแทนเน้ือหาขอ้มูล หรือส่ิงเขา้ท่ีเป็นส่ือในการคิดท่ีสมอง
รับเขา้ไปคิด แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 
 1.  ภาพ (Figural) หมายถึง ข้อมูล หรือส่ิงเร้าท่ีเป็นรูปธรรม หรือรูปท่ีแน่นอน ซ่ึง
บุคคลสามารถรับรู้และท าใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิดได ้เช่น ภาพ เป็นตน้ 
 2.  สัญลกัษณ์ (Symbolic) หมายถึง ขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ีอยูใ่นรูปเคร่ืองหมายต่าง ๆ เช่น 
ตวัอกัษร โน๊ตดนตรี รวมทั้งสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดว้ย 
 3.  ภาษา (Semantic) หมายถึง ขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ีอยูใ่นรูปของถอ้ยค า ท่ีมีความหมาย
ต่าง ๆ กนั สามารถใชติ้ดต่อส่ือสารได ้เช่น พอ่ แม่ เพื่อน ชอบ โกรธ และเสียใจ เป็นตน้ 
 4.  พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นการแสดงออก กิริยา อาการ การกระท า
ท่ีสามารถสังเกตเห็น รวมทั้งทศันคติ การรับรู้ การคิด เช่น การยิม้ การหัวเราะ การสั่นศีรษะ และ
การแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ 
 มิ ติ ท่ี  2 : วิธีการคิด หมายถึง มิ ติ ท่ีแสดงลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
กระบวนการคิดของสมองแบ่งออกตามล าดบัได ้5 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  การรู้การเขา้ใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถในการตีความของสมอง เม่ือ
เห็นส่ิงเร้าแล้วเกิดการรับรู้ เข้าใจในส่ิงนั้น และบอกได้ว่าเป็นอะไร เช่น เม่ือเห็นของเด็กเล่น    
รูปร่างกลม ท าดว้ยยางผวิเรียบ ก็บอกไดว้า่เป็นลูกบอล 
 2. การจ า (Memory) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสมความรู้และขอ้มูลต่าง ๆ
ไวไ้ด้ และสามารถระลึกได้เม่ือต้องการ เช่นการจ าสูตรคูณ การจ าหมายเลขประจ าตวั การช้ีตวั
คนร้ายได ้
 3.  การคิดแบบอเนกนัย หรือความคิดกระจาย (Divergent Thinking) หมายถึง ความ 
สามารถในการคิดตอบสนองต่อส่ิงเร้าได้หลายรูปแบบ หลายแง่หลายมุมแตกต่างกันไป เช่น 
หนังสือพิมพ์ใช้ท าอะไรได้บ้าง ให้บอกมาให้มากท่ีสุด ผูท่ี้คิดได้มากแปลกมีเหตุมีผล คือ  ผูท่ี้มี
ความคิดอเนกอนยั และกิลฟอร์ด (Guilford) อธิบายวา่ความคิดอเนกอนยั ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์
นัน่เอง จากตวัอยา่งแสดงค าตอบไดโ้ดยเขียน ดงัภาพท่ี 3 ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 3   แสดงค าตอบของความคิดแบบอเนกนยั 
 

  จากภาพท่ี 3 อธิบายได้ว่า ความคิดแบบอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย คือ     
การคิดตอบสนองไดห้ลายรูปแบบ หลายทิศทางจากส่ิงเร้าเดียว 
 4.  การคิดแบบอเนกนยั หรือความคิดรวม (Convergent Thinking) หมายถึง เป็นความ 
สามารถในการคิดหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด จากขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ีก าหนดและค าตอบท่ีถูกตอ้ง ก็มีเพียง
ค าตอบเดียว จากตวัอยา่งแสดงค าตอบ โดยเขียนเป็นภาพท่ี 4 ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 การเปรียบเทียบความคิดอเนกนยักบัความคิดเอกนยั  ตามแผนผงั 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4   แสดงค าตอบของการคิดแบบอเนกนยั และการเปรียบเทียบค าตอบของความคิด         
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                อเนกนยัและค าตอบของความคิดแบบเอกนยั 
  จากภาพอธิบายไดว้่า ความคิดแบบเอกนยัหรือความคิดรวม คือ การคิดตอบสนอง
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพียงวธีิเดียวจากส่ิงเร้าหลายวธีิ 
 5.  การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตีราคาลงสรุปโดยอาศยั
เกณฑท่ี์ดีท่ีสุด  
 มิติท่ี 3: ผลของการคิด หมายถึง มิติท่ีแสดงผล (Product) ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานทาง
สมอง หรือกระบวนการคิดทางสมอง หลังจากสมองได้รับข้อมูลหรือส่ิงเร้าจากมิติท่ี 1 และ
ตอบสนองต่อขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ีไดรั้บในมิติท่ี 1 และมิติท่ี 2  นัน่เอง ซ่ึงผลของการคิดแบ่งออกเป็น 
6 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  หน่วย (Units) หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัและแตกต่างไปจากส่ิงอ่ืน ๆ เช่น 
คน แมว สุนขั กระดานด า และบา้น เป็นตน้ 
 2.  จ าพวก (Classes) หมายถึง ประเภท หรือจ าพวก หรือกลุ่มของหน่วยท่ีมีคุณสมบติั
หรือลกัษณะร่วมกนั เช่น สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ไดแ้ก่ คน สุนขั ช้าง หรือประเภทผลไม ้ไดแ้ก่ เงาะ 
ล าไย และล้ินจ่ี เป็นตน้ 
 3.  ความสัมพนัธ์ (Relations) หมายถึง ผลของการเช่ือมโยงความคิดของประเภทหรือ
หลายประเภทเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัลกัษณะบางประการเป็นเกณฑ์ ความสัมพนัธ์น้ีอาจจะอยูใ่นรูป
ของหน่วยกับหน่วย ข าพวกกับจ าพวก หรือระบบกับระบบก็ได้ เช่น คนคู่กับบ้าน นกคู่กับรัง       
ปลาคู่กบัน ้า  และเสือคู่กบัป่า เป็นตน้ เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัท่ีอยูอ่าศยั 
 4.  ระบบ (Systems) หมายถึง การเช่ือมโยงกลุ่มกับส่ิงเร้า โดยอาศยักฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบแบบแผนบางอยา่ง เช่น 1, 3, 5, 7 และ 9 เป็นระบบเลขค่ี เป็นตน้ 
 5.  การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การเปล่ียนแปลงปรับปรุง ดัดแปลง 
ตีความ ขยายความ ให้นิยามใหม่ หรือการจดัองค์ประกอบของส่ิงเร้าหรือขอ้มูลออกมาในรูปใหม่ 
เช่น การเปล่ียนรูปส่ีเหล่ียมเป็นเส้นตรงส่ีเส้น 
                                                 แปลงรูป  
 6.  การประยุกต์ (Implications) หมายถึง การคาดคะเนหรือท านายจากข้อมูล ส่ิงท่ี

ก าหนดให ้เช่น คาดวา่เป็นกระต่าย เป็นตน้ 
 จะเห็นไดว้า่โครงสร้างของสมรรถภาพทางสมอง หรือการวดัเชาวปั์ญญาของกิลฟอร์ด 
(Guilford) แบ่งออกเป็น 120 เซลล์ หรือ 120 องค์ประกอบ โดยในแต่ละตัวจะประกอบด้วย     
หน่วยยอ่ยของสามมิติ เรียงจากเน้ือหา-วธีิการคิด-ผลของการคิด (Concept-Operation-Product) 
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 จากทฤษฏีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) แสดงให้เห็นว่าการคิด
แบบอเนกนยัหรือการคิดแบบกระจายมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์ในแง่ของ
การคิดหลายทิศทาง แปลกใหม่ ซ่ึงเป็นบ่อเกิดในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน แมสัน 
(Mason) ได้อธิบายส่ิงท่ีเขาค้นพบว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นเร่ืองของความสามารถในการ
เช่ือมโยง คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูง สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีมีอยู่แล้วตั้ งแต่สองส่ิงข้ึนไปให้
สัมพนัธ์กนั โดยท่ีความสัมพนัธ์เช่นนั้นไม่เคยมีมาก่อน และสามารถมองเห็นความสัมพนัธ์นั้นได ้
ขณะท่ีคนมีความคิดสร้างสรรค์ต ่ามองขา้มไป  มาสโล (Maslow) ได้กล่าวว่า บุคคลท่ีมีความคิด
สร้างสรรคมี์ความแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืนโดยทัว่ไปในลกัษณะเฉพาะอยา่ง คือ มีความเป็นตวัของ
ตวัเอง และไม่ขลาดกลัวต่อส่ิงท่ีเขายงัไม่ทราบ ต่อส่ิงท่ีลึกลับและน่าสงสัยหรือประหลาดใจ         
แต่กลบัรู้สึกพอใจและต่ืนเตน้ท่ีจะเผชิญกบัส่ิงเหล่านั้น   เกล (Gale) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์
เป็นคุณลกัษณะท่ีมีอยู่ในทุกคน และฮาเก ก็ยงัสนับสนุนอีกว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีข้ึนกับ
บุคคลตั้งแต่แรกเกิด และเป็นคุณลกัษณะท่ีส่งเสริมใหพ้ฒันาข้ึนได ้(อารี พนัธ์มณี, 2546: 15-74) 
 เอ็ดวาร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono, 1970, อา้งถึงใน ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์, 2546: 
15-16)) ไดเ้สนอทฤษฏีเก่ียวกบัการคิดโดยไดจ้  าแนกการคิดเป็น 2 ชนิด คือ Lateral Thinking และ 
Vertical Thinking  ซ่ึง เดอ โบโน ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
 1.  Lateral Thinking เป็นการคิดท่ีมีการสร้างความคิดท่ีหลากหลาย (Generative) หรือ
สร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย จุดประสงคข์อง Lateral Thinkingเป็นการคิดท่ีเคล่ือนออกจากแนวคิด
หน่ึงหรือแนวทางอ่ืนไปยงัแนวคิดอ่ืน เป็นการคิดท่ีมีการหลีกหนีจากแนวคิดแบบเดิม การคิด
ลกัษณะน้ีจะตระหนกัถึงการแกปั้ญหาท่ีไม่เพียงพอ แต่พยายามหาวิธีการท่ีดีกวา่ (Lateral Thinking) 
จะไม่พยายามพิสูจน์ส่ิงต่างๆ แต่จะเป็นการส ารวจและสร้างความคิดท่ีหลากหลาย 
 2.  Vertical Thinking เป็นการคิดเชิงตรรกะแบบดั้งเดิม (Traditional Logical Thinking) 
โดยมีการด าเนินการตามทิศทางจากภาวะของขอ้มูลหน่ึงไปยงัภาวะหน่ึง เป็นลักษณะท่ีมีความ
ต่อเน่ือง เป็นการคิดท่ีเป็นลกัษณะการเลือก (Selective) โดยจะมีการตดัสินและแสวงหาเพื่อพิสูจน์
และสร้างความสัมพันธ์ เป็นการคิดในลักษณะท่ีมีความคงท่ีเพื่อหาค าตอบใดค าตอบหน่ึง             
ซ่ึงแตกต่างจาก  Lateral Thinking  ท่ีเป็นการคิดในลกัษณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลา    
 เดวิส (Davis, 1973, อา้งถึงใน กรมวิชาการ, 2535: 6-7)  ได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกบั
ความคิดสร้างสรรคข์องนกัจิตวิทยาท่ีไดก้ล่าวถึงทฤษฏีของความคิดสร้างสรรคโ์ดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 
ๆได ้4 กลุ่ม คือ 
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 1.  ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคน 
เช่น Freud and Kris ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการเกิดความคิดสร้างสรรคว์า่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็น
ผลมาจากความขดัแยง้ภายในจิตใตส้ านึกระหวา่งแรงขบัทางเพศ (Libido) กบัความรู้สึกรับผิดชอบ
ทางสังคม (Social Conscience) ส่วน Kubie and Rugg ซ่ึงเป็นนกัจิตวิทยาแนวใหม่กล่าววา่ ความคิด
สร้างสรรคเ์กิดข้ึนระหวา่งการรู้สติกบัจิตใตส้ านึกซ่ึงอยูใ่นขอบเขตของจิตท่ีเรียกวา่ จิตก่อนส านึก 
 2.  ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุ่มน้ีมีแนวความคิด
เก่ียวกบัเร่ืองความคิดสร้างสรรค์วา่ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยเน้นท่ีความส าคญัของ
การเสริมแรงตอบสนองท่ีถูกตอ้งกบัส่ิงเร้าเฉพาะสถานการณ์ นอกจากน้ียงัเน้นความสัมพนัธ์ทาง
ปัญญา คือ การโยงความสัมพนัธ์จากส่ิงเร้าหน่ึงไปยงัส่ิงต่าง ๆ ท าให้เกิดความคิดใหม่ หรือส่ิงใหม่
เกิดข้ึน 
 3. ทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์เชิงมานุษยนิยม  นักจิตวิทยาในกลุ่มน้ีมีแนวคิดว่า 
ความคิดสร้างสรรค์มีติดตวัมาแต่ก าเนิด  ผูท่ี้สามารถน าความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ คือ ผูท่ี้มี  
สัจจะธรรมแห่งตน คือ รู้จกัตนเอง พอใจตนเอง และใช้ตนเองเต็มตามศกัยภาพของตน มนุษยจ์ะ
สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคนออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ีนั้น ข้ึนอยู่กบัการสร้างสภาวะหรือ
บรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวย ได้กล่าวถึงบรรยากาศท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์ว่าประกอบด้วย ความ
ปลอดภยัในเชิงจิตวิทยา ความมัน่คงของจิตใจ ความปรารถนาท่ีจะเล่นกบัความคิด และการเปิด
กวา้งท่ีจะรับประสบการณ์ใหม่ 
 4.  ทฤษฏี AUTA ทฤษฏีสุดทา้ยน้ีเป็นรูปแบบของการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้
เกิดข้ึนในตวับุคคล โดยมีแนวคิดวา่ความคิดสร้างสรรคน์ั้นมีอยูใ่นมนุษยทุ์กคน และสามารถพฒันา
ใหสู้งข้ึนได ้การพฒันาความคิดสร้างสรรคต์ามรูปแบบ AUTA ประกอบดว้ย 
  4.1  การตระหนกั (Awareness) คือ ตระหนกัถึงความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ 
ท่ีมีต่อตนเอง  สังคม  ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  และตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมีอยู่ใน
ตนเองดว้ย 
  4.2  ความเขา้ใจ (Understanding) คือ มีความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง ในเร่ืองราว
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์
  4.3  เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู้เทคนิควิธีในการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
ทั้งท่ีเป็นเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 
  4.4  การตระหนกัในความจริงของส่ิงต่าง ๆ (Actualization) คือ การรู้จกัหรือตระหนกั
ในตนเอง พอใจในตนเอง  และพยายามใช้ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ   รวมทั้ งการเปิดกว้าง                
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รับประสบการณ์ต่าง ๆ โดยมีการปรับตวัได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษยด์้วยกนั  
การผลิตผลงานดว้ยตนเองและการมีความคิดท่ียืดหยุน่เขา้กบัทุกรูปแบบของชีวติ 
 จากทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ท่ีกล่าวมาแล้วนั้น สรุปไดว้่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
คุณลกัษณะหน่ึงท่ีมีในบุคคลทุกคน เป็นกระบวนการคิดแบบอเนกนยั ท่ีสามารถพฒันาให้สูงข้ึนได้
โดยอาศยัการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวย ส่งเสริมให้เกิดการคิดให้หลากหลาย คิดแปลก
ใหม่ไปจากความคิดเดิม  ตลอดจนรู้จกัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์จากส่ิงหน่ึงไปยงัส่ิงต่าง ๆ ได้จาก
ความคิดมีการถ่ายทอดผา่น การลงมือปฏิบติั ทดลอง จนเกิดเป็นผลงานใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมา 
 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
 กิลฟอร์ด (Guilford, 1950, อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี, 2544: 39)  ได้อธิบายว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองท่ีติดไดก้วา้งไกลหลายทิศทางหรือเรียกวา่ลกัษณะการคิด
อเนกอนยั หรือการคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking) ซ่ึงประกอบดว้ย   
 1.  ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา หรือความคิดง่าย ๆ ความคิดริเร่ิม หรือท่ีเรียกว่า Wild Idea เป็นความคิดท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและ
ประยุกต์ให้เกิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน เช่น การคิดเคร่ืองบินได้ส าเร็จ ก็ไดแ้นวคิดจากการท าเคร่ืองร่อน 
เป็นตน้ ความคิดริเร่ิมจ าตอ้งอาศยัความกล้าคิด กล้าลอง เพื่อทดสอบความคิดของตน บ่อยคร้ังท่ี
ความคิดริเร่ิมจ าตอ้งอาศยัความคิดจินตนาการ คิดเร่ืองและคิดฝันจากจินตนาการ  หรือท่ีเรียกว่า
จินตนาการประยกุต ์ 
 2.   ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีไม่ซ ้ ากนัในเร่ืองเดียวกนั 
โดยแบ่งออกเป็น 
  2.1  ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการ
ใชถ้อ้ยค าอยา่งคล่องแคล่ว 
  2.2  ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็น
ความสามารถท่ีคิดหาถ้อยค าท่ีเหมือนกนัหรือคล้ายกนัได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ภายในเวลาท่ี
ก าหนด 
  2.3 ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็นความ 
สามารถในการใช้วลีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถท่ีจะน ามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้
ประโยคท่ีตอ้งการ 
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  2.4  ความคล่องแคล่วในการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิด   
ส่ิงท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีก าหนด เช่น ใหคิ้ดหาประโยชน์ของกอ้นอิฐมาใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายในเวลา
ท่ีก าหนดให ้ซ่ึงอาจเป็น 5 นาที หรือ 10 นาที 
 3.   ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดข้ึนทนัที (Spontaneous Flexibility) หมายถึง ประเภท หรือ
แบบของความคิด แบ่งออกเป็น 
  3.1  ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดข้ึนทนัท่ี (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถท่ี
จะพยายามคิดใหห้ลายอยา่ง อยา่งอิสระ เช่น คนท่ีมีความคิดยดืหยุน่ในดา้นน้ี  จะคิดไดว้า่ประโยชน์
ของกอ้นหิน มีอะไรบา้งหลายอยา่ง ในขณะท่ีคนท่ีไม่มีความคิดสร้างสรรคจ์ะคิดไดเ้พียงอยา่งเดียว 
หรือสองอยา่งเท่านั้น 
  3.2  ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) ซ่ึงมีประโยชน์
ต่อการแก้ปัญหา คนท่ีมีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้ไม่ซ ้ ากนั  ตวัอย่างเช่น ในขอ้ 1 ในเวลา 5 นาที 
ท่านคิดว่าท่านสามารถใช้หวายท าอะไรได้บา้ง ค าตอบ กระบุง กระจาด ตะกร้า กล่องใส่ดินสอ 
กระออมเก็บน ้ า เปล เตียงนอน ตู้ โต๊ะเคร่ืองแป้ง เก้าอ้ี เก้าอ้ีนอนเล่น โซฟา ตะกร้า ชะลอม          
กรอบรูป ก๊ิบเสียบผม ดา้มไมเ้ทนนิส  และไมแ้บดมินตนั เป็นตน้  หรือหากน าเอาค าตอบดงักล่าว 
มาจดัเป็นประเภท ก็จะจดัได ้5 ประเภท ดงัน้ี 
   ประเภทท่ี 1 เฟอร์นิเจอร์ - ตู ้เตียงนอน โตะ๊ เกา้อ้ี และโซฟา 
   ประเภทท่ี 2 เคร่ืองใช ้- กระบุง กระจาด ตะกร้า และกระออม 
   ประเภทท่ี 3 เคร่ืองกีฬา - ตะกร้อ ดา้มไมเ้ทนนิส และไมแ้บดมินตนั 
   ประเภทท่ี 4 เคร่ืองประดบั - ก๊ิบเสียบผม 
   ประเภทท่ี 5 เคร่ืองเขียน - กล่องใส่ดินสอ 
 4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)  แม้ว่าลักษณะความคิดส ร้างสรรค์จะ
ประกอบดว้ย ลกัษณะความคิดหลายลกัษณะ เช่น ความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุน่ ความคิดคล่องตวั 
ก็ตาม แต่ความคิดละเอียดลออก็ขาดเสียมิได ้หากปราศจากความคิดละเอียดลออแลว้ก็ไม่อาจท าให้
เกิดผลงานหรือผลิตผลสร้างสรรคข้ึ์นมาได ้และตรงจุดน้ีเป็นจุดส าคญัของความคิดสร้างสรรคท่ี์เรา
มุ่งเนน้ผลผลิตสร้างสรรคเ์ป็นส าคญัดว้ย 
 สรุปไดว้า่ ความคิดสร้างสรรค์มีองคป์ระกอบหลายอยา่ง ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม 
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ โดยเน้นลกัษณะของการคิดแบบ
อเนกนัย กล้าคิด กล้าท า คิดอย่างมีเหตุมีผล องค์ประกอบเหล่าน้ีจะช่วยฝึกให้ เด็กได้รู้จัก
กระบวนการคิดท่ีมีความหมาย ก่อให้เกิดการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของบุคคล
ทัว่ไป 
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 กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Process) 
 กระบวนการของความคิดสร้างสรรคต์ามทศันะของ วอลลาซ (Wallach)  
 1.   ขั้นการเตรียมตวั (Preparation)  เป็นขั้นของการเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
ความรู้ ทกัษะ และทศันะท่ีเรามีต่อโลกอยา่งกวา้งขวาง นอกจากน้ียงัรวมถึงความสามารถเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ ความคิด หรือส่ิงของท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างกวา้งขวางเขา้ดว้ยกนั ความสามารถ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์น้ีเสนอข้ึนมา โดย เมดนิค (Mednick) ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของผูท่ี้มี
ความคิดสร้างสรรค ์
 2.   ขั้นฟักตวั (Incubation) เป็นขั้นของการพยายามลืมเร่ืองท่ีตอ้งการคิดเสียให้หมดส้ิน 
กล่าวคือ หลงัจากท่ีไดผ้า่นขั้นการเตรียมตวัมาแลว้ บางคร้ังตอ้งอาศยัระยะเวลาในการฟักตวัเพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค ์
 3.   ขั้นการรู้แจง้ (Illumination) เป็นขั้นท่ีบุคคลลืมเร่ืองท่ีตนตอ้งการคิดหาค าตอบระยะ
หน่ึง จากนั้นจะเกิดการหยัง่เห็น (Insight) ข้ึนเหมือนกบัแสงสว่างท่ีพลนัฉายแวบข้ึนมาในสมอง 
ทนัใดนั้นค าตอบท่ีตอ้งการ หรือโครงบทสุดทา้ยก็แจ่มชัดข้ึนมาในความคิดโดยไม่ตอ้งใช้ความ
พยายามใด ๆ 
 4.  ขั้นการตรวจสอบ (Verification) เป็นขั้นสุดทา้ยของกระบวนการคิดสร้างสรรค ์คือ 
หลงัจากนึกไดแ้ลว้ก็ทบทวน ตรวจสอบผลงานทั้งหมดจนเป็นท่ีน่าพอใจ 
 กระบวนการของการคิดสร้างสรรคต์ามทศันะของ ไรล่ี และเลวสิ 
 ขั้นท่ี 1 การเห็นซ่ึงปัญหา (Perceiving Problem) คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะแลเห็น
ปัญหาอย่างท่ีคนทัว่ไปไม่เห็น เช่น จากส่ิงธรรมดาในชีวิตประจ าวนั เขาอาจมองเห็นปัญหาท่ีดู
แปลกประหลาด เขามองดูส่ิงเหล่าน้ีโดยปราศจากวงจ ากดัท่ีคนทัว่ไปมี โดยจะมองไปอีกแบบหน่ึง 
เห็นความสัมพนัธ์ท่ีเราดูวา่ไม่น่าจะสัมพนัธ์กนัได ้ลงเล่นกบัปัญหาอยา่งสนุกสนานหรือแมแ้ต่เล่น
แบบเด็กเล็ก ๆ ลกัษณะเหล่าน้ีลว้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผลิตงานสร้างสรรค ์
 ขั้นท่ี 2 การขยายปัญหา (Modifying the Problem) คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้
มองเห็นปัญหาแง่เดียว แต่มองดูปัญหาในแง่ต่าง ๆ กล่าวคือ เขาอาจขยายขอบเขตของปัญหาให้
กวา้งไกลออกไปจากท่ีเห็นจริง (Expanding) อาจดูปัญหาในทางตรงกนัขา้ม (Receiving) เช่น มอง
จากข้างในออกมาขา้งนอก มองจากด้านตรงกันข้ามดูสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในหลาย ๆ แง่มุม     
เขาอาจท าปัญหาให้เล็กลง (Compacting) เปล่ียนปัญหาให้อยู่ในรูปอ่ืน ๆ หรือเน้นไปในจุดอ่ืน 
(Transforming) หรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้มากข้ึนในแต่ละปัญหา (Elaboration) การขยายปัญหา
ในแบบดงักล่าวท าใหบุ้คคลมีทศันะกวา้งไกลต่อปัญหา เห็นหนทางต่าง ๆ ซ่ึงอาจไม่ปรากฏ ถา้ไม่มี
กระบวนการคิดในขั้นน้ี 
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 ขั้นท่ี 3 การประวิงค าตัดสิน (Suspending Judgment) คือ การประวิงค าตดัสินความ
ถูกต้องเหมาะสม โดยการเปิดใจยอมรับในทุกส่ิง การประวิงค าตดัสินท าได้ยาก อย่างไรก็ตาม
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์บ่งว่า บุคคลตอ้งทิ้งเสียซ่ึงกฎขอ้บงัคบั ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ทาง
สังคม น าความคิดใหม่ๆมาทดลอง ซ่ึงความคิดน้ีอาจเป็นประโยชน์ได้ในท่ีสุด คนท่ีมีความคิด
สร้างสรรคต์อ้งเปิดใจให้กวา้ง และขณะเดียวกนัตอ้งมีอารมณ์ขนัและสามารถจินตนาการออกมาใน
รูปท่ีสนุกสนานและจินตนาการนั้นตอ้งเป็นส่ิงแปลกใหม่ดว้ย 
 ขั้นท่ี 4 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการฟักตวั (Incubating Effect) หมายถึง ผลก้าวหน้าท่ีเกิดข้ึน 
ในขณะท่ีบุคคลไม่ไดใ้ส่ใจอยูก่บัเร่ืองนั้น นัน่คือเม่ือบุคคลยงัแกปั้ญหาไม่ไดเ้ขาก็จะหยุดคิดหรือ
ลม้เลิกความคิด จนกระทัง่หลายวนัต่อมาเกิดนึกข้ึนมาไดอ้ย่างท่ีไม่ไดนึ้กถึงมาก่อน นัน่คือ ปัญหา
นั้นไปแอบซ่อนตวัหรือฟักตวัอยู่ภายในหัวสมองอย่างเงียบ ๆ จนสุกงอม  และแวบออกมาโดย
ตนเองไม่ รู้ตัวในระยะเวลาต่อมา  แม้ว่าเร่ืองการฟักตัวน้ีจะเป็นเร่ืองยากท่ีจะศึกษาเพื่อหา
ขอ้สนบัสนุน อยา่งไรก็ตามนกัคิดสร้างสรรคม์กัมีช่วงเวลาน้ีขณะพยายามแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึง 
 ขั้นท่ี 5 ความแน่วแน่ในความคิด (Sticking with an Idea)  หรืออาจเรียกได้ว่าความ    
ด้ือดึง คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคน์ั้นยงัคงไม่ยอมสละจนกระทัง่สามารถแกปั้ญหาไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
 ขั้นท่ี 6 การมองเห็นภาพพจน์ในผลงาน (Envisioning Results) ในระยะแรก ๆ ของ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ บุคคลควรจะสามารถมองเห็นภาพพจน์ของงานประดิษฐ์ของตนได ้
อาจอยู่ในรูปภาพฝันซ่ึงไม่จ  าเป็นวา่ภาพท่ีบุคคลเห็นจะตอ้งเป็นของจริงในท่ีสุด แต่ส่ิงท่ีส าคญั คือ
บุคคลตอ้งสามารถสร้างจินตนาการไดถึ้งส่ิงท่ีอาจเป็นจริง 
 ขั้นท่ี 7 สามารถเลือกขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุด (Selecting the Best Conclusion) ส่ิงส าคญัท่ีคน
มกัมองขา้ม ก็คือ ความสามารถทางดา้นสมองของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ในทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
ในหลาย ๆ ทางท่ีมีอยู่ ความสามารถน้ีอาจคล้ายคลึงกับความสามารถในการประเมินผลและ
ตดัสินใจในงานการวิเคราะห์ต่าง ๆ  แต่ความแตกต่างอยู่ท่ีว่าในกระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้น    
การตดัสินใจตอ้งไดรั้บการประวิงไวจ้นกวา่จะไดส้ ารวจหนทางอ่ืน ๆ ท่ีแปลกและแตกต่างออกไป 
นัน่คือจะตดัสินใจไดก้็ต่อเม่ือไดเ้ปิดใจกวา้งรับเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวจอ้งจนหมดส้ินแลว้ คนท่ีมีความคิด
สร้างสรรคจึ์งสามารถทนไดต่้อความไม่กระจ่าง ความไม่แน่นอน ความสับสนท่ีเกิดข้ึนจนกวา่จะถึง
เวลาตดัสินใจ 
 ขั้นท่ี 8 เต็มใจท าในส่ิงท่ีตนเองตดัสินใจ (Willington to Facilitate a Decision) จินตนาการ
จะสวยสดหรือมีคุณค่าเพียงไร อาจจะเปล่าประโยชน์ได้ ถ้าผูส้ร้างจินตนาการไม่พยายามท าให ้ 
เป็นจริง คนท่ีมีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริงตอ้งมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีเปล่ียนความฝัน
ให้เป็นความจริง แมจ้ะมีอุปสรรคหรือการคดัคา้นจากคนอ่ืนๆก็ตาม แมจ้ะผิดหวงั คนท่ีมีความคิด
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สร้างสรรคก์็จะไม่ยอ่ทอ้ และสามารรถทนไดก้บัความผิดหวงัคร้ังแลว้คร้ังเล่า จึงดูประหน่ึงวา่ผูท่ี้มี
ความคิดสร้างสรรค ์จะมีความสุขอยูก่บัการท างานเพื่อใหฝั้นของเขาไดเ้ป็นจริงเท่านั้น 
 ขั้นท่ี 9 การยอมรับในความไม่แน่นอน (Acceptance of Uncertainly) ลกัษณะท่ีส าคญั
ของผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์คือ ไม่มีความล าบากใจในการเผชิญกบัความสับสน ความไม่กระจ่าง 
เขาเหล่านั้นจะทนต่อความไม่แน่นอนได้ตลอดเวลาของการผลิตงานสร้างสรรค์ และโดยแทจ้ริง
แลว้สถานการณ์ท่ีมีโครงสร้างกระจ่างชดัเป็นส่ิงท่ีไม่น่าสนใจและไม่สนุกส าหรับคนท่ีมีความคิด
สร้างสรรค ์
 ขั้นท่ี 10 ความยากล าบากของการจดัระบบของส่ิงท่ีไม่มีระบบ (Hazards of Systematizing 
the Unsystematic) ไม่น่าจะเป็นไปไดท่ี้ว่าจะเปล่ียนกระบวนการสร้างสรรค์ให้อยู่ในรูปกฎเกณฑ์
หรือในรูปของทฤษฏีท่ีแน่ชัดมีระบบระเบียบ เพราะธรรมชาติของงานสร้างสรรค์จะมีลกัษณะ
เฉพาะตวั มีความแปลกผิดธรรมดา และไม่เหมาะสมกบัความเป็นระเบียบตายตวั อยา่งไรก็ตาม นกั
สร้างสรรค์เด่นๆไดใ้ห้สัมภาษณ์วา่ ไม่เขา้ใจเหมือนกนัวา่เขาจดัระบบความคิดไดอ้ยา่งไร แต่ก็รู้ว่า
เขาไม่สามารถให้ค  าตอบอธิบายท่ีแจ่มชัดมีระบบระเบียบได้ ดังนั้น ค าแนะน าท่ีดีส าหรับครูท่ี
ตอ้งการกฎเกณฑ์ส าหรับความคิดสร้างสรรคก์็คือ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวัส าหรับความคิดสร้างสรรค ์
ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เร่ืองของการจ ากดัขอบเขต แต่เป็นการคน้พบท่ีไม่มีจุดส้ินสุด (สมศกัด์ิ    
ภู่วภิาดาวรรธน์,2544: 17-22) 
  ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้สรุปไดว้า่ หากคนเราพบประเด็นปัญหาเร่ืองท่ีตนสนใจ 
กระหายใคร่รู้ กวา่ทีจะเกิดความคิดสร้างสรรคข้ึ์นมานั้น ตอ้งผา่นกระบวนการกลัน่กรองทางสมอง
ตามล าดบั โดยเม่ือบุคคลพบประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ ก็จะพยายามหาค าตอบของปัญหาในแง่มุม
ต่างๆไม่จ  ากดัระยะเวลา บางเร่ืองอาจพบค าตอบท่ีตนพอใจภายในระยะเวลาอนัสั้น ในขณะท่ีบาง
เร่ืองอาจตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานมากกวา่ 
 พฒันาการความคิดสร้างสรรค์ 
 ทอแรนซ์ (Torrance, 1964:  87-88)  ไดก้ล่าวถึงพฒันาการทางความคิดสร้างสรรค ์โดย
อาศยัผลการวจิยัของลิกอน (Ligon) ไวด้งัน้ี 
 ในระยะขวบแรกของชีวิต (ระยะแรกเกิด-2 ขวบ ) เด็กเร่ิมพฒันาการดา้นจินตนาการ 
จะเห็นได้ว่า เด็กเร่ิมถามของส่ิงของต่าง ๆ ท าเสียงหรือจังหวะ เด็กเร่ิมคาดหวงัเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั เด็กอายุ 2 ขวบ จะเร่ิมท าเสียงท่ีแปลกใหม่ไปกวา่เดิม โดยมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ลงมือกระท า คิดท่ีจะส ารวจส่ิงต่างๆมากข้ึนด้วยการชิมรส ดมกล่ิน หรือสัมผสัด้วยความอยากรู้
อยากเห็น ดงันั้น การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กได้ส ารวจโดยการจดัส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภยั      
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มีท่ีว่าง มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการคิดและการเล่น จะสามารถช่วยให้เด็กพฒันาความคิด 
จินตนาการไดดี้ 
 เด็กอายุ 2-4 ขวบ เด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากประสบการณ์โดยตรง แล้วจะถ่ายทอด
ประสบการณ์ท่ีรับรู้โดยวิธีแสดงออกและจินตนาการ เช่น เด็กไม่เขา้ใจว่าท าไมไม่ให้เล่นน ้ าร้อน 
เม่ือเด็กมีโอกาสสัมผสัจบัตอ้งน ้ าร้อน เด็กก็จะรู้ว่าเป็นส่ิงท่ีเล่นไม่ได ้เด็กในระยะน้ีจะต่ืนเตน้กบั
ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย มีช่วงความสนใจสั้ น เด็กจะเร่ิมรู้สึกเป็นตวัของตวัเองและเกิดความ
เช่ือมัน่ แต่การเรียนรู้ใหม่ ๆ อาจจะท าให้เด็กเกิดความหวาดกลวั ดงันั้นพอ่แม่ควรระวงัให้เด็กอยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัอยูเ่สมอ ในช่วงน้ีควรให้เด็กเล่นของเล่นก่ึงส าเร็จรูปเพื่อให้เด็กคิดไปดว้ย 
เช่น ไมบ้ล๊อค อาจจะสร้างเป็นรถไฟ เป็นตน้ 
 ในวยั 1-6 ขวบ เป็นวยัท่ีเด็กมีจินตนาการสูง แต่เด็กยงัไม่มีความสามารถในการสังเกต
เน่ืองดว้ยความจ ากดัของจินตนาการ เม่ือเด็กเร่ิมเรียนรู้การวางแผน แต่เด็กยงัไม่มีความสามารถใน
การสังเกตเน่ืองดว้ยความจ ากดัของจินตนาการ เม่ือเด็กเร่ิมเรียนรู้การวางแผน   และการคาดคะเนใน
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในการเล่นนั้น เด็กเร่ิมเรียนบทบาทของผูใ้หญ่หรือผูใ้กลชิ้ด มีความอยากรู้อยากเห็น 
เด็กจะพยายามคน้หาขอ้เท็จจริงว่าผิดหรือถูก ในวยัน้ีเด็กเร่ิมตระหนกัถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น และ 
เร่ิมคิดถึงการกระท าของตนเองท่ีไปกระทบผูอ่ื้น ความเช่ือมัน่จะพฒันา  ในระยะน้ีโดยงานศิลปะ
ในทางสร้างสรรค์ จากประสบการณ์ใหม่ ๆ และการเล่นทายค าพูด ในระยะน้ีไม่ควรประเมินเด็ก
โดยใช้มาตรฐานของเด็กวยัท่ีสูงกว่า เด็กจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการเล่น เพื่อฝึกด้าน
จินตนาการ เช่น จดัหาส่ิงของต่าง ๆ ให้เล่นขายของ เล่นเป็นหมอ และเล่นเป็นครู เป็นตน้ และเม่ือ
เล่นเสร็จก็ควรจะเน้นเร่ืองเก็บของเขา้ท่ี ซ่ึงครู พ่อแม่ ควรจะอนุญาตให้เด็กวยัน้ีไดแ้สดงออกใน
ดา้นความคิด โดยวธีิการส่งเสริมและชมเชย 
 ริบอ๊ต (Ribot) เป็นผูห้น่ึงท่ีเร่ิมศึกษาคน้ควา้และใชค้  าวา่ จินตนาการ แทนหรือหมายถึง
ความคิดสร้างสรรค์ และแสดงให้เห็นถึงพฒันาการและความแตกต่างระหว่างจินตนาการ และ
เหตุผลของเด็กทัว่ ๆ ไป ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 5 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5   แสดงพฒันาการและความแตกต่างระหวา่งจินตนาการและเหตุผลของเด็กทัว่ ๆ ไป 
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 เส้น IM แทน พฒันาการทางจินตนาการตลอดจนวยัเด็ก และวยัหนุ่มสาว 
 เส้น R แทนเหตุผลซ่ึงเร่ิมเจริญข้ึนชา้กวา่และพฒันาชา้กวา่จินตนาการ 
 จุด X เป็นจุดท่ีจินตนาการและเหตุผลมาอยูใ่นระดบัเดียวกนัแต่ทางทิศทางตรงกนัขา้ม
กนั หลงัจากน้ีเหตุผลก็จะสูงกวา่และจินตนาการก็ลดลง หรือไม่ก็ไม่สามารถคิดอะไรท่ีใหม่ข้ึนได้
อีกในคนทัว่ไป หลงัจากวยัหนุ่มสาวไปแลว้ (อารี พนัธ์มณี, 2546: 48-49) 
 สรุปไดว้า่ พฒันาการทางดา้นความคิดสร้างสรรคข์องเด็กแต่ละวยัมีความแตกต่างกนั 
ตามวุฒิภาวะ และความแตกต่างระหวา่งบุคคล เด็กจะเรียนรู้จากส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัผา่นประสาท
สัมผสัทั้งห้า ของเล่นประเภทต่าง ๆ เป็นส่ือหน่ึงท่ีสามารถช่วยพฒันาจินตนาการของเด็กได้เป็น
อย่างดี ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กจะช่วยท าให้เด็กได้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบ ๆ ตวัด้วยตนเอง    
จากการส ารวจ ค้นควา้ และทดลอง  ดังนั้ น จึงควรจัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย สะดวก และ
เอ้ืออ านวยให้เด็กสามารถเล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี  ตามความคิดและจินตนาการ     
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 ถึงแมว้า่พฒันาการความคิดสร้างสรรค์ในระดบัมธัยมไดรั้บความสนใจนอ้ย  แต่เท่าท่ี
ศึกษาพบวา่จินตนาการของเด็กลดลงในระหวา่งท่ีเด็กอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 จนถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และจะพฒันาคงท่ีจนจบมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 ยามาโมโต (Yamamoto, 1960)  ไดท้  าการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบของมหาวิทยาลยั
มินนิโซตา  พบวา่ ความคิดสร้างสรรคจ์ะลดลงระหวา่งชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ต่อจากนั้นก็จะค่อย ๆ เพิ่มข้ึน และจะค่อยลดต ่าลงเล็กน้อยในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี  6 
 The Union College Character Research  ได้ศึกษาพฒันาการความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กระหวา่งอาย ุ12-18 ปี  สรุปผลไดด้งัน้ี 
 อายุ  12-14 ปี  ลิกอน พบว่า เด็กท่ีมีอายุ 12-14 ปี มีแนวโน้มชอบเก่ียวกับกิจกรรม
ปัจจุบนั  ไม่ชอบวางแผนเก่ียวกบัอนาคต  ชอบการผจญภยัมากกวา่เหตุผล  ระยะน้ีจดัเป็นช่วงแห่ง
การผจญภยั  เด็กเร่ิมแยกเพศ  เด็กฉลาดจะสร้างผลงานสร้างสรรคท์ั้งดา้นจินตนาการ  ศิลปะ  ดนตรี  
เคร่ืองจกัรยนตก์ลไก  เด็กเร่ิมตั้งค  าถามเก่ียวกบักฎเกณฑ์และประกอบกบัระยะน้ีเด็กจะอยูใ่นช่วงท่ี
ก าลงัเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  การเรียนรู้ความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ  เหล่าน้ีจึงท า
ใหเ้ด็กเกิดความไม่แน่ใจ  ไม่มัน่คง  และหวาดกลวัการไม่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน 
 เด็กอายุ 12-16 ปี  เด็กตอ้งการเรียนรู้และโอกาสเลือกและทดลองท าอาชีพท่ีสนใจเพื่อ
เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า แม้ว่าในอนาคตเขาจะเปล่ียนอาชีพใหม่  ระยะน้ี เด็กควรได้รับ
ประสบการณ์ในการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ และด าเนินการในเร่ืองท่ีได้ตดัสินใจแล้วให้ตลอด      
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เด็กควรไดรั้บการฝึกวางแผนงานท่ีน่าต่ืนเตน้และยากมากข้ึน  นอกจากน้ีเด็กควรไดรั้บการฝึกให้
รู้จกัค านึงถึงความตอ้งการของคนอ่ืน  และให้รู้จกัยอมรับและยกยอ่งเพื่อน ๆ และแสดงออกอยา่ง
สร้างสรรค ์
 นอกจากน้ี เด็กในช่วงอายุ 12-16 ปี  ยงัเป็นระยะท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเพื่อให้เด็ก
รู้จกัคิด  และให้เด็กได้รู้จกัน าความสามารถของเขาไปใช้เพื่อท าให้ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตเป็นช่วงเวลาท่ีตอ้งใหเ้ด็กไดท้ราบความสามารถของตนตามความเป็นจริง        
และเป็นช่วงเวลาท่ีตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะในการแกปั้ญหา 
 อายุ 14-16 ปี  ช่วงอายุน้ีการจินตนาการส่วนมากจะเก่ียวกับอาชีพท่ีเด็กมุ่งหวงัใน
อนาคต  ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายยงัคงชอบการผจญภยั  ความสนใจ ทศันคติของเด็กพฒันาข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว แมไ้ม่คงท่ีนกั เด็กจะยงัไม่เรียนรู้วา่ตนจะน าหลกัการต่าง ๆ ไปประยุกตอ์ยา่งสร้างสรรคไ์ด้
อยา่งไร  แต่จะเรียนรู้วา่ส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ  เด็กมกักงัวลในเร่ืองการยอมรับของกลุ่มเพื่อน และมกัจะ
กลวัเก่ียวกบัการส ารวจ  ทดลองความสามารถ  และลิกอนยงัเสนอวา่เด็กสามารถฝึกการสร้างสรรค์
ทางอารมณ์ได ้
 อาย ุ 16-18 ปี  ลิกอน กล่าววา่  เยาวชนในช่วงอายุน้ีตอ้งการท่ีจะใชจิ้นตนาการของตน
อยา่งเต็มท่ี  เด็กมกัจะใช้จินตนาการของตนไวใ้นแง่ดี  มีความทะเยอทะยาน  ความสนใจของเด็ก
มัน่คงพอท่ีจะก าหนดเก่ียวกบัทศันคติท่ีส าคญัของเขา  และท าให้ช่วงอายุน้ีเป็นช่วงอายุท่ีเหมาะสม
ส าหรับไดรั้บค าแนะน าและทดสอบต่อการเลือกอาชีพ  เขามีความสามารถท่ีจะคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม  และถ่ายทอดความคิดไปสู่ประสบการณ์เฉพาะได ้ เด็กสามารถเรียนรู้การใช้อารมณ์
อยา่งสร้างสรรค ์ สามารถแกปั้ญหาและสามารถท างานร่วมกบักลุ่มอยา่งแขง็ขนั 
 สรุปได้ว่า ช่วงน้ีผูใ้หญ่จะจดัหากิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดให้แก่เยาวชนด้วยการจดั
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ และความสนใจเก่ียวกับสุนทรียภาพควรได้รับการส่งเสริม  ตลอดจน
ส่งเสริมเยาวชนและเพื่อน ๆ ร่วมมือกนัท างานมากกวา่การให้มีการแข่งขนักนั  การทดสอบทางดา้น
ความสนใจ  ความสามารถ  และทศันคติเก่ียวกบัชีวิตใช้ไดป้ระโยชน์มาก  วยัน้ีสามารถแกปั้ญหา  
ซ่ึงต้องใช้การประยุกต์ในส่ิงท่ีได้เรียนไปแล้วมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  เด็กต้องการ        
ความช่วยเหลือให้คน้พบแนวทางท่ียืนหยดัอยู่บนความเช่ือและตอ้งการฝึกหัดความคิดทางสังคม
ของตน  ผูใ้หญ่ควรช่วยเหลือให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  หากเด็กเกิดการขดัแยง้ข้ึน      
พลงัอารมณ์ควรจะใชไ้ปในทางสร้างสรรคม์ากกวา่ท าลาย 
 กจิกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 ทอแรนซ์ (Torrance,1962, อา้งถึงใน อารี รังสินันท์, 2532: 74-75)  ได้เสนอหลกัใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรคด์งัน้ี                                                              
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 1.  การส่งเสริมให้เด็กถามและให้ความสนใจต่อค าถามและค าถามท่ีแปลก ๆ ของเด็ก 
และเน้นว่าพ่อแม่หรือครูไม่ควรเน้นค าตอบท่ีถูกแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะในการแกปั้ญหาแมเ้ด็ก   
จะใช้วิธีเดา เส่ียงบา้งก็ควรจะยอม แต่ควรจะกระตุน้ให้เด็กไดว้ิเคราะห์ คน้หาเพื่อพิสูจน์การเดา  
โดยใชก้ารสังเกตและประสบการณ์ของเด็กเอง 
 2.  ตั้งใจฟังและเอาใจใส่ต่อความคิดแปลก ๆ ของเด็กดว้ยใจเป็นกลาง เม่ือเด็กแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองใด แม้จะเป็นความคิดท่ียงัไม่เคยได้ยินมาก่อน ผูใ้หญ่ก็อย่าเพิ่งตดัสินและ
ริดรอนความคิดนั้น แต่รับฟังไวก่้อน 
 3.   กระตือรือร้นต่อค าถามท่ีแปลก ๆ ของเด็กดว้ยการตอบค าถามอยา่งมีชีวิตชีวา หรือ
ช้ีแนะใหเ้ด็กหาค าตอบจากแหล่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
 4.   แสดงและเน้นให้เด็กเห็นว่าความคิดของเด็กนั้ นมีคุณค่า และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ เช่น จากภาพท่ีเด็กวาด อาจน าไปเป็นลายถ้วยชาม ภาชนะ เป็นปฏิทิน และบัตร 
ส.ค.ส. เป็นตน้ ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีก าลงัใจท่ีจะคิดสร้างสรรคต่์อไป 
 5.   กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูอาจจะเปล่ียนบทบาทเป็น       
ผูช้ี้แนะ ลดการอธิบายและการบรรยายลงบา้ง แต่เพิ่มการใหน้กัเรียนมีส่วนริเร่ิมกิจกรรมดว้ยตนเอง
มากข้ึน 
 6.   เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ ค้นควา้อย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ โดยไม่ต้องใช้วิธีขู่   
ดว้ยคะแนน หรือการสอบ การตรวจสอบ เป็นตน้ 
 7.  พึงระลึกวา่การพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นเด็กจะตอ้งใชเ้วลาพฒันาอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไป 
 8.   ส่งเสริมให้เด็กใช้จินตนาการของตนเอง และยกยอ่งชมเชยเม่ือเด็กมีจินตนาการท่ี
แปลกและมีคุณค่า 
 บลอนท์ และคลอสไมเยอร์ (Bluant and Klausmier, 1965, อา้งถึงใน อารี รังสินันท์, 
2532: 75-76) ไดเ้สนอแนะวธีิการท่ีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี    
 1.   สนบัสนุนและกระตุน้การแสดงความคิดหลาย ๆ ดา้น ตลอดจนการแสดงออกทาง
อารมณ์  
 2.   เน้นสถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมความสามารถอนัจะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ เช่น 
ความคิดริเร่ิม เป็นตน้ ตลอดจนไม่จ  ากดัการแสดงออกของนกัเรียนให้เป็นไปในรูปแบบเดียวตลอด 
 3.  อย่าพยายามหล่อหลอม หรือก าหนดแบบให้เด็กและนักเรียนมีความคิด และมี
บุคลิกภาพเหมือนกนัไปหมดทุกคน แต่ควรสนบัสนุนและส่งเสริมการผลิตส่ิงแปลกใหม่ ตลอดจน
ความคิดและวธีิการท่ีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ดว้ย 
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 4.   อย่าเข้มงวดกวดขันหรือยึดมั่นอยู่กับจารีตประเพณี ซ่ึงยอมรับการกระท าหรือ
ผลงานอยูเ่พียง 2 หรือ 3 อยา่งเท่านั้น ส่ิงอ่ืนใดท่ีนอกเหนือไปจากแบบแผนเป็นส่ิงผดิไปเสียหมด 
 5.   อยา่สนบัสนุนหรือให้รางวลัแต่เฉพาะผลงานหรือการกระท าซ่ึงมีผูท้ดลองท าเป็นท่ี
ยอมรับกนัแลว้ ผลงานแปลก ๆ ใหม่ ๆ ก็จะไดมี้โอกาสไดรั้บรางวลัหรือค าชมเชยดว้ย 
 คลอสไมเยอร์ (Klausmeiyer,1965, อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545: 143)  ได้
รวบรวมหลกัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี   
 1.   การสร้างสถานการณ์ หรือส่ิงแวดล้อมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก 
รวมทั้ งจดัอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายอย่าง เพื่อนักเรียนจะได้แสดงออกทั้ งทางด้านความ
คิดเห็น การเขียนและทางดา้นศิลปะ 
 2.   พยายามส่งเสริมทศันคติท่ีดีของครูและของนักเรียนต่อความคิดสร้างสรรค์ เช่น     
มีใจกวา้งท่ีจะรับความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ไม่หวัเราะเยาะคนท่ีมีความคิดแปลกไปจากตน 
 3.   ส่งเสริมการใช้ความคิดอเนกนัย เช่น ในชั่วโมงภาษาไทย ควรจะส่งเสริมให้
นักเรียนเขียนทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว และสนับสนุนให้ทุกคนตั้งจุดประสงค์ของงาน และครู
อนุญาตใหใ้ชเ้วลาตามท่ีตอ้งการ 
 4.   ส่งเสริมให้สร้างผลงาน ควรจะสังเกตบา้งวา่นกัเรียนคนใดท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
โดยไม่ค  านึงถึงอายุ เด็กเล็กท่ีมีความคิดสร้างสรรคก์็ควรจะสนบัสนุนตามความสามารถไม่ควรจะ
ใช้เกณฑ์จ ากดัว่างานบางอย่างเป็นของผูใ้หญ่ หรือเด็กโตเท่านั้น ผลงานเป็นส่วนส าคญัท่ีจะให้
ก าลงัใจแก่ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค ์
 5.  ควรจะให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback)  เพื่อนักเรียนจะไดท้ราบว่าตวัเองท าดีหรือ   
ไม่ดีอยา่งไร แต่ครูจะตอ้งระวงัไม่ตินกัเรียนใหห้มดก าลงัใจ 
 สตานิช (Stanich,1965, อ้างถึงใน ดวงกมล กล่ินเจริญ , 2545 : 48)) ได้กล่าวถึง
ความส าคัญและลักษณะของส่ือท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดย
ก าหนดทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรคไ์วด้งัต่อไปน้ี  
 1.  การจินตนาการทางภาพและภาษา (Visual and Semantic Imagery) ความสามารถ
ด้านน้ีเป็นองค์ประกอบของกระบวนการสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบของจิตส านึกแห่งการ
สร้างสรรค์ (Creative Mind) ด้วย โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนัซ่ึงเต็มไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ก็ยิ่งมี
ความจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการรับรู้และจินตนาการในขอ้มูลข่าวสารนั้นอยา่งถูกตอ้ง 
 2.  การต่อเติมเสริมแต่ง (Embell or Eliboration) ซ่ึงเป็นกระบวนการของความรู้สึก
โดยสัญชาติญาณ (Intuitive Process) ผูท่ี้มีความสามารถทางการสร้างสรรค์อย่างสูงเท่านั้นท่ีจะ
สามารถแยกแยะความแตกต่างของการต่อเติมแต่งส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 



