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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 (%),  คาเฉลี่ย ( ), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test แบบ Dependent) และการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
ผลการวิจัยพบวา  

1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และบุคคลท่ีเกี่ยวของตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนเกิ ดการเปรียบเทียบ สมมุติ
ตนเปนสิ่งอื่น 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
ดานการวาดภาพไดอยางอิสระกระบวนการเปรียบเทียบเกิดขึ้นระหวางเรียนศิลปะเปนสิ่งท่ีแปลกใหมนาสนใจมีบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูอากาศปลอดโปรง 
สามารถสรางสรรคภาพวาดได 
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PEYAPONG SONGPAVAT: THE DEVELOPMENT OF ART LEARNING ACTIVITIES  BY  SYNECTICS  MODEL  CONCEPT FOR 

SUPPORT ABILITY IN CREATE DRAWING OF THE FORTH GRADE STUDENTS.  THESIS  ADVISORS  OUBONWAN    SONGS ERM,                                  

Ph.D.   ASST.PROF. CHAIYOS   PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D ,  AND    WISUD PO NGERN ,Ph.D.  295  pp.      
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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กิจรุงเรือง อาจารย ดร.อภิณภัศ  จิตรกร อาจารย ดร. สรัญญา  จันทรชูสกุล   นางสาวมัลลิกา          
ยอดนารี  ที่กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือประกอบการวิจัย  ใหขอเสนอแนะ ใหขอคิดเห็น ทําให
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีคุณภาพ  

ขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา นางก่ิงแกว  ไทยธรรม  คณะผูบริหาร คณะครูทุก
ทาน และนักเรียน โรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรม ที่ใหการสนับสนุนในการทําวิจัย ใหคําแนะนําและให   
การชวยเหลือเปนกําลังใจที่ดี ตลอดจนความหวงใยท่ีมอบใหมา 
 ขอบคุณบิดา มารดา ที่มอบทุนทรัพย และสนับสนุนในการศึกษาตอคร้ังน้ี โดยมีญาติพี่นอง 
ที่นารัก พี่ ๆ และเพื่อนๆ หลักสูตรรุน 54 ในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศทุกทานท่ีใหกําลังใจท่ี
ดีเสมอมา 

หากวิทยานิพนธฉบับนี้กอใหเกิดประโยชนและคุณคา ผูวิจัยขอมอบคุณความดีทั้งมวลแกผู
ที่เกี่ยวของทั้งหมดท่ีทําใหวิทยานิพนธนี้ประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  11 (พ .ศ .2555-2559) ไดจัดทํา ข้ึน      
ในชวงเวลาท่ีประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม                  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงที่ผานมา ในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 8 – 10 สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกตใชอยาง
กวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งไดมีสวน
เสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคงทามกลางกระแส          
การเปล่ียนแปลงดังกลาว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกัน
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศ   
สูความสมดุลและย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) 

ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญตอการพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยไดนํามากําหนด
เปนเปาหมายในการจัดการศึกษา ดังท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 4 มาตรา 24 (2) และ (3) วา “ ใหสถานศึกษาฝกกระบวนการคิด การจัดการเผชิญหนากับ
สถานการณและการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขโดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง” 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2542 : 13) และในสวนของหลักสูตรการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหมีการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยกําหนดเปนจุดมุงหมายของหลักสูตร ขอ 2 วา “ ผูเรียนจะตองมีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน    
รักการอาน  รักการเขียน  และรักการคนควา ” (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545 :4) นอกจากน้ี
กระทรวงศึกษาธิการยังไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไวในมาตรฐานการศึกษาชาติ คุณภาพดานมาตรฐานท่ี 4 คือ ผูเรียนจะตองมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ซึ่งตรงกับ สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน, 2556) มาตรฐานท่ี 4.1 ผูเรียน       
มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ,2556) ผลจากการดําเนินการจัด
การศึกษาที่ผานมาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  พบวา นักเรียนระดับการศึกษา             
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ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถดานการคิดยังไมไดมาตรฐานเปนสวนใหญ โดย ไดทําการวิเคราะหผล
คะแนน ดังน้ี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจําปการศึกษา 
2555 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิชาศิลปะ คะแนนเฉลี่ย 52.27  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาศิลปะ 
คะแนนเฉลี่ย 43.31 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ,2556) และจากผลคะแนนรายวิชา
ทัศนศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรม อยูในเกณฑ
รอยละ 60 นักเรียนสวนใหญยังคิดวิเคราะหไดนอย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความสามารถ
ทางวิชาการอยูในระดับไมนาพอใจ มีทักษะการคิดตํ่ากวารอยละ 50 ผลการประเมินดังกลาวสะทอน
ใหเห็นวากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาดานการคิดของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สวนใหญยังไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานของชาติซึ่งนักการศึกษาไดกลาวถึงสาเหตุ
หลักที่ทําใหเด็กคิดไมเปนเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนครูเปนศูนยกลางและการสอน
ที่ใหความสําคัญความรูความจํามากกวาระบบการคิด จากปญหาดังกลาวจึงจําเปนท่ีจะตองมีการ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพดานการคิดโดยควรมีการศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริม
ความสามารถดานการคิดใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในการเรียนรู ในปจจุบันโลกไดมีการ
พัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วสิ่งใหมๆ วิทยาการตางๆ ไดเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
สงผลใหเกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตและสภาพแวดลอม มีพัฒนาการ        
อยางตอเนื่องโดยอาศัยผลผลิตจากความคิดสรางสรรคอันเกิดจากสติปญญาของมนุษย ความ คิด
สรางสรรคเปนกระบวนการทางสมองของมนุษยที่มีความสําคัญตอมวลมนุษยชาติที่จะทําใหมนุษย
เกิดการคนพบวิธีการแกปญหาใหมๆ สามารถคิดคนสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมไดตลอด มนุษยนั้น
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอมไปในทางที่สรางสรรคไดมนุษย     
จึงสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมโลกในปจจุบันไดอยางสะดวกสบายและมีความสุข  

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช  2551 ที่จัดทําข้ึนสําหรับทองถิ่นและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทาง              
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน             
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต         
ในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

สวนสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ไดเห็นความสําคัญตอการปฏิรูปการเรียนการสอน
โดย ไดมอบแนวนโยบายการเรียนรูแบบบูรณาการเพ่ือใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรูและการเรียนรูเพื่อ
แสวงหาความรูอยางยั่งยืนของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา , 2550: 2) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ตามมาตรา 24 ที่มุงฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ



3 
 

การเผชิญสถานการณและสามารถแสวงหาความรูเพื่อประยุกตความรูมาใชในการแกปญหา        
(กรมวิชาการ, 2544: 13)  

จากท้ังสองแนวคิดสอดคลองกับแนวการพัฒนาคนในสังคมคือ บุคคลทั่วไปมักยึดติดกับ   
วิธีคิดแกปญหาแบบเดิมๆ ของตนเองโดยไมคํานึงถึงความคิดของคนอ่ืน ทําใหการคิดของตนเองคับ
แคบและไมสรางสรรค บุคคลจะเกิดความคิดเห็นท่ีสรางสรรคแตกตางไปจากเดิมได หากมีโอกาส   
ไดลองคิดแกปญหาดวยวิธีการท่ีไมเคยคิดมากอน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเปนคนอ่ืนและถาย่ิงให
บุคคลจากหลายกลุมประสบการณมาชวยกันแกปญหา ก็จะย่ิงไดวิธีการท่ีหลากหลายข้ึน และ          
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  (กอรดอน,อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2552: 252) จึงไดเสนอใหผูเรียนมี
โอกาสคิดแกปญหาดวยแนวความคิดใหมๆ ที่ไมเหมือนเดิม ไมอยูในสภาพท่ีเปนตัวเอง ใหลองใช
ความคิดในฐานะท่ีเปนคนอ่ืน หรือเปนสิ่งอ่ืน สภาพการณเชนนี้จะกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด
ใหม ๆ ขึ้น วิธีการน้ีมีประโยชนมากเปนพิเศษสําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนและการพูดอยาง
สรางสรรค รวมท้ังการสรางสรรคงานศิลปะ เรียกวาวิธีสอนแบบซินเนคติกส  
 (ชาญ  จรุวงศรังสี, 2551)  ไดทําการศึกษาความความคิดสรางสรรคของนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาพบวาการเรียนการสอนศิลปะยังประสบปญหาอยูอีกมาก โดยเฉพาะดานการสอนของ
ครูซึ่งยังคงใชวิธีสอนแบบเดิมๆท่ีเคยปฏิบัติกันมาหรือสอนตามประสบการณของผูสอนไมไดยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ ไมไดสงเสริมการแสดงออกทางดานกระบวนการคิดและความคิดสรางสรรค 
บางคร้ังก็เนนทักษะฝมือมากเกินไป และยังพบอีกวากิจกรรมศิลปะในระดับประถมศึกษาครูผูสอน
ไมไดใชวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค ทําใหผูเรียนไมเกิดจินตนาการ
เทาท่ีควรนอกจากน้ียังพบอีกวาเม่ือนักเรียนพบปญหาในการปฏิบัติงานศิลปะ นักเรียนก็มักจะมี    
การแกไขปญหาในแนวทางเดิมๆ เมื่อผูเรียนไมสามารถแกไขปญหาไดก็จะรูสึกวาศิลปะเปนเร่ืองยาก 

องคประกอบของความคิดสรางสรรค  (กิลฟอรด อางถึงใน  ชาญณรงค  พรรุงโรจน, 2546 ) อธิบาย
ถึงสมรรถภาพทางสมองวาแบงเปน 3 มิติ คือ เนื้อหา วิธีการคิด และผลของการคิดซึ่งถาจะให
ผูเรียนนั้นเกิดความคิดสรางสรรคและจินตนาการน้ันจะตองใหผูเรียนเกิดการคิดริเร่ิมสรางสรรคสิ่ง
แปลกใหม ฝกใหผูเรียนคลองแคลงในการคิด มีความยืดหยุนใน  การคิด และ มีความละเอียดลออใน
การคิดความคิดสรางสรรค Creative Thinking (ชาญ จรุวงศรังสี,2551) กลาววา “ความคิด
สรางสรรค  (Creative Thinking) เปนสวนหน่ึงของงานในชีวิตประจําวันและการใชชีวิตสวนตัว
ของทุกคน  (กอรดอน อางถึงใน ชาญณรงค   พรรุงโรจน, 2546 )  ยังบอกอีกวาความคิดสรางสรรค
ไมใชสิ่งเรนลับไมใชพรสวรรคที่ตองมีมาแตกําเนิดแตความคิดสรางสรรคสามารถฝกฝนใหเกิดข้ึน
ไดมนุษย สามารถเพ่ิมความคิดสรางสรรคของเขาเพ่ือใชในการดําเนินชีวิตหรือการทํางานไมวาจะ
เปนสวนตัวหรือเปนแตโดยความเปนจริงแลวธรรมชาติของเด็กจะไมชอบการถูกสอนหรือการคิดท่ี
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เต็มไปดวยเหตุผลและมีกฎเกณฑที่แนนอนตายตัวเพราะกระบวนการคิดของเด็กจะใชสมองซีกขวา
เปนสวนมากซึ่งเปนการคิดแบบจินตนาการและความอ่ิมเอมใจ 

กิจกรรมศิลปะอยางหนึ่งที่ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคคือ การวาดภาพระบายสีเปนสวน
หนึ่งของศิลปะมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหเด็กทุกเพศทุกวัยไดมีโอกาสแสดงออกในรูปของ
จินตนาการคิดสรางสรรคอาจจะเหมือนหรือไมเหมือนธรรมชาติก็ไดการวาดภาพระบายสีเปนการ
เรียนรูที่ดีวิธีหนึ่งเพราะการที่เด็กวาดสิ่งตางๆไดอยางนอยก็ตองมีความสังเกตและทําความเขาใจแลว
สะทอนออกมาเปนภาพวาดไดแมวาภาพท่ีถายทอดออกมานั้นยังไมถูกสัดสวนท่ีเปนจริง                
อันเนื่องมาจากวุฒิภาวะของเด็กในแงของความคิดการแสดงออก เด็กจะใชความคิดสรางสรรค
ผลงานออกมาโดยจะแสดงออกเปนตัวของตัวเอง ไมควรใหเด็กไดคาดหวังในช่ือเสียง เกียรติยศ เด็ก
ควรจะสรางสรรคผลงานดวยความภูมิใจในการทํางาน ปญหาสังคมในปจจุบันมีการแขงขันกันใน
การแขงขันน้ันจะทําใหเด็กขาดคุณธรรมได ควรจะปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรม สามารถแกไขปญหา     
ที่เกิดข้ึนได เพราะสภาพสังคม มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยน
ปฏิรูปสังคมใหม ดังน้ันครูมีความจําเปนตองพัฒนาเด็กยุคศตวรรษท่ี 21 ใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดังนี้ 1) เปนนักคิดวิเคราะห 2) เปนนักแกปญหา 3) เปนนักสรางสรรค 4) เปนนักประสาน
ความรวมมือ 5) รูจักใชขอมูลขาวสาร 6) เปนผูเรียนรูดวยตนเอง 7) เปนนักสื่อสารครูพูดนอยเด็กพูด
มาก 8) ตระหนักรับรูสภาวะของโลก 9) เปนพลเมืองทรงคุณคา 10) มีพื้นฐานความรูเศรษฐกิจและ
การคลังคุณลักษณะอันพึงประสงคที่กลาวขางตนน้ี จะทําใหเปนคนโดยสมบูรณ มีความสมดุ ล                  
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม สามารถพัฒนาตนเอง และสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนได อยางสรางสรรค  

วิรุณ ตั้งเจริญ (2542) ไดกลาววา “ การมองศิลปะเด็ก ตองไมมองอยางเลื่อนลอยเพอฝน 

และตองตอบคําถาม เชิงปฏิบัติการ ใหไดปรัชญาสําหรับศิลปะเด็ก ตองกําหนด เปนปฏิบัติการเชิง
พฤติกรรมได และปฏิบัติการเชิงพฤติกรรม ก็ตองปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายได ไมเชนนั้นแลว 

ศิลปะเด็กจะกลายเปนความเพอฝน อยาเหมารวม ศิลปะเด็กกับศิลปะของศิลปน อยามองศิลปะเด็ก
อยางสายตา ของศิลปน และเด็กผูบริสุทธิ์นารักตัวนอย ๆ ก็ ไมใช “ศิลปน” เพราะมันคนละเร่ืองกัน                

ถาเด็กเขียนภาพเกง เปนศิลปน เด็กที่มีความสามารถ ดานอ่ืน ๆ ก็คงเปนนักวิทยาศาสตร 
นักภาษาศาสตร นักออกแบบ นักสังคมวิทยา ถาเชนนั้นเร่ืองคงยุง กันไปใหญความพยายามท่ีจะ
เกี่ยวของกับศิลปะเด็ก จึงตองทําความเขาใจกับความแตกตางและปญหาเหลาน้ีไมเชนนั้นแลว   

ความพยายามอาจจะกลายเปนความผิดพลาดไปก็ได  การแสดงออกทางศิลปะของเด็กนั้น
สภาพแวดลอม และวัฒนธรรม ไดสงผลตอการรับรูและความรูสึกนึกคิดของเด็กเปนอยางมาก     
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การแสดงออกทางศิลปะของเด็กมิใชเปนเพียงวุฒิภาวะ ทางความงาม  (Artistic maturity) เทาน้ัน   
แตยังแสดงถึงวุฒิภาวะทางการรูคิด (Cognitive maturity) อีกดวย”  (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2542: 134) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรูนั้นจึงตองใชวิธีสอนท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคเขา
มาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อที่ผูเรียนจะไดเกิดความคิดสรางสรรค ตามจินตนาการ
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส (วัชรา  เลาเรียนดี, 2554: 46) เปนยุทธวิธีการจัดการ
เรียนการสอนหนึ่งท่ีตั้งอยูบนความเชื่อที่วาผลสําเร็จของการแกปญหาอยูที่การใชความคิดท่ีไมเปน
หลักการและเหตุผล นําไปสูการแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล กระบวนการ การแกปญหาจึง
ประกอบไปดวย  การทําความคุนเคยกับสิ่งท่ีแปลกใหมหรือการทําสิ่ งท่ีแปลกใหมใหเปน
ความคุนเคย  วิธีดังกลาวจะใชการคิดแบบเปรียบเทียบอุปมาอุปมัยมากที่สุด  วิธีการสอน
กระบวนการคิดสรางสรรค  

ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอน
แบบซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของ จันทรจิรา นที (2548)   
ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมซินเนคติกส ที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลปพบวาหลังการจัดกิจกรรมซินเนคติกส นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป    
มีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึน โดยนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกส          
แบบอุปมาสรางมโนภาพมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพิ่มมากข้ึนอยางชัดเจนและนักศึกษา
ที่เขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกส แบบอุปมาโดยตรงมีพัฒนาดานความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึน
เล็กนอยแตมีคะแนนจากรูบริคสประเมินผลงานการออกแบบเพิ่มข้ึนโดยนักศึกษาท่ีเขาศึกษาใน
กิจกรรมซินเนคติกสแบบอุปมาโดยตรงมีคะแนนผลงานการออกแบบดานความคิดคลองเพ่ิมข้ึน
มากท่ีสุดและนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกส แบบอุปมาสรางมโนภาพมีคะแนนผลงาน
ออกแบบดานความคิดริเร่ิมและความคิดยืดหยุนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดนอกจากน้ีความคิดเห็นของ
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมซินเนคติกส มีความคิดเห็นตอ
กิจกรรมซินเนคติกสอยูในระดับเห็นดวยทุกรายการ  

 ความคิดสรางสรรคทางศิลปะคือความสามารถในการแสดงออกในผลงานทางศิลปะให
ออกมาในรูปแบบของความคิดแปลกๆใหมๆซึ่งเปนคุณสมบัติประจําตัวของคนทุกคนอาจจะมาก
หรือนอยตางกันขึ้นอยูกับองคประกอบของความคิดสรางสรรคที่แตละบุคคลมีคือความคลอง        
ในการคิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคความคิดยืดหยุนและความคิดละเอียดลออ ในทางเดียวกัน     
(Guilford 1850 อางถึงใน จารุวรรณ ปะกัง, 2551) กลาววาความคิดสรางสรรคเปนความสามารถ
พิเศษของมนุษยในการคิดหรือจินตนาการไดกวางไกลหลายทิศทางหลายแงมุมอยางอิสระเปน
ความคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) อันประกอบดวยความคลองแคลวในการคิด (Fluency) 
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ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) ความคิดริเร่ิม (Originality) ความละเอียดลออในการคิด 

(Elaboration) ลักษณะกระบวนการความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของ(Guilford) มีความเหมาะสม
กับพฤติกรรมการทํางานศิลปะ  

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ        
ในการสรางสรรคภาพวาด เปนวิธีการหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถ
ในการสรางสรรคใหกับนักเรียนไดโดยตรง จากปญหาขางตนดังกลาวทําใหผูวิจัยเลือกวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสที่สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดใหกับ
ผูเรียน ดังน้ันวิธีที่จะสามารถตอยอดความสามารถในการสรางสรรคของนักเรียนโดยไมสกัดก้ัน    
จึงถือไดวาเปนวิธีที่ดี วิธีซินเนคติกสเปนวิธีที่มุงสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน
โดยใชเทคนิคของการเปรียบเทียบอุปมาอุปมัยดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีซินเนคติกส
มาพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคของนักเรียนชวยใหนักเรียนรูจักตัวเองและพัฒนาข้ึน      
จนกลายเปนความภาคภูมิใจในตัวเอง 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาคนคว า เ ก่ียวกับ เ ร่ือง  การพัฒนากิจกรรมการเ รียนรูทัศนศิลป ดวย                    

วิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรค ภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด หลักการและ
งานวิจัยตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู มีรายละเอียดดังน้ี  

Gordon (1968) ซินเนคติกสเปนกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับ
ผูเรียน โดยนําเอาการเปรียบเทียบมาใหนักเรียนไดพิจารณาและเปรียบเทียบอยางละเอียดและเปน
ระบบ เมื่อการเปรียบเทียบมาถึงจุดหน่ึง ผูเรียนจะสามารถเสนอบทเรียนหรืองานของเขาในมิติ        
ที่แตกตางกันออกไปจากกรอบแนวคิดเดิมๆ ไดอยางเกิดผลเปาหมายหลักของการสอนคือ             
การฝกฝนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในบทเรียนในการแกปญหาหรือการคนคิดสิ่งใหมๆ 
ขึ้นมาโดยการใชการเปรียบเทียบมาเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรคแนวความคิด 

ทิศนา แขมมณี (2552) วิธีสอนแบบซินเนคติกส  มุงเนนใหผูเรียนเกิดกลไกการคิดความคิด    
2 ลักษณะ คือ ทําสิ่งที่คุนเคยใหแปลกใหมและทําสิ่งที่แปลกใหมใหเปนสิ่งที่คุนเคย โดยใชการอุปมา 
อุปมัย เปรียบเทียบจากลักษณะหรือหนาที่ของสิ่งที่เห็น ผูวิจัยไดเลือกทําสิ่งที่คุนเคยใหมีความแปลก
ใหม  ซินเนคติกสแบบที่ 1 เพื่อสรางผลงานท่ีแปลกใหมมีขั้นตอนดังน้ี 
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ขั้นที่ 1  การใหขอมูลของสถานการณ   
ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง 
ขั้นที่ 3 การสมมุติตนเปนสิ่งอื่น  
ขั้นที่ 4 การสรางภาพขัดแยง 

ขั้นที่ 5 การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล 
ขั้นที่ 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะระดับ
ประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปตามแนวคิดวิธีสอนแบบซินเนติกสเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ โดยมีขั้นตอนดังน้ี ศึกษาวิเคราะห
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน                    
ตั้งพิรุฬหธรรม  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ศึกษาเอกสารงานวิจัย  ตําราท่ีเกี่ยวกับการการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิดวิธีสอนแบบซินเนคติกส   ศึกษาความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบและ
เนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู  ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค        
วิธีสอนแบบซินเนคติกสจาก   1.ผู อํานวยการสถานศึกษา  2.  รองผู อํานวยการฝายวิชาการ                  
3.ครูหัวหนาฝายวิชาการ 4. ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ  5. ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และ
สํารวจความตองการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชวิธีการสัมภาษณ สอบถาม และ
ศึกษาขอมูลวิธีซินเนคติกส จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
              ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยนําผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มาพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส ประกอบดวย 1. ชื่อกิจกรรม 2. มาตรฐานตัวชี้วัด    

3. เน้ือหากิจกรรม 4. วิธีดําเนินกิจกรรม 5. สื่อ/อุปกรณ 6. การประเมินผลกิจกรรม จากน้ันประเมิน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาความ (IOC) แลวนํามาปรับปรุง
แกไข 

 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนํากิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาแลวไปใช
กับนัก เ รียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรง เ รี ยนตั้ ง พิ รุฬหธรรม  สํ า นักงาน เขตทวีวัฒนา                     
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู โดยประเมินดานผลการเรียนรูทัศนศิลป 
ประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด และประเมินเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความความสามารถในการสรางสรรค ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัยดังแผนภูมิ
ที่ 1 ดังนี ้
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
ดวยวิธีซินเนคติกส 

 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 
     ขั้นที่ 1 การใหขอมูลของสถานการณ   
     ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบจากประสบการณ    
                ตรง 
     ขั้นที่ 3 การสมมุติตนเปนส่ิงอื่น 

     ขั้นที่ 4 การสรางภาพขัดแยง 

     ขั้นที่ 5 การเปรียบเทียบขัดแยง 

                แบบมีเหตุผล 

     ขั้นที่ 6  การสรางสรรคจากการเรียนรู 
 

 
 

ผลการเรียนรูทศันศิลป 
 

ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
 

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมตีอกจิกรรมการ
เรียนรูทศันศิลปดวยวิธีซินเนคติกส 

แนวคิดทฤษฎีกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวธิีซินเนคติกส 
Gordon : 1968 , Joyce and Weill : 1996 ,  ทิศนา แขมมณี : 2552  

ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรูทัศนศลิปดวยวิธีซินเนคติกส 
1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ   2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
3. การทดลองจดักิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป   4. การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
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คําถามในการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  มีคําถามใน
การวิจัย ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานและความตองการเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป                       
ดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนอยางไร 

2. กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนอยางไร 

3. ผลการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนอยางไร 

4. ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ในประเด็น
ตอไปน้ี 

   4.1 ผลการเรียนรูทางทัศนศิลปหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
   4.2 ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด อยูในระดับใด 
   4.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดอยูในระดับใดและเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด  สําหรับนักเ รียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  4                     
มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
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2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

3. เพื่อทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

4. เพื่อประเมินกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดังตอไปน้ี 

   4.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางทัศนศิลป โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธี       
ซินเนคติกสนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  กอนเรียนและหลังเรียน 

   4.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 

   4.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอกิจกรรมการ
เรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ผูวิจัยกําหนดสมมุติฐานการวิจัย เร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธี                  
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4   ดังนี ้

1. ผลการเรียนรูทางทัศนศิลปของนักเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของนักเรียน อยูในระดับดี  
3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสอยูใน

ระดับมาก 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนต้ังพิรุฬห
ธรรม สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 4  หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 132 คน 
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 2. กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หอง 2  โรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรม จํานวน               
1 หองเรียน  30 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ใชหองเรียนเปน
หนวยสุม  

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  

3.1 ตัวแปรตน คือ กิจกรรมการเรียนรูทางทัศนศิลป 
 3.2 ตัวแปรตาม คือ  

   3.2.1    ผลการเรียนรูทางทัศนศิลป 
   3.2.2    ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

3.2.3     ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย
วิธีซินเนคติกส 

4. เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยคือเน้ือหาในวิชาทัศนศิลป ศ 14101 มาตรฐานตัวชี้วัด  ศ1.1 ป.4/1,      
ป.4/2,ป.4/3 ป.4/5 ป.4/6,ป.4/7,ป.4/8,ป.4/9 

 4.1 หนวยการเรียนรูที่  1  พื้นฐานงานศิลป 
 4.2 หนวยการเรียนรูที่  2  สอางคองครูปทรงศิลปะ 

 4.3 หนวยการเรียนรูที่  3  วรรณะสีบงชี้แสดงอารมณ 
5. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยคือ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ใชเวลาสอนสัปดาหละ        

1 ชั่วโมง จํานวน 12  สัปดาห รวมระยะเวลาการใชกิจกรรมการเรียนรู 12 ชั่วโมง 

  

นิยามศัพทเฉพาะ 
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป หมายถึง ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความ 

สามารถในการสรางสรรคภาพวาดใหมีความคิดริเร่ิมในการสรางสรรคผลงานท่ีแปลกใหม               
มีความกลาแสดงออกในการนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีความคิดยืดหยุนตอ
ผลงานศิลปะ มีความคิดละเอียดลออตอผลงานการวาดภาพระบายสีและรูหลักการจัดองคประกอบ
ภาพที่ดี  

วิธีซินเนคติกส หมายถึง ขั้นตอนท่ีมุงเนนการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียนมีการ
เปรียบเทียบ การสมมุติตนเปนสิ่งอ่ืน การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล ใหนักเรียนไดพิจารณา
อยางละเอียดและเปนระบบ และสรางสรรคผลงานจากการเรียนรูของผูเรียน 
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ผลการเรียนรูทัศนศิลป หมายถึง คะแนนดานความรูของผูเรียนเกี่ยวกับเน้ือหารายวิชา
ทัศนศิลป หนวยการเรียนรู เร่ือง สอางคองครูปทรงศิลปะและ วรรณะสีบงช้ีแสดงอารมณ ซึ่งวัดได
จากการทําแบบทดสอบปรนัยกอนเรียนและหลังเรียน 

ภาพวาด  หมายถึง  งานศิลปะที่แสดงออกดวยการวาดภาพระบายสี  และการจัด
องคประกอบความงามเพ่ือใหเกิดภาพ 2 มิต ิ  

ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด หมายถึง ภาพวาดมีความแปลกใหม สรางสรรค
จากการเรียนรู เกิดความคิดจินตนาการท่ีดี จัดองคประกอบภาพที่สมบูรณเกิดความสวยงาม 
สามารถแกปญหาในการทํางาน 

ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกของผูเรียน ที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธี      
ซินเนคติกส ความรูสึกดานเนื้อหาสาระ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนรู ดานการ
วัดและประเมินผล ดานบรรยากาศในการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับซึ่งประเมินจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรู 
ประโยชนท่ีไดรับ   

1.  นักเรียนเกิดทักษะการคิดสรางสรรคตามจินตนาการและวิเคราะหงานทัศนศิลปได 
2. นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการวาดภาพอยางสรางสรรคมีความคิดท่ีริเร่ิม               

สามารถแกปญหาในการทํางานไดอยางดี 
3. ความรูที่ไดจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหรายวิชาทัศนศิลปในระดับชั้นอ่ืนๆ ได 



 
 

บทที่  2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัย  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด  สําหรับนัก เ รียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  4                     
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยคนควาจาก หนังสือ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซึ่งผูวิจัยไดเรียบเรียงลําดับหัวขอดังนี้  

ตอนท่ี 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 กลุมสาระการ    

เรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) 
1.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     

(ทัศนศิลป) 
ตอนท่ี 2 ทฤษฎีการรับรูทางศิลปะ 

  2.1  ความหมายของศิลปะ 

  2.2  แนวคิดเก่ียวกับการสรางสรรคงานศิลปะ 

2.3  องคประกอบของการสรางสรรคงานศิลปะ 

2.4  ความหมายทฤษฎีการรับรูทางศิลปะ 
2.5  มโนทัศนทางการรับรูทางศิลปะ  

           2.6  หลักการการสอนศิลปะสําหรับเด็ก ตามแนวคิดทฤษฎีศิลปศึกษา  (DBAE) 

ตอนท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีซินเนคติกส         
  3.1  ความหมายของวิธีซินเนคติกส         
  3.2  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของวิธีซินเนคติกส         

3.3  สภาวะทางอารมณของความคิดสรางสรรคและกระบวนการของ  
       วิธีซินเนคติกส         
3.4 กลวิธีการจัดการเรียนรูของวิธีซินเนคติกส         
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ตอนท่ี 4  แนวคิดเกี่ยวกับผลงานสรางสรรค 
  4.1  ความหมายของผลงานสรางสรรค 
  4.2  ลักษณะของผลงานสรางสรรค 
  4.3  เกณฑในการพิจารณาและประเมินผลงานสรางสรรค 

ตอนท่ี 5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  5.1  งานวิจัยในประเทศ 

  5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 

ตอนท่ี 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2551 โดยกําหนด วิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอน
ในแตละดับ โดยกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละช้ันปไวใน
หลักสูตรแกนกลางและเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปน

มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกายความรูคุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปน       
พลโลกยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความรู
และทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพ 

จุดหมาย  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญามีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพจึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียนเม่ือจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานดังนี้ 

1.  มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคเห็นคุณคาของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.  มีความรูความสามารถในการสื่อสารการคิดการแกปญหาการใชเทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต 

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 
4.  มีความรักชาติมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลกยึดม่ันในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยการอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการดังนี ้
 1.  ความสามารถในการสื่อสารเปนความสามารถในการรับและสงสารมีวัฒนธรรมในการ
ใชภาษาถายทอดความคิดความรูความเขาใจความรูสึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรวมท้ังการเจรจา
ตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆการเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตองตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีตอตนเองและสังคม 
 2.  ความสามารถในการคิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะหการคิด
อยางสรางสรรคการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดเปนระบบเพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3.  ความสามารถในการแกปญหาเปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆท่ี
เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและขอมูลสารสนเทศเขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคมแสวงหาความรูประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ตอตนเองสังคมและสิ่งแวดลอม 

 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิตเปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันการเรียนรูดวยตนเองการเรียนรูอยางตอเน่ืองการทํางานและการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ
อยางเหมาะสมการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและการรูจัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
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5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู  การสื่อสาร
การทํางานการแกปญหาอยางสรางสรรคถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะเปน
พลเมืองไทยและพลโลกดังนี ้
 1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
 2.  ซื่อสัตยสุจริต 

 3.  มีวินัย 

 4.  ใฝเรียนรู 
 5.  อยูอยางพอเพียง 

 6.  มุงมั่นในการทํางาน 

 7.  รักความเปนไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 

นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตาม
บริบทและจุดเนนของตนเอง 

มาตรฐานการเรียนรู 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุลตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูดังนี้ 
 1.  ภาษาไทย 
 2.  คณิตศาสตร 
 3.  วิทยาศาสตร 
 4.  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6.  ศิลปะ 

 7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 8.  ภาษาตางประเทศ 
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 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรูและปฏิบัติไดรวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น
ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรูมีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรมนําไปใชในการกําหนด
เนื้อหาจัดทําหนวยการเรียนรูจัดการเรียนการสอนและเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพผูเรียน 

1.  ตัวชี้วัดช้ันปเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละช้ันปในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปที่1–มัธยมศึกษาปที่3)             

2.  ตัวชี้วัดชวงช้ันเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปที่ 4- 6) 

 

สาระมาตรฐานการเรียนรูศิลปศึกษา 
 สาระท่ี1ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการและความคิดสรางสรรควิเคราะห
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลปถายทอดความรูสึกความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชมและ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ศ 1.2   เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลปประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคา
งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทยและสากล 

 

ตารางที่ 1 โครงสรางเวลาเรียนกลุมสาระศิลปะ ระดับประถมศึกษา 

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

     เวลาเรียน 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 80 80 80 80 80 80 
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คุณภาพผูเรียนการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) 
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 1.  รูและเขาใจเกี่ยวกับรูปรางรูปทรงและจําแนกทัศนธาตุของสิ่งตางๆ  ในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปมีทักษะพ้ืนฐานการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานวาดภาพระบายสี
โดยใชเสนรูปรางรูปทรงสีและพ้ืนผิวภาพปะติดและงานปนงานโครงสรางเคลื่อนไหวอยางงายๆ
ถายทอดความคิดความรูสึกจากเร่ืองราวเหตุการณชีวิตจริงสรางงานทัศนศิลปตามท่ีตนช่ืนชอบ
สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง 

 2.  รูและเขาใจความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวันท่ีมาของงานทัศนศิลป         
ในทองถิ่นตลอดจนการใชวัสดุอุปกรณและวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 
 3.  รูและเขาใจแหลงกําเนิดเสียงคุณสมบัติของเสียงบทบาทหนาท่ีความหมายความสําคัญ
ของบทเพลงใกลตัวท่ีไดยินสามารถทองบทกลอนรองเพลงเคาะจังหวะเคลื่อนไหวรางกาย               
ใหสอดคลองกับบทเพลงอานเขียนและใชสัญลักษณแทนเสียงและเคาะจังหวะแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับดนตรีเสียงขับรองของตนเองมีสวนรวมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจําวัน 

 4 .   รูและเขาใจเอกลักษณของดนตรีในท องถิ่นมีความช่ืนชอบเห็นความสํา คัญ                       
และประโยชนของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น 
 5.  สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆสามารถแสดงทาทางประกอบจังหวะเพลง
ตามรูปแบบนาฏศิลปมีมารยาทในการชมการแสดงรูหนาท่ีของผูแสดงและผูชมรูประโยชนของ    
การแสดงนาฏศิลปในชีวิตประจําวันเขารวมกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกับวัย 

 6.  รูและเขาใจการละเลนของเด็กไทยและนาฏศิลปทองถิ่นช่ืนชอบและภาคภูมิใจ               
ในการละเลนพ้ืนบานสามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีพบเห็นในการละเลนพ้ืนบานกับการดํารงชีวิตของคน
ไทยบอกลักษณะเดนและเอกลักษณของนาฏศิลปไทยตลอดจนความสําคัญของการแสดงนาฏศิลป
ไทยได 
 

จบชั้นประถมศึกษาปที่6 

 1.  รูและเขาใจการใชทัศนธาตุรูปรางรูปทรงพ้ืนผิวสีแสงเงามีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ
อุปกรณถายทอดความคิดอารมณความรูสึกสามารถใชหลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลน้ําหนัก
แสงเงาตลอดจนการใชสีคูตรงขามท่ีเหมาะสมในการสรางงานทัศนศิลป๒มิติ๓มิติเชนงานสื่อผสม
งานวาดภาพระบายสีงานปนงานพิมพภาพรวมทั้งสามารถสรางแผนภาพแผนผังและภาพประกอบ
เพื่อถายทอดความคิดจินตนาการเปนเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณตางๆและสามารถเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการท่ีแตกตางกันเขาใจปญหา   
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ในการจัดองคประกอบศิลปหลักการลดและเพิ่มในงานปนการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป       
ของตนรูวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้นตลอดจนรูและเขาใจคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิต   
ของคนในสังคม 

 2.  รูและเขาใจบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคมอิทธิพลของความเชื่อ
ความศรัทธาในศาสนาและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 

 3.  รูและเขาใจเกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงรองเคร่ืองดนตรีและบทบาทหนาท่ีรูถึงการเคลื่อนที่
ขึ้นลงของทํานองเพลงองคประกอบของดนตรีศัพทสังคีตในบทเพลงประโยคและอารมณของบท
เพลงท่ีฟงรองและบรรเลงเคร่ืองดนตรีดนสดอยางงายใชและเก็บรักษาเคร่ืองดนตรีอยางถูกวิธีอาน
เขียนโนตไทยและสากลในรูปแบบตางๆรูลักษณะของผูที่จะเลนดนตรีไดดีแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับองคประกอบดนตรีถายทอดความรูสึกของบทเพลงที่ฟงสามารถใชดนตรีประกอบกิจกรรม
ทางนาฏศิลปและการเลาเร่ือง 

