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54253402 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ   : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู/ทัศนศิลป/สรางสรรคภาพวาด 
                     ปยะพงษ ทรงประวัติ  : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร.อุบลวรรณ  สงเสริม , ผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  และอ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน.         
295 หนา  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4    2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4     3) เพื่อทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนค
ติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   4) เพื่อประเมินกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซิ
นเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เกี่ยวกับ เปรียบเทียบผลการเรียนรูทัศนศิลป โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  กอนเรียนและหลังเรียน, การศึกษาความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด  

กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรมสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 เปนเวลา 12 ชั่วโมง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแผนกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด, แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู, แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด, และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในก ารสรางสรรคภาพวาด การ
วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%),  คาเฉล่ีย ( ), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test แบบ Dependent) และการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
ผลการวิจัยพบวา  

1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และบุคคลท่ีเกี่ยวของตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนเกิ ดการเปรียบเทียบ สมมุติ
ตนเปนสิ่งอ่ืน เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนมีความสุขเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยใชการวัดและประเมินผลใหครบทุกดาน พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิต
พิสัย เนนการประเมินโดยใหครูเปนผูประเมินและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันหนาชั้นเรียน ชื่นชมยินดีผลงานศิลปะ 

2.  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู พบวากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส มีคาความสอดคลองเทากับ 0.60-1.00 ประกอบดวย
เนื้อหา 1) รูปรางอิสระ  2) รูปรางเรขาคณิต     3) รูปทรง   4)  วรรณะสีรอน และ 5) วรรณะสีเย็น สําหรับองคประกอบของกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนค
ติกส  มีดังน้ี คือ ชื่อกิจกรรม มาตรฐานตัวชี้วัด เนื้อหากิจกรรม และสื่อ/อุปกรณการประเมินผลกิจกรรม แตละกิจกรรมแบงออกเปน 6 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี ขั้นท่ี 
1 การใหขอมูลของสถานการณ ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง ขั้นท่ี 3 การสมมุติตนเปนสิ่งอื่น ขั้นท่ี 4 การสรางภาพขัดแยง ขั้นท่ี 5                  
การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู 

3.  ผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรู พบวา ภาพรวมของกิจกรรม อยูในระดับดีคิดเปนรอยละ  61.42 นักเรียนมีความต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมอยาง
เต็มท่ีและมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรมเขาใจการใหขอมูลของสถานการณ สามารถท่ีจะเปรียบเทียบจากประสบการณตรงสมมุติตนเป นสิ่งอื่นได
ตามจินตนาการสรางภาพขัดแยงใหเกิดการแปลกใหมไดและเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผลไดชัดเจนสรางสรรคจากการเรียนรูท่ีดี มีการสอบถามเม่ือมีขอ
สงสัย ทํางานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด สามารถวาดภาพใหเกิดความแปลกใหมไดใชสีอยางสรางสรรค นักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็นในการเรียนรู  

4.  ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป พบวา 1) นักเรียนมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  2) นักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดอยูในระดับดีมาก 3) นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปอยูในระดับมาก
นักเรียนมีความสนุกในการเรียนวิชาทัศนศิลป เขาใจข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรูไดเปนอยางดี ชวยเกิดแนวคิดและมุมมองท่ีหลากหลาย นักเรียนแสดงออก
ดานการวาดภาพไดอยางอิสระกระบวนการเปรียบเทียบเกิดข้ึนระหวางเรียนศิลปะเปนสิ่งท่ีแปลกใหมนาสนใจมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูอากาศปลอดโปรง 
สามารถสรางสรรคภาพวาดได 
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The purpose of this research is 1) To study principle information in development of Art’s Learning Activities by Synectics Model for Support 

Ability in Create Drawing of Fourth Grade Students 2) To develop art’s learning activities by synectics model  for support ability in create drawing of fourth 

grade students 3) Try to implement the art’s learning activities by synectics model for support ability in create drawing of fourth grade students                     
4) To evaluate art’s learning activities by synectics model for support ability in create drawing of the fourth grade students  regarding evaluation of learning 

experiences. This is done by create learning activities by synectics model before and after learning classes as well as study the ability to create drawing of 

the fourth grade students. Moreover, it also helps to understand the opinions of students to synectics learning method for support in create drawing of fourth 

grade students.  

The sample of this research is fourth grade students at TangPhiroonTham School, Thavee wattana district, Bangkok for the total of 30 students 

in semester 1 academic year 2014 for the total of 12 hours. Research instruments consist of Lessan Plan unit art’s learning activities by synectics model for 

support ability to create drawing to evaluate the learning result, the evaluation form for create drawing and questionnaire form of fourth grade students 

regarding the art’s learning activities by synectics model to support the ability to create drawing. The data analysis uses percentage (%), mean ( ), standard 

deviation (S.D.), t-test dependent and Content Analysis. 

Research results  
1.  The research result from the basic information found that that fourth grade students and people who are related have the needs to have art’s 

learning activities by synectics model  for support the ability in create drawing. There has been activities which result in the students to begin the act of 

comparison. The activities results in the students to enjoy the learning as well as the students get to participate in the activities. There has been a 

measurement and evaluation in every area; such as, Cognitive, Psychomotor, and Affective. This is focusing on the teacher to be the one evaluate and create 

activities in front of the class room.  There were also times when teacher praise students for their arts which create new way of thinking and train the 

students to have more confidence in expressing their opinions.  

2.  The result of development of activities learning found that the art’s learning activities by synectics model concept is corresponding to 0.60-

1.00 which consist of 1) independent shape 2) geometric shape 3) shape 4) warm color complexion and cool color 5) complexion. For art learning activities by 

synectics model such as standard indication content of activities media/equipment and evaluation of activities .The components of activities can be divided 

into 6 steps; as follow, step 1 to give information of the situation, step 2 to compare from first-hand experiences, step 3 to make an assumption, step 4 to 

create contrast image, step 5 to compare and contrast rationally, and step 6 to be creative from the learning activities  

 3.  The result of the activities learning also found that : The overview of the activity is good Level  The percentage is 61.42 Students fully paid 

attention to the activities and participate in planning for better understanding of the situation. The students are able to compare their first-hand experiences to 

the assumptions and able to imagine the contrast image to create new changes. Additionally, they are also able to contrast rationally as a result of good 

learning experiences. They also participate and ask questions when they do not understand and they complete the task according to the time limit. The 

students also interest in independent shapes and geometric form as well as cool tone. The students work together and express their opinions in learning as a 

team  

 4.  The result of the evaluation to improve the learning activities found that 1) students have pretest and posttest is significantly in statistic level 

of .05 2) The students have ability to create drawing in an excellence level 3) students have opinions regarding learning in a higher level as students enjoy 

art’s learning activities and understand the steps of learning thoroughly. This helps create new approach and various ways of thinking as the students can 

express in drawing independently. The process in comparison occur between art and students are a new matter as well as the atmosphere assist in learning 

and able to create drawing.  
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