38 

 

 3.  การเช่ือมโยงความสัมพันธ์และการอุปมา (Associations and Analogies)  เป็น
ความสามารถในการเช่ือมโยงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีประสบเขา้ดว้ยกนัสามารถท่ีจะ
ดัดแปลงส่ิงท่ี มีอยู่แล้ว ให้ เป็นส่ิงใหม่ ท่ี มี คุณภาพเพิ่ม ข้ึนจากเดิม ซ่ึงความสามารถน้ี เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของความสามารถทางสร้างสรรคข์องบุคคล 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2536: 98-100) ไดใ้ห้แนวทางในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์ซ่ึงสามารถกล่าวโดยสรุปดงัน้ี 
 1.   แนวทางท่ีพอ่แม่จะช่วยกนัส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก 
  1.1  พยายามสนองตอบความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก โดยการตอบค าถามต่าง ๆ ท่ี
เด็กถาม ดว้ยการอธิบายใหเ้ด็กเขา้ใจโดยใชเ้หตุผล 
  1.2  พยายามจดัสภาพแวดล้อมท่ีช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในด้าน
ต่าง ๆ เท่าท่ีจะท าได ้
  1.3  ใหเ้ด็กมีประสบการณ์กวา้งขวางเท่าท่ีพอ่แม่จะสามารถจดัใหไ้ด ้
  1.4  พยายามสนองตอบความสนใจพิเศษของเด็ก 
  1.5  ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมีความกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น 
  1.6  สนบัสนุนใหก้ าลงัใจเด็กในส่ิงท่ีเด็กก าลงัพยายามคิดคน้หรือทดลอง 
  1.7  ควรให้เด็กได้มีเวลาว่างของตนเองเพียงพอท่ีจะเล่น ทดลองหรือท ากิจกรรม
ส่วนตวัตามความตอ้งการของเด็ก 
  1.8  ใชว้ธีิการเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย ใชเ้หตุผล ใหเ้ด็กมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น 
 2.  แนวทางท่ีครูจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก 
  2.1  ให้เด็กอยูใ่นบรรยากาศท่ีดี ครูให้ความรักเอาใจใส่ ให้ความรู้สึกปลอดภยัและ
อบอุ่นแก่เด็ก  
  2.2  จดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนการสอนใหย้ดืหยุน่ ไม่เคร่งเครียด 
  2.3  ส่งเสริมให้เด็กคิดแบบอเนกนัยหรือคิดหลายทิศทาง ให้รู้จกัคิดหาเหตุผลใช้
วจิารณญาณแสวงหาค าตอบในทางท่ีแปลกใหม่ไม่ซ ้ าใคร พยายามกระตุน้ให้เด็กคิดหาวธีิแกปั้ญหา
หลาย ๆ ทาง โดยไม่รับค าตอบง่าย ๆ เพียงค าตอบเดียวและช่วยปลูกฝังให้เด็กไม่เช่ือส่ิงใด
ทนัทีทนัใดโดยไม่ไตร่ตรองใหร้อบคอบเสียก่อน 
  2.4  ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น ช่างซกัช่างถาม ชอบคน้ควา้
หาความรู้ ครูควรยอมรับฟังค าถามหรือความคิดแปลก ๆ ของเด็ก ให้โอกาสเด็กเสนอความคิดเห็น
ของครูและสนองค าตอบของเด็กดว้ยความเตม็ใจมีเหตุมีผล 
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  2.5  ยอมรับความคิดเห็นของเด็กวา่มีคุณค่าโดยการชมเชยและน าเอาความคิดของ
หรือผลงานของเด็กมาใชป้ระโยชน์ 
  2.6  ยกยอ่งชมเชยและให้ก าลงัใจผูท่ี้มีผลงานทางสร้างสรรคแ์ละช่วยให้เด็กนกัเรียน
เขา้ใจยอมรับคุณค่าของการสร้างสรรค ์
  2.7  ครูช่วยช้ีแนะใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความสามารถไดต้ามความสนใจอยา่งเตม็ท่ี 
  2.8 ครูไม่ควรบงัคบัใหเ้ด็กท ากิจกรรมท่ีไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
  2.9  ครูตอ้งยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลของเด็ก 
  2.10 จดักิจกรรมท่ีทา้ทายกระตุน้ความคิดสร้างสรรค ์
 การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคจ์ดัข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้
ทั้ง 3 ดา้น กล่าวคือ ดา้นสติปัญญา ซ่ึงไดแ้ก่ ความคิดความเขา้ใจ ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ความรู้สึก เจตคติ 
เป็นต้น ซ่ึงจะรวมพัฒนาลักษณะความคิดคล่องตัว ความยืดหยุ่น  ความคิดริเร่ิม ความคิด
ละเอียดลออ ความคิดจินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น และด้านการปฏิบติั หรือการน าความรู้
ความเขา้ใจไปปฏิบติัเป็นการน าทฤษฏีลงสู่ภาคปฏิบติันัน่เอง (อารี รังสินนัท,์ 2532: 131) 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2532: 62) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมท่ีจะช่วยฝึก
ใหเ้ด็กมีความคิดสร้างสรรค ์มีดงัน้ี 
 กิจกรรมทางดา้นภาษา ไดแ้ก่ 
 1.   การเล่านิทานจากประสบการณ์ เช่น เร่ืองเก่ียวกบับา้น ครอบครัว เล้ียงสัตว ์ตุ๊กตา 
ของเล่น ประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีเพิ่งไดรั้บ ฯลฯ 
 2.   การเล่านิทานจากภาพ โดยใหเ้ด็กดูภาพแลว้บรรยายออกมาเป็นเร่ืองราว 
 3.   การตั้งช่ือเร่ืองจากการดูภาพ โดยครูใหน้กัเรียนดูภาพแลว้ใหน้กัเรียนตั้งช่ือ 
 4.   การแต่งเร่ืองจากหัวขอ้ท่ีสมมุติข้ึน เช่น ครูท่ีไม่พูด ผูช้ายร้องไห้ ลิงท่ีบินได ้และ
สิงโตท่ีไม่ค  าราม 
 5.   การสวมบทบาท (Role-playing) ผกูเป็นเร่ืองละครข้ึน โดยเร่ิม 
  5.1 ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยเลือกบทท่ีจะเล่น 
  5.2 ใหน้กัเรียนแสดงตามบทท่ีไดเ้ลือก 
  5.3 ครูและนกัเรียนช่วยขยายจนกลายเป็นเร่ืองละครข้ึนมา 
  5.4 นกัเรียนอาจจะวาดภาพจากเร่ืองท่ีแสดง 
 6. วธีิฝึกใหเ้ด็กแกปั้ญหาจากค าถาม บอกผลท่ีเกิดจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
  6.1 ถา้คนสามารถหายตวัไดเ้ม่ือตอ้งการจะเกิดอะไรข้ึน 
  6.2  ถา้สัตวรู้์จกัใชเ้คร่ืองส าอาง อะไรจะเกิดข้ึน 
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  6.3  ถา้คนบินไดอ้ะไรจะเกิดข้ึน 
  6.4  ถา้สัตวแ์ละนกคุยกนัไดอ้ะไรจะเกิดข้ึน 
  6.5 ถา้ฝนตกไม่หยดุอะไรจะเกิดข้ึน 
 7.  การอ่านภาพการ์ตูน 
 8.   จงบอกประโยชน์ของส่ิงเหล่าน้ีมาให้มากท่ีสุดในเวลา 5 นาที อิฐ เชือก กระป๋อง 
หนงัสือ ดินสอ ไมบ้รรทดั และดินสอสี 
 9.  จงบอกช่ือส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเป็นวงกลม  (รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส)  มาให้มากท่ีสุดภายในเวลา 
5 นาที 
                 10.  จง(เขียน) บอกค าท่ีตนเองรู้จกัมากท่ีสุด  
 กิจกรรมฝึกเก่ียวกบัความคิดจินตนาการ 
 กิจกรรมต่อไปน้ีจะช่วยใหเ้ด็กมีความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัความคิดจินตนาการ 
 1.  ให้เด็กบรรยายความนึกคิดจากเสียงท่ีได้ยิน เช่น เสียงรถแล่น เสียงร้องของสัตว ์
เสียงเชียร์กีฬา เสียงพาย ุและเสียงน ้าตก ฯลฯ 
 2.   ให้เด็กบรรยายถึงส่ิงท่ีประทับใจท่ีสุด ท่ีชอบท่ีสุด ท่ีไม่ชอบท่ีสุด เก่ียวกับตัว
นกัเรียนเอง 
 3.   ให้เด็กบรรยายส่ิงท่ีสวยท่ีสุดเท่าท่ีเคยเห็นมา อย่าง พยายามใช้ถอยค าให้ผูฟั้ง
มองเห็นภาพพจน์ความสวยงามของส่ิงเหล่านั้น 
 4.   ให้เด็กเขียนค าอธิษฐานโดยเร่ิมดงัน้ี ให้นกัเรียนเล่าส่ิงท่ีตนอยากจะไดห้รืออยาก 
จะเป็นมาใหฟั้ง 1 อยา่ง พร้อมดว้ยเหตุผล แลว้จึงเขียนลงในสมุด 
 5.   จงเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ โดยใชถ้อ้ยค าเปรียบเทียบดงัน้ี 
   แขง็เหมือนกบั....................................... 
   เหลืองเหมือนกบั................................... 
   ลูกแมวตวัเล็กเหมือนกบั.......................... 
   ฝนตกหนกัเหมือนกบั............................. 
 กิจกรรมทางดา้นการวาดภาพ 
 1.   จงต่อเติมใหเ้ป็นภาพจากส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ท่ีใหม้า 
 2.   จงวาดภาพจากส่ิงเร้าท่ีเหมือนกนั 
   วาดภาพต่อเติมขากวงกลมท่ีใหม้า 
   วาดภาพต่อเติมจากส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีใหม้า 
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 อารี พนัธ์มณี (2544: 61) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 
 1.   ดูรูปภาพ ชกัชวนใหเ้ด็กสนทนา 
 2.   อ่านบทกลอนสั้น ๆ ใหเ้ด็กฟัง ใหเ้ด็กท่องตาม 
 3.   อ่านหนงัสือดี ๆ มีคติสอนใจ เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 
 4.   ต่อเติมเส้น ส่ิงท่ีขาดหายไป ใหเ้ป็นภาพ บอกเร่ืองราวได ้
 5.   ต่อเติมภาพท่ีมีอยูแ่ลว้ ใหมี้รายละเอียดเพิ่มมากข้ึน 
 6.   ต่อเติมภาพจากสีท่ีป๊ัมหัวแม่มือ โดยป๊ัมหัวแม่มือด้วยหมึกสีต่อจากนั้นเด็กก็ใช้
ดินสอหรือน้ิวอ่ืน ๆ จุ่มสี ต่อเติม และท าใหเ้กิดเป็นภาพ เป็นเร่ืองราวข้ึน 
 7.   ต่อเติมวงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม รูปทรงเรขาคณิต ใหเ้ป็นภาพ 
 8.   ต่อไมบ้ล๊อก เร่ิมตั้งแต่ต่อภาพ และคิดแบบเอง 
 9.   สร้างเร่ืองจากตวัละคนท่ีใหม้า ให้เป็นเร่ืองราว และปะลงบน Magnetic Board และ
เล่าเร่ืองประกอบ เร่ืองเพลงและแสดงท่าทาง 
 จากการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะพบวา่มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ได้แก่  กิจกรรมการเล่านิทาน  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 
กิจกรรมทางศิลปะ การอ่านหนงัสือ การต่อไมบ้ล๊อก เป็นตน้ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะช่วยพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์แต่ละดา้นแตกต่างกนั หากเด็กไดรั้บการจดัประสบการณ์ดว้ยกิจกรรมเหล่าน้ี 
โดยสามารถน าไปบูรณาการร่วมกบักิจกรรมอ่ืน ๆ ก็จะช่วยให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งยงั
ช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคไ์ดค้รบทุกดา้นอีกดว้ย 
 ลกัษณะพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ 
 อารี รังสินนัท์ (2532: 61) กล่าวว่าเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพประจ าตน
แตกต่างจากเด็กโดยทัว่ ๆ ไป พฤติกรรมของเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรคมี์ดงัน้ี 
 1.  อยากรู้อยากเห็น มีความกระหายใคร่รู้อยูเ่ป็นนิจ 
 2.  ชอบเสาะแสวงหา ส ารวจ ศึกษา คน้ควา้และทดลอง 
 3.  ชอบซกัถาม และถามค าถามแปลก ๆ 
 4.  ช่างสงสัย เป็นเด็กท่ีมีความรู้สึกแปลกประหลาดใจในส่ิงท่ีพบเห็นเสมอ 
 5.  ช่างสังเกต มองเห็นลกัษณะท่ีแปลก ผดิปกติ หรือช่องวา่งท่ีขาดหายไปไดง่้ายและเร็ว 
 6.  ชอบแสดงออกมากกว่าจะเก็บกด ถา้สงสัยส่ิงใดก็จะถาม หรือพยายามหา ค าตอบ
โดยไม่ร้ังรอ 
 7.  มีอารมณ์ขนั มองส่ิงต่าง ๆ ในแง่มุมท่ีแปลก และสร้างอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ 
 



42 

 

 8.  มีสมาธิดีในส่ิงท่ีตนสนใจ 
 9.  สนุกสนานกบัการใชค้วามคิด 
                    10. มีความเป็นตวัเอง 
 สรุปไดว้า่ เด็กท่ีมีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย ชอบส ารวจ ซกัถาม คน้ควา้ ทดลอง
เพื่อหาค าตอบ ชอบความสนุกสนาน มีความเป็นตวัของตวัเองสูง ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นพื้นฐาน
ของการเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
 การวดัและประเมินผลความคิดสร้างสรรค์   
 มีนักการศึกษาหลายท่านท่ีให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าในเร่ืองการวดัความคิด
สร้างสรรค์ โดยได้พยายามศึกษาและพฒันามาเป็นล าดบั โดยเฉพาะการวดัความคิดสร้างสรรค ์  
ของเด็ก ซ่ึงพอประมวลสรุปไดด้งัน้ี (อารี พนัธ์มณี, 2540: 179-182) 
 1.  การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกเชิงสร้างสรรค ์  
อบัราฮมั (Abraham) และแอนดรู (Andrew) ไดศึ้กษาแบบต่างๆของการคิดจินตนาการ และไดใ้ช้
วิธีการสังเกตเป็นวิธีวดัผลวิธีการหน่ึงในหลาย ๆ วิธีการ เขาพยายามท่ีจะวดัความคิดจินตนาการ    
ของเด็กจากพฤติกรรมการเล่นและการท ากิจกรรม โดยการสังเกตพฤติกรรมการเลียนแบบ         
การทดลอง การปรับปรุงและตกแต่งส่ิงต่างๆ การแสดงละคร การใชค้  าอธิบายและบรรยายให้เกิด
ภาพพจน์ชัดเจน การเล่านิทาน การแต่งเร่ืองใหม่ การเล่นและคิดเกมใหม่ ๆ ตลอดจนพฤติกรรม      
ท่ีแสดงความรู้สึกซาบซ้ึงต่อความสวยงาม เป็นตน้ 
 มาร์ก้ี (Markey) ไดใ้ชก้ารสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมบา้น การตั้งช่ือแปลก ๆ ลกัษณะ
ความเป็นผูน้ าการสร้างหรือต่อไมบ้ล็อกของเด็ก เป็นตน้  และมาร์ก้ี ยงัสรุปขอ้คิดไวว้่า ไม่มีวิธี
ทดลองวิธีใดวธีิเดียวท่ีจะประเมินความคิดสร้างสรรคข์องเด็กไดค้รอบคลุมทุกดา้น และวิธีทดสอบ
หน่ึง ๆ จะไม่สามารถประเมินความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้ทุกวยัและทุกระดับชั้ น เขาได้
ยกตวัอยา่งให้เห็นวา่ เด็กโตมกัจะสนใจการบา้นนอ้ยกวา่ และท าคะแนนไดน้อ้ยกวา่เด็กเล็ก เพราะ
เด็กเล็กมีความสนใจและตั้งช่ือไดแ้ปลก พิสดาร และมีจินตนาการมากกวา่ ในขณะท่ีเด็กโตจะสนใจ
กบัความจริงความเป็นไปได ้และมีเหตุมีผลมากกวา่ เป็นตน้ 
 ทอแรนซ์ (Torrance) ไดใ้ชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมของเด็กดว้ยการระบุหวัขอ้ท่ีใชเ้ป็น
แนวทางในการสังเกตผูมี้ความคิดสร้างสรรค์สูงได ้แมจ้ะไม่ตรงกบัแบบทดสอบ เช่น การสังเกต
ความสามารถในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยปราศจากส่ิงเร้า นักเรียนสามารถท ากิจกรรม     
ไดไ้กลเกินกว่าท่ีไดรั้บมอบหมาย ดว้ยวิธีการแปลกใหม่ และแสดงลกัษณะกลา้ทดลอง กลา้เส่ียง 
เป็นตน้ 
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 1. การสังเกตพฤติกรรม  เป็นวิธีการท่ี พ่อแม่  ครู  ผูป้กครอง  สามารถใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได ้เพราะบุคคลดงักล่าวอยูใ่กลชิ้ดและรู้จกัเด็กดีกวา่บุคคลอ่ืน แต่มีขอ้สังเกตวา่ ครูและ
ผูป้กครองควรทราบและเขา้ใจพฤติกรรมความคิดสร้างสรรคท่ี์เด็กแสดงออกไดถู้กตอ้ง มิฉะนั้นจะ
ท าให้ผลของการสังเกตผิดพลาดไป เพราะเท่าท่ีปรากฏครูมกัเขา้ใจวา่เด็กท่ีมีสติปัญญาดี มีระเบียบ
วนิยั และเช่ือฟังครู เป็นเด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
 2.  การวาดภาพ หมายถึง  การให้เด็กวาดภาพจากส่ิงเร้าท่ีก าหนด เป็นการถ่ายทอด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรม และสามารถส่ือความหมายได ้ส่ิงเร้าท่ีก าหนดให้เด็ก
อาจเป็นวงกลม ส่ีเหล่ียม แลว้ให้เด็กวาดภาพต่อเติมให้เป็นภาพท่ีสมบูรณ์ ลกัษณะดงักล่าวไดมี้การ
ทดลองใชแ้ละศึกษากนัมาเป็นเวลานานแลว้ เช่น ซิมป์สัน (Simpson) ไดใ้ชจุ้ดวงกลมเล็ก ๆ 40 จุด 
จ านวน 50 ชุด เป็นส่ิงเร้าให้เด็กวาดและพิจารณาความคิดคล่องตวั ความคิดริเร่ิม และความคิด
ยดืหยุน่จากภาพท่ีเด็กวาด 
  กริพเพน (Grippen) ไดใ้ชว้ิธีการให้เด็กวาดภาพพร้อมกบัให้อธิบายประกอบภาพท่ี
ก าลงัวาด  กิลฟอร์ด (Guilford) และทอแรนซ์ (Torrance) ก็ไดอ้อกแบบส่ิงเร้าในลกัษณะเดียวกนั 
เป็นส่วนหน่ึงของการวดัความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในแง่ของ
ความแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าแบบและความลออในการตกแต่งภาพ เป็นตน้  
 3.  รอยหยดหมึก  (Inkblot) หมายถึง การให้เด็กดูภาพรอยหยดหมึกแล้วคิดตอบจาก
ภาพท่ีเด็กเห็น มกัใชก้บัเด็กวยัประถมศึกษา เพราะเด็กสามารถอธิบายไดดี้ 
  เติร์กแพทริก (Dirkpatrick) ได้ใช้รอยหยดหมึกโดยให้เด็กดูภาพแลว้ตอบ โดยไม่
จ  ากดั ให้อิสระในการคิดค าตอบไดเ้ต็มท่ี ส่วนค าสั่งก็สั้ น ๆ ไม่เฉพาะเจาะจงและส่ิงเร้า รอยหยด
หมึกก็เป็นแบบคลุมเครือไม่ชดัเจน ค าตอบของเด็กจะไดรั้บการพิจารณาจากความสามารถในการ
คิดประดิษฐ์ อารมณ์ขนั ลกัษณะจินตนาการ ความรู้สึก และความสามารถในการรับรู้ท่ีดีต่อรอบ
หยดหมึก 
 4.   การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความจากหัวขอ้   
ท่ีก าหนด และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน นักจิตวิทยามีความเห็นสอดคล้องกันว่า     
เด็กในวยัประถมศึกษามีความส าคญัอย่างยิ่ง หรือจดัเป็นช่วงวิกฤติของการพฒันาความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เด็กในวยัน้ีมีความสนใจในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ใน
งานศิลปะเป็นอยา่งยิง่ 
 5.   การทดสอบ หมายถึง การใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์เพื่อวดัพฤติกรรม 
การสร้างสรรคข์องเด็ก นบัเป็นพฒันาการของการวดัความคิดสร้างสรรคใ์นล าดบัต่อมา คือ การใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงเป็นผลมาจากการวิจัยเก่ียวกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค ์
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แบบทดสอบความคิดสร้างสรรคมี์ทั้งท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือและใชภ้าพเป็นส่ือ เพื่อเร้าให้เด็กแสดงออก
เชิงความคิดสร้างสรรค ์โดยมีการก าหนดเวลาดว้ย ปัจจุบนัแบบทดสอบมาตรฐานท่ีใชว้ดัความคิด
สร้างสรรค์มีหลายแบบ เช่น แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรคข์องทอแรนซ์ เป็นตน้ 
 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดผลผลิตในดา้นการ
คิดคน้ ประดิษฐ ์และคิดดดัแปลงใหเ้กิดส่ิงใหม่ ๆ ไดส้ าเร็จ ประกอบดว้ย 
 1.   ความคิดริเร่ิมความแปลกใหม่ (Originality) 
 2.   ความมุ่งมัน่ดว้ยความคิดของตนเองพฒันาสู่ความส าเร็จ (Completion) 
 3.   มีความกลา้ในการคิดท่ีแตกต่างซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะตน (Self-courage) 
 4.   ตอบสนองต่อประสบการณ์ท่ีเต็มไปด้วยความคิดและความรู้ สึกในการท างาน
(Sensitivity) 

 5.  แสดงความเป็นตวัตน ในงาน (Identification) 
 6.  มีความยดืหยุน่ในการท างาน     
(White, Alisa, Shen Fuyuan, and L. Smith Bruce, 2002) 
 ลกัษณะผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ลกัษณะของผลงานคิดอยา่งสร้างสรรค์
ประกอบดว้ย  

 1.  ความคิดริเร่ิม (Originality)  
 2.  ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) 
 3.   ความยดืหยุน่ในการคิด (Flexibility) 
 4.   ความละเอียดลออในการคิด (Elaboration) 
 5.   คิดส่ิงใหม่ (Novelty) 
 6.  ทกัษะฝีมือ (Ability to See Deficiencies) 
 7.   ทกัษะในการสร้างความแปลกใหม่ (Ability to Redefine) 
 8.   การคิดแกปั้ญหาตั้งแต่เร่ิมท างานจนส าเร็จ (Open-ended Solutions) 
(White, Alisa, Shen Fuyuan, and L. Smith Bruce, 2002) 
 สรุปไดว้า่ ในการประเมินผลความคิดสร้างสรรคน์ั้นมีวิธีการหลายวิธี เพื่อให้สามารถ
เลือกใชท้ดสอบความคิดสร้างสรรคไ์ดเ้หมาะสมกบัเด็ก โดยค านึงถึงวยั วฒิุภาวะ และความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
 
 
 



45 

 

กจิกรรมศิลปะ 
 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมศิลปะ 
 จุดมุ่งหมายของการจัดกจิกรรมศิลปะ 
 จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541: 26) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องกิจกรรมศิลปะไวด้งัน้ี 
 1.   เพื่อฝึกกลา้มเน้ือมือ 
 2.   เพื่อฝึกประสาทสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
 3.   เพื่อฝึกใหเ้ด็กมีความอดทน เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่รับผดิชอบ 
 4.   เพื่อใหรู้้จกัช่ืนชมในส่ิงสวยงาม เกิดความเพลิดเพลิน 
 5.   เพื่อใหอ้ารมณ์แจ่มใสร่าเริง 
 6.   เพื่อใหเ้กิดโอกาสฝึกปรับตวัเอง ท ากิจกรรมร่วมกนั 
 7.   เพื่อฝึกการแสดงออกมีความมัน่ใจในตนเอง 
 8.   เพื่อฝึกใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 9.   เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
                    10.  เพื่อฝึกการสังเกต จ า และคิด 
                    11.  เพื่อพฒันาภาษาและอธิบายผลงานของตนเองได ้
 กิจกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมเสรี ท่ีเด็กทุกคนสามารถจะท าไดเ้ม่ือตนเกิดความตอ้งการ 
พอใจ และสนใจ 
 สรุปไดว้า่ กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมเสรีท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกใหเ้ด็กไดคิ้ดแสดงออก
ซ่ึงความสามารถของตนเอง อยา่งผูมี้ลกัษณะสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นผลให้เด็กไดพ้ฒันาทั้งดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
 ศิลปะกบัเด็กมีการยอมรับว่าภาษาภาพท่ีเด็กถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการวาดภาพ   
จะมาจากห้วงลึกแห่งความประทบัใจ โดยผา่นกระบวนการรับรู้ท่ีเด็กไดพ้ฒันาไปตามการเจริญวยั
อย่างต่อเน่ือง การวิเคราะห์ภาพวาดของเด็กเพื่อศึกษาถึงผลการช้ีระดบัความสามารถทางสมอง     
ของเด็ก โดยท่ี กูดอีนาฟ (Florence Goodenough) ไดท้  าการศึกษาภาพของเด็กเพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเจริญทางสมองในระดบัต่าง ๆ กนั ท าให้พบวา่เด็กจะวาดภาพโดยใช้สติปัญญามากกว่าการ
มอง จนกระทัง่ ค.ศ. 1963 แฮร์ริส (ละออ ชุติกร, 2547: ออนไลน์) ไดน้ ามาปรับปรุงใหม่ดว้ยวธีิการ
คาดคะเนความเจริญทางสมองจากการวาดภาพ  ผลการศึกษาพบวา่ภาพท่ีเด็กวาดแสดงถึงบางส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภาพอารมณ์และสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็ก 
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 ดงันั้น พฒันาการทางศิลปะดา้นการวาดภาพระบายสี นอกจากจะช้ีใหเ้ห็นถึงล าดบัขั้น
แห่งการเจริญวยัแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกให้ทราบวา่เด็กสามารถสร้างสรรค ์โดยการสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงวิธีการถ่ายทอดสภาพแวดล้อมของเด็กแต่ละคนด้วย ซ่ึงเป็นขอ้จากดัส าคญัท่ีส่งผลต่อเกณฑ์
พัฒนาการทางศิลปะด้านการวาดภาพระบายสี   ปัจจุบันทิศทางการเรียนการสอนศิลปศึกษา           
ในประเทศไทย ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
กิจกรรมทางศิลปะจึงถูกน ามาเป็นเคร่ืองมือต่อการขยายฐานความคิดของเด็กให้เกิดเป็นรูปธรรม    
ท่ีเด่นชัดโดยพบได้จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะนอกหลักสูตรรวมไปถึงการจดั
ประกวดภาพระบายสีท่ีเด็กวาดข้ึนตามวาระส าคญัต่าง ๆ ภาพของเด็กจากกิจกรรมดังกล่าวได้
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมยคุใหม่ 
 ส าหรับปรากฏการณ์ทางศิลปะ ความเปล่ียนแปลงก่อตวัแฝงอยูใ่นผลงานต่าง ๆ มาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ในช่วงศตวรรษท่ี 20 ศิลปะลทัธินามธรรม (Abstract Art) เร่ิมส่อเคา้ให้เห็นถึง
การแสดงออกทางศิลปะท่ีมาจากความรู้สึกภายใน  จุดส าคญัจึงมิไดอ้ยูก่บัการจ าลองสรรพส่ิง ดงัท่ี
เคยกระท ามา แรงประทุจากศิลปะนามธรรมไดข้ยายแนวคิดไปสู่ศิลปะของโลกในวฒันธรรมใหม่ 
จากแสดงออกให้เห็นอย่างชดัเจนในรูปแบบของการน าเสนอดว้ยเทคโนโลยีท่ีเคล่ือนตวัเขา้สู่การ
น าภาพลวงตาเขา้มาส่ือสารมากข้ึน (รุ่ง แกว้แดง, 2541: 76) 
 อิทธิพล ความคิด การแสดงออกทางศิลปะส าหรับผูใ้หญ่แลว้ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ 
ตามแนวคิดดังกล่าวยงัมีปัจจัยอ่ืน ๆ  มาเก่ียวข้อง ซ่ึงไม่ตรงกับประเด็นของการศึกษาคร้ังน้ี            
แต่ส าหรับอิทธิพลดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีควรไดรั้บการพิจารณาว่าจะส่งผลต่อลกัษณะแสดงออกทาง
ศิลปะด้วยเช่นกนั  การแสดงออกทางศิลปะ เป็นการแสดงออกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล    
ซ่ึงมี การรับรู้ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ ความช่ืนชอบ และจุดมุ่งหมายต่างกนั จึงมีผลท าให้เด็ก         
มีความ คิดรวบยอดต่อส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั แล้วเลือกและตดัสินใจแสดงออกมาเป็นรูปทรง 
รูปร่าง สี การจดัองค์ประกอบท่ีไม่ซ ้ าแบบใคร เพื่อจะส่ือสารกบัผูอ่ื้น  การแสดงออกทางศิลปะ     
จึงเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึงของเด็กในอนัท่ีจะช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพหรือพลังในตวัเด็ก        
ซ่ึงพลังนั้ นจะช่วยส่งผลต่อการรับรู้  การเรียนรู้และการประพฤติ   ปฏิบัติทุกข้อด้านลักษณะ          
การแสดงออกทางศิลปะของเด็ก จึงแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงต่าง ๆ ในตวัเด็ก ดงัน้ีคือ 
 1.  การแสดงออกท่ีช้ีให้เห็นถึงความเติบโต การแสดงออกทางศิลปะของเด็กโดย เฉพาะ
การวาดภาพนั้น เม่ือเด็กเร่ิมตน้จากการขีดเส้นอยา่งวุน่วายจนค่อย ๆ พฒันาควบคุมเส้นสายให้เป็น
ระเบียบข้ึนเร่ือย ๆ เป็นการเร่ิมตน้ท่าทีของการออกแบบรูปทรง และในวยัท่ีเติบโตข้ึนภาพวาด   
ของเด็กจะพฒันาลกัษณะการออกแบบไปสู่รูปทรงท่ีเลียนแบบธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
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การแสดงออกทางศิลปะเช่นน้ีย่อมเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงหรือการเติบโตของเด็กทั้งดา้น
ร่างกาย การรับรู้ จิตใจและการแสดงออกในตวัเด็กนัน่เอง 
 2.  การแสดงออกท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะเฉพาะตวั เด็กแต่ละคนจะรับรู้ หรือมีความรู้สึก 
ตอบรับส่ิงต่างๆ แตกต่างกนั เม่ือเด็กสร้างสรรคง์านศิลปะ เขาจะน าความรู้สึก นึกคิดหรือความรู้สึก
ของตนท่ีมีส่ิงนั้นผสมผสานไปกบัการรับรู้ท่ีแตกต่างกนันั้นด้วย ผลงานศิลปะของเด็กแต่ละคน     
จึงสะทอ้นลกัษณะเฉพาะตวัหรือสะทอ้นบุคลิกของเขาอยา่งเด่นชดั 
 3. การแสดงออกท่ีช้ีให้เห็นถึงการติดต่อส่ือสาร ในขณะท่ีเด็กวาดภาพตามพฒันาการ 
ทางธรรมชาติของเขา รูปแบบยุ่งเหยิงท่ีเด็กใช้เป็นสัญลักษณ์คน บ้าน ตน้ไม้  ดวงอาทิตย  ์หรือ       
ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเขาชอบภาพท่ีปรากฏเหล่าน้ีจะส่ือสารความรู้สึกนึกคิด บรรยายประสบการณ์และ
จินตนาการของเขา การวาดภาพของเด็กจึงมีสภาพเป็นการส่ือสารข้อมูลต่าง ๆ ด้วยสัญลักษณ์         
ท่ีปรากฏในงานศิลปะซ่ึงมีคุณค่ามากกวา่การบอกเล่าใด ๆ 
 4.  การแสดงออกท่ีช้ีให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก การท่ีเด็กได้ท างานศิลปะ และได้
แสดงออกทางศิลปะนั้น เด็กจะแสวงหาหนทางเฉพาะตนดว้ยการแสดงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด
ในผลงานของตนอาจจะด้วยการเน้นหรือขยายขนาดของส่ิงท่ีตวัเขาเองเห็นว่ามีความส าคญั เป็น
การลดความคบัขอ้งใจ และการระบายความรู้สึกเก็บกดของเขาไดด้ว้ย (วรุิณ ตั้งเจริญ, 2546: 44) 
 การแสดงออกทางศิลปะเป็นการแสดงออกมาจากจิตส านึก  (Conscious) ของแต่ละคน 
ดงันั้นผลงานของเด็กจึงมีความซับซ้อน ยากง่ายแตกต่างกนั ส่ิงท่ีมีผลต่อการแสดงออกทางศิลปะ
ของเด็ก ประกอบดว้ย 
 1.   พื้นฐานทางวฒันธรรม ท่ีมีผลต่อการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก คือ ความเช่ือ
แบบแผนหรือลกัษณะการด าเนินชีวิตและกิจกรรมของคนในสังคม ศิลปะเด็กจึงเป็นส่วนหน่ึง     
ของวฒันธรรมในสังคม ทั้งในแง่การสะทอ้นถ่ายทอดสภาพของสังคมให้ปรากฏเป็นผลงานศิลปะ
และการสร้างสรรคศิ์ลปะใหเ้ป็นรูปวตัถุทางวฒันธรรม 
 2.   พื้นฐานทางสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก  ได้แก่ 
ธรรมชาติ ผูค้น และอาคารบ้านเรือน ฯลฯ ส่ิงแวดล้อมเหล่าน้ีในฐานะท่ีมีสภาพเป็นรูปธรรม         
นบัว่ามีผลกระทบต่อการแสดงออกทางศิลปะเป็นอย่างมากเพราะส่ิงต่างๆ ดงักล่าวเป็นส่ิงดลใจ
และเป็นปัจจัยให้การแสดงออกทางศิลปะของเด็ก  อาจจะเสนอรูปแบบท่ีเก่ียวข้องกับวตัถุ
ส่ิงแวดล้อมเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ  หรือเสนอความคิดอย่างใดอย่างหน่ึงเก่ียวกับสภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มถ่ายทอดออกมาในผลงาน 
 3.   พื้นฐานทางความแตกต่างเฉพาะบุคคลความแตกต่างทางเอกัตภาพ (Individual 
Difference) ของเด็กแต่ละคน เช่น บุคลิกภาพ สติปัญญา อารมณ์ ความคิด จะมีผลงานไปสู่การ
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แสดงออกท่ีแตกต่างกัน แสดงออกด้วยเทคนิคท่ีต่างกัน งานศิลปะท่ีแสดงออก จึงมีแบบแผน
เฉพาะตวัท่ีสะทอ้นความแตกต่างทางเอกตัภาพของเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2546: 
250) 
 ดงันั้น  จึงสรุปได้ว่า การแสดงออกทางศิลปะของเด็กจะแสดงให้เห็นถึงพฒันาการ   
ในด้านต่าง ๆ ในตวัเด็กท่ีถ่ายทอดออกมาในรูปผลงานศิลปะ บนพื้นฐานแห่งประสบการณ์ทาง
สภาพแวดลอ้มของสังคม วฒันธรรม และความแตกต่างระหวา่งบุคคลซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายนอก
ของเด็กโดยการถ่ายทอดส่ิงท่ีแลเห็นจากแบบหรือวตัถุในลกัษณะการพยายามลอกเลียนแบบให้
เหมือนจริง 
 ความหมายของศิลปะส าหรับเด็ก 
 สิริพรรณ ตนัติรัตน์ไพศาล (2545: 11)  ไดใ้ห้ความหมายของศิลปะส าหรับเด็กไวว้่า 
ศิลปะส าหรับเด็ก หมายถึง การแสดงออก การส่ือสาร การถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ของเด็กแต่ละคนท่ีบอกเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเขาเองและส่ิงแวดลอ้ม 
 สรุปไดว้า่  ศิลปะส าหรับเด็กหมายถึง กิจกรรมท่ีให้เด็กไดแ้สดงออกทางดา้นความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
 คุณค่าของกจิกรรมศิลปะ 
 อารี รังสินนัท ์(2532: 153-154) กิจกรรมสร้างสรรคท์างศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กบัความสนใจ ความสามารถและสอดคลอ้งกบัหลกัพฒันาการของเด็กเป็นอยา่งยิ่ง กิจกรรมศิลปะ
จึงไม่เพียงแต่ส่งเสริมการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือมือ-ตา และการผ่อนความเครียดทาง
อารมณ์ท่ีอาจจะมีเท่านั้น แต่ยงัเป็นการส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝึกการรู้จกั
ท างานด้วยตนเอง และฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้ งทางความคิดและการกระท า              
ซ่ึงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศิลปะและน าไปสู่การเรียน เขียน และอ่านอยา่งสร้างสรรคต่์อไป 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2536: 29) ไดเ้สนอแนวคิดว่าการท่ีจะจดักิจกรรม
ศิลปะให้ผูเ้รียนสร้างสรรค์นั้น ก่อนอ่ืนตอ้งพิจารณาถึงสภาพวุฒิภาวะและแสดงความพร้อมดา้น
ต่าง ๆ ของผูเ้รียนก่อน หลังจากนั้ นจึงก าหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความพร้อมพิจารณาถึง
เป้าหมายท่ีเหมาะสมทั้ งเป้าหมายในทางศิลปะและการเสริมสร้างบุคลิกภาพของเด็ก การจัด
กิจกรรมท่ีสัมพันธ์กับประสบการณ์ของเด็กมากและเป็นกิจกรรมท่ีท้าทางต่อความคิด และ
ความรู้สึกย่อมเร้าใจให้เด็กปรารถนาท่ีจะสร้างสรรค์และสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองไม่เกิดความ     
เบ่ือหน่ายในทางตรงกนัขา้ม ถา้กิจกรรมศิลปะเด็กไม่เร้าต่อเด็ก การเรียนรู้ทางศิลปะก็ยอ่มส่งผลเสีย
ต่อการแสดงออกคร้ังนั้น และถา้เป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ก็เป็นผลเสียต่อทศันคติของเด็กโดยตรง 
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 เบญจา แสงมะลิ (2545: 62-63) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของกิจกรรมศิลปะไวด้งัน้ี 
 1.  ศิลปะเป็นส่ือการแสดงออกของเด็กในส่ิงท่ีเด็กท า เห็น รู้สึก และคิดกิจกรรมศิลปะ
ให้โอกาสเด็กไดส้ ารวจ ทดลอง แสดงความคิด ความรู้สึก เก่ียวกบัตวัเด็ก ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั 
ความสามารถในการจินตนาการ สังเกต และความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้นมีมากข้ึน เพราะขณะท่ี
เด็กสามารถท างานกับวสัดุต่าง ๆ เด็กมีความรับผิดชอบในการเลือกและก าหนดรูปร่าง ใช้การ
ตดัสิน การควบคุม ประสบการณ์ท่ีเป็นผลส าเร็จจะสร้างความเช่ือมัน่ใจตนเอง และรู้คุณค่าของ
ความเป็นมนุษย ์
 2.  ประสบการณ์ดา้นศิลปะ ใหคุ้ณค่าแก่เด็ก เด็กอาจแสดงความรู้สึกท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ
ออกมาทางศิลปะ เด็กสามารถเรียนรู้ท่ีจะควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก และกิริยามารยาทได ้ถา้เด็กมี
ปัญหาดา้นการพูด ความรู้สึกรุนแรงสามารถจะระบายออกมาไดใ้นกิจกรรมศิลปะ 
 3.  กิจกรรมศิลปะสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตทางดา้นสังคม ในการร่วมกิจกรรม
เป็นกลุ่ม เด็กจะรู้จกัการแบ่งปันเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ความคิดเห็น การตดัสินใจ และการให้การ
ยอมรับ นอกจากน้ียงัเรียนรู้สิทธิ ความเป็นเจา้ของ ขอ้คิดเห็นและความรู้สึกของผูอ่ื้น เด็กมีกิริยา
สัมพนัธ์ต่อกัน เรียนรู้การเป็นผูน้ าผูต้าม และเรียนรู้ความส าคญัในการร่วมมือกัน และควบคุม
ตนเอง 
 4.  กิจกรรมศิลปะนอกจากจะส่งเสริมด้านจิตใจ สังคม แล้วยงัสร้างเสริมความ
เจริญเติบโตดา้นสติปัญญา โดยเร่ิมจากการซึมซบัในวิธีการท า เด็กเรียนรู้ค าพูดท่ีเหมาะสมเพื่อพูด
อธิบายเก่ียวกบัส่ิงท่ีเด็กท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจความคิดรวบยอดพฒันาข้ึนเม่ือเด็กส ารวจคุณลกัษณะของ
วสัดุ ว ัสดุมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งเสริมความเช่ือมั่นในความสามารถท่ีจะแสดงออกมากข้ึน 
ความสามารถเชิงสร้างสรรคก์็จะเจริญเติบโตตามกนั 
 ชยัณรงค์  เจริญพานิชยก์ุล ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของศิลปะท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ไวด้งัน้ี 
 1.   กิจกรรมศิลปะส่งเสริมใหมี้ความรู้สึกไวต่อปัญหาต่าง ๆ ต่อสภาพแวดลอ้ม และต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้น ซ่ึงจะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์รอบตวัอยา่งลึกซ้ึง ไม่ใช่สัมผสัหรือรับรู้
สภาพแวดลอ้มอยา่งผวิเผนิและเฉยเมย การสัมผสักบัวสัดุสร้างสรรคย์งัช่วยส่งเสริมประสาทสัมผสั
ต่อวตัถุหรือวสัดุต่าง ๆ ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และความรู้สึกตอบรับอยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 2.   กิจกรรมศิลปะส่งเสริมให้มีความคล่องตวัในการแสดงความคิด เพราะกิจกรรม
สร้างสรรค์จะช่วยให้เด็กรู้จกัคิด รู้จกัแกปั้ญหา ล าดบัความคิดและตดัสินใจอย่างฉับไว เพื่อให้มี
ความสามารถในการแสดงออกได้อย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ประกอบกับการแสดงออก       
ทางศิลปะในแต่ละกิจกรรม เป็นส่ิงท่ีเด็กแสดงออกทางศิลปะในแต่ละกิจกรรม เป็นส่ิงท่ีเด็กตอ้งคิด
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สร้างสรรค์ตามความเหมาะสมของกิจกรรมแต่ละอยา่ง ท าให้ความคิดเป็นไปอยา่งกวา้งขวางและ
คล่องตวั 
 3.   กิจกรรมศิลปะส่งเสริมให้รู้จกัยืดหยุ่น และปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์      
ผูมี้ความคิดสร้างสรรค์มักเป็นผูท่ี้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เสมอ  รู้จักตัดสินใจอย่าง
เหมาะสม ซ่ึงปัญหาเฉพาะหนา้ต่าง ๆ นั้นจะไม่ใช่สูตรส าเร็จส าหรับการแกปั้ญหากิจกรรม ซ่ึงทา้ทาย
ความคิดท่ีตอ้งยดืหยุน่อยูต่ลอดเวลา ปรับตวัใหท้นักบัสภาพการณ์และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 4.  กิจกรรมศิลปะส่งเสริมให้มีความคิดเห็นเป็นตวัของตวัเอง ได้แก่ การส่งเสริมให้
เด็กสามารถคิดในส่ิงใหม่ ๆ ท่ีตนได้รับจากประสาทสัมผสัด้านต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอด
ความคิดให้เป็นรูปธรรม ตามปริมาณส่ิงเร้าและความพร้อมของเด็กแต่ละคน ศิลปะเด็ก นอกจาก  
จะแสดงความบริสุทธ์ิใจและจริงใจในการแสดงออกแล้ว ทั้ งรูปแบบและเน้ือหายงัมีลักษณะ
เฉพาะตวัอีกด้วย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีย่อมมีผลต่อเน่ืองไปถึงความคิดและพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน     
อีกดว้ย 
 5.  กิจกรรมศิลปะส่งเสริมให้สามารถดดัแปลงและประดิษฐ์สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ข้ึน
ไดเ้พื่อการปฏิบติักิจกรรมศิลปะสัมพนัธ์กบัการสร้างสรรค์อย่างแยกไม่ออก  และการสร้างสรรค์ 
เป็นการรู้จกัดดัแปลง ตกแต่ง หรือประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ ข้ึน   การสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะยอ่มมีผล
ต่อเน่ืองไปสู่ความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกทัว่ ๆ ไปดว้ย 
 6.  กิจกรรมศิลปะส่งเสริมให้สามารถลดสกดัตดัทอนประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เน่ืองจากการแสดงออกทางศิลปะท่ีสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดนั้น สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ     
ท่ีเสนอไวใ้นงานศิลปะจะถูกลดสกดัตดัทอนให้เหลือเพียงส่ิงท่ีเห็นวา่จ าเป็นหรือช่ืนชอบมากท่ีสุด 
ยอ่มน าไปสู่การใชชี้วติท่ีสร้างสรรคท์างดา้นการรู้จกัลดสกดัตดัทอนประสบการณ์ต่าง ๆ ดว้ย 
 7.   กิจกรรมศิลปะส่งเสริมให้เป็นผูรั้บรู้ส่ิงต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง  จากการแสดงออก
ทางศิลปะอย่างต่อเน่ือง เด็กจะแสดงออกหลายลักษณะ รับรู้หลายด้าน เพื่อน ามาแสดงออก 
นอกจากนั้นการแสดงสร้างสรรค์ยงัตอ้งคิดหลายด้านและหลายคร้ัง คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
เปรียบเทียบคุณสมบติั ปริมาณและคุณภาพเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจท่ีแน่นอน 
 จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สรุปได้ว่า  กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กได้
แสดงความคิด ความรู้สึก ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ออกมาเป็นผลงานทางดา้นศิลปะ ซ่ึงช่วยพฒันา
ทางดา้นอารมณ์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ และช่วยให้เด็กไดฝึ้กกระบวนการใน
การท างานใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึน 
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 ประเภทของกจิกรรมศิลปะ 
 ชยัณรงค ์เจริญพานิชยก์ุล (2533: 51) ไดแ้บ่งกิจกรรมศิลปะท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กเป็น 
5 สาขาใหญ่ ๆ คือ 
 1.  กิจกรรมวาดเส้น (Drawing)   การวาดเขียนเป็นภาพท่ีเกิดจากการขีดเขียนวสัดุ     
บางชนิดลงบนกระดาษ โดยการแสดงลกัษณะเป็นเส้น 
 2.  กิจกรรมระบายสี (Painting)  การส่งเสริมพฒันาการทางกลา้มเน้ือน้ิวมือกบัสายตา
มีสีชนิดต่าง ๆ พูก่นัเป็นอุปกรณ์ 
 3.   กิจกรรมภาพพิมพ ์(Print Marking) กรรมวธีิทางภาพพิมพมี์หลายวธีิ แต่ท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กเล็ก คือ การพิมพ์จากแม่พิมพ์นูน ใช้สีทาด้านหลังของวสัดุแล้วน ามาประทบัลงบน
กระดาษ จะไดภ้าพพิมพเ์กิดข้ึน  
 4.  กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) ท่ีเหมาะสมกบัเด็กเล็ก ๆ ก็คงจะเป็นงานดิน
เท่านั้น นอกนั้นก็มีแต่ไม่เด่นชัดนัก เช่น ประติมากรรมประกอบกล่องกระดาษ ประติมากรรม
ประกอบเศษไม ้
 5.  กิจกรรมประดิษฐต์กแต่ง (Crafts) หมายถึง กิจกรรมท่ีครอบคลุมกวา้งขวางมาก 
 สรุปไดว้า่  กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต แสวงหาความรู้
จากส่ิงแวดล้อมรอบตัว รู้จกัคิด รู้จักแก้ปัญหา ฝึกทักษะการคิด รู้จกัปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ส่งเสริมใหมี้การประดิษฐคิ์ดคน้ใหเ้กิดเป็นผลงานของตนเอง 
 

เทคนิคซินเนคติกส์ 
 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัซินเนคติกส์ 
 ความหมายของซินเนคติกส์ (Synectics) 
 ซินเนคติกส์ (Synectics) มาจากรากศพัท์ในภาษากรีก คือ Syn หมายถึง  น ามารวมกนั
และ etics หมายถึง ส่วนประกอบท่ีหลากหลาย รวมกนัแลว้หมายถึง การรวมส่ิงท่ีต่างกนัเขา้ดว้ยกนั  
 สมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2544: 106) ไดใ้ห้ความหมาย ซินเนคติกส์วา่ เทคนิคเช่ือมโยง
สัมพนัธ์โดยการเปรียบเทียบหรือเทคนิคอุปมาอุปไมย นอกจากนั้น  
 เสริมศรี ไชยศรี กล่าวว่า Synectics เป็นวิธีการท่ีเน้นการพฒันาความคล่องกบัความ
แตกต่างทางภาษาและความคิดหลายวธีิ (เสริมศรี ไชยศรี, 2543: 128) 
 สรุปได้ว่า ซินเนคติกส์ หมายถึง การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการเช่ือมโยง   
ส่ิงท่ีแตกต่างกนั หรือไม่เก่ียวขอ้งกนัเขา้ดว้ยกนั โดยใชก้ารเปรียบเทียบ เพื่อสร้างผลงานให้แปลกใหม่ 
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 สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544: 12) ได้เสนอความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่าการสอน
แบบซินเนคติกส์  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการน ากระบวนการคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดเช่ือมโยงหา
ความสัมพนัธ์ท่ีออกมาในรูปของการเปรียบเทียบมาใช ้
 ทิศนา  แขมมณี  ได้กล่าวว่าแนวคิดของการสอนแบบซินเนคติกสกับความคิด
สร้างสรรค์ ซินเนคติกส์เป็นแนวคิดท่ีไปถูกคิดคน้ข้ึนเพื่อมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ โดยกลุ่ม
นกัวิชาการท่ีเรียกวา่ กลุ่มซินเนคติกส์   ซ่ึงมี ศาสตราจารย ์วิวเล่ียม เจเจ การ์ดอน (William J.J. Gordon) 
จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด  เป็นผูน้ ากลุ่มและได้เสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยน้ี ไวใ้นหนังสือ         
ช่ือ SYNECTICS: The Development of Creative Capacity (1961)  ซ่ึงท าข้ึนเพื่อใช้พัฒนา “กลุ่ม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity Groups) ในองค์กรอุตสาหกรรม  ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีได้รับ     
การฝึกฝนให้ท างานร่วมกนัเพื่อหน้าท่ีประหน่ึง นกัแกปั้ญหาหรือนกัพฒันาผลผลิตและอีกไม่ก่ีปี
ต่อมา กอร์ดอน ไดป้รับพฒันาซินเนคติกส์ให้ใชพ้ฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็กนกัเรียน  โดยจะ
ใช้การเปรียบเทียบหรืออุปมาเป็นส าคญั นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานกบัความคิดเปรียบเทียบ
เกิดผ่อนคลายจนสามารถน าการอุปมาเปรียบเทียบเหล่านั้นมาใช้แก้ไขปัญหา หรือสร้างสรรค์
ความคิดใหม่ ๆ แนวคิดซินเนคติกส์ได้เขา้มาเผยแพร่ในเมืองไทย โดย ดร.เจมส์  ฮาวิลเลอร์ (Dr. 
Jame G. Hauwiller) แห่งมหาวิทยาลัย มอนทาน่า เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านรูปแบบการสอนและเป็น    
ลูกศิษยท่ี์ไดร่้วมงานกบั ทิศนา แขมมณี (2547: 252) ไดรั้บทุนฟูลไปรท์ให้เขา้มาเผยแพร่รูปแบบ
การสอนแบบต่างๆ ดว้ยการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัครูทัว่ประเทศ 
และสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ  โดยมี จนัทนี  อินทรสูต และคณะ (ม.ป.ป.) เป็นผูป้ระสานงานและเขา้
ร่วมฝึกอบรมตลอดมาจนถึงปัจจุบนั  
 จากการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการสอนรูปแบบซินเนคติกส์นั้น พบวา่รูปแบบซินเนคติกส์
เป็นรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ และเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดีและไม่ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงดา้นเน้ือหาความรู้แต่อยา่งใด แต่กลบัช่วย
ส่งเสริมและท าให้โลกของเน้ือหามีชีวิต นกัเรียนมีความคิดเป็นอิสระและสามารถพฒันาจินตนาการ
หยัง่รู้ของตนเองไปสู่กิจกรรมประจ าวนัได ้