 4.  รูและเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมตางๆเร่ืองราวดนตรีในประวัติศาสตรอิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรีรูคุณคาดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมตางกันเห็นความสําคัญในการอนุรักษ 
 5.  รูและเขาใจองคประกอบนาฏศิลปสามารถแสดงภาษาทานาฏยศัพทพื้นฐานสรางสรรค
การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลปและการละครงายๆถายทอดลีลาหรืออารมณและสามารถ
ออกแบบเคร่ืองแตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงงายๆเขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป
และการละครกับสิ่งท่ีประสพในชีวิตประจําวันแสดงความคิดเห็นในการชมการแสดงและบรรยาย
ความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลป 
 6.  รูและเขาใจความสัมพันธและประโยชนของนาฏศิลปและการละครสามารถเปรียบเทียบ
การแสดงประเภทตางๆของไทยในแตละทองถิ่นและสิ่งที่การแสดงสะทอนวัฒนธรรมประเพณีเห็น
คุณคาการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระท่ี1ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการและความคิดสรางสรรควิ เคราะห

วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลปถายทอดความรูสึกความคิดตองานศิลปะอยาง
อิสระช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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ตารางที่ 2 มาตรฐาน ศ 1.1 สาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ระดับประถมศึกษา 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.4 

 

1. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง
รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงาน
ทัศนศิลป 

รูปรางรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
งานทัศนศิลป 

2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสี
วรรณะอุนและสีวรรณะเย็นที่มีตอ
อารมณของมนุษย 

 อิทธิพลของสีวรรณะอุนและวรรณะเย็น 

3. จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตางๆใน
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป
โดยเนนเร่ืองเสนสีรูปรางรูปทรงพื้นผิว
และพ้ืนที่วาง 

 เสนสีรูปรางรูปทรงพื้นผิวและพื้นที่วาง 

ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 

4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุอุปกรณ
สรางสรรคงานพิมพภาพ 

 การใชวัสดุอุปกรณสรางงานพิมพภาพ 

5. มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุอุปกรณ
สรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 

 การใชวัสดุอุปกรณในการวาดภาพระบายสี 

6. บรรยายลักษณะของภาพโดยเนนเร่ือง
การจัดระยะความลึกน้ําหนักและแสงเงา
ในภาพ 

 การจัดระยะความลึกน้ําหนักและแสงเงา 

ในการวาดภาพ 

7.  วาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุน
และสีวรรณะเย็นถายทอดความรูสึกและ
จินตนาการ 

 การใชสีวรรณะอุนและใชสีวรรณะเย็นวาด
ภาพถายทอดความรูสึกและจินตนาการ 

8. เปรียบเทียบความคิดความรูสึกที่
ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเอง
และบุคคลอ่ืน 

ความเหมือนและความแตกตางในงาน
ทัศนศิลปความคิดความรูสึกท่ีถายทอดในงาน
ทัศนศิลป 
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ตารางที่ 2 มาตรฐาน ศ 1.1สาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ระดับประถมศึกษา (ตอ) 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.4 

 

9. เลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ
ความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป 

การเลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ
ความรูสึก 

 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป  

มาตรฐาน ศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลปประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคา            
งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

 

ตารางท่ี 3 มาตรฐาน ศ 1.2 สาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ระดับประถมศึกษา 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.4 1. ระบุและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป
ในเหตุการณและงานเฉลิมฉลองของ
วัฒนธรรมในทองถิ่น 

 งานทัศนศิลปในวัฒนธรรมทองถิ่น 

2. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลปที่มา
จากวัฒนธรรมตางๆ 

 งานทัศนศิลปจากวัฒนธรรมตางๆ 
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หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

ความสําคัญของศิลปะ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมี
จินตนาการทางศิลปะช่ืนชมความงามมีสุนทรียภาพความมีคุณคาซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย
กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกายจิตใจสติปญญาอารมณสังคมตลอดจนการ
นําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอมสงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองอันเปนพ้ืนฐานในการศึกษา
ตอหรือประกอบอาชีพได มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจมีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิด
ความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนงตางๆ
ประกอบดวยสาระสําคัญคือ 

  

ทัศนศิลป 
มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลปทัศนธาตุสรางและนําเสนอผลงานทางทัศนศิลปจาก

จินตนาการโดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสมรวมท้ังสามารถใชเทคนิควิธีการของศิลปนในการ
สรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพวิเคราะหวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลปเขาใจความสัมพันธ
ระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม     
ภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชมประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 

  มาตรฐานศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการและความคิดสรางสรรควิเคราะห
วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลปถายทอดความรูสึกความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชมและ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  มาตรฐานศ 1.2 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลปประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็น
คุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาไทยและสากล 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ 14101  รายวิชา  ทัศนศิลป   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                            
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  1   จํานวน  0.5   หนวยกิต   1 ชั่วโมง / สัปดาห                                  
   

รูลักษณะของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเพ่ือใชในงานทัศนศิลป เขาใจ
ในอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นที่มีผลตออารมณของมนุษย แยกทัศนธาตุ ในธรรมชาติ
และงานทัศนศิลป ใชความรูในเร่ืองของเสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิวและพื้นท่ีวางมาสรางเปน
ภาพวาดไดอยางสรางสรรค  

 มีการใชวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคงานวาดภาพระบายสีไดอยางถูกตอง จัดลักษณะ
ของภาพโดยใชเร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ําหนักและแสงเงา สามารถวาดภาพระบายสี โดยใชสี
วรรณะอุนและสีวรรณะเย็นถายทอดความรูสึกและจินตนาการมีทักษะในการพิมพภาพไดอยาง
สรางสรรค 

สรางสรรคผลงานตามจินตนาการ ชื่นชมผลงานผูอื่นเห็นคุณคาในงานศิลปะ 

 

 ตัวชี้วัด  
ศ1.1 ป.4/1  ป.4/2   ป.4/3  ป.4/5  ป4/6  ป.4/7  ป.4/8 

  

รวม  7  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา  ศ 14101  รายวิชา  ทัศนศิลป     กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                            
ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ภาคเรียนท่ี  2  จํานวน  0.5       หนวยกิต  1  ชั่วโมง / สัปดาห 

 

รูเขาใจเขาใจข้ันตอนในการพิมพภาพและใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตอง ถายทอดความคิด
ความรูสึกที่ผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอ่ืนได โดยการการเลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอด
อารมณ ความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป 

สรางงานทัศนศิลปในเหตุการณและงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในทองถิ่น สรางงาน
ทัศนศิลปที่มาจากวัฒนธรรมตาง ๆ สามารถใชเทคนิควิธีการของศิลปะในการสรางสรรคงานตาม
จินตนาการและความคิดสรางสรรค มีการวิเคราะหภาพวาดแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดความรูสึก 
ใชความคิดอยางอิสระ 

ชื่นชมและเห็นคุณคางานศิลปะ มีความรักชาติ  ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย             
ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสื่อสารการคิด
การแกปญหาและการใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี 
 

 ตัวชี้วัด  
ศ1.1  ป.4/4    ป.4/9 

ศ1.2  ป.4/1   ป.4/2 

  

รวม  4  ตัวชี้วัด 

 

สรุปไดวา การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะแบงออกเปนสาระการเรียนรู  3 สาระการ
เรียนรู 6 มาตรฐาน ไดแกสาระทัศนศิลปสาระดนตรีสาระนาฏศิลปในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการ
วิจัยในสาระทัศนศิลปมาตรฐานท่ี ศ 1.1 ตัวชี้วัด ศ1.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/5 ป.4/6,ป.4/7,ป.4/8,

ป.4/9 ใชในการจัดการเรียนรู 12 ชั่วโมง  ไดแกกิจกรรมการวาดภาพระบายสีเรียนรูเร่ืองเสนรูปราง
รูปทรงแสงเงาและสีรูปพื้นหลังการออกแบบการวาดภาพจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการวาด
ภาพจากประสบการณหรือเหตุการณในชุมชนและการวาดภาพประกอบเร่ืองราวจากจินตนาการ
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและทักษะปฏิบัติการวาดภาพระบายสี 
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ตารางที่ 4 โครงสรางรายวิชา 
รายวิชา   ทัศนศิลป     รหัสวิชา  ศ 14101                                               กลุมสาระการเรียนรู   ศิลปะ 

ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4      เวลาเรียน  20 ชั่วโมง             จํานวน  0.5  หนวยกิต           ภาคเรียนท่ี  1 

 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

1. ทัศนธาตุ ศ 1.1  ป.4/1  เปรียบเทียบ
รูปลักษณะของรูปรางรูปทรงใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและงาน
ทัศนศิลป 
ศ 1.1 ป.4/3 จําแนกทัศนธาตุของ
สิ่งตางๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
และงานทัศนศิลป  โดยเนนเร่ือง 
เสน สี รูปราง รูปทรง และพ้ืนผิว
และพ้ืนที่วาง 

ศ 1.1 ป.4/6  บรรยายลักษณะของ
ภาพ โดยเนนเร่ืองการจัดระยะ 
ความลึก น้ําหนัก และแสงเงาใน
ภาพ  

รูความหมายของเสน
ใ น ลั ก ษ ณ ะ ต า ง  ๆ 
เ ลื อ ก ใ ช  สี  รู ป ร า ง 
รูปทรง  พื้ นผิ วและ
พื้นที่วาง ในธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม  และงาน
ทั ศน ศิ ลป  ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม 

 

8 40 

 

2. สอางคองค
รูปทรง
ศิลปะ  

ศ 1.1 ป.4/1  เปรียบเทียบ
รูปลักษณะของรูปรางรูปทรงใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและงาน
ทัศนศิลป 
ศ 1.1 ป.4/5  มีทักษะพ้ืนฐานใน
การใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรค
งานวาดภาพระบายสี  
ศ 1.1 ป. 4/6  บรรยายลักษณะของ
ภาพ โดยเนนเร่ืองการจัดระยะ 
ความลึก น้ําหนัก และแสงเงาใน
ภาพ 

ใชวัส ดุ  อุปกรณ  ใน
งานวาดภาพระบายสี 
ไดอยางถูกตองบอกถึง
ความแตกตางระหวาง 
รู ป ร า ง  รู ป ท ร ง ใ น
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
และงานทัศนศิลป รู
แ ล ะ เ ข า ใ จ ใ น
ความหมายของเสนใน
ลักษณะตาง ๆ  

6 30 
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ตารางที่ 4 โครงสรางรายวิชา (ตอ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

3. วรรณะสี 
บงช้ีแสดง
อารมณ 

ศ 1.1 ป.4/2 อภิปราย
เกี่ยวกับ อิทธิพลของสี
วรรณะอุนและสีวรรณะ
เย็นที่มีตออารมณของ
มนุษย 
ศ 1.1 ป.4/5  มีทักษะ
พื้นฐานในการใชวัสดุ 
อุปกรณสรางสรรคงานวาด
ภาพระบายสี 
ศ1.1 ป.4/6 บรรยาย
ลักษณะของภาพ โดยเนน
เร่ืองการจัดระยะ ความลึก 
น้ําหนัก และแสงเงาใน
ภาพ 

 ศ 1.1 ป.4/7 วาดภาพ
ระบายสี โดยใชสีวรรณะ
อุน และสีวรรณะเย็น 
ถายทอดความรูสึกและ
จินตนาการ 

เขาใจในอิทธิพลของ
สีวรรณะ อุนและสี
วรรณะ เ ย็น  ที่ มี ต อ
ค ว า ม รู สึ ก แ ล ะ
อารมณของมนุษย 
เลือกใชสีวรรณะอุน 
และสีวรรณะเย็นได
อย า ง เหมาะสมกับ
ภาพที่ ใช  ถ ายทอด
ความคิดจินตนาการ
ไดอยางสรางสรรค 
 

6 30 

 

คะแนนเก็บ  80 

คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวม 20 100 

 

 

 



28 
 

ตารางท่ี 4 โครงสรางรายวิชา (ตอ) 
รายวิชา   ทัศนศิลป     รหัสวิชา  ศ 14101                                      กลุมสาระการเรียนรู   ศิลปะ 

ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4      เวลาเรียน  20 ชั่วโมง      จํานวน  0.5  หนวยกิต        ภาคเรียนท่ี  2 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

4 สรางสรรค
งานพิมพ  

ศ 1.1 ป.4/4 มีทักษะ
พื้นฐานในการใชวัสดุ 
อุปกรณสรางสรรคงาน
พิมพภาพ 

ศ 1.1 ป.4/5  มีทักษะ
พื้นฐานในการใชวัสดุ 
อุปกรณสรางสรรคงานวาด
ภาพระบายสี 
ศ 1.1ป. 4/6  บรรยาย
ลักษณะของภาพ โดยเนน
เร่ืองการจัดระยะ ความลึก 
น้ําหนัก และแสงเงาในภาพ 

ใชวัสดุ อุปกรณ สราง
งาน พิมพภาพ โดยใช
วัสดุที่หาไดในทองถิ่น
ส ร า ง ง า น อ ย า ง
สรางสรรค เชน กาน
ก ล ว ย  เ ป ลื อ ก ไ ม  
ใบไม 

6 20 

 

5 ภาพสวย
ตาม
จินตนาการ 

ศ 1.1 ป.4/6  บรรยาย
ลักษณะของภาพ โดยเนน
เร่ืองการจัดระยะ ความลึก 
น้ําหนัก และแสงเงาในภาพ 

 

ถ ายทอดความรูสึ ก
ตามจินตนาการโดยรู
ห ลั ก ก า ร จั ด ร ะ ย ะ
ความลึกของภาพ การ
ใชน้ําหนัก  ของแสง
เงาในการวาดภาพ   

6 40 

 

6 ศิลปะกับ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

ศ 1.2  ป.4/1 ระบุและ
อภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป ในเหตุการณและ
งานเฉลิมฉลองของ
วัฒนธรรมในทองถิ่น 

เขาใจในงานประเพณี
ประจําชุมชน  สราง
ง าน ทั ศน ศิ ลป ขอ ง
วัฒนธรรมในทองถิ่น   

4 20 
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ตารางที่ 4 โครงสรางรายวิชา (ตอ) 
รายวิชา   ทัศนศิลป     รหัสวิชา  ศ 14101                                      กลุมสาระการเรียนรู   ศิลปะ 

ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4      เวลาเรียน  20 ชั่วโมง      จํานวน  0.5  หนวยกิต        ภาคเรียนท่ี  2 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
คะแนน 

7 ทองถิ่นไทย 
ศิลปะไทย 

ศ 1.2  ป.4/2  บรรยาย
เกี่ยวกับงานทัศนศิลปที่มา
จากวัฒนธรรมตางๆ 

ศ 1.1 ป.4/6  บรรยาย
ลักษณะของภาพ โดยเนน
เร่ืองการจัดระยะ ความลึก 
น้ําหนัก และแสงเงาในภาพ 

อธิบายงานทัศนศิลป
จากวัฒนธรรมตาง ๆ 

4 20 

 

เวลาเรียน 20  

คะแนนเก็บ  80 

คะแนนสอบปลายภาค  20 

รวม 20 100 

 

เกณฑการวัดและประเมินผล 
การตัดสินผลการเรียน 

 กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสารมารถในการ
สรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กําหนดเกณฑการวัดและ
ประเมินผล สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 เพื่อตัดสินผล
การเรียนของนักเรียนดังนี ้

1. นักเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมด 

2. นักเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด แตละขอตองผานรอยละ 60 ขึ้นไป จึงจะถือ 

วาผานเกณฑ  
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การใหระดับผลการเรียน 

การตัดสินผลการเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใชระบบตัวเลข โดยกําหนดเกณฑการ
ตัดสินผานทีรอยละ 50 จากน้ันจึงใหระดับผลการเรียนที่ผานเปนระบบ ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
ซึ่งแสดงตามตารางเกณฑการใหระดับผลการเรียน ดังนี้  ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่  5  เกณฑการตัดสินผลการเรียน 

 

ระดับผลการเรียน ชวงคะแนนเปนรอยละ ความหมาย 
4 80-100 ดีเยี่ยม 

3.5 75-79 ดีมาก 

3 70-74 ดี 

2.5 65-69 คอนขางดี 
2 60-64 ปานกลาง 

1.5 55-59 พอใช 
1 50-54 ผานเกณฑขั้นต่ํา 

 

ตอนท่ี 2 ทฤษฎีการรับรูทางศิลปะ 
 

2.1   ความหมายของศิลปะและทัศนศิลป 
ความหมายของศิลปะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงผลแหง

ความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปลักษณตางๆใหปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความ
ประทับใจหรือความสะเทือนอารมณความอัจฉริยภาพพุทธิปญญาประสบการณรสนิยมและทักษะ
ของแตละคนเพื่อความพอใจความร่ืนรมยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีหรือความเช่ือทางศาสนา 

ศิลปะเปนคําที่มีความหมายทั้งกวางและจําเพาะเจาะจงท้ังนี้ยอมแลวแตทัศนะของแตละคน
แตละสมัยท่ีจะกําหนดแนวความคิดของศิลปะใหแตกตางกันออกไป   ศิลปะเปนสิ่งท่ีมนุษยสราง
ขึ้น ในสมัยโบราณนักปราชญไดใหความหมายของศิลปะ (Art) ไววาศิลปะคือสิ่งท่ีมนุษยสราง
ขึ้น ไมไดเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เพราะฉะนั้น ตนไม ภูเขา ทะเลนํ้าตก  ความงดงาม
ตางๆ  ตามธรรมชาติจึงไม เปนศิลปะ   สิ่งท่ีมนุษยสรางสรางข้ึนท้ังหลายก็ลวนแลวแตเปน
ศิลปะ ทั้งสิ้นไมวาจะเปนภาพวาด ภาพพิมพ งานปน งานแกะสลัก เสื้อผาอาภรณ เคร่ืองประดับท่ีอยู
อาศัย  ยานพาหนะ  เคร่ืองใชสอย ตลอดจนถึงอาวุธที่ใชรบราฆาฟนกันก็ลวนแตเปนศิลปะท้ังสิ้น 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2545:6-15)ไดสรุปประโยชน          
ของทัศนศิลปไวดังนี้ 
 1. เด็กไดแสดงออกอยางอิสระ สงเสริมภาพในการทํางาน ครูควรวางวัสดุอุปกรณไว           
ในที่ ๆ เด็กจะหยิบมาใชได และมีโอกาสเลือกหยิบไดตามความพอใจ ในขณะเดียวกันเด็กก็สามารถ 
แลกเปลี่ยนความคิดของตนกับเพ่ือนๆ ได 
 2.  เด็กมีสุนทรียภาพตอสิ่งแวดลอม เด็กรูจักช่ืนชมและมีทัศนคติที่ดี ตอสิ่งตางๆ เปนสิ่งท่ี
ควรไดรับการพัฒนา ซึ่งผูใหญควรทําตัวอยางโดยการยอมรับและช่ืนชมในผลงานของเด็ก โดยฝกให
เด็กเห็นวาทุก ๆ อยางมีความหมายสําหรับตัวเขา สงเสริมใหรูจักสังเกต เห็นสิ่งท่ีผิดแปลกในสิ่ง
ธรรมดาสามัญ ใหไดยินในสิ่งที่ไมเคยไดยิน และฝกใหเขาสนใจส่ิงตางๆ รอบตัว 

 3.  เด็กเกิดความพอใจและสนุกสนาน ในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมสรางสรรคตางๆ เด็กควรทํา
ตามความพอใจและมีความสนุกสนาน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน เปนโอกาสท่ีเด็ก
แสดงออกซึ่งความคิดของเขา  และเปนการพัฒนาภาษาไปดวยการเปดโอกาส ที่ เด็กแสดง
ความสามารถทางสรางสรรค จะชวยใหเด็กตระหนักถึงคุณคาของความเปนมนุษย ชวยสงเสริมให 
เ ด็ ก มี กํ า ลั ง ใ จ  เ ข า ใ จ ว า ต น เ อ ง มี ค ว า ม คิ ด ท่ี ดี  แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห ล า ย อ ย า ง                             
( สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2545:6 –15 )       
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการสรางสรรคงานศิลปะ (ทัศนศิลป)  ความเปนมาของศิลปะและการ
สรางสรรค    
                มนุษยมีความปรารถนาในสิ่งตางๆ ไมมีที่สิ้นสุด  มีความตองการท่ีจะไดรับความสุขทาง
กาย สบายทางใจมักไมคอยพอใจในสิ่งที่มีอยู ชอบแสวงหาสิ่งใหมๆ อยูเสมอ  เมื่อพิจารณายอนหลัง
ไปยังอดีตกาลมนุษยมีความเปนอยูอยางงายๆ และสรางสิ่งตางๆ   ขึ้นมาเพ่ือใชสอยดวยความ
จําเปน ตอมามนุษยไดใชสติปญญาท่ีมีอยูเหนือสัตวทั้งปวงสรางสรรคสิ่งตางๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานในการดํารงชีพ การตอสูกับสิ่งตางๆ เพื่อความอยูรอด และความสะดวกสบายใน
การดํารงชีวิตจนเกิดเปนสิ่งตางๆ ที่เราสัมผัสไดในสมัยปจจุบัน  

      จุดเร่ิมตนของศิลปะ คือ การที่มนุษยตองประดิษฐและสรางสรรคสิ่งอํานวยความ
สะดวก  และเพ่ือความเปนอยูที่ปลอดภัย สําหรับการดํารงชีพและความอยูรอด ไดแก ที่พักอาศัย
อยางงายๆ  อาวุธท่ีสรางขึ้นอยางหยาบๆ สรางภาชนะท่ีทําจากเคร่ืองปนดินเผาอยางงายๆ   ลวนเปน
การใชความคิดสรางสรรคเ พ่ือแกปญหา  และตอบสนองความตองการของมนุษยในการ
ดํารงชีวิต  ซึ่งเปนไปในลักษณะท่ีแตกตางจากธรรมชาติ   ในระยะตอมา เมื่อมนุษยไดสัมผัสกับ
ปรากฏการณธรรมชาติ  ซึ่งบางเหตุการณเปนสิ่งท่ีเหนือคําอธิบายไดในยุคนั้น   ดวยความเกรงกลัว
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ในอิทธิฤทธิ์อํานาจของสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ จึงไดเกิดพิธีกรรมตางๆ  พัฒนามาเปนลัทธิความเชื่อ 
จนกลายเปนศาสนาในปจจุบัน  ศิลปะจึงไดถูกสรางสรรคขึ้นเพ่ือประกอบในพิธีกรรมตางๆ เหลา      
นี้ดวย  การสรางสรรคสิ่งตางๆ เหลาน้ี เปนรากฐานและแรงบันดาลใจใหมนุษยในสมัยตอมาสราง
งานที่มีลักษณะแปลก แตกตาง  และพัฒนาใหเกิดผลงานที่ดีขึ้นตอไป 

                การสรางสรรค เปนสิ่งท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค เปนการดําเนินการในลักษณะตางๆ
เพื่อให เกิดสิ่งแปลกใหมที่ไมเคยปรากฏมากอน สิ่งที่มีชีวิตเทาน้ันท่ีจะมีความคิดอยางสรางสรรคได 
ความคิดสรางสรรคเปนความคิดระดับสูง เปนความสามารถทางสติปญญาแบบหนึ่ง   ที่จะคิดได
หลายทิศทางหลากหลายรูปแบบโดยไมมีขอบเขต นําไปสูกระบวนการคิดเพ่ือสรางสิ่งแปลกใหม 
หรือเพื่อการพัฒนาของเดิมใหดีขึ้นทําใหเกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน เปนตัวของตัวเอง          
อาจกลาวไดวา มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในโลก ที่มีความคิดสรางสรรค  เนื่องจากต้ังแตใน
อดีตท่ีผานมา มีแตมนุษยเทาน้ันท่ีสามารถสรางสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเพ่ือใชประกอบในการดํารงชีวิต 
และสามารถพัฒนาสิ่งตาง ๆใหดีขึ้นกวาเดิม รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม 
พัฒนาประเทศ  และรวมถึงพัฒนาโลกท่ีเราอยูใหมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับมนุษยมากท่ีสุด   ในขณะ    
ที่สัตวชนิดตางๆ  ที่มีวิวัฒนาการมาเชนเดียวกับเรายังคงมีชีวิตความเปนอยูแบบเดิมอยางไมมีการ
เปลี่ยนแปลงมากกวาคร่ึงหนึ่งของการพบที่ยิ่งใหญของโลกไดถูกกระทําข้ึนมาโดยผาน “การคนพบ
โดยบังเอิญ” หรือการคนพบบางสิ่งขณะที่กําลังคนหาบางสิ่งอยู  การพัฒนาความคิดสรางสรรคของ
มนุษยจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การสรางสรรคอาจไมจําเปนตองย่ิงใหญถึงขนาดการพัฒนาบาง
สิ่งขึ้นมาใหกับโลกแตมีอาจเก่ียวของกับพัฒนาการบางอยางใหใหมขึ้นมา อาจเปนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ 
เพื่อตัวของเราเอง เมื่อ เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง เราจะพบวาโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับเรา
และในวิถีแหงการเปลี่ยนแปลงที่เราไดมีประสบการณกับโลก ความคิดสรางสรรคจึงมีความหมายท่ี
คอนข างกว างและสามารถนําไปใชประโยชนกับการผลิต  การสรางสรรคสิ่ งประดิษฐ
ใหมๆ กระบวนการวิธีการที่คิดคนขึ้นมาใหมเราคาดหวังวาความคิดสรางสรรคจะชวยใหการดําเนิน
ชีวิตและสังคมของเราดีขึ้นเราจะมีความสุข มากข้ึน โดยผานกระบวนการท่ีไดปรับปรุงข้ึนมาใหมนี้
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

 

2.3  องคประกอบของการสรางสรรคงานศิลปะ 

           การสรางสรรคจะประสบความสําเร็จเปนผลงานได   นอกจากตองอาศัยความคิดสรางสรรค
เปนตัวกําหนดแนวทางและรูปแบบแลว ยังตองอาศัยความสามารถท่ียอดเย่ียมของศิลปน ซึ่งเปน
ความสามารถเฉพาะตน เปนความชํานาญท่ีเกิดจากการฝกฝนและความพยายามอันนาท่ึง เพราะ
ฝมืออันเยี่ยมยอดจะสามารถสรางสรรคผลงานที่มีความงามอันเยี่ยมยอดได   นอกจากน้ียังตองอาศัย



33 
 

วัสดุ อุปกรณตางๆ มาใชในการสรางสรรคดวยเชนกัน วัสดุอุปกรณในการสรางสรรค แบงออกเปน
วัตถุดิบที่ใชเปนสื่อในการแสดงออก  และเคร่ืองมือที่ใชสรางสรรคใหเกิดผลงาน ตามความชํานาญ
ของศิลปนแตละคน  แนวทางในการสรางสรรคงานศิลปะของศิลปนแตละคน อาจมีที่มาจาก
แนวทางท่ีตางกัน   บางคนได รับแรงบันดาลใจจากความงาม   ความคิด   ความรูสึก   ความ
ประทับใจ  แตบางคนอาจสรางสรรคงานศิลปะเพื่อแสดงออกถึงฝมืออันเยี่ยมยอดของตนเอง เพื่อ
ประกาศความเปนเลิศอยางไมมีที่เปรียบปานโดยไมเนนที่เนื้อหาของงาน  และบางคนอาจสรางสรรค
งานศิลปะจากการใชวัสดุที่สนใจ โดยไมเนนรูปแบบและแนวคิดใด ๆ เลยก็ได 
 

จุดมงหมายของการสรางสรรค 
งานศิลปะสมัยปจจุบัน จะสรางสรรคงานศิลปะในรูปแบบที่หลาก  หลายมากข้ึนทําใหมี

ขอบขายกวางขวางมาก  แตไมวาจะเปนไปในลักษณะใดก็ตาม  งานศิลปะทุกประเภท จะใหคุณคาท่ี
ตอบสนองตอมนุษย ในดานท่ีเปนผลงานการแสดงออกของอารมณ   ความรูสึกและความคิด  เปน
การสื่อถึงเร่ืองราวท่ีสําคัญ หรือเหตุการณที่ประทับใจ   เปนการตอบสนองตอความพึงพอใจ ทั้ง
ทางดานจิตใจและความสะดวกสบายดานประโยชนใชสอยของศิลปวัตถุ 

จากแนวความคิดขางตน สรุปไดวา องคประกอบของการสรางงานศิลปะ เกิดจากการ
สรางสรรคผลงานของมนุษยโดยไดรับแรงบันดาลใจจากความงาม   ความคิด  ความรูสึก  ความ
ประทับใจศิลปะคือสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นจากจินตนาการเพื่อใหเกิดความงามและความพึงพอใจ
เปนผลงานท่ีเกิดจากการสรางสรรคจากภูมิปญญาของมนุษยที่ถายทอดออกมาโดยผานสื่อวัสดุ
เทคนิควิธีการตางๆมีคุณคาท้ังเน้ือหาเร่ืองราวและความหมายเมื่อไดพบเห็นหรือสัมผัสแลว
กอใหเกิดความพึงพอใจประทับใจและมีความสุข 

 

2.4  ความหมายทฤษฎีการรับรูทางศิลปะ 
กอนที่จะรูถึงความหมายของศิลปะสําหรับเด็กมารูจักและทําความเขาใจกับคําวา ศิลปะท่ี

มองเห็นได หรือเรียกวา ทัศนศิลป (Visual Art)  คือ  ศิลปะท่ีมีทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ  ศิลปะ 2 มิติ     
คือ งานศิลปะบนพื้นราบที่สามารถวัดความกวางและยาว  เชนภาพเขียน  ภาพพิมพ  ภาพท่ีมีระนาบ
รองรับ ฯลฯ ศิลปะ 3 มิติ คือ ศิลปะที่ปรากฏใหสามารถลูบคลําหรือมีความกวาง ความยาว ความสูง
หรือความหนา เชน รูปปน  รูปแกะสลัก รูปโครงสราง ฯลฯ   

เด็กสวนใหญโดยท่ัวไปจะสามารถมองเห็นและจดจําสิ่งตาง ๆ  ถายทอดลงบนงานศิลปะ    
ที่แตกตางกันตามพัฒนาการและความสนใจ ศิลปะเปนสิ่งท่ีเด็กแสดงพ้ืนฐานพัฒนาการตาม
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ธรรมชาติของเด็กไดดีและบอกถึงพัฒนาการของเด็กได  และศิลปะชวยสรางพัฒนาการการรับรู  
ดังนั้น 

ศิลปะเด็ก คือ ศิลปะที่เด็กแสดงออกตามสภาพความสนใจการรับรูและความพรอมของเด็ก
แตละคน โดยท่ีการแสดงออกนั้นจะแสดงออกดวยวิธีการอยางใดอยางหน่ึง  ผานวัสดุที่เหมาะสม 
และปรากฏเปนผลงานศิลปะที่รับรูไดดวยประสาทตา หรือที่เรียกวา ทัศนศิลป  เชน ภาพเขียน       
รูปปนแกะสลัก  ภาพพิมพเปนตน   

 

ความสําคัญของศิลปะสําหรับเด็ก 

 ความสําคัญของศิลปะสําหรับเด็ก ประการท่ีหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวในชีวิตบูรณาการ
ศิลปะไวดวยกัน ประการที่สอง ศิลปะสําหรับเด็กจะชวยพัฒนาสติปญญา อารมณ รางกาย ทักษะ
ทางสังคม และความคิดสรางสรรค (วิสูตร โพธเงิน,2556)  
 ศิลปะสําหรับเด็ก เปนการแสดงออกอยางอิสระ  การสรางรูปภาพ  การเลียนแบบวัตถุ
สิ่งแวดลอม การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกตามลักษณะเฉพาะตัวการสรางเสริมประสบการณ    
ที่กวางขวาง การกระตุนบุคลิกภาพดวยวิธีตาง ๆ รวมทังการโยงใยความคิดไปสูประสบการณ  
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมอันดีงามอีกดวย 

 การโยงความคิดไปสูประสบการณ สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมอันดีงาม นับเปนผล
พลอยไดจากการฝกปฏิบัติกิจกรรมทางศิลปะของเด็ก  ซึ่งการโยงความคิดจะเปนไปไดทั้งสองแง     
คือ  การที่เด็กโยงความคิดดวยตัวเขาเองในลักษณะการรับรู  การคิด  การแสดงออก และการช่ืนชม
ผลงาน  ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้เด็กไดโยงใยความคิดไปสูประสบการณ  สภาพแวดลอมและวัฒนธรรม
โดยตรง และอีกแงหนึ่ง การโยงความคิดจะเกิดจากการเสนอแนะ การพูดคุยและการวิพากษวิจารณ    
เด็กสามารถท่ีจะตรวจสอบโลกภายนอกไดอยางกวางขวาง  และสามารถพบเห็นขอแตกตางและ
ขอดีงามดวยตัวของเขาเอง  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  เปาหมายทางการศึกษาที่มุงใหเกิดการเรียนรู
เพื่อใหเกิดการตอบสนองหรือตอบรับตอบุคคล ความคิด และการซาบซึ้ง ยังเปนคุณคาและรสนิยม
อีกดานหนึ่ง  ซึ่งการเรียนการสอนทางดานศิลปศึกษาพึงไดตระหนักและสรางเสริมใหเกิดข้ึนกับเด็ก
ดวย 

 การปฏิบัติงานศิลปะของเด็กกอใหเกิดการเรียนรูทางศิลปะหลายดาน คือ 

1. เปนการทดลองสรางสรรคศิลปะผานวัสดุหลายชนิด 

2. เปนการแสดงออกซึ่งความคิดดวยการจัดวัสดุขึ้นใหม 
3. เปนการฝกปฏิบัติเพื่อชื่นชมกับกระบวนการทํางาน 

4. เปนการหวังผลเพ่ือชื่นชมกับผลงานข้ันสําเร็จ 
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5. เปนการเรียนรูเพื่อซาบซึ้งกับงานศิลปะ 

6. เปนการสรางความเขาใจวาผลงานศิลปะเปนสวนหน่ึงของสังคมและวัฒนธรรม 

7. เปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกสวนบุคคลใหสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมได 
   ลักษณะการเรียนรูทางศิลปะตามท่ีนักศิลปศึกษากลาวถึงขางตน อาจจะเกิดข้ึนกับเด็ก
เพียงอยางใดอยางหนึ่ง  หลายอยาง  หรือทั้งหมดก็ได  ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับระดับอายุของเด็กขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการเรียนรู และการจัดกิจกรรม 

 การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพยอมเกิดขึ้นไดดวยการเปดโอกาสใหเด็กไดสรางสรรคงานศิลปะ  
ตามความรูสึกนึกคิดสวนตัวของเขา ซึ่งจะมีคามากกวาวิธีการสอนและการสั่งงานในเชิงเผด็จการ  
เชน  การกําหนดความคิด  การกําหนดรูปแบบของกิจกรรม  หรือกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะ  ซึ่งกิจกรรมท่ีผูกมัดทางความคิดเชนนี้  ยอมไดงานเพ่ือตรวจสอบขอกําหนดและ
ตรวจสอบทักษะมากกวาคุณคาของศิลปะสรางสรรค   
 ทางดานการแสดงออกของเด็ก  ตองไมหวังผลเลิศวา เด็กจะสรางสรรคสิ่งแปลกใหมได
ตลอดเวลา  เพราะถาเราหวังผลรูปแบบ  เน้ือหา  และกลวิธีที่เปลี่ยนแปลงกาวหนาอยางมากเชนนั้น  
อาจจะทําใหการตีคางานของเด็กพลาดไปก็ได  เพราะการสรางสรรค  บางคร้ังจะตองผ านการฝก
ปฏิบัติระดับหนึ่ง  สรางรูปแบบเน้ือหา  และกลวิธีดวยวัสดุอุปกรณอยางใดอยางหน่ึง  ผานไปถึงจุด
อ่ิมตัวตามสมรรถภาพของเด็กแตละคนการสรางสรรคที่แปลกใหมจึงจะปรากฏข้ึนดวยเหตุนี้  
ชวงเวลาการฝกปฏิบัติและขีดการสรางสรรคของเด็กแตละคนจึงแตกตางกันออกไป 

 นอกจากน้ัน  การเรียนการสอนศิลปะยังควรจะตองสงเสริมการประเมินคุณคาใหเกิดข้ึนกับ
เด็กอีกดวย ทั้งการประเมินผลงานของตนเอง และการประเมินผลงานของผูอ่ืนซึ่งอาจจะเกิดจากการ
เปรียบเทียบผลงาน  และเกิดจาการซักถามพูดคุยอยางกวาง ๆ เชนการสงเสริมการประเมินคุณคา
เชนนี้  ควรเปนไปอยางเรียบงาย  คอยเปนคอยไป คอยเสนอแนะไปสูสิ่งท่ีดีกวาเพราะความคิดใน
การประเมินคุณคาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองและเปนระบบ  จากความคิดมีคุณคา
ไปสูการปฏิบัติงาน และคุณคาจากผลงานมีผลไปสูความคิด ซึ่งจะเปนวัฏจักรเชนน้ีตลอดไป 

  

2.5 มโนทัศนทางการรับรูทางศิลปะ (Art Perceptual Concept) 

การรับรูทางตา  ซึ่งไดแก การมองเห็น  สามารถแยกความหมายได 2 คํา กลาวคือ การมอง
หรือการดูสามารถจัดวาเปนการสงสายตาไปสูจุดใดจุดหน่ึง  ซึ่งเปนกระบวนการท่ีจะนําไปสูการ
เห็น การเห็นจึงเปนจุดหมายปลายทางของการรับรูสงไปยังสมองเกิดการเช่ือมโยงระหวาง
ประสบการณเดิมกับประสบการณใหม มะลิฉัตร  เอ้ืออานันท (2537) ไดกลาววา ดวงตาของคนเรา
นั้นสามารถรับรูจากสิ่งกระตุนเราไดประมาณ 180 องศาแตจุดโฟกัสของสายตาเราจะอยูบริเวณ
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กึ่งกลางของ 180 องศาน้ีเพียง 3 องศาเทาน้ันน่ันก็คือ บริเวณท่ีเราสามารถเห็นไดแจมชัดท่ีสุด 
เพราะฉะน้ันเราสามารถเห็นรายละเอียดตาง ๆ ของสิ่งท่ีเห็นไดเพียงเล็กนอย  การท่ีเราจะรับรู
รูปแบบตาง ๆ ไดทั้งหมด เราตองดยกยายจุดศูนยกลางแหงสายตาไปมา  เพราะสายตาสามารถรับรู
ผลงานศิลปะในลักษณะรวม ๆ เทานั้น  แตถาจะใหเขาใจถึงความหมายท่ีผลงานศิลปะน้ัน ผูชมตอง
ศึกษาแยกแยะ  ดูสวนประกอบยอยตาง ๆ ที่ผลงานช้ินนั้นจัดเรียบเรียงเขาดวยกัน   ซึ่งความตองการ
ทางการรับรูของมนุษยนั้น มักจะมีลักษณะการจัดสิ่งท่ีจะรับรูเปนสวนรวมหรือเปนหมวดหมู  
เพราะ ในการรับรูแตละคร้ัง  อวัยวะรับรูสัมผัสหลายอยางจะทํางานรวมกัน  คือ แทนที่จะรับรู
รายละเอียด เรามักจะรับรูสวนรวมไดมากกวานอกจากน้ีมนุษยยังรับรูทางดานคุณคาและการ
วิเคราะหควบคูไปดวย   
 

พัฒนาการทางดานการรับรูทางสายตา 
จากการศึกษาของโลวนเฟนด(Lowenfeld,1957) พบวามนุษยมีความแตกตางในการ

มองเห็นสิ่งตาง ๆรอบตัว  ซึ่งความแตกตางในการมองเห็นนั้นจะสังเกตไดอยางชัดเจนเมื่ออายุ 12 ป
ขึ้นไป  โดยสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กลุมท่ีการมองแบบทัศนะ (Visual mind) และกลุม
ที่มีการมองแบบ ผัสสะ (Haptic mind) 

1.  การมองแบบทัศนะ (Visual mind) คือ กลุมที่มีความเอนเอียง หรือชอบในการใชสายตา
ในการมองเปนหลักเพื่อนําไปสูความทรงจําซึ่งในการมองครั้งแรกนั้นจะมองเปนภาพรวมจากนั้นจึง
คอยศึกษาถึงรายละเอียดของภาพที่เห็นในการมองคร้ังที่สองนอกจากนี้ในการมองแบบทัศนะน้ันยัง
ชวยในเร่ืองของการระลึกภาพจดจําภาพหรือสรางภาพขึ้นมาเองจินตนาการไดเหมือนของเดิมจากท่ี
เคยเห็นอยางแมนยํา 
 ผูที่มีการมองแบบทัศนะนั้นจะเปนผูที่ใชสายตาในการมองอยางสังเกต  พิจารณาอยางพินิจ
พิเคราะห  ซึ่งจะมีความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดท่ีอยูรอบ ๆ ภาพท่ีมองเห็นทั้งหมดได
อยางเปนขั้นตอน โดยไมสนใจในสวนยอยสวนใดสวนหน่ึงเทาน้ัน จะวางตัวเสมือนผูสังเกตการณ  
และจัดสิ่งตาง ๆ ที่เห็นอยางเปนระบบ  หลังจากการพิจารณาอยางสังเกตแลวจึงนําสวนตางท่ีไดจาก
การสังเกตมาสรุปเปนภาพท่ีเกิดข้ึนเพื่อนําไปจดจําใวในสมอง การจดจําน้ีรวมไปถึงการจดจํา
ตําแหนงของสิ่งตาง ๆดวย แลวจึงสรางเปนจินตภาพขึ้น  เชน  การคลําหาสิ่งของในท่ีมืดขณะนํามือ
ไปลูบคลําวัตถุนั้นจะเกิดการสรางภาพในสมองและในใจข้ึน  ผูที่รับรูในลักษณะน้ีชอบที่จะใช
ประสาทสัมผัสทางดานอ่ืน ๆ 
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 2.  การมองแบบผัสสะ (Haptic mind) คือผูที่มีลักษณะการมองเฉพาะสวนที่สําคัญเทาน้ัน  
ไมสนใจรายละเอียดท่ีอยูรอบ ๆวัตถุ  ซึ่งถือวาเปนการมองอยางปกติทั่ว ๆ ไปนอกจากนั้นยังมี        
การนําความรูสึกสวนตัวที่ไดจากประสบการณเดิม  และการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือเขารวมใน         
การมองเห็นดวย  ผูที่มองในลักษณะน้ีจะขาดความสามารถในการระลึกภาพ  จดจําภาพ  หรือสราง
ภาพใหเหมือนจริงได  การสรางภาพจะเนนเฉพาะสวนที่สําคัญ  หรอสวนที่ตนเองสนใจเทานั้น 

ผูรับแบบผัสสะน้ัน เปนผูที่ใชสายตาในการมองแบบทั่ว ๆ ไปขาดความถนัดในการดูอยาง
สังเกตเพื่อนําไปจดจําอยางเปนขั้นเปนตอน  อีกทั้งยังไมสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดในเร่ือง
ของ พื้นที่ ลําดับ และสัดสวนที่ถูกตองได  ผูที่รับรูประเภทน้ีอาศัยความรูสึกของตนเองที่เคยมี
ประสบการณจากการสัมผัส หรือการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือในดานใดดานหน่ึง  หรือผอนคลาย
จากการสัมผัส  เชน ความแข็งความออน ความอบอุน ความหนาวเย็น เปนตนสิ่งเหลาน้ีเปนตัว
บังคับใหสายตาเพงมองภาพท่ีเคยไดรับประสบการณมากอน และสรางจินตภาพข้ึนมาจาก
จินตนาการดวย  การรับรูแบบผัสสะน้ีเปน การนําเอาประสบการณของตนเองไปผูกกับสิ่งแวดลอม
ที่ตนมองเห็นจากโลกภายนอก จึงไมสามารถที่จะสะทอนใหเห็นถึงรายละเอียดไดอยางชัดเจน 

ดังนั้นการรับรูทางศิลปะเปนการการรับรูทางสายตาหรือจากประสาทสัมผัสท่ีมีตอวัตถุจาก
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน สี แสง เงา ตําแหนงสัดสวนความเคลื่อนไหว รวมถึงการรับรูทางดาน
ความคิด ความรูสึก คุณคา และความงามโดยมีผลงานศิลปะเปนสื่อ  

 

ทฤษฎีการรับรูทางศิลปะ  
ทฤษฎีการรับรูทางศิลปะ ของอารนแฮม(Arnheim,1954) ไดรวมทฤษฎีศิลปะของเด็กหลาย

ทฤษฎีเขาดวยกันโดยยึดทฤษฎีของเพียเจตเปนหลักผสมกับทฤษฎีเกสตอลท และทฤษฎีการรับรู
ของตนเอง  อารนแฮมไดเสนอวา เด็กจะวาดภาพสิ่งท่ีเด็กเห็นแตจะวาดภาพหรือแสดงออกในสิ่งท่ี
เด็กรับรู  ซึ่งเปนภาพที่แตกตางไปจากลักษณะภาพจากการถายภาพผานกลองถายรูปเด็กและผูใหญ
พยามยามที่จะแสดงโครงสรางของวัตถุในลักษณะท่ีสื่อถึงวัตถุนั้น ๆ มีการพัฒนาจากรูปแบบงาย ๆ 
ไปสูรูปแบบที่ยุงยากซับซอนขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับลักษณะการรับรูของเด็กแตละคน จากการศึกษา
พัฒนาการของความซับซอนของรูปทรงทางดานศิลปะ  จะเปนลักษณะคูขนานกันระหวางความ
ซับซอนของรูปทรง และความสามารถในการรับรูและการเข าใจความซับซอนของงานศิลปะ  
หลักฐานการรับรูพบวามีพัฒนาการมาโดยกําเนิดเร่ิมตนจากความเขาใจลักษณะโครงสรางท่ีเดน
สะดุดตา   ในการพิสูจนกระบวนการรับรู (perceptual process) โดยไดตั้งสมมติฐานวา  การรับรู
เกิดข้ึนจากการบันทึกภาพรวมและรายละเอียดตาง ๆ  ที่แตละบุคคลมองเห็น  จากทดลองพบวา        
ผูสังเกตซ่ึงมีสมองท่ีปกติสามารถแยกแยะรูปสามเหล่ียมท่ีคลายคลึงกันได แตแตกตางในเร่ืองขนาด
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และสี สามารถวาดภาพสามเหลี่ยมท่ีมองเห็นออกมาเปนรูปทรงสามเหลี่ยมได  เนื่องจากการ
มองเห็นลักษณะเดนของโครงสรางโดยรวมเปนขอมูลพ้ืนฐานทางการรับรูแตภาพรูปสามเหลี่ยมท่ี
วาดออกมาน้ันจะมีความแตกตางกันในรายละเอียดตามโนทัศน จากการเขาใจรูปทรงอยางมีศิลปะ 
(artistic form) ของแตละบุคคล 

การรับรูทางศิลปะการมองเห็นรูปทรงท่ีเปนศิลปะและพยายามทําความเขาใจกับรูปทรงท่ี
มองเห็นน้ัน ๆ เชื่อมโยงไปถึงการทํางานของสมองระบบประสาท ซึ่งกําลังรับรูขอมูลตาง ๆ จาก
ประสาทสัมผัสอีกดวย  การรับรูทางศิลปะเปนการรับรูปริมาณหน่ึง  ที่ผูชมมีตอรูปทรงที่มองเห็น 
(Visual Form) ซึ่งรูปทรงท่ีมองเห็นจะมีสวนประกอบที่มองเห็น (Visual Elements) เปน
สวนประกอบที่กอใหเกิดคุณคา  และความสัมพันธกันใสวนรวมไดแก เสน รูปราง รูปทรง พื้นผิว สี 
เปนตนดวยความม่ีชีวิตชีวาตามโอกาสจะอํานวย  เมื่อไดรับรูแลว การรับรูตาง ๆ จะรวมตัวกันเปน
การสะสม (Funded Perception) และจะกลายเปนประสบการณทางสุนทรียภาพ(Aesthetic 

Experience)  ก็ตอเมื่อมีการรวมคุณคาของรูปทรงที่มองเห็น  
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะเด็ก  

โลเวนเฟลด (Lowenfeld,1957) เจาของแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะเด็กโดยให
ความสําคัญกับการแสดงออกตามความคิด  ตามความรูสึกของเด็กที่มีความแตกตางกันระหวาง
บุคคลซึ่งจะพัฒนาตามวัย และวุฒิภาวะ  ซึ่งสามารถแบงข้ันพัฒนาการศลิปะออกเปน 6 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นขีดเข่ีย (The Scribbling Stage) เปนข้ันของเด็กอายุประมาณ 2-4 ป ถือวาเปน
ขั้นพัฒนาการตอนตน  โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีเกี่ยวกับแบบแผนการเรียนรู  เจตคติ และสัมผัสดวย
ตนเอง  การแสดงวออกทางศิลปะเร่ิมครั้งแรกเมื่อ อายุ 18 เดือน ถึง 4 ป  โดยการเร่ิมขีดเคร่ืองหมาย
ตาง ๆ ลงบนกระดาษอยางไรจุดหมาย  ในชวงน้ีการแสดงออกดําเนินไปตามพัฒนาการทางกาย 
กลามเนื้อและสายตา  ระยะแรก เด็กยังไมวาดรูปตาง ๆ แตจะขีดเข่ียเปนเสนตาง  ๆ ลงบนกระดาษ
หรือพ้ืนที่ตาง ๆ การขีดเข่ียยังคงดําเนินตอไปจนกระทั่งสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได  จากน้ัน
การขีดเขี่ยจะมีลักษณะซ้ํา ๆ แบบเดิม และระยะน้ีเด็กจะมีความเจริญเติบโตทางกายรวดเร็วมาก ชวง
ทายของพัฒนาการข้ันนี้เด็กจะเร่ิมมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับรอยขีดเข่ียและเร่ิมพูดแสดงความคิด
จินตนาการออกมาเปนชื่อของสิ่งตาง ๆ อยางไรก็ตามในขั้นขีดเข่ียนี้ยังไมมีการใชชองไฟ  แตมักจะ
ขีดเขี่ยกระจายท่ัวกระดาษ  สวนการใชสีจะเปนไปเพ่ือความสนุกสนาน  และแสดงออกตาม
ประสบการณ  และการปรับตัวของเด็ก  โดยจะใชสีอุน และเปนอิสระ ไมมีการออกแบบ 



39 
 

 

                
ภาพที่ 1 ภาพวาดลายเสนของเด็ก 3 – 5 ป   
ที่มา : Andrew fisher , เขาถึงเมื่อ 24 มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก www.Superiorsites3.com 

/ nns99pesteffchild.  
ขั้นท่ี 2 ขั้นกอนเขียนภาพเปนเร่ืองราว (The Pre-schematic Stage)  เปนขั้นพัฒนาการ

ทางดานศิลปะของเด็กอายุประมาณ 4-7 ป ซึ่งเร่ิมเขาเรียนในโรงเรียนในโรงเรียนอนุบาล  และช้ัน
ประถม  เด็กจะเร่ิมพบความสัมพันธระหวางการขีดเข่ีย  และสิ่งแวดลอม รอบ ๆตัว  ภาพวาดของ
เด็กในวัยเร่ิมมีความสําคัญตอผูใหญ เพราะเร่ิมปรากฏเปนรูปเปนรางที่เขาใจไดวามีความสัมพันธกัน
สิ่งใด  ลักษณะการวาดที่สําคัญในวัยนี้ คือ  การใชรูปรางเรขาคณิตอยางงาย มา ประกอบกันเปน
รูปรางท่ัว ๆไป    แตสัดสวนยังไมถูกตองและเหมือนจริง  สัญลักษณที่นิยมวาดคร้ังแรก  คือรูปราง
คน  โดยมีศีรษะเปนลักษณะกลม ๆ แขนขาจะเปนเสนตรง  และยังไมรูจักการลอกเลียนแบบวัตถุ
ตาง ๆ การวาดภาพคนจึงเปนไปตามความคิด  ไมใชตามสายตามองเห็น  และจะวาดอวัยวะสวนที่
สําคัญตอประสบการณและอารมณ  ไมสามารถวาดสิ่งตาง ๆใหสัมพันธกันได จะวางภาพกระจายอยู
ทั่วไปทั้ง ขางบน ขางลาง หรือขาง ๆ   เด็กจะยึดถือตนเองเปนศูนยกลางของสิ่งตาง ๆ  จึงเรียนขั้นน้ี
วา ขั้นการยึดตนเปนศูนยกลาง 
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ภาพที่ 2 ภาพวาดลายเสนของเด็ก 3 – 5 (Egocentric)  
ที่มา : Matt Fussell art development stages , เขาถึงเมื่อ 24 มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก    
www.d.umn.edu/jbruter/Lowenf.html                                     
ขั้นท่ี 3 ขั้นการเขียนภาพอยางมีความหมาย (The schematic stage) เปนข้ันพัฒนาการดาน

ศิลปะของเด็กอายุประมาณ 7-9 ป  ในชวงนี้เด็กเขาใจความสัมพันธระหวางตนเอง  และสิ่งแวดลอม
มากข้ึนจะวาดสิ่งตาง  ๆ  เปนรูปรางท่ีแนนอนตามแบบแผนเฉพาะตัวของแตละคน   และ                    
มีความสัมพันธกับความรูสึก  อารมณและความคิดของเด็ก และจะวาดเฉพาะสิ่งท่ีมีความสําคัญตอ
เขา  มีการใชเสนเรขาคณิตแบบตาง ๆ ประกอบเปนรูปรางคน  และมีการวาดรายละเอียดของของ
อวัยวะตาง ๆ เชน คอ หู ผม ฯลฯ เม่ือเด็กอายุ 7 ปจะวาดเสื้อผาแทนรางกายของคนแตยังวาดทาทาง  
หรือการกระทําไมได   แตจะวาดคนยืนหนาตรงเทาน้ัน   สําหรับการใชชองไฟปรากฏวามี
ความสัมพันธระหวางวัตถุ  เชน ตนไมอยูบนพ้ืนดินสิ่งตางอยูบนพ้ืนดิน  ซึ่งเรียกวา การเขียนภาพ
บนเสนฐาน (Base line) เปนการบงช้ีวาเด็กเขาใจวาตนเองเปนสวนหน่ึงของสิ่งแวดลอม  แตยังไมมี
ความคิดรวบยอดเร่ืองภาพ 3 มิติ ภาพวาดจะมีลักษณะ 2 มิติ คือ มีเฉพาะความกวางและความยาว  
การใชสีเร่ิมมีความสัมพันธกับวัตถุ  อารมณ มีการใชสีออนแกเพียงเล็กนอย  เด็กจะวาดสิ่งตาง ๆ  
ซ้ํา ๆ กัน  ลักษณะการวาดภาพของเด็กวัยนี้ ที่มักจะพบ  คือ การเขียนภาพแบบพับกลาง ( folding 

over) ลักษณะของภาพวาดคลายกับพับกระดาษเปนสองตอน และใชเสนรอยพับเปนเสนกั้นกลาง
รูปเขียนจะต้ังฉากกับเสนฐานเสนบน  และมีลักษณะหัวตั้ง  แตสิ่งทีเด็กวาดลงบนเสนฐานเสนลาง
จะมีลักษณะหัวกลับ  การเขียนภาพกลางของเด็ก  เพราะเด็กเห็นความสําคัญของตนเองจึงเขียนภาพ
โดยยึดตนเองเปนศูนยกลาง  และวาดสิ่งตาง ๆ ใหสัมพันธกันตน ลักษณะอีกแบบหนึ่ง คือ การใช
วงกลมเปนเสนฐาน  และวาดรูปตาง ๆ หันดานบนช้ีออกไปจากรัศมี  และมีการเขียนภาพแบบ
เอ็กซเรย (x-ray picture) เปนภาพท่ีแสดงใหเห็นวาผูวาดมีปฏิกิริยาตอสิ่งตาง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายใน  ตามความตองการและอารมณของตนเอง  มากกวาจะวาดใหเหมือนจริงตามธรรมชาติ 
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ภาพที่ 3 ภาพวาดลายเสนของเด็ก 7 – 9 ป  
ที่มา : Lowenfeld’s Stagestic Development, เขาถึงเมื่อ 24 มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก 

www.pittwater.nsw.gov.au/children /vacation_careread _about_our_adventures  
ขั้นท่ี 4 ขั้นรวมกลุม(The gang Age) เปนขั้นพัฒนาการทางศิลปะของเด็กในชวงอายุ 

ประมาณ 9 – 12 ป วัยนี้เร่ิมมีการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ การแสดงออกทางเปลี่ยนจากการ
วัตถุตาง ๆ มาเปนการวาดที่มีความสัมพันธกับประสบการณ การวาดรูปคนเร่ิมเหมือนจริงมากขึ้น  
แตยังไมวาดภาพตามท่ีตนมองเห็น รูปคนเร่ิมแสดงความแตกตางระหวางเพศ  โดยมีผูชายสวม
กางเกง  และผูหญิงสวมกระโปรง  เคร่ืองแตงกายจะมีรอยพับยน  หรือลวดลาย ภาพคนมีลักษณะ
แข็งกระดางไมแสดงอาการเคลื่อนไหว  เพราะเด็ก ๆ ไมรูจักสังเกตรายละเอียด  มีการเปลี่ยนแปลง
การใชเสนฐานมาเปนเสนพื้นราบท่ีแสดงถึงการใชชองไฟที่เหมือนจริงมากข้ึน  เด็กจะเปลี่ยนแปลง
การวาดโดยมีตนไมขึ้นจากพ้ืนดิน  ทองฟาแผลงมาถึงดานลาง  แตเด็กไมมีความคิดรวบเกี่ยวกับ
ความลึก เขาจะวาดตนไมใหแผคลุมข้ึนไปบนทองฟาแสดงใหเห็นวาเด็กเร่ิมเขาใจความเหลื่อมล้ํากัน
ของวัตถุ และพัฒนาไปสูการวาดภาพ 3 มิติ เด็กเร่ิมใชสีสัมพันธ กับสีของวัตถุมากข้ึน  แตยังม่ีมี
ความพรอมในเร่ืองการใชสีกับบรรยากาศ เชน การใชสีแสดงระยะใกล ไกล การใชสีในท่ีมืดและท่ี
สวาง ฯลฯ ชวงนี้เร่ิมออกแบบเคร่ืองแตงกาย  และวัสดุเคร่ืองใชบางอยางแตยังไมเขาใจการออกแบบ
ที่แทจริง 
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ภาพที่ 4 ภาพวาดลายเสนของเด็ก 10 – 12 ป  
ที่มา : วิสูตร  โพธิ์เงิน, ศิลปะสําหรับเด็ก ประกอบการสอน (เอกสารรายวิชา 471 205  

สาขาวิชา  การประถมศึกษา รายวิชา หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร, 2556)    
ขั้นท่ี 5 ขั้นของการเขียนภาพเลียนแบบธรรมชาติ  (The Psedo Naturalistic Stage) เปน

ขั้นพัฒนาการทางศิลปะของเด็กในชวงอายุ 12 -14 ป  เปนชวงของเด็กท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางกาย  
และความคิดรวบยอดหลายประการ  การแสดงออกของเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกาย  และ
ความคิดรวบยอดหลายประการ  การแสดงออกของเด็กเร่ิมเหมือนจริงมากข้ึน  ขั้นนี้เปนชวงท่ีเด็ก
จะมีความคิดรวบยอด 2 แบบ คือพวกท่ีมีความคิดรวบยอดทางจักษุประสาท (visually minded) และ
พวกที่แสดงออกตามอารมณ และประสบการณ (non-visually minded) พวกน้ีจะพัฒนาความคิด
สรางสรรคแตกตางกันไปเฉพาะคน  เด็กหญิงจะเร่ิมมีความสนใจจากการวาดรูปคนที่แสดงความ
แตกตางระหวางเพศกอนเด็กชาย  การวาดภาพคนจะเหมือนจริงมากข้ึน เชน ทาน่ังยืน มีรอยยน 
รอยพับตามแสงเงา และทาทาง แสดงขนาดของวัตถุตามระยะใกลไกล เด็กชายมักสนใจในกิจกรรม
กีฬา และมักวาดรูปการตูนลอเพื่อน ๆ และครู แตเด็กยังไมพรอมท่ีจะวาดรูปตนเอง  การวาดภาพ
ของกลุมรับรูทางจักษุประสาทแสดงรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ ตามผลกระทบของบรรยากาศ  
สามารถวาดภาพแสดงระยะใกลไกลรวมไปถึงการใชสีตามระยะที่เห็นดวย  และเร่ิมเขาใจช องไฟ      
3 มิติ  ดานการออกแบบจะเนนในเร่ืองความสวยงามตามหลักสุนทรียภาพสวนพวกหลังจะสนใจ
เฉพาะรายละเอียดท่ีมีความสัมพันธ กับอารมณ และประสบการณโดยยึดจนเองเปนหลัก  และจะ
กลับไปสนใจเสนฐานอีก แตมีการพัฒนาการมากกวาข้ันกอน  การใชสีจะแสดงความรูสึก  และ
ประสบการณ  กลุมนี้จะออกแบบใหมีรายละเอียดในสวนที่มีความสําคัญตอเขา 
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ภาพที่ 5 ภาพวาดลายเสนของเด็ก 12 – 15 ป  
ที่มา : วิสูตร  โพธิ์เงิน, ศิลปะสําหรับเด็ก ประกอบการสอน (เอกสารรายวิชา 471 205  

สาขาวิชา การประถมศึกษา รายวิชา หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร, 2556)    
ขั้นท่ี 6 ขั้นการตัดสินใจ (The Period of Decision ) เปนข้ันพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก

ในชวงอายุ 14-17 ป การแสดงออกทางศิลปะของเด็กวัยนี้จะแสดงออกดวยตนเองอยางมีจุดมุงหมาย  
และมีความพยายามในการพัฒนาทักษะ  ในชวงนี้เด็กเปนอิสระจากผูใหญ  และเร่ิมมีความรักรักเพศ
ตรงขาม  การวาดภาพคนมีความใกลเคียงกับธรรมชาติ  และแสดงการกระทํา  เสื้อผามีรอบยับยน
ขณะกําลังเคลื่อนไหวไดเหมือนจริง  กลุมท่ีมีการรับรูทางจักษุประสาทจะวาดรูปรางคนที่มีสัดสวน
ทีถูกตองมากขึ้น และมีแสงเงา  เร่ิมมีการใชชองไปในการมอง  และจะวาดวัตถุเล็กลงตามระยะทาง 
มีการใชสีตามผลกระทบบรรยากาศ  และมีการใชสีออนแก  การออกแบบเปนไปตามหลัก
สุนทรียภาพ ความสมดุลย และทวงทํานอง ( rythmn) สวนกลุมท่ีแสดงออกตามอารมณ จะ
แสดงออกตามความประทับใจท่ีมีตอสิ่งน้ัน ๆ และยังคงแสดงออกโดยการใชเสนฐานและใชสี
สัมพันธกับอารมณ  การออกแบบเปนแนวนามธรรม(abstract) ทั้งสองกลุมจะออกแบบหนาท่ีของ
เคร่ืองใชตาง ๆ ทางอุตสาหกรรมได  
 

ทฤษฎีพัฒนาการการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก  
 เอ็ดวารดส (Ewards, 1999) ไดกลาวถึงพัฒนาการการแสดงออกทางศิลปะเด็กในชวงวัย  
ตาง ๆ ไวดังนี้ 
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ขั้นขีดเขี่ย (The scribbling stage) 
 เด็กอายประมาณ  1 ปกับ 6 เดือนจะสรางเคร่ืองหมาย(สัญลักษณ)ตาง ๆดวยตนเอง  โดย
การขีดเขียนแบบลวก ๆ หวัด ๆไปบนพื้นผิวทุกอยางท่ีสามารถทําได  ในตอนแรกของการขีดเขียน
เด็กจะมีลักษณะขีดเข่ีย  และจะเร่ิมชัดเจนเปนรูปเปนรางอยางรวดเร็ว  เด็กจะใชความเคลื่อนไหว
แบบขีดเข่ียอยางฉับไวรวดเร็ว  โดยการเคล่ือนไหวที่เกิดจากสวนตางของชวงแขน ไมวาจะเปน
หัวไหล แขน ขอมือ มือ และน้ิว  ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติ รูปทรงพื้นฐานท่ีไดสวนใหญจึงเปนรูป
วงกลม  
ขั้นการใชสัญลักษณ (The stage of symbols)  
 เด็กชวงอายุ 2 – 4 ป หลังจากขีดเขียนแบบหวัด ๆ ผานพนไปแลว เด็กจะคนพบพ้ืนฐานทาง
ศิลปะ  มีการวาดสัญลักษณแทนบางสิ่งบางอยางภาพนอกทั่วไป เชน จากภาพวงกลม เด็กจะเพ่ิมเติม
สัญลักษณเปน 2 วง  เพื่อแสดงถึงลูกนัยนตา  และเติมเสนท่ีแตกแขนงออกไปเพื่อแทนแขนและขา  
รูปแบบทางศิลปะจะเร่ิมซับซอนขึ้น  เนื่องจากเด็กวัยน้ีมีสติที่ไวตอรายละเอียด เด็กจะวาดภาพซ้ําไป
ซ้ํามา  และจะจําภาพเหลาน้ัน  เพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆเขาไปเร่ือย ๆ ซึ่งเปนวิธีการที่เด็กชอบทํา   
จนในที่สุดกลายเปนความทรงจําที่ถูกเก็บไว และจะถูกนํามาใชอยางสมํ่าเสมอในการวาดคร้ังตอไป 

ขั้นการวาดรูปบอกเรื่องราว (Pictures that tell stories)  
 เด็กอายุชวง 4 – 5 ป จะเร่ิมใชการวาดรูปภาพบอกเร่ืองราวในการแกปญหา เด็กจะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบพ้ืนฐานเล็กนอย  หรือท้ังหมด เพื่อถายทอดความหมายท่ีตั้งใจไวอยางรวดเร็ว  
ในภาพแสดงเร่ืองราวของเด็ก ๆนั้น อาจเปนเร่ืองราวหรือเปนภาพที่แสดงความตองการความ
ปรารถนาของเด็ก โดยผานรูปทรงท่ีแสดงถึงความหมายน้ัน ๆ ออกมาซึ่งเด็กในชวงวัยนี้ไมสามารถ
สรางคําหรือความเขาใจไดอยางเต็มที่ 
ขั้นวาดภาพทิวทัศน ( The landscape) 
 เด็กอายุ 5-6 ปจะมีพัฒนาการจับกลุมหมวดหมูของสัญลักษณพรอมเติมแตงภาพใหสมบูรณ
ขึ้นเร่ือยๆ เปนอีกครั้งที่เกิดกระบวนการวาดภาพซ้ําไปซ้ํามาและเด็กจะเรียนรูวาน้ันคือ สวนขอบลาง
ของกระดาษ  ทองฟา จะอยูสวนบน พื้นผิวที่วางเปลาของกระดาษแทนอากาศ เชนเด็กจะวาดรูป
พระอาทิตยใหอยูสวนบนของกระดาษวาดรูปตนหญาใหอยูสวนลางซึ่งเปนเสนที่ติดกับทองฟา    
ซึ่งกลายมาเปนเสนที่แสดงขอบเขตระหวางทองฟาและพ้ืนดิน 
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ขั้นระยะความซับซอน (The stage of complexity) 
 เด็กอายุชวง 9 -10 ป  จะพยายามแสดงรายละเอียดในภาพใหมากข้ึน  โดยคาดหวังใหผลงาน
ออกมาดูเหมือนจริงมากท่ีสุดซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของเด็ก เด็กจะสนใจเกี่ยวกับตําแหนงองค
ประกบรายละเอียดตาง ๆ รูปลักษณขององคประกอบนอกจากนั้นการวาดภาพของเด็กเร่ิมถูก
แบงแยกไปตาม เพศของเด็ก เชน เด็กผูชายจะเร่ิมวาดภาพเกี่ยวกับยานยนต วีรบุรุษ เปนตน สวน
เด็กผูหญิงจะเร่ิมวาดภาพท่ีแสดงความออนโยนออนหวาน เชน ดอกไม น้ําตก แฟชั่น การแตงตัว 
เปนตน 

ขั้นการวาดภาพเหมือนจริง (Stage of  realism) 
 เด็กอายุชวง 10 – 11 ป ซึ่งเด็กในชวงวัยนี้จะพยายามหาทางท่ีจะทําใหภาพดูเหมือนจริง  
สรางองคประกอบในภาพใหดูนาสนใจ  เน่ืองจากพวกเขากําลังเรียนรูวิธีการมอง  เด็กบางคน
สามารถคนพบการมองวัตถุในวิธีที่แตกตาง ๆขณะวาดภาพ คือ  การสลับปรับเปลี่ยนตําแหนงการ
ทํางานของสมอง  ในการมองขณะวาดภาพโดยใหสมองซีกขวาไดเขามามีสวนรวมในการรับรูขอมูล
ที่เปนภาพ (R-mode)  แตอยางไรก็ตามเด็กจํานวนมาก็ยังตองการการสอนวิธีการสลับปรับเปลี่ยนใน
การรับรูขอมูลในลักษณะดังกลาว  คุณครูจํานวนมากตองการใหเด็ก ๆในชวงวัยนี้มีอิสระและลด
ความวิตกกังวลในการวาดภาพเหมือนจริง  ซึ่งเด็กเหลาน้ันอาจจะประสบความสําเร็จ หรือ เลิกทํา
กิจกรรมทางดานศิลปะตลอดไปเลยก็ได 
สรุป  
วัยขีดเขี่ย 2-4 ป 

ใชกลามเนื้อสวนใหญในการวาดภาพ จับอุปกรณเต็มมือ ทั้งมือ 

วาดเลยกระดาษ 

ไมมีเปาหมายในการวาด  
วาดเปนวงกลมและอธิบายสิ่งที่วาด 

วัยเร่ิมสรางมโนทัศน 4-7 ป 
ใชรูปรางเรขาคณิตแทนสิ่งท่ีวาด 

วาดรูปลอยอยูรอบหนากระดาษ 

ขณะวาดอาจหมุนกระดาษไปรอบๆ 

อายุ 5-7 ป มีการวาดคนแบบลูกอ อด (ตัวเล็กหัวโต) (Scribbling mandalas)   
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วัยสรางมโนทัศน 7-9 ป   
ใชการวาดแสดงใหเห็นถึงความเขาใจเร่ืองมโนทัศนมากกวาการเห็น 

มีการใชเสนฐาน ทองฟา อากาศตรงกลาง 

วาดแบบตานก/แปลน (Bird’s eye view)  x-ray และสลับดาน (อียิปต) 
วาดคนโดยใชรูปรางแบบเรขาคณิต แขนขามีเน้ือที่มากข้ึน 

 

วัยเกาะกลุม 9-12 ป 
วาดรายละเอียดมากขึ้น เชน กระดุม ลวดลายของเสื้อ มีการตกแตงภาพคํานึงถึง
สภาพแวดลอม 

เร่ิมวาดแบบมิติในลักษณะของการทับซอน (Overlapping) 
เร่ิมวาดโดยมีมิติหรือความลึก 

วาดทาทางในบางลักษณะทําใหไมสามารถเห็นทุกสวนของรางกาย 

 

วัยเลียนแบบธรรมชาติ 12-14 ป 
เด็กถนัดเชิงทัศน (Visually minded) วาดมีมิติในภาพ  
เด็กถนัดเชิงผัสสะ (Haptic minded) วาดแบบมีสวนรวมในเหตุการณ 
เร่ิมรูถึงความสามารถทางศิลปะในระยะสั้นของตน 

วาดคนมีสัดสวนใกลกับความจริง ตองการวาดใหถูกตองมากที่สุด มีการแสดง
ความรูสึกบนใบหนา 
ชอบวาดการตูน 

 

วัยรุน 14-17 ป 
ใหความสําคัญกับพัฒนาการของทักษะศิลปะ 

เด็กถนัดเชิงทัศนวาดโดยเนนรายละเอียดแสง เงา 
เด็กถนัดเชิงผัสสะวาดโดยเนนการสรางเร่ืองราว 

เด็กถนัดเชิงทัศนเรียนรูหลักทัศนียภาพวิวทิวทัศนไดดี 
เด็กถนัดเชิงผัสสะวาดภาพที่มีการแสดงออกถึงอารมณไดดี   
มีการตัดทอน สีสัน และไมสนใจการวาดแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ 

วาดภาพเหมือนจริง  มีรายละเอียดเกินจริง หรือแสดงรายละเอียดดานกายวิภาคที่
ถูกตอง หรือมีจินตนาการในการวาดแบบลอเลียน เสียดสี เยาะเยย ถากถาง 
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ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบพัฒนาการทางศิลปะในเด็ก 

 

 

 

 

 

 

วัยขีดเขี่ย 

 2-4 ป 
 

วัยเร่ิมสราง
มโนทัศน  

4-7 ป 

วัยสรางมโน
ทัศน 
7-9 ป   

วัยเกาะกลุม 

9-12 ป 
วัยเลียนแบบ
ธรรมชาติ 
12-14 ป 

วัยรุน 14-17 ป 

 วาดเลย
กระดาษ 

 ใช
กลามเนื้อ
สวนใหญใน
การวาดภาพ 

จับอปุกรณ
เต็มมือ ทั้งมือ 

 

 

 วาดรูปลอย
อยูรอบ
หนากระดาษ  
 ขณะวาดอาจ

หมุนกระดาษไป
รอบๆ  
 ใชรูปราง

เรขาคณิตแทน
ส่ิงที่วาด 

 

 มีการใชเสน
ฐาน ทองฟา 
อากาศตรงกลาง 

 วาดแบบตา
นก/แปลน 
(Bird’s eye 

view)  x-ray 
และสลับดาน 
(อียิปต) 
 ใชการวาด

แสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจเรื่อง 

มโนทศัน
มากกวาการเห็น 

 เริ่มวาดแบบ
มิติในลักษณะ
ของการทับ
ซอน 
(Overlapping) 
 เริ่มวาดโดยมี

มิติหรือความลึก 

วาดรายละเอียด
มากข้ึน เชน 
กระดุม ลวดลาย
ของเส้ือ มีการ
ตกแตงภาพ
คํานึงถึง
สภาพแวดลอม 

  

 เด็กถนัดเชิง
ผัสสะ (Haptic 

minded) วาด
แบบมีสวน
รวมใน
เหตุการณ 
 เริ่มรูถึง

ความสามารถ
ทางศิลปะใน
ระยะส้ันของ
ตน 

 เด็กถนัดเชิง
ทัศน (Visually 

minded) วาดมี
มิติในภาพ  
 

 

 เด็กถนัดเชิงทศัน
วาดโดยเนน
รายละเอียดแสง เงา 
  เด็กถนัดเชิง

ผัสสะวาดโดยเนน
การสรางเร่ืองราว 

 เด็กถนัดเชิงทศัน
เรียนรูหลัก
ทัศนียภาพไดด ี

 เด็กถนัดเชิง
ผัสสะวาดภาพท่ีมี
การแสดงออกถึง
อารมณไดดี   
 มีการตัดทอน 

สีสัน และไมสนใจ
การวาดแบบเหมือน
จริงตามธรรมชาติ 

 ใหความสําคัญ
กับพัฒนาการของ
ทักษะศิลปะ 
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ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบพัฒนาการทางศิลปะในเด็ก (ตอ) 

 

2.6 หลักการการสอนศิลปะสําหรับเด็ก ตามแนวคิดทฤษฎีศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE)          
ทฤษฎีศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (Discipline Based Arts Education: DBAE) เปนวิธีการสอนศิลปะ
เกิดข้ึนในป ค.ศ.1973 ภายใตนักวิชาการของสมาคมศิลปศึกษาแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(NAEA) ซึ่งเนนการบูรณาการศิลปะ 4 แกน (Dobbs,1992) คือ 

1. แกนศิลปะปฏิบัติ (Art Production) 

2. แกนประวัติศาสตรศิลป (Art History) 

3. แกนศิลปวิจารณ (Art Criticism) 

4. แกนสุนทรียศาสตร (Aesthetics) 

ทฤษฎีนี้เนนแนะนําการเรียนการสอนศิลปะใหครอบคลุมท้ัง 4 แกน ใหน้ําหนักแตละแกน 
ใหเหมาะสมกับชวงชั้นการศึกษาการสอนในทฤษฎีการสอนแบบบูรณาการ (DBAE) เปดโอกาสให
ผูเรียนไดอภิปรายและวิเคราะหผลงาน ถึงสิ่งท่ีสะทอนถึงสังคมรวมสมัย โดยท่ีผูสอนควรจะมีพื้น
ความรู ความเขาใจในมาตรฐานการตัดสินคุณคา รวมถึงลักษณะของศิลปะสมัยใหมเปนอยางดี 

ผลงานศิลปะสมัยใหม  มักมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณ  และบงบอกถึงความนึกคิดของศิลปน              