 การคน้ควา้วจิยัของกลุ่มซินเนคติกส์ อาศยัการคาดการณ์จากความเช่ือเบ้ืองตน้ คือ 
 1.  กระบวนการความคิดสร้างสรรคข์องมนุษย์ สามารถอธิบายเน้ือหาอยา่งชดัเจนได ้
และผลจะสามารถนาไปใชใ้นการสอนดา้นวิธีการ เพื่อพฒันาการคิดสร้างสรรคส์าหรับบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลได ้
 2.  ในการประดิษฐ์หรือคิดค้นทางสร้างสรรค์ ทั้ งทางศิลปะและวิทยาศาสตร์จะมี
วธีิการหรือลกัษณะของขบวนการคิดอยูบ่นพื้นฐานของขบวนการทางจิตใจเช่นเดียวกนั 
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 3.  ขบวนการคิดสร้างสรรคข์องส่วนบุคคลในการแกปั้ญหาต่าง ๆ จะไม่เป็นอุปสรรค
หรือลดนอ้ยใด ๆ เม่ือร่วมกนัแกปั้ญหาดว้ยกนัเป็นกลุ่มบุคคล 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การสอนแบบซินเนคติกส์เกิดจากการน า
กระบวนการคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงสามารถพฒันาไดแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บังเกิดผลงานในทาง
สร้างสรรคไ์ด ้
 การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎซิีนเนคติกส์ 
 ทฤษฎี  หลักการ แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
“Synectics Instructional Model” เป็นรูปแบบท่ีพฒันาความคิดสร้างสรรคอี์กรูปแบบหน่ึง ซ่ึง จอยส์ 
และวีล กล่าววา่ ซินเนคติกส์เป็นวิธีสอนพฒันาความคิดสร้างสรรค์ท่ีน่าสนใจวิธีหน่ึง (Joyce and 
Weil, 1992: 217-239) ซ่ึง กอร์ดอน และผูช่้วยของเขามีความเช่ือพื้นฐานเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์
ไว ้4 ประการ คือ 
 1.  ความคิดสร้างสรรค์เกิดข้ึนอยู่เสมอ  และมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั
ของมนุษย ์
 2.   กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ส่ิงลึกลบัซับซ้อน แต่สามารถอธิบาย
และฝึกฝนคนใหมี้ระดบัความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน 
 3.  การคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดในศาสตร์วิชาการสาขาต่าง ๆ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ไม่วา่
จะเป็นด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตร์เหล่าน้ีจ  าเป็นต้องใช้
กระบวนการทางสติปัญญาเขา้มาเก่ียวขอ้งในการคิดสร้างสรรคท์ั้งนั้น 
 4.  การคิดสร้างสรรค์ของคนคนเดียวหรือกลุ่มคนมีลักษณะใกล้เคียงกันมากทั้ ง
กระบวนการคิดและผลงานท่ีได ้
 แนวการสอนแบบซินเนคติกส์ (ทิศนา แขมมณี, 2547: 252) ไดรู้ปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์จากแนวคิดของกอร์ดอน  ท่ีกล่าวว่าบุคคลทัว่ไป มกัยึดติดกับวิธีคิด
แกปั้ญหาแบบเดิม ๆ ของตนโดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอ่ืนท าให้การคิดของตนคบัแคบ
และไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิดความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาส       
ไดล้องคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตวัเองเป็นคนอ่ืนและถา้ยิ่งให้
บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหา ก็จะยิ่งได้วิธีการท่ีหลากหลายข้ึน             
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ดงันั้น กอร์ดอน จึงไดเ้สนอให้ผูเ้รียนมีโอกาสคิดแกปั้ญหาดว้ยแนวความคิดใหม่ ๆ ท่ี
ไม่เหมือนเดิม ไม่อยูใ่นสภาพท่ีเป็นตวัเอง ให้ลองใชค้วามคิดในฐานะท่ีเป็นคนอ่ืนหรือเป็นส่ิงอ่ืน 
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สภาพการณ์เช่นน้ีจะกระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ  ข้ึนได้ กอร์ดอน เสนอวิธีการคิด
เปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยเพื่อใชใ้นการกระตุน้ความคิดใหม่ ๆ ไว ้3 แบบ คือ การเปรียบเทียบ
แบบตรง  (Direct Analogy)  การเปรียบเทียบบุคคลกับ ส่ิงของ  (Personal Analogy)  และการ
เปรียบเทียบค าคู่ขดัแยง้ (Compressed Conflict)   วิธีการน้ีมีประโยชน์มากเป็นพิเศษส าหรับการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการเขียนและการพูดอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งการสร้างสรรคง์านทางศิลปะ 
 วิธีการซินเนคติกส์อาศยักิจกรรมการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเป็นหลักในการจดั
กิจกรรม 3 วธีิ คือ  
 1.   การเปรียบเทียบแบบตรง (Direct Analogy) เป็นการเปรียบเทียบทางตรงของ 2 ส่ิง
หรือมากกว่า ส่ิงท่ีน ามาเปรียบเทียบอาจเป็นคน สัตว ์พืช หรือส่ิงของ โดยของท่ีน ามาเปรียบเทียบ
ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัทุกประการ จุดประสงค์คือ เพื่อให้มองเห็นปัญหาในอีกแนวหน่ึง หรือ
เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ซ่ึงอาจน ามาใช้แก้ปัญหาท่ีต้องการได้  ตัวอย่างเช่น วิศวกรท่านหน่ึง          
เฝ้าสังเกตดูหนอนเจาะท่อนไมเ้ป็นรูปรูคลา้ยอุโมงค ์ท าให้วิศวกรผูน้ี้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างอุโมงค์
ท างานใตน้ ้าข้ึนมา 
 2.  การเปรียบเทียบบุคคลกับส่ิงของ (Personal Analogy) การเปรียบเทียบแบบน้ี
นักเรียนต้องท าตนเสมือนเป็นส่ิงท่ีต้องการเปรียบเทียบและบรรยายความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือตน     
เป็นส่ิงนั้น ส่ิงท่ีจะเปรียบเทียบอาจเป็นคน พืช สัตว ์หรือส่ิงของ เช่น ให้นักเรียนสมมติตวัเอง     
เป็นเคร่ืองยนต์ในรถยนต์แล้วบอกว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเม่ือรถติดเคร่ืองในตอนเช้าหรือเม่ือ       
ไฟแบตเตอร่ีหมด หรือเม่ือรถติดไฟแดง การท่ีนักเรียนตอ้งสมมติตวัเองเป็นส่ิงหน่ึงท าให้เหลือ
ความเป็นตวัเองชั่วครู่ และการเปรียบเทียบจะท าให้นักเรียนเกิดความแปลกใหม่และความคิด
สร้างสรรค์ข้ึนได้ บุคคลอาจเอาความรู้สึกของตนเองไปใส่ในส่ิงสมมติและบรรยายความรู้สึก
ออกมาได ้
 3.  การเปรียบเทียบค าคู่ขดัแยง้ (Compressed Conflict) เป็นการใชค้  าเปรียบเทียบ 2 ค า 
ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือตรงกนัขา้มมาอธิบายลกัษณะของคน สัตว ์พืช หรือส่ิงของท่ีตอ้งการ 
ยกตวัอยา่งค า เช่น ฉลาดในเร่ืองโง่ หรือสวยโทรม ๆ 
 การสอนแบบซินเนคติกส์  อาศยักิจกรรมการเปรียบเทียบ 3 วิธีน้ี ตวัอย่างค าถามท่ี
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดเปรียบเทียบ มีดงัน้ี 
 1.   ตวัอยา่งค าถามท่ีกระตุน้การเปรียบเทียบทางตรง ไดแ้ก่ ผลส้มเหมือนหรือต่างกบั
ลูกฟุตบอล อะไรเบากวา่กนั เสียงกระซิบหรือขนลูกแมว 
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 2.   ตวัอย่างค าถามท่ีกระตุ้นการใช้ตัวเองเปรียบเทียบกับส่ิงอ่ืน ได้แก่ ถ้าท่านเป็น   
ก้อนเมฆขณะน้ีท่านอยู่ท่ีไหน และก าลงัท าอะไรอยู่ ท่านจะรู้สึกอย่างไร เม่ือถูกแสงอาทิตยเ์ผา     
จนแหง้ผาก สมมติวา่ท่านเป็นหนงัสือเล่มท่ีท่านชอบมากท่ีสุด จงบรรยายตวัเอง 
 3.  ตวัอย่างค าถามท่ีกระตุน้การเปรียบเทียบด้วยค าคู่ขดัแยง้ หรือตรงกนัขา้ม ได้แก่ 
บอกไดไ้หมวา่ เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดไหนท่ีชอบยิม้และหนา้บ้ึงขณะเดียวกนั 
 วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎซิีนเนคติกส์    
 ทิศนา แขมมณี (2547: 286) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 1.   ตอ้งการใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้วา่ในการแกปั้ญหาใด ๆ นั้น สามารถแกปั้ญหาได้
ดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้งหลายวธีิ 
 2.   ตอ้งการใหน้กัเรียนฝึกการใชค้วามคิดหลายแง่หลายมุม 
 3.   ตอ้งการให้นกัเรียนเรียนรู้ท่ีจะยอมรับแนวความคิดท่ีแตกต่างจากแนวคิดเดิม ๆ ท่ี
ตนเองเคยมีอยู ่(อา้งอิงจาก Gordon, 1961: 345) 
 ข้ันตอนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎซิีนเนคติกส์ 
 จอยส์ และวีล (Joyce and Weil, 1992: 217-239) กล่าวว่า การสอนแบบซินเนคติกส์    
มี 2 วิธีดว้ยกนั คือ แบบท่ี 1 ใชเ้พื่อสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่ และแบบท่ี 2 ใชเ้พื่อสร้างความคุน้เคย
กบัส่ิงท่ียงัไม่รู้จกั การจะใชว้ธีิแบบท่ี 1 หรือแบบท่ี 2 ยอ่มข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของการสอน 
 ซินเนคติกส์ แบบท่ี 1 เพื่อสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่มีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  บรรยายสถานการณ์ ขั้นน้ีครูให้นกัเรียนบรรยายสถานการณ์หรือหวัขอ้ ตามท่ี
นกัเรียนมองเห็น 
 ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบตรง ขั้นน้ีนักเรียนเปรียบเทียบทางตรง แลว้เลือกอนัท่ีดีท่ีสุด 
มาอธิบายใหก้วา้งขวางข้ึน 
 ขั้นท่ี 3 การเปรียบเทียบกบัตนเอง ขั้นน้ีนักเรียนเปรียบเทียบส่ิงท่ีเลือกในขั้นท่ี 2 กบั
ตนเอง 
 ขั้นท่ี 4 การหาค าท่ีมีความหมายขัดแยง้กันจากการบรรยายในขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 
นกัเรียนคิดหาค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัมาหลาย ๆ คู่ แลว้เลือกคู่ท่ีดีท่ีสุด 
 ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบทางตรง ขั้นน้ีนักเรียนคิดหาการเปรียบเทียบทางตรงโดยใช ้  
ค  าคู่ท่ีเลือกในขั้นท่ี 4 
 ขั้นท่ี 6 ตรวจสอบปัญหาเร่ิมแรกอีกคร้ัง ขั้นน้ีผูส้อนให้นักเรียนหักกลับมาส ารวจ
ปัญหาเร่ิมแรกแล้วใช้การเปรียบเทียบขั้นสุดท้ายโดยใช้ประสบการณ์ทั้งหมดท่ีได้กระบวนการ       
ซินเนคติกส์เขา้ช่วย 
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 ซินเนคติกส์ แบบท่ี 2 เพื่อสร้างความคุน้เคยกบัส่ิงท่ียงัไม่รู้จกั มีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การใหข้อ้มูล ผูส้อนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัขอ้ใหม่ 
 ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบ ผูส้อนแนะการเปรียบเทียบทางตรงแลว้ให้ผูเ้รียนบรรยายถึง
การเปรียบเทียบนั้น 
 ขั้นท่ี 3 การเปรียบเทียบกบัตนเอง ผูส้อนใหน้กัเรียนเปรียบเทียบหวัขอ้ใหม่กบัตนเอง 
 ขั้นท่ี 4 การบรรยายถึงความสัมพนัธ์ในส่วนท่ีเป็นไปได ้ผูเ้รียนอธิบายถึงการเปรียบเทียบ
ในส่วนท่ีเหมือนกนั 
 ขั้นท่ี 5 บรรยายถึงความสัมพนัธ์ในส่วนท่ีเป็นไปไม่ได ้ผูเ้รียนอธิบายวา่การเปรียบเทียบ
ใชไ้ม่ไดใ้นส่วนใด 
 ขั้นท่ี 6 การส ารวจ ผูเ้รียนส ารวจหวัขอ้ใหม่ท่ีตอ้งการศึกษาอีกคร้ัง 
 ขั้นท่ี 7 การเปรียบเทียบนกัเรียนเปรียบเทียบระหวา่งหัวขอ้ใหม่กบัส่ิงท่ีคิดข้ึนมาดว้ย
ตนเองและบรรยายถึงส่วนท่ีของ 2 ส่ิงคล้ายกนั  และส่วนท่ีการเปรียบเทียบใช้ไม่ได้หรือเป็นไป
ไม่ได ้(อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2547: 264) 
 ทิศนา แขมมณี (2547: 252) ไดใ้หข้ั้นตอนไวด้งัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นน า เป็นขั้นท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียนท างานต่าง ๆ ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนท า เช่น ให้
เขียน บรรยาย เล่า ท า แสดง วาดภาพ สร้าง และป้ัน เป็นตน้ ผูเ้รียนท างานนั้น ๆ ตามปกติท่ีเคยท า
เสร็จแลว้ใหเ้ก็บผลไวก่้อน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรง (Direct Analogy) เป็นขั้นท่ีผูส้อนเสนอค าคู่ให้
ผูเ้รียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว เหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร ค าคู่ท่ีผูส้อนเลือกมาควรให้มีลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา หรืองานท่ีผูเ้รียนท าในขั้นท่ี 1 
ผูส้อนเสนอค าคู่ใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบหลาย ๆ คู่ และจดค าตอบของผูเ้รียนไวบ้นกระดาน 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ (Personal Analogy) 
เป็นขั้ น ท่ีผู ้เรียนสมมติตัวเองเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึง และให้ผู ้เรียนแสดงความรู้สึกออกมา  เช่น               
ถา้เปรียบเทียบผูเ้รียนเป็นเคร่ืองซกัผา้ จะรู้สึกอยา่งไร ผูส้อนจดค าตอบของผูเ้รียนไวบ้นกระดาน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นอุปมาค าคู่ขดัแยง้ (Compressed Conflict) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนน าค าท่ีไดจ้ากการ
เปรียบเทียบในขั้นท่ี 2 และ 3 มาประกอบเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัในตวัเอง เช่น ไฟเยน็ 
นา้ผึ้งขม มจัจุราชสีนา้ผึ้ง และเชือดน่ิม ๆ เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 5 ขั้นอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนอธิบายความหมายของ
ค าคู่ขดัแยง้ท่ีได ้
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 ขั้นท่ี 6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนน างานท่ีท าไวเ้ดิมใน   
ขั้นท่ี 1 ออกมาทบทวนใหม่ และเลือกน าความคิดท่ีได้มาใหม่ เพื่อท าให้งานของตนมีความคิด
สร้างสรรคม์ากข้ึน 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัน าขั้นตอนซินเนคติกส์ แบบท่ี 1 (เพื่อสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่) 
มาใช้ในการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นน า การเปรียบเทียบแบบตรง การเปรียบเทียบ
บุคคลกบัส่ิงของ การอุปมาค าคู่ขดัแยง้ อธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้ และการน าความคิดใหม่
มาสร้างสรรค์งานเดิมให้มีความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน โดยน ามาในการจดัการเรียนรู้ในกิจกรรม  
ผลท่ีนักเรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีซินเนคติกส์ ผูเ้รียนจะเกิดความคิดใหม่ ๆ 
แตกต่างไปจากเดิม เพราะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีซินเนคติกส์  เป็นวิธีการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าความคิดใหม่นั้นมาสร้างสรรค์งานของตน ท าให้งานมีความ
แปลกใหม่ไม่ซ ้ าแบบ และน่าสนใจมากข้ึน นอกจากนั้นผูเ้รียนอาจเกิดความตระหนกัในคุณค่า ของ
ความคิดของตนเอง และความคิดของผูอ่ื้นอีกดว้ย 
  

เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) 
 

 การใช้เทคนิคกลุ่มสนทนาหรือสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นวิธีการ
ศึกษาท่ีเชิญผู ้ร่วมสนทนาจ านวนไม่มากนักมาสนทนาในประเด็นต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวโ้ดยมี
ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผูจุ้ดประเด็นการสนทนาเพื่อชักจูงให้ผูร่้วมสนทนาแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ซ่ึงการแสดง
ความคิดเห็นน้ี จะเกิดข้ึนไดย้ากในการให้สัมภาษณ์ โดยการใชแ้บบสอบถามซ่ึงมีโครงสร้างและมี
ลกัษณะเป็นทางการ จุดประสงค์ในการจกักลุ่มสนทนามิได้เพื่อหาข้อมูลทางสถิติท่ีจะน ามาใช้
อธิบายในเชิงปริมาณเหมือนการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม แต่เพื่อจะหาค าอธิบายในเชิง
คุณภาพ  ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงทศันคติ  และแบบแผนพฤติกรรมของผูร่้วมสนทนาได ้(ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ, 2541: 2) 
 ประกอบ คุณารักษ์ และคณะ (2543: 224-226) ได้กล่าวว่า เทคนิคการสนทนากลุ่ม    
(Focus Group Technique, Group Discussion Approach, Motivation Research) เทคนิคน้ีพัฒนามา
จากเทคนิคของนกัจิตวิทยาท่ีใช้ในการบ าบดัรักษาคนไขท้างจิต  ดว้ยการพูดคุยซักถามปัญหากบั
คนไขใ้นรูปแบบของการให้อิสระในการแสดงออกของคนไขอ้ย่างเต็มท่ี  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
คน้พบให้ไดว้่าอะไรหรือส่ิงใดเป็นตวัการ  หรือมีอิทธิพลท าให้คนไขมี้พฤติกรรมเช่นนั้น  เทคนิค
ดงักล่าวนกัวิจยัหลายๆ สาขาเห็นว่าเป็นวิธีการท่ีสามารถให้ค  าตอบในประเด็นปัญหาของนกัวิจยั
เช่นกนั จึงน าเทคนิคน้ีมาใชใ้นการวจิยั ทั้งในลกัษณะของการน าไปใชป้ระกอบกบัเทคนิควจิยัอ่ืน ๆ        



58 

 

เพื่อยืนยนัตรวจสอบผลการวิจยัของตนโดยในการจดักลุ่มสนทนานั้น  มีผูว้ิจยัหรือผูด้  าเนินการ
สนทนา (Group Conductor) น ากลุ่มให้การสนทนาบรรลุเป้าหมายของการวิจยัเท่าท่ีจะเป็นไปไดจ้ริง  
ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
 1.   กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมสนทนา มีขนาด 6-10 คน (ตอ้งไม่เกิน 10 คน) 
 2.   ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาต่างไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน 
 3.   ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา จะตอ้งไม่เคยถูกสัมภาษณ์อยา่งละเอียดในหัวขอ้ท่ีใกลเ้คียง
กบัเร่ืองท่ีวจิยัโดยเฉพาะเร่ืองท่ีวจิยัมาก่อน 
 4.   หัวขอ้วิจยัสนทนาเป็นลกัษณะกวา้ง ๆ ไม่ระบุเฉพาะหัวขอ้หรือค าถามท่ีนักวิจยั
ต้องการเก็บข้อมูลให้ผูร่้วมสนทนารู้สึกสังเกตได้อย่างเด่นชัด (ไม่เป็นการตั้ งค  าถามโดยตรง
อยา่งเช่น การสัมภาษณ์โดยทัว่ไป) 
 5.   สถานท่ีจดักลุ่มสนทนาจะตอ้งเหมาะสม  กล่าวคือ เป็นเอกเทศ เฉพาะผูเ้ขา้กลุ่ม
สนทนาไม่มีส่ิงรบกวนหรืออิทธิพลอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการบิดเบือนขอ้เท็จจริงในการสนทนา    
นั้น   ๆ 
 6.   ระยะเวลาท่ีใช้สนทนาตอ้งไม่นานเกินไป  โดยเฉล่ียจะอยู่ในระหว่าง 1.30-2.30 
ชัว่โมง 
 7.   ผูน้ ากลุ่มสนทนาจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจูงใจให้การสนทนาบรรลุ
เป้าหมายการวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 8.  จ านวนกลุ่มสนทนามีไดม้ากกว่า 1 กลุ่ม ตามเง่ือนไขของปัญหาและทรัพยากรใน
การวจิยันั้น ๆ ทั้งน้ีมีกลุ่มสนทนามากข้ึน ประโยชน์ของการไดรั้บขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์ปัญหา
การวจิยัยอ่มเพิ่มข้ึนตามไปดว้ยคุณสมบติัของผูน้ ากลุ่มสนทนาและแนวปฏิบติั 
 ผูน้ ากลุ่มสนทนาตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถและมีความช านาญในการจูงใจ (Steering) 
การสนทนาให้อยู่ในขอบเขตของหัวขอ้เร่ืองท่ีอภิปรายหรือตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  โดยมี
เง่ือนไขในการด าเนินการสนทนาท่ีพึงปฏิบติัประกอบไปดว้ยเกณฑต่์อไปน้ี 
 1.   ตอ้งก าหนดหัวข้อสนทนาท่ีแน่นอนและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การวิจยัไว้
ล่วงหน้า  ส่วนใหญ่แล้วมกัจะเขียนเป็นเอกสารประกอบไวก่้อน  ซ่ึงการเขียนไวล่้วงหน้าเช่นน้ี       
จะช่วยใหก้ารสนทนาเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและคลอบคลุมปัญหาการวจิยัในเร่ืองนั้น ๆ ไดค้รบถว้น 
 2.   การด าเนินการสนทนาจะเร่ิมจากเร่ืองกวา้ง ๆ ท่ีมีส่วนเช่ือมโยงความกบัสนใจหรือ
ความตอ้งการของผูว้ิจยัจากนั้นจึงพยายามจูงใจ (Steering) ให้สู่เป้าหมายท่ีก าหนดทั้งน้ีและทั้งนั้น
ส่ิงส าคญั ก็คือ ผูน้ าสนทนาจะตอ้งไม่เสนอความคิด (Making Obtrusive) และคิดว่า ความเห็นของ
ตวัเองดีหรือถูกตอ้งกว่าความรู้สึกและความคิดเห็นของผูร่้วมสนทนา ร่วมทั้งหลีกเล่ียงการช้ีน า 
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(Prompting) ในหวัขอ้หรือประเด็นต่าง ๆ เพราะอาจท าให้ผูร่้วมสนทนาคลอ้ยตามโดยไม่ตดัสินใจ
ดว้ยตนเอง 
 3.  ผูน้ ากลุ่มสนทนาจะตอ้งตระหนักเสมอว่าตนเองมีบทบาทในฐานะผูก้ระตุน้และ
เร่งรัด (The Role of a Catalyst) ให้สมาชิกในกลุ่มสนทนาไดอ้ภิปรายแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ี
ด าเนินอยูอ่ยา่งทัว่ถึง 
 4.  ในระหวา่งด าเนินการสนทนาจะตอ้งมีการบนัทึกประเด็นสนทนาไวอ้ยา่งละเอียด
ซ่ึงอาจจะใช้วิธีการจดบันทึก (Take Note) การใช้แถบบันทึกเสียง (Tape Record) การใช้วิดีโอ
(Video Tape) หรืออาจใชว้ิธีรวมกนัก็ได ้ แต่ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวน้ั้นตอ้งละเอียดเพียงพอและสามารถ
น าไปวิเคราะห์  ตีความและแปลความหมาย  เพื่อแสดงผลสรุปจากการสนทนาตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องเอกสารรายงานหรือรายงานปากเปล่าก็ได ้
 การน าเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มาใช้ในการวิจัยจึงเป็น
เคร่ืองมืออยา่งหน่ึงส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง ตรงกบั
ความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 
 

แนวคิดศิลปินทีม่ีช่ือเสียง 
 

แนวคิดศิลปินทีม่ีช่ือเสียงในต่างประเทศ 
 แนวคิดของศิลปะของศิลปินในลทัธิต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียนนั้น จึงน่าจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัลทัธิศิลปะ ดงัต่อไปน้ี 
 ลทัธิคิวบิสม์ 
 ความหมาย 
  Cubism  มาจากค าว่า  Cubi  +  ism   ภาษากรีก  Kybos  ภาษาละติน  Cubus  =  
ลูกบาศก,์  ส่ีเหล่ียมลูกบาศก ์
 ทฤษฎีและแนวคิด 
  คิวบิสม์มีหลักส าคัญทางสุนทรียศาสตร์อยู่ท่ี “ กฎของการควบคุมความรู้สึก”       
ซ่ึงเป็นปฏิปักษ์ต่อกฎเกณฑ์ทางสุนทรียศาสตร์เก่าๆท่ีว่า “ความรู้สึกมีอ านาจอนัยิ่งใหญ่เหนือ       
ส่ิงอ่ืนใด”  ลัทธิใหม่ น้ี ก่อให้เกิดการพัฒนาการและวิว ัฒนาการทางศิลปะอย่างส าคัญของ
คริสตศ์ตวรรษท่ี  20  ไม่วา่จะเป็นทางดา้นสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม  หรือประติมากรรม  อีกทั้งยงั
ถือกนัวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของศิลปะลทัธินามธรรมแนวหน่ึง  รวมถึงศิลปะท่ีมีวธีิการน าเส้นเรขาคณิต
มาใช้สร้างงานอีกดว้ย  มีการสร้างงานโดยค านึงถึงเร่ืองโครงสร้างของสรรพส่ิงทั้งหลายก่อนอ่ืน  
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ส่วนอารมณ์การแสดงออกนั้น  ตอ้งมีการพิจารณากลัน่กรองเสียก่อน  แทนท่ีจะปล่อยให้หลัง่ไหล
โดยปราศจากส่ิงควบคุมดงัเช่นศิลปะอ่ืน ๆ เช่ือถือกนั ลทัธิน้ีมีความเช่ือวา่ สัจธรรมของสรรพส่ิง
นั้น  คือ โครงสร้างของปริมาตร  รูปทรง  ไม่ใช่การสลดัสีสวย ๆ ให้เปรอะเป้ือนลงในภาพ  การใช้
สีหลากสี  ไม่ได้อยู่ในความสนใจของศิลปินกลุ่มน้ี  ยิ่งพวกแม่สีหรือสีท่ีรุนแรงด้วยแล้ว  จะถูก
ก าจดัมิให้ปรากฏอยูบ่นจานสีเลย  พวกเขาจะใชแ้ต่สีมวัซวั  สีเทา  สีด า  สีน ้ าตาล  หรือสีอมเขียว ๆ  
เท่านั้น ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาอนัดบัแรกก่อนลงมือสร้างงานคือ  รูปร่างและรูปทรง  สร้างให้เป็นพื้น
แบนราบง่าย ๆ ท่ีสร้างข้ึนดว้ยเส้นเรขาคณิต  รูปทรงต่าง ๆ จะถูกท าใหแ้ขง็แน่นเตม็ไปดว้ยปริมาตร  
มิติท่ีสามคือความลึก  ถูกท าให้ดูพร่ามวัเกิดข้ึนด้วยการเล่นหักเหของแสงเป็นเหล่ียม เป็นมุมดุจ
หนา้ตดัของเพชร  และเงาเป็นส่วนช่วยสร้างให้ภาพบงัเกิดความสงบแน่วแน่  แง่มุมเหล่ียมแหลม   
ท่ีดูนูนยื่นออกมา หรือขอบเขตของรูปทรงจะถูกเนน้ใหเ้ห็นเด่นชดัข้ึน การสร้างภาพใหมี้บรรยากาศ         
ในสภาพต่าง ๆ เช่น  มีม่านหมอกปกคลุมหรือมีแสงแดดเป็นประกายระยิบระยบั  หรือการใชเ้ส้น
โค้งคดงอต่าง ๆ มิใช่จุดประสงค์ จะต้องถูกขจัดทิ้งไป จากการค้นพบผลงานซ่ึงก่ออารมณ์        
ความรุนแรง  มีอ านาจ  แข็งกร้าวของผลงานประติมากรรม  และหน้ากากของพวกแอฟริกนัได ้ 
ป ลุก เร้าความศรัทธาแก่พวกคิวบิสม์มาก    ข้อ น้ี ไม่ น่ าแปลกประหลาดแต่ประการใด                  
เพราะโดยทัว่ไปศิลปะของศตวรรษท่ี  20  มีการน าส่ิงเก่าซ่ึงเคยมีมาแลว้ในอดีต  น ามาพฒันาใหม่
ใหเ้ขา้กบัรสนิยม  ความรู้สึก  ประกอบเขา้กบัการคน้ควา้หาความจริงในการสร้างความงามอีกหลาย
แนวทางท่ียงัไม่มีการคน้คิด  พวกคิวบิสม์ไดคิ้ดคน้และสร้างแนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์ความ
งามแบบใหม่ข้ึนมา (ก าจร สุนพงษศ์รี, 2554: 212-213) 
 รูปแบบศิลปะของลทัธิคิวบิสม ์
  คิวบิสม์หรือลทัธิบาศกนิยมเป็นช่ือกระบวนแบบศิลปะแบบหน่ึง  ซ่ึงมีแนวการ
คน้หาคุณค่าความงามบนศิลปะตามแนวทางของตนเอง  นบัเป็นวิวฒันาการของวงการศิลปะอยา่ง
ส าคญั  มีความเคล่ือนไหวเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีกรุงปารีส ราวปี  ค.ศ. 1907 โดยจิตรกรหนุ่มสองคน  คือ  
ชอร์ช  บราค  (Georges  Braque, 1882-1963) จิตรกรชาวฝร่ังเศส และ ปาโปล  ปิกัสโซ่ (Pablo  
Picasso, 1881-1973)  จิตรกรชาวสเปนทั้งสองต่างมีจุดเร่ิมตน้ของความดลใจจาก พอล เซซาน  ซ่ึงมี
ความคิดวา่  “โครงสร้างทางเรขาคณิตเป็นรากฐานของรูปทรงในธรรมชาติทั้งมวล” และ “ถา้เขา้ใจ
รูปทรงของโลกภายนอกและโครงสร้างตามความเป็นจริงแล้ว  จงมองดูรูปทรงเหล่านั้นให้เป็น
เหล่ียม เป็นรูปลูกบาศกง่์าย ๆ” ทั้ง ปิกสัโซ และบราค พยายามเนน้คุณค่าของปริมาตร (Volume and 
Mass) ของวสัดุกับอากาศซ่ึงสัมพนัธ์กนัเต็มไปหมดในภาพ  อีกทั้งไม่เห็นด้วยในหลกัการของ
พวกอิมเพรสชัน่นิสต ์ซ่ึงละเลยความส าคญัของรูปทรงและมวลปริมาตร  ศิลปินทั้งสองต่างส ารวจ
รายละเอียดของส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการวาด  ดว้ยการวิเคราะห์และแยกแยะท าลายรูปทรงเหล่านั้นให้
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กลายเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย ไม่ปะติดปะต่อกนั จากนั้นก็น ามาสังเคราะห์ประกอบใหม่ ให้รูปทรง    
บางรูปอาจทบักนั  ซ้อนกนั  หรือเหล่ือมล ้าซ่ึงกนัและกนัก็ได ้ โดยมีจุดประสงคส์ าคญัในเร่ืองการ
สร้างความงามท่ีเกิดจากมวลปริมาตรเป็นเป้าหมายสูงสุด                      
  ก าจร สุนพงศ์ศรี ไดก้ล่าวถึงลทัธิบาศกนิยมท่ีมีพฒันาการทางดา้นรูปแบบ เร่ิมข้ึน
ตั้ งแต่การแสดงคร้ังแรก ในปี ค.ศ. 1907 หลังจากนั้ นการเคล่ือนไหวของลัทธิน้ีเกิดข้ึนอย่าง
สม ่าเสมอ โดยแบ่งออกเป็น 3 ยคุ คือ ยุคแรก คิวบิสมว์ิเคราะห์ ระหวา่งปี ค.ศ. 1907-1909 ท่ีเรียกวา่
ยุคลัทธิคิวบิสม์วิเคราะห์นั้นเน่ืองมาจากเป็นระยะเวลาแห่งการค้นหาด้วยการน าความคิดของ        
เซซานน์ มาเป็นจุดดลใจ พร้อมกนันั้นก็ไดใ้ห้ความสนใจในศิลปกรรมของพวกอนารยะ ดงัเช่น
พวกนิโกรและศิลปกรรมแบบอาร์เคอิค (Archaic) ซ่ึงเป็นยุคศิลปะสมยัก่อนคลาสสิคกรีกโบราณ  
ในระหวา่งน้ี ปิกสัโซ และบราค น าเอาแรงดลใจทั้งหลายมาผสมผสานกนั มุ่งหาแนวใหม่ของความ
งามในศิลปกรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ถึงเร่ือง อากาศหรือพื้นท่ีวา่ง (Space) และมวลปริมาตร 
(Volume) บราค แต่เดิมท างานตามหลักอุดมคติของพวกโฟวิสม์ อพอลิแนร์ กับคาห์นไวเลอร์
ผูส้นบัสนุนศิลปะในยุคสมยันั้น ไดแ้นะน าให้บราครู้จกักบัปิกสัโซ เม่ือปี ค.ศ. 1907 เขาจึงไดเ้ยี่ยม
ชมงานของปิกสัโซในห้องท างานนั้น ได้เห็นภาพเลส์ เดอมวัแซลส์ ดาวีญอง (Les Demoiselles 
d’Avignon) ทั้ งบราค และปิกัสโซ ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันในเร่ืองจุดมุ่งหมายทางศิลปะ
ร่วมกัน ดังนั้ น ในฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1908 บราคเดินทางไปยงัเมืองเลสตกั ซ่ึงอยู่ใกล้เมืองท่า      
มาร์เซลลท์างตอนใตข้องฝร่ังเศส เพื่อท าการศึกษาดว้ยการวาดภาพทิวทศัน์ โดยเร่ิมตน้จากกรรมวิธี
วิเคราะห์ธรรมชาติตามแนวทางของ พอล  เซซาน เขา้มาผสมผสานกบัความบริสุทธ์ิในอารมณ์   
การรับรู้ของพวกศิลปินอนารยะ ผลงานชุดน้ี บราค ส่งเข้าแสดงท่ี (Salon d’Automne) แต่ทว่า
คณะกรรมการตดัสิน ซ่ึงมี มาติส  จิตรกรคนส าคญัของกลุ่มโฟวิสต์ร่วมอยู่ดว้ย ไดค้ดังานของเขา
ไม่ให้ร่วมแสดง ยิ่งไปกว่านั้ นมาติสยงัให้สัมภาษณ์แก่นักวิจารณ์คนส าคญั คือ หลุยส์ โวเซลล ์    
แห่ง น.ส.พ. จิล บลาส์ (Gil blas) วา่ บราค ส่งภาพทิวทศัน์ท่ีมีรูปใหเ้ห็นเป็นรูปส่ีเหล่ียมเตม็ไปหมด                  
ในระยะแรกน้ีจิตรกรทั้งสองมุ่งไปท่ีการวิเคราะห์เร่ืองรูปทรง  ให้มีการพฒันาโดยการตกแต่ง      
ภายนอกเหนือจากสภาพท่ีเป็นอยู่ในธรรมชาติ เน้นในเร่ืองน ้ าหนัก ความแข็งแรงของวตัถุกับ
ปริมาตรของสรรพส่ิงทั้งหลายถูกท าข้ึนโดยการลดรูปทรงให้เป็นไปในลกัษณะ “สเตอรีเมทริค ฟอร์ม” 
(Stereimetric  form = รูปทรงท่ีมีปริมาตรและส่วนต่าง ๆ แน่นตนั) ระหวา่งช่องวา่งของวตัถุต่อวตัถุ  
ศิลปินสร้างให้มีความกลมกลืนกบัวตัถุ  เช่นเดียวกบัท่ีว่างทางเบ้ืองหลงั (Background) จะมีความ
ประสานกนัแน่น  บงัเกิดเป็นภาพท่ีกา้วขา้มข้ึนจากสภาพตามธรรมชาติมาเป็นผา่นการปรุงแต่งของ
ศิลปิน  กลายเป็นตวัแทนส่ิงหน่ึงของธรรมชาติ  คลา้ยกบัการก่อสร้างซ่ึงยอ่มมีกฎของการก่อสร้าง  
วสัดุเหล่าน้ีอาจมีรูปทรงแตกต่างกนั  เช่น  ทรงกลม  ทรงกระบอก  และทรงกรวย  หรือส่ีเหล่ียม  
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ประกอบกนัข้ึนตามเจตนารมณ์ของสถาปนิกซ่ึงเป็นผูก้  าหนด  ให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมข้ึน  
นอกจากตามสูตรดงักล่าวแลว้ ทั้ง บราค และปิกสัโซ ยงัไดม้องดูสรรพส่ิงทั้งหลายคลา้ยดงัผลึกแกว้
หรือเพชร  จากนั้นเขายงัท าใหโ้ปร่งแสง  แสดงให้เห็นร่องรอยท่ีทบักนัสลบัซบัซ้อนอีกดว้ย   เหตุท่ี
ท าเช่นน้ีก็เพื่อผลของปริมาตรและมิติให้มีความกา้วหนา้ข้ึนมาอีก  วิธีการเช่นน้ียงัไม่เคยมีปรากฏวา่
ใครเคยท ามาก่อนในอดีต  การสร้างภาพให้ภาพเกิดมิติท่ีสาม ในสมัยก่อน ๆได้กระท าหลาย
กรรมวิธี  เช่น บางยุคใช้หลกัวิชาทศันียภาพด้วยเส้น (Linear Perspective) บางสมยัก็ใช้สี (Color  
Perspective) ทฤษฎีเหล่าน้ีต่างจบัเอาความจริงในดา้นตามองเห็น ทั้ง บราค และปิกสัโซ ไดค้น้หา
ความส าคญัในดา้นมิติท่ีสามในแนวใหม่ให้ไดส้ภาพ  อนัแทจ้ริงของวตัถุตามสภาพธรรมชาติท่ีมกัมี
ส่วนท่ีถูกทบัซับซ้อนและมองไม่เห็น  เพื่อให้ได้มิติท่ีแทจ้ริงอนัซ่อนเร้นอยู่ซ่ึงสายตาคนเรามอง    
ไม่เห็น  ดว้ยเหตุน้ีปิกสัโซ่จึงกล่าวว่า  “มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะสร้างให้เกิดระยะใกลไ้กลกนัระหว่าง
จมูกและปากไดต้ามหลกัทฤษฎี ราฟาเอล  ขา้พเจา้ควรหาทางวาดมนัให้เป็นไปได้”  ในระยะเวลา
แรกของคิวบิสม ์ จึงมีผลงานจ านวนมาก  แสดงออกถึงแนวคน้ควา้โดยมีการวเิคราะห์ธรรมชาติเป็น
จุดก าเนิด โดยยงัมีร่องรอยของธรรมชาติปรากฎอยู”่ (ก าจร สุนพงษศ์รี, 2554: 215- 217) 
  ยุคท่ีสอง: ยุคทองของคิวบิสม์วิเคราะห์  มีการจ าแนกวิเคราะห์วตัถุ บราค  และ   
ปิกสัโซเร่ิมตน้ดว้ยการน า Facet (คลา้ยหน้าตดัของเพชรพลอย) โดยท าการขยายให้เกิดมุมเด่นชดั
ข้ึน ทั้งยงัผสานเขา้กบัวตัถุอ่ืน ๆ เช่น ภาพ “ผูห้ญิงกบัแมนโดลิน” ของปิกสัโซ ท่ีวาดในปี ค.ศ. 1910 
รูปทรงของผูห้ญิง แมนโดลิน และส่วนต่าง ๆ กลมกลืนกนัอยา่งดี ภาพดว้ยเส้นตรงเป็นส่วนมาก 
และเส้นโคง้ประกอบเล็กนอ้ย บางส่วนถูกเนน้ให้ใหญ่และชดัเจนมากข้ึน จากหลกัการ”สภาพการ
ยดึเกาะของส่ิงต่าง ๆ สร้างเป็นรูป” (Defor-mation) ไดเ้ขา้ไปสู่”สภาพการก่อรูปการจดัระเบียบใหม่
ข้ึน ของสติปัญญา” (Formation) นักวิจารณ์เรียกยุคน้ีว่า Hermetic Period หมายถึงยุคท่ีรูปวาดมี
ความแน่นทบัราวกบัรูปป้ัน ไม่มีอากาศหายใจ ผลงานยคุน้ีส่งผลต่อลทัธินามธรรม (Abstract)  
  ยคุท่ีสาม: คิวบิสมส์ังเคราะห์ ผลงานยุคน้ีใชก้ารวสัดุร่างๆ มาปะติดรวมกบัผลงาน
ในภาพวาด วสัดุเหล่านั้นไดแ้ก่ ผา้ กระดาษฯลฯ หรือท่ีเรียกวา่ การปะติด “Collage” บราคน าวธีีการ
เขียนตวัหนงัสือหรือไม่ก็ใช้กระดาษหนงัสือพิมพแ์ปะลงบนผืนผา้ใบท าให้เกิดอารมณ์ดา้น Novel 
Tactic Value คือ คุณค่าในการรับรู้ดว้ยการน าอกัษรมาเป็นส่ือน าความเขา้ใจ มีการแสวงหาทางออก
ในส่ิงใหม่ๆ ทางเทคนิคไม่ใช่การหาเร่ืองราวใหม่ๆ ปิกสัโซกล่าวว่า เร่ืองราวในการวาดไม่มีการ
ค านึงถึงความส าคญั มนัอาจจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น กีตาร์ จานใส่ผลไม ้หรือถว้ยกาแฟ ส่ิงเหล่าน้ี 
เป็นเพียงส่วนประกอบของภาพมากข้ึน ลทัธิคิวบิสมไ์ดก้า้วข้ึนมาไกลแลว้ พวกเขาไม่มีรูปทรงใด ๆ  
ท่ีจะท าการวิเคราะห์กนัอีกแลว้  มีแต่การสร้างความจริงท่ีเป็นระเบียบใหม่ข้ึน  โดยการสังเคราะห์
จากส่ิงต่าง ๆ ท่ีลอ้มรอบตวัศิลปิน  “เทคนิควธีิคอลลาจ”เป็นวธีิท่ีน ามาใชอ้ยา่งมีเหตุผลช่วยใหน้ยัตา
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ผูช้มมีความสนุกสนานไปดว้ย  ทั้ง บราค และปิกสัโซ่ท างานตามวิธีน้ีมาก จนกระทัง่ปี  ค.ศ. 1914  
ทั้งสองจึงไดค้ลายความแข็งกระดา้งของเส้นเรขาคณิตลง มีสีสันงดงามเพิ่มข้ึน (ก าจร สุนพงษ์ศรี, 
2528: 220-221)  
 ประวติัจิตรกรคนส าคญัของลทัธิคิวบิสม ์
  ปาโปล ปิกัสโซ (Pablo Picasso, 1881-1973) จิตรกรชาวสเปน ปิกัสโซ ท างาน
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายและฉากให้แก่คณะระบ าบลัเล่ต์ของไดกิเลฟหลายคร้ัง และมีความสนใจ
อยา่งมากในลทัธิเซอเรียลิสมแ์ต่ไม่เคยรวมกลุ่มศิลปินน้ีอยา่งเป็นทางการ  
 ผลงานศิลปะและงานจิตรกรรมของปิกสัโซ่มีพฒันาการและแบ่งตามห้วงเวลาในช่วง
ชีวติของปิกสัโซ่ โดยแบ่งออกไดเ้ป็นสามช่วงใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
 1.   ยคุสีฟ้า (Blue Period) ปี ค.ศ.1901-1904 
               ปิกสัโซ่ ใช้เทคนิคการเขียนดว้ยโทนสีน ้ าเงิน ภาพส่วนใหญ่แสดงถึง ความอดยาก 
แร้นแคน้ ซึมเศร้าของผูค้น และสภาพแวดล้อม โดยใช้สีโทนน ้ าเงินซ่ึงดูเยน็ชาและหม่นมวั โดย
ท่ีมาเกิดจากท่ีเพื่อนของปิกสัโซ่ ท่ีช่ือ Casagemas ไดฆ่้าตวัตายลง ซ่ึงให้ปิกสัโซ่เกิดความสะเทือนใจ 
เสียใจเป็นอย่างมาก และเขาเลยได้แสดงความรู้สึกน้ี ออกมาทางภาพเขียน และสอดคล้องใน
ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในยุโรป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในเมืองบาร์เซโลน่ากบัปารีสเอง ผลงานในช่วงน้ี อาทิเช่น   
 2.  ยคุสีชมพู (Rose Period) ปี ค.ศ. 1904-1906 
  ปี ค.ศ. 1905 ปีกสัโซ เร่ิมตน้ท างานแนวแปลกแยกออกไป  รวมทั้งการใชเ้ส้นและ 
สีภาพเร่ืองราวของเหล่านักเล่นละครสัตว์กลายเป็นส่ิงโปรดปรานอย่างยิ่ง วรรณะจากสีเย็น         
อนัเศร้าซึมเปล่ียนเป็นสีอุ่น  มีความสดใสร้อนแรงข้ึน  อาทิให้สีชมพูเป็นหลกัใหญ่ระยะเวลาน้ี  
เรียกกนัว่า  “สมยัแห่งความสุข” หรือสมยัสีชมพู  หันมาใช้สีโทนร้อน แสดงออกในรูปของความ  
ร่าเริง เนน้พวกธีมของโลกละครสัตว ์สีสรรจะดูสดใส สวา่งตามากข้ึนโดยอาศยัสีชมพูเป็นพื้นฐาน 
  ปี ค.ศ. 1911 ผลงานเร่ิมมีการเน้นให้สดใสเด่นชัดข้ึน  มีการน าเทคนิคใหม่มาใช ้ 
เช่น  การน าเอาวสัดุจ าพวกกระดาษ  ผา้  มาปะติด และระบายสีผสมผสานกนัจนเกิดเอกภาพ 
  ปี ค.ศ. 1920  ผลงานของปิกัสโซ เปล่ียนไปคราวน้ีใกล้ชิดกับอุดมคติของพวก    
เซอเรียลิสม์  มีสีสันและรูปทรงบิดผนัแปรอารมณ์จินตนาการดูแปลกประหลาดคล้ายความฝัน
มากกวา่จะมีเหตุผลตามปกติธรรมดา 
  ปี ค.ศ. 1937  ผลงานเร่ิมมีการใชส้ัญลกัษณ์เพื่อแสดงให้เห็นในภาพ  เขาใชผ้ลงาน
เป็นเคร่ืองมือต่อตา้นความบา้คลัง่เร่ืองเช้ือชาติและสงครามของพรรคนาซีเยอรมนั 
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ภาพท่ี 6   ผลงานจิตรกรรมช่ือสุภาพสตรีแห่งเมืองอาวิญง โดย ปาโปล ปิกสัโซ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7   ผลงานจิตรกรรมช่ือ  Guernica ภาพสะทอ้นความสะเทือนใจ ความสูญเสียจากการปะทุ     
                ของสงครามกลางเมืองสเปน 

 