วัยขีดเขี่ย 

 2-4 ป 
 

วัยเริ่มสรางมโน
ทัศน  
4-7 ป 

วัยสรางมโน
ทัศน 
7-9 ป   

วัยเกาะกลุม 

9-12 ป 
วัยเลียนแบบ
ธรรมชาต ิ

12-14 ป 

วัยรุน 14-17 ป 

 ไมมี
เปาหมายใน
การวาด  

 วาดเปน
วงกลมและ
อธิบายส่ิงที่
วาด 

 

 อายุ 5-7 ป มี
การ 

วาดคนแบบ
ลูกออด 

(Scribbling 

mandalas)  
 

 วาดคนโดย
ใชรูปรางแบบ
เรขาคณิต แขน
ขามีเนื้อที่มาก
ขึ้น 
 

 วาดทาทางใน
บางลักษณะทํา
ใหไมสามารถ
เห็นทุกสวน
ของรางกาย 

 

 วาดคนมี
สัดสวนใกล
กับความจริง 

ตองการวาดให
ถูกตองมาก
ที่สุด มีการ
แสดง
ความรูสึกบน
ใบหนา 
  ชอบวาด

การตูน 
 

 วาดภาพเหมือน
จริง  มีรายละเอียด
เกินจริง  
หรือแสดง
รายละเอียดดานกาย
วิภาคที่ถูกตอง หรือ
มีจินตนาการในการ
วาดแบบลอเลียน 
เสียดสี เยาะเยย ถาก
ถาง 
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ที่มีตอสิ่งแวดลอมในชวงเวลาหนึ่ง  (วิสูตร โพธิ์เงิน,2556 และ ปฤณัต นัจนฤตย,2557) ไดให
รายละเอียดของทฤษฎีทั้ง 4 แกนมีดังตอไปน้ี 

1. แกนศิลปะปฏิบัติ (Art Production) เปนการสรางผลงานเพ่ือเรียนรูและวิเคราะห
ผลงานตามรอยของศิลปนเปนองคประกอบอีกหนึ่งแกนสําคัญสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ซึ่งจะแนะนํา แนวคิด การแกปญหา และการแนะนําวิธีการ เทคนิคทางศิลปะ และวัสดุที่เหมาะสม
ในการสรางผลงานศิลปะ แตบางบทเรียนศิลปะท่ียังเปนมาตรฐาน เพราะวา การสอนเด็กในสิ่งท่ี
รอบตัวใหเขาเรียนรูไดดวยตนเอง ขามสัมพันธ 

2. แกนประวัติศาสตรศิลป (Art History) เปนการเรียนรูเกี่ยวกับความเปนมาหรือขอมูล
ของศิลปกรรมนั้นเปนสวนหน่ึงของการสรางผลงานศิลปะทุกแขนง ซึ่งจะเปนแนวคิดของท่ีมาท่ีไป
ของผลงานศิลปะท้ังท่ีเปนของศิลปน หรือของตนเอง โดยมีคําถามสําคัญพื้นฐาน คือ ใคร อะไร ที่
ไหน เมื่อไหร ทําไม และอยางไรท่ีเกี่ยวของกับผลงานศิลปะ ผูเรียนจะรู และทราบถึงความแตกตาง 
และสามารถเรียนรูถึง อิทธิพลจากผานนอกท่ีสงผลตอการสรางสรรคงานศิลปะ ไมวาจะเปน
อิทธิพลจาก วรรณกรรม ศาสนา  ระบบการอุปถัมภ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี ซึ่งลวน
แลวมีผลตอการสรางสรรคผลงานศิลปะท้ังสิ้น 

3. แกนสุนทรียศาสตร (Aesthetics) เปนการศึกษาความนิยมหรือความงานในการช่ืนชม
เปนปรัชญาที่สําคัญทางศิลปะ ซึ่งจะเปนแนวในการชวยตัดสินใจเร่ืองของความงามของผูเรียนท่ีมี
ตองานศิลปะ สงเสริมใหผูเรียนมีรสนิยมท่ีดี ในบางวัฒนธรรมไมปรากฏแนวคิดเร่ืองของความงาม
เดนชัด แตเนนเร่ืองของหนาท่ี ที่ขึ้นอยูกับรูปแบบ ความเชื่อในแตละวัฒนธรรมน้ัน ๆ ไมวาจะเปน 
การออกแบบท่ีดี  การใชประโยชน โดยท่ีสิ่งเหลาน้ีก็สามารถมาตัดสินคุณคาของงานศิลปะได แต
การที่จะตัดสินใจเร่ืองของคุณคา ยังตองมีเร่ืองของความช่ืนชอบ ความงามเขามาเก่ียวของท่ีจะชวย
ใหผูเรียนสามารถระบุถึงสิ่งท่ีเปนความงามของตนเอง และการตัดสินใจเร่ืองของความงามท่ีมีตอ
งานศิลปะ โดยท่ีสามารถบอก เขียน บรรยาย และเตรียมท่ีสิ่งท่ีจะเปนการยืนยันในความคิดของ
ตนเองได 

4.  แกนศิลปวิจารณ (Art Criticism) ศิลปวิจารณหรือการวิเคราะหงานศิลปะ (การสะทอน
หรือการแสดงออกของความรูสึกซึ่งเปนสวนหน่ึงของเหตุผลที่ระบุถึงความชอบ หรือไมชอบ สวย
หรือไมสวย ที่สามารถทําใหรูสึกไมดีได) ศิลปวิจารณจึงเปนแนวทางท่ีมีความพยามสงเสริมให
ผูเรียนวิเคราะหผลงานศิลปะ พูดคุยเก่ียวกับผลงานศิลปะของผูเรียนเอง และของเพื่อนรวมช้ัน รวม
ไปถึงผลงานศิลปนที่มีชื่อเสียง นํามาวิเคราะหโดยสรางประสบการณที่ดีใหกับทุกคน ผูเรียน
สามารถเรียนรูจากการเปรียบผลงานศิลปะในประวัติศาสตร หรือการเร่ิมตนในการอธิบายงายๆวา 
สิ่งที่พวกเขาเห็น คืออะไรในผลงานศิลปะ ไมจะเปนเร่ืองของสิ่งท่ีปรากฏใหเห็น เร่ืองของทัศนธาตุ 
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การจัดองคประกอบศิลป หรือเนื้อหาเร่ือง เปนการนําทางเขาสูคุณภาพของการวิจารณ และได
สัมผัสสิ่งท่ีไมมีตัวตนหรือสิ่งท่ีเปนนามธรรมท่ีแฝงอยูในงานศิลปะที่ตัวศิลปนตองการใหผูชมรับรู 
ในบางคร้ังผูสอนตองใหผูเรียนไดฝกวิเคราะหผลงานตามหลักการทางศิลปะ เชื่อมโยงประสบการณ 
และใหคิดไตรตรองแลวคอยเขียนกอนที่จะมานําเสนอหรือแลกเปลี่ยนกัน 
 

จากทฤษฎีศิลปศึกษาขางตน สรุปไดวา การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กตองคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ควรนําหลักการทางศิลปศึกษาทั้ง 4 แกนมาปรับใชในการจัดกิจกรรมศิลปะ
ใหเหมาะสมกับวัยของเด็กโดยตองคํานึงถึงวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมและเปาหมายของการ      
จัดกิจกรรม เด็กจะตองสรางสรรคผลงานศิลปะตามหลักการองคประกอบศิลปคิดแกปญหาในการ
ทํางานศิลปะไดใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับกิจกรรม รูคุณคาของงานศิลปะและมีการนําเสนอ
ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมทักษะการสื่อสาร 
 

ตอนท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนวิธีสอนแบบซินเนคติกส 
 

3.1 ความหมายการจัดการเรียนการสอนวิธีสอนแบบซินเนคติกส         
 Synectics มาจากรากศัพทในภาษากรีกคือ Syn หมายถึงนํามารวมกันและ Etics หมายถึง
สวนประกอบท่ีหลากหลายรวมความแลวหมายถึงการรวมสิ่งท่ีตางกันเขาดวยกันอาจกลาวไดวา
Synectics หมายถึงกระบวนการเรียนรูหรือการแกไขปญหาโดยใชวิธีการอุปมาเพ่ือเปรียบเทียบสิ่งท่ี
ตองการเรียนรูหรือปญหากับสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคยหรือดัดแปลงสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคยใหแปลกออกไป  

Gordon (อางถึงใน จันทรจิรา นที, 2548) นอกจากน้ียังมีผูใหความหมายของ  Synectics ไวดังนี ้
สมพงษ สิงหะพล (2536) กลาววา Synectics เปนการสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาความคิด

สรางสรรคใหกับผูเรียนโดยนําเอาการเปรียบเทียบใหนักเรียนไดพิจารณาและเปรียบเทียบอยาง
ละเอียดและเปนระบบที่ดีเมื่อการเปรียบเทียบมาถึงจุดหน่ึงผูเรียนก็จะสามารถ เสนอบทเรียนหรือ
งานของบทเรียนในมิติที่แตกตางไปจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ อยางไดผล 

เสริมศรี ไชยศร (2539) กลาววา Synectics เปนวิธีการท่ีเนนการพัฒนาความคลองกับความ
แตกตางทางภาษาและความคิดหลากหลาย  

สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2541) กลาววา เปนรูปแบบการสอนที่มีการเปรียบเทียบใหผูเรียน
ไดคิดพิจารณาและเปนระบบที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคโดยใชวิธีการเปรียบเทียบสิ่ง
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ตางๆซึ่งสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบนั้นไมจํากัดอยูในประเภทเดียวกันทําใหสามารถคิดอยางกวางขวาง
และเปนอิสระ 

วัชรา เลาเรียนดี (2544: 46) เปนยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนหนึ่งท่ีตั้งอยูบนความเชื่อ
ที่วาผลสําเร็จของการแกปญหาอยูที่การใชความคิดท่ีไมเปนหลักการและเหตุผล นําไปสูการ
แกปญหาดวยหลักการและเหตุผล  กระบวนการ การแกปญหาจึงประกอบไปดวย  การทํา
ความคุนเคยกับสิ่งท่ีแปลกใหมหรือการทําสิ่งท่ีแปลกใหมใหเปนความคุนเคย วิธีดังกลาวจะใชการ
คิดแบบเปรียบเทียบอุปมาอุปมัยมากท่ีสุด   

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2547) กลาววาเปนรูปแบบการสอนที่มีการเปรียบเทียบให
ผู เรียนไดคิดพิจารณาและเปนระบบท่ีมุงพัฒนาใหผู เรียนมีความคิดสรางสรรคโดยใชวิธีการ
เปรียบเทียบสิ่งตางๆซึ่งสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบนั้นไมจํากัดอยูในประเภทเดียวกันทําใหสามารถคิด
อยางกวางขวางและเปนอิสระ 

จันทรจิรา นที (2548) ไดใหความหมายวา Synectics หมายถึง กระบวนการพัฒนาความคิด
สรางสรรคดวยวิธีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีแตกตางกันหรือไมเกี่ยวของเขาดวยกันโดยใชการเปรียบเทียบ
เพื่อสรางผลงานท่ีแปลกใหม 

ทิศนา แขมมณี (2552:252) เปนรูปแบบท่ีจอยสและวีล (Joyce and Weil,1966:239 – 253) 
พัฒนาข้ึนจากแนวคิด กอรดอน ที่กลาววาบุคคลท่ัวไปมักยึดติดกับวิธีคิดแกปญหาแบบเดิม ๆ ของ
ตนโดยไมคอยคํานึงถึงความคิดของคนอ่ืน ทําใหการคิดของตนคับแคบและไมสรางสรรค บุคคลจะ
เกิดความคิดเห็นที่สรางสรรคแตกตางไปจากเดิมได หากมีโอกาสไดลองคิดแกปญหาดวยวิธีการท่ีไม
เคยคิดมากอน หรือคิดโดยสมมุติ  ตัวเองเปนคนอ่ืนและถาย่ิงใหบุคคลจากหลายกลุมประสบการณ
มาชวยกันแกปญหา ก็จะย่ิงไดวิธีการท่ีหลากหลายข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ัน กอรดอน 
จึงไดเสนอใหผูเรียนมีโอกาสคิดแกปญหาดวยแนวความคิดใหมๆ ที่ไมเหมือนเดิม ไมอยูในสภาพท่ี
เปนตัวเอง ใหลองใชความคิดในฐานะท่ีเปนคนอ่ืนหรือเปนสิ่งอ่ืน สภาพการณเชนนี้จะกระตุนให
ผูเรียนเกิดความคิดใหม ๆ ขึ้น วิธีการน้ีมีประโยชนมากเปนพเิศษสําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับการเขียน
และการพูดอยางสรางสรรค รวมท้ังการสรางสรรคงานศิลปะ 

จากความหมายการจัดการเรียนการสอนวิธีสอนซินเนคติกสสรุปไดวา วิธีการจัดการเรียน
การสอนแบบซินเนคติกส เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคของ
ผูเรียน โดยใหผูเรียนทําความคุนเคยกับสิ่งที่แปลกใหมหรือทําสิ่งที่แปลกใหมใหเปนความคุนเคย ใช
การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย  
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3.2 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของวิธีสอนแบบซินเนคติกส         
 วิธีสอนแบบซินเนคติกส Joyce & Weil (1996) ไดเสนอแนวคิดท่ีทาทายความเช่ือเดิม
เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคไวดังน้ีความคิดสรางสรรคมีความสําคัญมากในกิจกรรมทั้งหลายใน
ชีวิตประจําวันของคนเราเม่ือกลาวถึงความคิดสรางสรรคคนสวนใหญมักเชื่อมโยงความคิด
สรางสรรคกับการสรางงานดานศิลปะหรือดนตรีอันยิ่งใหญหรืองานประดิษฐสิ่งใหมๆแต Gordon 

ยืนยันวาความคิดสรางสรรคเปนสวนหน่ึงของงานในชีวิตประจําวันและการใชชีวิตสวนตัวของเรา
ทุกคนรูปแบบการสอนของ Gordon จึงใชเพื่อขีดความสามารถในการแกปญหาชวยใหสามารถ
แสดงออกอยางสรางสรรคเขาใจผูอ่ืนมากข้ึนสงผลใหความสัมพันธในสังคมดีขึ้นดวยกระบวนการ
คิดสรางสรรคไมใชสิ่งลี้ลับเราสามารถอธิบายไดและสามารถฝกฝนใหบุคคลมีระดับความคิด
สรางสรรคเพิ่มข้ึนไดซึ่งแตเดิมน้ันเชื่อวาความคิดสรางสรรคเปนเร่ืองลี้ลับตองมีมาแตกําเนิดเปน
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลและอาจถูกทําลายไดถ ากระบวนการน้ีถูกกดไวลึกเกินไปแต 
Gordon กลับเชื่อวาถาบุคคลเขาใจพ้ืนฐานของกระบวนการคิดสรางสรรคเขาก็สามารถเรียนรูและ
นําความรูความเขาใจน้ันไปเพ่ิมพูนระดับความคิดสรางสรรคของเขาสําหรับใชในการดําเนินชีวิต
และการงานไมวาจะใชเปนสวนตัวหรือกลุม Gordon ใหความเห็นวาความคิดสรางสรรคเพิ่มพูนโดย
การวิเคราะหดวยจิตสํานึกซึ่งจะชวยใหบุคคลเขาใจและสรางกระบวนการฝกฝนความคิดสรางสรรค
ของเขาข้ึนมาใชไดไมวาจะเปนโรงเรียนหรือที่ตางๆความคิดสรางสรรคที่เกิดข้ึนในทุกสาขาวิชาจะมี
ลักษณะคลายคลึงกันไมวาจะเปนศิลปะวิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตรเพราะจะใชกระบวนการ
ทางสติปญญาเขามาเก่ียวของในการคิดสรางสรรคเหมือนกันซึ่งแนวคิดน้ีจะตรงขามกับแนวคิด
ทั่วไปกลาวคือหลายๆคนยังคิดวาความคิดสรางสรรคยังจํากัดอยูเฉพาะดานศิลปะเทาน้ันสวนงาน
ดานวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรนั้นโดยท่ัวไปเรียกวางานประดิษฐ 
 แนวการสอนวิธีสอนแบบซินเนคติกส (ทิศนา แขมณี,2547: 252 ) บุคลทั่วไปมักยึดติด     
วิธีคิดแกปญหาแบบเดิม ๆ ของตนโดยไมคอยคํานึงถึงความคิดของคนอ่ืนทําใหการคิดของตนคับ
แคบบุคลจะเกิดความคิดเห็นท่ีสรางสรรคแตกตางไปจากเดิมได หากมีโอกาสไดลองคิดแกปญหา
ดวยวิธีการที่เคยคิดมากอน ก็จะย่ิงไดวิธีการที่หลากหลายขึ้นและมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ัน กอรดอน จึงไดเสนอใหผูเรียนมีโอกาสคิดแกปญหาดวยแนวความคิดใหม ๆ ที่ไม
เหมือนเดิม ไมอยูในสภาพที่เปนตัวเอง ใหลองใชความคิดในฐานะท่ีเปนคนอ่ืน กอรดอน เสนอ
วิธีการคิดเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเพื่อใชในการกระตุนความคิดใหม  ๆ  ไว  3 แบบ  คือ                  
การเปรียบเทียบแบบตรง การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (Personal analogy) และการเปรียบเทียบ
คําคูขัดแยง (Compressed conflict) วิธีการน้ีมีประโยชนมากเปนพิเศษสําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับการ
เขียนและการพูดอยางสรางสรรครวมท้ังการสรางงานศิลปะ 
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วัตถุประสงคของเรียนรูตามแนวทฤษฏีซินเนคติกส  
ชัยวาฤทธิ ์สรอยเงิน(2552) ไดกลาวไวดังนี้หลักของซินเนคติคส สามารถใชในการพัฒนา

รูปแบบของการสอนไดหลายวิธี เราสามารถปรับปรุงแบบ โดยแบงลําดับขั้นของการสอนออกเปน 

2 ลําดับ ซึ่งมีวัตถุประสงคที่ แตกตางกันอยางไรก็ตามหัวใจของท้ังสองลําดับขั้น ยังคงเปนการ
อุปมาอุปไมย ชวยใหนักเรียนทําใจไดดีขึ้นและหา ขอมูลใหม โดยการเปรยีบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตาง ดวยการเปรียบเทียบสิ่งที่คุนเคย  

กับสิ่งที่ไมคุนเคยลําดับขั้นนี้แบงเปน   

ขั้นที่ 1 การปอนเนื้อหา  
ขั้นที่  2 ครูและนักเรียนรวมกันใชการเปรียบเทียบโดยตรง  

ขั้นที่  3 นําตัวเองเขาไปเกี่ยวของกับการเปรียบเทียบที่คุนเคย (การเปรียบเทียบแบบ  

บุคคล)  

ขั้นที่ 4 นักเรียนจะโยงความสัมพันธระหวางการเปรียบเทียบและเน้ือหา แลวอธิบาย  

ความเชื่อมโยงซึ่งพิสูจนวาเปนสิ่งเดียวกันและอธิบายในจุดที่เหมือนกัน  

ขั้นที่ 5 ใหนักเรียนบอกความแตกตางระหวางคูเปรียบเทียบน้ัน เปนการวัดความเขาใจ ของเขาใน
เร่ืองใหม นักเรียนสามารถใหคําแนะนําและวิเคราะหการเปรียบเทียบท่ีคุนเคยของ เขาเอง  

 ทิศนา  แขมมณี (2547: 286) ไดกลาวไวดังนี้ 
 1. ตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวาในการแกปญหาใด ๆ นั้น สามารถแกปญหาไดดวย

วิธีการที่ถูกตองหลายวิธี 
 2. ตองการใหนักเรียนฝกการใชความคิดหลายแงมุม 

 3. ตองการใหนักเรียนรูที่จะยอมรับแนวความคิดท่ีแตกตางจากแนวคิดเดิม ๆ ที่ตนเองเคยมี
อยู (Gordon, 1961: 345) 

สุวิทย มูลคํา( 2545: 114-115) ไดกลาวไวดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบแบบตรง (Direct analogy) เปนการเปรียบเทียบแบบงาย ๆระหวาง

สิ่งของสองสิ่ง ความคิดสองความคิด สิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบกันจะเปนอะไรก็ได ที่เราตองการ
เปรียบเทียบ เชน คน พืช สัตว สิ่งของ สถานท่ี ความคิด หรืออ่ืน ๆ การเปรียบเทียบชนิดน้ีจะชวยให
นักเรียนมองเห็นบทเรียน ในแนวทางและความคิดใหมการเปรียบเทียบแบบตรงน้ีเปนการสรางสิ่ง
เปรียบเทียบท่ีเหมือนกับสภาพท่ีแทจริงแตเปลี่ยนไปเปนสภาพอ่ืนที่ เคียงคูไปกับปญหาน้ัน           
การเปรียบเทียบแบบตรงเปนการทําสิ่งท่ีแปลกใหคุนเคย โดยนําเอาสถานการณใหมไปเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่รูแลวในธรรมชาติ เชน ปากสวยเหมือนกระจับหรือเปรียบเทียบการเขียนจดหมายกับหมอน
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รถไฟหรือกับเมฆ เปนตน หรือการตั้งปญหาท่ีวาสัตว และพืชตาง ๆ จะทําอยางไรในการปกปองตัว
ของมันเอง และทําอยางไรความคิดเหลานั้นจึงจะชวยสิ่งเหลานี้ได คําถาม 

ประเภทนี้ อาจไดรับคําตอบจากนักเรียนวา สรางตนไมที่มีไฟฟาเหมือนปลาไหล เมื่อผูรายคิดทําลาย 
ก็จะถูกไฟดูดและตกใจหนีไป เปนตน 

2. การเปรียบเทียบแบบบุคคล (Personal analogy) เปนการเปรียบเทียบ โดยนําตัวผูเรียนไป
เปนบางสิ่งบางอยางท่ีครูยกขึ้น การเปรียบเทียบเชนนี้ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียนมองเห็น
บทเรียนเปนสิ่งไมไกลจากตัว มองเห็นแนวในการคิดสรางสรรคจากฐานความคิดของตัวเองและ
ฐานความคิดจากสิ่งท่ีใหเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบแบบบุคคลเปนการรวมบุคคลกับสวนตาง ๆ 

ของปญหา ปลดปลอยบุคคลจากการพิจารณาปญหา ในรูปแบบเดิม ๆ มาวิเคราะหสวนตาง ๆ ของ
ปญหา การเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของปญหาน้ัน การเปรียบเทียบนี้เปนการสรางความสัมพันธ
ระหวางคนกับพืช สัตว หรือสิ่งไมมีชีวิต สิ่งสําคัญคือเนนการรวมตัวกันกอรดอน (Gordon. 1972) 

ไดยกตัวอยางสถานการณของปญหาโดยท่ีนักเคมีไดรวมตัวของเขาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
โมเลกุล เขาอาจถามวา "ฉันจะรูสึกอยางไร ถาฉันเปนโมเลกุล"และแลวเขารูสึกวาตัวของเขกลายเปน
สวนหน่ึงของคลื่นของระบําโมเลกุล แลวเขาก็จะบรรยายเสมือนวาตนเองเปนโมเลกุล 

3. การเปรียบเทียบแบบคําคูขัดแยง (Compressed conflict) เปนการเปรียบเทียบอีกชนิด
หนึ่งท่ีนําคําท่ีขัดแยงกันสองคํามาสรางเปนคําใหม  และเปนความคิดรวบยอดใหม เปนการ
เปรียบเทียบความคิดจินตนาการ เปนการแกปญหาในจินตนาการ ที่อาจจะไกลกวาท่ีจะเปนจริง
อาจจะคิดในสิ่งท่ีนึกฝนขึ้นมาเองอยางไมมีเหตุผล แตสามารถจะเปลี่ยนความคิดในลักษณะดังกลาว
ออกมาเปนผลงานที่ยอมรับกันได เชน รวยเสียใหเข็ด คนจนผูยิ่งใหญ เลวบริสุทธิ์ ไฟเย็น ความสวย
ที่นาขยะแขยง เปนตน (สุวิทย มูลคํา 2545: 114-115, Joyce and Weil. 1986 : 166-168) 

ขจิตพรรณ ประดิษฐพงศ (2535: 29-30) ไดกลาวไวดังนี้ 
การสรางสรรคสิ่งใหม วัตถุประสงค คือ เพื่อสรางสิ่งที่ใหมกวาการแกปญหาของสังคม ไม
เหมือนกับลําดับขั้นที่หนึ่ง กลไกการเปรียบเทียบไมไดใชสําหรับการวิเคราะห แตเพื่อการสรางสรรค
ความคิดที่แปลกใหม มีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ถามนักเรียนเพื่อใหอธิบายเง่ือนไข หรือปญหาตามท่ีเขาเห็นในขณะนั้น 

ขั้นที่ 2 ครูเปนผูกําหนดงาน 

ขั้นที่ 3-5 หมุนเวียนการเปรียบเทียบไปมาระหวาง  การเปรียบเทียบแบบตรงการ
เปรียบเทียบแบบบุคคล และการเปรียบเทียบแบบคูคําขัดแยง สามารถหมุนเวียนซ้ําแลวซ้ําอีกมาก
คร้ังเทาที่ตองการ 

ขั้นที่ 6 นักเรียนกลับมาสูจุดเร่ิมตนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาปญหาแรกเร่ิม   
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ณัฏฐพงษ เจริญพิทย (2539 : 177-178) ไดกลาวเอาไวดังนี ้การอุปมาโดยนัยดังกลาว จําแนก
ไดเปน  4 ชนิด คือ  

การอุปมาตนเอง (Personal Analogy)      
การอุปมาโดยตรง (Direct Analogy)  

การอุปมาสัญลักษณ (SymbolicAnalogy)  

การอุปมาเพอฝน (Fantasy Analogy) อีกท้ังยังไดอธิบายวา การอุปมาตนเองเปนการนํา
ตนเองไปเปน “ปญหา” (ที่ตองการหาคําตอบ เชน ตองการหาคําตอบวา ทําอยางไรเตารีดจึงจะ “กิน
ไฟ” นอยลงก็อุปมาตนเองเปนเตารีด ทําอยางไรตนไมจึงจะสามารถสรางอาหารไดในเวลากลางคืน ก็
อุปมาตนเองเปนตนไม ฯลฯ เปนตนการอุปมาโดยตรง เปนการอุปมาโดยการนําประเด็นปญหา (ที่
ตองการหาคําตอบ)มาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีปรากฏอยูตามปกติ เชน เมื่อตองการประดิษฐโทรศัพท ก็
นําการทํางานของระบบการไดยินของหูมาแยะแยะเปรียบเทียบวา  ควรจะนําอุปกรณสิ่งใดมาใช
ทดแทนกลไกการทํางานตามธรรมชาติของ “ระบบการไดยิน” ของหู เปนตนการอุปมาสัญลักษณ 
เปนการเทียบเคียงลักษณะของสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองหน่ึงกับลักษณะ  “เดน” ของสิ่งอ่ืนหรือเร่ืองอ่ืนโดย
ใน เชนนี้จึงมีความจําเปนในเบ้ืองตนสําหรับการอุปมาสัญลักษณที่ผูอุปมาตอง “เฟนหา” ลักษณะ
เดนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ขึ้นมากอนแลวใชสัญลักษณเดนน้ันเปน “ตังต้ัง” ในการ
อุปมา เชน เมื่อกลาวถึง “ลิง” ก็ตองเฟนหาวาลิงมีอะไรเปนลักษณะเดน เชน “ชน” จากน้ันจึงอุปมา 
“สิ่งอ่ืน ๆ หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งสมติวาเปน “ก” วาซนเหมือนลิง” หรือในกรณีที่เห็นวาลักษณะเดน
ของลิงคือ “ไว” ก็อาจอุปมาวา “ก” ไวเหมือนลิงการอุปมาเพอฝนเปนการอุปมาในเร่ืองท่ีเปนไปได
ยาก (แตในท่ีสุดอาจทําใหเปนจริงได) เชน ทําอยางไรจะใหคนบินไดเหมือนนก ? ซึ่งในระยะแรก
ตองยอมรับวา การที่คนจะบินไดอยางนกเปน “ความเพอฝน” แตในท่ีสุดการอุปมาเพอฝนดังกลาวก็
เปนจุดเร่ิมตนของการคิดเคร่ืองยินไดสําเร็จ (แมวาการบินของเคร่ืองบินจะไมใชการตอบคําถามท่ี
คนบินไดดวยการกระพือปกเหมือนกัน หากแตเปนการประดิษฐ “ยาน” คือเคร่ืองบินท่ีบินไดแลว 

โดยคนเปนผูอาศัย “ยาน”นั้นอีกทอดหน่ึงก็ตาม) 
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ตารางที่ 7 ขั้นตอนการสอนดวยวิธีซินเนคติกส  

แนวคิด 
ขั้นตอนการสอนดวยวีธีซินเนคติกส  

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6 

กอรดอน 

(1961) 
การเปรียบเทียบ
แบบตรง 

เปรียบเทียบบุคคล
กับสิ่งของ 

การ
เปรียบเทียบ
คําคูขัดแยง 

- - - 

จอยสและวีล 
(1972) 

ก า ร บ ร ร ย า ย
สถานการณ 
 

การเปรียบ เทียบ
แบบตรง 

 

การ
เปรียบเทียบ
กับตนเอง 

การหาคําท่ี
มี
ความหมาย
ขัดแยงกัน 

การ
เปรียบเทียบ
ทางตรง 
 

ต ร ว จ ส อ บ
ปญหาเริ่มแรก
อีกครั้ง 

ทิศนา  
แขมมณี 
(2552) 

การใหขอมูล ก า รสร า ง อุ ปม า
แบบตรง 

ก า ร ส ร า ง
อุปมาบุคคล 

อุปมาคํ า คู
ขัดแยง 

ก า ร นํ า
ค ว า ม คิ ด
ใ ห ม ม า
สรางสรรค 

การนําความคิด
ใหมมา
สรางสรรค 
ทบทวนใหม 

ชัยวาฤทธ์ิ 

สรอยเงิน
(2552) 

การปอนเนื้อหา การเปรียบเทียบ
โดยตรง  

 

การ
เปรียบเทียบ
กับตนเอง 

เชื่อมโยง
ความสัมพั
นธระหวาง
การ
เปรียบเทียบ
และเนื้อหา 

- - 

สุวิทย  
 มูลคํา (2545) 

การเปรียบเทียบ
แบบตรง 

การเปรียบเทียบ
แบบบุคคล 

การ
เปรียบเทียบ
แบบคําคู
ขัดแยง 

- - - 

ณัฏฐพงษ 
เจริญพิทย 

(2539) 

การอุปมาตนเอง การอุปมาโดยตรง ก า ร อุ ป ม า
สัญลักษณ 

การอุปมา
เพอฝน 

- - 

ขจิตพรรณ 

ประดิษฐพงศ    
( 2535) 

 

อธิบายเง่ือนไข ครูเปนผูกําหนด
งาน 

การ
เปรียบเทียบ
แบบตรง 

การ
เปรียบเทียบ
แบบ 

การ
เปรียบเทียบ
แบบคูคํา
ขัดแยง 

นักเรียนกลับมา
สูจุดเริ่มตนอีก
ครั้งหน่ึง 

ปยะพงษ  
 ทรงประวัติ 

(ผูวิจัย) 

การใหขอมูล
ของสถานการณ 

การเปรียบเทียบ
จากประสบการณ
ตรง 

การสมมุติตน
เปนสิ่งอ่ืน 

การสราง
ภาพขัดแยง 

 

การ
เปรียบเทียบ
ขัดแยงแบบ
มีเหตุผล 

การสรางสรรค
จากการเรียนรู 
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จากตารางท่ี 7 การสังเคราะหขั้นตอนการสอนดวยวิธีซินเนคติกส พบวาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส สวนใหญเปนการสรางสรรคผลงานใหมที่มุงเนน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน นําสิ่งท่ีตองการเปรียบเทียบใหนักเรียนไดพิจารณาอยาง
ละเอียดและรอบดาน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีมิติความคิดท่ีอยูนอกกรอบแตกตางไปจากเดิม โดยมี
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติสก ที่ไดจากการสังเคราะห 6 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นท่ี 1 การใหขอมูลของสถานการณ  
เปนขั้นตอนวิเคราะหการบรรยายสถานการณ ในกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธี          

ซินเนคติกส โดยครูจะตองอธิบายถึงสภาพปญหาของสถานการณที่จะใหนักเรียนสรางสรรคผลงาน
เพื่อใหเกิดผลงานที่แปลกใหม ประเด็นท่ีครูอธิบายจะตองมีความสัมพันธกับความรูในเน้ือหาวิชา
และทักษะในการสรางสรรคภาพวาด 

ขั้นท่ี 2  การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง  

นักเรียนรวมกันเปรียบเทียบจากประสบการณตรงท่ีนักเรียนไดรับ โดยครูนําใหนักเรียน
เปรียบเทียบเก่ียวกับเนื้อเร่ืองท่ีจะสอน เชน สี่เหลี่ยม กับ สามเหลี่ยมเหมือนหรือตาง กันอยางไร     
ครูใหนักเรียนคิดและวาดภาพที่นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง 

 ขั้นท่ี 3  การสมมุติตนเปนสิ่งอื่น 

 เปนขั้นที่นักเรียนแตละคน สมมุติตัวเองเปนสิ่งอ่ืนในเร่ืองท่ีสอน โดยครูผูสอนใหนักเรียน
สมมุติตัวเองเปนสิ่งของจากขั้นเปรียบเทียบจากประสบการณตรง และแสดงความรูสึกเมื่อตัวเอง
เปนสิ่งนั้นใหนักเรียนไดจินตนาการตามความรูสึกในสิ่งท่ีนักเรียนสมมุติ 

ขั้นท่ี 4  การสรางภาพขัดแยง 

 ขั้นการสรางภาพขัดแยงนักเรียนจะตองทําความเขาใจถึงความขัดแยงในเร่ืองท่ีเรียน เชน 
เร่ืองรูปราง ปกติโดยท่ัวไปรูปรางสี่เหลี่ยมจะมีเหลี่ยม แตความขัดแยงคือรูปรางสี่ เหลี่ยมมีความมน 
โดยครูผูสอนใหนักเรียนวาดภาพสิ่งท่ีขัดแยงกันจากความเปนจริง ใหนักเรียนเลือกแลวพิจารณา
เพื่อใหเกิดผลงานภาพวาดท่ีขัดแยงกัน 
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ขั้นท่ี 5  การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล 

กิจกรรมในข้ันตอนน้ีเนนใหนักเรียนเปรียบเทียบอยางมีเหตุผล เปนข้ันท่ีนักเรียนแตละคน
จะสรางภาพขัดแยงซึ่งแตละคนจะตองมีความคิดท่ีแตกตางออกไป โดยครูผูสอนใหนักเรียนชวยกัน
เปรียบเทียบภาพวาดขัดแยงที่ไดจากขั้นที่ 4 มาสรางภาพเปนภาพวาดใหม 

ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมในข้ันตอนนี้ เปนการฝกการวาดภาพอยางสรางสรรค เปนข้ันท่ีนักเรียนแต

ละคนจะนําความรูที่ไดจากการคิดเปรียบเทียบประสบการณตรง/การสมมุติตนเปนสิ่งอ่ืน/การสราง
ภาพขัดแยงโดยครูผูสอนใหนักเรียนแตละคนนํางานท่ีทําไวในข้ันท่ี 1 ออกมาทบทวนใหมและเลือก
นําความคิด ที่ไดมาใหมมาพัฒนาผลงานวาดภาพใหมีความแปลกใหม สรางความนาสนใจกับ
ภาพวาด 
3.3 สภาวะทางอารมณของความคิดสรางสรรคและกระบวนการของวิธีสอนแบบซินเนคติกส         
 สภาวะและกระบวนการของวิธีสอนแบบซินเนคติกสพัฒนามาจากพ้ืนฐานของจิตวิทยา
ความคิดสรางสรรค (Psychology of Creativity) 3 ประการดังนี้ 

3.3.1 สภาวะของความคิดสรางสรรคตามวิธีสอนแบบซินเนคติกส 
        3.3.1.1 การฝกฝนกระบวนการท่ีจะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคอยางชัดเจน

กระบวนการดังกลาวอยูในจิตสํานึกแลว (สามารถดึงออกมาใชไดอยางอัตโนมัติ) เราสามารถเพ่ิม
ศักยภาพของความคิดสรางสรรคทั้งรายบุคคลและกลุมไดโดยตรง 

        3.3.1.2. องคประกอบดานอารมณสําคัญกวาองคประกอบดานสติปญญาการไรเหตุผล
สําคัญกวาการมีเหตุผลความไรเหตุผลอาจเปนชองทางไปสูสภาวะของสมองท่ีเอ้ือตอการเกิด
ความคิดใหมๆสภาวะไรเหตุผลเปนสิ่งแวดลอมทางสมองท่ีดีที่สุดสําหรับการแสวงหาและขยาย
ความคิดแตไมใชใชในสภาวะตัดสินใจและความสามารถในการตัดสินใจก็จําเปนตอการสราง
ความคิดในหลายๆดาน Gordon เชื่อวาความคิดสรางสรรคที่ตองใชกระบวนการทางอารมณซึ่งตอง
อาศัยองคประกอบของการไรเหตุผลนั้นจะชวยสงเสริมกระบวนการทางปญญาน่ันคือชวยเพิ่ม
โอกาสท่ีจะผลิตแนวคิดใหมๆนั่นเอง 

        3.3.1.3  ความเขาใจในบทบาทขององคประกอบทางอารมณและความไรเหตุผลเปนสิ่ง
สําคัญเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการแกปญหาการวิเคราะหกระบวนการไรเหตุผล
และกระบวนการทางอารมณสามารถชวยเพิ่มความคิดสรางสรรคใหกับบุคคลหรือกลุมไดนั่น
หมายความวาเขาเขาใจการใชประโยชนของสภาวะการไรเหตุผลและควบคุมไดโดยใชกิจกรรมการ
เปรียบเทียบ 
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จากแนวความคิดท่ีกลาวขางตน  สภาวะทางอารมณของความคิดสรางสรรคและ
กระบวนการของวิธีสอนแบบซินเนคติกส สรุปไดวา สภาวะทางอารมณมีความสําคัญตอความคิด
สรางสรรคความไรเหตุผลอาจเปนชองทางไปสูการพัฒนาความคิดใหม ๆ และสามารถทําใหเกิด
จินตนาการได 
 

3.3.2.กระบวนการของวิธีสอนแบบซินเนคติกส         
จอยส และ วีล (Joyce&Weil, 1992: 217-239)  กลาววา การสอนแบบซินเนคติกสมี 2 วิธี

ดวยกัน คือ แบบท่ี 1ใชเพื่อสรางผลงานท่ีแปลกใหม และแบบท่ี 2 ใชเพื่อสรางความคุนเคยกับสิ่งท่ี
ยังไมรูจัก การจะใชวิธีแบบที่ 1 หรือแบบท่ี 2 ยอมขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการสอน 

ซินเนคติกสแบบที่ 1 เพื่อสรางผลงานท่ีแปลกใหมมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1  บรรยายสถานการณ ขั้นนี้ครูใหนักเรียนบรรยายสถานการณหรือหัวขอตาม          
ที่นักเรียนมองเห็น 

ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบตรง ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทียบทางตรง แลวเลือกสิ่ง ท่ีดีที่สุดมา
อธิบายใหกวางข้ึน 

ขัน้ที่ 3 การเปรียบเทียบกับตนเอง ขั้นนี้นักเรียนเปรียบเทยีบสิ่งที่เลือกในขั้นที่ 2 กับตนเอง 

ขั้นที่ 4 การหาคําท่ีมีความหมายขัดแยงกันจากการบรรยายในข้ันที่ 2 ละข้ันท่ี 3 นักเรียน
คิดหาคําที่มีความหมายคลายกันมาหลาย ๆ คู แลวเลือกคูที่ดีที่สุด 

ขั้นที่ 5 การเปรียบเทียบทางตรง ขั้นน้ีนักเรียนคิดหาการเปรียบเทียบทางตรงโดยใชคําคูที่
เลือกในขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 6 ตรวจสอบปญหาเร่ิมแรกอีกคร้ัง ขั้นนี้ผูสอนใหนักเรียนหันกลับมาสํารวจปญหา
เร่ิมแรกแลวใชการเปรียบเทียบขั้นสุดทายโดยใชประสบการณทั้งหมดท่ีไดกระบวนการ ซินเนคติกส
เขาชวย 

ซินเนคติกสแบบที่ 2 เพื่อสรางความคุนเคยกับสิ่งที่ยังไมรูจัก 

ขั้นที่ 1 การใหขอมูล ผูสอนใหขอมูลเกี่ยวกับขอใหม 
ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบ ผูสอนแนะการเปรียบเทียบทางตรงแลวใหผูเรียนบรรยายถึงการ

เปรียบเทียบนั้น 

ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบกับตนเอง ผูสอนใหนักเรียนเปรียบเทียบหัวขอใหมกับตนเอง 

ขั้นที่ 4 การบรรยายถึงความสัมพันธใหมในสวนที่ เปนไปได  ผู เ รียนอธิบายถึงการ
เปรียบเทียบในสวนที่เหมือนกัน 
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ขั้นที่ 5 บรรยายถึงสวนสัมพันธในสวนท่ีเปนไปไมได ผูเรียนอธิบายวาการเปรียบเทียบใน
สวนที่เหมือนกัน 

ขั้นที่ 6  การสํารวจ ผูเรียนสํารวจหัวขอใหมที่ตองการศึกษาอีกครั้ง 

ขั้นที่ 7  การเปรียบเทียบนักเรียนเปรียบเทียบระหวางหัวขอใหมกับสิ่งท่ีคิดข้ึนมาดวย
ตนเองและบรรยายถึงสวนที่ของ 2 สิ่งคลายกันและสวนท่ีการเปรียบเทียบใชไมไดหรือเปนไปไมได   
(ทิศนา แขมมณี, 2547: 264) 

ทิศนา  แขมมณี (2547:252 - 253) ไดใหขั้นตอนไวดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 ขั้นนํา เปนขั้นท่ีผูสอนใหผูเรียนทํางานตาง ๆ ที่ตองการใหผู เรียนทํา เชนใหเขียน 
บรรยาย  วาดภาพ สราง ปน เปนตน ผูเรียนทํางานน้ัน ๆ ตามปกติที่เคยทําเสร็จแลวใหเก็บผลไว
กอน 

ขั้นที่ 2 ขั้นการสรางอุปมาแบบตรง (Direct analogy) เปนข้ันที่ผูสอนเสนอคําคูใหผูเรียน
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง เชน ลูกบอลกับมะนาว เหมือนหรือตางกันอยางไร คําคู
ที่ผูสอนเลือกมาควรใหมีลักษณะท่ีสัมพันธกับเนื้อหา หรืองานท่ีผูเรียนทําในข้ันท่ี 1 ผูสอนเสนอคํา
คูใหผูเรียนเปรียบเทียบหลาย ๆ คู และคําตอบของผูเรียนไวบนกระดาน 

ขั้นที่ 3 ขั้นการสรางอุปมาบุคคล หรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (Personal analogy) 
เปนข้ันท่ีผูเรียนสมมุติตัวเองเปนสิ่งใดสิ่งหน่ึง และใหผู เรียนแสดงออกความรูสึกออกมากเชนถา
เปรียบเทียบในขั้นที่ 2 และ 3 มาประกอบเปนคําใหมที่มีความหมายขัดแยงกันในตัวเอง เชน ไฟเย็น 
เชือดนิ่ม ๆ เปนตน 

ขั้นที่ 4 ขั้นอุปมาคําคูขัดแยง (Compressed conflict) เปนขั้นที่ผูเรียนอธิบายความหมาย
ของคําคูขัดแยงที่ได 

ขั้นที่ 5 ขั้นการนําความคิดใหมมาสรางสรรค เปนขั้นที่ผูเรียนอธิบายความหมายของคําคู
ขัดแยงที่ได 

ขั้นที่ 6 ขั้นการนําความคิดใหมมาสรางสรรค เปนข้ันท่ีผูเรียนนํางานท่ีทําไวเดิมในข้ันท่ี 1 
ออกมาทบทวนใหม และเลือกนําความคิดท่ีไดมาใหม เพื่อทําใหงานของตนมีความคิดสรางสรรค
มากข้ึน 
 

จากวิธีสอนแบบซินเนคติกส ขางตน สรุปไดวา เปนการเปรียบเทียบ อุปมา อุปไมย แบง
ออกเปน 6 ขั้นตอน ในการจัดการเรียนการสอน 1) ขั้นนํา 2) ขั้นเปรียบเทียบโดยตรง 3)ขั้นการ
เปรียบเทียบโดยสมมุติตนเปนสิ่งอื่น 4)  ขั้นการสรางคําคูขัดแยง 5) ขั้นเปรียบเทียบโดยตรงรอบท่ี 2   
6) การกลับไปพิจารณางานเดิม  
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กระบวนการของวิธีสอนแบบซินเนคติกส เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคมี 6 ระยะ ดังนี้คือ 

 1. อธิบายเกี่ยวกับปญหาหรือสภาพการณที่เปนอยูของเร่ืองที่จะเรียนเปนการอธิบายถึง 

เงื่อนไขปญหาสภาพการณตามที่นักเรียนมีความรูความเขาใจ 

 2. การเปรียบเทียบทางตรง (รอบที่ 1) เปนการนําสิ่งท่ีกําลังศึกษาในระยะท่ี  1                   

ไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ (โดยการระดมสมอง) แลวเลือกเพียงสิ่งเดียวมาพิจารณารายละเอียด 

3.  การเปรียบเทียบโดยสมมุติตนเปนสิ่งอื่นใหนักเรียนสมมุติตัวเองเปนสิ่งที่เลือก 

4.  การสรางคูคําขัดแยงนักเรียนสรางคูคําขัดแยงภายใตบริบทของเร่ืองท่ีเรียนในระยะท่ี  1 

โดยนําคําตางๆท่ีไดจากกิจกรรมในระยะท่ี 2 และ 3 มาสรางเปนคูคําขัดแยงแลวเลือกไว                     
1 กลุมคํามาสรางเปนเร่ืองราวส้ันๆ 

5. การเปรียบเทียบทางตรง (รอบท่ี 2) นักเรียนนําคูคําขัดแยงท่ีเลือกไวในระยะท่ี  4             
มาเปรียบเทียบ (โดยการระดมสมอง)  

6. การกลับไปพิจารณางานเดิมนักเรียนจะยอนกลับไปพิจารณาทบทวนงานเดิมโดยนําสิ่งท่ี
เลือกไวในระยะที่ 5 หรือรวมทั้งประสบการณที่ไดจากกิจกรรมในทุกระยะไปใชปรับปรุงงานเดิมให
แปลกใหมขึ้นมาหรือจัดทําเปนผลงานข้ึนมาใหม  
 

3.4  กลวิธีการจัดการเรียนรูของวิธีสอนแบบซินเนคติกส         
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบซินเนคติกส จะใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ
กลวิธีตอไปนี้จะชวยครูไดมาก 

3.4.1 กลวิธีการคิดของวิธีสอนแบบซินเนคติกส อาศัยกิจกรรมการเปรียบเทียบมาให
นักเรียนฝกกระบวนการของการคิดสรางสรรคจนกระบวนการดังกลาวกลายเปนกระบวนการที่อยู
ในจิตสํานึกของผูเรียนจนสามารถนําไปใชไดโดยอัตโนมัติดังน้ันการฝกฝนใหนักเรียนไดฝกกิจกรรม
การเปรียบเทียบอยางตอเนื่องจนนักเรียนสามารถนําไปใชไดดวยตนเองในการแกปญหาอ่ืนๆจึงถือ
เปนสิ่งที่ผูสอนตองตระหนักอยูตลอดเวลา 

3.4.2 ครูตองใชความไรเหตุผลในการชวยใหกําลังใจนักเรียนท่ียังไมแคลวคลองในความ
พยายามใชจินตนาการการยอมรับของครูในสิ่งท่ีผิดปกติหรือประหลาดเปนเร่ืองสําคัญครูตอง
ยอมรับการตอบสนองจากนักเรียนทุกคนใหนักเรียนแนใจวาจะไมมีการตัดสินการแสดงออกของเขา
ยิ่งปญหาท่ีนักเรียนตองเผชิญเพ่ือหาแนวทางแกไขน้ันยากเทาไหรครูก็ยิ่งจําเปนตองยอมรับการ
เปรียบเทียบที่กวางไกลเทานั้นเพ่ือใหนักเรียนพัฒนามุมมองของปญหาใหแปลกใหมและหลากหลาย
ยิ่งๆข้ึน 
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3.4.3 วิธีสอนแบบ ซินเนคติกส ใชไดในทุกวิชาของหลักสูตรดวยการนําไปประยุกตใชใน
การอภิปรายของครูและนักเรียนผลิตผลของวิธีสอนแบบซินเนคติกส ไมจําเปนตองเปนขอเขียน
เทาน้ันอาจเปนการพูดหรือการแสดงบทบาทสมมุติการวาดภาพการเขียนลายเสนหรือแคเปลี่ยน
พฤติกรรมก็ได 

3.4.4 วิธีสอนแบบซินเนคติกส สามารถบูรณาการเขากับรูปแบบการสอนอ่ืนๆไดงายเชน 
การใชกิจกรรมการเปรียบเทียบตางๆจะชวยขยายมโนมติที่นักเรียนเรียนรูในรูปแบบการสอนเพ่ือให
เกิดมโนมติ (Concept Attainment Model) หรือรูปแบบการสอนโดยใชสิ่งชวยจัดมโนมติลวงหนา 

(Advance Organizer Model) ไดอยางกวางขวางหรือมีแงมุมท่ีแปลกใหมมากข้ึนและยังชวยใหจดจํา
มโนมตินั้นๆไดคงทนมากข้ึน 

Joyce & Weil (1996) ไดกลาวเพ่ิมเติมวาในกิจกรรมการอุปมาของวิธีสอนแบบ                   
ซินเนคติกส  นี้ความคิดสรางสรรคจะเปนกระบวนการของจิตใตสํานึกการอุปมาจะสราง
ความสัมพันธจากการเปรียบเทียบกันระหวางวัตถุหรือความคิดหน่ึงกับวัตถุหรือความคิดอ่ืนโดย
พิจารณาท่ีจุดใดจุดหนึ่งดวยสภาพการอยางน้ีกระบวนการของความคิดสรางสรรคจะปรากฏซึ่งจะ
เชื่อมความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีไมคุนเคยหรือมีการสรางแนวคิดใหมขึ้นจากแนวคิดเดิมท่ีมีอยูการ
อุปมาจะชวยชักนํามโนทัศนของนักเรียนใหเขากับสิ่งใดสิ่งหน่ึงและพรอมท่ีจะเกิดความคิดริเร่ิมซึ่ง
นักเรียนจะตองใชความรูเดิมในการคิดหรือสรางมุมมองใหมๆโดยนักเรียนจะมีอิสระในตัวเองเพื่อ
การพัฒนาความคิดจินตนาการและเกิดการหยั่งรูขึ้นซึ่งในกรณีนี้จะตองอาศัยกระบวนการอุปมา
เปรียบเทียบ 3 ลักษณะไดแกการอุปมาตนเอง (Personal analogy) การอุปมาโดยตรง (Direct  

analogy) และการสรางความขัดแยง (Compressed conflict) การฝกความคิดสรางสรรคดวยวิธีการ
อุปมาตามรูปแบบการสอน Synectics นี้ (ณัฏฐพงษ เจริญพิทย, 2539) ไดกลาววาการอุปมาดังกลาว
จําแนกได 4 ชนิดคือ  

1) การอุปมาตนเอง การอุปมาตนเองเปนการนําตนเองเปน “ปญหา” (ที่ตองการหาคําตอบ) 

เชนตองการหาคําตอบวาทําอยางไรเตารีดจึงจะกินไฟนอยลงก็อุปมาตนเองเปนเตารีดทําอยางไร
ตนไมจึงจะสามารถสรางอาหารไดในเวลากลางคืนก็อุปมาตนเองวาเปนตนไม เปนตน  

2) การอุปมาโดยตรง การอุปมาโดยตรง เปนการอุปมาโดยการนําประเด็นปญหา (ที่ตองการ
หาคําตอบ)  มาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีปรากฏอยูตามปกติเชนตองการประดิษฐโทรศัพทก็นําการ
ทํางานของระบบการไดยินของหูมาแยกแยะเปรียบเทียบวาควรจะนําอุปกรณสิ่งใดมาใชทดแทน
กลไกการทํางานตามธรรมชาติของ “ระบบการไดยิน” ของห ูเปนตน  

3) การอุปมาสัญลักษณ การอุปมาสัญลักษณเปนการเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งหน่ึงหรือ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงกับลักษณะ “เดน”  ของสิ่งอื่นหรือเร่ืองอ่ืนโดยในเชนน้ีจึงมีความจําเปนในเบ้ืองตน
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สําหรับ การอุปมาสัญลักษณที่ผูอุปมาจะตอง “เฟนหา” ลักษณะเดนของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงข้ึนมากอนแลวใชลักษณะเดนนั้นเปน “ตัวตั้ง” ในการอุปมาเชนเมื่อกลาวถึง “ลิง” ก็ตอง
เฟนหาวาลิงมีลักษณะเดนอะไร  

4) การอุปมาเพอฝนการอุปมาเพอฝนเปนการอุปมาในเร่ืองท่ีเปนไปไดยาก  (แตในท่ีสุดอาจ
ทําใหเปนจริงได) เชนทําอยางไรจะทําใหคนบินไดเหมือนนกซึ่งในระยะแรกตองยอมรับวาการท่ีคน
จะบินไดอยางนกเปน “ความเพอฝน” แตในท่ีสุดการอุปมาเพอฝนดังกลาวก็เปนจุดเร่ิมตนของการ
คิดเคร่ืองบินไดสําเร็จ (แมวาการบินของเคร่ืองบินจะไมใชการตอบคําถามที่คนบินไดดวยการ
กระพือปกเหมือนนกหากแตเปนการประดิษฐ “ยาน” คือเคร่ืองบินท่ีบินไดแลวโดยคนเปนผูอาศัย 

“ยาน”นั้นอีกทอดหน่ึงก็ตาม) 

จากแนวความคิดท่ีกลาวไวขางตน สรุปไดวา กลวิธีการจัดการเรียนรูของวิธีสอนแบบ        
ซินเนคติกส เปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชการเปรียบเทียบ
โดยตรง เปนการสรางแนวคิดใหมขึ้นจากแนวคิดเดิมท่ีมีอยูการอุปมาจะชวยชักนํามโนทัศนของ
นักเรียนใหเขากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและพรอมท่ีจะเกิดความคิดริเร่ิมซึ่งนักเรียนจะตองใชความรูเดิม ใน
การคิดหรือสรางมุมมองใหมๆ ทําความคุยเคยกับสิ่งท่ีแปลกใหมหรือทําสิ่งท่ีแปลกใหมใหมี
ความคุนเคย  โดยการอุปมาอุปไมย 

1.  การใหขอมูลของสถานการณ เปนการอธิบายเกี่ยวกับปญหาหรือสภาพการณที่เปนอยู
ของเร่ืองที่จะเรียนเปนการอธิบายถึงเงื่อนไขปญหาสภาพการณตามที่นักเรียนมีความรูความเขาใจ 

2. เปรียบเทียบจากประสบการณตรง  เปนการนําสิ่งท่ีกําลังศึกษาในระยะท่ี  1                      

ไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ (โดยการระดมสมอง) แลวเลือกเพียงสิ่งเดียวมาพิจารณารายละเอียด 

3. การสมมุติตนเปนสิ่งอื่น ใหนักเรียนสมมุติตัวเองเปนสิ่งที่เลือก 

4. การสรางภาพขัดแยง นักเรียนสรางภาพขัดแยงภายใตบริบทของเร่ืองท่ีเรียนในระยะท่ี 1 

โดยนําภาพตางๆที่ไดจากกิจกรรมในระยะที่ 2 และ 3 มาสรางเปนภาพขัดแยงแลวเลือกไว 1 ภาพมา
สรางเปนเร่ืองราวส้ันๆ 

5. การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล  นักเรียนนําภาพขัดแยงท่ีเลือกไวในระยะท่ี 4             

มาเปรียบเทียบ (โดยการระดมสมอง)  

6. การสรางสรรคจากการเรียนรู นักเรียนจะยอนกลับไปพิจารณาทบทวนงานเดิมโดยนําสิ่ง
ที่เลือกไวในระยะท่ี 5 หรือรวมท้ังประสบการณที่ไดจากกิจกรรมในทุกระยะไปใชปรับปรุงงานเดิม
ใหแปลกใหมขึ้นมาหรือจัดทําเปนผลงานข้ึนมาใหม 
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ตารางที่  8 การเรียนรูของวิธีซินเนคติกส   
 

ครั้งท่ี การเรียนรูของวิธีซินเนคติกส 
1 การใหขอมูลของสถานการณ  
2 เปรียบเทียบจากประสบการณตรง  
3 การสมมุติตนเปนสิ่งอื่น  
4 การสรางภาพขัดแยง  
5 การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล  

6 การสรางสรรคจากการเรียนรู 
 

ตารางที่ 8 การเรียนรูของวิธีซินเนคติกส 
 

ตอนท่ี 4 แนวคิดเกี่ยวกับผลงานสรางสรรค 
 

 ผลงานสรางสรรคเปนผลสืบเนื่องจากความคิดสรางสรรคที่บุคคลเกิดความคิดจินตนาการ
และสรางจินตนาการออกมาเปนผลงาน ซึ่งบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะไมเพียงแตคิดแลวเฉย 
แตคิดแลวพยายามหาทางใหความคิดเกิดเปนช้ินงานข้ึนมาสามารถคิดและทําสิ่งท่ีธรรมดาในสายตา
ของคนทั่วไปกลายเปนสิ่งที่นาสนใจและเปนประโยชนได (อางถึงใน อารี รังสินันท, 2532) ซึ่งผูวิจัย
ไดนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับดังนี้ 
 

4.1  ความหมายของผลงานสรางสรรค 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( 2555) อธิบายวาผลงาน
สรางสรรค หมายถึง ผลงานทางศิลปะ โดยมีผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดการสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก ศาสตรทาง
ศิลปะ งานสรางสรรคครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐและงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางท่ีมี
คุณคาและคุณประโยชนเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

 กรมวิชาการ (2535) อธิบายวา ผลงานสรางสรรคเปนการสรางผลงานที่มีความแปลกใหม
ไมซ้ําแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติและสรางผลงานใหมโดยการผสมผสานความรู ความคิดตางๆ ไดอยาง
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กลมกลืน นํารูปแบบท่ีสังเกตจากธรรมชาติไปใช หรือดัดแปลงในการทํางาน รวมท้ังการใช
จินตนาการในการสรางสรรคงาน การแสดงออกเปนไปอยางมีจุดหมายและเชื่อมั่นมีลักษณะเฉพาะ
ในทางดีงามที่เปนของตนเอง แสดงถึงการมีความคิดริเร่ิมของผูปฏิบัติงาน 

 จากความหมายของผลงานสรางสรรค สามรถสรุปไดวาผลงานสรางสรรคเปนการ
สรางสรรคเปนการสรางผลงานโดยการผสมผสานความคิดตางๆไดอยางกลมกลืนกัน ซึ่งเปนผลงาน
ที่แสดงออกถึงความริเร่ิมแปลกใหม มีคุณคาและมีประโยชน 
 

4.2  ลักษณะของผลงานสรางสรรค  
 การสรางผลงานหรือการสรางสรรคผลงานใหม (productive) เปนการถายโอนกระบวนการ
คิดสรางสรรคไปสูการออกแบบ การสรางสรรคหรือการประดิษฐผลงานออกมาซึ่ง  Schoell และ 
Guiltinan  (1988) แบงผลงานหรือผลิตภัณฑใหมออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

  4.1 ผลงานนวัตกรรม (innovation product) หรือผลงานใหมที่แทจริง เปนการริเร่ิม
สรางสรรคผลงานใหมที่มีขึ้นเปนคร้ังแรก 

  4.2 ผลงานดัดแปลง (modification product) หรือผลงานปรับปรุงใหม เปนการพัฒนา
ผลงานเดิมที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เกิดผลงานใหมอีกครั้ง 

  4.3  ผลงานเลียนแบบ (imitation product) หรือผลงานทดแทน เปนการสรางผลงานตาม
อยางผลงานเดิมที่มีอยูแลว 

Good และ Brophy (1980) อธิบายวา ผลงานที่สรางสรรคจะตองมีลักษณะดังนี้ 
คือ มีความแปลกใหมและมีคุณคาโดยงานสรางสรรคตองเปนท่ียอมรับวามีความถูกตอง คือ 
สามารถใชงานไดดี ดีงาม ไพเราะ หรือมีสุนทรียภาพ 

 นอกจากน้ี Taylor (1964) อธิบายวา ลักษณะผลงานสรางสรรค (creative product) คือ ผล
ของความคิดสรางสรรคนั้นไมจําเปนจะตองเปนขั้นสูงสุดและไมจําเปนจะตองคนควาประดิษฐสิ่ง
ใหมๆ โดยท่ียังไมมีผูใดมากอน หรือไมจําเปนตองสรางทฤษฎีที่ใชความคิดดานนามธรรมอยางสูง 
แตความคิดสรางสรรคของคนเราน้ัน อาจจะเปนขั้นใดขั้นหน่ึงใน 6 ขั้น ดังนี ้
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ขั้นที่ 1 เปนความคิดสรางสรรคขั้นตนสุด หรือเปนสิ่งธรรมดาสามัญ หมายถึง เปน
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของตนอยางอิสระโดยไมจําเปนจะตองอาศัยความริเร่ิม และทักษะ
อยางอิสระเทานั้น 

ขั้นท่ี 2 เปนความคิดสรางสรรคที่มีการทดลองสรางผลงานซึ่งใชทักษะเฉพาะทางโดยไม
จําเปนตองเปนสิ่งใหม เชนการสรางอุปกรณทําสวนเพ่ือการใชในบานจากวัสดุเหลือใชเปนตน 

ขั้นท่ี 3 เปนความคิดสรางสรรคผลงานที่แสดงใหเห็นวา ผูสรางสรรคไดแสดงความคิด
สรางสรรคใหมของตนเองซึ่งไมไดลอกเลียนแบบใคร 

ขั้นท่ี 4 เปนความคิดสรางสรรคที่มีการประดิษฐสิ่งใหมๆ ซึ่งไมซ้ําแบบใคร และแสดงให
เห็นความสามารถที่แตกตางไปจากผูอื่น 

ขั้นที่ 5 เปนความคิดสรางสรรคที่สามารถนําสิ่งที่คิดไวแลวนั้นมาปรับปรุงใหสมบรูณ 
ขั้นท่ี 6  เปนความคิดสรางสรรคขั้นสูงสุด ที่แสดงถึงความสามารถในการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ี

เปนนามธรรมขั้นสูงสุด เชน การสรางทฤษฎี หรือหลักการใหม เปนตน 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2555) ไดกลาวถึงลักษณะผลผลิตท่ีมีความ
สรางสรรค (creative product) ไว 6 ขั้น ไดแก 

ขั้นท่ี 1 การแสดงออกอยางอิสระในดานความคิดริเร่ิม โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของงาน  
 ขั้นที่ 2 การผลิตงานโดยอาศัยทักษะบางอยางไมจําเปนตองเปนสิ่งใหมๆ 

ขั้นที่ 3 การแสดงถึงความคิดใหมของบุคคล ไมไดลอกเลียนมาจากใครแมวาจะมีผูอ่ืนคิดไว
แลวก็ตาม 

ขั้นที่ 4 การประดิษฐอยางสรางสรรค เปนผลการประดิษฐสิ่งใหมโดยไมซ้ําแบบใคร 

ขั้นที่ 5 การพัฒนาผลงานท่ีประดิษฐไดในขั้นที่ 4 ใหดีขึ้น 

ขั้นที่ 6 การใชความคิดสรางสรรคที่เปนนามธรรมข้ันสูงสุด เชน การคนพบทฤษฎีหลักการ
ใหมๆ 

นอกจากนี้ยังเสนอแนะวาในการวัดความคิดสรางสรรคควรวัดท่ีผลผลิตของความคิดดวย 
เพราะเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความคิดสรางสรรคอยางเปนธรรมการสรางสรรคเปนการนําความคิดมา
พัฒนาเพื่อใหเกิดเพ่ือใหเกิดเปนผลลัพธในลักษณะท่ีตางกันออกไป ซึ่งผลผลิตท่ีไดออกมาอาจมี
ความสรางสรรคที่แตกตางกัน 
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ความสามารถในการสรางสรรคหรือการสรางผลงาน ถือเปนผลที่สืบเนื่องมาจาก
ความสามารถในการคิดอยางสรางสรรคซึ่งเปนการกระทําใหเกิดข้ึน เปนไดทั้งกระบวนการ วิธีการ 
รวมไปถึงลักษณะทางผลิตผลหรือชิ้นงาน (ชาญณรงค พรรุงโรจน, 2546) กระบวนการสรางสรรค
หรือการผลิตน้ัน เปนดัดแปลงหรือประยุกตเอาหลักการหรือวิธีการ อยางหน่ึงไปใชในการแกไข
ปญหา เพื่อสรางใหเกิดผลผลิตตางๆ หากพิจารณาคุณภาพของงานสามารถแบงตามระดับของการ
สรางสรรคไดเปนสี่ลักษณะ ดังนี้ 

1.การคนพบสิ่งใหม (discovery) เปนผลงานซ่ึงเปนสิ่งใหมที่ยังไมเคยมีใครคนพบมากอน 
แตจะพบงานประเภทนี้ไดยากเน่ืองจากผลงานตางๆ ออกมา ลวนมีรากฐานการพัฒนามาจากผลงาน
ที่มีปญหาขอบกพรอง เมื่อนํามาปรับปรุงที่แกไขแลวก็มักคงความเปนของเดิมหลงเหลืออยูบาง การ
คนพบสิ่งใหม เชน แรธาตุ หรือสารชนิดใหม ทฤษฎีหรือหลักการใหม 

2.การริเร่ิมใหม (innovation) เปนผลงานที่เกิดข้ึนจากการนําหลักการ หรือการคนพบมา
ริเร่ิมใชในการสรางใหเกิดสิ่งใหมที่มีคุณคาในการแกไขปญหา การสรางผลงานในประเภทน้ีผูสราง
จําเปนตองมีพื้นฐานความรูความเขาใจในเร่ืองน้ันนอยางดี เชน เคร่ืองจักรกลไอนํ้า เปนการนําเอา
หลักการเก่ียวกับแรงดันของไอน้ํามาใชเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานกล หรือ เคร่ืองผลิต
ไฟฟาเซลแสงอาทิตยเปนการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา เปนตน 

3.การสังเคราะห (syntgesis) เปนผลงานท่ีเกิดจากการรวบรวมผลงานตางๆท่ีมีอยูเดิมมา
สังเคราะหใหเกิดเปนสิ่งใหม ซึ่งจะเห็นผลงานประเภทน้ีอยู เปนจํานวนมากจากชองวางของ
ผลิตภัณฑตางๆ ที่มีอยู เชน โทรศัพทที่สามารถถายรูป หรือฟงเพลงได รถยนตอเนกประสงค เปน
ตน 

4.การดัดแปลง (mutation) เปนผลงานที่มีอยูทั่วไปการเห็นจุดบอด หรือซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบ ขนาด หรือคุณสมบัติบางประการ ใหมีความแตกตางไปจากสิ่งท่ีมีอยูเดิม มี
ความนาสนใจมากกวาเดิม เชน เตารีดพับสําหรับการเดินทาง จักรยานเสือภูเขา เปนตน 

 

จากท่ีกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ผลงานสรางสรรคไมจําเปนตองบรรลุถึงข้ันสูงสุด 
เนื่องจากผลงานที่มีความสรางสรรคนั้นมีหลายระดับและผูเรียนแตละคนก็มีความสามารถท่ี
แตกตางกัน ระดับของการสรางสรรคนั้นมีความแตกตางกัน ผลงานสรางสรรคจะสามารถใหคุณคา
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ทั้งในดานการปฏิบัติและในดานความสําเร็จของบุคคล ดังน้ันการพิจารณาผลงานสรางสรรคโดยจัด
ใหมีลักษณะของการสรางสรรคที่หลากหลายก็จะทําใหผูเรียนแตละคนไดแสดงออกถึงความ
สรางสรรคของตนเองและสามารถพัฒนาใหเปนผลงานสรางสรรคที่มีคุณคามากข้ึน 

4.3 เกณฑในการพิจารณาและประเมินผลงานสรางสรรค 
Tardif และ Sternberg (1988)  ไดสรุปวาผลผลิตของความคิดสรางสรรคตองเปนผลงาน

ใหม ซึ่งไมเปนการเลียนแบบหรือเปนผลผลิตท่ีมีอยูแลว ซึ่งสอดคลองกับ ประสาร มาลากุล ณ 
อยุธยา (2537) ไดกลาววาความคิดสรางสรรคที่ใหมแปลกแตกตางจากเดิมอาจเกิดจากการคิด
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูแลว หรือการใชจินตนาการคิดประดิษฐสิ่งใหมขึ้นมาโดยเปนการคิด
มุงแกปญหา และเปนการคิดที่มีคุณคา เปนประโยชน 

ในการประเมินผลงานวาเปนผลผลิตของความคิดสรางสรรคหรือไม จึงจําเปนอยางย่ิงท่ี
จะตองมีการต้ังเกณฑที่นํามาใชประเมินที่สําคัญคือในเร่ืองของความใหม (newness) และการใช
ประโยชน (useful) 

Young (1985) ไดพยายามเสนอเกณฑในการประเมินผลงานวา จะตองมีลักษณะแปลกใหม 
(Newness) และมีคุณคา(Value serve) จําแนกเปนลักษณะยอยดังนี้ 

1.ความแปลกใหม (newness) คือ ใหมในฐานะตนคิด (new as original)ใหมจากกลุมอางอิง 
(new as statistically infrequency) ใหมในลักษณะท่ีแตกตางจากแนวทางท่ัวไป (new as a change 

from the regular way) และใหมในฐานะสรางข้ึนใหม (new as renovated, rejuvenated or 

regenerated) 
2.ควรมีคุณคา (Value serve) ประเมินจากคุณคาตอผูสราง (value to the creator) และคุณคา

ตอคนอ่ืน (Value to others) 

Besemer และ Treffinger (1981, อางถึงใน พัฒนานุสรณ สถาพรวงศ, 2533) ไดเสนอ
ทฤษฎีการวัดความคิดสรางสรรค โดยการประเมินผลงานข้ึน  ในรูปแบบของเมตริก การ วิเคราะห
ความคิดสรางสรรคจากผลงาน(The Creative Product Analysis Matrix or COAM) 

โดยไดสรุปรวบรวมขอมูลจากทฤษฎี บทความ และงานวิจัยที่กลาวถึงเกณฑในการประเมิน
ความคิดสรางสรรคจากผลงานมากกวา 90 ชิ้น ซึ่งมีเกณฑในการประเมินถึง 125 เกณฑ แลวนํามา
สังเคราะหเปนเกณฑที่จะใชประเมินความคิดสรางสรรคของผลงาน ประกอบดวย 3  มิติ 



69 
 

(dimensions) จําแนกเปน14 ประเภท (categproes) ดังในตารางท่ี 2.4 ซึ่งตอมา Besemer และ Quin 

(1986, อางถึงใน สมาน ถาวรรัตนวณิช, 2541) ไดพัฒนาแบบเกณฑการประเมิน CPSS (The 

creative Product semantic Scale) จากทฤษฎีเมตริการวิเคราะหความคิดสรางสรรคจากผลงาน (The 

Creative Product Analysis Matrix or CPAM ) ซึ่งมีเกณฑการประเมินความคิดสรางสรรคจาก
ผลงานดังตารางท่ี  9 ตามลําดับดังนี ้
ตารางท่ี 9  เกณฑการประเมินความคิดสรางสรรคจากผลงานตามทฤษฎีของ Besemer และ 
Treffinger (1981 ตามการถอดความของพัฒนานุสรณ สถาพรวงศ, 2532) 

1. นวภาพ (novelty) 2.การแกปญหา (resolution) 3.การตอเติมเสริมแตงและการ
สังเคราะห  
(elaboration and synthesis 

พิจารณาจากกระบวนการใหม 
(new process) วิธีการใหม 
(new techniques) มโนทัศน
ใหม (new concepts)  การมี
อิทธิพลตอการสรางผลงาน  
ลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคต 

 เพราะความคิด 

(germinal) 

ผลผลิตมีอิทธิพลตอการสราง
ง านลั ก ษณะ เ ดี ย ว กั นนี้ ใ น
อนาคต 

ค ว า ม คิ ด ริ เ ร่ิ ม  (original) 
ผลผลิตท่ีมีความคิดไมเหมือน
ไมซ้ํากับความคิดของคนอ่ืนท่ีมี
ประสบการณ การฝกและการ
เรียนรูใกลเคียงกัน 

พิ จ า ร ณ า จ า ก ร ะ ดั บ
ความสามารถในการแกปญหา
ไดอยางเหาะสมของผลผลิต 

พี ย งพอ  (adequate) ผลผลิ ต
ส า ม า ร ถ แ ก ป ญ ห า ใ น
สภาพการณที่เปนปญหาอยาง
พอเพียง 

เ ห ม า ะ ส ม  (appropriate) 
ผลผลิตสามารถแกปญหาได
ตรงตามความตองการ 
 

พิจารณาจากความสมบูรณ
ความซับซอน  ความประณีต
นาดู แสดงถึงฝมือและความ
ชํานาญพรอมท้ังสื่อ 

ความหมายได 
ชวนดู (attractive) 

ซับซอนท(complex) 
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ตารางท่ี 9 เกณฑการประเมินความคิดสรางสรรคจากผลงานตามทฤษฎีของ Besemer และ       
Treffinger (1981 ตามการถอดความของพัฒนานุสรณ สภาพรวงศ, 2532) (ตอ)  

1.นวภาพ (novelty) 2.การแกปญหา (resolution) 3.การตอเติมเสริมแตงและการ
สังเคราะห  
(elaboration and synthesis 

 เปลี่ยนรูป(transformational) 

ผลผลิตทําใหเกิดการปฏิวัติให 
ผูใช ผูฟง ผูพบเห็น เปลี่ยนการ
รับรูเกี่ยวกับเร่ืองนั้น 
 

สมเหตุสมผล (logical) 

ผ ล ผ ลิ ต มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
แกปญหาถูกตอง 

สมเหตุสมผลตามวิธีการของ
ศาสตรนั้น 

ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ไ ด  (useful) 

ผ ล ผ ลิ ต ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช
ประโยชนได 
คุณคา (valuable) ผลผลิตน้ันมี
คุณคาตามเกณฑตางๆ  เชน 
ดานการเงิน ดานกายภาพ ดาน
จิตวิทยา 

ประณีต (elegant) 

สื่อความหมาย (expressive)  
สมบรูณ (organic) 

ใชฝมือและความชํานาญ  (well 

–crafted) 
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ตารางท่ี 10  เกณฑการประเมินความคิดสรางสรรคจากผลงานตามทฤษฎีของ Besemer และ Quin 

(1986, อางอิงใน สมาน ถาวรรัตนวณิช, 2541) (ตอ) 
มิติ/มโนทัศน ความหมาย 

นวภาพ (novelty) พิจารณาจากกระบวนการใหม วิธีการใหม วัสดุ
ใหมรวมทั้งการอิทธิพลตอการสรางผลงานของ
ตนเองและผูอ่ืนที่เปนงานลักษณะเดียวกันใน
อนาคต 

ความคิดริเร่ิม(originsl) เปนงานประดิษฐที่ไมเหมือนกับงานประดิษฐ
ทั่วไปหรือไมซ้ํากับงานประดิษฐของผูอ่ืนท่ีมีอายุ
ประสบการณ หรือไดรับการฝกใกลเคียงกัน 

ความนาประหลาดใจ (sjurprising) เปนงานประดิษฐที่ทําใหผูพบเห็นเกิดความ
ประหลาดใจ  ไมคาดหวังวาจะพบเห็นงาน
ลักษณะนี้ 

การเพราะความคิด (germinal) เปนงานประดิษฐที่มีอิทธิพลตอการสรางงาน
ประดิษฐของตนเองและผูอ่ืนที่เปนงานลักษณะ
เดียวกันในอนาคต 

การแกปญหา(esolution) พิ จ ารณาจากระ ดับความสามารถในการ
แกปญหาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ
ปญหาของงานประดิษฐนั้น 

การมีคุณคา  (valuavle)  เปนงานประดิษฐที่มีคุณคาตอผูพบเห็น หรือผูใช
ตามเกณฑของความตองการทางดานกายภาพ
ดานจิตวิทยา ดานการดํารงชีวิต 