 ชอร์ช บราค (George Braque, 1882-1963)  ชีวิตตอนปฐมวยัของบราค อยู่ท่ี เมือง       
เลออาฟร์  โดยมีความตั้งใจจะเป็นนกัตกแต่งหรืมณัฑนากรมากกวา่เป็นจิตรกร เขาท างานไปดว้ย
เรียนไปด้วยใช้เวลากลางวนัท างานและเวลาเย็นเรียนวิชาจิตรกรรม ระหว่างปี ค.ศ. 1908-1909      
เขาออกไปวาดภาพทิวทศัน์ไวห้ลายภาพ  โดยเร่ิมตน้จากความคิดหลกัของพอล เซซาน  แลว้ค่อย
พฒันาเขา้สู่หลกัทฤษฎีของลทัธิคิวบิสมห์ลีกเล่ียงการใชก้ฎเกณฑ์เก่า ๆ ท่ีท าให้ภาพเกิดมิติและรูป
วตัถุในช่องว่าง  บราคสร้างภาพให้เต็มไปด้วยพื้นระนาบ (Plane) มีการใช้เส้นแบบเรขาคณิต   
ผลงานช่วงเวลาน้ียงัมีส่วนสัมพนัธ์กบัธรรมชาติอยู ่ เขากบัปิกสัโซร่วมมือกนัคน้คิดติดต่อใหลึ้กซ้ึง
ลงไปอีก  มีการวิเคราะห์ความเป็นนามธรรมของรูปทรง ทั้งคู่ไดถึ้งจุด “เฮอเมทิคสไตล์” (Hermetic  
Style  =  รูปทรงท่ีทึบตนั)  บราคไดช่ื้อว่าเป็นจิตรกรคนแรกท่ีน ารูปแบบตวัหนงัสือมาใช้กบัภาพ
จิตรกรรม(อาจมีผูท้  ามาก่อนแต่ไม่เด่นในเจตนาชดัเจนเท่ากบั บราค)  ดงัตวัอย่างในภาพช่ือ “ชาว
โปรตุเกส”  ซ่ึงวาดข้ึน ในปี ค.ศ.  1911  ส่วนการใชว้สัดุต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  และผา้  ฯลฯ  หรือท่ี
เรียกวา่  วธีิคอลลาจ  ไดใ้ชใ้นปีถดัมา  เขาผสมส่ิงท่ีสามารถอ่านได ้ เช่นตวัหนงัสือเขา้กบัความจริง
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อนัเป็นรูปธรรมปรากฏในผลงาน  ทั้งยงัเพิ่มคุณค่าในด้านความงามแบบมณัฑนศิลป์  หรือแบบ
ศิลปะตกแต่งซ่ึงบราคเคยมีอาชีพน้ีมาก่อนมากยิ่งข้ึน  ดงัเช่น   มีการใชก้ระดาษทรายท่ีหยาบหรือมี
ลวดลายต่าง ๆ กนัเพิ่มรอยพื้นผวิ (Texture) ช่วยใหดู้สนุกตายิง่ข้ึน 
 ลทัธินามธรรม 
 ความหมาย 
  นามธรรม (Abstraction) คือ ความคิด ความเห็น หรือขอ้ความท่ีอา้งถึงปรากฏการณ์
ท่ีก่อให้เกิด เหตุการณ์หน่ึงหน่ึง ท่ีออกมาเป็น รูปธรรม นามธรรมคือกระบวนการคิดท่ีไม่ไดก่้อเกิด
จากตวัตนของวตัถุนั้นจริงและไม่มีรูปร่าง นามธรรมเกิดมาจากความคิด และอารมณ์ เขา้สัมผสั  
ปรุงแต่งดว้ยจิตก่อเกิดความรู้สึก อารมณ์ รวมก่อเกิดความหมาย เขา้ใจไดต้ามลกัษณะจากรูปธรรม
นั้น ซ่ึงเกิดข้ึนมาเองตามธรรมชาติ ในรูปแบบนามธรรมในบางคร้ังใช้ในการกล่าวถึง เหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ท่ียกข้ึนมาในบางกรณีเหตุการณ์จริงท่ีเป็นรูปธรรมยากต่อการพูด หรือยากต่อการเขา้ใจ    
โดยการกล่าวถึงในทางนามธรรมนั้น จะตอ้งมีการกล่าวโดยให้เขา้ใจกนัทั้งสองฝ่าย จากทั้งผูพู้ด
และผูฟั้ง 
 ศิลปะลทัธินามธรรม (Abstract  Art) หมายถึง ผลงานท่ีมิไดมี้จุดมุ่งหมายแสดงให้เห็น
รูปทรงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีการเสนอเร่ืองราวให้ดูรู้เร่ืองในผลงานเหมือนดงัได้เคยท า
มาแลว้ในอดีต นกัวจิารณ์บางท่านหลีกเล่ียงท่ีจะใชค้  าน้ี โดยหนัไปใชค้  าวา่นอน - เรพพริเซนเทเซิน 
(Non-Figuration) ไม่แสดงรูปร่างรูปทรงตามธรรมชาติ  หรือนอน อ๊อบเจคทีฟ อาร์ต (Non- 
Objective Art) ไม่เสนอเร่ืองราวเน้ือหาใดๆ ซ่ึงมีความหมายหรือเน้ือหาเร่ืองราวโดยเฉพาะเจาะจง
กวา่ค าวา่ศิลปะนามธรรม  อยา่งไรก็ตามค าวา่ ศิลปะนามธรรม (Abstract Art )  ตอ้งมีค าศิลปะหรือ  
Art ประกบ ค าน้ีใชไ้ดก้นัอยา่งแพร่หลาย   
 ทฤษฎีและแนวคิด 
  ศิลปะลัทธินามธรรมลัทธิหน่ึงในคริสต์ศตวรรษท่ี 20  ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกันอย่าง
กวา้งขวางในจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มีรูปแบบท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อแนวคิดตาม
ประเพณีนิยมซ่ึงเคยท ากนัมานานแล้ว โดยเฉพาะการลอกเลียนจากธรรมชาติตามแบบสัจนิยม        
มีหลกัในการแสดงออกกวา้ง ๆ อยู ่2 แนว คือ   
 1.  ตดัทอนส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงปรากฏอยู่ตามธรรมชาติให้มีรูปทรงท่ีง่ายหรือเหลือเพียง   
แก่นแท ้
 2.  สร้างรูปทรงท่ีไม่ตอ้งการเสนอเร่ืองราวใด ๆ เป็นพื้นฐาน ดงัเช่น น ารูปทรงต่าง ๆ
ทางเรขาคณิต  เช่น  ส่ีเหล่ียม  และวงกลม ฯลฯ มาใช้ในการสร้างงาน การไร้รูปทรงและเร่ืองราว
มิใช่การเกิดข้ึนอยา่งล่องลอยไร้เหตุผล ถา้จะวิเคราะห์ทางดา้นจิตวิทยาก็เป็นศิลปะท่ีเกิดข้ึน โดย
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สัญชาตญาณจากโลกภายในของมนุษย ์ (ตามหลกัวิเคราะห์จิตของฟรอยด์) รวมทั้งการคน้ควา้ทาง
วิทยาศาสตร์ซ่ึงเปิดเผยสภาพของวตัถุ  การคน้พบเร่ืองของทฤษฎีปรมาณูของไอสไตน์ เปิดเผยถึง
ทฤษฎีว่าดว้ยวตัถุกบัพลงังาน  ท าให้ศิลปินบงัเกิดความคิดวา่ โลกท่ีเรามองเห็นนั้น  เป็นส่ิงลวงท่ี
ประกอบด้วยจินตนาการดังเช่น  คูบินกล่าวว่า  “โลกคือจินตนาการ  จินตนาการท่ีก าลังสร้าง
รูปแบบข้ึน” จากความคิดทางวทิยาศาสตร์  ก่อใหเ้กิดความคิดแก่ศิลปินอยา่งมาก 
 รูปแบบศิลปะของลทัธินามธรรม 
  ศิลปะของลทัธินามธรรมมีกระบวนการและรูปแบบโดยทัว่ไปแบ่งเป็น 2  แบบ  
ดว้ยกนั คือ 
 1.  แบบโรแมนติก (Romantic) คือ รับแรงดลใจมาจากส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีก็ได้ โดย
ศิลปินตอ้งท างานอยา่งอิสระ  มีการส าแดงพลงัอารมณ์เป็นพื้นฐาน  พวกเขาตอ้งการแสดงอารมณ์  
ความรู้สึกภายในให้พวยพุ่งออกมาอยา่งไม่ตอ้งย ั้งคิด  ดงัเช่น  พวกแอบสแตรกทเ์อ็กเพรสชัน่นิสต ์ 
ผลงานไม่สามารถวดัดว้ยเคร่ืองมือใด ๆ และท าข้ึนเลียนแบบไดย้าก  หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่  พวก
อินฟอร์มอลลิสต ์(Informalist  = ผูไ้ม่มีระเบียบกฎเกณฑ)์ 
 2.  แบบคลาสสิก (Classic)  มี ส่ิงดลใจจากรูปทรงแบบเรขาคณิตงานของศิลปะ
ประเภทน้ีจะมีการวางแผนมีกฎเกณฑ์กฎอาจคิดข้ึนเองไดด้งัตวัอยา่งเช่น  พวกศิลปินแอ็บสแตรกท์
แบบใชเ้ส้นเรขาคณิต หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่  พวกฟอร์มอลลิสต ์ (Formalist = มีระเบียบกฎเกณฑ์) 
ผลงานสามารถวดัดว้ยเคร่ืองมือได ้และท าเลียนแบบไดใ้กลเ้คียงกบัผลงานจริง 
 ประวติัจิตรกรคนส าคญัของลทัธินามธรรม 
  วาสสิลี คนัดินสก้ี (Wassily Kandinsky, 1866-1944) 
  จิตรกรและนักเขียนบทความเก่ียวกบัศิลปะ  เกิดท่ีกรุงมอสโก มีนักวิจารณ์และ                
นกัประวติัศาสตร์ทางศิลปะสมยัใหม่  ไดว้ิเคราะห์ทั้งผลงานและชีวิตส่วนตวัของคนัดินสก้ีไวม้าก  
ในข้อท่ีว่า  ท าไมคนัดิสก้ีต้องเป็นผูคิ้ดลัทธิศิลปะนามธรรม  จากผลวิเคราะห์พอประเมินได้ว่า  
“ปัญหาเร่ืองเช้ือชาติเป็นส่ิงแรก”โดยเฉพาะความเป็นรัสเซียของเขา  เพราะชนชาติน้ีมีความนิยม    
ในการคิดและศึกษาในเร่ืองเร้นลบัทางจิตมาก  คนัดิสก้ี มิได้คน้พบการวาดภาพแบบนามธรรม     
ในทนัทีทนัใด  กวา่จะเดินทางมาถึงจุดน้ี  เขาเดินทางเดินทางผ่านทฤษฎีต่าง ๆ มาแลว้  เช่น  ลทัธิ
อิมเพรสชนันิสม์  ศึกษาหลกัสุนทรียศาสตร์ของพวกนะบีส์  การใช้สีของเขามีความเขม้ขน้และ
สดใส  นอกจากน้ีเขายงัก้าวข้ึนไปถึงการกระท าพื้นผิวให้มีการเคล่ือนไหวด้วยการใช้เส้นและสี 
ดว้ยเทคนิคเป็นจุด  กบัการทิ้งรอยพู่กนั  (อิทธิพลของฟานก๊อก  และพอล ชีญคั  จิตรกรในกลุ่ม      
นีโอ - อิมเพรสชั่นนิสต์) คันดินสกีเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย ั้ง  เขาเข้ารับทฤษฎีทาง
สุนทรียศาสตร์ของลทัธิโฟวิสม์มาศึกษาดว้ย  ประสบการณ์เหล่าน้ีสร้างให้คนัดิสก้ีเลือกหนทางท่ี



67 

 

ถูกต้องส าหรับตวัเขา  บวกกับภูมิหลังในความช านาญศิลปะพื้นเมืองดั้ งเดิมประจ าชาติรุสเซีย          
มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัภาพนามธรรมภาพแรกของเขาว่า  คนัดิสก้ีวาดภาพข้ึนภาพหน่ึงเก่ียวกบันิทาน
ปรัมปรา เป็นภาพทิวทศัน์  เขาระบายสีสดใสและเล่นน ้ าหนักอ่อนแก่ราวกบัลีลาของเสียงดนตรี     
มีการใชเ้ส้นตรงและเส้นโคง้อยา่งกลา้หาญ  อยูม่าวนัหน่ึงก่อนท่ีเขาจะออกจากห้องท างาน  ภาพท่ี
เขาวาดไวน้ี้ไดว้างกลบัเอาดา้นบนลง (กลบัหัว)  โดยไม่ไดต้ั้งใจ  คร้ันเม่ือเสร็จธุระกลบัมาเห็นเขา้  
มนัเสมือนหน่ึงการคน้พบโดยบงัเอิญหลงัจากท่ีคน้คิดอยู่เป็นเวลานาน   จึงเกิดความคิดแวบข้ึน    
มาราวปาฏิหาริย ์ท าใหค้นัดิสก้ีคน้พบแนวทางท่ีคน้พบน้ี  โดยยดึหลกัวา่ 
 1.   ดว้ยการใชสี้สดบริสุทธ์ิ  เนน้ในเร่ืองสีและรูปทรง  ท่ีจะเป็นหลกัการติดต่อระหวา่ง
เจตนากบัวญิญาณของมนุษย ์
 2.   ทางด้านการจดัองค์ประกอบนั้นมีจุดประสงค์ในการรวมตวัของสี  และรูปทรงท่ี
ด ารงอยู่อย่างอิสระ  ถูกรวบรวมไวโ้ดยความทรงจ าภายในใจ  และกลบัฟ้ืนข้ึนมาอีกในรูปทรง
ทั้งหมด 
 เม่ือกล่าวถึงจุดก าเนิดแห่งความดลใจ คนัดินสก้ีใหข้อ้คิดวา่ 
 1.   ความประทบัใจจากธรรมชาติ  ส่ิงน้ีขา้พเจา้เรียกมนัว่า  ความตรึงตราประทบัใจ 
(Impression) 
 2.   จิตไร้ส านึก  การแสดงออกอย่างฉับพลนัของลกัษณะภายใน  ของส่ิงท่ีไม่ใช่วตัถุ 
(เช่น  วิญญาณ) ตามธรรมชาติ ส่ิ งน้ีข้าพ เจ้าเรียกว่า การท าโดยไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน  
(Improvisation) 
 3.   การแสดงออกอยา่งเช่ืองชา้ของความรู้สึกภายใน  งานถูกท าแลว้ท าไดอี้ก  และเป็น
เร่ืองอวดภูมิปัญญา ส่ิงน้ีข้าพเจ้าเรียกมันว่า การจัดองค์ประกอบ (Composition) ในเหตุผลน้ี  
จิตส านึกถูกใชใ้ห้ถึงจุดประสงคอ์ยา่งมากมายในทุกส่วน  แต่ทวา่ไม่มีส่ิงใดปรากฏชดัเจนนอกจาก
ความรู้สึก 
 กลุ่มลทัธิศิลปะนามธรรมในสมยัหลงัท่ีตามมามีดงัน้ี 
 1.   ซุพรีมาติสม ์( Suprematism) น าโดย มลัเลวชิ  
 2.   คอนสตรัคติวสิม(์Constructivism) มีผูน้ า คือ วลาดิเมียส์ ทาทลิน  
 3.   นีโอ - พลาสติซิสม ์(Neo-Plasticism) มีจิตรกรผูน้ าคือ มอนดรีอนั หรือมอนเดรียน 
 4.   รายองนิสม ์(Rayonism) มีผูน้ าคือ ลาริโอนอฟ 
 5.   แอ็บสแตรกท์  เอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Abstract  Expressionism) น าโดยคนัดิสก้ี และ
ต่อมาไดรั้บการพฒันาจากศิลปินหลายคน  รวมทั้งศิลปินอเมริกนัหลายคน  รวมทั้งศิลปินยโุรป 
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 6.  เซอเรียลลิสม ์ กลุ่มนามธรรม  (Surrealism  Automatism)  หรือลทัธิเหนือจริงแนว
นามธรรม  มีผูร่้วมความคิดน้ีหลายคน  เช่น  องัเดร  มาชง,  ฮวน  มีโร และมตัตา  ฯลฯ 
 
  
 
 
 
  
       
ภาพท่ี 8   ผลงานจิตรกรรมช่ือ ความปิติ Small Pleasure โดยวาสสิลี แคนดินสกี 
 

 ลทัธิเซอเรียลสิม์ 
 ความหมาย 
  อศันีย ์ ชูอรุณ กล่าวว่า  เซอเรียลิสม์  เป็นส่ิงท่ีด าเนินไปเองโดยอตัโนมติัของจิต
บริสุทธ์ิ ซ่ึงมุ่งในการแสดงออกทั้งถอ้ยค าหรือในการเขียน หรือในวิถีทางอ่ืน ๆ (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์,  
2554: 108) 
 ทฤษฎีและแนวคิด 

  เซอเรียลิสม์  เป็นลทัธิหน่ึงในงานจิตรกรรม  อยู่ในช่วงของศิลปะสมยัใหม่ มีตน้
ก าเนิดจากวรรณกรรมฝร่ังเศส ช่ือของลทัธิน้ีไดรั้บการขนานนามโดย อพอลลิแนร์ ในปี ค.ศ. 1917  
นบัเป็นการเคล่ือนไหวของศิลปะแบบหน่ึง  ซ่ึงมีความคิดตามครรลองทฤษฎีของซิกมนัต์ฟรอยด์
(Freudianism) มีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ท่ีการแสดงออกของจิตใต้ส านึกอย่างอิสระปราศจาก          
การควบคุมของเหตุผลมีความฝันและอารมณ์จิตนาการ 

  ความเป็นมาของศิลปะเซอเรียลิสม ์ ไดเ้ร่ิมตน้ประมาณ  ค.ศ.1924  โดยเร่ิมจากกลุ่ม
ศิลปินอิสระของแฟนทิสติกและดาดา้  เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ส้ินสุดลงสังคมของประเทศท่ีผา่น
สงครามอยูใ่นสภาพท่ีเส่ือมโทรม  และขอ้ส าคญัประชาชนมีความโน้มเอียงพึงพอใจสภาพท่ีเส่ือม
โทรมนั้น  โดยเฉพาะทางดา้นจิตใจและศีลธรรม  ศิลปินกลุ่มเซอเรียลิสม์มีความปรารถนาท่ีจะให้
ประชาชนเห็นความเส่ือมโทรมน่ารังเกียจนั้น  โดยตั้งใจจะรักษาจิตนาการอนัดีงาม  เพื่อหักล้าง   
การคุกคามการท าลายและให้เห็นชีวิตในด้านความเช่ือเก่ียวกบัจิตใตส้ านึก  ซ่ึงจะแสดงออกถึง
ความคิดและความฝันของมนุษย์   เซอเรียลิสม์อยู่บนความเช่ือท่ีเหนือความจริง  ซ่ึงสมยัก่อน       
ได้ละเลยไม่เอาใจใส่ในความมีอ านาจของความฝันและไม่เคยสนใจในการคิดอย่างเป็นระบบ        
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มาก่อนเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการแสดงออกของความฝันนั้นมุ่งเน้นไปในส่ิงท่ีเหนือจริง  เช่น  รูป
พระจนัทร์ยิ้ม รูปคิวปิสต์หรือเทวดาน้อยท่ีคอยเช่ือมโยงความรักของคน และรูปต้นไม้พูดได ้     
เป็นตน้  เป็นการสร้างส่ิงแตกต่างกนัระหว่างความเป็นจริง (Realistic) และความไม่จริง (Unreal) 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีศิลปินสมยัก่อนยงัมิได้คิดถึงกันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของศิลปะ
สมยัใหม่ 

  องัเดร เบรตอง (Andre’  Bre’ton) กวีชาวฝร่ังเศส และเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดท่ีได้
พฒันาหลกัสุนทรียศาสตร์ของเซอเรียลลิสมร่์วมกบั พอล เอลูอาร์ด (Paul Elouard) และพอล รีเวอร์ดี   
(Paul Reverdy)  ในปี ค.ศ. 1924 บรตอง  ไดตี้พิมพห์ลกัการของลทัธิใหม่น้ี  ช่ือค าประกาศของลทัธิ
เซอเรียลิสม์ (Manifesto of Surrealism)  ข้ึน เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นคร้ังแรก ในปี ค.ศ. 1926 ได้
ร่วมกนัก่อตั้งสถานแสดงผลงานประจ าของกลุ่มข้ึน  ทั้งยงัจดัแสดงงานคร้ังส าคญัของกลุ่มตาม
ประเทศต่าง ๆ เช่น แสดงในกรุงลอนดอน เม่ือปี ค.ศ. 1939 และท่ีกรุงปารีส ในปี ค.ศ. 1947   
  เบรตอง ได้ช่ือว่าเป็นเจ้าทฤษฎีและนักค้นควา้คนส าคัญของพวกเซอเรียลิสม ์       
แต่เดิมนั้นเขาเคยเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มดาด้า และในปี ค.ศ. 1921 ก็แยกตวัออกมาจากกลุ่มมาจดัตั้ ง
ขบวนการเซอเรียลิสม์  จินตนาการเป็นส่วนส าคญัของการแสดงออก  และจินตนาการน้ีคือจิตใต้
ส านึกนั่นเอง  จิตใตส้ านึกเป็นสภาวะของความฝันท่ีมีขบวนการต่อเน่ืองกนั  ซ่ึงช่วยน าไปสู่การ
สร้างสรรคท์างศิลปะได ้เซอเรียลิสมใ์หค้วามรู้สึกเป็นอิสระเช่นเดียวกนักบัการท างานอยา่งบริสุทธ์ิ
ใจของเด็ก  เช่น  Miro  ไดใ้ส่ความเป็นอิสระลงในเส้นและรูปทรงซ่ึงเป็นความรู้สึกภายในท่ีไดส่ื้อ
ออกมาเป็นผลงานโดยอตัโนมติั 
  การสร้างสรรค์งานศิลปะในแนวของเซิเรียลิสม์นั้น เป็นการถ่ายทอดความฝันหรือ
ส่ิงท่ีเก็บไวใ้นใจอย่างบริสุทธ์ิใจ  ซ่ึงหากเปรียบเทียบงานศิลปะในลทัธิเซอเรียลิสม์กบัศิลปะใน
ลัทธิเรียลลิสม์ของศตวรรษท่ี 19 แล้วจะเห็นว่า ศิลปะลัทธิเรียลลิสม์มีแนวความคิดซ่ึงยึดถือ         
สัจธรรมชาติ  และเผยให้เห็นถึงเหตุการณ์สภาพของชีวิต  และสังคมตามความเป็นจริงอยา่งเปิดเผย
ตรงไปตรงมาอยา่งท่ีสุด  ตอ้งการสะทอ้นความเป็นจริงอยา่งโหดร้าย  ส่วนศิลปะลทัธิเซอเรียลิสม์
นั้นยดึถือการสร้างสรรคศิ์ลปะซ่ึงมุ่งเนน้ในการสร้างภาพท่ีตอ้งการใหค้นมองเห็นถึงความฝันความ
ปรารถนา  ตลอดจนความฝันต่าง ๆ  อนัเป็นพฤติกรรมของมนุษยซ่ึ์งอยูเ่หนือกฎเกณฑ์และเหตุผล  
ศิลปินสร้างรูปแบบหรือบรรยากาศให้บิดเบือนไปจากความเป็นจริงเพื่อเป็นการน าผูช้มไปสู่โลก
ใหม่ในอีกมิติหน่ึง (ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2554: 108-110) 
 รูปแบบศิลปะของลทัธิเซอเรียลิสม ์
  กรรมวิธีการสร้างงาน   กลวิธีหรือเทคนิคในการสร้างงานจิตรกรรมของกลุ่มมิได้
ก าหนดรูปแบบโดยเฉพาะอาจท าแบบฟร็อตเตจ (Frottage  =  หมายถึง การลอกรูปโดยวิธีใช้
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กระดาษ วางบนวตัถุท่ีตอ้งการ เช่น ไมท่ี้มีลวดลาย หรือเศษกระสอบ ฯลฯ  แล้วใช้สีหรือดินสอ    
ลูบไล้ฝนบนกระดาษให้ลวดลายของวตัถุท่ีต้องการปรากฏ)เป็นเทคนิคท่ี มักซ์ แอนส์ จิตรกร            
ชาวเยอรมนัของกลุ่มเซอเรียลิสต์ชอบใช้มาก  จิตรกรบางคนอาจท าโดยใช้สไตล์ของพวกศิลปะ
นามธรรม (Non-Figurative)  ดงัเช่น  มิโร หรืออาร์พ  หรือบางคนอาจวาดตามแบบอยา่งเหมือนจริง 
(Realistic) ดังเช่น ดาลี (Dali)  หรือมากริตต์ (Mgritte)  เทคนิคต่าง ๆ ได้ถูกน ามาใช้เพื่อการ
แสดงออกของความฝัน  แต่อย่างไรก็ตาม  พวกกลุ่มเซอเรียลิสม์มีวิธีการท าแตกต่างไปจากเหล่า
ศิลปินผูส้ร้างงานเก่ียวกบัความฝันในอดีต  พวกเขาประสบความส าเร็จในเร่ืองแสดงความหมาย  
แสดงอารมณ์ฝันโดยเฉพาะในเร่ืองต่างๆมากมายกวา่  เป็นตน้วา่  ดว้ยการจ าความฝันในห้วงอวกาศ  
ดังเช่น ผลงานของอีฟ ตองกี (Yves Tanguy) หรือตามหลักของมาร์เซล ดูชองพ์และฟรานซิส          
พิคาเบีย  ท่ีวา่การน าส่ิงสองส่ิงท่ีมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกนัเลยมาจดัวางเขา้ดว้ยกนั  เป็นการน าส่ิงท่ีมี
คุณค่าอยา่งหน่ึงให้ปรากฏแปรเปล่ียนไปเป็นคุณค่าอีกอยา่งหน่ึง  หรือผลงานของดาลี และมากริตต ์ 
ซ่ึงวาดภาพตามหลกัวชิาการ  ผลออกมาจึงดูราวกบัภาพถ่ายหรือวธีิการของพวกโบราณ  เท่ากบัเป็น
การสร้างส่ิงแตกต่างกนัระหว่างความเป็นจริง (Realistic) และความไม่จริง (Unreal) เขา้ไวด้ว้ยกนั
(Juxtaposition)  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีศิลปินสมยัก่อนยงัมิไดคิ้ดถึงกนั  น่ีเป็นส่ิงแสดงความกา้วหนา้ข้ึนจาก
เดิมอยา่งเห็นไดช้ดั (ก าจร สุนพงษศ์รี, 2554: 344-345) 
  กระบวนแบบศิลปะของลัทธิเซอเรียลิสม์ ศิลปินในกลุ่มเซอเรียลิสม์ด้วยกนัเอง        
อาจแบ่งผลงานเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 กระบวนแบบ (Style) คือ พวกเวริสติค เซอเรียลิสม์ (Veristic  
Surrealism) และพวกแอบ็โซลุท เซอเรียลิสต ์(Absolute Surrealism) 
  กลุ่มเวริสติค เซอเรียลิสม์ หรือผูส้ร้างงานให้เสมือนจริงท่ีสุด คลา้ยผลงานในอดีต
ทั่วไป  เป็นลักษณะรูปแบบท่ีส าคัญเป็นท่ีนิยมกันตลอดมาจนทุกวนัน้ี  เป็นกลุ่มท่ีแนวการ
แสดงออกส่อให้เห็นอารมณ์บุคลิกภาพ  และความเช่ียวชาญในฝีมือ  โครงเร่ืองยงัคงหยบิยืมวธีิการ
แบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ  แล้วน ามาขยายผสมผสานกับเร่ืองฝัน ดงัตวัอย่างเช่น  น าความ
งดงามของภูมิประเทศบวกเข้ากับเร่ืองราวท่ีลึกลับของส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกสร้าง  รูปร่างเต็มไปด้วย
อารมณ์จินตนาการของความฝันความจริงแล้วพวกดาดาและพวกเมตาฟิสิกส์ได้สร้างความคิด      
ขั้นพื้นฐานรวมทั้งกรรมวิธีมาก่อนแลว้  กล่าวคือ  ศิลปินไดน้ าภาพท่ีปรากฏอยูใ่นสายตาจากสภาพ
ธรรมชาติ  มารับใชใ้นฐานะ  เพื่อนแสดงเร่ืองราวบรรยายประสบการณ์ในชีวติของศิลปิน  โลกแห่ง
ความจริงของสรรพส่ิงต่าง ๆ ตามธรรมชาติเปล่ียนรูปมาเป็นความฝัน และถูกผนัแปรออกมาในรูป
ศิลปกรรมอีกต่อหน่ึง  ด้วยเร่ืองราวท่ีสร้างข้ึน  จิตรกรแสดงให้เห็นบรรยากาศของสภาพจิตใจ     
ซ่ึงเขา้กนักบัความคิดและความเขา้ใจในความจริงของเขา  เร่ืองส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไปถูกกนัไว ้          
ต่างหากแต่ส่วนหน่ึงซ่ึงศิลปินในกลุ่มน้ีทุกคนมีความคลา้ยคลึงกนั คือ มีจุดมุ่งหมาย อยูท่ี่การไม่เช่ือ
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และชอบท าลายโลกแห่งความจริงท่ีตามองเห็น  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่าศิลปินต่างมีรากฐานความ
สงสัยต่อเร่ืองความจริงทั้งหมดท่ีกล่าวน้ีเป็นโครงสร้างส่วนใหญ่ของพวกเวริสติคเซอเรียลิสม ์      
พวกเขามองโลกแห่งความจริงในสายตาว่าเป็นภาพมายาทั้ งหมด  มีพลังของสัญชาติญาณ               
ท่ีไร้การบงัคบั  ดังนั้ น  พวกศิลปินจึงรวมพลังของการแสดงออกมาให้มีแนวแห่งการมองโลก        
ในแง่ร้ายของจิตใจ  ศิลปินเด่น ๆ ในแนวน้ีมี มกัซ์ แอนส์, มาร์ค ชากาล และดาลี ฯลฯ 
  ส่วน แอ็บโซลุท  เซอเรียลลิสม์นั้ น  หรือพวกท่ีสร้างงานตามอ าเภอใจคล้ายกับ
ศิลปินแนวศิลปะนามธรรม ไม่ชอบวาดภาพเสมือนจริงเหมือนพวกเวริสติค เป็นแนวทางใหม่    
แนวหน่ึงซ่ึงแตกแยกไปจากกลุ่มเวริสติค  เซอเรียลิสมใ์นดา้นรูปแบบการแสดงออก  คือ มีรากฐาน
มาจากการคน้ควา้และคน้พบของรูปแบบบางอยา่งของศิลปินร่วมสมยั  ดงัเช่น  พวกคิวบิสม ์ และ
การวาดภาพของกลุ่มศิลปะนามธรรม  ซ่ึงพวกแอ็บโซลุท เซอเรียลิสม์น ามาใช้ศิลปินท่ีเด่นมีฮวน    
มีโร และมันตา เป็นต้น  อองเดร เบรตอง ยอมรับว่า ลัทธิคิวบิสม์และพวกแอ็บสแตรกท์เป็น           
ผูบุ้กเบิกท่ีส าคญัต่อศิลปินกลุ่มเซอเรียลิสไม่นอ้ย   เพราะลทัธิใหม่ๆเหล่านั้นไดส้ังเคราะห์ส่ิงใหม่
และคน้ควา้เทคนิคต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะอย่างมาก  ท าให้อาณาจกัรใน  
การแสดงออกของศิลปินเปิดกวา้งมากข้ึน  อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มมีพื้นฐานมาจากความฝัน     
จากจิตไร้ส านึกเช่นเดียวกนั  แตกต่างกนัเพียงดา้นรูปแบบกรรมวธีิ และการแสดงออกเท่านั้น (ก าจร 
สุนพงษศ์รี, 2554: 354-355) 
 ประวติัจิตรกรคนส าคญัของลทัธิเซอเรียลิสม ์
  มาร์ค ชากาล (Marc Chagall, 1889-1985) จิตรกรชาวยวิรัสเซียเกิดท่ีเมืองไวเทปสก ์
(Vitebsk) เร่ิมศึกษาศิลปะท่ีนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (เลนินกราด)  เม่ือปี ค.ศ. 1910  เดินทางมายงั
กรุงปารีส  ไดเ้ขา้ร่วมในกลุ่มอาวองต์  การ์ด (Avant - gard= กลุ่มหัวหนา้) ของฝร่ังเศสในเวลานั้น 
ในปี ค.ศ. 1914  เดินทางกลับรัสเซียไปก่อตั้งโรงเรียนศิลปะท่ีบ้านเกิดของเขา  ในปี  ค.ศ. 1917  
ได้รับแต่งตั้ งให้เป็นผูอ้  านวยการและเจ้าหน้าท่ีชั้ นสูงทางวิจิตรศิลป์ท่ีเมืองน้ี (การปฏิวติัใหญ่      
ของชนชั้นกรรมาชีพเม่ือเดือนตุลาคมส าเร็จเรียบร้อยแล้ว) แต่แล้วลักษณะส่วนตวัของชากาล       
กับหน้าท่ีนั้ นไม่อาจไปด้วยกันได้  เพราะเขาเองเป็นคนมีความคิดชอบฝัน  แต่ทางการมีความ
ตอ้งการในเร่ืองความจริงทางสังคม  ดงันั้นจึงเดินทางเขา้กรุงมอสโก  และในปี ค.ศ.  1923  เดินทาง
ออกนอกประเทศมายงัปารีสอีกคร้ังหน่ึง  ระหวา่งน้ีชากาลไดว้าดภาพประกอบส าคญัๆไวม้าก  เช่น
ภาพประกอบในบทประพนัธ์ของโกกอล  เร่ือง “วิญญาณมรณะ” และของลาฟองตาน  เป็นต้น     
ในปี ค.ศ. 1941  เดินทางไปสหรัฐอเมริกาและแมก็ซิโก ปี ค.ศ. 1945 จดังานแสดงเด่ียว โดยเฉพาะท่ี
พิพิธภณัฑ์สมยัใหม่ (Museum of Modern Art) นิวยอร์กและตามประเทศต่างๆ มากมายหลายแห่ง  
เช่น ปารีส ลอนดอน และอมัสเตอร์ดัมฯลฯ  ปี  ค.ศ.1948 ได้รับรางวลัภาพพิมพ์จากงานแสดง     
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คร้ังท่ี  24  ของเวนิส เบยนาเล (Venice Bienale)  ชากาลท างานขนาดใหญ่ไวส้องช้ินท่ีเมโทร         
โปลิแตนทโ์อเปรา เฮาท ์นครนิวยอร์ก (Metropolitan Opera House, New York) 
  ผลงานของจิตรกรผูน้ี้มีแนวโนม้แสดงให้เห็นลกัษณะพิเศษทางเช้ือชาติของชาวยิว
เขาชอบสร้างงานจากนิทานชวนฝัน  ผลงานของชากาลนบัวา่มีการแสดงออกของอตัลกัษณ์ส่วนตน
เด่นชดัมาก และเป็นตวัอยา่งอนัดีของกลุ่มเซอเรียลิสมแ์นวหน่ึง 
 
    
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 9   ผลงานจิตรกรรมช่ือ วนัเกิด              ภาพท่ี 10 ผลงานจิตรกรรมช่ือ The falling Angle  
                Birthdayโดย มาร์ค ชากาล                                      โดย มาร์ค ชากาล 
                

  ซันวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali, 1904-1989) จิตรกรชาวสเปนเกิดท่ีเมืองฟิเกราส 
(Figueiras) ก่อนท่ีจะไดช่ื้อวา่เป็นจิตรกรคนส าคญัของกลุ่มเซอเรียลิสม ์ เขาเคยท างานตามแนวทาง
ของพวกศิลปะสกุลส าคญัๆมาแลว้  เช่น  คิวบิสม ์ฟิวเจอริสม ์และพวกเมตาฟิสิกส์  คร้ัน  ค.ศ.1929 
จึงไดร่้วมตวักบักลุ่มเซอเรียลิสต์  และกลายเป็นจิตรกรคนส าคญัของกลุ่มน้ี  ดาลีใช้เทคนิคซ่ึงเขา
เรียกว่า “ ทฤษฎีอนัฉับพลนัของความเขา้ใจอนัไร้เหตุผล ” (Paranoiac-Critical Activity) มีพื้นฐาน
อยูบ่นการตีความหมายในการวิจารณ์ท่ีเก่ียวกนักบัเหตุการณ์ของจิตอนัแปรปรวน  เขาพยายามท่ีจะ
สร้างระบบการใช้พลงัของความคิดฝันตามใจชอบ  และประสบการณ์ส่วนตวัของศิลปิน  ผสมเขา้
กบัการเนน้เป็นพิเศษในเร่ืองของรูปทรงท่ีมีทรวดทรงประหลาดหลาย ๆ อย่าง  เทคนิควิธีการวาด
ของดาลียงัคงเป็นการใช้ตามแบบอยา่งของพวกโบราณหรือแบบปกติทัว่ไป  นักวิจารณ์หลายคน
ชอบฝีมือเขามากถึงกบัตั้งสมญาให้เป็นมายากลของลทัธิสัจนิยม (Magic Realism)  นอกจากการ 
วาดรูป โดยเน้นแบบเวริสติคท่ีสร้างงานให้ดูเสมือนจริงให้มากท่ีสุดนอกจากน้ี  ดาลียงัสร้าง
เคร่ืองป้ันดินเผา ประติมากรรม และภาพยนตร์ดว้ย ในระหวา่งปี ค.ศ. 1938-1939  เขาหวนกลบัไป
วาดภาพแบบโบราณ (Classical  Style) ค.ศ.1940  เดินทางไปยงัสหรัฐอเมริกา  และก่อความเกรียว
กราวดว้ยวิธีการโฆษณาตวัเอง  อย่างแปลกประหลาดแก่วงการทัว่ไปของอเมริกา  เขาส้ินชีวิตท่ี       
ฟิเกราส ในปี ค.ศ 1989 
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ภาพท่ี 11  ผลงานจิตรกรรมช่ือความทรงจ าท่ีฝังแน่น (The Persistence of Memory)โดย ซลัวาดอร์ ดาลี  
 

  มทัซ์ แอนส์ (Max Ernst, 1891-1976) 
  จิตรกรชาวเยอรมนั  แอนส์เป็นจิตรกรชั้นน าผูมี้ความส าคญัมากท่ีสุดคนหน่ึงของ          
กลุ่มเซอเรียลิสต ์
  แอนส์ไดช่ื้อว่าเป็นผูบุ้กเบิกเทคนิควิธีการฟร็อตเทจ (การพิมพบ์นวตัถุดว้ยการใช้
ฝนหรือถูดว้ยสีหรือผงถ่าน) และใชส่ิ้งท่ีไดม้าน้ีรวมปะปิดทบักนัเป็นคอลลาจบนภาพ นอกจากน้ียงั
ได้ทดลองการท างานแบบ  “ออโทแมทิค ไรทิง” (Automatic Writing)  ฮนัส์ ริชเตอร์ ไดเ้ขียนถึง
มกัซ์ แอนส์ว่า “การมองอย่างประหลาดของเขามีบ่อเกิดจากศิลปะของเยอรมนั  ในยุคกลางและ
สมยัโรแมนติคกบัของบอคลิน  (Bocklin) และคลิงเกอร์ (Klinger) สองศิลปินเยอรมนัซ่ึงแอนส์มี
ความนิยมยกยอ่งมาก  แมว้า่ผลงานของมกัส์  แอนส์  จะมีส่วนของศิลปะประเพณีแต่เขาก็ไดเ้ปล่ียน
แปรผลงานใหมี้เป้าหมาย  ในการแสดงวญิญาณของชาวเยอรมนัดว้ยการทดลองใหม่ ๆ” 
  แอนส์ นับเป็นตวัอย่างท่ีดีของเซอเรียลิสต์ แบบเวริสติค เพราะเป็นผูมี้ฝีมือสูง
นอกจากน้ียงัชอบน าส่วนท่ีดีของอดีตเขา้ผสมผสานกรรมวิธีใหม่ท่ีเขาทดลอง  จึงท าให้ผลงานมี
ความโดดเด่นมากคนหน่ึงในระดบัสากล 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12   ผลงานจิตรกรรมช่ือ Eye of Silence โดย มทัซ์ แอนส์ 
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  โมอนั หรือฮวน มีโร (Juan Miro, 1893-1983) จิตรกรชาวสเปน เร่ิมตน้การศึกษา
ศิลปะท่ีเมืองบาร์เซโลนา  ผลงานระยะแรกได้รับอิทธิพลมาจากฟานก๊อกและพวกโฟวิสต์ ในปี  
ค.ศ.  1919  มีโรเดินทางมายงักรุงปารีสร่วมกบัปิกสัโซในลทัธิคิวบิสม ์ หลงัจากนั้น ในปี ค.ศ. 1923    
หันมานิยมลทัธิเซอเรียลลิสต์  มีโร  สร้างงานได้เด่นมากจนกลายเป็นศิลปินคนส าคญัของกลุ่ม  
โดยเฉพาะในแนวการท าแบบแนวศิลปะนามธรรม  อองเดร  เบรตงได้เขียนว่า  “ มีโรเป็นศิลปิน
เซอเรียลิสต์มากท่ีสุดคนหน่ึงของพวกเรา “ผลงานของมีโรส่วนใหญ่ชอบน ารูปเซลล์ต่าง ๆ ท่ี
เคล่ือนไหวมาจดัองค์ประกอบเขา้ดว้ยกนั  รูปทรงต่างๆน ามาจากส่ิงมีชีวิตซ่ึงศิลปินไดล้ดตดัทอน
จนเหลือแก่นแทอ้นับริสุทธ์ิ  นอกจากนั้นเขายงัท างานหลายประเภท  เช่น  ท าโมเสค  ท ากระเบ้ือง
ดินเผา  ซ่ึงมีผลงานช้ินส าคญัอยูท่ี่ตึกองคก์ารยเูนสโกในกรุงปารีส  ผลงานของมีโร ไดใ้ห้แรงดลใจ
ต่อศิลปินร่วมสมยัในอเมริกาได้มากท่ีสุดคนหน่ึง   วิธีการใช้รูปทรงชีวภาพ (Biomorphic Form)     
ท าให้เขาพบวิธีการสร้างงานท่ีมีอตัลกัษณ์  ผลงานของเขาชอบส าแดงออกเป็นนยัถึงเร่ืองทางเพศ  
และเร่ืองการอุปมาอุปไมย  ท่วงทีการสร้างงานมีลกัษณะเป็นแบบอตัโนมติั  (Automatism)  ของ
เซอเรียลิสมท่ี์ส าคญัคนหน่ึงเท่านั้น (ก าจร สุนพงษศ์รี, 2554: 356-363) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13  ผลงานจิตรกรรมช่ือ เทศกาลตลก โดย โยฮนั มิโร  
 

แนวคิดศิลปินทีม่ีช่ือเสียงในประเทศไทย 
 ววิฒันาการศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย  สรุปพฒันาการออกเป็น 3 ระยะ คือ  
 1.  ศิลปะสมยัใหม่ดั้งเดิม (Proto-Modern Art) 
 2.  ศิลปะสมยัใหม่ระยะแรก (Early-Modern Art) 
 3.   ศิลปะสมยัใหม่ (Modern Art) 
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 1.  ศิลปะสมยัใหม่ดั้งเดิม (Proto-Modern Art) 
  ประมาณ  พ.ศ.  2400  ถึง  พ.ศ.2475  โดยถือเวลาตั้งแต่ช่วงท่ี  ขรัวอินโข่งมีบทบาท
ในการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะสมยัใหม่จากตะวนัตก  ในสมยัรัชกาลท่ี 4 แห่ง      
กรุงรัตนโกสินทร์  ผา่นเลยมาจนถึงสมยัท่ีพระยาอนุศาสตร์จิตรกร  (จนัทร์ จิตกร) เขียนภาพแบบ
เหมือนจริงอิทธิพลศิลปะหลกัวชิาในสมยัรัชกาลท่ี 6  และรัชกาลท่ี 7 
 2.  ศิลปะสมยัใหม่ระยะแรก ( Early-Modern Art) 
  ประมาณ พ.ศ. 2475  ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 26 ส าหรับการก าหนด ปี พ.ศ. 2475   
เป็นปีเร่ิมตน้ในช่วงศิลปะสมยัใหม่ระยะแรกน้ี  ได้ก าหนดจากปรากฎการณ์ 2 ปรากฏการณ์ คือ  
การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย         
การเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองมิใช่ประเด็นหลกัท่ีมีผลต่อศิลปะสมยัใหม่  แต่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยซ่ึงมีหลกัการอนัเอ้ือต่อเสรีภาพและปัจเจกภาพของมนุษย ์ ยอ่มสอดคลอ้งกบั
ศิลปะสมยัใหม่โดยตรง  นอกจากนั้นแลว้  ช่วงปี  พ.ศ. 2475  ยงัเป็นช่วงเวลาท่ีขนุปฏิภาคพิมพลิ์ขิต
(เปล่ง ไตรป่ิน)  ซ่ึงมีประสบการณ์ศิลปะสมยัใหม่จากยโุรปมีบทบาทอยูท่ี่ โรงเรียนเพาะช่าง  ศิลปะ
สมยัใหม่ช่วงน้ีครอบคลุมไปถึงศิลปะสมยัใหม่ของศิลปินในกลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน รวมทั้งศิลปิน
จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเร่ิมทวนกระแสศิลปะหลักวิชา เช่น เฟ้ือ หริพิทักษ์, มีเซียม       
ยบิอินซอย,  จ  ารัส เกียรติกอ้ง, สวสัด์ิ ตนัติสุข, สุเชาว ์ยิม้ตระกูล, บณัจบ พลาวงศ,์ ประยูร อุลุชาฎะ,  
ชะลูด น่ิมเสมอ, ประหยดั พงษด์ า และทวศีกัด์ิ เสนาณรงค ์  
 3.  ศิลปะสมยัใหม่ (Modern Art) 
  ประมาณช่วง พ.ศ.  2503-2506 ถึงปัจจุบนั เหตุผลท่ีก าหนดช่วงปี พ.ศ. 2503- 2506  
เป็นจุดเร่ิมตน้ของศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย มีเหตุผลร่วมหลายประการ คือ 
  ประการท่ี 1  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเร่ิมเขียนภาพ  
ในปี พ.ศ. 2502  ภาพผลงานเร่ิมแสดงคุณภาพเด่นชดัประมาณปี พ.ศ. 2503-2504 ภาพพฒันาสูงสุด  
และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานเขา้ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 14 พ.ศ.  
2506 ซ่ึงภาพฝีพระหตัถ์ของพระองคท์รงสะทอ้นอิทธิพลศิลปะลทัธิแสดงอารมณ์ (Expressionism) 
ศิลปะบาศกนิยม (Cubism)  ศิลปะอนาคตนิยม (Futurism) ศิลปะเหนือจริง (Surrealism) และศิลปะ
ลัทธิแสดงอารมณ์นามธรรม (Abstract Expressionism) จากจิตใต้ส านึกไว้ ในลักษณะเฉพาะ
พระองคอ์ยา่งงดงาม  และทรงสร้างสรรคไ์ปจนถึงประมาณปี พ.ศ. 2510 
  ประการท่ี 2   ศิลปะ พีระศรี ไดเ้สียชีวิตลงในปี พ.ศ. 2505 แมศิ้ลปะหลกัวชิาของ
ท่านจะได้ฝังรากลึกลงแล้ว  แต่การเสียชีวิตของท่านอาจถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการลดบทบาท       
อนัเขม้ขน้ของศิลปะหลกัวชิาจากตะวนัตกลงดว้ย 
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  ประการท่ี 3  อารี สุทธิพนัธ์ุ ซ่ึงรับอิทธิพลศิลปะลทัธิการแสดงอารมณ์นามธรรม 
(Abstract Expressionism) จากสหรัฐอเมริกาและเป็นผู ้น าการต่อต้านศิลปะหลักวิชาคนหน่ึง          
ไดก้ลบัมาสู่ประเทศไทยและเปิดนิทรรศการจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะลทัธิแสดงอารมณ์นามธรรม
ข้ึนท่ีสถาบนั เอ.ย.ูเอ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2504 
  ประการท่ี 4   ศิลปินหัวก้าวหน้าในการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ  ได้แสดง
ปรากฎการณ์ทางดา้นศิลปะสมยัใหม่เด่นชดัข้ึน  ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2503-2506 เป็นตน้มา  เช่น  
สมโภชน์ อุปอินทร์, พิชัย นิรันต์, สันต์ สารากรบริรักษ์, อนัน ปาณินท์, นิพนธ์ ผลิตะโกมล,         
ช าเรือง วิ เชียรเขตต์ , ธนะ เลาหกัยกุล , ก าจร สุนพงษ์ศรี, ถว ัลย์ ดัชนี , พิ ริยะ ไกรฤกษ์ ,                
ด ารง วงศอุ์ปราช,  ประวติั เลา้เจริญ  และบณัฑิต ผดุงวเิชียร (วรุิณ ตั้งเจริญ, 2534: 143-144)      
 ลทัธิคิวบิสม์ 
 เฟ้ือ  หริพิทกัษ ์
  มองผา่นค าวิจารณ์ของอาจารย ์น. ณ ปากน ้ า “ภาพเขียนส่วนใหญ่ท่ีเขียนในอิตาลี  
ลว้นเป็นภาพท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยม เป็นท่ียกยอ่งกนัจนบดัน้ี เช่น ภาพในจตุัรัสปอบโปโล กรุงโรม
กลางหิมะ ภาพอาคาร ถนน และตน้ไม้ ภาพพอร์เทรตกบัภาพเขียนท่ีโน้มเอียงไปทางคติคิวบิสม ์ 
ใช้ เทคนิควิธีการและสีสันแบบอิมเพรสชั่น อิสม์  สีสะอาด สว่าง สดใสเป็นพิ เศษ”          
         อาจารยเ์ฟ้ือเล่าถึงแนวคิดในการท างานขณะเรียนท่ีอิตาลีไว ้(จากการให้สัมภาษณ์
ส่วนตัว ส าหรับวิทยานิพนธ์ “เฟ้ือ หริพิทักษ์:ชีวิตและงาน” โดย  พิภพ บุษราคัมวดี) ดังน้ี 
“ในปีแรกไม่มีอะไรเป็นการฟ้ืนตวัเพราะทิ้งไปหลายปี พอปีท่ี 2 ไดค้วามคิดใหม่ เม่ือเขียนภาพนู้ด 
(Nude) แรก ๆ เอาเลือดเน้ือ ใช้เกรียงกระแทกเจือสีในนั้นไม่ใช่ผสมสี  ต่อมาต้องการจะให้แรง     
ใหก้รรมวธีิท่ีมนัสะเทือน เลยเบ่ียงเขา้หาจุดท่ีแสงสวา่งจดัเงาจดั ทิ้งของเดิมเลย    รูปคนสักแต่วา่รูป 
ไม่ดูวา่เป็นคน คนแค่อาศยัดูวา่เส้น สีอะไรแดง แดงเลย อะไรเหลือง เหลืองเลย อะไรโคง้ไดโ้คง้เลย 
ก าหนดแสงสวา่งเงาอ่อนแก่ จดัรูปโดยแยกไปจากรูปอีกที...” 
          แนวคิดน้ีของอาจารยเ์ฟ้ือ สอดคลอ้งพอ้งพานใกลเ้คียงกบัหลกัการทางศิลปะลทัธิ
คิวบิสม์อย่างประจวบเหมาะ โดยผ่านการเปิดสายตากวา้งไกล เรียนรู้ไตร่ตรองอย่างจริงใจ และ    
ไม่ทิ้งความเป็นตวัของตวัเอง 
           ในจ านวนผลงานมากมายท่ีสร้างสรรค์ไว้ขณะอยู่อิตาลี มี 3 ภาพ ท่ีอาจารยเ์ฟ้ือ     
ช่ืนชอบประทบัใจเป็นพิเศษ   ภาพแรกนั้นช่ือ “นางแบบ” วาดเม่ือปี พ.ศ. 2498  อีกสองภาพช่ือ   
“เส้ือแดง” และ “น ้าเงิน-เขียว” วาดในหน่ึงปีต่อมา 
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ภาพท่ี 14   ผลงานจิตรกรรมของ อาจารยเ์ฟ้ือ หริพิทกัษ ์
 
 ลทัธินามธรรม 
 ประเทือง เอมเจริญ   
  นายประเทือง เอมเจริญ ปัจจุบนัอายุ 70 ปี เกิดเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม พุทธศกัราช 2478
ท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นศิลปินท่ีศึกษาศิลปะดว้ยตนเองอยา่งมุ่งมัน่ อดทน ดว้ยการศึกษาคน้ควา้งาน
ทางศิลปะอย่างหนัก ศึกษาปรัชญาชีวิตทั้งศิลปะของอินเดีย จีนและศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะ    
ดวงอาทิตยซ่ึ์งเป็นแหล่งก าเนิดของพลงัแสงสวา่ง จนเกิดมุมมองในการสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีเป็น 
รูปแบบของตนเอง มองโลกในแง่ดี เช่ือในคุณงามความดี สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการ
ผสมผสานระหว่างส่ิงท่ีรับรู้จากธรรมชาติและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองดว้ยสีสันสดใส สร้าง
รูปทรงต่างๆ อย่างอิสระและทรงพลัง ซ่ึงได้กลายมาเป็นผลงานชุด “เผชิญความทุกข์” “เรียนรู้
จกัรวาล” และชุดต่าง ๆ อนัมีคุณค่ายิ่ง นอกจากน้ี นายประเทือง เอมเจริญ ยงัไดส้ร้างศิลปะสถาน
เอมเจริญ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินต่าง ๆ แก่ประชาชน
ผูส้นใจไดเ้ขา้ชมและศึกษางานดา้นศิลปะ ทั้งยงัไดรั้บเกียรติเป็นประธานเปิดงานต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 
เป็นศิลปินรับเชิญเขียนภาพเพื่อการกุศลมากมาย  เป็นผูถ่้ายทอดงานศิลปะให้แก่ผูส้นใจตาม
โรงเรียน มหาวิทยาลยัต่าง ๆ โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน ส่ิงเหล่าน้ี นายประเทือง เอมเจริญ ไดป้ฏิบติั
มาอย่างสม ่าเสมอควบคู่ไปกบัการท างานศิลปะ นบัเป็นศิลปินท่ีสร้างผลงานศิลปะอย่างสืบเน่ือง
ประเทือง เอมเจริญ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) 
พุทธศกัราช 2548 
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ภาพท่ี 15   ผลงานจิตรกรรมช่ือ แถบแดดสีทอง       ภาพท่ี 16   ผลงานจิตรกรรมช่ือ บวัเบิกอรุณ 2 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
ภาพท่ี 17   ผลงานจิตรกรรมช่ือ คนัไถ                     ภาพท่ี 18   ผลงานจิตรกรรมช่ือ แสงสีของเมือง      
 
 ลทัธิเซอเรียลสิม์ 
 การศึกษาวิเคราะห์ผลงานของศิลปินท่ีเนน้การแสดงออกซ่ึงประสบการณ์ส่วนตวัและ
จิตใตส้ านึก 
 เกียรติศกัด์ิ   ชานนนารถ 
  เน้ือหาเร่ืองราวของจิตรกรรมชุดแรกของเกียรติศกัด์ินั้นเห็นได้ชัดว่ามกัเก่ียวกบั
ความตาย  ความอึดอดั  และความเร้นลบั  น่ากลวัอนัเป็นผลกระทบมาจากการตายอยา่งกระทนัหัน
ของน้องชาย  ซ่ึงฝังลึกอยูใ่นความทรงจ าในระดบัจิตใตส้ านึกของศิลปินรวมทั้งเหตุการณ์ท่ีเขา้มา
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เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  เช่น  ความรู้สึกอึดอดัในการท่ีตอ้งท าในส่ิงท่ีตนไม่อยากท า  หรือความรู้สึกกลวัเม่ือ
มีคนเล่าเร่ืองผใีหฟั้งขณะ (สดช่ืน ชยัประสาธน์, 2539: 40) 
  จิตรกรรมสีน ้ ามนัของเกียรติศักด์ิในช่วง พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2525  นอกจากอยู ่  
บนฐานของประสบการณ์ส่วนตัวและจิตนาการสร้างสรรค์แล้ว ยงัมีแรงบันดาลใจจากศิลปิน      
เซอร์เรียลิสม์หรือศิลปินท่ีกลุ่มของเบรอตงยอมรับว่ามีแนวทางเดียวกัน  เช่น ดาลี แอร์นสท ์      
มากริตด ์ เดอคิริโก  และเดลโวซ์ ฯลฯ   
  อาจเป็นไปไดว้า่ภาพช่ือ  จิตรกรรม  ของเกียรติศกัด์ิไดรั้บแรงบนัดาลใจจากดาลีใน
แง่วิธีการระบายสีพื้นหลงัแบบไล่น ้ าหนกั  เพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูมีมิติลึก  และการเกล่ียน ้ าหนกั
แสงเงาของวตัถุในภาพอย่างประณีตแลดูบางและนุ่มนวล ดังเช่น ในภาพ The Persistence of  
Momory  นอกจากน้ียงัได้รับแรงบนัดาลใจจากเดอคิริโกในแง่การเสนอทศันียภาพแบบเกินจริง 
(Over-perspective)  การจัดวางว ัตถุแบบซิกแซกท่ีไม่สร้างจุดรวมของสายตาท่ี เป็นเอกภาพ  
ตลอดจนการน าเสนอเร่ืองรถไฟ  ดงัจะเห็นได้จากภาพช่ือ The Conquest of the Philosopher and 
Melancholy and Mystery of the Road (สดช่ืน ชยัประสาธน์, 2539: 45) 
  จากตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงการรับแรงบนัดาลใจจากศิลปินเซอเรียลิสม ์สังเกตไดว้า่การ
รับแรงกระตุน้จากศิลปินตะวนัตกของเกียรติศกัด์ินั้นส่วนใหญ่เป็นไปในแง่ของวิธีการน าเสนอ  
หรือการหยิบยืมรูปทรงบางอยา่งเพื่อช่วยให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตวัท่ีสั่งสมไวใ้น   
จิตใตส้ านึกออกมา  ประสบการณ์ดังกล่าวได้แก่ความตายของน้อง  ความบีบคั้นทางใจท่ีได้รับ    
ขณะเข้าไปดูศพน้องในห้องดับจิต  บรรยากาศในห้องดับจิตท่ีอึดอดัผสมกบัความลึกลบัวงัเวง     
อาจผสมกบัความโนม้เอียงทางจิตวทิยาเฉพาะตวั  หรือลกัษณะของศิลปินท่ีชอบเก็บตวัอยูต่ามล าพงั
เพื่อวเิคราะห์ความคิดและความรู้สึกของตน (สดช่ืน ชยัประสาธน์, 2539: 46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19   ผลงานจิตรกรรมช่ือ จิตรกรรม                     ภาพท่ี 20   ผลงานจิตรกรรมช่ือ พลงัชีวติ 



80 

 

           
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21  ผลงานจิตรกรรมช่ือ หลายชีวติ        ภาพท่ี 22  ผลงานจิตรกรรมช่ือ ภาวะของจิตใตส้ านึก 
  
 สมชยั  หตัถกิจโกศล 
  จิตรกรรมของสมชยั  หตัถกิจโกศิลไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปินเซอเรียลิสม ์ เช่น  
ดาลี  เดลโวซ์ หรือศิลปินท่ีมีแนวทางใกล้เคียงเซอเรียลิสม์  เช่น บอช และอาร์ซิมบอลโดในแง่
กลวิธีการน าเสนอภาพให้มีลกัษณะก่ึงจริงก่ึงฝันมีการเล่นกบัความจริงความลวง  การน าเสนอภาพ  
2 นัย  การปลสภาพให้มีลกัษณะก่ึงคน  ก่ึงพืช  หรือก่ึงวตัถุ  และการน าเสนอผูห้ญิงในลกัษณะท่ี
เน้นเร่ืองกามวิสัยหรือนยัทางเพศอยา่งทา้ทาย  แต่ก็ต่างจากผลงานเซอเรียลิสม์ตรงท่ีเป็นเร่ืองของ
การวิพากษส่ิ์งท่ีเห็นภายนอก  มิใช่การแสดงออกซ่ึงจิตใตส้ านึกอยา่งฉบัพลนัทนัที  ทั้งทศันะท่าที
ของสมชยัท่ีมีต่อเร่ืองทางเพศหรือกามคุณก็เป็นไปในแง่ลบ  ซ่ึงต่างจากจุดยืนของพวกเซอเรีลิสม ์ 
ท่ีช่ืนชมการยกยอ่งการแสดงออกซ่ึงแรงปรารถนาทางเพศ  ท่ีน่าสังเกตคือสมชยัน าแรงบนัดาลใจ
จากศิลปินตะวนัตกมาพฒันาสร้างสรรคง์านจนมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัในแง่การเสนอภาพน่ากลวั  
ก่ึงจริง ก่ึงฝัน และการใชสี้สังเคราะห์ท่ีสด และแรง  
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 23   ผลงานจิตรกรรมช่ือ โครงสร้างสังคม ผลงานของสมชยั หตัถกิจโกศล  
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 ธนะ  เลาหกยักุล 
  ธนะ เลาหกยักุล  ในช่วงปี  2508-2509 ไดว้าดภาพจิตรกรรมแสดงการวิพากษ์วิจารณ์
สังคมไทยไวห้ลายภาพ เช่น หน้ากาก โรงพยาบาล  กรรมกร ชาวนา หลังสงคราม  และละคร       
โรงใหญ่ ในภาพละครโรงใหญ่  ศิลปินใช้สัญลกัษณ์ส่ือความหมายบนพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเวที
ละคร มีภาพคนผูกเนคไทนั่งเก้าอ้ีสวมหน้ากากสัตว์มีเขา 2 เขา ก าลังใช้มือบีบคอไก่ มีสุนัข          
เลียรองเทา้  ผา้ม่าน  จดัรูปทรงคลา้ยดาว 5 แฉก  มีราวเชือกและสายโยงใยไปติดกบัตวัละครทุกตวั
ในภาพ  เขใ้จวา่เป็นการสะทอ้นสภาพนกัการเมืองไทยท่ีอยูภ่ายใตจ้กัรวรรดินิยมอเมริกา  ผูน้  าไทย
ใช้อ านาจกดข่ีประชาชนบงัคบัให้มองเฉพาะในส่ิงท่ีตนตอ้งการให้เห็นสังคมเต็มไปดว้ยคนได้ดี
เพราะการประจบสอพลอ  แต่นกัวชิาการปัญญาชนถูกเหยยีบย  ่าถูกคุกคามเอาชีวติ 
  ภาพน้ีน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะเซอเรียลลิสม์ในแง่การปะติดปะต่อรูปทรง
อย่างเสรี  ไร้เหตุผล  การผสานรูปทรงของคนกบัสัตวก์ารสร้างบรรยากาศ  และมิติท่ีเร้นลบัดูราว
กบัว่าตวัละครนัง่อยู่บนโลก  ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นอีกโลกหน่ึง  หรือโลก แห่งความฝัน  ขา้งบนเป็น
อวกาศดูมืด  คลุมเครือ  ล้ีลบั  ไม่มีเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอน  องคป์ระกอบของภาพรวมทั้งรูปหัว
ววัท าให้นึกถึงภาพ  Guernica  ของปิกสัโซ่  และการใชส้ัญลกัษณ์สัตว ์ แทนคนก็เป็นแบบเดียวกบั
ท่ีดาลีและมิโรท า  น่าเสียดายท่ีมีหลกัฐานเก่ียวกบังานจิตรกรรมแนวน้ีของธนะนอ้ยเกินไปอยา่งไรก็
ตามก็เห็นได้ว่าธนะเป็นศิลปินรุ่นแรก ๆ  ท่ีได้ประมวลเอาวิธีการน าเสนอภาพและการสร้าง
องคป์ระกอบและบรรยากาศจากศิลปะเซอเรียลิสม์มาประยุกตใ์ช้  พื่อส่ือเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั
สังคมการเมืองไทยตามแนวคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตน  ธนะไดเ้ขียนช้ีแจงมาในจดหมายตอบ
แบบสอบถาม ลงวนัท่ี 2 August, 1986 วา่  “ละครโรงใหญ่”  ไดช่้วยเปิดจินตนาการให้อุดมการณ์
สร้างสรรคข์องผมกา้วไปบนถนนแห่งความไม่ส้ินสุด  เสรี  อิสระ  โดดเด่ียว  และเช่ือมัน่  เพราะวา่
งานช้ินน้ีไดช่้วยใหผ้มสร้างงานช้ินต่อๆมาจนกระทัง่ปัจจุบนั (สดช่ืน ชยัประสาธน์, 2539: 60) 
 ประเทือง  เอมเจริญ 
               ผลงานของประเทือง  เอมเจริญ  ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัสังคม แรงบนัดาลใจจากศิลปะ
เซอเรียลิสม ์ วธีิการน าเสนอภาพท่ีมีรูปทรงอิสระ  มีลกัษณะค่อนไปทางนามธรรมคลา้ยภาพท่ีออก
จากความฝันหรือจิตใตส้ านึก  ชวนให้นึกถึงภาพแบบฝันๆของชากาล เช่น ภาพ Birthday หรือภาพ
ก่ึงฝันก่ึงอตัโนมติัท่ีมีรูปทรงออกเลือน ๆ เหมือนอยูใ่ตน้ ้ า 
  ในภาพ ธรรมะ อธรรม วิธีการใช้สีท่ีสดปาดแปรงอย่างฉับพลันอิสระท าให้เกิด
รูปทรงองคป์ระกอบท่ีปะติดปะต่อกนัอยา่งเสรี  ไร้เหตุผล เพื่อเล่าเร่ือง เล่าเหตุการณ์และภาพหลอน
ท่ีออกมาจากจิตส านึกของศิลปินท าให้นึกถึงวิธีการวาดภาพของมัสซง เช่น Paysage Iroquois      
(สดช่ืน ชยัประสาธน์, 2539: 62-66) 
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ภาพท่ี 24    ผลงานจิตรกรรมช่ือ ฝันของเด็กสาว       ภาพท่ี 25    ผลงานจิตรกรรมช่ือ พระพุทธเจา้ 
                             ทรงบ าเพญ็ทุกรกริยา 
 
  
 
  
 
  
 
 

ภาพท่ี 26   ผลงานจิตรกรรมช่ือ ธรรม อธรรม 
 
 ปริญญา  ตนัติสุข 
  ผลงานของปริญญา  ตนัติสุข  ช่วงแรกท่ีมีนยัส าคญับ่งช้ีถึงแรงบนัดาลใจท่ีได้รับ
จากศิลปินเซอเรียลิสม์  คือภาพช่ือ  วนัเสาร์  ภาพวนัเสาร์เป็นหน่ึงในชุดวนัต่าง ๆ ของปริญญา       
มีรูปทรงอิสระท่ีดดัแปลงมาจากส่ิงต่างๆในธรรมชาติลอยกระจดักระจายเตม็พื้นท่ี  เช่น รูปทรงของ
นก  หนอน  แมลง  ว่าว  งู  ต้นไม้  ภูเขา  ลูกตา  ท่ีน ามาออกแบบรูปทรงใหม่ให้ดูสนุก  ร่าเริง  
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปินกบัธรรมชาติ 
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  วิธีดัดแปลงรูปทรงจากธรรมชาติให้มีลักษณะเรียบง่ายคล้ายการ์ตูน  มีความ
เคล่ือนไหว  เบาลอย  และการระบายสีใหดู้แบนแบบ 2 มิติ  แลว้ตดัเส้นชวนให้นึกถึงภาพจิตรกรรม
ของมิโรช่ือ The Carnival of Hariequin (สดช่ืน ชยัประสาธน์, 2539: 104) 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
ภาพท่ี 27    ผลงานจิตรกรรมช่ือ แสงจนัทร์          ภาพท่ี 28    ผลงานจิตรกรรมช่ือ วนัเสาร์ 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งานวจัิยในประเทศ 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
 บงัอร พราหมณ์ฤกษ์ (2544: 81-82) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการฝึกแบบโมเดล  ซิปปา 
กบัการศึกษาคิดแบบหมวกหกใบท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคข์องเด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
วดัสระบวั ใชแ้บบทดสอบความคิดสร้างสรรคใ์นกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  ผลการศึกษา
พบวา่นกัเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หลงัไดรั้บการฝึก
แบบโมเดลซิปปา 
 มยรีุ หรุ่นขา (2544: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหาในบริบทของชุมชนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึง
เป็นนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 51 คน ดว้ยการให้กลุ่มตวัอยา่งใชรู้ปแบบ
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พฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1 ภาคเรียน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนกลุ่มตวัอย่างหลังการ
ทดสอบใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณแลว้ มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่
นกัเรียนท่ีไม่ไดรั้บการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 สุนทรีย ์วฒันาพนัธ์ (2546: บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะปฏิบติัความคิดสร้างสรรค์ประกอบ 
การสอนผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับ        
การสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะปฏิบติัความคิดสร้างสรรคป์ระกอบการสอนสูงกวา่ก่อนการสอนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ 2) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บ         
การสอนโดยใช้ชุด ฝึกทกัษะปฏิบติัความคิดสร้างสรรค์ประกอบการสอน  หลงัสอนสูงกว่าก่อน
สอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ณรรชกร เอ่ียมข า (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอนาคตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคการคิดแกปั้ญหาอนาคต  พบวา่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการคิดแกปั้ญหาอนาคต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการจดัการเรียนรู้มี
ค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 จารุวรรณ  ปะกัง  (2551:  บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปี ท่ี  3  เก่ียวกับเร่ืองวงกลม  จากผลงานศิลปะ ผลการวิจัยสะท้อนให้ เห็นถึง
ความสามารถของนกัเรียนในการเช่ือมโยงความคิดสร้างสรรค์กบัการเขา้ใจคณิตศาสตร์ถ่ายทอด
หรือส่ือสารผ่านงานศิลปะในหนทางเฉพาะตวัแต่ละคน นักเรียนแต่ละคนแสดงออกให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์และวิธีคิดท่ีจะน าเสนอ  ลกัษณะของวงกลมไดอ้ย่างริเร่ิม  คล่องแคล่ว  ยืดหยุ่น  และ
ละเอียดลออบอกเล่าผา่นมากบัผลงานศิลปะตามแบบของตวัเอง ขอ้คน้พบท่ีส าคญัพบวา่  กิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผา่นศิลปะมีส่วนสนบัสนุนความงอกงามของการพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 นิษฐานนัท์ ไทยเจริญศรี (2553: บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาผลของการใชเ้ทคนิคระดมสมอง
ตามแนวคิดของออสบอร์นท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ผลของการวิจยั พบว่า 1) นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรคท์างภาษามากข้ึน หลงัจากไดรั้บการฝึกความคิดสร้างสรรคท์างภาษาดว้ยเทคนิค
ระดมสมองตามแนวคิดของออสบอร์น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2) นกัเรียนมีความคิด
สร้างสรรคท์างภาษามากข้ึน หลงัจากไดรั้บการฝึกความคิดสร้างสรรคท์างภาษาดว้ยการสอนแบบ
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ปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกความคิดสร้างสรรคท์าง
ภาษาด้วยเทคนิคระดมสมองตามแนวคิดของออสบอร์น  มีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาเพิ่มข้ึน
มากกว่านักเรียนท่ีได้รับการฝึกความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากงานวจิยัดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้พฒันาข้ึนได ้
ซ่ึงควรส่งเสริมและปลูกฝังตั้งแต่เยาวว์ยั ควรจดัหาประสบการณ์ท่ีทา้ทายเพื่อให้เด็กไดมี้โอกาส
พฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ท่ี 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมศิลปะ 

 ชลธิชา  ขนัติดิลกวงษา (2540: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของการสอนศิลปะตามแนวคิด
แบบเซอเรียลิสมท่ี์มีต่อผลสัมฤทธ์ิเร่ืองสันติภาพของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในชุมชนแออดั 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ผลสัมฤทธ์ิเร่ืองสันติภาพของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความมีนยัส าคญั .05  และหลงัการทดลองนกัเรียน
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิเร่ืองสันติภาพสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี  
ระดบั .05 
 วิรุณ ตั้งเจริญ และคณะ (2543: 2-3) ได้ศึกษาโครงการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดั
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้านทศันศิลป์  กรณีศึกษา: โรงเรียนผไทอุดมศึกษา  
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและก าหนดสมมติฐานความเช่ือเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษดา้นทศันศิลป์ตามแนวคิด CISST ซ่ึงคดัสรรนกัเรียน จ านวน 12 คน ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียน
สามารถสร้างสรรคกิ์จกรรมมีคุณภาพดีเยีย่มระหวา่ง 5-8 กิจกรรม  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์กบันักเรียนได้อย่างหลากหลาย  ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของศิลปะ
สมยัใหม่และศิลปะหลงัสมยัใหม่ 
 ศิริลกัษณ์ ไทยดี (2546: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนทศันศิลป์ใน
วิชาศิลปะกบัชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้นวคิดการสอนแบบ ซี ไอ เอส เอส ที. 
จ านวนนกัเรียน 120 คน ผลการศึกษาพบวา่ คะแนนทศันศิลป์โดยรวม 12 กิจกรรมของนกัเรียนชาย
มีค่าเฉล่ียคะแนนรายดา้นทุกดา้นรวมทั้งหมดเท่ากบั 11.68 นกัเรียนหญิงมีค่าเฉล่ียคะแนนรายดา้น
ทุกด้านรวมทั้ งหมดเท่ากับ 12.78และคะแนนรวมทั้ งนักเรียนชาย หญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.31 
คะแนน ซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์ทั้งหมด 
 สายพิณ สังคีตศิลป์ (2550: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาผลการแสดงออกทางการวาดภาพคน
โดยใช้แบบทดสอบวาดรูปคนกู๊ดอีนัฟ-แฮร์รีส ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในโรงเรียน
สังกดักองการศึกษาสงเคราะห์ ความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกบัการวาดภาพคน พบว่า นักเรียน
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ชอบวาดภาพตามความสนใจ และชอบใชพ้่อแม่เป็นแบบในการวาด ส่วนใหญ่นกัเรียนจะชอบวาด
ภาพเก่ียวกบัการไปเท่ียวหรือพกัผอ่นในสถานท่ีต่าง ๆ และนกัเรียนชอบวาดภาพคนอ่ืนท่ีเป็นผูห้ญิง 
โดยการวาดจากจินตนาการหรือคิดเอง  นักเรียนอยากวาดภาพคนท่ีมีท่ายืนและคิดว่าภาพคนท่ีมี
ลกัษณะท่าทางกม้หรือนัง่เป็นส่ิงท่ีวาดยาก ส่วนรายละเอียดในการวาดนั้น แขนขา น้ิวมือ น้ิวเทา้ 
วาดยากท่ีสุด และความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของศีรษะและล าตวัวาดยากท่ีสุด เคร่ืองประดบัท่ีวาด
ยากคือ นาฬิกา และการแต่งกายท่ีชอบวาดคือ คนใส่เส้ือผา้แบบทัว่ ๆ ไป นักเรียนมีความรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลินทุกคร้ังเม่ือวาดภาพ และคิดวา่การวาดภาพคนอยา่งสม ่าเสมอท าให้วาดภาพ
คนไดดี้ข้ึน และอยากใหมี้การสอนวาดภาพคนโดยสอนใหน้กัเรียนวาดดว้ยตนเอง 
 ไกรเวท  หาญกลับ  (2553: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใชกิ้จกรรมตามแนวคิด CISST  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานจากกิจกรรมทศันศิลป์ตามแนวคิด CISST ไดท้ั้ง 10 กิจกรรม และสามารถสะทอ้นแนวคิด 
CISST ในดา้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการการรับรู้ประสาทสัมผสัทั้งหา้ การจดัระบบภาพและ
การพฒันารูปทรง ให้มีความหลากหลายในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์  ซ่ึงน าไปสู่การพฒันา
และส่งเสริมทางดา้นการเรียนศิลปศึกษาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีความสามารถพิเศษ
ดา้นทศันศิลป์และกลุ่มท่ีสนใจให้มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ท่ีสอดคลอ้งกบั
ยุคเหตุการณ์ปัจจุบันและรวมถึงศิลปะร่วมสมยั ศิลปะสมยัใหม่ (Modern Art) และศิลปะหลัง
สมยัใหม่ (Post-Modern Art) 
 จากงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า จากงานวิจยัดงักล่าวพบว่าเด็กจะเกิดความคิด
สร้างสรรค์ข้ึนได้เม่ือเด็กมีอิสระในการถ่ายทอดความคิด  หรือจินตนาการ โดยผ่านกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัวยัเช่น  กิจกรรมเล่นอิสระ  กิจกรรมทางภาษา  กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ  
กิจกรรมศิลปะ 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัซินเนคติกส์ 

 กชกร  สารราษฎร์ (2544: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการ
เขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชาภาษาไทย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชรู้ปแบบซินเนคติกส์ กบัการสอนตาม
คู่มือครู ผลการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์วิชาภาษาไทยในชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนโดยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์มีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์  
สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู 
 ชยัพร พงษ์พิสันต์รัตน์ (2544: 44) ไดศึ้กษาผลการเปรียบเทียบผลของวิธีระดมสมอง
และซินเนคติกส์ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนวดับวรนิเวศ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดับ .01 ภายหลงัการใช้วิธีระดมสมอง 2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ภายหลงัการใช้วิธีซินเนคติกส์ และ 3) นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกโดย   
วิธี ระดมสมองและนักเรียนท่ีได้รับการฝึกโดยวิธีซินเนคติกส์  มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน          
ไม่แตกต่างกนั 
 นิรัช สุดสังข ์(2546: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของการจดักิจกรรมซินเนคติกส์ในบทเรียน
มัลติมีเดียท่ีมีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ผลงานในวิชาออกแบบ
อุตสาหกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผลการวิจยัพบวา่ 1) คะแนนความคิดสร้างสรรค์ และ
การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ  ของนักศึกษาโดยใช้บทเรียนมลัติมีเดีย  ในการจดักิจกรรม        
ซินเนคติกส์ทั้ ง 4 วิธีหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั .05         
2) คะแนนความคิดสร้างสรรค์ ของการเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย ในการจดักิจกรรมซินเนคติกส์ 
4 วิธีการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั .05 และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่      
ด้วยวิธี Tukey พบว่าคะแนนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียท่ีจดั กิจกรรมด้วยวิธี
อุปมาอุปไมยตรง สูงกว่าคะแนนของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการจดักิจกรรมซินเนคติกส์อีก 3 วิธี 
ในขณะท่ีคะแนนการสร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบ ของนกัศึกษาโดยใชบ้ทเรียนมลัติมีเดียในการ
จดักิจกรรม ซินเน็คติกส์ทั้ ง 4 วิธีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) คะแนนความคิด
สร้างสรรคก์บัการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบโดยใชบ้ทเรียนท่ีจดักิจกรรมซินเนคติกส์ต่างกนั 
4 วธีิ มีความสัมพนัธ์กนับางรายการในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 สุพิศ เนตรคายวง (2548: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาการใช้ซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมทกัษะ  
การเรียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีเรียน     
การเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชเ้ทคนิคซินเนคติกส์ในกิจกรรมการเรียนเร่ืองจากส่ิงเร้าท่ีเกิดจากการ
ล้ิมรส  มีคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน  โดยค่าเฉล่ียของคะแนน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคสู์งสุดถึงร้อยละ 39 นบัวา่เป็นคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมา
คือกิจกรรมการเรียนเร่ืองจากส่ิงเร้าท่ีเกิดเป็นภาพ ส่วนการเขียนเร่ืองจากส่ิงเร้าท่ีเกิดจากเสียงและ
การเขียนเร่ืองจากส่ิงเร้าท่ีเกิดจากการบูรณาการส่ิงเร้าท่ีเป็นภาพ การล้ิมรส กล่ิน เสียง และการ
สัมผสั มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด 
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
 ชอว ์และไคลแอต (ศิริลกัษณ์ ไทยดี, 2546: 45) ไดศึ้กษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการฝึก
ครูเพื่อสนบัสนุนให้เด็กเล็กเกิดความสามารถในการคิดอเนกนยัได ้โดยครูท่ีท าการสอนเด็กจะตอ้ง
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ได้รับการฝึกจากผูเ้ช่ียวชาญก่อนกลุ่มตวัอย่างงานวิจยั เป็นเด็กอนุบาลซ่ึงต้องถูกแบ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ครูจะตอ้งวางแผนทาการสอนเป็นเวลา 3 ชัว่โมง ต่อ 1 สัปดาห์ และครูตอ้ง
พบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อท าการฝึกเทคนิคต่างๆท่ีน ามาใชใ้นการสอนเด็ก เด็กในกลุ่มทดลองมีครูผูส้อน
จ านวน  19 คน  และกลุ่มควบคุมมีครูผู ้สอน จ านวน  18 คน  ใช้เวลา  8 สัปดาห์  ในการสอน              
ผลการศึกษาพบวา่ เด็กในกลุ่มทดลองถูกถามค าถามเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการคิดอเนกนยัมากกวา่ 250 
ค าถาม เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมซ่ึงมีเพียง 25 ค าถาม ซ่ึงมีผลท าให้เด็กท่ีอยู่ในกลุ่มทดลอง    
มีความสามารถคิดอเนกนัยมากกว่ากลุ่มควบคุม จึงสรุปได้ว่า รูปแบบท่ีประกอบด้วยการพฒันา
ความรู้ โอกาสในการประยุกตค์วามรู้มาใชแ้ละการประเมินผลของงานท่ีท ามีผลไปเพิ่มจ านวนของ
ค าถามท่ีส่งเสริมการคิดอเนกนยัได ้
 เทียเกิล (สุดารัตน์ ดวงสุดาวงศ,์ 2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาตอนปลาย ด้วยวิธีการสอนแบบ Socratic Method เก่ียวกับการตั้ง
ค าถาม การแกปั้ญหา การสืบสวนสอบสวน โดยแยกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการวิจยัพบวา่
หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
 อลับาโน (สุดารัตน์ ดวงสุดาวงศ์, 2550: บทคดัย่อ, อ้างถึงใน Albano, 1987: 48) ได้
ศึกษาการทดลองฝึกความคิดสร้างสรรคภ์ายใตส้มมติฐานความคิดสร้างสรรค์ ประกอบดว้ย ทกัษะ
ทางสมอง 4 ประการ คือ ทกัษะดา้นจินตนาการ (Imagery) ทกัษะดา้นอุปมา (Analogy) ทกัษะดา้น     
การเช่ือมโยง  (Association) และทักษะการเปล่ียนรูป  (Transformation)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นทหารสังกดัหน่วยส่ือสารอิเลคโทรนิคส์ ในรัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา (U.S 
Army Communication Electronics Command) จ านวน 66 คน ใชเ้วลาในการฝึก 20 ชัว่โมง ระหวา่ง
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 1985 โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอแรนซ์ทั้ งฉบับ
รูปภาพและภาษาเป็นเคร่ืองมือวดัตัวแปรตาม   ผลการทดลองพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิด
สร้างสรรคเ์พิ่มข้ึน 
 จากผลการวิจยัขา้งตน้   ท าให้เห็นชดัเจนว่าความสามารถในดา้นจินตนาการและคิด
สร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ท่ีดีข้ึน ส่งผลให้มีเจตคติในการคิดและ
แกปั้ญหา ตลอดจนความสามารถในการกลา้แสดงออกมากข้ึน  
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมศิลปะ 
  บราวน์ (Brow, 1975: 98) ไดศึ้กษาเร่ืองพฒันาการลกัษณะการป้ันคนของเด็กวยั 3-11 ปี 
เพื่อศึกษาถึงผลการป้ันคนในเด็กต่างวยั และพบมากในเด็กอายุระหว่าง 3-4 ปี 4-5 ปี  และ 5-6 ปี  
เน่ืองจากพฒันาการทางดา้นร่างกายและความคิดรวบยอดของเด็กท่ีมีพฒันาการสูงทั้งยงัเสนอว่า
หากจดักิจกรรมป้ันกบัเด็ก อาย ุ3-4 ปี อยา่งสม ่าเสมอจะท าใหเ้ด็กมีพฒันาการป้ันท่ีสูงข้ึนดว้ย 
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 เบล (Bell, 1985, อา้งถึงใน ขวญัฟ้า รังสิยานนท์, 2538: 94) ไดศึ้กษาการเล่าเร่ืองของ
เด็กชายอายุ 6-7 ปี  โดยจับคู่ระหว่างสติปัญญากับความคิดสร้างสรรค์    ผลการศึกษาพบว่า            
การเรียบเรียงเร่ืองราวท่ีเล่าและจินตนาการเร่ืองราวมีความสัมพนัธ์กบัระดบัสติปัญญา และความคิด
สร้างสรรค ์
 เจลเลน และเออร์บัน (Jellen and Urban, 1986: 147, อ้างถึงใน เยาวพา เตชะคุปต์ , 
2536: 85) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการกับศักยภาพทางความคิดริเร่ิม
ส ร้างสรรค์โดยใช้แบบทดสอบ  TCT-DP (Test For Creative Thinking-Drawing Production)           
ผลปรากฏว่าผู ้มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการต ่าหรือสูงไม่จ  าเป็นต้องมีศักยภาพทางความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคต์ ่าหรือสูงตามดว้ย 
 เคลลี (Kelly,1986, อา้งถึงใน วารุณี นวลจนัทร์, 2539: 51) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการ
ฝึกตามแบบแผนเสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคท์างศิลปะ  เป็น
เวลา 10 สัปดาห์ ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลปรากฏวา่ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องเด็กท่ีเขา้ร่วม
ตามแผนกบัเด็กท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมตามแผนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 พาร์ค-เกตส์ (อษัฎาวุธ ปาลินทร, 2546: 25, อา้งถึงใน Park-Gates, 2001) ไดศึ้กษาผล
ของการจดักิจกรรมระดมพลังสมองเป็นกลุ่ม ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาท่ีเรียนสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เป็นการจดั
กิจกรรมเป็นกลุ่ม ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นการจดักิจกรรมเด่ียว ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจาก  
ทั้ง  2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั แต่การสร้างโครงงานพบวา่ กลุ่มท่ี 1 ตอ้งการท าโครงงานโดยอิสระและ
เช่ือวา่ การท ากิจกรรมกลุ่มน่าจะสามารถสร้างสรรคไ์ดม้ากกวา่การท ากิจกรรมโดยล าพงั 
 จากงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีเปิด
โอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท างาน       
มีความเช่ือมั่นใจตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล  รู้จักสังเกต  มีความสามารถในการ
ประยกุตใ์ช ้เป็นผูก้ลา้ตดัสินใจ และฝึกใหเ้ป็นผูท่ี้มีความสามารถในการแกปั้ญหา 
 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัซินเนคติกส์  
 มี โด   (จริน ทิพย์ ศ รีทับ ทิมพ์ , 2551: 49, อ้างถึ งใน  Meador, 1994: abstract)  ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกับผลของการฝึกแบบซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความสามารถของนักเรียนอนุบาล        
ในการศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 107 คน การศึกษาจะพฒันาทางด้านความคิดสร้างสรรค์        
การรับรู้ตนเองและทักษะทางด้านภาษา  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 
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 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสอน
รูปแบบเทคนิคซินเนคติกส์  พบว่า การเรียนรู้ด้วยการสอนรูปแบบเทคนิคซินเนคติกส์เป็นวิธี          
ท่ีสามารถช่วยในการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนไดดี้วธีิหน่ึง น่าสนใจและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสาขาวิชาโดยน ามากระตุ้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์  สอนให้เกิด
ความคิดท่ีเช่ือมโยงความสัมผสัในรูปแบบของการเปรียบเทียบไดดี้ 
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บทที ่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจยัเพื่อการพฒันาเร่ือง  การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้
แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา      
ตอนปลายน้ีเป็นลกัษณะของการวจิยัและพฒันา (Research and Development)  
 

วธีิและขั้นตอนกำรวจัิย 
 

 โดยมีรูปแบบและวธีิการวจิยัดงัน้ี 
 1.   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.   ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.   แบบแผนการวจิยั 
 4.   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 5.   การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 6.   การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 7.   การจดักระท าต่อขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 8.   การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17  
รายวชิาศิลปะ (ศ31101) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 360 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง  

  นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
อ าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 รายวิชา
ศิลปะ (ศ31101) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 
 1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable)ได้แก่แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์

โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่   
  2.1 ความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการท างานและผลงานนักเรียนระดบัมธัยม 

ศึกษาตอนปลายท่ีเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง 

  2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีมีต่อแผนการจดั   
การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
 

แบบแผนการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันา (Research and Development) ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนด
แบบแผนโดยใชแ้ผนการวจิยัตามล าดบัขั้นดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างเคร่ืองมือ 
 1.   การจดักลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) 
 2.   การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้และแบบประเมินกระบวนการท างาน ผลงาน และ
ความพึงพอใจ 
 3.   ใหผู้ท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหาค่า IOC และแบบสอบถามปลายเปิด 
 4.   ปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นตอนท่ี 2 ทดลอง 
 1.   น าแผนไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
 2.   ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 3.   น าแผนท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปใชท้ดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 ขั้นตอนท่ี 3 วเิคราะห์ผลการวจิยั 
  วเิคราะห์เพื่อหาคุณภาพของผลการวจิยั 
 จากขั้นตอนด าเนินการตามระเบียบวธีิการวจิยัดงักล่าว สามารถสรุปเป็นภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 29   แบบแผนการวจิยั 
 

1 

จดักลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) 

1 

การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้และแบบประเมินกระบวนการท างาน 
ผลงาน และความพึงพอใจ 

 

1 

ใหผู้ท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ  หาค่า  IOC  และแบบสอบถามปลายเปิด 

1 

ปรับปรุงแกไ้ข 
 

1 

น าแผนไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

1 

ปรับปรุงแกไ้ข 
 

1 

น าแผนท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปใชท้ดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
 1. แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม  

 2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อ
พฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จ  านวน 4 แผน รวม 20 ชัว่โมง 

 3. แบบประเมินผลงานและกระบวนการของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัด        
การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบ             
ซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนักเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีน าใช้ในการ
ทดลองตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. เทคนิคการจดักลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) 

  การสร้างกรอบความคิดในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

  1.1 ศึกษาเอกสารต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัชั้นเรียน  และแนวคิด 
ทฤษฎีหลกัการในการจดัสนทนา (Focus Group Discussion) 
  1.2 ประมวลขอ้มูล ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา  ก าหนดประเด็นค าถามน าอภิปราย
ในการใชส้นทนากลุ่มโดยขอค าแนะน าจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ ซ่ึงไดป้ระเด็น 2  ประเด็น 
คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  และ 2) การ
ประเมินกระบวนการท างานและผลงานศิลปะของนกัเรียน เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
   1.2.1 การสอนในรายวิชาศิลปะในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบนัมี
การจดัการเรียนการสอนอยา่งไรบา้ง 
   1.2.2 จากขอบเขตเน้ือหาท่ีได้กล่าวมา ควรมีการก าหนดวตัถุประสงค์  และ
ความคิดรวบยอดอยา่งไรบา้ง 
   1.2.3 แผนการสอนเป็นอยา่งไรและมีกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร 
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   1.2.4 ควรก าหนดเน้ือหากิจกรรมเพื่อน ามาสร้างแผนจดัการเรียนรู้อยา่งไรบา้ง 
   1.2.5 ในการประเมินผลควรใชรู้ปแบบใดและใชเ้กณฑก์ารประเมินผลอยา่งไร  
  เม่ือผูว้จิยัไดข้อ้ค าถามแลว้ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 
  1.3 ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญโดยเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดจ้ากการแนะน าจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์  จ  านวน 
9 ท่าน แยกเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา จ านวน 3 ท่าน  ดา้นหลกัสูตรและการสอน  จ านวน 3 ท่าน 
และดา้นวดัผลและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน  เพื่อมาร่วมกลุ่มสนทนา 
  1.4 ผูว้ิจ ัยด าเนินการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) ตามประเด็นท่ี
ก าหนดโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
   1.4.1 ขั้นเตรียมการ 
     ประสานงานกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอนดัหมายเวลาและสถานท่ีในการ
จดักลุ่มสนทนา ซ่ึงในการจดักลุ่มสนทนาน้ี  ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ  ในการเขา้ร่วมสนทนา
เป็น 3 กลุ่ม คือ 
     กลุ่มท่ี 1 ผู ้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา คุณสมบัติมีความเช่ียวชาญใน
เน้ือหาทางด้านศิลปะและแนวคิดศิลปินลทัธิเซอเรียลิสม์  ลทัธิคิวบิสม์  ลทัธิเซอเรียลิสม์  ลทัธิ
นามธรรม มีประสบการณ์ในการสอน  5  ปีข้ึนไป 
     กลุ่มท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านหลกัสูตรและการสอน  คุณสมบติัมีความ
เช่ียวชาญทางดา้นหลกัสูตรและการสอน  ทฤษฎี  เทคนิค การเรียนรู้  และวิธีการสอนโดยใชเ้ทคนิค               
ซินเนคติกส์  มีประสบการณ์ในการสอน  5  ปีข้ึนไป 
     กลุ่มท่ี 3  ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการวดัและการผลประเมิน   คุณสมบัติ       
มีความเช่ียวชาญในการวดัผลและประเมินผลดา้นกระบวนการและผลงานศิลปะ มีประสบการณ์  5  ปีข้ึนไป 
   1.4.2 เตรียมสถานท่ีประชุมและวสัดุเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆไดแ้ก่เคร่ืองฉาย
ภาพขา้มศีรษะ  เคร่ืองบนัทึกเสียง  กลอ้งถ่ายภาพ  ของท่ีระลึก รวมทั้งสมุด  ปากกา  เพื่อใชใ้นการ
จดบนัทึก 
   1.4.3 เตรียมการในเร่ืองของเคร่ืองด่ืม  อาหารวา่ง 
   1.4.4 เตรียมผูช่้วยในการบนัทึกเสียงและจดบนัทึกการจดักลุ่มสนทนา 
  1.5 ขั้นด าเนินการสนทนากลุ่ม 
   ผูว้ิจยัแนะน าตนเองและแจง้ให้ทราบวตัถุประสงคข์องการจดักลุ่มสนทนาและ
แนะน าผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนาแต่ละท่าน 
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   1.5.1 สนทนาเร่ืองทัว่ไปเพื่อสร้างบรรยากาศความคุน้เคย  ความเป็นกนัเอง
รวมทั้งเชิญรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ขออนุญาตบนัทึกเสียงและถ่ายภาพ 
   1.5.2 ผูว้จิยัด าเนินการกลุ่มสนทนาและสรุปผลการสนทนาตามประเด็นท่ีก าหนด 
   1.5.3 ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยับนัทึกผลของการจดักลุ่มสนทนาตามความเป็น
จริงโดยทนัที 
  1.6 ขั้นปิดการจดักลุ่มสนทนา 
   1.6.1 หลงัจากด าเนินการกลุ่มสนทนาเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัสรุปผลการ
สนทนา กล่าวขอบคุณและมอบของท่ีระลึกแก่ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา 
   1.6.2 ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการจดักลุ่มสนทนา (Focus Group 
Discussion)     
   1.6.3 สรุปผลการจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) ในแต่ละประเด็น
ค าถาม 
   1.6.4 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เพื่อก าหนดเน้ือหาการว ัดผลประเมินผลการ
ออกแบบการจดัการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อน ามา
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
   1.6.5 น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ร่วมกลุ่มสนทนาทุกท่านตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ัง 

   จากขั้นตอนด าเนินการกลุ่มสนทนาดงักล่าว  สามารถสรุปเป็นภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 30   ขั้นตอนการจดักลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) 

 จากการจดัสนทนากลุ่มเพื่อหากรอบแนวคิดในการพฒันาแผนการสอนแบบซินเนค
ติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย สรุปผล  

 2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
  แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อ

พฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีขั้นตอนในการสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กิจกรรมศิลปะ  เอกสาร 
หนงัสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์และการพฒันาความคิด
สร้างสรรค ์ในการจดัการเรียนรู้รายวชิาศิลปะ 
  2.2 ก าหนดเน้ือหากิจกรรมเพื่อน ามาสร้างแผนจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดย
ใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา    
ตอนปลาย ในการศึกษาวิจยัคน้ควา้ คือ  เน้ือหาจากการเรียนรู้เร่ืองการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้

ศึกษาเอกสารต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและแนวคิดทฤษฎีหลกัการในการจดัสนทนากลุ่ม 

ประมวลขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างประเด็นค าถาม 

ด าเนินการจดักลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) ตามประเดน็ท่ีก าหนด 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการจดักลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการ
ออกแบบการจดัการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 

ขอค าแนะน าจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ในการก าหนดประเด็นค าถามน ากลุ่มสนทนา 



98 

 

แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง คือ สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ เป็นเน้ือหาใน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รายวิชาศิลปะ  เร่ือง  
การแสดงออกทางทศันศิลป์ของศิลปิน  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี   

   ตอนท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลิสม ์
    ศึกษาแนวคิดและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปินลทัธิเซอเรียลิสม์ 
    สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ หวัเร่ือง “ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ.2200” 
   ตอนท่ี 2 ลทัธิคิวบิสม ์
    ศึกษาแนวคิดและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินลทัธิคิวบิสม ์

    สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ หวัเร่ือง “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” 
   ตอนท่ี 3 ลทัธินามธรรม 
    ศึกษาแนวคิดและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินลทัธินามธรรม 

    สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ หวัเร่ือง “ความรักของฉนั” 
 3. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ตารางท่ี 1   ความสอดคลอ้งของแผนกบัรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ 

 

แผน/เร่ือง 
 

แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

สอดคลอ้งกบั 
ซินเนคติกส์ 

แผนท่ี 1  
ลทัธิเซอเรียลลิสม ์
ช่ือหวัเร่ือง  ก าเนิด
หิมพานต ์  ยคุ ค.ศ. 
2200 
 

วชิาภาษาไทย 
สาระท่ี  5 วรรณคดีและ 
วรรณกรรม 

สตัวป่์าหิมพานตแ์ละ 
ดินแดนป่าหิมพานตเ์ป็น 
ดินแดนท่ีเป็นรอยต่อซอ้น 
มิติระหวา่งโลกทิพยก์บัโลก 
มนุษยเ์ป็นดินแดน 
มหศัจรรยส์วยงามมีตน้ไม ้
และสตัวห์ลากหลาย 

ขั้นท่ี 1 ขั้นน า   
ศึกษาแนวคิดวธีิการสร้าง 
งานของศิลปินลทัธิ 
เซอเรียลลิสมแ์ละสตัว ์
ป่าหิมพานตจ์ากใน 
วรรณคดีหรือวรรณกรรม 
เพื่อเป็นขอ้มูล 

  ชนิดซ่ึงลว้นแต่แปลก
ประหลาดจากส่ิงท่ีเรา
คุน้เคยทั้งหมดเกิดจาก
จินตนาการของจิตรกรไทย
ท่ีไดส้ร้างสรรคส่ิ์งท่ีกล่าวไว ้
ขา้งตน้จะช่วยส่งเสริมและ
กระตุน้จินตนาการของ
นกัเรียนใหส้ามารถเล่า 

บนัทึก 1) ลกัษณะทาง 
กายภาพ 2) การด ารงชีพ 
และ 3) ส่ิงแวดลอ้มของป่า 
หิมพานต์ ทดลองร่างภาพ
ลายเสน้หวัเร่ือง  ก าเนิด 
หิมพานต ์ ยคุ ค.ศ. 2200 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างอุปมา 
แบบตรง  นกัเรียนน าส่ิงท่ี 
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ตารางท่ี 1   ความสอดคลอ้งของแผนกบัรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ (ต่อ) 
 

 

แผน/เร่ือง 
 

แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

สอดคลอ้งกบั 
ซินเนคติกส์ 

  เร่ืองราวของสตัวป่์าหิม
พานตใ์นอนาคต อีก 185 ปี
ขา้งหนา้ความแตกต่าง
ระหวา่งโลกของสตัวป่์าหิม
พานตใ์นวรรณคดีกบัสตัว์
ป่าหิมพานตใ์นปีค.ศ.2200 
จะมีววิฒันาการอยา่งไร
นกัเรียนสามารถพฒันา
ทกัษะการคิดทั้ง  4  ดา้นใน
การท ากิจกรรม 

บนัทึกเก่ียวกบัสตัวป่์า 
หิมพานตไ์วใ้นขั้นท่ี 1  
มาเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างกบัส่ิงท่ี
นกัเรียนคุน้เคย บนัทึก 
ค าตอบ 
ขั้นท่ี 3 ขั้นการสร้างอุปมา
บุคคล  หรือเปรียบเทียบ 
บุคคลกบัส่ิงของ 
สมมติตวัเองเป็นสตัวป่์า 
หิมพานตจ์ะมีรูปร่าง
ลกัษณะความรู้สึกอยา่งไร 
มีความเป็นอยูแ่บบไหน 
ยคุ  ค.ศ. 2200 
ขั้นท่ี  4   ขั้นอุปมา 
ค าคู่ขดัแยง้  นกัเรียนน า
ค าตอบท่ีไดจ้ากขั้นท่ี  2 
และขั้นท่ี  3  มาประกอบ
กนัเขียนเป็นช่ือหรือ
ลกัษณะใหม่ของสตัวป่์าหิม
พานต ์ในยคุ ค.ศ. 2200   
ซ่ึงมีความหมายขดัแยง้
แตกต่างจากเดิม 
ขั้นท่ี  5  ขั้นอธิบาย 
ความหมายของค าคูข่ดัแยง้
นกัเรียนน าช่ือ/ลกัษณะใหม่ 
ของสตัวป่์าหิมพานต ์  
ในขั้นท่ี 4  มาอธิบาย 
ความหมายอยา่งละเอียด 
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ตารางท่ี 1   ความสอดคลอ้งของแผนกบัรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์  (ต่อ) 
 

 

แผน/เร่ือง 
 

แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

สอดคลอ้งกบั 
ซินเนคติกส์ 

   ขั้นท่ี 6 ขั้นการน าความคิด
ใหม่มาสร้างสรรค ์ 
ภาพร่างลายเสน้ในขั้นท่ี 1 
และ ภาพร่างท่ีไดจ้าก 
ขั้นท่ี  5 มาทบทวนเพื่อ
พฒันางานตนเองใหมี้ความ
แปลกใหม่ 

แผนท่ี 2   
ลทัธิคิวบิสม ์
ช่ือหวัเร่ือง คนใน
จกัรวรรดิเรขาคณิต 
 

วชิาคณิตศาสตร์   
สาระท่ี 3 เรขาคณิต 

ส่งเสริมความสามารถของ
บุคคลในการคิดท่ี
หลากหลาย  การคิดประยกุต ์ 
ต่อเติมความสมัพนัธ์ของ
รูปร่างรูปทรงเรขาคณิตใน
แง่มุมต่างๆอนัเป็นการคิด 
ท่ีก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่โดยมี
กระบวนการคิด  4 ประเภท   

ขั้นท่ี 1 ขั้นน า 
ศึกษาการสร้างงานใน
รูปแบบของลทัธิคิวบิสม์
และรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต  
ศึกษาคนในโลกปัจจุบนั
เพื่อเป็นขอ้มูลในการ  
ร่างภาพลายเสน้ในหวัเร่ือง  
คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต 

  คือ    
1.  ความคิดริเร่ิม                 
2.  ความคิดคล่องตวั         
3.  ความคิดละเอียดลออ        
4.  ความคิดยดืหยุน่ 

ขั้นท่ี  2  ขั้นสร้างอุปมา
แบบตรง  ใหน้กัเรียนน า 
ส่ิงท่ีบนัทึกเก่ียวกบัคนไว้
ในขั้นท่ี  1 มาเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความ
แตกต่างกบัส่ิงท่ีนกัเรียน
คุน้เคย บนัทึกค าตอบ  
ขั้นท่ี  3 ขั้นการสร้างอุปมา
บุคคล  หรือเปรียบเทียบ
บุคคลกบั ส่ิงของสมมติ
ตนเองเป็นคนในจกัรวรรดิ
เรขาคณิตบรรยายส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเม่ือตนเองเป็น 
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ตารางท่ี 1   ความสอดคลอ้งของแผนกบัรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์  (ต่อ) 
 

 

แผน/เร่ือง 
 

แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

สอดคลอ้งกบั 
ซินเนคติกส์ 

   คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต   
บนัทึกความรู้สึกเม่ือตนเอง
เป็นคนในจกัรวรรดิ
เรขาคณิต 
ขั้นท่ี  4  ขั้นอุปมาค าคู่
ขดัแยง้น าความคิดท่ีไดจ้าก
ขั้นท่ี 2 และ 3 มาพฒันาเป็น
จกัรวรรดิเรขาคณิตท่ีมี
ลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่าง 
จากเดิม 
ขั้นท่ี  5  ขั้นอธิบาย
ความหมายของค าคูข่ดัแยง้ 
ใหน้กัเรียนน าช่ือ/ลกัษณะ
ใหม่ของคนในจกัรวรรดิ
เรขาคณิต  ในขั้นท่ี  4   
มาอธิบายความหมาย 
อยา่งละเอียด 
ขั้นท่ี  6 น าความคิดใหม่มา
สร้างสรรค ์ ใหน้กัเรียนน า
ผลงานท่ีท าไวใ้นขั้นท่ี 1  
ออกมาทบทวนและลอง
เลือกแนวคิดท่ีไดใ้หม่จาก       
ขั้นท่ี  5 มาพฒันาเพื่อ 
สร้างสรรคง์านของตนใน
หวัขอ้เร่ือง   “คนใน
จกัรวรรดิเรขาคณิต”  
พร้อมวาดภาพระบายสี 
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ตารางท่ี 1   ความสอดคลอ้งของแผนกบัรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์  (ต่อ) 
 

 

แผน/เร่ือง 
 

แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

สอดคลอ้งกบั 
ซินเนคติกส์ 

แผนท่ี 3  ลทัธิ
นามธรรม 
ช่ือหวัเร่ือง  ความ
รักของฉนั 

- มานุษยวทิยาเชิงปรัชญา
แห่งความรัก 
- รายวชิาสงัคมศึกษา 
- รายวชิาสุขศึกษา 

ผูเ้รียนมีความคิดท่ีอิสระ 
ไม่มีรูปแบบตายตวั 
มีการบูรณาการในตวัเอง 
มีความยดืหยุน่คล่องตวัสูง  

ขั้นท่ี  1 ศึกษาแนวคิดและ
วธีิการสร้างงานของศิลปิน
ลทัธินามธรรมและความรัก
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น   

 - พ้ืนฐานจิตวทิยา 
 
 

เปิดทางเลือกใหผู้เ้รียนหา 
ค าตอบเก่ียวกบัความรักใน
ความหมายท่ีแตกต่าง
หลากหลายรูปแบบ  
 
 

1. ความรักท่ีไม่ไดมี้ต่อบุคคล   
2. ความรักระหวา่งบุคคล 
3. ความรักในมุมมองทาง
วฒันธรรม   
4. ความรักในมุมมองของ
ศาสนา ท่ีมีผลต่อมนุษยต์่อ
ส่ิงมีชีวติเพ่ือเป็นขอ้มูล  
ร่างภาพลายเสน้ในหวัเร่ือง  
ความรักของฉนั 
ขั้นท่ี 2  ขั้นสร้างอุปมา 
แบบตรง  ใหน้กัเรียนน า 
ส่ิงท่ีบนัทึกเก่ียวกบัความรัก
ไวใ้นขั้นท่ี 1 มา
เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างกบัส่ิงท่ี 
นกัเรียนคุน้เคย บนัทึก
ค าตอบ 
ขั้นท่ี 3 ขั้นการสร้างอุปมา
บุคคล  หรือเปรียบเทียบ
บุคคลกบัส่ิงของ สมมติ
ตนเองก าลงัมีความรัก
บรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนและ
บนัทึกความรู้สึกเม่ือตนเอง
มีความรักวา่เป็นอยา่งไร  
บรรยายอยา่งละเอียด 
พร้อมบนัทึกลงใบงาน 
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ตารางท่ี 1   ความสอดคลอ้งของแผนกบัรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์  (ต่อ) 
 