ความสมเหตุสมผล (logical) เปนงานประดิษฐที่สรางดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 
และสมเหตุสมผล 

การใชประโยชน (useful) เปนงานประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ในทางปฏิบัติ 
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ตารางที่ 10  เกณฑการประเมินความคิดสรางสรรคจากผลงานตามทฤษฎีของ Besemer และ     
                    Quin (1986, อางถึงใน สมาน ถาวรรัตนวณิช, 2541) (ตอ) 

มิติ/มโนทัศน ความหมาย 
การตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะห 
(elaboration and synthesis) 

พิจารณาจากความสมบูรณ  ความประณีต
สวยงามของการประดิษฐ 

การจัดสวนประกอบ (organic) เปนงานประดิษฐที่มีการจัดสวนประกอบ เปน 
รูปรางท่ีสมบูรณแบบและมีความเปนหนึ่ ง
เดียวกัน 

ความประณีตสวยงาม (elegant) เปนงานประดิษฐที่มีความกลมกลืน ประณีต
และดึงดูดใจตอผูพบเห็น 

ความซับซอน (complex) เปนงานประดิษฐที่ประกอบดวยองคประกอบ
หลายๆ องคประกอบ มีการประดับประดา และ
นาสนใจ 

การเปนที่เขาใจได (understanding) เปนงานประดิษฐที่ผูพบเห็น หรือผูใชสามารถ
เขาใจไดงาย และชัดเจน 

ความมีฝมือและความช่ําชอง (well-crafted) เปนงานประดิษฐที่ถูกสรางดวยความพิถีพิถัน
ตั้งใจทําเปนอยางดี 

 

 นอกจากน้ีผูวิจัยไดศึกษาเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค ( scoring rubrics) เนื่องจากใน
ปจจุบันนักการศึกษาไดใหความสนใจอยางมากกับเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค ทั้งน้ีมาจากการ
วัดและการประเมินผลกําลังเปลี่ยนแปลงสูการประเมินตามสภาพจริง และการประเมินอิงการ
ปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคสามารถวิเคราะหงานไดอยางละเอียด และจําแนก
คุณภาพของงานไดถูกตอง เกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคแบงออกเปน 2 ชนิด (บุญเรียง ขจรศิลป, 
2554) ดังนี ้
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1. เกณฑการประเมินในภาพรวม (holistic rubric) คือ แนวทางการใหคะแนนโดยพิจารณา
จากภาพรวมของช้ินงาน จะมีคําอธิบายลักษณะของงานในแตละระดับไวอยางชัดเจนลักษณะเปน
องครวม เชน ทักษะการเขียน ความคิดสรางสรรค และความสละสลวยของภาษา 

2.เกณฑการประเมินแบบแยกสวน (analytic rubric) คือ แนวทางการใหคะแนนโดย
พิจารณาจากแตละสวนของงาน ซึ่งแตละสวนจะตองกําหนดแนวทางการใหคะแนนโดยมีคํานิยาม
หรือคําอธิบายลักษณะของงานสวนนั้นๆ ในแตละระดับไวอยางชัดเจนแลวนําแตละสวนหรือ
องคประกอบของคุณลักษณะมารวมกันเปนคะแนนรวม 

 

จากขอความขางตนสรุปไดวา เกณฑการประเมินความคิดสรางสรรคจากผลงานสามารถ
แบงได 3 มิติไดแก มิตินวภาพ มิติการแกปญหา และมิติการตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะหซึ่งใน
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดพัฒนาแบบประเมินผลงานสรางสรรคโดยการศึกษาแบบประเมินความคิด
สรางสรรคจากงานประดิษฐ (สมาน ถาวรรัตนวณิช, 2541) และไดศึกษาเกณฑการใหคะแนนแบบ   
รูบริค (scoring rubric )เพื่อพัฒนาแบบประเมินผลงานสรางสรรคใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

  

ตอนท่ี 5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

  

จันทรจิรา นที (2548) ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมซินเนคติกส ที่มีตอความคิด
สรางสรรคของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปพบวาหลังการจัดกิจกรรมซินเนคติกส 
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนโดยนักศึกษาท่ี
เขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกส แบบอุปมาสรางมโนภาพมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพิ่ม
มากข้ึนอยางชัดเจนและนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกส แบบอุปมาโดยตรงมีพัฒนาดาน
ความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนเล็กนอยแตมีคะแนนจากรูบริคประเมินผลงานการออกแบบเพิ่มข้ึนโดย
นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกส แบบอุปมาโดยตรงมีคะแนนผลงานการออกแบบดาน
ความคิดคลองเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดและนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในกิจกรรมซินเนคติกส แบบอุปมาสราง
มโนภาพมีคะแนนผลงานออกแบบดานความคิดริเร่ิมและความคิดยืดหยุนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด



74 
 

นอกจากน้ีความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม         
ซินเนคติกส มีความคิดเห็นตอกิจกรรมซินเนคติกส อยูในระดับเห็นดวยทุกรายการ 

ภวัตส  สังขเผือก (2548) ไดศึกษาการวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวคิดการสอนทัศนศิลปขั้น
พื้นฐานในแบบปฏิรูปการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดหมายเพ่ือศึกษาแนวคิดดานการสอนทัศนศิลป
พื้นฐานในแนวปฏิรูปการศึกษาแนวความคิดดานการสอนทัศนศิลปพื้นฐานตามแนวปฏิรูป
การศึกษา พบวาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีสอนทัศนศิลปขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา พบวา
แนวคิดท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีการสอนทัศนศิลปขั้นพื้นฐาน ครูสอนศิลปศึกษาสวนใหญเนนเร่ืองการดู
ความพรอมของผูเรียน ประกอบกับครูผูสอนตองมีความรูทักษะ ผูเรียนหลังอายุ 12 ป ทฤษฎีจึงจะมี
หลักการ กระบวนการและความพรอม มากกวาผูเรียนในระดับตน แนวคิดดานการจัดเน้ือหาสาระ
กิจกรรม และ อุปกรณ ในการปฏิบัติงานการอสอนสวนใหญมีความเห็นใหจัดเน้ือหาใหมีความ
อิสระแนวคิดดานการสอนทัศนศิลปขั้นพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา สวนใหญเนน
การสอนใหผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิด ดานบูรณาการความรูสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ครู
สอนศิลปะสวนใหญมีความคิดเห็นที่จะสอนแทรกเขาไปในกิจกรรม และ ทุกกลุมสาระการเรียน
โดยมีแนวคิดเกือบตรงกันวา วิชาทัศนศิลปมีโอกาสมากกวาวิชาอ่ืน แนวคิดดานการจัดการ
สภาพแวดลอมกับผูเรียนรวมถึงการเชื่อมโยงประสานกับชุมชน สวนใหญมีแนวความคิดท่ีจะพา
ผูเรียนไปท่ีแหลงเรียนรูจริง แนวคิด ดานการประเมินผลการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสวนใหญ 
ตองการใหประเมินสภาพจริง ตามความรูความสามารถ และวุฒิภาวะของผูเรียน 

สุพิศ   เนตรคําวง (2548) ไดศึกษาการใชซินเนคติกส เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนเชิง
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที 5 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนการเขียนเชิง
สรางสรรคโดยใชเทคนิคซินเนคติกสในกิจกรรมการเรียนเร่ืองจากสิ่งเราท่ีเกิดจากการลิ้มรส  มี
คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคเพิ่มข้ึน โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การเขียนเชิงสรางสรรคสูงสุดถึงรอยละ 39 นับวาเปนคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือกิจกรรมการ
เรียนเร่ืองจากสิ่งเราที่เกิดเปนภาพ สวนการเขียนเร่ืองจากสิ่งเราที่เกิดจากเสียงและการเขียนเร่ืองจาก
สิ่งเราท่ีเกิดจากการบูรณาการสิ่งเราท่ีเปนภาพ การลิ้มรส กลิ่น เสีย และการสัมผัส มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ําสุด 

รุงระวี  ดิษฐเจริญ (2549: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ
โดยการสอนแบบบูรณาการดวยวิธีการเลานิทานในหองเรียน ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนโสตศึกษา กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินในระดับ 71 – 90 เดซิเบล ขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                 

ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนเศรษฐีเสถียรในพระราชาอุปถัมป กรุงเทพมหานคร 1 หองเรียน      
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จํานวน 12 คน โดยกลุมประชากรที่ไดรับการสอนศิลปะแบบบูรณาการดานวิธีการเลานิทาน 
ดําเนินการสอนเปนเวลา 4 สัปดาห จํานวน 12 คน คาบละ 60 นาที สอนวันละ 3 คาบ ทุกวันจันทร
สัปดาหละ 1 วัน ผลการศึกษาพบวาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนโสตทัศนศึกษา หลังไดรับการสอน แบบ
บูรณาการดวยวิธีการเลานิทานอยูในระดับมากสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

ยะซีด  เกษตรกาลาม (2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นของครูตอการจัดการ
เรียนการสอนศิลปะในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ชวงช้ันที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบึงกุมกรุงเทพมหานครการวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของครูตอการจัดการเรียนการสอนศิลปะในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะชวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบึงกุม
กรุงเทพมหานคร พบวาดานการบริหารครูผูสอนสาระศิลปะแสดงความคิดเห็นวามีการบริหารโดย
รวมอยูในระดับปานกลางดานการนิเทศครูผูสอนสาระศิลปะแสดงความคิดเห็นวามีการนิเทศอยูใน
ระดับปานกลางดานการสอนครูผูสอนสาระศิลปะแสดงความคิดเห็นวาการสอนโดยรวมอยูใน
ระดับมากดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอมครูผูสอนสาระศิลปะแสดงความคิดเห็นวามีบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมากครูผูสอนสาระศิลปะแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียน
การสอนสาระศิลปะโดยรวมอยูในระดับมาก 

สําลี  มิ่งเช้ือ (2550) ไดศึกษาการสรางและใชแผนการเรียนรูกลุมสาระศิลปะเพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และศึกษาการพัฒนาทางความคิด
สรางสรรคของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการเรียนรูกลุมสาระศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  
โรงเรียนแมมอกวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 12 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  1) 
แผนการเรียนรูสาระศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค  2) แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดย
ใชรูปภาพแบบ ก ประกอบดวย การวาดภาพตอเติมภาพใหสมบูรณ การใชเสนคูขาน วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบคา  t-test นําเสนอขอมูลรูปแบบตาราง 
ประกอบการบรรยาย ผลกาศึกษาพบวา 1) ไดแผนการเรียนรูสาระศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 10 แผน รวมเวลา 10 ชั่วโมง แตละแผนมี
ความเหมาะสมกับความสนใจและวัยของนักเรียน สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียน
ใหสูงข้ึน  2) คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูสาระศิลปะ
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 



76 
 

กุสุมา   เสนานาค (2552) ไดศึกษาการเขียนเชิงสรางสรรคและการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนฟาแดดสูงยางวิทยาคาร ที่ใชรูปแบบการ
สอน Synectics พบวานักเรียนกลุมเปาหมายมีความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผาน
เกณฑรอยละ 75 มีจาํนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 77.08 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด คะแนนจากการ
ทดสอบวัดการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษผานเกณฑรอยละ  75 มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
79.37 ซึ่งถือวาจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการเขียนเชิงสรางสรรคและการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว คือนักเรียนรอยละ 75 มีคะแนนผานเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 75 

 

สรุป 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีซินเนคติกส ทําใหผูเรียนเกิดความคิดที่แปลก
ใหมแตกตางไปจากเดิมเกิดความคิดสรางสรรคซึ่งหลังจากที่ผูเรียนไดเรียนโดยใชวิธีซินเนคติกส 
ผูเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน และสังเกตไดจากผลงานท่ีนักเรียนทําไดแก ผลงาน
การออกแบบของนักศึกษาวิชาเทศศิลป ผลงานการเขียนเชิงสรางสรรค มีผลงานที่แปลกใหมผาน
เกณฑที่ตั้งไว 
 

งานวิจัยตางประเทศ 

 ไคลแอตชอร แคชเชอรวูด (Cliatt, Shaw & Sherwood, 1980: 1061 - 1064) ไดวิจัยถึงผล
การใชคําถามอเนกนัยกับความคิดสรางสรรคของเด็กวัยอนุบาลโดยกลุมตัวอยางท่ีใชเปนเด็กอายุ             

5 – 6 ป จํานวน 37 คนเปนชาย 18 คนเปนหญิง 19 คนกลุมทดลองจะไดรับการฝก 8 สัปดาหสวน
กลุมควบคุมไดรับการสอนจากครูที่สอนตามปกติทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองไดรับการทดสอบ
กอนและทดสอบภายหลังดานความสามารถในการคิดสรางสรรคของทอแรนซ  ที่เปนการพูดและ
เปนรูปภาพ ผลการทดลองพบวา กลุมทดลองท่ีครูไดรับการฝกอบรมใหถามคําถามใหเด็กสามารถ
เกิดการคิดอเนกนัยมีคะแนนความคิดสรางสรรคแตกตางกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญจากการวัด
โดยใชแบบวัดความคิดสรางสรรคที่เปนคําพูดสวนการวัดความคิดสรางสรรคโดยแบบท่ีเปนรูปภาพ
พบวาไมมีความแตกตางระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งแสดงให
เห็นวาเด็กอนุบาลท่ีไดรับการฝกใหคิดอเนกนัยจะสามารถเกิดความคิดสรางสรรคได 

ทรอกเลอร (Trogler, 1981: 1915 - A) ไดวิจัยเร่ืองChildren’s Drawing of House on The 

Side Hill มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการความเขาใจเก่ียวกับระยะในการวาดภาพของเด็กจาก
การใชเสนระนาบเสนแนวต้ังและความสัมพันธระหวางรูปทรงของบานกับเนินเขากลุมตัวอยางท่ีใช
ศึกษาคือนักเรียนเกรด 1 เกรด 3 และเกรด 5 ในสหรัฐอเมริกาโดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมเด็ก
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กลุมแรกจัดใหมีสวนรวมในโปรแกรมเก่ียวกับโครงสรางของสถาปตยกรรมสวนเด็กกลุมหลังไดรับ
การสอนโดยเนนการใชสื่อและเทคนิคท่ัวไปทางศิลปะหลังจากทดลอง10 สัปดาหผลการวิจัยพบวา
ภาพวาดของเด็กกลุมแรกสามารถแสดงรายละเอียดรอบๆบริเวณเนินเขารายละเอียดของสิ่งกอสราง
ไดดีกวาเด็กกลุมที่สอง 

ชอรและไคลแอต (Shaw & Cliatt, 1986: 86 - 88) ไดวิจัยถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการฝกครู
เพื่อสนับสนุนใหเด็กเล็กเกิดความสามารถในการคิดอเนกนัยไดโดยครูที่ทําการสอนเด็กจะตองไดรับ
การฝกจากผูเชี่ยวชาญกอนกลุมตัวอยางงานวิจัยเปนเด็กอนุบาลซึ่งถูกแบงเปนกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองครูจะตองวางแผนทําการสอนเด็กเปนเวลา 3 ชั่วโมงตอ 1 สัปดาหและครูตองพบผูเชี่ยวชาญ
เพี่อรับการฝกเทคนิคตางๆที่นํามาใชในการสอนเด็กในกลุมทดลองมีครูผูสอนจํานวน  19 คนและ
กลุมควบคุมมีครูผูสอน 18 คนใชเวลา 8 สัปดาหในการทําการสอนผลการศึกษาพบวาเด็กในกลุม
ทดลองถูกถามคําถามเพ่ือกระตุนใหเกิดการคิดอเนกนัยมากกวา 250 คําถามเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุมซึ่งมีเพียง 25 คําถามซึ่งมีผลทําใหเด็กที่อยูในกลุมทดลองมีความสามารถคิดอเนกนัยมากกวา
กลุมควบคุมและเม่ือทําการทดสอบภายหลังถึงความรูในการถามคําถามอเนกนัยของครูพบวาผูที่
ไดรับการฝกจากผูเชี่ยวชาญจะมีความรูในการถามคําถามและมีความถามเพ่ือกระตุนใหเด็กคิดอเนก
นัยมากกวาครูกลุมควบคุม 

เทียเกิล (สุดารัตน  ดวงสุดาวงศ, 2550: ออนไลน) ไดพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายดวยวิธีการสอนแบบ  Socratic Method เกี่ยวกับการต้ังคําถาม
การแกปญหาการสืบสวนสอบสวนโดยแยกกลุมทดลองและกลุมควบคุมผลการวิจัยพบวาหลังการ
ทดลองกลุมทดลองมีคะแนนทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากลุมควบคุม 

มีโด (Meador, 1994: Abstract, อางถึงใน จรินทิพย  ศรีทับทิมพ) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผล
ของการฝกแบบซินเนคติกสที่มีตอความสามารถของนักเรียนอนุบาลในการศึกษาใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 107 คนการศึกษาจะพัฒนาทางดานความคิดสรางสรรคการรับรูตนเองและทักษะทางดาน
ภาษาผลการศึกษาพบวากลุมทดลองมีความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม 

ไรท (Wright, 1998: 239, อางถึงใน จรินทิพย   ศรีทับทิมพ) ไดศึกษาความคิดสรางสรรค
แรงจูงใจและพฤติกรรมตอตานท่ีมีตอการรับรูของเด็กวัยรุนตอประสบการณในโรงเรียนมัธยมตน
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจทางวิชาการ และมีพฤติกรรมตอตานกลุมท่ีมีแรงจูงใจในการ
แกปญหาและฉลาด การรวบรวมขอมูลใชทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพไดแกการสังเกต การสัมภาษณ 
แบบทดสอบความคิดสรางสรรค การทํางานเปนกลุมและการทดลองภาคสนามผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจในการแกปญหาและฉลาดมีความสามารถทางดานสรางสรรคสูงกวาคาเฉลี่ย 
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และมีลักษณะเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคเชนมีความเปนตัวของตัวเองสูงมีความฉลาดทางดาน
อารมณ 
 

สรุป 

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของในการทําการวิจัยคร้ังน้ี พบวา วิชาศิลปะ เปนวิชาท่ีทํา
ใหผู เรียนมีความคิดสรางสรรค เกิดจินตนาการในการเรียนศิลปะ สามารถนํามาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีทักษะในการสรางสรรคผลงานศิลปะ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการสรางสรรคภาพวาดมีผลงานที่แปลกใหม คิดไดหลากหลาย วิชาศิลปะจึงจัดเปนหน่ึงใน
สาระการเรียนรูที่ผูเรียนจําเปนตองเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  
2551  อีกท้ังในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ยังมีจุดมุงหมาย  เพ่ือตองการใหผูเรียนมีความรู  มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย         
ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทํางาน  รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ  นอกจากน้ี
จะตองมีความรู ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ
แกปญหา  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และความสามารถในการใชทักษะในการดําเนินชีวิต   
ดังนั้นครูผูสอนจึงจําเปนตองหาวิธีการ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะความสามารถดานการคิด ดาน
การปฏิบัติ เห็นคุณคาของงานศิลปะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ รูจักบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบ นําความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป ไปบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ใหมีทักษะในการสรางสรรคผลงานศิลปะ รูและเขาใจชื่นชมความงามของศิลปะ  

ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดจึงเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคัญตามสมรรถนะ
ของหลักสูตรสถานศึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหเกิดความสามารถในการสรางสรรค
ผลงานทางศิลปะ ตามความคิดจินตนาการ ดังน้ันในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยจึงไดพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เปนลักษณะ
ของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R and D) ใชแบบแผนการวิจัยแบบ กลุมเดียว 
ทดสอบกอนและหลัง (One Group Pretest – Posttest Design) โดยใชนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรม เปนหนวยการวิเคราะห ผูวิจัยไดกําหนด
รายละเอียดการดําเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  วิจัย (R1 : Research) : ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

 ขั้นตอนที่ 2  พัฒนา (D1 : Development) : พัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่ 3  วิจัย (R2 : Research) : ทดลองใชกิจกรรมการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่ 4  พัฒนา (D2 : Development) : ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ โดยมีขั้นตอนดังน้ี ศึกษาวิเคราะห

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน                     
ตั้งพิรุฬหธรรม  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ศึกษาเอกสารงานวิจัย ตําราที่เกี่ยวกับการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิดวิธีสอนแบบซินเนคติกส  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  
 ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยนําผลการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 มาออกแบบ
และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป  
 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนํากิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาแลวไปใช
กับนัก เ รียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรง เ รี ยนตั้ ง พิ รุฬหธรรม  สํ า นักงาน เขตทวีวัฒนา                     
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

               ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู  โดยประเมินดานผลการเรียนรู              
ทางทัศนศิลป ประเมินดานความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด และประเมินเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย                
วิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
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ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบดําเนินการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 2 ดังนี ้

ขั้นที่ 1 (วิจัย) 

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

 
ขั้นที่ 2 (พัฒนา) 

การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู 

 
ขั้นที่ 3 (วิจัย) 

การทดลองใช
กิจกรรมการเรียนรู 

 
ขั้นที่ 4 (พัฒนา) 

การประเมินผลกิจกรรม
การเรียนรู 

 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม  : กิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลป 
 

 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจากผูที่
เกี่ยวของ ไดแก 
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
2. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
3. ครูหัวหนาฝายวิชาการ 
4. ครูหัวหนากลุมสาระศิลปะ 

5. ครูผูสอนศิลปะโรงเรียนในสังกัด  
    กรุงเทพมหานคร  
 

  ศึกษาความตองการของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที ่4  เกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลและรูปแบบของกิจกรรม
การเรียนรูทัศนศิลป 
 

 กิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธี
สอนซินเนติกสเพื่อ
สงเสริมความ 
สามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด  
ฉบับราง 

1. ชื่อกิจกรรม 

2. มาตรฐานตัวชี้วัด 

3. เนื้อหากิจกรรม 

4. วิธีดําเนินกิจกรรม 

5. สื่อ/อุปกรณ 
6. การประเมินผล
กิจกรรม 

 

  นํ ากิ จกรรมการ
เรียนรูไปทดลองใช
กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

โรง เรี ยน ต้ังพิรุฬห
ธรรม  ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2557 

 

  ประเมินผลการใช 
กิจกรรมการเรียนรู 
1. ผลการเรียนรู 
2. ความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด 

3. ความคิดเห็นของ 

นักเรียนที่มีตอกิจกรรม
การเรียนรูทัศนศิลป 
 

      

      

     

 ประเมินกิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลป 
ฉบับราง 

โดยผูเชี่ยวชาญ 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 กรอบดําเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนท่ี 1 วิจัย (R1 : Research) : ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับความตองการ ความคิดเห็นขอมูลเกี่ยวกับ 
บริบทของโรงเรียนและนักเรียนโดยการวิเคราะหสถานศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ศึกษาความตองการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีสอนแบบซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด และศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูจากผูเกี่ยวของ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวิธีซินเนคติกส เพื่อนํามาใชประกอบการพัฒนาการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด  
 วิธีการดําเนินการ  ผูวิจัยดําเนินการดังนี ้
 1. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 
แนวทางการกิจกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับการจัดทํากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซิ
นเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

 2. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานความตองการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย              
วิธีซินเนคติกส เ พ่ือสง เสริมความสามารถในการสรางสรรค  สําหรับนักเ รียนระดับชั้น            
ประถมศึกษาปที่ 4 เกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู สื่อการเรียนรูและการวัดและประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถาม  

 3. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส 
เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
และผูที่เกี่ยวของ ไดแก  
  1. ผูอํานวยการสถานศึกษาซึ่งมีความรูทางดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 
  2. รองผูอํานวยการฝายวิชาการซึ่งมีความรูความเขาใจดานบริบทของนักเรียน
ภายในสถานศึกษา    
  3. ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดานศิลปะซึ่งมีความรูความเขาใจ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป ดานองคประกอบเนื้อหาการเรียนรูทัศนศิลป  
  4. ครูฝายวิชาการสถานศึกษา  ซึ่งมีความรูความเขาใจดานการสงเสริมความคิด
สรางสรรคและมีความรูความเขาใจดานการประเมินความสามารถในการสรางสรรคของผลงาน
นักเรียน 
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 5. ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะซึ่งมีความรูความเขาใจดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปภายในสถานศึกษา  เพื่อรวมใหขอมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระการเรียนรู 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผล  
   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปน้ี 

 1. แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ สํารวจความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
4 เ ก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนติกสเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค               
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนที่ 2  สอบถามคิดเห็นและความตองการของนักเรียนในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เกี่ยวกับ ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู เนื้อหากิจกรรม วิธีดําเนิน
กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางแบบสํารวจความตองการโดยมีขั้นตอนในการสราง
ดังตอไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด  หลักการ ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูและทัศนศิลป 
 ขั้นตอนท่ี 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของ
เคร่ืองมือ และขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงช้ี โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
 ขั้นตอนท่ี 3 สรางสํารวจตามขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมช้ีบงท่ีกําหนด จากนั้นนํา
แบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะแลว
นํามาปรับปรุงแกไข 

     ขั้นตอนท่ี 4 นําแบบสํารวจเสนอผูเช่ียวชาญดานทัศนศิลป ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล  ผูเชี่ยวชาญดานวิธี
สอนแบบซินเนคติกสจํานวน 5 ทาน  ประกอบดวย 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอนซินเนคติกส 
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 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรณัฐ กิจรุงเรือง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอนซินเนคติกส 
 3. อาจารย ดร.อภิณภัศ  จิตรกร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเช่ียวชาญ        
ดานความคิดสรางสรรคและเทคนิคการสอนศิลปะ 

 4. อาจารย ดร.สรัญญา  จันทรชูสกุล คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเชี่ยวชาญ
ดานการวัดและประเมินผล 

 5. อาจารย มัลลิกา  ยอดนารี ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ สํานักงาน
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ผูเชี่ยวชาญดานการสอนศิลปะ 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการนําแบบประเมินคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC)ของแบบสํารวจไปใหผูเช่ียวชาญแตละทานพิจารณา ลงความเห็นและให
คะแนนเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  + 1 หมายถึง    แนใจวาขอคําถามในแบบสํารวจมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
  0  หมายถึง    ไมแนใจวาขอคําถามในแบบสํารวจมีความสอดคลองกับ  
              จุดประสงค 
  - 1 หมายถึง     แนใจวาขอคําถามในแบบสํารวจไมมีความสอดคลองกับ 

           จุดประสงค 
 แลวนําคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญแตละคนมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Objective Congruence : IOC) จากสูตร 
 

   IOC  =  
N
R  

 

  IOC   หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามในแบบสอบถาม 

  R  หมายถึงผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

  N  หมายถึงจํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  หากคาดัชนี  IOC  ที่คํานวณได มากกวาหรือเทากับระหวาง 0.50 แสดงวาขอคําถาม
ในแบบสํารวจมีความเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคหรือกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม 
(มาเรียม นิลพันธุ, 2553: 186-187)  

  คาดัชนี (Index of Objective Congruence : IOC) ซึ่งการหาคาดัชนีความสอดคลอง
ไดคา เทากับ 0.60 – 1.00 ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะ และใหปรับปรุงแกไข ดังนี้ 



84 
 

 1  ขอคําถามควรปรับใหมีการใชภาษาท่ีเขาใจงายเหมาะสมสําหรับนักเรียน ผูวิจัยได
แกไขปรับปรุง โดยปรับภาษาใหเขาใจงายขึ้น 

 2  ตัวอักษรที่ใชควรอานงายมีความชัดเจน 
  ขั้นตอนท่ี 5 นําแบบสํารวจมาปรับปรุงแกไขในประเด็นที่ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเสนอแนะ แลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย 

  ขั้นตอนที่ 6 นําแบบสํารวจไปเก็บขอมูลจริงกับนักเรียนกลุมทดลองโดยสรุป
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามไดดังแผนภูมิที่ 3 ดังนี ้
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงข้ันตอนการสรางแบบสํารวจ 

ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากหนังสือ  และงานวิจัย   ที่เก่ียวของกับ       
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนโครงสรางของแบบสํารวจ 

สรางสํารวจแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา  
 ตรวจสอบเพ่ือใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

นําแบบสํารวจเสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ ความเที่ยงตรง  เชิงเนื้อหาโดยการ
หาคา IOC 

นําแบบสํารวจท่ีปรบัปรุงแกไขแลวใหอาจารยทีป่รึกษา และผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
อีกคร้ัง 

นําแบบสํารวจไปเก็บขอมูลจริงกบันักเรียนกลุมทดลอง 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 6 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขั้นตอนท่ี  1 ทําหนังสือถึง ผู อํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนตั้ งพิ รุฬหธรรม                
เพื่ออนุญาตใหนักเรียนตอบแบบสํารวจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูสื่อการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู  
 ขั้นตอนท่ี 2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 
คน โดยสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง ชี้แจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ 
 ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยแจกแบบสํารวจใหนักเรียนคนละฉบับและอธิบายคําถาม เพื่อทํา
ความเขาใจที่ตรงกันในการตอบแบบสํารวจ 

 ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมแบบสํารวจท่ีไดกลับคืนมา เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจ เกี่ยวกับความตองการกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป
ดวยวิธีซินเนคติกส โดยวิเคราะหขอมูลทั่วไปในตอนท่ี 1 โดยการใชสถิติ คารอยละในตอนท่ี 2 
วิเคราะหเน้ือหาความคิดเห็น   ตอนที่ 3 โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 2.  แบบสัมภาษณ  (Interview Form) ซึ่ง เปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง                   
(Structured Interview) จํานวน 1 ฉบับ  สําหรับการสัมภาษณผู อํานวยการสถานศึกษา                  
รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ ครูหัวหนาฝายวิชาการ  ครูหัวหนากลุมสาระศิลปะ และ
ครูผูสอนศิลปะ เกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณไดแก ชื่อ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน 

 ตอนที่ 2  ประเด็นสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญและองคประกอบท่ี
จําเปนของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถใน
การสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

 ตอนที่ 3  สัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
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 การสรางแบบสัมภาษณ 
 ผูวิจัยดําเนินการโดยมีขั้นตอนในการสราง ดังตอไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู และ เน้ือหารายวิชาทัศนศิลปและแนวคิดวิธีสอนแบบซินเนคติกส 
 ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของ
เคร่ืองมือ และขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงช้ี โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ 
                   ขั้นตอนที่ 3 สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขตเน้ือหาในพฤติกรรมช้ีบงท่ีกําหนด จากน้ัน
นําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบใหขอเสนอแนะแลว
นํามาปรับปรุงแกไข 

    ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสัมภาษณเสนอผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล  ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหารายวิชา
ทัศนศิลป ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอนแบบซินเนคติกส เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยการนําแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณไปให
ผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณา หากคาดัชนี IOC ที่คํานวณได มากกวา หรือเทากับ 0.50 แสดงวาขอ
คําถามในแบบสัมภาษณมีความเหมาะสมหรือสอดคลองกับจุดประสงคหรือกับลักษณะเฉพาะของ
กลุมพฤติกรรม (มาเรียม นิลพันธุ, 2553: 177) 

 คาดัชนี (Index of Objective Congruence : IOC) ซึ่งการหาคาดัชนีความสอดคลองไดคา 
เทากับ  0 .60-1.00 แสดงวาขอคําถามในแบบสัมภาษณมีความเหมาะสมหรือสอดคลองกับ
จุดประสงคกับลักษณะพฤติกรรมทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะ และใหปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
 4.1 ในการสัมภาษณเพิ่มเอกสารอธิบายความหมายการสอนดวยวิธีซินเนคติกสใหกับ     
ผูสัมภาษณอานและทําความเขาใจเพิ่มเติม 
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 เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยโดยสรุปข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ
ตามแผนภูมิที่ 4 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ  

ขั้นตอนที่ 1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู อํานวยการ             
ครูวิชาการและครูผูสอนศิลปะ  เพื่อขออนุญาตสัมภาษณเกี่ยวกับ ความสําคัญและความจําเปน         
ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลของกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและครูผูสอนศิลปะ โดยการสัมภาษณอยางเปนทางการ เร่ิมจาก
ผูวิจัยแนะนําตนเอง สนทนาทําความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณตามสมควรเพื่อสรางบรรยากาศท่ีเปน
กันเองเสียกอน ใชคําถามท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะศึกษาหรือวิจัยควรใชภาษางายๆ คําถามชัดเจนรัดกุม

ศึกษาแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีจากหนังสือ  และงานวิจัย   ที่เก่ียวของ กับการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนโครงสรางของเคร่ืองมือ 

สรางแบบสัมภาษณ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเพ่ือให
ขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

นําแบบสัมภาษณเสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ  ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไข  ใหอาจารยที่ปรึกษา      
และผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง และนําไปใชจริง 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

แผนภูมิที่ 4 แสดงข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ 



88 
 

หลีกเลี่ยงคําถามท่ีเปนไปในทางแนะคําตอบ หรือเปนผลกระทบตออารมณของผูตอบ จดบันทึก 
บันทึกเสียง และถายรูปในการสัมภาษณคร้ังน้ี เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ ตองแนใจวาผูใหสัมภาษณ
ไมเกิดความไมสบายใจอันเนื่องมาจากการสัมภาษณ 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ  ขอมูลจากแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นใน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 ฉบับ โดยการวิเคราะห
สถานภาพและขอมูลทั่วไปในตอนท่ี 1 ใชสถิติคารอยละ  จากน้ันนําเสนอในรูปตารางประกอบคํา
บรรยายและวิเคราะหความคิดเห็น และขอเสนอแนะ สวนในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 โดยการการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความเรียง และวิเคราะหแบบ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเก่ียวกับเนื้อหาสาระรายวิชาทัศนศิลป แนวทางการจัดการเรียนรูและ
การประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส และการ
ปฏิบัติการวาดภาพระบายสี โดยการการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ดังตารางท่ี 4 ตอไปน้ี 
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ตารางที่ 11  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยจากข้ันตอนที่  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห
ขอมูล 

1.วิเคราะห 
หลักสูตรแกนกลาง
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้นฐานพุทธศักราช 
2551กลุมสาระการ
เ รี ย น รู ศิ ล ป ะ
(ทัศนศิลป) 

- ศึกษาและ
วิเคราะห
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน
พุทธศักราช 
2551กลุมสาระ
การเรียนรู
ศิลปะ
(ทัศนศิลป) 

หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ
(ทัศนศิลป) 

- แบบ
วิเคราะห
เอกสาร 

-  วิเคราะห
เน้ือหา (Content 

Analysis) 

2. เพื่อศึกษาความ
ต อ ง ก า ร เ ก่ี ย วกั บ
ขอบขายสาระการ
เ รี ย น รู  ก า ร จั ด
กิจกรรม การวัดและ
การประเมินผล 

- สอบถามใน
รูปแบบการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู 
 

- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนตั้ง
พิรุฬหธรรม  
 

-แบบสํารวจ
ความตองการ 
 

- วิเคราะหใชคา
รอยละ และ
วิเคราะหเน้ือหา 
(Content 

Analysis) 
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ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนา (D1 : Development): พัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

 

 วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4      
ฉบับราง 

 
วิธีการดําเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
 นําขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหขั้นตอนท่ี 1 คือ ขั้นศึกษาขอมูลพื้นฐานมาใชในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูซึ่งประกอบดวย  ขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูฉบับราง 2) ประเมินกิจกรรมการเรียนรูฉบับรางโดยผูเชี่ยวชาญ และ 3) การปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนรูฉบับราง ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

  
  
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห
ขอมูล 

3. ศึกษาเก่ียวกับ
วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูทัศนศิลป
ดวยวิธี ซินเนคติกส
เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด 
สําหรับนักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

สัมภาษณ
เกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู
ทัศนศิลปดวย
วิธีซินเนคติกส 

- ผูบริหาร  
- หัวหนาฝาย
วิชาการ  
 

- แบบ
สัมภาษณ 
 

- วิเคราะห
เน้ือหา 
(Content 

Analysis) 

ตารางที่ 11 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยจากข้ันตอนที่ 1 (ตอ) 
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 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูฉบับราง  โดยผูวิจัยรวมกับครูผูสอนนําขอมูลท่ีไดจาก
ขั้นตอนที่ 1 จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ (ทัศนศิลป) การศึกษาความคิดเห็นและความคิดเห็นและความตองการเก่ียวกับสาระการ
เรียนรู  การจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล  และขอเสนอแนะตางๆ ที่ผานการรวมกันวิเคราะห
แลวดําเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูฉบับรางที่ประกอบดวย 1) ชื่อกิจกรรม 2) ผลการเรียนรู 3) 
ลักษณะกิจกรรม 4) เน้ือหากิจกรรม 5) วิธีดําเนินกิจกรรม 6) สื่อ/อุปกรณ 7) และนํากิจกรรมการ
เรียนรูฉบับรางนําเสนอที่ประชุมผูเกี่ยวของ  ประกอบดวย คณะกรรมการโรงเรียน ผู บริหาร
สถานศึกษา ครูฝายวิชาการ ครูทัศนศิลป เพื่อรวมพิจารณาอีกครั้ง 

  
 2. การประเมินกิจกรรมการเรียนรูฉบับราง  เมื่อสรางกิจกรรมการเรียนรูฉบับรางเสร็จ
ตองมีการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูกอนนําไปทดลองใช โดยตรวจสอบ
ดานความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของโครงรางกิจกรรมการเรียนรู โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

  1.  สวนประกอบของกิจกรรมการเรียนรู  ไดแก ชื่อกิจกรรม มาตรฐานและตัวชี้วัด 
เน้ือหากิจกรรมวิธีดําเนินกิจกรรม สื่อ/อุปกรณ เปนการพิจารณาวามีความเหมาะสมกับสภาพปญหา
ความจําเปนกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูหรือไม และสอดคลองกันหรือไม เพียงใด 