 

แผน/เร่ือง 
 

แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

สอดคลอ้งกบั 
ซินเนคติกส์ 

   ขั้นท่ี  4  ขั้นอุปมาค าคู่
ขดัแยง้  น าความคิดท่ีได้
จากขั้นท่ี  2 และ 3 มาเขียน
ลกัษณะใหม่ของความรัก  
ขั้นท่ี 5 ขั้นอธิบาย
ความหมายของค าคูข่ดัแยง้ 

   นกัเรียนน ารูปแบบความรัก 
ของฉนั  ในขั้นท่ี 4   
มาอธิบายความหมาย 
อยา่งละเอียด 
ขั้นท่ี  6 น าความคิดใหม่ 
มาสร้างสรรค ์กเรียนน า
ผลงานท่ีท าไวใ้นขั้นท่ี 1  
ออกมาทบทวนและลอง
เลือกแนวคิดท่ีไดใ้หม่จาก
ขั้นท่ี 5 มาพฒันาเพื่อ
สร้างสรรคผ์ลงานของตน
ในหวัขอ้เร่ือง “ความรักของ
ฉนั” พร้อมวาดภาพระบายสี 

 
 4. เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ 6  คน คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา จ านวน  2 ท่าน  2) ผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน 2  ท่าน  และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน            
2  ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความสอดคลอ้ง
ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้   โดยการน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item objective Congruence: IOC) ระหว่างจุดประสงค์ เน้ือหา และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549: 177) โดยท าแบบส ารวจรายการให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
ขอ้ความในแต่ละขอ้ โดยก าหนดคะแนนการพิจารณาดงัน้ี 
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    +1 หมายถึง เม่ือแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้ นมีความสอดคล้อง
ระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

      0 หมายถึง เม่ือไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้นมีความสอดคล้อง
ระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่ 

    -1 หมายถึง เม่ือไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้นั้นไม่ความสอดคลอ้งกนั
ระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  น าคะแนนท่ีไดม้าแทนค่าในสูตรการค านวณ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549: 177) 

     IOC =    

   เม่ือ    IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 
      ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N    แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

  ถา้ค่าดชันีความสอดคล้องมีค่า 0.50 ข้ึนไป แสดงว่าแผนการจดัการเรียนรู้นั้น
ใชไ้ด ้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัเน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ
จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากบั 1.00  ถือวา่มีความสอดคลอ้ง โดยผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองการวดัประเมินผลให้
ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้
แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย มีค่าเฉล่ียรวม ( = 4.39, S.D. = 0.20) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินความ
พึงพอใจมีค่าน ้าหนกัคะแนนในระดบัมาก  ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจใน 3 ล าดบัแรก คือ 1) แผนท่ี 
1 ลทัธิเซอเรียลลิสม์  2) แผนท่ี 3 ลทัธินามธรรม  และ 3)แผนท่ี 2 ลทัธิคิวบิสม ์ โดยมีค่าเฉล่ีย (  = 
4.44, 4.41  และ 4.31, S.D. = 0.20, 0.20 และ 0.19) ตามล าดบั   
  4.1 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญโดยปรับวธีิการประเมินผลใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
  4.2 น าแผนการจดัเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อ
พฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ทั้ง 4  แผน   
ไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ าเภอเมืองตราด 
จงัหวดัตราด จ านวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี  แต่มีพื้นฐานความรู้และ
สภาพแวดลอ้มไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม  
ผลการทดลองก่อนการทดลองจริงสรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ
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นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง     
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อน
การทดลองจริง จ านวน 30 คน 
 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรคก์ระบวนการท างานของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช ้
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน 
 

 

ท่ี 
ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 
 

ล าดบัท่ี 

แผนท่ี 1  ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ 39.41 0.80 ดี 1 

แผนท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์ 39.81 0.76 ดี 2 

แผนท่ี 3  ลทัธินามธรรม 41.69 0.65 ดี 3 

ค่าเฉล่ียรวม 40.30 0.74 ดี  

 
ตารางท่ี 3   สรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช ้
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน 
 

 

ท่ี 
ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 
 

ล าดบัท่ี 

แผนท่ี 1  ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ 39.41 0.80 ดี 1 

แผนท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์ 39.81 0.76 ดี 2 

แผนท่ี 3  ลทัธินามธรรม 41.69 0.65 ดี 3 

ค่าเฉล่ียรวม 40.30 0.74 ดี  
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  4.3 น าแผนการจดัเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง         
เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีปรับปรุงแลว้ไปใช ้      
เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยโดยทดลองกับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรี         
ประเสริฐศิลป์  อ าเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2558  จ  านวน 30 คน 

   จากขั้นตอนการสร้างและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้
แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย สามารถสรุปเป็นภาพ ไดด้งัน้ี  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31  ขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปิน 
                 ท่ีมีช่ือเสียง 

ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 เอกสาร หนงัสือ งานวจิยัและ 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนแบบซินเนคติกส์ 

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 

ก าหนดเน้ือหากิจกรรมเพ่ือน ามาสร้างแผนจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 

เสนอแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงต่อ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญหาค่า  IOC 

ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแผนการจดัเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงไปทดลองใชก้บั
นกัเรียนกลุ่มทดลอง 

น าแผนการจดัเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงไปใช ้
เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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 5. แบบประเมินผลกระบวนการและผลงาน 
  5.1 การสร้างเกณฑ์การประเมินเพื่อใชใ้นการประเมินผลกระบวนการและผลงาน
ของนักเรียนโดยศึกษาจากเอกสารต าราท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมินกระบวนการและ
ผลงานของนกัเรียนแลว้น ามาสร้างเกณฑก์ารประเมิน 
  5.2 วิเคราะห์โครงสร้างสาระส าคัญ  สร้างแบบประเมินผลโครงสร้างเพื่อให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินกระบวนการและผลงานของนกัเรียนน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสมและครอบคลุมหลกัการประเมินของแบบวดัและประเมินกระบวนการและผลงาน
  5.3 น าแบบประเมินกระบวนการและผลงานไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านศิลปะ          
6 ท่าน โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์เพื่อหาขอ้สรุปยนืยนัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  

  จากขั้นตอนการสร้างแบบวดัและประเมินผลกระบวนการและผลงานจากการเรียน
ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  สามารถสรุปเป็น
ภาพไดด้งัน้ี 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 32   ขั้นตอนการสร้างแบบวดัและประเมินกระบวนการและผลงาน จากการเรียนดว้ย 
                  รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
 

  6. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
  แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้

แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย   มีลกัษณะเป็นการประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (Quoted  
in Best, 1986: 182)  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

ศึกษาวธีิการสร้างแบบวดัและประเมินผลงานเพื่อสร้างเกณฑ์
การประเมิน 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง

เหมาะสมของแบบวดัและประเมินกระบวนการและผลงาน 

น าไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยใช ้IOC  ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การวดัและประเมินผลดา้นศิลปะ จ านวน 6 ท่าน 
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  6.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ  Likert  จากหนังสือของ  
อุทุมพร จามร (2530) และภทัรา นิคมานนท ์(2535) เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6.2 ก าหนดโครงสร้างค าถามหรือแนวการถาม  และสร้างค าถามให้ตรงกับ
วตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
  6.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง โดยก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามในแบบประเมินดงัน้ี 
    เหมาะสมมากท่ีสุด   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 5 
    เหมาะสมมาก    ใหค้่าระดบัเท่ากบั 4 
    เหมาะสมปานกลาง   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 3 
    เหมาะสมนอ้ย    ใหค้่าระดบัเท่ากบั 2 
    เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 1 
   ในการแปลความหมายของแบบประเมินความพึงพอใจ ใช้คะแนนเฉล่ียท่ีได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ  Best  จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยใหค้่าเฉล่ียดงัน้ี 
    ค่าเฉล่ีย  4.51- 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ีย  3.51- 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดบัมาก 
    ค่าเฉล่ีย  2.51- 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย  1.51- 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดบันอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย  1.00- 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
  6.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 6  ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของภาษา  จากนั้น
วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) ตอ้งมีค่า 3.5 ข้ึนไป  แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข
ใหเ้หมาะสม 
  6.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงและ
แกไ้ขแลว้ไปทดลอง (Try Out)  กบักลุ่มผูเ้รียนท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่ง และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
  6.6 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 
   จากขั้นตอนการด าเนินการสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน   
ท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้  สามารถสรุปเป็นภาพ ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 33   แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ 
                   แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
             เพื่อใหไ้ดรั้บความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล  ผูศึ้กษาวจิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ก่อนด าเนินการทดลอง    

  1.1 ติดต่อขอความร่วมมือจาก ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
  1.2 ปรึกษาเร่ืองการด าเนินการในการทดลองกบัผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขั้นตอนการ
ด าเนินงานแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. การด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 

  ผู ้วิจัยจะด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างเดือน 
พฤษภาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2558  เป็นเวลา 10 สัปดาห์   

  2.1 ท าการสุ่มตวัอยา่งจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน 
 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งแบบ (IOC) ของโครงสร้างค าถามและ
ส านวนภาษา  แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบประเมินความพึงพอใจ (IOC) 

ทดลองกบัผูเ้รียน (Try out) 

ไดแ้บบประเมินความพึงพอใจเพือ่น าไปใชใ้นการวจิยั 
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  2.2 ด าเนินการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ            
ซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง   

  2.3 ให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
 3. หลงัการด าเนินการทดลอง 
  3.1 น าไปวิเคราะห์หาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้
แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 

 จากขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลสามารถสรุปเป็นภาพไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
               

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 34   ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ก่อนด ำเนินกำรทดลอง 

ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ติดต่อขอความร่วมมือจาก 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

กำรด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล 

ท าการสุ่มตวัอยา่งจากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  30  คน 

 

ด าเนินการทดลองให้กลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้ดว้ยแผนการจดั 
การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบประเมินความพึงพอใจ    
ท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ แบบซินเนคติกส์ 

 

วเิคราะห์หาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 

หลงักำรด ำเนินกำรทดลอง 
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การจัดกระท าต่อข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และการประเมินผลการทดลองของ การพฒันาแผนการจดั 

การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง ดว้ยวธีิการทางสถิติดงัน้ี 
  1. การค านวณค่าสถิติพื้นฐานโดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และหาส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 2. การประเมินความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหากบัวตัถุประสงค์  โดยวิเคราะห์หาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
 3. ประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน คือ คะแนนเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  ค่าคะแนนเฉล่ีย (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2551: 40)  

                                        = 
n

  

            เม่ือ   = ตวักลางเลขคณิต 
        = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
       n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2551: 74)  

      S.D. =  
 1

22





nn

n  

    เม่ือ S.D. = ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
         n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
        X = คะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การหาค่าประสิทธิภาพของแผนการสอน 
  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2551: 69) 

                       IOC = 


 R  

    เม่ือ IOC  =  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
             R   =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาวชิา 
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 การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แแบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย น้ีเป็นลกัษณะของ
การวจิยั และพฒันา (Research  and  Development)  ซ่ึงสามารถสรุปการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 35   สรุปวธีิการด าเนินการวจิยัการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบชินเนคติกส์ 
                 ใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบั 
                 มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ขั้นตอนการวิจยั 
ขั้นตอนท่ี 1 สร้างเคร่ืองมือ 
1.1 การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช ้
แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย  
1.2 แบบประเมินความคิด 
สร้างสรรคจ์ากกระบวนการ 
ท างานและผลงานศิลปะของ 
นกัเรียน 
1.3 แบประเมินความพึงพอใจ 
 

วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาสงัเคราะห์เอกสาร ต  ารา 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. จดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
3. สร้างเคร่ืองมือ 
    3.1 สร้างแผนการสอน 
    3.2 แบบประเมินกระบวนการ 
และผลงาน 
    3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
                                                                 แกไ้ข       

ผลท่ีไดรั้บ 

 

ขั้นตอนท่ี 2 ทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่ตวัอยา่ง 

      6.ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

 

 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลการวิจยั 
 

วิเคราะห์ ผลการวิจยั 

ผลท่ีไดรั้บ 
1. เน้ือหาขอ้มูล 
2. ผลงานศิลปิน 
3. แนวในการประเมินความคิด 
สร้างสรรคแ์ละกระบวนการ 

4. หาค่า IOC 

1. แผนการสอน 
2. แบบประเมินกระบวนการ 
และผลงาน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. ผลของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
2. ผลของความคิดสร้างสรรค ์
จากกระบวนการและผลงานศิลปะ 
3. ผลของระดบัความพึงพอใจ 

ประเด็นขอ้มูลและค าถาม 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย”  
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  จงัหวดัตราด  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   2)  เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จากกระบวนการท างานและ
ผลงานศิลปะของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  และ 3)  เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ี
มีช่ือเสียง 
 โดยการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้
แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา       
ตอนปลาย    
  ตอนท่ี 2  ผลการประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการท างานและ
ผลงานศิลปะหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
 ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง   เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย    
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ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของ
ศิลปินทีม่ีช่ือเสียง เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  

 การศึกษาผลการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองวเิคราะห์ขอ้มูล  รายละเอียดดงัน้ี 
  

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของ 
 ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ช่ือหวัเร่ือง ก าเนิดหิมพานต ์   
 ยคุ ค.ศ. 2200 ของผูเ้ช่ียวชาญ 

N = 6 
 

แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

 
ล าดบั 

แผนท่ี 1 ลทัธิ
เซอเรียลลิสม ์
ช่ือหวัเร่ือง   

ด้านเน้ือหาสาระ 
1. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

 
4.33 

 
0.52 

 
มาก 

 
2 

ก าเนิดหิมพานต ์  
ยคุ ค.ศ. 2200 

2. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

4.17 0.75 มาก 3 

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นตอนการสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ 

 
4.33 

 
0.52 

 
มาก 

 
2 

 2. ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตาม
ขั้นตอนแบบซินเนคติกส์ 

4.67 0.52 มากท่ีสุด 1 

 3.  ขั้นตอนการสอนมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

4.33 0.52 มาก 2 

 4.  แบบบนัทึก สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาการสอนแบบซินเนคติกส์ 

4.67 0.52 มากท่ีสุด 1 
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ตารางท่ี 4  ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของ 
 ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ช่ือหวัเร่ือง ก าเนิดหิมพานต ์   
 ยคุ ค.ศ. 2200 ของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

N = 6 
 

แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

 
ล าดบั 

 ดา้นประโยชน์ 
1.  แผนแบบซินเนคติกส์ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 
4.17 

 
0.75 

 
มาก 

 
3 

 ดา้นการวดัและประเมินผล 
1. แบบประเมินกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรคมี์ความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียน 

 
4.67 

 
0.52 

 
มากท่ีสุด 

 
1 

 2. แบบประเมินผลงานความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

4.67 0.52 มากท่ีสุด 1 

 ค่าเฉล่ียรวม 4.44 0.20 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี ช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1   ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ ช่ือหวัเร่ือง  ก าเนิดหิมพานต ์  
ยุค ค .ศ. 2200  โดยมีค่าเฉล่ียรวม ( = 4.44, S.D. = 0.20) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจมีค่าน ้ าหนกัคะแนนในระดบัมากผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจใน 3 ล าดบัแรก
คือ 1) ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตามขั้นตอนแบบซินเนคติกส์  2) แบบบนัทึกสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
การสอนแบบซินเนคติกส์ และ 3) แบบประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกบั
เน้ือหาสาระท่ี เรียน  โดยมีค่าเฉ ล่ีย  (  = 4.67, 4.67  และ  4.67, S.D. = 0.52 ,0.52 และ 0.52) 
ตามล าดบั   
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ตารางท่ี 5   ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของ 
 ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ลทัธิคิวบิสม ์ช่ือหวัเร่ือง คนในจกัรวรรดิ 
 เรขาคณิตของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

N = 6 
 

แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

 
ล าดบั 

แผนท่ี  2  ลทัธิ 
คิวบิสมช่ื์อ 
หวัเร่ือง คนใน 

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

 
4.33 

 
0.82 

 
มาก 

 
3 

จกัวรรดิ
เรขาคณิต 

2. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

4.33 0.52 มาก 3 

 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นตอนการสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ 

 
4.00 

 
0.63 

 
มาก 

 
4 

 2. ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตาม
ขั้นตอนแบบซินเนคติกส์ 

4.50 0.55 มาก 2 

 3. ขั้นตอนการสอนมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

4.33 0.52 มาก  

 4.  แบบบนัทึก/ใบงาน สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาการสอนซินเนคติกส์ 

4.67 0.52 มากท่ีสุด 1 

 ดา้นประโยชน ์
1.  แผนแบบซินเนคติกส์ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 
4.00 

 
0.63 

 
มาก 

 
4 
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ตารางท่ี 5   ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของ 
 ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ลทัธิคิวบิสม ์ช่ือหวัเร่ือง คนในจกัรวรรดิ 
 เรขาคณิตของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 
 

N = 6 
 

แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

 
ล าดบั 

แผนท่ี 2  ลทัธิ 
คิวบิสม ์
ช่ือหวัเร่ือง  คน
ในจกัวรรดิ
เรขาคณิต 

ดา้นการวดัและประเมินผล 
1. แบบประเมินกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรคมี์ความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียน 

4.33 0.52 มาก 3 

 2. แบบประเมินผลงานความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

4.50 0.55 มาก 2 

 ค่าเฉล่ียรวม 4.31 0.20 มาก  

                                                                                                                                                            
 จากตารางท่ี 5 พบว่าผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี ช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ลทัธิคิวบิสม ์ช่ือหวัเร่ือง คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต   
โดยมีค่าเฉล่ีย  ( =  4.31, S.D. = 0.20)  เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
มีค่าน ้ าหนักคะแนนในระดบัมาก ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจใน 3 ล าดบัแรก คือ 1) แบบบนัทึก
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาการสอนซินเนคติกส์  2) ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตามขั้นตอนแบบซินเนคติกส์ 
และ 3) แบบประเมินผลงานความคิดสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียน โดยมี
ค่าเฉล่ีย  ( =  4.67, 4.50  และ 4.50, S.D. = 0.52 ,0.55 และ 0.55) ตามล าดบั   
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ตารางท่ี 6  ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของ 
 ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม ช่ือหวัเร่ือง ความรักของฉนั   
 ของผูเ้ช่ียวชาญ 

N = 6 
 

แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

 
ล าดบั 

แผนท่ี 3 ลทัธิ
นามธรรม 
ช่ือหวัเร่ือง   

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

4.17 0.41 มาก 5 

ความรักของฉนั 2. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

4.33 0.52 มาก 4 

 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นตอนการสอนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ 

4.33 0.52 มาก 4 

 2. ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตาม
ขั้นตอนแบบซินเนคติกส์ 

4.50 0.52 มาก 3 

 3.  ขั้นตอนการสอนมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

4.33 0.52 มาก 4 

 4.  แบบบนัทึก /ใบงาน สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาการสอนซินเนคติกส์ 

4.67 0.52 มากท่ีสุด 2 

 ดา้นประโยชน ์
1.  แผนแบบซินเนคติกส์ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 
4.17 

 
0.52 

 
มาก 

 
5 
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ตารางท่ี 6  ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของ 
 ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม ช่ือหวัเร่ือง ความรักของฉนั   
 ของผูเ้ช่ียวชาญ  (ต่อ) 

N = 6 
 

แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

 
ล าดบั 

 ดา้นการวดัและประเมินผล 
1. แบบประเมินกระบวนการ
ความคิดสร้างสรรคมี์ความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียน 

4.33 0.52 มาก 4 

 2. แบบประเมินผลงานความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

4.83 0.41 มากท่ีสุด 1 

 ค่าเฉล่ียรวม 4.41 0.19 มาก  

 
 จากตารางท่ี 6  พบว่าผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี ช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม ช่ือหวัเร่ือง ความรักของฉนั   โดย
มีค่าเฉล่ีย ( = 4.41, S.D. =  0.19)  เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจมี    
ค่าน ้ าหนกัคะแนนในระดบัมาก  ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจใน 3 ล าดบัแรก คือ 1) แบบประเมินผล
งานความคิดสร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียน  2)  แบบบนัทึก/ใบงาน สอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาการสอนซินเนคติกส์  และ 3) ขั้นตอนการสอนถูกต้องตามขั้นตอนแบบซินเนคติกส์   
โดยมีค่าเฉล่ีย (  = 4.83, 4.67  และ 4.50, S.D. = 0.41, 0.52 และ 0.52) ตามล าดบั   
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ตารางท่ี 7  สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของ 
 ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนปลายของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 

ท่ี 
ค่าเฉล่ีย  
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 
 

ล าดบัท่ี 

แผนท่ี 1  ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ 4.44 0.20 มาก 1 
แผนท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์ 4.31 0.20 มาก 3 
แผนท่ี 3  ลทัธินามธรรม 4.41 0.19 มาก 2 

ค่าเฉล่ียรวม 4.39 0.20 มาก  

   
 จากตารางท่ี 7 พบว่าผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี ช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย  มีค่าเฉล่ียรวม ( = 4.39, S.D. = 0.20) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจมีค่าน ้าหนกัคะแนนในระดบัมาก ผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจใน 3 ล าดบัแรก
คือ 1) แผนท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม์  2) แผนท่ี 3 ลทัธินามธรรม และ 3) แผนท่ี 2 ลทัธิคิวบิสม์  โดยมี
ค่าเฉล่ีย (  = 4.44, 4.41 และ 4.31, S.D.0 =  0.20, 0.20 และ 0.19) ตามล าดบั   
 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการท างานและผลงานศิลปะหลงั
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินทีม่ีช่ือเสียง    

เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 การศึกษาผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานและผลงาน
ศิลปะหลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 8  แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช ้
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง     
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์“ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200” 
 

 
 

คนท่ี 
ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 

ของกระบวนการท างาน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 

1 2 3 
1 7 7 8 7.33 0.58 ดี 
2 7 7 9 7.67 1.15 ดี 
3 7 8 9 8.00 1.00 ดี 
4 8 8 9 8.33 0.58 ดี 
5 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
6 8 8 8 8.00 0.00 ดี 
7 8 8 7 7.67 0.58 ดี 
8 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
9 7 8 7 7.33 0.58 ดี 
10 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
11 7 7 8 7.33 0.58 ดี 
12 7 8 7 7.33 0.58 ดี 
13 7 7 8 7.33 0.58 ดี 
14 7 7 7 7.00 0.00 ดี 
15 7 7 7 7.00 0.00 ดี 
16 7 7 7 7.00 0.00 ดี 
17 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
18 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
19 8 8 9 8.33 0.58 ดี 
20 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 8  แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง     
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์“ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200”  (ต่อ) 
 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของกระบวนการท างาน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
21 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
22 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
23 8 7 7 7.33 0.58 ดี 
24 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
25 7 8 9 8.00 1.00 ดี 
26 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
27 7 7 8 7.33 0.58 ดี 
28 8 7 7 7.33 0.58 ดี 
29 8 7 9 8.00 1.00 ดี 
30 8 7 9 8.00 1.00 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 7.91 0.56 ดี 

 
 จากตารางท่ี 8  พบวา่ผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างาน
หลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 ลัทธิ        
เซอเรียลลิสม์  “ก าเนิดหิมพานต์ ยุค ค.ศ. 2200” โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย ( =  
7.91, S.D. =  0.56) 
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ตารางท่ี 9 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  ลทัธิคิวบิสม ์ “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” 
                                                                                                                                                  N = 30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของกระบวนการท างาน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
1 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
2 8 8 9 8.33 0.58 ดี 
3 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
4 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
5 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
6 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
7 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
8 9 8 8 8.33 0.58 ดี 
9 8 9 7 8.00 1.00 ดี 
10 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
11 8 7 8 7.67 0.58 ดี 
12 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
13 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
14 7 8 8 7.67 0.58 ดี 
15 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
16 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
17 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
18 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
19 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
20 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 9 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  ลทัธิคิวบิสม ์ “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต”  (ต่อ) 
                                                                                                                                                  N = 30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของกระบวนการท างาน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
21 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
22 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
23 9 8 8 8.33 0.58 ดี 
24 9 8 8 8.33 0.58 ดี 
25 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
26 9 8 8 8.33 0.58 ดี 
27 8 7 8 7.67 0.58 ดี 
28 9 8 8 8.33 0.58 ดี 
29 8 8 9 8.33 0.58 ดี 
30 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 8.40 0.55 ดี 

 
 จากตารางท่ี 9  พบวา่ผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างาน
หลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ลัทธิ       
คิวบิสม์ “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย ( = 8.40, S.D. = 
0.55) 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 เพือ่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม “ความรักของฉนั” 
                                                                                                                                                 N = 30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของกระบวนการท างาน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
1 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
2 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
3 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
4 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
5 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
6 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
7 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
8 9 8 8 8.33 0.58 ดี 
9 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
10 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
11 8 8 9 8.33 0.58 ดี 
12 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
13 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
14 9 8 8 8.33 0.58 ดี 
15 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
16 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
17 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
18 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
19 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
20 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม “ความรักของฉนั”  (ต่อ) 
                                                                                                                                                 N = 30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของกระบวนการท างาน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
21 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
22 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
23 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
24 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
25 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
26 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
27 8 8 9 8.33 0.58 ดี 
28 9 8 8 8.33 0.58 ดี 
29 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
30 9 9 9 9.00 0.00 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 8.61 0.48 ดี 

  
 จากตารางท่ี 10 พบว่าผลการประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการ
ท างานหลังการใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลัทธินามธรรม “ความรักของฉัน”  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดยมี
ค่าเฉล่ีย ( =  8.61, S.D. = 0.48) 
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ตารางท่ี 11 สรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรคก์ระบวนการท างานของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง      
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 

 

ท่ี 
ค่าเฉล่ีย  
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 
 

ล าดบัท่ี 

แผนท่ี 1  ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ 7.91 0.56 มาก 1 
แผนท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์ 8.40 0.55 มาก 2 
แผนท่ี 3  ลทัธินามธรรม 8.61 0.48 มาก 3 

ค่าเฉล่ียรวม 8.31 0.53 มาก  

   
 จากตารางท่ี 11 พบว่าผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์กระบวนการท างานของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง   
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉล่ียรวม ( =  8.31, 
S.D. = 0.53) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการ
ท างานมีค่าน ้ าหนกัคะแนนในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ 1) แผนท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม์  2) แผนท่ี 3  
ลทัธินามธรรม และ 3) แผนท่ี 2 ลัทธิคิวบิสม์  โดยมีค่าเฉล่ีย (  = 7.91, 8.40 และ 8.61, S.D. = 
0.56, 0.55 และ 0.48) ตามล าดบั   
 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ “ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200” 
                      N = 30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 

1 2 3 
1 36 37 38 37.00 1.00 ดี 
2 38 39 40 39.00 1.00 ดี 
3 39 42 39 40.00 1.73 ดี 
4 41 43 42 42.00 1.00 ดี 
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ตารางท่ี 12 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ “ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200”  (ต่อ) 
                      N = 30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 

1 2 3 
5 43 43 43 43.00 0.00 ดี 
6 38 38 39 38.33 0.58 ดี 
7 40 41 40 40.33 0.58 ดี 
8 39 40 41 40.00 1.00 ดี 
9 37 39 38 38.00 1.00 ดี 
10 43 44 45 44.00 1.00 ดี 
11 38 37 38 37.67 0.58 ดี 
12 38 38 39 38.33 0.58 ดี 
13 39 39 39 39.00 0.00 ดี 
14 36 37 34 35.67 1.53 ดี 
15 35 35 34 34.67 0.58 ดี 
16 36 37 37 36.67 0.58 ดี 
17 40 44 43 42.33 2.08 ดี 
18 45 45 46 45.33 0.58 ดี 
19 42 43 42 42.33 0.58 ดี 
20 44 44 45 44.33 0.58 ดี 
21 42 41 40 41.00 1.00 ดี 
22 43 42 43 42.67 0.58 ดี 
23 38 40 39 39.00 1.00 ดี 
24 42 43 43 42.67 0.58 ดี 
25 38 39 40 39.00 1.00 ดี 
26 41 43 42 42.00 1.00 ดี 
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ตารางท่ี 12 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ “ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200”  (ต่อ) 
                      N = 30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 

1 2 3 
27 39 39 40 39.33 0.58 ดี 
28 39 39 38 38.67 0.58 ดี 
29 40 39 41 40.00 1.00 ดี 
30 39 38 39 38.67 0.58 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 40.03 0.81 ดี 
 

 จากตารางท่ี  12 พบว่าผลการประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์ของผลงานศิลปะ     
หลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์“ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200”โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยมี
ค่าเฉล่ีย ( = 40.03, S.D. = 0.81) 
 

ตารางท่ี 13 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะ  หลงัการใชแ้ผน 
 การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง     
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ลทัธิคิวบิสม ์ “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” 
                                                                                                                                                    N=30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 

1 2 3 
1 38 39 40 39.00 1.00 ดี 
2 39 39 40 39.33 0.58 ดี 
3 40 41 42 41.00 1.00 ดี 
4 42 44 45 43.67 1.53 ดี 
5 43 44 45 44.00 1.00 ดี 
6 39 39 41 39.67 1.15 ดี 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะ  หลงัการใชแ้ผน 
 การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง     
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 ลทัธิคิวบิสม ์ “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต”  (ต่อ) 
                                                                                                                                                    N=30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 

1 2 3 
7 41 43 42 42.00 1.00 ดี 
8 42 43 43 42.67 0.58 ดี 
9 38 40 39 39.00 1.00 ดี 
10 44 43 46 44.33 1.53 ดี 
11 39 39 41 39.67 1.15 ดี 
12 37 39 38 38.00 1.00 ดี 
13 40 40 41 40.33 0.58 ดี 
14 37 38 36 37.00 1.00 ดี 
15 38 37 38 37.67 0.58 ดี 
16 38 39 38 38.33 0.58 ดี 
17 45 45 45 45.00 0.00 ดี 
18 46 45 46 45.67 0.58 ดี 
19 45 45 46 45.33 0.58 ดี 
20 44 45 45 44.67 0.58 ดี 
21 43 42 44 43.00 1.00 ดี 
22 42 43 43 42.67 0.58 ดี 
23 41 42 40 41.00 1.00 ดี 
24 43 44 43 43.33 0.58 ดี 
25 40 43 42 41.67 1.53 ดี 
26 40 42 42 41.33 1.15 ดี 
27 38 37 38 37.67 0.58 ดี 
28 39 38 39 38.67 0.58 ดี 
29 42 41 43 42.00 1.00 ดี 
30 41 42 43 42.00 1.00 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 41.32 0.87 ดี 
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 จากตารางท่ี  13 พบว่าผลการประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์ของผลงานศิลปะ    
หลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์“คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยมีค่าเฉล่ีย 
( = 41.32, S.D. = 0.87) 
 

ตารางท่ี 14 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะ หลงัการใชแ้ผน 
 การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม “ความรักของฉนั” 
                                                                                                                                                   N= 30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
1 39 40 41 40.00 1.00 ดี 
2 44 45 43 44.00 1.00 ดี 
3 41 42 42 41.67 0.58 ดี 
4 44 45 45 44.67 0.58 ดี 
5 43 44 44 43.67 0.58 ดี 
6 41 42 42 41.67 0.58 ดี 
7 42 43 43 42.67 0.58 ดี 
8 44 44 45 44.33 0.58 ดี 
9 40 41 40 40.33 0.58 ดี 
10 45 45 45 45.00 0.00 ดี 
11 39 40 39 39.33 0.58 ดี 
12 38 39 38 38.33 0.58 ดี 
13 39 41 40 40.00 1.00 ดี 
14 39 38 38 38.33 0.58 ดี 
15 39 39 38 38.67 0.58 ดี 
16 39 39 40 39.33 0.58 ดี 
17 45 46 45 45.33 0.58 ดี 
18 46 46 46 46.00 0.00 ดี 
19 44 45 45 44.67 0.58 ดี 
20 45 44 45 44.67 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 14 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะ หลงัการใชแ้ผน 
 การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม “ความรักของฉนั”  (ต่อ) 
                                                                                                                                                   N= 30 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
21 44 43 43 43.33 0.58 ดี 
22 42 43 42 42.33 0.58 ดี 
23 41 41 42 41.33 0.58 ดี 
24 44 45 44 44.33 0.58 ดี 
25 42 43 43 42.67 0.58 ดี 
26 43 43 42 42.67 0.58 ดี 
27 39 38 39 38.67 0.58 ดี 
28 39 39 40 39.33 0.58 ดี 
29 44 43 43 43.33 0.58 ดี 
30 42 41 42 41.67 0.58 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 42.08 0.58 ดี 

  
 จากตารางท่ี 14   พบว่าผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรค์ของผลงานศิลปะ  
หลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง แผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม “ความรักของฉัน” โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี  โดยมีค่าเฉล่ีย ( =
เท่ากบั 42.08, S.D. = 0.58) 
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ตารางท่ี 15  สรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 

 

ท่ี 
ค่าเฉล่ีย  
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 
 

ล าดบัท่ี 

แผนท่ี 1  ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ 40.03 0.81 มาก 1 
แผนท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์ 41.32 0.87 มาก 2 
แผนท่ี 3  ลทัธินามธรรม 42.08 0.58 มาก 3 

ค่าเฉล่ียรวม 41.14 0.75 มาก  

   
 จากตารางท่ี 15 พบว่าผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์กระบวนการท างานของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง   
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉล่ียรวม ( =  
41.14, S.D. = 0.75) เม่ื อน ามาเป รียบ เทียบกับ เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของ
กระบวนการท างานมีค่าน ้ าหนกัคะแนนในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ 1) แผนท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์    
2) แผนท่ี 3 ลทัธินามธรรม และ 3) แผนท่ี 2 ลทัธิคิวบิสม์ โดยมีค่าเฉล่ีย (  = 40.03, 41.32  และ 
42.08, S.D. = 0.81, 0.87 และ 0.58) ตามล าดบั   
 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานศิลปะ 
 ช้ินสุดทา้ย หลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปิน 
 ท่ีมีช่ือเสียง  
   

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของกระบวนการท างาน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
1 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
2 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
3 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
4 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
5 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 16 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานศิลปะ 
 ช้ินสุดทา้ย หลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปิน 
 ท่ีมีช่ือเสียง  (ต่อ) 
   

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของกระบวนการท างาน 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
6 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
7 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
8 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
9 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
10 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
11 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
12 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
13 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
14 9 8 8 8.33 0.58 ดี 
15 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
16 8 9 8 8.33 0.58 ดี 
17 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
18 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
19 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
20 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
21 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
22 9 9 9 9.00 0.00 ดี 
23 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
24 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
25 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
26 9 9 8 8.67 0.58 ดี 
27 8 9 9 8.67 0.58 ดี 
28 9 8 8 8.33 0.58 ดี 
29 9 8 9 8.67 0.58 ดี 
30 9 9 9 9.00 0.00 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 8.68 0.46 ดี 
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 จากตารางท่ี  16 พบว่าผลการประเมินระดับความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการ
ท างานศิลปะช้ินสุดทา้ยหลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปิน
ท่ีมีช่ือเสียง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย ( =  8.68, S.D. = 0.46)   
 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะช้ินสุดทา้ย  
 หลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  
 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
1 40 40 41 40.33 0.58 ดี 
2 44 45 44 44.33 0.58 ดี 
3 41 42 42 41.67 0.58 ดี 
4 44 45 45 44.67 0.58 ดี 
5 43 44 44 43.67 0.58 ดี 
6 41 41 42 41.33 0.58 ดี 
7 43 42 43 42.67 0.58 ดี 
8 44 44 45 44.33 0.58 ดี 
9 41 41 40 40.67 0.58 ดี 
10 45 45 45 45.00 0.00 ดี 
11 40 40 41 40.33 0.58 ดี 
12 40 40 40 40.00 0.00 ดี 
13 40 41 40 40.33 0.58 ดี 
14 42 40 40 40.67 1.15 ดี 
15 40 41 42 41.00 1.00 ดี 
16 40 41 40 40.33 0.58 ดี 
17 46 46 47 46.33 0.58 ดี 
18 46 46 46 46.00 0.00 ดี 
19 45 46 45 45.33 0.58 ดี 
20 45 46 45 45.33 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 17 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะช้ินสุดทา้ย  
 หลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
 (ต่อ)  
 

 
คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค ์
ของผลงานศิลปะ 

 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
แปลผล 

1 2 3 
21 44 43 43 43.33 0.58 ดี 
22 44 43 43 43.33 0.58 ดี 
23 43 43 42 42.67 0.58 ดี 
24 44 45 44 44.33 0.58 ดี 
25 43 44 44 43.67 0.58 ดี 
26 44 44 45 44.33 0.58 ดี 
27 40 41 40 40.33 0.58 ดี 
28 40 40 42 40.67 1.15 ดี 
29 44 44 43 43.67 0.58 ดี 
30 43 42 42 42.33 0.58 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 42.77 0.57 ดี 

 
 จากตารางท่ี 17  พบว่าผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรค์ของผลงานศิลปะช้ิน
สุดท้ายหลงัการใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง                
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  โดยมีค่าเฉล่ีย ( = 42.77, S.D. = 0.57) 
 

ตอนที ่3 ความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิด
ของศิลปินทีม่ีช่ือเสียง เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้
แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง   เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา     
ตอนปลาย  รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 18 ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช ้
 แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบั 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย    
                                    N=30 

รายการ ( ) S.D. แปลผล ล าดบั 
1. นกัเรียนพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบ 
ซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง   

4.47 0.51 มาก 2 

2. นกัเรียนไดพ้ฒันาทศันคติจากการเรียนโดยใชแ้ผนการจดั 
การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง   

4.23 0.73 มาก 7 

3. นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการท างานจากการเรียนรายวิชาศิลปะ 4.37 0.56 มาก 5 
4. นกัเรียนคิดวา่กิจกรรมศิลปะช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัคิดและ
รู้จกัท ามากข้ึน 

4.27 0.75 มาก 6 

5. นกัเรียนพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน 4.23 0.73 มาก 7 
6. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลา 4.27 0.69 มาก 6 
7. กิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาและรูปแบบตรงตามความสนใจและ 
ความตอ้งการของนกัเรียน 

4.03 0.72 มาก 10 

8. นกัเรียนมีสมาธิไวต่อปัญหา  ความรู้สึก  ต่ืนตวัอยูเ่สมอ 4.37 0.49 มาก 5 
9. นกัเรียนคิดไดแ้ปลกใหม่  กลา้ท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้น 
มีความคิดอิสระ คิดจินตนาการ  คิดนอกกรอบ 

4.50 0.51 มาก 1 

10. นกัเรียนคิดไดล้ะเอียดถ่ีถว้น  พินิจพิเคราะห์  คิดไตร่ตรอง 
ในการแกปั้ญหา  มองปัญหาต่างๆอยา่งลึกซ้ึงมองเห็นการณ์ไกล 

4.37 0.61 มาก 5 

11. นกัเรียนคิดไดค้ลอ่งแคลว่ มีความคิดหาวิธีการท างานต่าง ๆ 
ไดห้ลากหลาย   

4.40 0.56 มาก 4 

12. นกัเรียนคิดไดย้ดืหยุน่  มีความคิดหลายทิศทาง  พร้อมจะ
เปล่ียนแปลง  แกไ้ขปัญหา  ใจกวา้ง  เปิดรับประสบการณ์
หลากหลายใหม่ๆ 

4.43 0.50 มาก 3 

 13. นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงออก มีความมุ่งมัน่ 
ขยนั อดทน 

4.37 0.56 มาก 5 

14. นกัเรียนสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีคลุมเครือไม่ชดัเจน  
ลึกลบั  ซบัซอ้นได ้

4.20 0.71 มาก 8 

15. นกัเรียนสามารถคิดคน้  ดดัแปลง  แกไ้ข  ปรับปรุงพฒันา  
ผลงานและแสวงหารูปแบบใหม่ๆได ้

4.40 0.50 มาก 4 

16. นกัเรียนพอใจการวดัและประเมินผลในรายวิชาน้ี 4.17 0.65 มาก 9 
ค่าเฉล่ียรวม 4.32 0.40 มาก  
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 จากตารางท่ี 18 พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย ( = 4.32, S.D. = 0.40)  นักเรียนมีความพึงพอใจใน 3 ล าดับแรก คือ 1)  นักเรียนคิด        
ได้แปลกใหม่  กล้าท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้นมีความคิดอิสระ คิดจินตนาการคิดนอกกรอบ           
2 ) นักเรียนพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  และ 3) นักเรียนคิดไดย้ืดหยุน่  มีความคิดหลายทิศทาง  พร้อมจะเปล่ียนแปลง  
แกไ้ขปัญหา  ใจกวา้ง  เปิดรับประสบการณ์หลากหลายใหม่ ๆ โดยมีค่าเฉล่ีย (  = 4.50, 4.47 และ  
4.43,  S.D. = 0.51, 0.51 และ 0.50) ตามล าดบั 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย”  
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวดัตราด เป็นการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา (Research and 
Development) เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปใช้กบัการเรียน
ในรายวชิาศิลปะ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 

 1.  เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 2.  เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จากกระบวนการท างานและผลงานศิลปะของ
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
 ตวัแปรท่ีศึกษา  
 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่   

  แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

      ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่   
 1.  ความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานและผลงานนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีมีต่อแผนการจัด         

การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 ผูว้ิจ ัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการทดลอง
สัปดาห์ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 20 คาบเรียน 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
 1. แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง        
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จ  านวน 4 แผน รวม       
20 ชัว่โมง 

   3. แบบประเมินผลงานและกระบวนการของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัด       
การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

   4. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. วเิคราะห์หาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        
ตามระดบัคุณภาพท่ีก าหนดไวคื้อ อยู่ในระดบัมาก  โดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความสอดคล้องระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียน รู้ โดยการน ามาหาค่ าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item objective 
Congruence: IOC ) ระหวา่งจุดประสงค ์เน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และค านวณค่าสถิติ
พื้นฐานโดยวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 2.  วิเคราะห์หาระดบัความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการท างานและผลงานศิลปะ
ตามระดับคุณภาพท่ีก าหนดไว ้คือ อยู่ในระดับมาก  โดยใช้ค่าสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และ    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปแปลความหมายค่าระดบัคุณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจดั    
การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ค่าสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
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สรุปผลการวจัิย 
 

 การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีสร้างข้ึนในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( = 4.39) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.20) 
 2.  ระดับความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการท างานและผลงานศิลปะหลงัการใช้
แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉล่ีย ( =  8.31) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.53) และ         
มีความคิดสร้างสรรค์ของผลงานศิลปะภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย  ( = 41.14)  และ         
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.75) 
  3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาศิลปะโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ             
ซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย ( = 4.32) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.40) 
 

อภิปรายผล 
 

 ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของ
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
สามารถน าไปสู่ผลการอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกิจกรรมการเรียน         
การสอนท่ีพฒันาข้ึนจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละไดรั้บ
การพฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนมีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กนั  ซ่ึงเร่ิมจากการวิเคราะห์
ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาความสามารถของกระบวนการท างานและผลงานซ่ึงช่วยใน
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบสนองต่อ
ความสามารถในการคิด ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ
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พฒันาได้  โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์   
เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการพฒันากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์     
  การพฒันาแผนการการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบซินเนคติกส์  ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์  
สังเคราะห์ ทฤษฎีและหลกัการต่าง ๆ เช่ือมโยงกนั  ตั้งแต่การศึกษาแนวคิดและหลกัการในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  การสังเคราะห์กิจกรรม วิเคราะห์บทบาทของครูผูส้อนและบทบาทของ
ผูเ้รียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ จากนั้นผูว้ิจยัได้น ากิจกรรมการเรียนการสอน       
มาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัร่าง ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง  และมีการน ากิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีไดไ้ปทดลองใชก่้อนการน าไปทดลองจริง 
         จะเห็นได้ว่าการด าเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าว  มีทั้ ง
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ
เป็นกรอบพื้นฐานในการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้  นอกจากนั้นยงัไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพ
จากผูเ้ช่ียวชาญท าให้แผนการจดัการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดรั้บการยอมรับวา่
มีคุณภาพ   สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคก์ระบวนการท างานและผลงานศิลปะของนกัเรียนได ้จอยส์ และ
วลี กล่าววา่ การสอนแบบซินเนคติกส์ มี 2 วิธีดว้ยกนั คือ แบบท่ี 1 ใชเ้พื่อสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่ 
และแบบท่ี  2 ใช้เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับส่ิงท่ียงัไม่ รู้จัก  การจะใช้วิธีแบบท่ี  1 หรือแบบท่ี  2 
ย่อมข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการสอน ผูว้ิจ ัยได้น าเอาวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์แบบท่ี  1 
น ามาใช ้เพื่อสร้างผลงานท่ีแปลกใหม่  กิจกรรมซินเน็คติกส์ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 
สามารถท าให้เกิดการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ เพราะเป็นกระบวนการผสมผสานกนัระหว่าง    
การเปรียบเทียบอยา่งเป็นระบบและประสบการณ์ เป็นการน าประสบการณ์ของผูเ้รียนมาเช่ือมโยง
กบัปัญหาเพื่อให้ไดมุ้มมองท่ีแตกต่างออกไปผา่นการเปรียบเทียบ โดยค าตอบของการเปรียบเทียบ
ขั้นสุดทา้ยจะกลายเป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรคไ์ด ้“ประสบการณ์” เป็น
กระบวนการท างานของสมองท่ีเกิดตามธรรมชาติ ซ่ึงหากสามารถดึงประสบการณ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์การเรียน รู้ก็จะเกิด ข้ึน  (Oliver, 2000) วิธีการของกิจกรรมซินเน็คติกส์ จึงอาศัย
ประสบการณ์เพื่อสนบัสนุนการเปรียบเทียบ ท าใหเ้กิดการคน้หาและคน้พบอยา่งเป็นขั้นตอน จนได้
แนวทางท่ีแตกต่างออกไป เป็นค าตอบท่ีสร้างสรรคแ์ตกต่างจากค าตอบเดิมๆท่ีเคยมี สอดคลอ้งกบั 
Lucas (2004) กล่าวว่า หากกิจกรรมการเรียนรู้ใดมีวิธีการท าให้ได้การคิดเสาะแสวงหา และ
ด าเนินการจนคน้พบค าตอบในแนวทางท่ีแตกต่างไปจากเดิม ท าให้ผูเ้รียนทะลุไปยงักระบวนการ
จดัการความคิดอย่างชาญฉลาดและมีแนวคิดท่ีแยบยล ก็สามารถเรียกว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์(Joyce and Weil, 1996) 
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 2. คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้และผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ของซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการท างานและผลงานศิลปะของนกัเรียน 
สามารถอภิปรายผลได ้2 ประเด็น ดงัน้ี 
  2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้และผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนของซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ของกระบวนการท างานและผลงานศิลปะของ
นักเรียน จากการประเมินความพึงพอของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดั     
การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจมีค่า
น ้าหนกัคะแนนในระดบัมาก     
  2.2 ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของซินเนคติกส์ท่ีมีต่อ
ความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานและผลงานศิลปะของนกัเรียน 
   ผลของการสอนพบวา่  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  มีพฒันาการของความคิดสร้างสรรค์ดา้นกระบวนการ
ท างานและผลงานศิลปะเพิ่มข้ึนอยู่ในระดับดี  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อท่ี 2 โดยทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากสาเหตุ  ดงัต่อไปน้ี 
   2.2.1 การเรียนการสอนศิลปะตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ซ่ึงเป็น
กระบวนการการเรียนการสอนตามแนวการฝึกคิดแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอนโดยใช้วิธีพฒันา
ความคิดสร้างสรรคโ์ดยการสร้างความคุน้เคยในส่ิงท่ีแปลกใหม่ (Strange Familiar) และสร้างความ
แปลกใหม่กบัส่ิงท่ีคุน้เคย (Familiar Strange) โดยใช้การอุปมาเป็นพื้นฐานของการคิด  เพื่อให้เกิด
แนวคิดใหม่ ๆ แปลก ๆ และกวา้งไกล  (Gordon, 1961, อา้งถึงใน ประสาท อิศรปรีดา, 2532: 14)  
ซ่ึงรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์  เป็นรูปแบบท่ีน าไปสู่การพฒันาความคิดสร้างสรรค์เพราะ
การใชกิ้จกรรมเปรียบเทียบจะช่วยกระตุน้จินตนาการของนกัเรียน  ช่วยใหพ้วกเขาสามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดสามารถแสวงหาความคิดใหม่ๆและมัน่ใจกบัความแปลกแหวกแนว  ยอมรับความ
คิดเห็นของคนอ่ืน   ดงัท่ี แอนเดอร์สัน และคนอ่ืน ๆ (Anderson and others, 1970: 93) ไดก้ล่าวว่า
ทุกคนเกิดมาพร้อมศกัยภาพทางความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งสามารถพฒันาไดทุ้กระดบัอาย ุ  ดว้ยการจดั
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม  ตลอดจนการจดัส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมและเอ้ืออ านวยให้  เด็กได้ใช้
ความคิดความสามารถอย่างอิสระและการกระตุน้ให้เด็กไดแ้กปั้ญหาหลายๆแบบ  การจดักิจกรรม
แบบซินเนคติกส์จึงท าให้นกัเรียนมีความสนใจ  ตั้งใจคิดหาค าตอบรวมถึงมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
เขา้ร่วมกิจกรรม  ซ่ึงเป็นการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์ห้นกัเรียนโดยตรงอยา่งเป็นขั้นตอน ท าให้
นกัเรียนมีความคิดคล่องแคล่ว  ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดละออเพิ่มข้ึนมากกวา่การท่ีไม่ได้
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รับการฝึกคิดแบบซินเนคติกส์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จารุวรรณ  ปะกงั (2551: บทคดัยอ่)   
ไดศึ้กษาผลของการใชกิ้จกรรมซินเนคติกส์   ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
เก่ียวกับเร่ืองวงกลม  จากผลงานศิลปะพบว่า ผลการวิจยัสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ
นกัเรียนในการเช่ือมโยงความคิดสร้างสรรคก์บัการเขา้ใจคณิตศาสตร์ถ่ายทอดหรือส่ือสารผา่นงาน
ศิลปะในหนทางเฉพาะตวัแต่ละคน นกัเรียนแต่ละคนแสดงออกให้เห็นถึงเอกลกัษณ์และวิธีคิดท่ีจะ
น าเสนอลกัษณะของวงกลมไดอ้ยา่งริเร่ิม  คล่องแคล่ว  ยืดหยุน่  และละเอียดลออบอกเล่าผา่นมากบั
ผลงานศิลปะตามแบบของตวัเอง ข้อคน้พบท่ีส าคญัพบว่า  กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่าน
ศิลปะมีส่วนสนบัสนุนความงอกงามของการพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
   2.2.2 การเรียนการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  เป็น
กระบวนการท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนพฒันาทางด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันา
กระบวนการท างานและผลงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นิรัช สุดสังข์ (2546: บทคดัยอ่) 
พบว่า  ผลของการจัดกิจกรรมซินเนคติกส์ในบทเรียนมัลติมีเดียท่ีมีต่อการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างสรรคผ์ลงานในวิชาออกแบบอุตสาหกรรมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ผลการวิจยัพบว่า 1) คะแนนความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบของ
นักศึกษาโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย  ในการจัดกิจกรรมซินเนคติกส์ทั้ ง 4 วิธี หลังเรียนสูงกว่า        
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั .05   2) คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของการ
เรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย ในการจดักิจกรรมซินเนคติกส์ 4 วิธี การแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี Tukey  พบวา่คะแนนของนกัศึกษา
ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียท่ีจดั กิจกรรมดว้ยวิธีอุปมาอุปไมยตรง สูงกว่าคะแนนของนักศึกษา    
ท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมซินเนคติกส์อีก 3 วิธี ในขณะท่ีคะแนนการสร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบ ของนกัศึกษาโดยใช้บทเรียนมลัติมีเดียในการจดักิจกรรม ซินเนคติกส์ทั้ง 4 วิธีแตกต่าง
กนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และ 3) คะแนนความคิดสร้างสรรค์กบัการสร้างสรรคผ์ลงานการ
ออกแบบโดยใช้บทเรียนท่ีจดักิจกรรมซินเนคติกส์ต่างกนั 4 วิธี มีความสัมพนัธ์กนับางรายการใน
เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  รวมทั้ง โรเจอร์ (Roger, 1959: 78-80) ไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบั
การฝึกคิดแบบซินเนคติกส์ว่าเป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้ใช้จินตนาการของตนได้อย่างอิสระไม่จ  ากัด
ความคิด ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจยัท่ีเสนอไปแลว้นั้น ผูว้ิจยัขอน าเสนอแนวคิดและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
ผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็น 2 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ และขอ้เสนอแนะเพื่อ   
การวจิยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. ครูผูส้อนควรน ากิจกรรมการสอนแบบซินเนคติกส์ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
เน้ือหาของระดบัชั้นนั้น ๆ เพื่อใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะตามขั้นตอนการสอนแบบซินเนคติกส์
ท่ีเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ ครูจ าเป็นตอ้งกระตุน้ให้นกัเรียนคิด  โดยไม่จ  ากดัความคิด  
และสร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. ครูผูส้อน   ควรศึกษาแนวคิดการสอนแบบซินเนคติกส์ใหเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงก่อนเร่ิม
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อท าการวจิยัในคร้ังต่อไปส าหรับผูท่ี้สนใจดงัน้ี 
  1.  ควรมีการวิจยัและพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์อย่างต่อเน่ือง     
เพื่อช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ 
  2.  ควรศึกษาผลของความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มทดลองท่ีมีระดับทักษะการคิด         
ผลการเรียนและความสามารถท่ีแตกต่างกนัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์     
 3.  ควรมีการศึกษาและวิจยัผลของการจดักิจกรรมแบบซินเนคติกส์ในรายวิชาศิลปะ
ระยะยาวเพื่อติดตามผลการทดลองท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค ์
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ภาคผนวก 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 

 

 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

………………………………………. 
 

ประธานควบคุมการประชุม  focus group  
รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พยอมแยม้  เทคโนโลยทีางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
                    มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 
อาจารย์ทีป่รึกษา  
อาจารย ์ดร. วสูิตร โพธ์ิเงิน     สาขาวชิาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
        มหาวทิยาลยัศิลปากร  

  
รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พยอมแยม้  เทคโนโลยทีางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
        มหาวทิยาลยัศิลปากร 
อาจารย ์ดร.เตยงาม คุปตะบุตร     คณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหา 
อาจารยอ์ติยศ สรรคบุรานุรักษ ์             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร       
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนบพร แสงวณิช ภาควชิาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา  

        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลกัสูตรและการสอน 
อาจารยป์ระติมา ธญับูรตระกูล    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
อาจารย ์ดร.อินทิรา พรมพนัธ์   สาขาวชิาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์   
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านวดัผลและประเมินผล 
อาจารย ์ดร.สรัญญา จนัทร์ชูสกุล           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร       
อาจารย ์ดร.โสมฉาย บุญญานนัท ์            สาขาวชิาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์   
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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รายช่ืออาจารย์ผู้เช่ียวชาญในการตรวจผลงานของนักเรียน 

……………………………………………………….. 
 
1.  นางสาวสายใจ ตะพองมาตร  ผูว้จิยั 
 
2.  นางสาวสุนนัทา ศรีเท่ียงตรง  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
       โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
 
3.  นายมนตรา  ตรีชั้น    อาจารยส์าขาวชิาออกแบบดิจิทลัอาร์ต คณะมนุษยศ์าสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) 
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การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
วนัที่ 21 มิถุนายน 2556 

ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตวงัท่าพระ 
  เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 36    สนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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ค าช้ีแจง 
 1.  แบบประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 2.  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งระดบัความพึงพอใจ  ดงัน้ี 
     5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
     4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
     3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
     2  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
     1  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินควำมพงึพอใจ 
เร่ือง  กำรพฒันำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินทีม่ีช่ือเสียง 

เพ่ือส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
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แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

แผนท่ี 1 ลทัธิ 
เซอเรียลลิสม ์

ด้านเน้ือหาสาระ 
1. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

       

ช่ือหวัเร่ือง 
ก าเนิดหิมพานต ์

2. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

      

ยคุ ค.ศ. 2200 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นตอนการสอนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาสาระ 

      

 2. ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตาม
ขั้นตอนแบบซินเนคติกส์ 

      

 3. ขั้นตอนการสอนมีความเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

      

 4. แบบบนัทึก สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
การสอนซินเนคติกส์ 

      

 ด้านประโยชน์ 
1. แผนแบบซินเนคติกส์ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

      

 ด้านการวดัและประเมนิผล 
1. แบบประเมินกระบวนการความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

      

 2. แบบประเมินผลงานความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

      

 
      ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ                   
                    (………………………………………...) 
             ……..…../……………..………./….……… 
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แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

แผนท่ี 2   
ลทัธิคิวบิสม ์

ด้านเน้ือหาสาระ 
1. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

      

ช่ือหวัเร่ือง  คนใน
จกัรวรรดิเรขาคณิต 

2. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

      

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นตอนการสอนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาสาระ 

      

 2. ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตาม
ขั้นตอนแบบซินเนคติกส์ 

      

 3. ขั้นตอนการสอนมีความเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

      

 4. แบบบนัทึก สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
การสอนซินเนคติกส์ 

      

 ด้านประโยชน์ 
1. แผนแบบซินเนคติกส์ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

      

 ด้านการวดัและประเมนิผล 
1. แบบประเมินกระบวนการความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

      

 2. แบบประเมินผลงานความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

      

 
 
      ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ                   
                    (………………………………………...) 
             ……..…../……………..………./….……… 
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แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

แผนท่ี 3  ลทัธิ
นามธรรม 

ด้านเน้ือหาสาระ 
1. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

      

ช่ือหวัเร่ือง   
ความรักของฉนั 

2. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

      

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นตอนการสอนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาสาระ 

      

 2. ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตาม
ขั้นตอนแบบซินเนคติกส์ 

      

 3. ขั้นตอนการสอนมีความเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

      

 4. แบบบนัทึก/ใบงาน สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาการสอนซินเนคติกส์ 

      

 ด้านประโยชน์ 
1.  แผนแบบซินเนคติกส์ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

      

 ด้านการวดัและประเมนิผล 
1. แบบประเมินกระบวนการความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

      

 2. แบบประเมินผลงานความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

      

 
 
      ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ                   
                    (………………………………………...) 
             ……..…../……………..………./….……… 
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แบบประเมินค่าความสอดคล้อง 

เร่ือง  การพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินทีม่ีช่ือเสียง 
เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

 
ค าช้ีแจง  ปรดพิจารณาและใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม โดยท าเคร่ืองหมาย /  
 ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามแบบประเมินแต่ละขอ้และ 
 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  เม่ือแน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  +1 
  เม่ือไม่แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง        ใหค้ะแนน   0 
  เม่ือแน่ใจวา่ไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง       ใหค้ะแนน  -1 
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แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

แผนท่ี  1 ลทัธิ 
เซอเรียลลิสม ์

ด้านเน้ือหาสาระ 
1. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

      

ช่ือหวัเร่ือง  
ก าเนิดหิมพานต ์ 

2. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

      

ยคุ ค.ศ. 2200 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นตอนการสอนมีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาสาระ 

      

 2. ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตาม
ขั้นตอนแบบซินเนคติกส์ 

      

 3.  ขั้นตอนการสอนมีความเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

      

 4.  แบบบนัทึก สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
การสอนซินเนคติกส์ 

      

 ด้านประโยชน์ 
1.  แผนแบบซินเนคติกส์ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

      

 ด้านการวดัและประเมนิผล 
1. แบบประเมินกระบวนการความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

      

 2. แบบประเมินผลงานความคิด
สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระท่ีเรียน 

      

 
 
      ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ                   
                    (………………………………………...) 
             ……..…../……………..………./….……… 
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แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความ
คิดเห็น 

 

ขอ้เสนอแ
นะ 

5 4 3 2 1 
แผนท่ี 2   
ลทัธิคิวบิสม ์

ด้านเน้ือหาสาระ 
1. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

      

ช่ือหวัเร่ือง  คนใน
จกัรวรรดิเรขาคณิต 

2. เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

      

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ขั้นตอนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
สาระ 

      

 2. ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตามขั้นตอนแบบซิ
นเนคติกส์ 

      

 3. ขั้นตอนการสอนมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน       
 4. แบบบนัทึก สอดคลอ้งกบัเน้ือหาการสอนซิ

นเนคติกส์ 
      

 ด้านประโยชน์ 
1.  แผนแบบซินเนคติกส์ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้

      

 ด้านการวดัและประเมนิผล 
1. แบบประเมินกระบวนการความคิดสร้างสรรค์
มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียน 

      

 2. แบบประเมินผลงานความคิดสร้างสรรคมี์
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีเรียน 

      

 
 
      ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ                   
                    (………………………………………...) 
             ……..…../……………..………./….……… 
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แผน/เร่ือง 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

แผนท่ี 3   

ลทัธินามธรรม 

ด้านเน้ือหาสาระ 

1. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

      

ช่ือหวัเร่ือง   2. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน       

ความรักของฉนั ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นตอนการสอนมีความสอดคลอ้ง

กบัเน้ือหาสาระ 

      

 2. ขั้นตอนการสอนถูกตอ้งตามขั้นตอน

แบบซินเนคติกส์ 

      

 3. ขั้นตอนการสอนมีความเหมาะสม

กบัผูเ้รียน 

      

 4. แบบบนัทึก สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

การสอนซินเนคติกส์ 

      

 ด้านประโยชน์ 

1.  แผนแบบซินเนคติกส์ท าใหน้กัเรียน

เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและบรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

      

 ด้านการวัดและประเมนิผล 

1. แบบประเมินกระบวนการความคิด

สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา

สาระท่ีเรียน 

      

 2. แบบประเมินผลงานความคิด

สร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา

สาระท่ีเรียน 

      

 
      ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ                   
                    (………………………………………...) 
             ……..…../……………..………./….……… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ืองลทัธิเซอเรียลลสิม์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง  การแสดงออกทางทัศนศิลป์ของศิลปิน 
รายวชิาศิลปะ  รหัสรายวชิา ศ 31101 จ านวน  0.5 หน่วยกติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ: ทศันศิลป์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4    ภาคเรียนที ่1        ปีการศึกษา 2558                                       เวลา   6  ช่ัวโมง 
ผู้สอน   นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร                                                 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
         มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั    
         ตัวช้ีวดั 

 ศ 1.1 ม.4/3  วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์  และเทคนิคของศิลปินในการ
แสดงออกทางทศันศิลป์ 

 ศ 1.1 ม.4/4   มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงข้ึนใน
การสร้างงานทศันศิลป์ 

 ศ 1.1 ม.4/7  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ 
เทคนิค และเน้ือหาเพื่อสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
 ศ 1.1 ม.4/10    สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย  สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ
สร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 
           มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์  
และวฒันธรรมเห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
           ตัวช้ีวดั 
              ศ 1.2 ม.4/2  ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง และบรรยายผลตอบรับของสังคม 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายความหมายและวิเคราะห์การเลือกใช้เทคนิควสัดุอุปกรณ์กระบวนการใน
การสร้างงานทศันศิลป์ของศิลปินลทัธิเซอเรียลลิสมไ์ด้ 
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 2. สร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินลทัธิเซอ
เรียลลิสมไ์ด ้
 3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของศิลปินลทัธิเซอเรียลลิสม ์
 

3.  สาระส าคัญ  
 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์หรือลทัธิเหนือจริงมีการเสนอผลงานโดยการหยบิเอาส่ิงของสองส่ิง  
หรือมากกว่าท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแต่น ามาผสมผสานให้ดูเป็นส่ิงเดียวกนัอย่างกลมกลืน  เช่ือมโยง
ความรู้สึกสัมผสัและประสบการณ์ทางการเห็นใหส้อดคลอ้งกบัความคิดเช่ือมโยงใหเ้ป็นเร่ืองใหม่ 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
 1. ประวติัความเป็นมาของลทัธิเซอเรียลลิสม ์
 2. การสร้างงานทศันศิลป์จากแนวคิดและวธีิการของศิลปินลทัธิเซอเรียลลิสม์         
 3. คุณค่าและความส าคญัศิลปินลทัธิ เซอเรียลลิสม ์ 
 4. วรรณคดีสัตวป่์าหิมพานต ์
 

 5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. มีวนิยั 
  ประพฤติตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน สังคม 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
  2.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆสรุปเป็นองคค์วามรู้และน าไปใชใ้นชีวิต
ประจ าได ้
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
             3.1 ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
             3.2 ท างานดว้ยความพยายามและอดทนเพื่อใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
 

6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  1.1 การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและ
ทศันคติของตนเองดว้ยการพูดและการเขียน 
  1.2 เลือกใชว้ธีิการส่ือสาร  
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 2. ความสามารถในการคิด 
   2.1 คิดพื้นฐาน (การคิดวเิคราะห์) 
-   2.2 คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ) 
  3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

   3.1 เรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
   3.2 ท างานและอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
   3.3 น ากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

 

7.  ช้ินงาน/ภาระงานรวบยอด (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 

        กจิกรรม ช้ินงาน 
ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ ใบงาน  1 

ผลงานศิลปะ 
 

8.  การวดัและประเมินผล 
 

กจิกรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
แผนท่ี  1   
ลทัธิเซอเรียลลิสม ์  
ช่ือหวัเร่ือง  ก าเนิด 

ตรวจใบงานท่ี 1 ใบงานท่ี 1 ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

หิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200     
(6  ชัว่โมง) 

ตรวจผลงานศิลปะ  แบบประเมินผลงาน
ความคิดสร้างสรรค ์

ระดบัคุณภาพ 2  
ผา่นเกณฑ ์

  แบบประเมิน
กระบวนการความคิด
สร้างสรรค ์

ระดบัคุณภาพ 2  
ผา่นเกณฑ ์

 

9.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ข้ันตอนการเรียนรู้ตามแนวซินเนคติกส์ 
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ช่ัวโมงที ่1-2 
ขั้นที ่1 ขั้นน า  

  ให้นกัเรียนศึกษาประวติัและความเป็นมาของลทัธิเซอเรียลลิสมพ์ร้อมร่วมกนัสนทนา
ถึงช้ินงานศิลปะของศิลปินลทัธิเซอเรียลลิสม์ท่ีตนเองช่ืนชอบเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และ
ศึกษาสัตวป่์าหิมพานตจ์ากในวรรณคดีหรือวรรณกรรมเพื่อเป็นขอ้มูลบนัทึกทางดา้น เช่น 
 1. ลกัษณะทางกายภาพสัตวป่์าหิมพานต์   
 2. การด ารงชีพ    
 3. ส่ิงแวดลอ้มของป่าหิมพานต ์ 
 ครูตั้งค  าถามวา่เห็นอะไรบา้ง เปรียบเทียบกบัภาพทัว่ ๆไป ท่ีพบเห็น แลว้ใหน้กัเรียนน า
ส่ิงท่ีเห็นน ามาเขียนบนัทึกลงในใบงานท่ี 1 จากนั้นจึงก าหนดช่ือหวัเร่ือง “ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 
2200”  พร้อมร่างภาพลายเส้น 
 

ช่ัวโมงที ่3-4 
ขั้นที2่ ข้ันอุปมาแบบตรง  
 ครูให้นักเรียนน าข้อมูลสัตว์ป่าหิมพานต์ท่ีได้จากงานในขั้ น ท่ี  1 ของนักเรียน 
เปรียบเทียบกบัส่ิงของท่ีคุน้เคยโดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างเพื่อให้มองเห็น
อีกมุมมองหน่ึง   เช่น  มจัฉาวาฬกบัรถดบัเพลิง    มกักะลีผล(มีลกัษณะพิเศษผมยาวสีทองดวงตา
กลมโต) กบับาบ้ี     
 

ขั้นที ่3 ข้ันการสร้างอุปมาบุคคล หรือเปรียบเทยีบบุคคลกบัส่ิงของ  
    นกัเรียนสมมติตวัเองเป็นสัตวใ์นป่าหิมพานต์และบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือตนเองเป็น  
ส่ิงนั้น จะรู้สึกอยา่งไร บนัทึกค าตอบ 
 

ขั้นที่ 4 ข้ันอุปมาค าคู่ขัดแย้ง  
 นกัเรียนน าสัตว์ป่าหิมพานต์ท่ีเปรียบเทียบจากขั้นเปรียบเทียบตรง และขั้นการสร้าง
อุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบตนเองกบัสัตวหิ์มพานต์ (ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3)  มาเขียนลกัษณะใหม่
ของสัตวป่์าหิมพานต ์ในยคุ ค.ศ. 2200 ท่ีแตกต่างจากสัตวป่์าหิมพานตใ์นวรรณคดี 
 
 

      เร่ือง ลัทธิเซอเรียลลสิม์                                                                             เวลำ  6  ช่ัวโมง 
 



171 

 

ขั้นที่ 5 ขั้นอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง  
 นกัเรียนอธิบายลกัษณะใหมข่องสัตวป่์าหิมพานต ์ในยคุ ค.ศ. 2200 อยา่งละเอียด 
 

ช่ัวโมงที ่5-6 
ขั้นที่ 6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์  
       นักเรียนแต่ละคนน าผลงานท่ีท าไวเ้ดิมในขั้นท่ี 1  ออกมาทบทวนใหม่ และเลือกน า
ความคิดท่ีได้มาใหม่จากกิจกรรมขั้นท่ี 5 มาพฒันางานของตนเองในหัวเร่ือง “ก าเนิดหิมพานต์     
ยุค ค.ศ. 2200” ให้มีความแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าแบบ น่าสนใจ ระบายสีให้สวยงาม พร้อมทั้งตั้งช่ือภาพ 
เสร็จแลว้น าเสนองานหนา้ชั้นเรียน จดัแสดงผลงาน  ครูนดัหมาย การเรียนคร้ังต่อไป 
10.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ือการเรียนรู้ 

   1.1 ภาพศิลปะลทัธิเซอเรียลลิสม ์
   1.2 ใบงานท่ี 1 เร่ือง ลทัธิเซอเรียลลิสม ์(ก าเนิดหิมพานตย์คุ ค.ศ. 2200) 

  1.3 กระดาษวาดเขียน  สีไม ้ สีเมจิก สีโปสเตอร์  ดินสอ และยางลบ 
 2. แหล่งการเรียนรู้ 

   2.1 หอ้งสมุด 
   2.2 แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
 
 

 
ผลงานลทัธิ 
เซอเรียลลสิม์ 

 

 
ภาพผลงาน 

เน้ือหาของภาพ 
ตนเองและ
ครอบครัว 

มนุษย์
และ
สังคม 

วตัถุและ
ส่ิงแวดล้อม 

ลทัธิ 
เซอเรียลลสิม์ 
1. ผลงานช่ือ  
กลางคืน  
(Nocturne) 
ศิลปิน  
โคอนั  มิโร 
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ผลงานลทัธิ 
เซอเรียลลสิม์ 

 

 
ภาพผลงาน 

เน้ือหาของภาพ 
ตนเองและ
ครอบครัว 

มนุษย์
และ
สังคม 

วตัถุและ
ส่ิงแวดล้อม 

2. ผลงานช่ือ   
The Birthday 
ศิลปิน   
มาร์ค  ชากาล 

 

   

3. ผลงานช่ือ  
นาฬิกาเหลว 
ศิลปิน   
ซาวาลดอ  ดาลี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2  เร่ืองลทัธิคิวบิสม์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง  การแสดงออกทางทัศนศิลป์ของศิลปิน 
รายวชิาศิลปะ   รหัสรายวชิา ศ 31101 จ านวน  0.5 หน่วยกติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ: ทศันศิลป์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4    ภาคเรียนที ่1        ปีการศึกษา 2558                                       เวลา   6  ช่ัวโมง 
ผู้สอน   นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร                                                   โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
 
 

1.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
         มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั    
         ตัวช้ีวดั 

 ศ 1.1 ม.4/3  วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์  และเทคนิคของศิลปินในการ
แสดงออกทางทศันศิลป์ 

 ศ 1.1 ม.4/4   มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงข้ึนใน
การสร้างงานทศันศิลป์ 

 ศ 1.1 ม.4/7  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ 
เทคนิค และเน้ือหาเพื่อสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
 ศ 1.1 ม.4/10    สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย  สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ
สร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 
           มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์  
และวฒันธรรมเห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
           ตัวช้ีวดั 
              ศ 1.2 ม.4/2   ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง และบรรยายผลตอบรับของ
สังคม 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายความหมายและวิเคราะห์การเลือกใช้เทคนิควสัดุอุปกรณ์กระบวนการใน
การสร้างงานทศันศิลป์ของศิลปินลทัธิคิวบิสมไ์ด ้
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 2. สร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินลัทธิ         
คิวบิสมไ์ด ้
 3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของศิลปินลทัธิคิวบิสม ์  
 

3.  สาระส าคัญ  
 ลทัธิคิวบิสมมี์โครงสร้างเรขาคณิตเป็นรากฐานของรูปทรงธรรมชาติทั้งมวล ถา้เขา้ใจ
รูปทรงของโลกภายนอก และโครงสร้างตามความเป็นจริงแลว้ จงมองดูรูปเหล่านั้นให้เป็นเหล่ียม
เป็นลูกบาศก์ง่ายๆการวิเคราะห์และแยกแยะท าลายรูปทรงเหล่านั้นให้กลายเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย      
ไม่ปะติดปะต่อกนั จากนั้นก็น ามาสังเคราะห์ประกอบกนัใหม่ ให้รูปทรงบางรูปทบักนั ซ้อนกนั 
หรือเหล่ือมล ้ากนัก็ได ้โดยมีจุดประสงคส์ าคญัในเร่ืองการสร้างความงามท่ีเกิดจากมวลปริมาตรเป็น
เป้าหมายสูงสุด 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
 1. ประวติัความเป็นมาของลทัธิคิวบิสม ์  
 2. การสร้างงานทศันศิลป์จากแนวคิดและวธีิการของศิลปินลทัธิคิวบิสม ์  

  3. คุณค่าและความส าคญัศิลปินลทัธิคิวบิสม ์  
  4. รูปร่างรูปทรงเรขาคณิต 

  

5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. มีวนิยั 
  ประพฤติตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน สังคม 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
  2.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สรุปเป็นองคค์วามรู้และน าไปใชใ้นชีวิต
ประจ าได ้
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
  3.1 ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
  3.2 ท างานดว้ยความพยายามและอดทนเพื่อใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
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6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
  1.1 การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ  ความรู้สึกและ
ทศันคติของตนเองดว้ยการพูดและการเขียน 
    1.2 เลือกใชว้ธีิการส่ือสาร        
         2. ความสามารถในการคิด 

   2.1 คิดพื้นฐาน (การคิดวเิคราะห์) 
  2.2 คิดขั้นสูง(การคิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ) 

  3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
   3.1 เรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
   3.2 ท างานและอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
            3.3 น ากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 

 

7.  ช้ินงาน/ภาระงานรวบยอด (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 

กจิกรรม ช้ินงาน 
ลทัธิคิวบิสม ์ ใบงาน  2 

ผลงานศิลปะ 
 

8.  การวดัและประเมินผล 
 

กจิกรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
แผนท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์
ช่ือหวัเร่ือง คนใน 
จกัรวรรดิเรขาคณิต 
(6  ชัว่โมง) 

ตรวจใบงานท่ี 2 ใบงานท่ี 2 ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

 ตรวจผลงานศิลปะ  แบบประเมินผลงาน 
ความคิดสร้างสรรค ์

ระดบัคุณภาพ 2  
ผา่นเกณฑ ์

  แบบประเมิน 
กระบวนการความคิด 
สร้างสรรค ์

ระดบัคุณภาพ 2  
ผา่นเกณฑ ์
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9.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ข้ันตอนการเรียนรู้ตามแนวซินเนคติกส์ 
 
 
 

ช่ัวโมงที ่1-2 
ขั้นที ่1 ขั้นน า 
 ให้นกัเรียนศึกษาประวติัและความเป็นมาของลทัธิคิวบิสม์  พร้อมร่วมกนัสนทนาถึง
ช้ินงานศิลปะของศิลปินลทัธิคิวบิสม์ท่ีตนเองช่ืนชอบเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ  และรูปร่าง
รูปทรงเรขาคณิต  ศึกษาคนในโลกปัจจุบนัเพื่อเป็นขอ้มูลในการท างาน บนัทึกขอ้มูลลงในใบงาน  
พร้อมร่างภาพลายเส้น หวัเร่ือง คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต 
 

ช่ัวโมงที ่3-4 
ขั้นที ่2 ข้ันสร้างอปุมาแบบตรง   
 ใหน้กัเรียนน าส่ิงท่ีบนัทึกเก่ียวกบัอาชีพ วฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในขั้นท่ี  1 
มาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกบัส่ิงท่ีนกัเรียนคุน้เคย บนัทึกค าตอบ 
  

ขั้นที ่3 ข้ันการสร้างอุปมาบุคคล  หรือเปรียบเทยีบบุคคลกบัส่ิงของ 
  สมมติตนเองเป็นคนในจกัรวรรดิเรขาคณิตบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือตนเองเป็นคนใน
จกัรวรรดิเรขาคณิต  บนัทึกความรู้สึกเม่ือตนเองเป็นคนในจกัรวรรดิเรขาคณิต 
 

ขั้นที ่4 ข้ันอุปมาค าคู่ขัดแย้ง 
      ให้นักเรียนน าค าตอบท่ีได้จากขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3  มาประกอบกนัเขียนเป็นลกัษณะ
ใหม่ของคนในจกัรวรรดิเรขาคณิต ซ่ึงมีความหมายขดัแยง้แตกต่างจากเดิม 
 

ขั้นที ่5 ข้ันอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง  
 ให้นักเรียนน าช่ือ/ลักษณะใหม่ของคนในจกัวรรดิเรขาคณิต ในขั้นท่ี 4 มาอธิบาย
ความหมายอยา่งละเอียด 
 

 
 
 
 

      เร่ือง ลัทธิคิวบิสม์                                                                            เวลำ  6  ช่ัวโมง 
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ช่ัวโมงที ่5-6 
ขั้นที ่6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์  
       นักเรียนแต่ละคนน าผลงานท่ีท าไวเ้ดิมในขั้นท่ี 1  ออกมาทบทวนใหม่ และเลือกน า
ความคิดท่ีไดม้าใหม่จากกิจกรรมขั้นท่ี 5 มาพฒันางานของตนเองให้มีความแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าแบบ 
น่าสนใจ  ในหวัเร่ือง “คนในจักรวรรดิ เรขาคณิต”  คนละ 1 ช้ิน  ระบายสีให้สวยงาม พร้อมทั้ง
ตั้งช่ือภาพ เสร็จแลว้น าเสนองานหนา้ชั้นเรียน จดัแสดงผลงาน  ครูนดัหมาย การเรียนคร้ังต่อไป       
 

10.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ือการเรียนรู้ 

   1.1 ภาพศิลปะลทัธิคิวบิสม ์  
   1.2 ใบงานท่ี 2  เร่ือง ลทัธิคิวบิสม ์“ คนในจักรวรรดิเรขาคณิต”  
   1.3 กระดาษวาดเขียน  สีไม ้ สีเมจิก  สีโปสเตอร์ ดินสอ  และยางลบ 

 2. แหล่งการเรียนรู้ 
   2.1 หอ้งสมุด 
    2.2 แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
 

   
ภาพผลงาน 

เน้ือหาของภาพ 
ตนเองและ
ครอบครัว 

มนุษย์
และ
สังคม 

วตัถุและ
ส่ิงแวดล้อม 

ทธิควิบิสม์ 
1. ผลงานช่ือ   
สาวนอ้ยแห่งเมือง
อาวญิอง  
(Les Demoiselles d' 
Avignon)  
ศิลปิน  
ปาโปล  ปิกสัโซ 
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ภาพผลงาน 

เน้ือหาของภาพ 
ตนเองและ
ครอบครัว 

มนุษย์
และ
สังคม 

วตัถุและ
ส่ิงแวดล้อม 

2. ผลงานช่ือ 
Houses at 
L'Estaque 
L'Estaque, August,   
ศิลปิน  Georges 
Braque 

 
 

   

3. ผลงานช่ือ  
Self-portrait  with  a 
Palette 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3  เร่ืองลทัธินามธรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง  การแสดงออกทางทัศนศิลป์ของศิลปิน 
รายวชิาศิลปะ   รหัสรายวชิา ศ 31101  จ านวน  0.5 หน่วยกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ: ทศันศิลป์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4    ภาคเรียนที ่1        ปีการศึกษา 2558                                       เวลา   6  ช่ัวโมง 
ผู้สอน   นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร                                                      โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 
 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
         มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค ์วิเคราะห์ วพิากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั    
         ตัวช้ีวดั 

 ศ 1.1 ม.4/3  วิเคราะห์การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์  และเทคนิคของศิลปินในการ
แสดงออกทางทศันศิลป์ 

 ศ 1.1 ม.4/4   มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงข้ึนใน
การสร้างงานทศันศิลป์ 

 ศ 1.1 ม.4/7  วิเคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ 
เทคนิค และเน้ือหาเพื่อสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
 ศ 1.1 ม.4/10   สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย  สากล  โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ
สร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 
           มาตรฐานการเรียนรู้  ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์  
และวฒันธรรมเห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล 
           ตัวช้ีวดั 
              ศ 1.2 ม.4/2   ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง และบรรยายผลตอบรับของ
สังคม 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธิบายความหมายและวิเคราะห์การเลือกใช้เทคนิควสัดุอุปกรณ์กระบวนการใน
การสร้างงานทศันศิลป์ของศิลปินลทัธินามธรรมได ้
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 2. สร้างสรรคผ์ลงานจากการศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างงานของศิลปินลทัธิธรรม
ได ้
 3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของศิลปินลทัธินามธรรม 
 

3.  สาระส าคัญ  
 ศิลปะนามธรรม หมายถึง ศิลปะท่ีแสดงถึงทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ เป็นศิลปะท่ี
ไม่ได้แสดงถึงความสมจริงของสีสัน รูปภาพ และสภาพแวดล้อม แต่ศิลปินเลือกท่ีจะน าเสนอ
ความคิดอย่างอิสระผ่านการสร้างสรรค์ภาพ ท่ีเน้นอิสระของเส้นสี รูปร่างท่ีแปลกใหม่ การตดัต่อ 
ตดัทอนรูปทรงข้ึนมาใหม่ ท่ีไม่ได้จ  ากัดอยู่บนรูปส่ีเหล่ียม หรือสามเหล่ียม การถ่ายทอดภาพ
น าเสนออกมาทางภาพสองมิติและสามมิติ 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
 1. ประวติัความเป็นมาของลทัธินามธรรม   
 2. การสร้างงานทศันศิลป์จากแนวคิดและวธีิการของศิลปินลทัธินามธรรม   

  3. คุณค่าและความส าคญัศิลปินลทัธินามธรรม   
  4. หน้าท่ีพลเมือง ทฤษฎีความรัก  มานุษยวิทยาเชิงปรัชญาแห่งความรัก พื้นฐาน

จิตวทิยา มุมมองทางวฒันธรรม และมุมมองทางศาสนา 
  

5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1. มีวนิยั 
  ประพฤติตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน สังคม 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
  2.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆสรุปเป็นองคค์วามรู้และน าไปใชใ้นชีวิต
ประจ าได ้
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
  3.1 ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน 
  3.2 ท างานดว้ยความพยายามและอดทนเพื่อใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
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6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
    1.1 การใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและ
ทศันคติของตนเองดว้ยการพูดและการเขียน 
  1.2 เลือกใชว้ธีิการส่ือสาร       
 2. ความสามารถในการคิด 

   2.1 คิดพื้นฐาน (การคิดวเิคราะห์) 
-   2.2 คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ) 
  3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

   3.1 เรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
   3.2 ท างานและอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
            3.3 น ากระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายไปใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั 
 

7.  ช้ินงาน/ภาระงานรวบยอด (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
 

ลทัธินามธรรม ใบงาน  3 
ผลงานศิลปะ 

 

8. การวดัและประเมินผล 
 

กจิกรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
แผนท่ี 3   
ลทัธินามธรรม 

ตรวจใบงานท่ี 3 ใบงานท่ี 3  ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ ์

ช่ือหวัเร่ือง   
ความรักของฉนั 

ตรวจผลงานศิลปะ  แบบประเมินผลงาน 
ความคิดสร้างสรรค ์

ระดบัคุณภาพ 2  
ผา่นเกณฑ ์

(6  ชัว่โมง)  แบบประเมิน 
กระบวนการความคิด 
สร้างสรรค ์

ระดบัคุณภาพ 2  
ผา่นเกณฑ ์
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9.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ข้ันตอนการเรียนรู้ตามแนวซินเนคติกส์ 
 
 
 

ช่ัวโมงที ่1-2 
ขั้นที ่1 ขั้นน า 
 ศึกษาการสร้างงานในรูปแบบของลทัธินามธรรมและความรักในรูปแบบต่าง ๆ เช่น   
 1. ความรักท่ีไม่ไดมี้ต่อบุคคล   
  2.  ความรักระหวา่งบุคคล 
         3. ความรักในมุมมองทางวฒันธรรม   
              4.  ความรักในมุมมองของศาสนา  
 ท่ีมีผลต่อมนุษยต่์อส่ิงมีชีวติเพื่อเป็นขอ้มูลบนัทึกลงใบงานท าแบบทดสอบความรู้เร่ือง
ลทัธินามธรรม พร้อมร่างภาพลายเส้นในหวัเร่ือง “ความรักของฉนั” 
 

ช่ัวโมงที ่3-4 
ขั้นที ่2 ข้ันสร้างอุปมาแบบตรง  
 ให้นกัเรียนน าส่ิงท่ีบนัทึกเก่ียวกบัความรักไวใ้นขั้นท่ี  1 มาเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างกบัส่ิงท่ีนกัเรียนคุน้เคย บนัทึกค าตอบ 
 

ขั้นที ่3 ข้ันการสร้างอุปมาบุคคล หรือเปรียบเทยีบบุคคลกบัส่ิงของ  
         สมมติตนเองก าลังมีความรักบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนและบันทึกความรู้สึกเม่ือตนเอง          
มีความรักวา่เป็นอยา่งไร  บรรยายอยา่งละเอียดพร้อมบนัทึกลงใบงาน 
 

ขั้นที ่4 ข้ันอุปมาค าคู่ขัดแย้ง  
 นกัเรียนน าส่ิงท่ีเปรียบเทียบจากขั้นเปรียบเทียบตรง และขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือ
เปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ (ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3) มาประกอบเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนั 
เช่น น ้าผึ้งขม  กุหลาบสีด า  และมะนาวหวาน  เป็นตน้  
 

ขั้นที ่5 ข้ันอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง  
 ให้นักเรียนน ารูปแบบความรักของฉัน ท่ีประกอบเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมายขดัแยง้   
ในขั้นท่ี 4 มาอธิบายความหมายอยา่งละเอียด 

      เร่ือง ลัทธินำมธรรม                                                                        เวลำ  6  ช่ัวโมง 
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ช่ัวโมงที ่5-6 
ขั้นที ่6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์  
 นักเรียนแต่ละคนน าผลงานท่ีท าไวเ้ดิมในขั้นท่ี 1  ออกมาทบทวนใหม่ และเลือกน า
ความคิดท่ีไดม้าใหม่จากกิจกรรมขั้นท่ี 5 มาพฒันางานของตนเองให้มีความแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าแบบ 
น่าสนใจในหัวเร่ือง “ความรักของฉัน ”  คนละ 1 ช้ิน ระบายสีให้สวยงาม พร้อมทั้งตั้งช่ือภาพ 
เสร็จแลว้น าเสนองานหนา้ชั้นเรียน จดัแสดงผลงาน  ครูนดัหมาย การเรียนคร้ังต่อไป 
 

10.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ือการเรียนรู้ 

   1.1 ภาพศิลปะลทัธินามธรรม   
   1.2 ใบงานท่ี 3 เร่ือง ลทัธินามธรรม  หวัเร่ือง “ความรักของฉนั” 
   1.3 กระดาษวาดเขียน  สีไม ้ สีเมจิก  สีโปสเตอร์  ดินสอ  และยางลบ 

 2. แหล่งการเรียนรู้ 
   2.1 หอ้งสมุด 
   2.2 แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
 

  
ภาพผลงาน 

เน้ือหาของภาพ 
ตนเองและ
ครอบครัว 

มนุษย์
และ
สังคม 

วตัถุและ
ส่ิงแวดล้อม 

ลทัธินามธรรม 
1. ผลงานช่ือ   
Im Blau 
ศิลปิน   
วาสสิลี แคนดินสกี 
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ภาพผลงาน 

เน้ือหาของภาพ 
ตนเองและ
ครอบครัว 

มนุษย์
และ
สังคม 

วตัถุและ
ส่ิงแวดล้อม 

2. ผลงานช่ือ 
Harmony Squares 
With Concentric 
Rings (1913)   
ศิลปิน   
วาสสิลี แคนดินสกี 
 
 
 

    

3.ผลงานช่ือ  
จกัรวาล 
ศิลปิน  
ประเทือง  เอมเจริญ 
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ใบงานรายวชิาศิลปะ  (ศ 31101) 
เร่ือง    ลทัธิเซอเรียลลิสม ์   “ก าเนิดหิมพานตย์คุ  ค.ศ. 2200” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ………………….………สกุล……………………....เลขที่………….. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  อ าเภอเมืองตราด  จังหวดัตราด  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
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ค าช้ีแจง   ขั้นที ่1 ขั้นน า 
 1.  ให้นกัเรียนศึกษาแนวคิดและวธีิการสร้างงานของศิลปินลทัธิเซอเรียลลิสมท่ี์ตนเอง
ช่ืนชอบ 
    ประวติัลทัธิเซอเรียลลิสม…์…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    ศิลปิน…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    แนวคิดของศิลปินลทัธิเซอเรียลลิสมคื์อ…..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    วธีิการ/เทคนิคสร้างงานของศิลปินลทัธิเซอเรียลลิสมคื์อ……………………...                                   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    แหล่งเอกสารอา้งอิง…………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ใบงำนที ่1  ลทัธิเซอเรียลลสิม์ 



187 

 

 2. ให้นักเรียนศึกษาขอ้มูลจากวรรณคดีของไทย “สัตวป่์าหิมพานต์”  พร้อมบนัทึก
ขอ้มูล  
    ลกัษณะของสัตวหิ์มพานต์…………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..…………………… 
    การด ารงชีพ (เช่น อาหาร/ท่ีอยูอ่าศยั/อ่ืน ๆ).......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..…………………… 
     สภาพแวดลอ้มของป่าหิมพานต ์ 
………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..…………………… 
    แหล่งเอกสารอา้งอิง……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..…………………… 
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 3.  ใหน้กัเรียนร่างภาพในหวัเร่ือง  ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ.2200  
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ขั้นที ่2 ข้ันสร้างอุปมาแบบตรง   
 ให้นกัเรียนน าส่ิงท่ีบนัทึกเก่ียวกบัสัตวป่์าหิมพานตไ์วใ้นขั้นท่ี  1 มาเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างกบัส่ิงท่ีนกัเรียนคุน้เคย บนัทึกค าตอบ 
 

ช่ือสัตว์  

ลกัษณะส าคัญ 
 

หน้าที่ 
เปรียบเทยีบ ลกัษณะส าคัญ  

หน้าที่ 
หิมพานต์ กบัส่ิงของ เหมือน แตกต่าง 
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ช่ือสัตว์  

ลกัษณะส าคัญ 
 

หน้าที่ 
เปรียบเทยีบ ลกัษณะส าคัญ  

หน้าที่ 
หิมพานต์ กบัส่ิงของ เหมือน แตกต่าง 
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ขั้นที ่3 ข้ันการสร้างอุปมาบุคคล  หรือเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ 
  สมมติตนเองเป็นสัตวป่์าหิมพานตบ์รรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือตนเองเป็นสัตวป่์าหิมพานต ์ 
บนัทึกความรู้สึกเม่ือตนเองเป็นสัตวป่์าหิมพานต ์
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นที ่4 ข้ันอุปมาค าคู่ขัดแย้ง 
      ใหน้กัเรียนน าค าตอบท่ีไดจ้ากขั้นท่ี  2 และขั้นท่ี  3  มาประกอบกนัเขียนเป็นช่ือหรือ
ลกัษณะใหม่ของสัตวป่์าหิมพานต ์ใน ปี ค.ศ. 2200  ซ่ึงมีความหมายขดัแยง้แตกต่างจากเดิม 
 

ล าดับที ่ ขั้นที ่ 2 ขั้นที ่ 3 ช่ือ/ลกัษณะใหม่ 
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ขั้นที ่5 ข้ันอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง 
 ให้นกัเรียนน าช่ือ/ลกัษณะใหม่ของสัตวป่์าหิมพานต์ ในขั้นท่ี 4 มาอธิบายความหมาย
อยา่งละเอียด 
 

ล าดับที ่ ช่ือ/ลกัษณะใหม่ ค าอธิบาย 
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ขั้นที ่6 น าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์ 
           ใหน้กัเรียนน าผลงานท่ีท าไวใ้นขั้นท่ี  1  ออกมาทบทวนและลองเลือกแนวคิดท่ีไดใ้หม่
จากขั้นท่ี 5 มาพฒันาเพื่อสร้างสรรค์งานของตนในหัวข้อเร่ือง “ก าเนิดหิมพานต์ ยุค ค.ศ.2200” 
พร้อมวาดภาพระบายสี 
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ใบงานรายวชิาศิลปะ (ศ31101) 
เร่ือง    ลทัธิคิวบิสม ์   “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
    

 
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ………………….………สกุล……………………....เลขที่………….. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  อ าเภอเมืองตราด  จังหวดัตราด  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
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ค าช้ีแจง    ขั้นที ่1 ขั้นน า 
 1.  ใหน้กัเรียนศึกษาแนวคิดและวธีิการสร้างงานของศิลปินลทัธิคิวบิสมท่ี์ตนเองช่ืนชอบ 
    ประวติัลทัธิคิวบิสมคื์อ………………………...………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    ศิลปิน…………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

    แนวคิดของศิลปินลทัธิคิวบิสมคื์อ…..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    วธีิการ/เทคนิคสร้างงานของศิลปินลทัธิคิวบิสมคื์อ…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
     แหล่งเอกสารอา้งอิง…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ใบงำนที ่ 1  ลทัธิคิวบิสม์ 
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  2. ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ในเร่ืองของคนและรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต  
พร้อมบนัทึกขอ้มูล  
   ลกัษณะของคนและเรขาคณิต…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
     การด ารงชีพ (เช่น อาหาร/ท่ีอยูอ่าศยั/อ่ืนๆ)……………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
     สภาพแวดลอ้ม………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    แหล่งเอกสารอา้งอิง…………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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       3.  ใหน้กัเรียนร่างภาพในหวัเร่ือง  คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต  
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ขั้นที ่ 2  ข้ันสร้างอุปมาแบบตรง   
  ให้นักเรียนน าส่ิงท่ีบนัทึกเก่ียวกบัคนไวใ้นขั้นท่ี  1 มาเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างกบัส่ิงท่ีนกัเรียนคุน้เคย บนัทึกค าตอบ 



 

 

 

 
 

ประเภทของคน 
 

ลกัษณะส าคัญ 
 

หน้าที่ 
 

เปรียบเทยีบกบัส่ิงของ 
ลกัษณะส าคัญ  

หน้าที่ 
เหมือน แตกต่าง 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

200 



 

 

 

 
 

ประเภทของคน 
 

ลกัษณะส าคัญ 
 

หน้าที่ 
 

เปรียบเทยีบกบัส่ิงของ 
ลกัษณะส าคัญ  

หน้าที่ 
เหมือน แตกต่าง 
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ขั้นที ่ 3 ข้ันการสร้างอุปมาบุคคล  หรือเปรียบเทยีบบุคคลกบัส่ิงของ 
  สมมติตนเองเป็นคนในจกัรวรรดิเรขาคณิตบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือตนเองเป็นคนใน
จกัรวรรดิเรขาคณิต  บนัทึกความรู้สึกเม่ือตนเองเป็นคนในจกัรวรรดิเรขาคณิต 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นที ่ 4  ข้ันอุปมาค าคู่ขัดแย้ง 
      ใหน้กัเรียนน าค าตอบท่ีไดจ้ากขั้นท่ี  2 และขั้นท่ี  3  มาประกอบกนัเขียนเป็นลกัษณะ
ใหม่ของคนในจกัรวรรดิเรขาคณิต  ซ่ึงมีความหมายขดัแยง้แตกต่างจากเดิม 
  

ล าดับที ่ ขั้นที ่ 2 ขั้นที ่ 3 ลกัษณะใหม่ 
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ขั้นที ่ 5  ข้ันอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง 
 ใหน้กัเรียนน าช่ือ/ลกัษณะใหม่ของคนในจกัรวรรดิเรขาคณิต  ในขั้นท่ี  4  มาอธิบาย 
ความหมายอยา่งละเอียด 
 

ล าดับที ่ ช่ือ/ลกัษณะใหม่ ค าอธิบาย 
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ขั้นที ่ 6  น าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์ 
           ใหน้กัเรียนน าผลงานท่ีท าไวใ้นขั้นท่ี  1  ออกมาทบทวนและลองเลือกแนวคิดท่ีไดใ้หม่
จากขั้นท่ี  5  มาพฒันาเพื่อสร้างสรรค์งานของตนในหัวข้อเร่ือง  “ คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต”  
พร้อมวาดภาพระบายสี 
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ใบงานรายวชิาศิลปะ  (ศ31101)    
เร่ือง  ลทัธินามธรรม  “ความรักของฉนั” 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
    

 
     

  
 
 
 
 
 
 

ช่ือ………………………………………………..ชั้น………………………. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์   อ.เมืองตราด  จ.ตราด  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
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ค าช้ีแจง    ขั้นที ่ 1  ขั้นน า 
 1.  ใหน้กัเรียนศึกษาแนวคิดและวธีิการสร้างงานของศิลปินลทัธินามธรรมท่ีตนเองช่ืนชอบ 
   ประวติัลทัธินามธรรมคือ………………………...……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……… 
    ศิลปิน………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……… 
    แนวคิดของศิลปินลทัธินามธรรมคือ…..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……… 
    วธีิการ/เทคนิคสร้างงานของศิลปินลทัธินามธรรมคือ…………………………                   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……… 
    แหล่งเอกสารอา้งอิง………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……… 
 

ใบงำนที ่ 1  ลทัธินำมธรรม 
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  2. ใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ในเร่ืองความรัก  พร้อมบนัทึกขอ้มูล  
    รูปแบบของความรัก………..…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
     สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าความรัก…………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
     พฤติกรรมและอารมณ์ท่ีแสดงออกเม่ือมีความรัก 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
     ปัญหาท่ีอาจเกิดจากความรักและแนวทางในการแกปั้ญหา…………………...… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    แหล่งเอกสารอา้งอิง…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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       3.  ใหน้กัเรียนร่างภาพในหวัเร่ือง  ความรักของฉนั  
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ขั้นที ่2 ข้ันสร้างอุปมาแบบตรง   
  ให้นกัเรียนน าส่ิงท่ีบนัทึกเก่ียวกบัความรักไวใ้นขั้นท่ี  1 มาเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างกบัส่ิงท่ีนกัเรียนคุน้เคย บนัทึกค าตอบ 



 

 

 
 

รูปแบบ 
 

ลกัษณะส าคัญ 
 

หน้าที่ 
 

เปรียบเทยีบกบัส่ิงของ 
ลกัษณะส าคัญ  

หน้าที่ 
เหมือน แตกต่าง 
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รูปแบบ 
 

ลกัษณะส าคัญ 
 

หน้าที่ 
 

เปรียบเทยีบกบัส่ิงของ 
ลกัษณะส าคัญ  

หน้าที่ 
เหมือน แตกต่าง 
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ขั้นที ่3 ข้ันการสร้างอุปมาบุคคล  หรือเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ 
  สมมติตนเองก าลังมีความรักบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึนและบันทึกความรู้สึกเม่ือตนเอง          
มีความรักวา่เป็นอยา่งไร  บรรยายอยา่งละเอียดพร้อมบนัทึกลงใบงาน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………… 
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ขั้นที ่ 4  ข้ันอุปมาค าคู่ขัดแย้ง 
 ให้นักเรียนน าค าตอบท่ีได้จากขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี  3 มาประกอบกนัเขียนเป็นรูปแบบ
ใหม่ของความรัก  ซ่ึงมีความหมายขดัแยง้แตกต่างจากเดิม 
  

ล าดับที ่ ขั้นที ่ 2 ขั้นที ่ 3 รูปแบบใหม่ 
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ขั้นที ่ 5  ข้ันอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง 
 ใหน้กัเรียนน ารูปแบบความรักของฉนั  ในขั้นท่ี  4  มาอธิบายความหมายอยา่งละเอียด 
 

ล าดับที ่ รูปแบบใหม่ ค าอธิบาย 
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ขั้นที ่6 น าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์ 
           ใหน้กัเรียนน าผลงานท่ีท าไวใ้นขั้นท่ี  1  ออกมาทบทวนและลองเลือกแนวคิดท่ีไดใ้หม่
จากขั้นท่ี  5  มาพฒันาเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานของตนในหวัขอ้เร่ือง  “ ความรักของฉนั” พร้อมวาด
ภาพระบายสี 
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แบบประเมินกระบวนกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 
 
 

 
 

 
รูปแบบ 

กระบวนการ
ความคิดสร้างสรรค์      
 (Creative  Process) 

 
 

 

 
 

ล าดับที ่
 
 
 
 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
ลทั

ธิค
วิบ

ิสม์
 

 ลทั
ธิน

ำม
ธร
รม

 

ลทั
ธิเซ

อเรี
ยล

ลสิ
ม์ 

กา
รแ
สว

งห
าค
วา
มรู้

/กา
แก

ป้ัญ
หา

ใน
กา
ร

สร้
าง
สร

รค
ผ์ล

งา
น 

คิด
ใน

สิ่ง
ที่แ

ตก
ต่ า
งม
ลกั

ษณ
ะเฉ

พา
ะ 

คว
าม
มุ่ง
มัน่

พฒั
นา
สู่ค

วา
มส

 าเร็
จ 

 

 
 

รวม 
 
 

     3 3 3 9 
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนน 

3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 3 (ปรับปรุง) 
1.การแสวงหาความรู้/ 
การแกปั้ญหาในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

- มีการวางแผน 
-  คน้ควา้หาขอ้มูล 
อยา่งหลากหลาย จาก
แหล่งขอ้มูล  5  แหล่ง 
ข้ึนไป   
- สามารถคดัเลือกขอ้มูล
ท่ีดีและถูกตอ้ง/อธิบาย
ไดดี้ 
- แกปั้ญหาไดดี้ 

- มีการวางแผน 
-  คน้ควา้หาขอ้มูลอยา่ง
หลากหลาย จาก
แหล่งขอ้มูล  3  แหล่ง
ข้ึนไป   
- สามารถคดัเลือกขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้ง/อธิบายได ้
- แกปั้ญหาได ้

- ไม่มีการวางแผน 
-  คน้ควา้หาขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูล 1  แหล่ง
ข้ึนไป   
- สามารถคดัเลือก
ขอ้มูล/อธิบายได้
เลก็นอ้ย 
-ไม่สามารถแกปั้ญหา 

2.คิดในส่ิงท่ีแตกต่างมี
ลกัษณะเฉพาะ 

- มีความคิดริเร่ิม ในส่ิง
ท่ีแตกต่าง 
- เปล่ียนความคิดสู่การ
ปฏิบติัผลงานมี
ลกัษณะเฉพาะตน 

- มีความคิดริเร่ิม 
- เปล่ียนความคิดสู่การ
ปฏิบติัผลงานมีการ
ดดัแปลงจากของเดิม 

- มีความคิดริเร่ิม
ค่อนขา้งนอ้ย 
- เปล่ียนความคิดสู่การ
ปฏิบติัผลงานเกิดจาก
การเลียนแบบ 

3.ความมุ่งมัน่พฒันาสู่
ความส าเร็จ 

- หวัเร่ืองชดัเจน ไม่
คลุมเครือ ใชห้วัเร่ือง
เดียวตลอดการท างาน 
- ผลงานประณีต  
สวยงาม  สะอาด 
- ผลงานส าเร็จตรงเวลา 

- หวัเร่ืองค่อนขา้ง
คลุมเครือ  มีการ
เปล่ียนแปลงหวัเร่ือง
มากกวา่  1  คร้ัง 
- ผลงานสวยงาม 
สะอาด 
- ผลงานส าเร็จตรงเวลา 

- หวัเร่ืองคลุมเครือ  มี
การเปล่ียนแปลงหวั
เร่ืองมากกวา่  2  คร้ัง 
- ผลงานขาดความ
ประณีต  สวยงาม 
-ผลงานส าเร็จล่าชา้กวา่
ก าหนด 

 
เกณฑ์กำรพจิำรณำให้คะแนนกระบวนกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 
ดี 7 - 9 

ปานกลาง 4 - 6 
ปรับปรุง 1 - 3 



 

 

 

 

 

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกลุ รูปแบบ 
 

ผลงำนทีม่คีวำมคดิสร้ำงสรรค์      (Assessment  of   the  Product) รวม 

Creativity    Assessment Assessment  of design  elements Assessment  of  unifying  
principles 

ลทั
ธิเซ

อเรี
ยล

ลสิ
ม์ 

ลทั
ธิค

วิบ
ิสม์

 

ลทั
ธิน

ำม
ธร
รม

 

คว
าม
คิด

ริเริ่
ม 
 (O

rig
ina

lity
) 

คว
าม
คล่

อง
แค

ล่ว
ใน

กา
รคิ
ด  
(F

lue
nc

y) 
 คว

าม
ยดื

หย
ุน่ใ
นก

าร
คิด

  (F
lex

ibi
lity

) 
 คว

าม
ละ

เอีย
ดล

ออ
ใน

กา
รคิ
ด (

Ela
bo

rat
ion

) 
 จุด

  ( 
Po

int
 ) 

เส
้น 
  ( 

 Li
ne
 )  

 

รูป
ร่า
งแ
ละ

รูป
ทร

ง (
Sh

ap
e  

an
d  

for
m)

 

พื้น
ที่ว

า่ง
 (S

pa
ce)

 

พื้น
ผิว
 (T

ex
tur

e) 

น ้า
หน

กั (
Va

lue
) 

สี 
( C

olo
r )

 

เอก
ภา
พ 
 (U

nit
y) 

คว
าม
กล

มก
ลืน

 ( H
arm

on
y )

 

 จงั
หว

ะ (
 R

hy
thm

 ) 

คว
าม
 ส
มดุ

ล (
Ba

lan
ce
) 

จุด
สน

ใจ
 (E

mp
ha

sis
) 

     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
                      
                      
                      

                      

                      

แบบประมนิควำมคดิสร้ำงสรรค์ของผลงำนศิลปะ 
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เกณฑ์กำรพจิำรณำให้คะแนนกระบวนกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคุณภำพ ระดับคะแนน 
ดี 34 - 48 

ปานกลาง 17 - 33 
ปรับปรุง 1 - 16 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผลงำนศิลปะ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนน 

3   (ดี) 2  (ปานกลาง) 1  (ปรับปรุง) 

Cr
ea

tiv
ity

    
As

ses
sm

en
t 

 ความคิดริเร่ิม  

(Originality) 

รูปแบบผลงานใหม่ 
มีความแปลกใหม่ 
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ใชเ้ทคนิคและวธีิการในการสร้างสรรคแ์บบใหม่ 

รูปแบบผลงานใหม่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ผลงานเดิมท่ีมีอยูผ่ลงานใหม่มีความน่าสนใจ
มากกวา่ผลงานเดิม 

รูปแบบผลงานใหม่เกิดจากการเลียนแบบ
ผลงานเดิมท่ีมีอยู ่

 

ความ
คล่องแคล่ว 
ในการคิด  
(Fluency) 

รูปแบบผลงานไม่ซ ้ ากบัผูอ่ื้น  สามารถคิดได้

หลากหลายในเวลาอนัสั้นหรือภายในเวลาท่ีก าหนด

ในการสร้างงานศิลปะตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

รูปแบบผลงานมีซ ้ ากบัผูอ่ื้นบา้งแต่สามารถ
คิดไดห้ลากหลายภายในเวลาท่ีก าหนดและ
สามารถสร้างงานศิลปะตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

รูปแบบผลงานซ ้ ากบัผูอ่ื้น  ความสามารถ
ในการคิดไม่หลากหลายแต่สามารถสร้าง
งานภายในเวลาท่ีก าหนดและสามารถสร้าง
งานศิลปะตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

ความยดืหยุน่
ในการคิด  
(Flexibility) 

รูปแบบของผลงานเกิดจากการความคิดท่ีพยายามคิด

ไดห้ลายรูปแบบต่างกนั  มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

และดดัแปลงมาใชใ้นการสร้างผลงานท่ีหลากหลาย

ตามความรู้และความสนใจ 

รูปแบบของผลงานเกิดจากการความคิดท่ี
พยายามคิดไดห้ลายรูปแบบต่างกนั   
มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและดดัแปลงมา
ใชใ้นการสร้างผลงาน 

รูปแบบของผลงานไม่หลากหลายรูปแบบ  
ไม่มีการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและดดัแปลง
มาใชใ้นการสร้างผลงาน 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผลงำน  (ต่อ)     

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนน 

3   (ดี) 2  (ปานกลาง) 1  (ปรับปรุง) 

Cr
ea

tiv
ity

    
As

ses
sm

en
t 

ความละเอียดลออใน

การคิด (Elaboration) 

ความสามารถในการคิดสร้างผลงานจากหวัขอ้ท่ี

ก าหนดท่ีมีความซบัซอ้นมาก  สามารถแกปั้ญหา

ในการท างานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบและ

รวดเร็วและสามารถน าเอาส่ิงท่ีผูอ่ื้นคิดหรือท าไม่

ไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการสร้างงานของตนเอง 

ความสามารถในการคิดสร้างผลงานจากหวัขอ้

ท่ีก าหนดท่ีมีความซบัซอ้น  สามารถแกปั้ญหา

ในการท างานไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบและมี

การดดัแปลงผลงานเดิมมาประยกุตใ์ชใ้น

การสร้างานของตนเอง 

ความสามารถในการคิดสร้างผลงาน

จากหวัขอ้ท่ีก าหนดไม่ซบัซอ้น  

สามารถแกปั้ญหาไดเ้ฉพาะบางเร่ือง

ท างานโดยการลอกเลียนแบบ 

ผลงานเดิม 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผลงำน  (ต่อ)     

 

ประเด็นการประเมิน 

เกณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนน 

3   (ดี) 2  (ปานกลาง) 1  (ปรับปรุง) 

As
ses

sm
en

t  o
f d

esi
gn

  e
lem

en
ts 

   จุด  ( Point ) มีการใชจุ้ดน าเสนอผลงานเหมาะสม ชดัเจน มีการใชจุ้ดน าเสนอผลงานในบางส่วนไม่

ชดัเจน  

มีการใชจุ้ดน าเสนอผลงานขาดความชดัเจน 

เสน้   (  Line ) มีการใชเ้สน้น าเสนอผลงานเหมาะสม ชดัเจน มีการใชเ้สน้น าเสนอผลงานในบางส่วนไม่

ชดัเจน  

มีการใชเ้สน้น าเสนอผลงานขาดความ

ชดัเจน 

รูปร่างและรูปทรง 
(Shape  and  form) 

รูปร่าง และรูปทรงของวตัถุต่างๆท่ีปรากฏ
บนภาพมีขนาด และสดัส่วนท่ีพอเหมาะพอดี 
มีความประสานกลมกลืนกนั และส่ือ
ความหมายกบัคนดูได ้ 

รูปร่าง และรูปทรงของวตัถุต่างๆท่ีปรากฏบน
ภาพบางส่วนยงัมีขนาด และสดัส่วนท่ีไม่
พอเหมาะ ท าใหก้ารส่ือความหมายกบัคนดู
ผิดเพ้ียนไปบา้ง  

รูปร่าง และรูปทรงของวตัถุต่างๆท่ีปรากฏ
บนภาพส่วนใหญ่มีขนาด และ เลก็ ไม่
เหมาะสมกบัสดัส่วนดูแลว้ไม่พอดี จึงไม่
กลมกลืนกนั  

พ้ืนท่ีวา่ง (Space) มีการใชพ้ื้นท่ีวา่งน าเสนอผลงานเหมาะสม 

ชดัเจน 

มีการใชพ้ื้นท่ีวา่งน าเสนอผลงานในบางส่วน

ไม่ชดัเจน  

มีการใชพ้ื้นท่ีวา่งน าเสนอผลงานขาดความ

ชดัเจน 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผลงำน  (ต่อ)     

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนน 

3   (ดี) 2  (ปานกลาง) 1  (ปรับปรุง) 

As
ses

sm
en

t  o
f d

esi
gn

  e
lem

en
ts 

พ้ืนผิว 
(Texture) 

 สร้างสรรคพ้ื์นผิวของรูปร่าง และรูปทรงต่างๆ ได้
อยา่งหลากหลายลงตวั สวยงาม น่าสนใจ มีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหาเร่ืองราวภายในภาพ  

 สร้างสรรคพ้ื์นผิวของรูปร่าง และรูปทรง
ต่าง ๆ ไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาเร่ืองราว
ภายในภาพ แต่ยงัมีบางส่วนไม่เหมาะสม
ไม่เนน้ใหเ้กิดจุดสนใจ  

 สร้างสรรคพ้ื์นผิวของ รูปร่าง และรูปทรงได้
ยงัไม่เหมาะสม  

น ้าหนกั (Value) ใชเ้ทคนิควธีิการในการวาดภาพระบายสี มา
สร้างสรรคน์ ้ าหนกัของรูปร่าง และรูปทรงต่างๆ ได้
อยา่งหลากหลายลงตวั สวยงาม น่าสนใจ มีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหาเร่ืองราวภายในภาพ  

ใชเ้ทคนิควธีิการในการวาดภาพระบายสี 
มา สร้างสรรคน์ ้ าหนกัของรูปร่าง และ
รูปทรงต่างๆ ไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหา
เร่ืองราวภายในภาพ แต่ยงัมีบางส่วนไม่
เหมาะสมไม่เนน้ใหเ้กิดจุดสนใจ  

ใชเ้ทคนิควธีิการในการวาดภาพระบายสี มา 
สร้างสรรคน์ ้ าหนกัของ รูปร่าง และรูปทรง
ไดย้งัไม่เหมาะสม  

สี ( Color ) เลือกใชสี้ต่าง ๆ มาใชใ้นการระบายรูปร่าง รูปทรง 
และส่วนต่าง ๆ ท่ีปรากฏในภาพใหเ้กิดเป็นน ้ าหนกั
ของสีท่ีมีความงดงามเหมาะสมกลมกลืนกบัเน้ือหา
หรือเร่ืองราวท่ีแสดงออกและส่ือใหเ้ห็นถึงความมี
เสรีภาพ ความมัน่ใจในการเลือกใชสี้ต่าง ๆ  

เลือกใชสี้ต่าง ๆ มาใชใ้นการระบายรูปร่าง 
รูปทรง และส่วนต่าง ๆ ท่ีปรากฏในภาพ
ใหเ้กิดเป็นน ้ าหนกัของสีไดแ้ต่ยงัไม่
เหมาะสมกลมกลืนกบัเน้ือหาหรือ
เร่ืองราวท่ีแสดงออกจึงยงัไม่ค่อยสวยงาม  

เลือกใชสี้ต่าง ๆ มาใชใ้นการระบายรูปร่าง 
รูปทรง และส่วนต่าง ๆ ท่ีปรากฏในภาพ  
ยงัเลือกไดไ้ม่เหมาะสมท าใหน้ ้ าหนกั
บางส่วนของสีขาดหายไปไม่ 
สมบูรณ์ 
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เกณฑ์กำรให้คะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผลงำน  (ต่อ)     

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนน 

3   (ดี) 2  (ปานกลาง) 1  (ปรับปรุง) 

As
ses

sm
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f  u
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  เอกภาพ  (Unity) มีความเป็นหน่วยเดียวกนั หรือความ
สอดคลอ้งกนัของเร่ืองราวท่ีปรากฏใน
ภาพ ท าใหผู้ช่ื้นชมงานเกิดการรับรู้และ
เขา้ใจท่ีชดัเจนไม่สบัสน  

มีความเป็นหน่วยเดียวกนั หรือ
ความสอดคลอ้งกนัของเร่ืองราวท่ี
ปรากฏในภาพเป็นบางส่วน ท าใหผู้ ้
ช่ืนชมงานเกิดการรับรู้พอสมควร  

ไม่มีความเป็นหน่วยเดียวกนั หรือไม่มีความ
สอดคลอ้งกนัของเร่ืองราวท่ีปรากฏในภาพท า
ใหผู้ช่ื้นชมงานเกิดการรับรู้และเขา้ใจท่ีไม่
ชดัเจนดูแลว้สบัสน  

ความกลมกลืน ( Harmony ) ผลงานมีความกลมกลืน ผลงานค่อนขา้งความกลมกลืน ผลงานขาดความกลมกลืน 

จงัหวะ ( Rhythm ) น าเสน้ รูปร่าง รูปทรง น ้าหนกั สี ขนาด
และสดัส่วนมาจดัวางใหซ้ ้ าอยา่งเน่ือง
สม ่าเสมอ และสลบัสบัเปล่ียน ซ่ึงมี
ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งเหมาะสมกบั
เน้ือหาและเร่ืองราว  
 

น าเสน้ รูปร่าง รูปทรง น ้าหนกั สี 
ขนาดและสดัส่วนมาจดัวางใหซ้ ้ า
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ มีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหาและเร่ืองราว  

น าเสน้ รูปร่าง รูปทรง มาจดัวางใหซ้ ้ าอยา่ง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  
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เกณฑ์กำรให้คะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผลงำน  (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนน 

3   (ดี) 2  (ปานกลาง) 1  (ปรับปรุง) 

As
ses

sm
en
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f  u
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ความสมดุล 

(Balance) 

ส่วนประกอบการมองเห็น  
น าเสน้ต่าง ๆ มาใชใ้นการสร้างเป็นรูปร่าง รูปทรง
ในรูปแบบต่างๆ ใหป้รากฏลงบนภาพไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกลมกลืนและมีความงดงาม  

การรู้จกัน าเสน้ต่าง ๆ มาใชใ้นการสร้างเป็น
รูปร่าง รูปทรงในรูปแบบต่างๆ ใหป้รากฏ
ลงบนภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นบางส่วน  

การรู้จกัน าเสน้ต่าง ๆ มาใชใ้นการสร้างเป็น
รูปร่าง รูปทรงในรูปแบบต่างๆ ใหป้รากฏลง
บนภาพได ้ 
แต่มีบางส่วนยงัไม่เหมาะสมดูไม่กลมกลืน
สวยงาม  

จุดสนใจ 
(Emphasis) 

ภาพมีจุดสนใจ ถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
เร่ืองราวท่ีตอ้งการแสดงออกผลงานมีความแปลก
ใหม่น่าสนใจ  

ภาพมีจุดสนใจ ถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการแสดงออก  

ภาพมีจุดสนใจ ของเร่ืองราวท่ีตอ้งการ
แสดงออกบา้งเลก็นอ้ย  

  ภาพมีจุดสนใจ ถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
เร่ืองราวท่ีตอ้งการแสดงออก  
น าเสน้ รูปร่าง รูปทรง น ้าหนกั สี มาออกแบบใหเ้กิด
จงัหวะลีลาความสมดุล จุดสนใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม ผลงานมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ืองราว และมีความประณีต
สวยงามสะอาด 

ภาพมีจุดสนใจ ถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการแสดงออก น าเสน้ 
รูปร่าง รูปทรง น ้าหนกั สี มาออกแบบให้
เกิดจงัหวะลีลาความสมดุล จุดสนใจได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ผลงานเกิดจากการ
ดดัแปลงผลงานเดิม สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
เร่ืองราว และมีความสวยงาม  สะอาด 

ภาพมีจุดสนใจ สอดคลอ้งกบัเร่ืองราวท่ี
ตอ้งการแสดงออกเลก็นอ้ย  
น าเสน้ รูปร่าง รูปทรง น ้าหนกั สี มา
ออกแบบใหเ้กิดจงัหวะลีลาความสมดุล จุด
สนใจได ้ผลงานเกิดจากการเลียนแบบผลงาน
เดิม เน้ือหาเร่ืองราวคลุมเครือ ขาดความ
ประณีตสวยงาม สะอาด  226 
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แบบสรุปช้ินงำน 
 

1.  ผลงำนของ……………………………….……………………………………………………… 
2.  หัวข้อ………………………………………………………………………………….………… 
3.  แนวคิด………………………………………………………………………………….………. 
4.  รูปแบบกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
  4.1 ลทัธิ……………………………………………………………………………   
  4.2 เหตุผลท่ีเลือกเพราะ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
5. ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
 ขั้นตอนที ่ 1   
                     ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งนอ้ย  3  แหล่งขอ้มูล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………    
 สรุปขอ้มูลท่ีใช ้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 ขั้นตอนที ่2       
 ร่างภาพจากแนวคิดมาจ านวนอยา่งนอ้ย 5 ภาพ และระบุ/เลือกภาพร่างท่ีดีท่ีสุด  น ามา
สร้างสรรคผ์ลงานจริง  พร้อมอธิบายในประเด็นดงัน้ี 
 1.  ตอบสนองต่อตนเองอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2. องคป์ระกอบศิลป์  จุดเด่นคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 ขั้นตอนที ่3   
 ลงมือสร้างสรรค์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
6.  วเิครำะห์ผลงำนส ำเร็จ 
 6.1 จุดเด่น 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 6.2 จุดดอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 6.3  แนวทางปรับปรุงแกไ้ข 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ค ำช้ีแจง 

 1.   แบบประเมินน้ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน

โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 2.   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน  ดงัน้ี 

     5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

     4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

     3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

     2  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 

     1  หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินควำมพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อกำรเรียน 
โดยใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินทีม่ีช่ือเสียง                   
เพ่ือส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
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แบบประเมนิควำมพงึพอใจของนักเรียนทีม่ต่ีอกำรเรียน 

โดยใช้แผนกำรจดักำรเรียนรู้แบบซินเนคตกิส์โดยใช้แนวคดิของศิลปินทีม่ช่ืีอเสียง  

เพ่ือส่งเสริมควำมคดิสร้ำงสรรค์ของนกัเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษำตอนปลำย 
 

รำยกำรประเมนิ 
ระดบัควำมพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. นกัเรียนพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบ 
ซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง   

     

2. นกัเรียนไดพ้ฒันาทศันคติจากการเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง   

     

3. นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการท างานจากการเรียนรายวชิาศิลปะ      
4. นกัเรียนคิดวา่กิจกรรมศิลปะช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัคิดและรู้จกั
ท ามากข้ึน 

     

5. นกัเรียนพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอน      
6. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลา      
7. กิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาและรูปแบบตรงตามความสนใจและ 
ความตอ้งการของนกัเรียน 

     

8. นกัเรียนมีสมาธิไวต่อปัญหา  ความรู้สึก  ต่ืนตวัอยูเ่สมอ      
9. นกัเรียนคิดไดแ้ปลกใหม่  กลา้ท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้นมีความคิด
อิสระ คิดจินตนาการ  คิดนอกกรอบ 

     

10. นกัเรียนคิดไดล้ะเอียดถ่ีถว้น  พินิจพิเคราะห์  คิดไตร่ตรองใน 
การแกปั้ญหา  มองปัญหาต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึงมองเห็นการณ์ไกล 

     

11. นกัเรียนคิดไดค้ล่องแคล่ว มีความคิดหาวธีิการท างานต่าง ๆ ได้
หลากหลาย   

     

12. นกัเรียนคิดไดย้ดืหยุน่  มีความคิดหลายทิศทาง  พร้อมจะ
เปล่ียนแปลง  แกไ้ขปัญหา  ใจกวา้ง  เปิดรับประสบการณ์หลากหลาย
ใหม่ ๆ 

     

 13. นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  กลา้แสดงออก  มีความมุ่งมัน่  
ขยนั  อดทน 

     

14. นกัเรียนสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีคลุมเครือไม่ชดัเจน  ลึกลบั  
ซบัซอ้นได ้

     

15. นกัเรียนสามารถคิดคน้  ดดัแปลง  แกไ้ข  ปรับปรุงพฒันา  ผลงาน
และแสวงหารูปแบบใหม่ๆได ้

     

16. นกัเรียนพอใจการวดัและประเมินผลในรายวชิาน้ี      
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ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือในการวจัิย 
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ตารางท่ี 19  ขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ  เร่ือง  การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้            
 แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ลทัธิเซอเรียลิสม)์ 
 

 

ล าดบัท่ี ขอ้
ที่ 

1 

ขอ้
ที่ 

2 

ขอ้
ที่ 

3 

ขอ้
ที่ 

4 

ขอ้
ที่ 

5 

ขอ้
ที่ 

6 

ขอ้
ที่ 

7 

ขอ้
ที่ 

8 

ขอ้
ที่ 

9 

คนท่ี 1 4 4 5 5 4 5 5 5 4 

คนท่ี 2 4 5 4 5 4 5 5 5 5 

คนท่ี 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 

คนท่ี 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 

คนท่ี 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 

คนท่ี 6 4 4 4 5 4 5 4 5 5 

 
ตารางท่ี  20  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญรายบุคคล เร่ือง การพฒันาแผนการจดั 
 การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิด 
 สร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ลทัธิเซอเรียลิสม)์ 
 

 ผลการวเิคราะห์ 
ล าดบัท่ี จ านวนขอ้ท่ี

ตอบ 
  

คะแนนรวม 
(Sum.) 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

สมัประสิทธ์ิ
การกระจาย 
(C.V.) (%)   

1 9 41 4.56 0.53 11.57 
2 9 42 4.67 0.50 10.71 
3 9 37 4.11 0.60 14.62 
4 9 41 4.56 0.53 11.57 
5 9 39 4.33 0.71 16.32 
6 9 40 4.44 0.53 11.86 

 
 
 
 



234 

 

ตารางท่ี 21  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญรายขอ้ เร่ือง  การพฒันาแผนการจดั 
 การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิด 
 สร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ลทัธิเซอเรียลิสม)์ 
 

 

ผลการวเิคราะห์ 
ขอ้

ที่ 
1 

ขอ้
ที่ 

2 

ขอ้
ที่ 

3 

ขอ้
ที่ 

4 

ขอ้
ที่ 

5 

ขอ้
ที่ 

6 

ขอ้
ที่ 

7 

ขอ้
ที่ 

8 

ขอ้
ที่ 

9 

จ านวนคน 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

คะแนนรวม 26 25 26 28 26 28 25 28 28 

คะแนนต ่าสุด 4 3 4 4 4 4 3 4 4 

คะแนนสูงสุด 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ค่าเฉล่ีย 4.33 4.17 4.33 4.67 4.33 4.67 4.17 4.67 4.67 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

0.52 0.75 0.52 0.52 0.52 0.52 0.75 0.52 0.52 

C.V.(%) 11.92 18.07 11.92 11.07 11.92 11.07 18.07 11.07 11.07 

แปลผล   มาก   มาก   มาก   มาก
ท่ีสุด 

  มาก   มาก
ท่ีสุด 

  มาก   มาก
ท่ีสุด 

  มาก
ท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 22 ขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ  เร่ือง  การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้       
      แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ลทัธิคิวบิสม)์ 
 

 

ล าดบัท่ี  ขอ้
ที่ 

1 

ขอ้
ที่ 

2 

ขอ้
ที่ 

3 

ขอ้
ที่ 

4 

ขอ้
ที่ 

5 

ขอ้
ที่ 

6 

ขอ้
ที่ 

7 

ขอ้
ที่ 

8 

ขอ้
ที่ 

9 

คนท่ี 1 5 4 4 5 5 5 4 5 4 

คนท่ี 2 3 5 5 4 4 4 3 4 4 

คนท่ี 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 

คนท่ี 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 

คนท่ี 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 

คนท่ี 6 5 4 4 5 4 5 4 4 5 
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ตารางท่ี 23 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญรายบุคคล เร่ือง  การพฒันาแผนการจดั 
 การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิด 
 สร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ลทัธิคิวบิสม)์ 
 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 
คนท่ี 

ผลการวเิคราะห์ 
จ านวน 
ขอ้ท่ีตอบ 

คะแนนรวม 
(Sum.) 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

สมัประสิทธ์ิการกระจาย 
(C.V.) (%) 

1 9 41 4.56 0.53 11.57 
2 9 36 4.00 0.71 17.68 
3 9 40 4.44 0.53 11.86 
4 9 38 4.22 0.67 15.79 
5 9 38 4.22 0.67 15.79 
6 9 40 4.44 0.53 11.86 

 

ตารางท่ี 24  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญรายขอ้ เร่ือง  การพฒันาแผนการจดั 
 การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิด 
 สร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ลทัธิคิวบิสม)์ 
 

 

ผลการวเิคราะห์ 

ขอ้
ที่ 

1 

ขอ้
ที่ 

2 

ขอ้
ที่ 

3 

ขอ้
ที่ 

4 

ขอ้
ที่ 

5 

ขอ้
ที่ 

6 

ขอ้
ที่ 

7 

ขอ้
ที่ 

8 

ขอ้
ที่ 

9 
จ านวนคน 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

คะแนนรวม 26 26 24 27 26 28 23 26 27 

คะแนนต ่าสุด 3 4 3 4 4 4 3 4 4 

คะแนนสูงสุด 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ค่าเฉล่ีย 4.33 4.33 4.00 4.50 4.33 4.67 3.83 4.33 4.50 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

0.82 0.52 0.63 0.55 0.52 0.52 0.75 0.52 0.55 

C.V.(%) 18.84 11.92 15.81 12.17 11.92 11.07 19.64 11.92 12.17 

แปลผล   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก
ท่ีสุด 

  มาก   มาก   มาก 
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ตารางท่ี 25 ขอ้มูลความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ  เร่ือง  การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้            
 แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ลทัธินามธรรม) 
 

 

 ล าดบัท่ี ขอ้
ที่ 

1 

ขอ้
ที่ 

2 

ขอ้
ที่ 

3 

ขอ้
ที่ 

4 

ขอ้
ที่ 

5 

ขอ้
ที่ 

6 

ขอ้
ที่ 

7 

ขอ้
ที่ 

8 

ขอ้
ที่ 

9 

คนท่ี 1 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

คนท่ี 2 5 4 4 4 4 5 3 4 5 

คนท่ี 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

คนท่ี 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 

คนท่ี 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 

คนท่ี 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
 

ตารางท่ี 26  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญรายบุคคล เร่ือง  การพฒันาแผนการจดั 
 การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิด 
 สร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ลทัธินามธรรม) 
 

 

กลุ่มตวัอยา่ง
คนท่ี 

ผลการวเิคราะห์ 

จ านวน
ขอ้ท่ีตอบ 

 

คะแนน
รวม 

(Sum.) 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

สัมประสิทธ์ิการกระจาย 
(%) (C.V.) 

1 9 43 4.78 0.44 9.23 

2 9 38 4.22 0.67 15.79 

3 9 37 4.11 0.33 8.11 

4 9 36 4.00 0.50 12.50 

5 9 40 4.44 0.53 11.86 

6 9 44 4.89 0.33 6.82 

 
 
 



237 

 

ตารางท่ี 27 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญรายขอ้ เร่ือง  การพฒันาแผนการจดั 
 การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิด 
 สร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ลทัธินามธรรม) 
 

 
ผลการวเิคราะห์ ขอ้

ที่ 
1 

ขอ้
ที่ 

2 

ขอ้
ที่ 

3 

ขอ้
ที่ 

4 

ขอ้
ที่ 

5 

ขอ้
ที่ 

6 

ขอ้
ที่ 

7 

ขอ้
ที่ 

8 

ขอ้
ที่ 

9 

จ านวนคน 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

คะแนนรวม 25 26 26 27 26 28 25 26 29 

คะแนนต ่าสุด 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

คะแนนสูงสุด 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ค่าเฉล่ีย 4.17 4.33 4.33 4.50 4.33 4.67 4.17 4.33 4.83 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

0.75 0.52 0.52 0.55 0.52 0.52 0.75 0.52 0.41 

C.V.(%) 18.07 11.92 11.92 12.17 11.92 11.07 18.07 11.92 8.45 

แปลผล   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก
ท่ีสุด 

  มาก   มาก   มาก
ท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 28 สรุปภาพรวมผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ เร่ือง การพฒันาแผนการจดั 
 การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิด 
 สร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

 

ผลการวเิคราะห์ 
ภาพรวม 

ลทัธิเซอเรียลสิม์ ลทัธิควิบิสม์ ลทัธินามธรรม รวม 

ค่าเฉล่ีย ( ) 4.44 4.31 4.41 4.39 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) 
0.20 0.20 0.19 0.20 

แปลผล   มาก มาก มาก มาก 
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ตารางท่ี 29  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ 1  เร่ือง  ลทัธิเซอเรียลลิสม ์       
 “ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200” 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ สอดคลอ้ง 
ลทัธิเซอเรียลลิสม ์  1 2 3 4 5 6 สอดคลอ้ง  

1 ด้านเน้ือหาสาระ         
 1. เน้ือหามีความ

เหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 2. เน้ือหามีความ

เหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
2 ด้านกจิกรรมการ

เรียนการสอน 
1. ขั้นตอนการสอน 
มีความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 

 2. ขั้นตอนการสอน
ถูกตอ้งตามขั้นตอน
แบบซินเนคติกส์ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
 3.  ขั้นตอนการสอน 

มีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
 4.  แบบบนัทึก

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
การสอนซินเนคติกส์ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
3 ด้านประโยชน์ 

1.  แผนแบบ 
ซินเนคติกส์ท าให้
นกัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายและ
บรรลุวตัถุประสงค ์
ท่ีก าหนดไว ้ +1 +1 +1 +1 +1 0 0.83 

 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 29  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ 1  เร่ือง  ลทัธิเซอเรียลลิสม ์       
 “ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200”  (ต่อ) 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ สอดคลอ้ง 
ลทัธิเซอเรียลลิสม ์  1 2 3 4 5 6 สอดคลอ้ง  

4 ด้านการวดัและ
ประเมนิผล 
1. แบบประเมิน
กระบวนการความคิด
สร้างสรรคมี์ความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
สาระท่ีเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้ง 

 2. แบบประเมินผล
งานความคิด
สร้างสรรคมี์ความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
สาระท่ีเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
 

ตารางท่ี 30  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  ลทัธิคิวบิสม ์ 
  “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ สอดคลอ้ง 
ลทัธิคิวบิสม ์  1 2 3 4 5 6 สอดคลอ้ง  

 ด้ำนเน้ือหำสำระ         
1 1. เน้ือหามีความ

เหมาะสมกบัผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 
 

0.83 
 
สอดคลอ้ง 

 2. เน้ือหามีความ
เหมาะสมกบัเวลาเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 
0.83 

 
สอดคลอ้ง 

2 ด้ำนกจิกรรม 
กำรเรียนกำรสอน 
1. ขั้นตอนการสอน 
มีความสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  ลทัธิคิวบิสม ์ 
  “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต”  (ต่อ) 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ สอดคลอ้ง 
ลทัธิคิวบิสม ์  1 2 3 4 5 6 สอดคลอ้ง  

 2. ขั้นตอนการสอน

ถูกตอ้งตามขั้นตอน

แบบซินเนคติกส์ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

สอดคลอ้ง 
 3.  ขั้นตอนการสอน 

มีความเหมาะสมกบั

ผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 4.  แบบบนัทึก

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา

การสอนซินเนคติกส์ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

สอดคลอ้ง 
3 ด้ำนประโยชน์ 

1.  แผนแบบ 

ซินเนคติกส์ท าให้

นกัเรียนเขา้ใจ

บทเรียนไดง่้ายและ

บรรลุวตัถุประสงค ์

ท่ีก าหนดไว ้ +1 +1 +1 0 +1 +1 0.83 

 
 
 

สอดคลอ้ง 
4 ด้ำนกำรวดัและ

ประเมนิผล 

1. แบบประเมิน

กระบวนการความคิด

สร้างสรรคมี์ความ

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา

สาระท่ีเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 
 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 30  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  ลทัธิคิวบิสม ์ 
  “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต”  (ต่อ) 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ สอดคลอ้ง 
ลทัธิคิวบิสม ์  1 2 3 4 5 6 สอดคลอ้ง  

 2. แบบประเมินผล

งานความคิด

สร้างสรรคมี์ความ

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา

สาระท่ีเรียน +1 +1 +1 +1 +1 +1  1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 

ตารางท่ี 31 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ 3  เร่ือง  ลทัธินามธรรม  
 “ความรักของฉนั” 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ สอดคลอ้ง 
ลทัธินามธรรม  1 2 3 4 5 6 สอดคลอ้ง  

1 

 

ด้ำนเน้ือหำสำระ 

1. เน้ือหามีความ

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
 2. เน้ือหามีความ

เหมาะสมกบัเวลาเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
2 ด้ำนกจิกรรม 

กำรเรียนกำรสอน 

1. ขั้นตอนการสอน 

มีความสอดคลอ้งกบั

เน้ือหาสาระ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 
 2. ขั้นตอนการสอน

ถูกตอ้งตามขั้นตอน

แบบซินเนคติกส์ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 31 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ 3  เร่ือง  ลทัธินามธรรม  
 “ความรักของฉนั”  (ต่อ) 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ สอดคลอ้ง 
ลทัธินามธรรม  1 2 3 4 5 6 สอดคลอ้ง  

 3.  ขั้นตอนการสอน 

มีความเหมาะสมกบั

ผูเ้รียน 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

สอดคลอ้ง 

 4.  แบบบนัทึก

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา

การสอนซินเนคติกส์ 

 
 
+1 

 
 
0 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

0.83 

 
 

สอดคลอ้ง 

3 ด้ำนประโยชน์ 

1.  แผนแบบ 

ซินเนคติกส์ท าให้

นกัเรียนเขา้ใจ

บทเรียนไดง่้ายและ

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์

ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
 
 

0.83 

 
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้ง 

4 ด้ำนกำรวดัและ

ประเมนิผล 

1. แบบประเมิน

กระบวนการความคิด

สร้างสรรคมี์ความ

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา

สาระท่ีเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้ง 

 2. แบบประเมินผล

งานความคิด

สร้างสรรคมี์ความ

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา

สาระท่ีเรียน 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 32 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง     
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ “ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200”  
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน   
 

คนท่ี 
ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค ์

ของกระบวนการท างาน 
ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   
(S.D.) 

แปลผล 
1 2 3 

1 7 7 8 7.33 0.58 ดี 

2 7 7 8 7.33 0.58 ดี 

3 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

4 8 8 7 7.67 0.58 ดี 

5 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

6 8 7 8 7.67 0.58 ดี 

7 8 7 7 7.33 0.58 ดี 

8 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

9 7 8 7 7.33 0.58 ดี 

10 8 7 8 7.67 0.58 ดี 

11 7 7 8 7.33 0.58 ดี 

12 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

13 7 7 8 7.33 0.58 ดี 

14 7 7 7 7.00 0.00 ดี 

15 7 7 7 7.00 0.00 ดี 

16 7 7 7 7.00 0.00 ดี 

17 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

18 7 7 8 7.33 0.58 ดี 

19 8 7 8 7.67 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 32 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง     
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ “ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200”  
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน   (ต่อ) 
 

คนท่ี 
ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 

ของกระบวนการท างาน 
ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   
(S.D.) 

แปลผล 
1 2 3 

20 8 8 7 7.67 0.58 ดี 

21 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

22 7 7 8 7.33 0.58 ดี 

23 8 7 7 7.33 0.58 ดี 

24 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

25 7 7 7 7.00 0.00 ดี 

26 7 7 8 7.33 0.58 ดี 

27 7 7 8 7.33 0.58 ดี 

28 8 7 7 7.33 0.58 ดี 

29 8 7 8 7.67 0.58 ดี 

30 8 7 8 7.67 0.58 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 7.48 0.44 ดี 
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ตารางท่ี 33 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  ลทัธิคิวบิสม ์“คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต”  
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน   
 

คนท่ี 
ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 

ของกระบวนการท างาน 
ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   
(S.D.) 

แปลผล 
1 2 3 

1 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

2 7 7 8 7.33 0.58 ดี 

3 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

4 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

5 8 8 7 7.67 0.58 ดี 

6 8 8 7 7.67 0.58 ดี 

7 8 8 7 7.67 0.58 ดี 

8 8 7 7 7.33 0.58 ดี 

9 7 8 7 7.33 0.58 ดี 

10 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

11 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

12 7 8 7 7.33 0.58 ดี 

13 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

14 7 7 7 7.00 0.00 ดี 

15 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

16 7 8 7 7.33 0.58 ดี 

17 8 8 7 7.67 0.58 ดี 

18 7 8 7 7.33 0.58 ดี 

19 8 7 8 7.67 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 33 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช ้
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  ลทัธิคิวบิสม ์“คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต”  
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ  านวน 30 คน  (ต่อ) 
 

คนท่ี 
ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 

ของกระบวนการท างาน 
ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   
(S.D.) 

แปลผล 
1 2 3 

20 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

21 8 7 8 7.67 0.58 ดี 

22 7 8 7 7.33 0.58 ดี 

23 8 7 7 7.33 0.58 ดี 

24 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

25 7 8 7 7.33 0.58 ดี 

26 8 7 7 7.33 0.58 ดี 

27 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

28 8 7 7 7.33 0.58 ดี 

29 7 7 8 7.33 0.58 ดี 

30 7 8 7 7.33 0.58 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 7.53 0.50 ดี 
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ตารางท่ี 34 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช ้
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม “ความรักของฉนั” นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 ก่อนการทดลองจริง จ  านวน 30 คน   
 

คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของกระบวนการท างาน 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

แปลผล 
1 2 3 

1 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

2 8 8 9 8.33 0.58 ดี 

3 8 9 8 8.33 0.58 ดี 

4 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

5 8 8 9 8.33 0.58 ดี 

6 9 8 8 8.33 0.58 ดี 

7 9 8 8 8.33 0.58 ดี 

8 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

9 8 9 8 8.33 0.58 ดี 

10 9 9 8 8.67 0.58 ดี 

11 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

12 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

13 8 8 9 8.33 0.58 ดี 

14 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

15 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

16 7 8 7 7.33 0.58 ดี 

17 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

18 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

19 8 7 8 7.67 0.58 ดี 



248 

 

ตารางท่ี 34 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการท างานหลงัการใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม “ความรักของฉนั” นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 ก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน  (ต่อ) 
 

คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของกระบวนการท างาน 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

แปลผล 
1 2 3 

20 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

21 8 7 8 7.67 0.58 ดี 

22 8 8 9 8.33 0.58 ดี 

23 8 8 9 8.33 0.58 ดี 

24 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

25 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

26 8 7 7 7.33 0.58 ดี 

27 7 8 8 7.67 0.58 ดี 

28 8 7 8 7.67 0.58 ดี 

29 8 7 8 7.67 0.58 ดี 

30 8 8 8 8.00 0.00 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 7.99 0.38 ดี 
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ตารางท่ี 35 สรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรคก์ระบวนการท างานของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง      
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 

 

ท่ี 
ค่าเฉล่ีย  
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 
 

ล าดบัท่ี 

แผนท่ี 1  ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ 7.48 0.44 ดี 1 
แผนท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์ 7.53 0.50 ดี 2 
แผนท่ี 3  ลทัธินามธรรม 7.99 0.38 ดี 3 

ค่าเฉล่ียรวม 7.67 0.44 ดี  
 

ตารางท่ี 36  สรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรคก์ระบวนการท างานของนกัเรียนรายบุคคล 
 ท่ีเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปิน 
 ท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน 
 

 

คนท่ี 
ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบน  

แปลผล 
เซอเรียลลิสม ์ คิวบิสม ์ นามธรรม มาตรฐาน (S.D.) 

1 7.33 7.67 8.00 0.34 ดี 
2 7.33 7.33 8.33 0.58 ดี 
3 7.67 7.67 8.33 0.38 ดี 
4 7.67 8.00 8.00 0.19 ดี 
5 7.67 7.67 8.33 0.38 ดี 
6 7.67 7.67 8.33 0.38 ดี 
7 7.33 7.67 8.33 0.51 ดี 
8 8.00 7.33 8.00 0.39 ดี 
9 7.33 7.33 8.33 0.58 ดี 
10 7.67 8.00 8.67 0.51 ดี 
11 7.33 7.67 8.00 0.34 ดี 
12 7.67 7.33 8.00 0.34 ดี 
13 7.33 7.67 8.33 0.51 ดี 
14 7.00 7.00 8.00 0.58 ดี 
15 7.00 7.67 7.67 0.39 ดี 
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ตารางท่ี 36  สรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรคก์ระบวนการท างานของนกัเรียนรายบุคคล 
 ท่ีเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปิน 
 ท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน  (ต่อ) 
 

 

คนท่ี 
ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบน  

แปลผล 
เซอเรียลลิสม ์ คิวบิสม ์ นามธรรม มาตรฐาน (S.D.) 

16 7.00 7.33 7.33 0.19 ดี 
17 8.00 7.67 8.00 0.19 ดี 
18 7.33 7.33 8.00 0.39 ดี 
19 7.67 7.67 7.67 0.00 ดี 
20 7.67 7.67 8.00 0.19 ดี 
21 7.67 7.67 7.67 0.00 ดี 
22 7.33 7.33 8.33 0.58 ดี 
23 7.33 7.33 8.33 0.58 ดี 
24 8.00 8.00 7.67 0.19 ดี 
25 7.00 7.33 7.67 0.34 ดี 
26 7.33 7.33 7.33 0.00 ดี 
27 7.33 7.67 7.67 0.20 ดี 
28 7.33 7.33 7.67 0.20 ดี 
29 7.67 7.33 7.67 0.20 ดี 
30 7.67 7.33 8.00 0.34 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 7.48 7.53 7.99 0.33 ดี 
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ตารางท่ี 37 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะหลงัการใชแ้ผน 
 การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์“ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200”   
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน  
 

คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค ์
ของผลงานศิลปะ 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

1 2 3 
1 35 36 36 35.67 0.58 ดี 

2 38 38 40 38.67 1.15 ดี 

3 37 37 38 37.33 0.58 ดี 

4 39 39 41 39.67 1.15 ดี 

5 39 40 39 39.33 0.58 ดี 

6 39 39 40 39.33 0.58 ดี 

7 38 37 37 37.33 0.58 ดี 

8 41 41 40 40.67 0.58 ดี 

9 35 37 38 36.67 1.53 ดี 

10 39 39 38 38.67 0.58 ดี 

11 40 40 39 39.67 0.58 ดี 

12 40 40 39 39.67 0.58 ดี 

13 38 39 40 39.00 1.00 ดี 

14 39 40 40 39.67 0.58 ดี 

15 40 41 40 40.33 0.58 ดี 

16 39 40 38 39.00 1.00 ดี 

17 40 40 42 40.67 1.15 ดี 

18 40 40 39 39.67 0.58 ดี 

19 41 40 39 40.00 1.00 ดี 
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ตารางท่ี 37 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะหลงัการใชแ้ผน 
 การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ลทัธิเซอเรียลลิสม ์“ก าเนิดหิมพานต ์ยคุ ค.ศ. 2200”   
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน  (ต่อ) 
 

คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

1 2 3 
20 43 42 43 42.67 0.58 ดี 

21 40 41 39 40.00 1.00 ดี 

22 41 41 40 40.67 0.58 ดี 

23 39 39 39 39.00 0.00 ดี 

24 40 42 40 40.67 1.15 ดี 

25 38 39 40 39.00 1.00 ดี 

26 40 40 39 39.67 0.58 ดี 

27 39 40 40 39.67 0.58 ดี 

28 40 40 41 40.33 0.58 ดี 

29 39 38 40 39.00 1.00 ดี 

30 43 40 39 40.67 2.08 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 39.41 0.80 ดี 
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ตารางท่ี 38 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะ  หลงัการใชแ้ผน 
 การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง     
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์ “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” นกัเรียน 
 กลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน 
 

คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

1 2 3 
1 40 38 38 38.67 1.15 ดี 

2 39 38 38 38.33 0.58 ดี 

3 39 40 41 40.00 1.00 ดี 

4 39 40 41 40.00 1.00 ดี 

5 40 40 41 40.33 0.58 ดี 

6 39 41 40 40.00 1.00 ดี 

7 40 39 40 39.67 0.58 ดี 

8 40 41 40 40.33 0.58 ดี 

9 38 40 39 39.00 1.00 ดี 

10 39 40 40 39.67 0.58 ดี 

11 39 40 40 39.67 0.58 ดี 

12 41 39 39 39.67 1.15 ดี 

13 40 39 38 39.00 1.00 ดี 

14 40 40 39 39.67 0.58 ดี 

15 41 40 42 41.00 1.00 ดี 

16 40 41 40 40.33 0.58 ดี 

17 42 40 43 41.67 1.53 ดี 

18 40 39 39 39.33 0.58 ดี 

19 39 40 40 39.67 0.58 ดี 

20 39 40 39 39.33 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 38 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะ  หลงัการใชแ้ผน 
 การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง     
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์ “คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” นกัเรียน 
 กลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน  (ต่อ) 
 

คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

1 2 3 
21 39 39 39 39.00 0.00 ดี 

22 39 40 40 39.67 0.58 ดี 

23 41 40 40 40.33 0.58 ดี 

24 39 43 40 40.67 2.08 ดี 

25 40 41 41 40.67 0.58 ดี 

26 39 40 40 39.67 0.58 ดี 

27 40 40 41 40.33 0.58 ดี 

28 40 39 39 39.33 0.58 ดี 

29 40 40 39 39.67 0.58 ดี 

30 40 39 40 39.67 0.58 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 39.81 0.76 ดี 
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ตารางท่ี 39 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะ หลงัการใชแ้ผน 
 การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม  “ความรักของฉนั” นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 ก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน 
 

คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

1 2 3 
1 39 39 40 39.33 0.58 ดี 

2 43 44 42 43.00 1.00 ดี 

3 40 41 41 40.67 0.58 ดี 

4 44 43 44 43.67 0.58 ดี 

5 40 42 42 41.33 1.15 ดี 

6 40 42 42 41.33 1.15 ดี 

7 42 43 43 42.67 0.58 ดี 

8 40 42 44 42.00 2.00 ดี 

9 40 41 40 40.33 0.58 ดี 

10 44 44 44 44.00 0.00 ดี 

11 41 40 40 40.33 0.58 ดี 

12 41 40 40 40.33 0.58 ดี 

13 40 40 40 40.00 0.00 ดี 

14 40 41 40 40.33 0.58 ดี 

15 42 43 43 42.67 0.58 ดี 

16 42 41 41 41.33 0.58 ดี 

17 43 44 44 43.67 0.58 ดี 

18 43 42 42 42.33 0.58 ดี 

19 44 45 45 44.67 0.58 ดี 

20 44 43 43 43.33 0.58 ดี 
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ตารางท่ี 39 แสดงผลการประเมินระดบัความคิดสร้างสรรคข์องผลงานศิลปะ หลงัการใชแ้ผน 
 การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 ลทัธินามธรรม  “ความรักของฉนั” นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 ก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน  (ต่อ) 
 

คนท่ี 

ผูใ้หค้ะแนนความคิดสร้างสรรค์ 
ของผลงานศิลปะ 

ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

1 2 3 
21 43 42 42 42.33 0.58 ดี 

22 42 42 42 42.00 0.00 ดี 

23 40 40 41 40.33 0.58 ดี 

24 43 44 43 43.33 0.58 ดี 

25 41 42 42 41.67 0.58 ดี 

26 40 40 42 40.67 1.15 ดี 

27 40 41 39 40.00 1.00 ดี 

28 41 40 40 40.33 0.58 ดี 

29 43 42 42 42.33 0.58 ดี 

30 40 40 41 40.33 0.58 ดี 

รวมค่ำเฉลีย่ 41.69 0.65 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257 

 

ตารางท่ี 40 สรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช ้
 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง      
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียน 
 กลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน 
 

 

ท่ี 
ค่าเฉล่ีย  

( ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 

แปลผล 
 

ล าดบัท่ี 

แผนท่ี 1  ลทัธิเซอเรียลลิสม ์ 39.41 0.80 ดี 1 
แผนท่ี 2  ลทัธิคิวบิสม ์ 39.81 0.76 ดี 2 
แผนท่ี 3  ลทัธินามธรรม 41.69 0.65 ดี 3 

ค่าเฉล่ียรวม 40.30 0.74 ดี  

 
ตารางท่ี 41 สรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของนกัเรียนรายบุคคลท่ีเรียน 
 โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน 
 

 

คนท่ี 
ค่าเฉล่ีย  ( ) ส่วนเบ่ียงเบน  

แปลผล 

เซอเรียลลิสม ์ คิวบิสม ์ นามธรรม 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1 35.67 38.67 39.33 1.95 ดี 
2 38.67 38.33 43.00 2.60 ดี 
3 37.33 40.00 40.67 1.77 ดี 
4 39.67 40.00 43.67 2.22 ดี 
5 39.33 40.33 41.33 1.00 ดี 
6 39.33 40.00 41.33 1.02 ดี 
7 37.33 39.67 42.67 2.68 ดี 
8 40.67 40.33 42.00 0.88 ดี 
9 36.67 39.00 40.33 1.85 ดี 
10 38.67 39.67 44.00 2.83 ดี 
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ตารางท่ี 41 สรุปผลการประเมินความคิดสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของนกัเรียนรายบุคคลท่ีเรียน 
 โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง    
 เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน  (ต่อ) 
 

 

คนท่ี 
ค่าเฉล่ีย  ( ) ส่วนเบ่ียงเบน  

แปลผล 

เซอเรียลลิสม ์ คิวบิสม ์ นามธรรม 
มาตรฐาน 
(S.D.) 

11 39.67 39.67 40.33 0.38 ดี 
12 39.67 39.67 40.33 0.38 ดี 
13 39.00 39.00 40.00 0.58 ดี 
14 39.67 39.67 40.33 0.38 ดี 
15 40.33 41.00 42.67 1.21 ดี 
16 39.00 40.33 41.33 1.17 ดี 
17 40.67 41.67 43.67 1.53 ดี 
18 39.67 39.33 42.33 1.64 ดี 
19 40.00 39.67 44.67 2.80 ดี 
20 42.67 39.33 43.33 2.14 ดี 
21 40.00 39.00 42.33 1.71 ดี 
22 40.67 39.67 42.00 1.17 ดี 
23 39.00 40.33 40.33 0.77 ดี 
24 40.67 40.67 43.33 1.54 ดี 
25 39.00 40.67 41.67 1.35 ดี 
26 39.67 39.67 40.67 0.58 ดี 
27 39.67 40.33 40.00 0.33 ดี 
28 40.33 39.33 40.33 0.58 ดี 
29 39.00 39.67 42.33 1.76 ดี 
30 40.67 39.67 40.33 0.51 ดี 

รวมค่าเฉล่ีย 39.41 39.81 41.69 1.22 ดี 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างผลงานนักเรียนและภาพการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
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ภาพท่ี 37    ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัลทัธิศิลปะ 
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ภาพท่ี -38  น าเสนอผลงาน 
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ภาพท่ี 39    บรรยากาศในการเรียน 
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ภาพท่ี 40    ผลงานนกัเรียนลทัธิเซอเรียลิสม ์ “ก าเนิดหิมพานตย์คุ คศ. 2200 
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ภาพท่ี 41    ผลงานนกัเรียนลทัธิคิวบิสม ์“คนในจกัรวรรดิเรขาคณิต” 
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ภาพท่ี 42    ผลงานลทัธินามธรรม  “ความรักของฉนั” 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ - นามสกุล นางสาวสายใจ  ตะพองมาตร 
ทีอ่ยู่ 92/7  หมู่  2  ต าบลตะกาง  อ าเภอเมืองตราด  จงัหวดัตราด  23000 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2526 โรงเรียนวดัสะพานหิน  จงัหวดัตราด 
 พ.ศ. 2529 โรงเรียนคีรีเวสรัตนูปถมัภ ์จงัหวดัตราด 
 พ.ศ. 2532 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  จงัหวดัตราด 
 พ.ศ. 2536 คณะศิลปกรรม  สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวทิยาลยัรังสิต   
 พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ และศึกษาศาสตร์   
  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวตัิการท างาน   
 พ.ศ. 2548 ครูผูช่้วย  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จงัหวดัระยอง 
 พ.ศ. 2551 ครู คศ. 1  โรงเรียนคลองพลูวทิยา จงัหวดัจนัทบุรี 
 พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั     ครู คศ. 2  วทิยฐานะช านาญการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  
   จงัหวดัตราด 