   2.  ตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนรูฉบับราง นํากิจกรรมการเรียนรูฉบับราง
ที่พัฒนาข้ึน ไปตรวจสอบกอนนําไปทดลองใชโดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคลอง แลวจึงใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  ไดแก  
   2.2.1  ผู เชี่ยวชาญดานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  ตรวจสอบความ
สอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู ที่พัฒนาข้ึนวามีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรหรือไม และ ตรวจสอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวามีความสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนรู หรือไม 
   2.2.2  ผูชาญดานวิธีสอนซินเนคติกส ตรวจสอบเก่ียวกับความถูกตองของ
เน้ือหาและระยะเวลาในการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรู 
   2.2.3  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคลองของการประเมินผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
   2.2.4 ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหารายวิชาทัศนศิลป ตรวจสอบความสอดคลองของ
กิจกรรมการเรียนรู ที่พัฒนาข้ึนวามีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือไม   
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   2.2.5  ผู เชี่ยวชาญดานความคิดสรางสรรคและเทคนิคการสอนศิลปะ               
ที่พัฒนาข้ึนวามีความเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือไม     
  3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพ คือ แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรูที่
ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคกับ
องคประกอบของกิจกรรมการเรียนรู  
  4.  การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล นําเคร่ืองมือที่สรางข้ึน พรอมท้ังกิจกรรม
การเรียนรูฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของโครงรางกิจกรรมการ
เรียนรู  โดยใชดัชนีความสอดคลอง  (IOC) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น 
สวนประกอบของกิจกรรมการเรียนรูฉบับราง โดยคํานวณคา IOC ซึ่งคา IOC จะตองมีคามากกวา
หรือเทากับ 0.50 จึงมีความเหมาะสมและสอดคลอง และใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
สําหรับขอเสนอแนะ แลวจึงนําเสนอโดยการเขียนพรรณนาความ  
 คาดัชนี (Index of Objective Congruence : IOC) ไดคาท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบมีคา
เทากับ  0.60-1.00 ซึ่งมีความสอดคลองสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 
  
 3. การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูฉบับราง นําผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู ฉบับ
รางของผูเชี่ยวชาญมาเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหกิจกรรมการเรียนรูมี
ความเหมาะสมท่ีจะนําไปทดลองใช 
 
การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การสรางและตรวจสอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 2 แผน ใชเวลาสอน 12 

ชั่วโมง เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปตามแนวคิดวิธีสอนแบบซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความคิดสรางสรรคในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กําหนดข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรม กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด  ศ1.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3 ป.4/5 ป.4/6 , ป.4/7, ป.4/8,ป.4/9   

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส        
จํานวน 2แผน แผนละ 6  ชั่วโมง ระยะท่ี 1 การใหขอมูลของสถานการณ ระยะท่ี 2 การเปรียบเทียบ
จากประสบการณ ระยะท่ี 3 การสมมุติตนเปนสิ่งอ่ืน ระยะท่ี 4 การสรางภาพขัดแยง ระยะท่ี 5         
การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล  ระยะที่ 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู 
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ขั้นตอนท่ี 3 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไข   

 ขั้นตอนที่ 4 นำแผนการจัดการเรียนรู เสนอตอผูเชี่ยวชาญขอรับการประเมินคุณภาพ หา
คาความสอดคลองระหวางคุณลักษณะตาง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรูกับผลการเรียนรูที่ คาดหวัง
โดยกําหนดเกณฑความสอดคลองที่ยอมรับไดตองมีคาต้ังแต 0.50 โดยเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ทาน คือ ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญดานการวัด
และประเมินผล  ผู เชี่ยวชาญดานเน้ือหารายวิชาทัศนศิลป  ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอนแบบ                     
ซินเนคติกสตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

objective Congruence : IOC) ไดคาท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบมีคาเทากับ  0.60-1.00 ซึ่งมีความ
สอดคลองสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

 

รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู ดังแผนภูมิที่ 5 ดังนี ้
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ขั้นที่ 1 

 

 

ขั้นที่ 2 

 
 

 

ขั้นที่ 3 

 

 

ขั้นที่ 4 

 

 

ขั้นที่ 5 

 

 

ขั้นที่ 6 

 

 

 

 
ขั้นที่  7 

 

 

 
 
 

ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ศ1.1 ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3       
ป.4/6,ป.4/8,ป.4/9 

ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนการสอนวิธีสอนแบบซินเนคติกส 
จากงานวิจัยเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

สรางแผนการจัดการเรียนการสอนวิธีสอนแบบซินเนคติกส 

เสนอแผนการจัดการเรียนการสอนตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไข 

เสนอแผนการจัดการเรียนการสอนและแบบทดสอบความคิดสรางสรรค แบบ
ประเมินวัดความคิดสรางสรรค แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 
และแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ ไปให
ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพความสอดคลองของ IOC โดยกําหนดเกณฑ
พิจารณาความสอดคลองที่ยอมรับไวตองมีคาต้ังแต 0.05  

นําแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบซินเนคติกส ไปใชกับ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรม จํานวน 1 
หองเรียน จํานวน 30 คน 

ศึกษาเก่ียวกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการเก่ียวกับการจัดการเรียน 

การสอนกลุมสาระการเรียนศิลปะ (ทัศนศิลป) จากผูที่มีสวนเก่ียวของเชน
นักเรียนผูปกครอง 

แผนภูมิที่ 5 แสดงรายละเอียดการสรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
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จากข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตารางท่ี 12 
ดังตอไปน้ี  
ตารางที่ 12  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยจากข้ันตอนที่ 2 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร 

เคร่ืองมือ การวิเคราะห
ขอมูล 

1.  เ พื่ อ พั ฒ น า
กิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซิ
น เ น ค ติ ก ส เ พื่ ส ง
เสริมความสามารถ
ในการสรางสรรค
ภ า พ ว า ดสํ า ห รั บ
นั ก เ รี ย ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ฉบับรางประกอบดวย 

- ชื่อกิจกรรม  
- วัตถุประสงค 
- ลักษณะกิจกรรม 

- เนื้อหากิจกรรม  
- วิธีดําเนินกิจกรรม 

- สื่อ/อปุกรณ 
- การประเมินผลกิจกรรม 

- ผูเชี่ยวชาญ 

ดานกิจกรรมการ 

เรียนรู 
- ผูเชี่ยวชาญ 

ดานเนื้อหา 
- ผูเชี่ยวชาญ 

ดานการวัดและ 

การประเมินผล 

- ผูเชี่ยวชาญดานวิธี
สอนซินเนคติสก 
- ผูเชี่ยวชาญดาน
ความคิดสรางสรรค
และเทคนิคการ
สอนศิลปะ 

- แบบประเมิน
กิจกรรมการ
เรียนรู 
ฉบับราง 

- กิจกรรมการ
เรียนรู 
ฉบับราง 

-  วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
- หาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) 

-  วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) 

 

2. เพื่อประเมิน 

กิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซิ
น เ น ค ติ ก ส เ พื่ ส ง
เสริมความสามารถ
ในการสรางสรรค
ภ า พ ว า ดสํ า ห รั บ
นั ก เ รี ย ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4  
ฉบับราง 

- ตรวจสอบความเหมาะสม
ขององคประกอบใน 

การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู 
- ตรวจสอบความ 

สอดคลองของ 

องคประกอบของกิจกรรม
การเรียนรู 
- สัมภาษณ 
- ปรับปรุงแกไขกิจกรรม
การเรียนรูที่พัฒนาข้ึนตาม
ข อ มูลการประ เ มินจาก
ผู เ ชี่ ย วช าญ  ก อนนํ า ม า
ทดลองใช 
 

 

- ผูเชี่ยวชาญ 

ดานกิจกรรมการ 

เรียนรู 
- ผูเชี่ยวชาญ 

ดานเนื้อหา 
- ผูเชี่ยวชาญ 

ดานการวัดและ 

การประเมินผล 

- ผูเชี่ยวชาญดานวิธี
สอนซินเนคติสก 

- ผูเชี่ยวชาญดาน
ความคิดสรางสรรค
และเทคนิคการ
สอนศิลปะ 

 

 

- แบบประเมิน
กิจกรรมการ
เรียนรู 
ฉบับราง 

- กิจกรรมการ
เรียนรู 
ฉบับราง 

-  วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
- หาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) 

-  วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) 

-  วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
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ขั้นตอนท่ี 3 (R2 : Research): ทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 วัตถุประสงคเพื่อทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ทั้งน้ีเพื่อ
พิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว ซึ่งในการทดลองใช
กิจกรรมการเรียนรู มีแบบแผนการวิจัยแบบ คือ กลุมเดียวทดสอบกอนและหลัง (One Group 

Pretest – Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ, 2553: 143-144) 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนต้ังพิรุฬห
ธรรม สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 4  หองเรียน 
จํานวนนักเรียน 132 คน  

 

 

 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เคร่ืองมือ การวิเคราะห

ขอมูล 
3.ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลป 
วิธีซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริม
ความสามารถในการ
สราง สรรคภาพวาด
สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 4 

- ตรวจสอบความเหมาะสม
ขององคประกอบใน 

การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู 
- ตรวจสอบความ 

สอดคลองของ 

องคประกอบของกิจกรรม
การเรียนรู 
- สัมภาษณ 
- ปรับปรุงแกไขกิจกรรม
การเรียนรูที่พัฒนาข้ึนตาม
ข อ มูลการประ เ มินจาก
ผู เ ชี่ ย วช าญ  ก อนนํ า ม า
ทดลองใช 

- ผูเชี่ยวชาญ 

ดานกิจกรรมการ 

เรียนรู 
- ผูเชี่ยวชาญ 

ดานเนื้อหา 
- ผูเชี่ยวชาญ 

ดานการวัดและ 

การประเมินผล 

- ผูเชี่ยวชาญดานวิธี
สอนซินเนคติสก 
- ผู เชี่ ยวชาญดาน
ความคิดสรางสรรค
แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร
สอนศิลปะ 

 

- แบบประเมิน
กิจกรรมการ
เรียนรู 
ฉบับราง 

- กิจกรรมการ
เรียนรู 
ฉบับราง 

-  วิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

- หาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) 

 

ตารางที่ 12  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยจากข้ันตอนที่ 2 (ตอ) 
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 2. กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หอง 2  โรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรม จํานวน               
1 หองเรียน  30 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ใชหองเรียนเปน
หนวยสุม  

 

แบบแผนการวิจัย 
ตารางที่  13  แสดงแบบแผนการวิจัย  

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 

เมื่อ  
   

T1 แทน การทดสอบกอนเรียน 

  X    แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนติกส 
  T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 

 
วิธีการดําเนินการ 

 วิธีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้น 

      ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใชกจิกรรมการเรียนรู ผูวิจัยทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2557 โดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาสอน
สัปดาหละ 1 ชั่วโมง จํานวน 12  สัปดาห รวมระยะเวลาการใชกิจกรรมการเรียนรู 12 ชั่วโมง  
 ขั้นตอนที่ 3 ในการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4          

มีขั้นตอนดังน้ี 

  3.1 ผูวิจัยแนะนําวิธีการและข้ันตอนในการเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับ
ครูผูสอนวิชาทัศนศิลปเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
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  3.2 ผูวิจัย ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยจัดกิจกรรมในหองเรียน และนอกหองเรียน 
ทั้งรายบุคคลและกระบวนการกลุม ประกอบดวยการสนทนา  ซักถาม  ใหนักเรียนปฏิบัติตามใน
กิจกรรม ศึกษา จากเอกสาร หนังสือ ใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ  เพ่ือกระตุนใหนักเรียนอยากรูอยาก
อยากเห็น  ฝกใหนักเรียนคิดประเด็นคําถาม พานักเรียนออกไปเรียนรูนอกสถานท่ีจริง ฝกการสังเกต 
สัมภาษณ  รวบรวมขอมูล และศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากใบความรู หนังสือในหองสมุด อินเตอรเน็ต
แลวนําขอมูลและความรูที่ไดรับมารวมกันวิเคราะห อภิปราย และแสดงความคิดเห็น และ สรุปเปน
ความรูใหม 
  3.3 ภาคปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนในภาคสนาม เนนการฝกทักษะการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการวาดภาพระบายสี  
  3.4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนเรียนจบแลว มีการประเมิน 
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด ของนักเรียนและสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู 
ในขั้นตอไป 

 

ตารางที่ 14   รายละเอียดในการกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบซินเนติกส เพื่อสงเสริม 

                      ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4              
                      จํานวนเวลาเรียน  12  ชั่วโมง  
ครั้งท่ี หนวยการเรียนรูท่ี 2 

 สอางคองค รูปทรงศิลปะ 
หนวยการเรียนรูท่ี 3  

วรรณะสีบงชี้แสดงอารมณ 
1 ทดสอบกอนเรียน   

กิจกรรมท่ี 1 เรขาคณิตคิดสนุก  
 

กิจกรรมท่ี 4  สนุกสีรอน 

 

2 ปฏิบัติงาน วาดภาพรูปรางเรขาคณิต  

นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู  
 

ปฏิบัติงาน สรางภาพดวยสีวรรณะรอน 

หัวขอ ของรอนสีเย็น 

3 กิจกรรมท่ี 2  อิสระกับรูปราง 

 
กิจกรรมท่ี 5 หรรษาสีเย็น 
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ตารางท่ี 14  รายละเอียดในการกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบซินเนติกส เพื่อสงเสริม 
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4             
จํานวนเวลาเรียน  12  ชั่วโมง (ตอ) 

 

ครั้งท่ี 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 

 สอางคองค รูปทรงศิลปะ 
หนวยการเรียนรูท่ี 3  

วรรณะสีบงชี้แสดงอารมณ 
3 กิจกรรมท่ี 2  อิสระกับรูปราง 

 
กิจกรรมท่ี 5 หรรษาสีเย็น 

 
4 ปฏิบัติงาน วาภาพรูปอิสระ สรางสรรคการ

ระบายสี นําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ปฏิบัติงาน สรางภาพดวยสีวรรณะเย็น 

หัวขอ ของเย็นสีรอน 
5 กิจรรมที่ 3  รูปทรงสรางสรรค  

 

กิจกรรมท่ี 6 สนุกคิดในงานศิลป  
วาดภาพหัวขอ  สีสวยสรางสรรค 
ปฏิบัติงาน ทดสอบความรูความเขาใจใน
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวิธีสอนแบบ
ซินเนติกส 

 
6 ปฏิบัติงาน วาดภาพรูปทรงสรางสรรคการ

ระบายสีเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 2 และ 3 

ปฏิบัติงาน ทดสอบความรูความเขาใจใน
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวิธีสอนแบบ
ซินเนติกส 

จากข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สรุปวิธี 
ดําเนินการวิจัย ดังตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย จากขั้นตอนที่ 3 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ การวิเคราะห 

1. เพื่อทดลองใช 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. จัดการเรียนรูตาม 

แผนการเรียนรู 
ที่กําหนดไว 
2. ทดสอบผล 

การเรียนรูกอน และ
หลังการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู 

- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนตั้ง
พิรุฬหธรรม 

- แผนการจัด 

การเรียนรู 
- เอกสารประกอบ 

กิจกรรมการเรียนรู 
- แบบทดสอบ 

-  วิเคราะห
เนื้อหา 
(Content 

Analysis) 

- รอยละ (%) 
- คาเฉลี่ย ( X ) 

- สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 

 
ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนา (D2 : Development): ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู 

 

 วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  เพื่อนําผล
การประเมินมาปรับปรุงแกไขใหเปนกิจกรรมการเรียนรูฉบับสมบูรณ 
 
วิธีดําเนินการ 

ในการประเมินกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปตามแนวคิดวิธีสอนแบบซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความคิดสรางสรรค ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้

1. ประเมินผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ือง สอางคองครูปทรง
ศิลปะ และ วรรณะสีบงช้ีแสดงอารมณ  แลวนําผลการทดสอบมาหาคาความตางของคะแนนเฉลี่ย
กอนและหลังการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรู 
 2. ประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด โดยใชแบบประเมินความสามารถใน
การสรางสรรคภาพวาด 

 3. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรู โดยสอบถามเก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู  บรรยากาศในการเรียนรู การวัดและประเมินผล และประโยชนที่ไดรับ 

 4. การปรับปรุง  การแกไขกิจกรรมการเรียนรูโดยนําผลการประเมินผลและขอเสนอมาใช
ในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหกิจกรรมการเรียนรูมีความสมบูรณและเหมาะสมในการนําไปใช 



101 
 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 

 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธี            
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 
4 ประกอบดวย แบบทดสอบผลการเรียนรู แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
และแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีรายละเอียดดังน้ี  
 1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูรายวิชาทัศนศิลป กอนและหลังเรียน  

การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู กอนและหลังเรียน รายวิชาทัศนศิลป จํานวน 1 
ฉบับ เปนแบบทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน จํานวน 10 ขอ     
ใชสําหรับทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
      ขั้นตอนที่  1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551              
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป ศ 14101  ศึกษาเน้ือหา และวิธีการสรางแบบทดสอบ 

   ขั้นตอนที่ 2 การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน รายวิชาทัศนศิลป 
เพื่อเปนเคร่ืองมือการวิจัย และนําไปใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชวิธี                
ซินเนคติกส จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบใหสอดคลองกับจุดประสงค และครอบคลุมสาระการ
เรียนรูในกิจกรรมการเรียนรู สําหรับแบบทดสอบท่ีจัดทําคร้ังน้ีมี 1 ฉบับ  เปนแบบทดสอบแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก แบบคูขนาน จํานวน 20 ขอ    ดังตารางท่ี 16 

 

ตารางที่ 16 วิเคราะหขอสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน รายวิชาทัศนศิลป (ปรนัย) 

ตัวช้ีวัด ความรู 
ความ
เขาใจ 

การ
นําไปใช 

การ
วิเคราะห 

การประเมิน
คา 

สรางสรรค รวม 

ศ1.1 ป.4/1 1 4 - - - 1 6 
 ศ1.1 ป.4/2 - - - 1 - 1 2 
 ศ1.1 ป.4/3 - - 1 - - - 1 
ศ1.1 ป.4/6 - - 1 2 - - 3 
ศ1.1 ป.4/8 3 - - 1 1 - 5 
ศ1.1 ป.4/9 1 - 1 1 - - 3 

รวม 5 4 3 5 1 2 20 
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ขั้นตอนท่ี 3 นําแบบทดสอบ เสนอตอผูเช่ียวชาญขอรับการประเมินคุณภาพ หาคาความ
สอดคลองระหวางคุณลักษณะตางๆ ของแบบทดสอบโดยกําหนดเกณฑความสอดคลองท่ียอมรับได
ตองมีคาต้ังแต 0.50 โดยเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหารายวิชาทัศนศิลป ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอนแบบซินเนคติกส เพื่อนําไปหาคา
ดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item objective Congruence : IOC )     

  คาดัชนี (Index of Objective Congruence : IOC) ไดคาท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบมีคา
เทากับ  0.60 – 1.00  ซึ่งมีความสอดคลองสามารถนําไปใชในการทดสอบนักเรียนได  
   ขั้นตอนที่ 4 นําแบบทดสอบผลการเรียนรู เร่ือง สอางคองครูปทรงศิลปะ และ วรรณะสี
บงชี้แสดงอารมณ ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 29 คนซึ่ง
ไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้และเคยเรียนวิชา ทัศนศิลป  ซึ่งกําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม สํานักงานเขตทวีวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

   ขั้นตอนที่ 5 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่นักเรียนทํามาตรวจใหคะแนนถาตอบถูกให 
1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน 

 ขั้นตอนท่ี 6 นําแบบทดสอบมาหาคาระดับความยากงาย (Difficulty) โดยกําหนดคาความ 
ยากงาย ใหมีคาอยูระหวาง 0.20-0.80 (มาเรียม นิลพันธุ, 2553: 186-187) ซึ่งคาความยากงายมีคาอยู
ระหวาง 0.29-0.77 นําแบบทดสอบมาหา คัดเลือกขอสอบ 10 ขอ (Discrimination) การพิจารณาคา
อํานาจจําแนกควรจะมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  (มาเรียม นิลพันธุ, 2553: 186-187) 

  ขั้นตอนที่ 7 นําแบบทดสอบท่ีหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกแลวมาหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรของ Kuder – Richardson (KR-20) (มาเรียม นิลพันธุ, 2553: 90)     
ไดคาเทากับ 0.85 คาอํานาจจําแนกไดเทากับ 0.23–0.67ซึ่งเปนคาความเช่ือมั่นที่ดี และสามารถ
นําไปใชเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยไดดี 
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  ขั้นตอนท่ี 8 นําแบบทดสอบท่ีหาคาความเช่ือมั่นแลวไปทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและ
หลังการทดลองกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวิธีสอนแบบซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรค สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดังแผนภูมิที่ 6  ดังนี ้
 

ขั้นที่ 1 

 

 

ขั้นที่ 2 

 

 

ขั้นที่ 3 

 

ขั้นที่ 4 

 

 

 

ขั้นที่ 5 

 

 

ขั้นที่ 6 

 

 

ขั้นที่ 7 

 

 

ขั้นที่ 8 

 

แผนภูมิที่  6  แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

 

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนรายวิชาทัศนศิลป  หนวยการเรียนรูที่ 2 และ 3 เพื่อ
ใชประเมินผลการเรียนรูรายวิชาทัศนศิลป 

เสนอแบบทดสอบตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือเรื่องและเกณฑที่ใช
ประเมินทักษะประกอบแบบทดสอบ 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลองใช ( Try out )ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่ง
กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม 

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่นักเรียนทํามาตรวจใหคะแนนถาตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม
ตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน 

นําแบบทดสอบมาหาคาระดับความยากงาย (Difficulty) โดยกําหนดคาความยากงาย ใหมีคาอยูระหวาง 
0.20-0.80 แบบทดสอบมาหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) การพิจารณาคาอํานาจจําแนกควรจะมีคา

ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  

ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ศ1.1 ป.4/ 1,ป.4/3, ป.4/5 ป.4/6 , ป.4/7 , ป.4/8,ป.4/9 , 

หลักการและวิธีการสรางเคร่ืองมือวัดผลการศึกษา  

นําแบบทดสอบมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรของ Kuder – Richardson (KR-20) 

นําแบบทดสอบท่ีหาคาความเชื่อมั่นแลวไปทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังการทดลองใชกิจกรรม
วิธีสอนแบบซินเนคติกส สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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2.  แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 ศึกษาเน้ือหารายวิชาทัศนศิลป เกณฑและวิธีการสรางแบบประเมินความสามารถ
ในการสรางสรรคภาพวาด 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสรางแบบประเมินความคิดสรางสรรค เพื่อเปนเคร่ืองมือในการวิจัย       
การสรางแบบประเมินความสารมารถในการสรางสรรคภาพวาด ผูวิจัยสรางตามหลักการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบซินเนคติกส โดยผูวิจัยไดพัฒนาเกณฑการประเมินความคิด
สรางสรรคในรูปของเกณฑก ารตรวจใหคะแนนแบบแจกแจงระดับการปฏิบัติ  ( Rubric)               
แบงออกเปน 4 องคประกอบ มี 4 ระดับในการประเมิน 

1. องคประกอบดานนวภาพ 

2. องคประกอบดานการแกปญหา 
3. องคประกอบดานการตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะห 
4. องคประกอบดานความสวยงาม  
ขั้นตอนท่ี 3 นําแบบประเมิน เสนอตอผูเชี่ยวชาญขอรับการประเมินคุณภาพ หาคาความ

สอดคลองระหวางคุณลักษณะตาง ๆ ของแบบทดสอบโดยกําหนดเกณฑความสอดคลองท่ี ยอมรับ
ไดตองมีคาต้ังแต 0.50 โดยเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน คือ ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหารายวิชาทัศนศิลป ผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอนแบบซินเนคติกส ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหาศิลปะและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดานความคิดสรางสรรค เพื่อนําไปหาคาดัชนี
ความสอดคลอง    ( Index of Item objective Congruence : IOC )  

  คาดัชนี (Index of Objective Congruence : IOC) ไดคาท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบมีคา
เทากับ  0.60 - 1.00 ซึ่งมีความสอดคลองสามารถนําไปประเมินผลงานนักเรียนได  

ขั้นตอนที่ 4 นําแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดท่ีไดมาปรับปรุงตาม
เกณฑไปใชในการประเมินผลงานที่สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด  
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ขั้นที่ 1 

 

 

 

ขั้นที่ 2 

 

 

ขั้นที่ 3 

 

 

ขั้นที่ 4 

 

 

 

ขั้นที่ 5 

 

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงข้ันตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 

ตารางที่ 17 คําอธิบายความหมายของการประเมินผลงานความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

หัวขอในการประเมินผลงาน นิยามความหมาย 
1.  ดานนวภาพ (novelty) ลักษณะของผลงานสรางสรรคที่ไดจากการพัฒนาขึ้น

มาใหม เปนอัตลักษณของตัวเอง 

2.  ดานการแกปญหา (resolution) ความสามรถในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณปญหาของการสรางผลงานนั้น 

3.  การตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะห สังเคราะหผลงานภาพวาดขึ้นมาใหม จากของอยาง
นอย 2 ส่ิงขึ้นไป 

4.  ดานความสวยงาม สะอาดเรียบรอย ภาพวาดมีจุดเดน สวยงามสะอาดเรียบรอย 

สรางแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดแจกแจงระดับ 

การปฏิบัติ (  Rubric ) 

เสนอแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อเร่ืองและเกณฑที่ใชประเมิน

นําแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดไปใชการจัดการเรียนรู 
ดวยวิธีซินเนคติกส 

นําแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดที่ไดมาปรับปรุงตาม
เกณฑไปใช 

ศึกษาเน้ือหารายวิชาทัศนศิลป เกณฑและวิธีการสราง 

แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
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ตารางที่  18  เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

ประเด็นการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 
4 3 2 1 

1. นวภาพ (novelty) 

คะแนนเต็ม 4 คะแนน 

- ภาพวาดมีความเปนอัต
ลักษณของตนเอง (สราง
ภาพวาดของตนเอง ท่ี
แตกตางจาก     ผูอ่ืน ) 
 

- ภาพวาดมี การ
ดัดแปลงคลายของผูอ่ืน
เล็กนอย 
 

 - ภ า พ ว า ด มี ก า ร
ดั ดแปลงคล ายกั บ
ผูอ่ืนสวนใหญ 

- ภ า พ ว า ด
เ ห มื อ น กั บ ผู อ่ื น
ทั้งหมด 
 

2.การแกปญหา (resolution) 

คะแนนเต็ม  4  คะแนน 

(1) วาดภาพตรงตามหัวที่
กําหนด 

(2) วาดภาพไดสอดคลอง
เหมาะสมกับหัวขอ 

(3) แกปญหาในการจัด
องคประกอบในภาพวาดได
เหมาะสม 

(4) สรางผลงานเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด 

มีครบทั้ง 4 ประเด็น มีเพียง 3 ประเด็น 

   
มีเพียง 2 ประเด็น 

   
มีเพียง  1 ประเด็น 

 

3.การตอเติมเสริมแตงและ
การสังเคราะห  
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 

สามารถดัดแปลง/ตอเติม
ภาพวาดจากของมากกวา
ส อ ง ส่ิ ง ไ ด แ ต อ ยู ใ น
รูปแบบใหม 
 

สามารถดัดแปลง/ตอ
เติมภาพวาดจากของ
มากกวาสองส่ิงไดแต
อยูในรูปแบบเดิม 
 

สามารถดัดแปลง/ตอ
เติมภาพวาดจากของ
สองสิ่ งไดแตอยู ใน
รูปแบบใหม 
 

สามารถดัดแปลง/
ตอเติมภาพวาดจาก
ของสองส่ิงไดแต
อยูในรูปแบบเดิม 

4. ดานความสวยงาม และ
การจัดองคประกอบภาพ 
คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

ภาพวาด มี 
(1) จุดเดนในภาพ 

(2) ความสวยงาม 

(3) ความสะอาด 

 มีครบทั้ง 3 ประเด็น 

   
มีเพียง 2 ประเด็น 

   
มีเพียง  1 ประเด็น 
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ตารางที่ 19  เกณฑระดับคุณภาพการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด  
 

เกณฑการประเมิน  
รอยละ ระดับความสามารถ 

76 - 100 ดีมาก 

51 - 75 ดี 

26 - 50 พอใช 
0 - 25 ควรปรับปรุง 

  
3. แบบสอบถามความคิดเห็น  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอกิจกรรมการ 

เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดมีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 

  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากหนังสือการวิจัยทางการศึกษา
มาเรียม  นิลพันธุ (2553: 157 ) เพื่อทราบรูปแบบโครงสรางและหลักการสรางแบบวัดความคิดเห็น 

   ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชวิธีสอนแบบซินเนคติกส มาตรา
สวนประมาณคา ( Rating scale ) 5  ระดับ ของลิเคิรท ผูวิจัยนํามาปรับใหเหมาะสมกับวัยของผูตอบ
แบบสอบถอมจึงปรับเกณฑใหมี 3 ระดับ แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธี
ซินเนคติกส,ดานสื่อการเรียนรู ,ดานการวัดและประเมินผล ,ดานบรรยากาศหองเรียนและดาน
ประโยชนที่ไดรับ  จํานวน 14 ขอ โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้ 

เห็นดวยมาก  3 

   เห็นดวยปานกลาง 2 

   เห็นดวยนอย  1  

ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําเกณฑของลิเคิรท (Likert) มาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็นของเบสท        
( Best, 1981: 182, อางถึงใน ภาวดี จิตามัย, 2548: 98) ซึ่งมีเกณฑแปลความหมายดังนี้ 
   

2.50  -   3.00 เห็นดวยในระดับ  มาก 
  1.50  -   2.49 เห็นดวยในระดับ  ปานกลาง 

1.00  -   1.49 เห็นดวยในระดับ  นอย 
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  ขั้นตอนท่ี  3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สราง ข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือเร่ือง ความครอบคลุมของเน้ือหา ประเด็นคําถาม 
ครอบคลุมเหมาะสม 

 ขั้นตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเน้ือหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item objective Congruence : IOC ) เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียน ตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีซินเนคติกสที่สงเสริมความสามารถใน
การสรางสรรคภาพวาด ทั้งน้ีคณะผูเชี่ยวชาญประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายวิชา
ทัศนศิลป และผูเชี่ยวชาญดานวิธีสอนแบบซินเนคติกส  

คาดัชนี (Index of Objective Congruence : IOC) ไดคาท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบมีคาเทากับ  
0.60 – 0.80  ซึ่งมีความสอดคลองสามารถนําไปใชสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนได  

 
ดังแผนภูมิที่ 8 ดังนี ้

 

ขั้นที่ 1 

 

 

ขั้นที่ 2 

 

 

ขั้นที่ 3 

 

 

ขั้นที่ 4 

 

 

 

ขั้นที่ 5 

 

 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชวิธีสอนแบบซินเนคติกส มาตราสวนประมาณคา 
 ( Rating scale ) 3  ระดับ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสม
ของเนื้อเรื่อง ความรอบคลุมของเนื้อหา ประเด็นคําถาม ครอบคลุมเหมาะสม 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของเน้ือหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ( Index of Item objective Congruence : IOC ) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ตอ

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบซินเนคติกสที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาใชกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 / 2 โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม 
สํานักงานเขตทวีวัฒนา 

ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากหนังสือการวิจัยทางการศึกษามาเรียม  
 นิลพันธุ ( 2553 : 157 )เพื่อทราบรูปแบบโครงสรางและหลักการสรางแบบวัดความคิดเห็น 
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แผนภูมิที ่8 แสดงข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีสอนแบบซินเนคติกส 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหโดยใชระดับคะแนน เสนอคาเปนคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยตารางท่ี 21 ดังนี ้
 

ตารางที่ 21 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย จากขั้นตอนที่  4 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 

เครื่องมือ วิเคราะหขอมูล 

1. เพื่อเปรียบเทียบ 

ผลการเ รียนรูทาง
ทั ศ น ศิ ล ป  ข อ ง
นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 

- ทดสอบผลการ
เรียนรูกอนและ 
หลังการใช 
กิจกรรมการเรียนรู 

- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่         
4 โรงเรียนตั้งพิรุฬห
ธรรม 

 

 

 

 

 

- แบบทดสอบ 

ผลการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

- คาเฉลี่ย ( X ) 

- สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

- คาความ 

แตกตางกอนและ 

หลังการใช 
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน (t-test 

แบบ Dependent) 

2.  เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถใน
ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค
ภาพวาด 

- ประเมนิ
ความสามารถใน
การสรางสรรค
ภาพวาด 
 

- นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่         
4 โรงเรียนตั้งพิรุฬห
ธรรม 

- แบบประเมิน 

ความสามารถใน
การสรางสรรค
ภาพวาด 

- คาเฉลี่ย ( X ) 

- สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 

3. เพื่อศึกษาความ 

คิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีตอกิจกรรมการ
เรียนรูทศันศิลป
ดวยวิธีซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความ 
สามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด 

- สอบถามความ 

คิดเห็นหลังการใช 
กิจกรรมการเรียนรู 
 

- กิจกรรมการเรียนรู
ฉบับราง 

- แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นตอ 

กิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซิน 
เนคติกสเพื่อ
สงเสริมความคิด
สรางสรรค 

- วิเคราะหเนื้อหา 
(Content 

Analysis) , ( X ) 

, S.D. 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ    
ในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เปนลักษณะของการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development : R and D) ผูวิจัยไดรายงานผลตามข้ันตอน
กระบวนการวิจัยประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการมี 4 ขั้นตอนดังตอไปน้ี 1)ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
และความตองการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  2)พัฒนากิจกรรมการเรียนรู 3) ทดลองใช
กิจกรรมการเรียนรู 4) ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู 
 
 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ขั้นตอนตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 ขั้นตอนท่ี 2  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ขั้นตอนที่ 3  ผลการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ขั้นตอนท่ี 4  ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ตอนท่ี 4.1 ผลการเรียนรูทัศนศิลปกอนและหลังใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป
ดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 
  ตอนท่ี 4.2 ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป
ดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  

  

110 



111 

 

 ตอนที่ 4.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซิ
นเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  

 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4   

ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการของนักเรียนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลป ขอนําเสนอผลโดยแบงเปน 4 สวนดังขอมูลตอไปนี ้

1. ผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 2. ผลการศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป
ดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  จากผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ครูหัวหนาฝาย
วิชาการ ครูหัวหนากลุมสาระศิลปะ โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม โดยการสอบถามเก่ียวกับ 1) รูปแบบ
ของกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 2) สื่อการเรียนการสอนของกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 3) สภาพ
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ4) การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 

3. ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลและรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู 

 

4. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตอการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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1. ผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรม สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
  การศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปน
หลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยในมาตรฐาน
การเรียนรูไดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได เชื่อวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและมีจุดเนนที่สําคัญในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
ตั้งพิรุฬหธรรม สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 
เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกันกับผู อ่ืนอยางมีความสุข เปนการจัด
กิจกรรมท่ีจัดตามความสนใจของผูเรียน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใชเวลาใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สวนรวมและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดตามวิถีประชาธิปไตย  
 ดังน้ันผูวิจัยจึงไดจัดทําและกําหนดเนื้อหาสาระในกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป ให
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนตัวกําหนดกรอบกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป จํานวน 40 ชั่วโมง ตอ
ปการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานศิลปะสามารถนําไปปรับใชในการเรียน 8 กลุมสาระวิชาได 
ชวยใหผูเรียนรูจักตนเอง คนพบความสามารถ ความถนัดของตนเองเห็นคุณคาในการประกอบ
สัมมาชีพ ใหเปนผูมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รูจักบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ สามารถ
นําความรูในการเรียนวิชาทัศนศิลปสรางประโยชนใหชุมชน สังคม ประเทศชาติ  และดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน สอดคลองกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 พรอมกาวเขา
สูประชาคมอาเซียน 
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สรุปไดวา การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะแบงออกเปนสาระการเรียนรู  3 สาระการ
เรียนรู 6 มาตรฐาน ไดแกสาระทัศนศิลปสาระดนตรีสาระนาฏศิลปในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการ
วิจัยในสาระทัศนศิลปมาตรฐานที่ ศ 1.1 ตัวชี้วัด ป.4/1, ป.4/2 ป.4/5 , ป.4/6 , ป.4/7 ป.4/9ใชในการ
จัดการเรียนรู 12 ชั่วโมง  ไดแกกิจกรรมการวาดภาพระบายสีเรียนรูเร่ืองเสนรูปรางรูปทรงแสงเงา
และสีรูปพื้นหลังการออกแบบการวาดภาพจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการวาดภาพจาก
ประสบการณหรือเหตุการณในชุมชนและการวาดภาพประกอบเร่ืองราวจากจินตนาการเพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคและทักษะปฏิบัติการวาดภาพระบายสี 
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนค
ติกสเพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
 ผูวิจัยไดศึกษาสัมภาษณความคิดเห็นของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป โดยไดมี
การสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา  ครูหัวหนาวิชาการ ครูหัวหนา   
กลุมสาระศิลปะ และครูผูเชี่ยวชาญดานศิลปะเปนการสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส การวัดและการประเมินผล และดานบรรยากาศการเรียนการสอน แบง
ออกเปน 3 ตอนดังขอมูลตอไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด ดังตารางท่ี 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

ตารางที่  22  แสดงจํานวนและรอยละเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของการสัมภาษณ เกี่ยวกับ   
                     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ 
                    ในการสรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
1 
4 

 
20.00 
80.00 

รวม 5 100.00 
2. อาย ุ
    30-40 ป 
    41-50 ป 
    51 ปขึ้นไป 

 
1 
1 
3 

 
20.00 
20.00 
60.00 

รวม 5 100.00 
3. ระดับการศึกษาสงูสุด 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 

 
2 
3 

 
40.00 
60.00 

รวม 5 100.00 
4.ตําแหนงวิทยฐานะ 
    ชํานาญการ    
    ชํานาญการพิเศษ 

 
2 
3 

 
40.00 
60.00 

รวม 5 100.00 
5. ประสบการณในการศึกษาอบรม สัมมนาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 
     มีการอบรม 

 
 

5 

 
 

100.00 
รวม 5 100.00 

 
จากตารางท่ี 22 พบวาผูใหความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย  

วิธีซินเนคติกสสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.00 เพศชาย จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 20.00มีอายุระหวาง 30-40 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 41-50 ปจํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 20.0051 ปขึ้นไปจํานวน 3  คน คิดเปนรอยละ 60.00 ระดับการศึกษาสูงสุด คือ
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ปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และปริญญาตรี 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00 ตําแหนง
วิทยฐานะของผูใหความคิดเห็น วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00    
วิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 40.00 ประสบการณในการฝกอบรม สัมมนาท่ี   
เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความคิดสรางสรรค มีการอบรม 5 คน คิดเปนรอย
ละ 100.00 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสลเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด  ของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ ครูหัวหนาฝายวิชาการ ครูหัวหนา
สาระศิลปะ และครูผูสอนศิลปะ มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด ควรมีลักษณะเปนอยางไร 

 1.1 กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปควรเนนใหนักเรียนเกิดความคิดจินตนาการโดยใช
ความรู ทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดีในการทํางานศิลปะ 

 1.2  เนนใหผูเรียนมีการสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัวแลวสามารถนํามาสรางสรรค
เปนผลงานศิลปะได 

 1.3 วิชาศิลปะเปนวิชาที่สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี ดังน้ัน
การจัดกิจกรรมในวิชาน้ี ควรมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ ใหเด็กไดมีอิสระทาง
ความคิดไดใชความคิดอยางเต็มที่ รูจักคิด รูจักตัดสินใจ 

1.4 วิชาศิลปะควรเนนใหนักเรียนฝกทักษะการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ 
1.5 รายวิชาศิลปะเปนวิชาที่นักเรียนสวนใหญมักจะชอบเรียน ดังนั้นครูผูสอนตอง 

เปนผูนําความรูที่ดีและสามารถทําใหผูเรียนมีความสนุกในการเรียนใหผูเรียนคิดสรางสรรคไดอยาง
เต็มที่  
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเหมาะสม
กับนักเรียนหรือไม 

 2.1 มีความเหมาะสม เพราะวิธีซินเนคติกสเปนเทคนิควิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนได
เกิดความคิดสรางสรรคและกระบวนการคิดแบบใหม โดยมีการคิดเช่ือมโยงการรวมความคิดซึ่งวิธี        
ซินเนคติกสทําใหผูเรียนไดเกิด ความคิดแบบใหม แตกตางไปจากการเรียนรูในรูปแบบเดิมในการ
เรียนศิลปะ 

 2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติสก ทําใหเด็กเกิดความคิด
สรางสรรค ได มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดี และครูเปนบทบาทท่ีสําคัญในการจัดกิจกรรมท่ีจะ
สามารถทําใหเด็กประสบความสําเร็จในการคิดสรางสรรคผลงาน 

 2.3 สิ่งท่ีสําคัญกิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมมีการวิเคราะห มีการสังเคราะห สามารถ
สรางองคความรูได นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูมาใชในชีวิตประจําวันได  
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย
วิธีซินเนคติกส 
  3.1 การวัดและประเมินผลควรประเมิน ครบ 3 ดาน ดานความรู ดานทักษะการ
ปฏิบัติ และดานเจตคติ 
  3.2 ในการสรางสรรคผลงานศิลปะ ที่สําคัญควรใหผูเรียนมีการนําเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันหนาชั้นเรียน 
  3.3 ภาพวาดศิลปะที่เด็กทํามีความสวยงามท้ังหมดอยาตัดสินผลงานแค เพียงวา 
สวย กับ ไมสวย ขอเพียงใหผูเรียนมีความรักในงานศิลปะ เขาใจในองคประกอบศิลปะก็จะสามารถ
สรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพได 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศของการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนค
ติกส 

 4.1  ควรจัดบรรยากาศครูกับนักเรียนมีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง หองเรียนควร
ปลอดโปรงเอ้ือตอการเรียนรู มีสื่อผลงานวาดภาพภายในเรียน 

4.2 ควรพานักเรียนออกนอกหองเรียนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรูทําให 
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นักเรียนมีความแปลกใหม สามารถเกิดการเรียนรูที่ไดครูตองเปนผูสงเสริมและสรางบรรยากาศ 
ทางการเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  

 4.3 เปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เปดโอกาสใหไดคิดจินตนาการได
อยางอิสระ ทําใหไดรับความรูที่ดีและมีความสุขในการเรียน 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 3.1 เห็นสมควรเปนอยางย่ิงท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส

เพราะสวนใหญครูผูสอนมักใชรูปแบบการสอนแบบเดิม 
 3.2 การสอนดวยวิธีนี้ทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรูแบบใหมและสามารถนํามา

ประยุกตใชกับกลุมสาระวิชาอ่ืนไดดวยเชน การทําโครงการ และทํารายงาน สิ่งเหลาน้ีตองใช
หลักการองคประกอบศิลป 
3. ผลการศึกษาความตองการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูการวัดและการประเมินผลและรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาความตองการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสอบถามกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียนตั้ง
พิรุฬหธรรม สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดยวิเคราะหขอมูลจาก        
1) สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) ความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด  3) ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกเพศ วิเคราะหโดยใชคาสถิติ
คารอยละ ดังตารางท่ี 23 
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนและรอยละเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
14 
16 

 
46.67 
53.33 

รวม 30 100.00 
จากตารางท่ี 23  พบวา นักเรียนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.67 

เพศหญิง จํานวน 16  คน คิดเปนรอยละ 53 
 ตอนท่ี 2 ความตองการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู วิเคราะหโดยใชสถิติคารอยละ ดังตารางท่ี 23 
ตารางที่ 24  แสดงจํานวนรอยละของความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู 
                 ทัศนศิลป ดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

ขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ จํานวน รอยละ 
1. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาศิลปะ 
    -  วาดภาพระบายสี 
    -  อานใบงาน/ หนังสือ 
    -  สนทนาพูดคุยกอนเขาบทเรียน 

 
26 
2 
2 

 
86.67 
6.67 
6.67 

รวม 30 100.00 
2. ดานการใชส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    -  ใบความรู 
    -  PowerPoint  
    -  ตัวอยางผลงานวาดภาพระบายสี 

 
2 
1 
27 

 
6.67 
3.33 
90.00 

รวม 30 100.00 
3. ดานรูปแบบของส่ือในกิจกรรมการเรียนรู 
    -   มีเนื้อหาสาระความรูใหอาน 
    -   มีรูปภาพประกอบและสีสันสวยงาม 
    -   มีภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงประกอบ 
 

 
2 
24 
4 

 
6.67 
80.00 
13.33 

รวม 30 100.00 
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ตารางที่ 24  แสดงจํานวนรอยละของความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู 
ทัศนศิลป ดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 

ขอมูลพ้ืนฐานและความตองการ จํานวน รอยละ 
4. ดานวิธีการวัดผลงานนักเรียน 
     - ตรวจจากช้ินงาน 
     - สอบถามจากครู ในเร่ืองการสรางผลงานของตัวเอง 
    -  การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

 
25 
4 
1 

 
83.33 
13.33 
3.33 

รวม 30 100.00 
5. ดานผูประเมินผลนักเรียน 
    - ประเมินผลงานดวยตนเอง   
    - เพื่อนประเมินเพื่อน 
    - ผูปกครองประเมิน 

 
10 
15 
5 

 
33.33 
50.00 
16.67 

รวม 30 100.00 
 

จากตารางท่ี 24 พบวาความตองการเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย วิธีซินเนค
ติกสดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญตองการวาดภาพระบายสี จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
86.67 อานใบงาน/ หนังสือจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 และสนทนาพูดคุยกอนเขาบทเรียน
จํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ 6.67 
 ความตองการเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรูดานการใชสื่อการเรียนรูทัศนศิลปสวนใหญ
ตองการตัวอยางผลงานวาดภาพระบายสี จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90.00 ใบความรูจํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 6.67 เพาเวอรพอยตจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 
 ความตองการดานรูปแบบของสื่อในกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญตองการ มีรูปภาพระกอบ
และสีสันสวยงามจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 มีภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงประกอบ จํานวน 
4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 มีเนื้อหาสาระความรูใหอานจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 

ความตองการดานวิธีการวัดผลงานนักเรียนสวนใหญตองการตรวจจากชิ้นงาน  จํานวน      
25 คน คิดเปนรอยละ 83.33 สอบถามจากครูในเร่ืองการสรางผลงานของตัวเองจํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 13.33 การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน จํานวน 1 คิดเปนรอยละ 3.33 ความตองการดานผู
ประเมินผลนักเรียนสวนใหญตองการเพ่ือนประเมินเพ่ือนจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
ประเมินผลงานดวยตนเอง  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ผูปกครองประเมินจํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 16.67   
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 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2
จากการศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักเรียน พบวา นักเรียนตองการใหครูเพิ่มเติมในเร่ืองนํ้าหนัก
ของสีแสงเงา วรรณะสีตาง ๆ เทคนิคการระบายสี และตองการท่ีจะเรียนรูนอกหองเรียน   

 

4. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตอการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย
วิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตอการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป
ดวยวิธีซินเนคติกสของนักวิชาการทางการศึกษาไดเสนอแนวคิดวา  

Gordon (1961) เสนอแนวคิดวาใหผูเรียนมีโอกาสคิดแกปญหาดวยแนวความคิดใหมๆ ที่ไม
เหมือนเดิม ไมอยูในสภาพท่ีเปนตัวเอง ใหลองใชความคิดในฐานะท่ีเปนคนอ่ืนหรือเปนสิ่งอ่ืน 
สภาพการณเชนน้ีจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดใหม ๆ 
  Joyce & Weil (1996) เสนอแนวคิดวา บุคคลจะเกิดความคิดเห็นท่ีสรางสรรคแตกตางไป
จากเดิมได หากมีโอกาสไดลองคิดแกปญหาดวยวิธีการ  ที่ไมเคยคิดมากอน หรือคิดโดยสมมุติ  
ตัวเองเปนคนอ่ืนและถาย่ิงใหบุคคลจากหลายกลุมประสบการณมาชวยกันแกปญหา ก็จะย่ิงได
วิธีการที่หลากหลายขึ้น 

สมพงษ สิงหะพล (2536) เสนอแนวคิดวาซินเนคติกส เปนการสอนที่มุงเนนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียนโดยนําเอาการเปรียบเทียบใหนักเรียนไดพิจารณาและเปรียบเทียบ
อยางละเอียดและเปนระบบ 

เสริมศรี ไชยศร (2539) เสนอแนวคิดวาซินเนคติกส เปนวิธีการที่เนนการพัฒนาความคลอง
กับความแตกตางทางภาษาและความคิดหลากหลาย 

สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2541) เสนอวาเปนรูปแบบการสอนที่มีการเปรียบเทียบใหผูเรียน
ไดคิดพิจารณาและเปนระบบที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคโดยใชวิธีการเปรียบเทียบสิ่ง
ตางๆซึ่งสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบนั้นไมจํากัดอยูในประเภทเดียวกันทําใหสามารถคิดอยางกวางขวาง 

วัชรา เลาเรียนดี (2544) เสนอแนวคิดวา เปนยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนหน่ึงท่ีตั้งอยู
บนความเชื่อท่ีวาผลสําเร็จของการแกปญหาอยูที่การใชความคิดท่ีไมเปนหลักการและ เหตุผล 
นําไปสูการแกปญหาดวยหลักการและเหตุผล 

จันทรจิรา  นที (2548) เสนอแนวคิดวา กระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคดวยวิธีการ
เชื่อมโยงสิ่งที่แตกตางกันหรือไมเกี่ยวของเขาดวยกันโดยใชการเปรียบเทียบเพื่อสรางผลงานที่แปลก
ใหม 
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ทิศนา แขมณี (2552) เสนอแนวคิดวาการฝกฝนกระบวนการที่จะทําใหเกิดความคิด
สรางสรรคอยางชัดเจนกระบวนการดังกลาวอยูในจิตสํานึกแลว(สามารถดึงออกมาใชไดอยาง
อัตโนมัติ) เราสามารถเพ่ิมศักยภาพของความคิดสรางสรรคทั้งรายบุคคลและกลุมไดโดยใหลองใช
ความคิดในฐานะท่ีเปนคนอ่ืนหรือเปนสิ่งอื่น สภาพการณเชนน้ีจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดใหม 
ๆ ขึ้น วิธีการน้ีมีประโยชนมากเปนพิเศษสําหรับการเรียนรูเกี่ยวกับการเขียนและการพูดอยาง
สรางสรรค รวมท้ังการสรางสรรคงานศิลปะ 
 ผลการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตอการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด พบวา 
องคประกอบของกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปที่สําคัญ มีดังน้ี  ชื่อกิจกรรมการเรียนรูมาตรฐาน
ตัวชี้วัดลักษณะกิจกรรมเน้ือหากิจกรรมสื่อและอุปกรณการประเมินผลกิจกรรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสที่จะทําใหผูเรียนเกิดความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดได
จะตองมุงเนนใหผูเรียนเกิดกลไกการคิดความคิด ทําสิ่งที่คุนเคยใหแปลกใหมและทําสิ่งท่ี โดยใชการ
อุปมา อุปมัย เปรียบเทียบจากลักษณะหรือหนาท่ีของสิ่งท่ีเห็นมีขั้นตอนของการจัดกิจกรรมมี
ดังตอไปน้ี 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสสวนใหญเปนการสรางสรรคผลงานใหมที่
มุงเนนการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียนโดยนําเอาการเปรียบเทียบใหนักเรียนไดพิจารณา
และเปรียบเทียบอยางละเอียดทําใหนักเรียนมีมิติความคิดท่ีอยูนอกกรอบแตกตางไปจากเดิม การจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติสกพบวา มีขั้นตอนของซินเนคติกส6 ขั้นตอน  

1. การใหขอมูลของสถานการณ ขั้นบรรยายสภาพปญหาตาง ๆ ใหนักเรียนไดรูถึงในเร่ืองท่ี
จะสรางสรรคผลงานใหเกิดความแปลกใหม 

2. การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง ข้ันบรรยายจากการนําประเด็นปญหามา
เปรียบเทียบกับสิ่งที่มีปรากฏอยูแลวเปรียบเทียบเปนสิ่งของตาง ๆ 

 3. การสมมุติตนเปนสิ่งอ่ืนเปนขั้นที่ผูสอนใหนักเรียนสมมติตัวเองเปนสิ่งของจากข้ัน
เปรียบเทียบแบบตรงและแสดงความรูสึกเมื่อตัวเองเปนสิ่งน้ันใหนักเรียนไดจินตนาการตาม
ความรูสึกในสิ่งท่ีนักเรียนสมมุติ 

4. การสรางภาพขัดแยงเปนขั้นที่ผูเรียนสรางสิ่งที่ขัดแยงกันจากความเปนจริง  
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5. การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผลเปนข้ันท่ีผูสอนใหนักเรียนชวยกันเปรียบเทียบของ
คําขัดแยงที่ไดจากขั้นที่ 4  

6. การสรางสรรคจากการเรียนรูเปนขั้นท่ีผูสอนใหนักเรียนแตละคนนํางานท่ีทําไวเดิมใน
ขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหมและเลือกนําความคิดที่ไดมาใหมมาพัฒนางานใหมีความแปลกใหมไมซ้ํา
แบบ สรางความนาสนใจ  

 
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่ อสงเสริม

ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหขั้นตอนท่ี 1 คือ ขั้นศึกษาขอมูลพื้นฐานและการ

พัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรค
ภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มาใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติสก โดยมีขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  2) การตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย
วิธีซินเนคติกส 3) การทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  ดังรายละเอียด
ดังตอไปน้ี  

1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติสก 
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การสรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลใน
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นศึกษาขอมูลพื้นฐานและกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส ไดแกการ
วิเคราะห หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ การศึกษา
แนวคิด ทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวของตอการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส 
การวิเคราะหความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดกอนเรียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา  
ปที่ 4 และการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย
วิธีซินเนคติกส โดยสอบถามนักเรียน และ การศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส จากผูบริหารสถานศึกษา ครูหัวหนาวิชาการ         
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ครูผูสอนศิลปะกรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณพบวา
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผู เรียนเกิดการเรียนรูที่ดี
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และพัฒนาความคิดสรางสรรคได กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปจึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีครูผูสอน
สามารถนํามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุผล มีองคประกอบที่สําคัญคือ 1) ชื่อกิจกรรม 
2) มาตรฐานและตัวชี้วัด 3)ลักษณะกิจกรรม 4) เนื้อหากิจกรรม 5) วิธีดําเนินกิจกรรม 6) สื่อ/ 
อุปกรณ 7) การประเมินผลกิจกรรมจํานวน 6 กิจกรรมการการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส
เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมท่ี 1 เรขาคณิตคิดอยางศิลป 2 อิสระ
กับรูปราง 3 รูปทรงสรางสรรค 4 สนุกสีรอน 5 หรรษาสีเย็น 6 สนุกคิดในงานศิลป เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนไปตามหลักการจุดมุงหมายและสมรรถนะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถใน
การสรางสรรคภาพวาด ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค เกิดจินตนาการในการเรียนศิลปะ 
สามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีทักษะในการสรางสรรค
ผลงานศิลปะ เพื่อพัฒนาศักยภาพการสรางสรรคภาพวาดมีผลงานที่แปลกใหม คิดไดหลากหลายมี
ขั้นตอนดังน้ี ขั้นที่ 1 การใหขอมูลของสถานการณ ขั้นท่ี 2  การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง 
ขั้นที่ 3 การสมมุติตนเปนสิ่งอ่ืน ขั้นท่ี 4 การสรางภาพขัดแยง ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมี
เหตุผล ขั้นที่ 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู ทุกข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซิ
นเนคติกสผูเรียนจะเกิดความคิดสรางสรรคสนุกในการเรียนรูและสรางผลงานศิลปะไดอยางมี
ความสุข 
              2) การตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส 

      การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ กอนไปทดลองใช โดยมีผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ดานคือ
ดานหลักสูตรและวิธีสอน จํานวน 2 ทาน ผูเช่ียวชาญดานความคิดสรางสรรค จํานวน 1 ทาน 
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ จํานวน 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ทาน เปนผู
ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง( IOC) และนําขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 1. ความสอดคลองระหวางองคประกอบของกิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญไดแก                
1) ชื่อกิจกรรม 2) มาตรฐานและตัวชี้วัด 3)ลักษณะกิจกรรม 4) เนื้อหากิจกรรม 5) วิธีดําเนินกิจกรรม        
6) สื่อ/อุปกรณ 7) การประเมินผลกิจกรรมจํานวน 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 เรขาคณิตคิดอยาง
ศิลป 2 อิสระกับรูปราง 3 รูปทรงสรางสรรค 4 สนุกสีรอน 5 หรรษาสีเย็น 6 สนุกคิดในงานศิลป 
เพื่อพัฒนาความเหมาะสมขององคประกอบภายใจกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส
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สามารถแสดงสิ่งมุงหวังใหเกิดกับตัวผูเรียน ตามกิจกรรมการเรียนรูที่ครูผูสอนจัดข้ึน ผลการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ดังน้ี กิจกรรมที่ 1 เรขาคณิตคิดอยางศิลป 
คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80 – 1.00  กิจกรรมท่ี 2 อิสระกับรูปราง คาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 0.80 – 1.00  กิจกรรมท่ี 3 รูปทรงสรางสรรค คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80 – 1.00  
กิจกรรมท่ี 4  สนุกสีรอน คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80 – 1.00  กิจกรรมท่ี 5 สนุกสีรอนคา
ดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80 – 1.00  และกิจกรรมท่ี 6 สนุกคิดในงานศิลป คาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 0.80 – 1.00  รวมทุกกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80–1.00  ซึ่งมีความ
สอดคลองสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได  

 2. ความสอดคลองแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 10 ขอ คาดัชนี     
( IOC) ไดคาท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบมีคาเทากับ 0.60–1.00 ซึ่งมีความสอดคลองสามารถนําไปใชใน
การทดสอบนักเรียนไดคาความยากงายมีคาอยูระหวาง 0.29 -0.77 หาคาความเช่ือมั่น(Reliability) ได
คาเทากับ 0.85 ซึ่งเปนคาความเช่ือมั่นที่ดี และสามารถนําไปใชเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยไดดี 
  3. ความสอดคลองแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด โดยผูวิจัย
ไดพัฒนาเกณฑการประเมินความคิดสรางสรรคในรูปของเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบแจกแจง
ระดับการปฏิบัติ (Rubric) แบงออกเปน 4 องคประกอบ มี 4 ระดับในการประเมิน 1.องคประกอบ
ดานนวภาพ 2. องคประกอบดานการแกปญหา 3. องคประกอบดานการตอเติมเสริมแตงและการ
สังเคราะห 4. องคประกอบดานความสวยงาม ใหคะแนนความสอดคลองของประเด็น เกณฑการให
คะแนนแบบประเมินคาดัชนี (IOC) ไดคาที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบมีคาเทากับ 0.60-1.00 

 
ขั้นตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   
ภายหลังการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม  

ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ผูวิจัยไดนํา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรค
ภาพวาดมาใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 จํานวน 30 คน โรงเรียนตั้งพิรุฬห
ธรรม สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ระหวาง            
21 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 รวมระยะเวลาทีใชดําเนินการทั้งหมด 12 ชั่วโมง           
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ดังตารางที่ 25 ผลการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 6 กิจกรรมการเรียนรู 
ตารางที่ 25 ผลการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม 
                ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 6 กิจกรรมการเรียนรู  
ท่ี กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส X   S.D. รอยละ ระดับคุณภาพ 
1. เรขาคณิตคิดอยางศิลป 2.24  0.30 59.73 ดี 
2. อิสระกับรูปราง 2.34 0.32 62.40 ดี 
3. รูปทรงสรางสรรค 2.40  0.37 64.00  ดี 
4. สนุกสีรอน 2.32  0.41 61.87  ดี 
5. หรรษาสีเย็น 2.31  0.28 61.60  ดี 
6. สนุกคิดในงานศิลป 2.21 0.33 58.93 ดี 

ภาพรวมของกิจกรรม 2.30 0.05 61.42 ดี 
  
 จากตารางท่ี 25 ผลการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสร างสรรค ภาพวาด  พบว า  ภาพรวมของกิ จกรรม  อยู ในระดับดี                            
( X =2.30,S.D.= 0.05) คิดเปนรอยละ 61.42 เมื่อพิจารณาเปนแตละกิจกรรมพบวา  กิจกรรมรูปทรง
สรางสรรค อยูในระดับดี ( X =2.40,S.D.= 0.37) คิดเปนรอยละ64.00 รองลงมา กิจกรรมอิสระกับรูปราง 
อยูในระดับดี ( X =2.34,S.D.= 0.32) คิดเปนรอยละ 62.40   กิจกรรมสนุกสีรอน อยูในระดับคุณภาพดี                         
( X =2.32,S.D.= 0.41) คิดเปนรอยละ 61.87  กิจกรรมหรรษาสีเย็น อยูในระดับ ( X =2.31,S.D.= 0.28) 
ดี คิดเปนรอยละ61.60 กิจกรรมเรขาคณิตคิดอยางศิลป อยูในระดับ ( X =2.24,S.D.=0.30) ดี คิดเปนรอย
ละ59.73 และ กิจกรรมสนุกคิดในงานศิลป อยูในระดับดี ( X =2.21,S.D.= 0.33) คิดเปนรอยละ 58.93   
ตามลําดับ  
 กิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 เร่ืองเรขาคณิตคิดอยางศิลป นักเรียนรูและเขาใจในความหมายของ
คําวารูปรางสามารถที่จะวาดภาพรูปรางเรขาคณิตไดมีการสรางสรรคชิ้นงานเรขาคณิตคิดอยางศิลป
รวมกันทํากิจกรรมไดอยูในระดับดี 
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กิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 เร่ืองอิสระกับรูปรางนักเรียนมีความรูสึกช่ืนชอบในกิจกรรมอิสระ
กับรูปราง ไดสมมุติ ตนเองเปนในรูปรางลักษณะตาง ๆ ถายทอดเปนภาพวาดไดอยางดี มีนักเรียน
บอกความแตกตางระหวางรูปรางเรขาคณิตและรูปรางอิสระสรางสรรคภาพวาดไดอยูในระดับดี 
 กิจกรรมการเรียนรูท่ี 3 เร่ืองรูปทรงสรางสรรคนักเรียนสามารถท่ีจะแยกความแตกตาง
ระหวางรูปรางและรูปทรงไดคิดและสรางสรรครูปทรงท่ีแปลกใหมรวมกันทํากิจกรรมอยูในระดับดี 
 กิจกรรมการเรียนรูท่ี 4 เร่ืองสนุกสีรอนนักเรียนรูและเขาใจในวรรณะของสีรอนเขาใจ
ความรูสึกของสีวรรณะรอนสามารถนําสีวรรณะรอนมาสรางสรรคภาพวาด และรวมกันทํากิจกรรม
กลุมอยูในระดับดี  
 กิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 เร่ืองหรรษาสีเย็นนักเรียนสามารถท่ีจะแยกวรรณะสีรอนและสีเย็น
ไดนําสีเย็นมาสรางสรรคเปนภาพวาดท่ีเกิดความแปลกใหมไดและรวมกันทํากิจกรรมกลุมอยูใน
ระดับดี 

กิจกรรมการเรียนรูท่ี 6 เร่ืองสีสวยสรางสรรคนักเรียนนําความรูที่ไดรับในเร่ืองรูปราง
เรขาคณิต รูปรางอิสระ รูปทรง วรรณะสีรอน และวรรณะสีเย็น มาสรางสรรคเปนภาพวาดใหเกิด
ความแปลกใหมโดยมีการพัฒนาผลงานต้ังแตกิจกรรมท่ี 1 ถึงกิจกรรมท่ี 5 ใหมีความแปลกใหมและ
รวมกันทํากิจกรรมกลุมอยูในระดับดี 
 

ขั้นตอนท่ี 4 ผลการประเมินผลและการปรับปรงุจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธี 
ซินเนคติกสเพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

ตอนท่ี 4.1 ผลการเรียนรูทัศนศิลปกอนและหลังใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป
ดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีดังน้ี จากผล
การประเมินผลการเรียนรู เร่ืองสอางคองครูปทรงศิลปะ และวรรณะสีบงช้ีแสดงอารมณ กอนและ
หลังการใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปสูงกวาเกณฑ ดังตารางท่ี 26 
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ตารางที่ 26 ผลการเรียนรูทัศนศิลปของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 
                   ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
                 

ผลการเรียนรู จํานวนนักเรียน 
คะแนน
เต็ม X  S.D. t p 

กอนเรียน 30 10 5.23 1.79 
-10.26 0.00 

หลังเรียน 30 10 8.66 1.84 
* มีระดับนัยสําคัญท่ี .05 

จากตารางท่ี 26 พบวาผลการเรียนรูทัศนศิลป หลังใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธี    
ซินเนคติกสสูงกวากอนการใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่กําหนดไว โดยนักเรียนมีผลการเรียนรูหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซิน เนคติกส เพื่ อส ง เส ริมความสารมารถในการสร างสรรคภาพวาด                            
( X =5.23,S.D.= 1.79 ) สูงกวากอนการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ย ( X =8.66,S.D.= 1.84) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ตอนท่ี 4.2  ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดกิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
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ตารางที่ 27 ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส สําหรับ 
                นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ที่ กิจกรรม 
ดานนวภาพ ดานการแกปญหา 

การตอเติมเสริมแตงและการ 
สังเคราะห 

ดานความสวยงาม 
X  S.D. % 

ระดับ
คุณภาพ 

X
 

S.D. % ผล 
อัน 
ดับ X  S.D. % ผล 

อัน 
ดับ X  S.D. % ผล อันดับ X  S.D. % ผล 

อัน 
ดับ 

1 
เรขาคณิต 
คิดอยาง
ศิลป 

3.3
0 0.46 82.50 ดีมาก 2 3.10 0.54 77.50 ดีมาก 3 3.00 0.26 75.00 ดี 4 2.90 0.30 96.67 ดีมาก 1 3.08 0.28 82.13 ดีมาก 

2 อิสระ 
กับรูปราง 

3.0
3 0.41 75.75 ดีมาก 4 3.16 0.46 79.00 ดีมาก 2 3.03 0.55 75.75 ดีมาก 3 2.83 0.37 94.33 ดีมาก 1 3.02 0.28 80.53 ดีมาก 

3 
รูปทรง 
สรางสรรค 

3.1
3 0.34 78.25 ดีมาก 2 3.03 0.49 75.75 ดีมาก 3 3.10 0.48 77.50 ดีมาก 4 2.80 0.48 93.33 ดีมาก 1 3.10 0.24 82.66 ดีมาก 

4 สนุก 
สีรอน 

3.1
6 0.46 79.00 ดีมาก 2 3.06 0.44 76.50 ดีมาก 3 2.96 0.76 74.00 ดี 4 2.86 0.34 93.00 ดีมาก 1 3.05 0.30 81.33 ดีมาก 

5 หรรษา 
สีเย็น 

3.1
6 0.46 79.00 ดีมาก 2 3.16 0.46 79.00 ดีมาก 2 3.13 0.68 78.25 ดีมาก 4 2.90 0.30 96.67 ดีมาก 1 3.29 0.26 87.73 ดีมาก 

6 สนุกคิด 
ในงานศิลป 

 
3.2
6 
 

0.63 81.50 ดีมาก 2 2.93 0.36 73.25 ดี 4 
 

3.10 
 

0.60 77.50 ดีมาก 3 2.90 0.40 96.67 
 

ดีมาก 
 

1 3.41 0.36 90.93 ดีมาก 

รวม 3.1
7 

0.10 
79.25 

ดีมาก 2 3.07 0.10 76.75 ดีมาก 3 3.05 0.17 76.25 ดีมาก 4 2.87 0.07 
95.67 

ดีมาก 1 3.16 0.04 84.27 ดีมาก 

128 



129 

 

จากตารางท่ี 27 ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของนักเรียนในการ
ปฏิบัตกิิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4
โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด ภาพรวม พบวา อยูในระดับดีมาก       
( X  = 3.16,S.D.=0.04)  คิดเปนรอยละ 84.27 เมื่อพิจารณาเปนดานพบวา ดานความสวยงาม อยูใน
ระดับดีมาก   ( X = 2.87, S.D = 0.07) คิดเปนรอยละ 95.67  รองลงมา คือ ดานนวภาพ อยูในระดับดีมาก                         
( X =  3.1 ,S.D= 0.10)  คิดเปนรอยละ 79.25  ดานการแกปญหา อยูในระดับดี ( X =  3.07, S.D = 0.10) คิด
เปนรอยละ 76.75  และดานการตอเติมเสริมแตงและสังคราะห ( X =  3.05, S.D = 0.17) คิดเปนรอยละ 
76.25  ตามลําดับ  ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด จํานวน 6 กิจกรรมการเรียนรูในแตละกิจกรรม พบวามี
ความแตกตางในการทํากิจกรรมของนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

กิจกรรมท่ี 1 เรขาคณิตคิดอยางศิลป โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 3.08,S.D.=0.28) 
มาก คิดเปนรอยละ 82.13 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ               
ดานความสวยงาม อยูในระดับดีมาก ( X = 2.90,S.D.= 0.30) คิดเปนรอยละ 96.67 รองลงมา คือ
ดานนวภาพ อยูในระดับดีมาก ( X = 3.30,S.D.= 0.46) คิดเปนรอยละ 82.50  ดานการแกปญหา        
อยูในระดับดีมาก ( X =3.10 ,S.D.= 0.54) คิดเปนรอยละ 77.50 และดานการตอเติมเสริมแตงและ
การสังเคราะห อยูในระดับดี ( X = 3.00,S.D.= 0.26)คิดเปนรอยละ 75.00  ตามลําดับ     

กิจกรรมท่ี 2 อิสระกับรูปราง โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 3.02,S.D. = 0.28)        
คิดเปนรอยละ 80.53  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ความสามารถท่ีมีคะแนนสูงสุด  คือ               
ดานความสวยงาม ( X = 2.83,S.D.=0.37) คิดเปนรอยละ 94.33 รองลงมาคือ ดานการแกปญหา              
อยูในระดับดีมาก ( X =3.16,S.D.=0.46) คิดเปนรอยละ 79.00 ดานการตอเติมเสริมแตงและการ
สังเคราะห อยูในระดับดีมาก ( X =3.03,S.D.=0.55)คิดเปนรอยละ 75.75 และดานนวภาพ อยูใน
ระดับดีมาก ( X = 3.03,S.D.= 0.41) คิดเปนรอยละ 75.75 ตามลําดับ  

กิจกรรมท่ี 3 รูปทรงสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 3.10 ,S.D.= 0.24)     
คิดเปนรอยละ  82.66  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ความสามารถท่ีมีคะแนนสูงสุด  คือ                  
ดานความสวยงาม อยูในระดับดีมาก ( X = 2.80 ,S.D.= 0.48) คิดเปนรอยละ 93.33 รองลงมา คือ
ดานนวภาพ อยูในระดับดีมาก ( X =3.13,S.D.= 0.34) คิดเปนรอยละ 78.25  ดานการตอเติมเสริม
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แตงและสังเคราะห อยูในระดับดีมาก ( X = 3.10 ,S.D.= 0.48 ) คิดเปนรอยละ 77.50 และดานการ

แกปญหา อยูในระดับดีมาก ( X =3.03,S.D.= 0.49) คิดเปนรอยละ 75.75 ตามลําดับ   
กิจกรรมท่ี 4 สนุกสีรอน โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 3.05 ,S.D.= 0.30) คิดเปน    

รอยละ 81.33  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ดานความ
สวยงาม อยูในระดับดีมาก ( X = 2.86,S.D.= 0.34)คิดเปนรอยละ 93.00  รองลงมาคือ ดานนวภาพ 
อยูในระดับดีมาก ( X = 3.16,S.D.= 0.46) คิดเปนรอยละ 79.00  ดานการแกปญหา อยูในระดับดีมาก                   
( X = 3.06,S.D.= 0.44) คิดเปนรอยละ 76.50 และดานการตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะห อยูใน
ระดับดี ( X =2.96,S.D.= 0.76) คิดเปนรอยละ 74.00  ตามลําดับ   

กิจกรรมท่ี 5 หรรษาสีเย็น โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 3.29 ,S.D.= 0.26) คิดเปน
รอยละ 87.33  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ดานความ 
สวยงาม อยูในระดับดีมาก ( X =2.90 ,S.D.= 0.30) คิดเปนรอยละ 96.67 รองลงมา คือดานนวภาพ 
ดานการแกปญหา อยูในระดับดีมาก ( X = 3.16,S.D.= 0.46) คิดเปนรอยละ 79.00 และดานการตอ
เติมเสริมแตงและสังเคราะห  อยูในระดับดีมาก ( X =3.13,S.D.= 0.68) คิดเปนรอยละ 78.25 
ตามลําดับ  

กิจกรรมท่ี 6 สนุกคิดในงานศิลป โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( X =3.41,S.D.= 0.36) คิด
เปนรอยละ 90.93 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ดานความ
สวยงาม  อยู ในระ ดับดีม าก  ( X =2 . 9 0 ,S.D.=0.40)  คิ ด เปนร อยละ  9 6 . 6 7รองลงมา คือ                  
ดานนวภาพ อยูในระดับดีมาก ( X = 3.26,S.D.= 0.63) คิดเปนรอยละ81.50 ดานการตอเติมเสริมแตง
และการสังเคราะห อยูในระดับดีมาก ( X = 3.10,S.D.= 0.60) คิดเปนรอยละ 77.50 และดานการ
แกปญหา อยูในระดับดี ( X = 2.93,S.D.= 0.36) คิดเปนรอยละ 73.25 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 4.3  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย
วิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสารมารถในการสรางสรรคภาพวาดของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 28  ความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริม 
                    ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ความคิดเห็นของนักเรียน คาเฉลี่ย 
X  

S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลําดับที ่

ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซนิเนคติกส 
1.อธิบายใหนักเรียนไดเขาใจในเร่ืองรูปราง รูปทรง 
วรรณะสี 

2.77 0.43 มาก 3 

2. การเปรียบเทียบ รปูราง รูปทรง วรรณะสี แบบ
อิสระชวยเกิดแนวคิดและมุมมองท่ีหลากหลาย 2.57 0.63 มาก 9 

3.  การแสดงบทบาทสมมุติกระตุนใหนักเรียนได
แสดงออกอยางอิสระ 2.60 0.50 มาก 8 

4.  กระบวนการคิดเปรียบเทียบทีเ่กิดขึ้นระหวาง
เรียนศิลปะเปนส่ิงแปลกใหมและนาสนใจ 2.73 0.45 มาก 4 

5.  กิจกรรมมีความสนุกนาสนใจและอยากปฏิบัติ
ตาม 2.73 0.45 มาก 4 

สรุปดานกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
ดวยวิธีซินเนคติกส 

2.68 0.49 มาก 2 

ดานสื่อการเรียนรู 
6.  ผลงานวาดภาพระบายสี 2.60 0.56 มาก 7 

7.  วัสดุอุปกรณที่จัดเตรียมมีความครบถวน
เพียงพอตอนักเรียน 2.67 0.48 มาก 6 

สรุปดานสื่อการเรียนรู 2.63 0.52 มาก 3 
ดานการวัดและประเมนิผล 

8.ผูเรียนชอบทีจ่ะใหผูปกครองเปนคนตรวจผลงาน
ของนักเรียน 

2.67 0.55 มาก 5 

9. ผูเรียนชอบท่ีจะใหเพื่อนเปนคนตรวจผลงาน
ของนักเรียน 2.40 0.67 ปานกลาง 12 

10. ผูเรียนชอบทีจ่ะตรวจผลงานดวยตัวเอง 2.40 0.72 ปานกลาง 11 
สรุปดานการวัดและประเมินผล 2.49 0.64 ปานกลาง 5 
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ตารางที่ 28  ความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริม 
                    ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 

ความคิดเห็นของนักเรียน คาเฉลี่ย 
X  

S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ลําดับที ่

ดานบรรยากาศหองเรียน 
11.หองเรียนมีส่ือตัวอยางผลงานการวาดภาพทําให
เขาใจงายย่ิงขึน้ 

2.80 0.41 มาก 2 

12. หองเรียนเยน็สบาย อากาศถายเท สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย 2.83 0.38 มาก 1 

สรุปดานบรรยากาศหองเรียน 
 

2.81 0.39 มาก 1 

ดานประโยชนที่ไดรับ 
13.  นักเรียนมคีวามรูความเขาในในเรื่อง รปูราง 
รูปทรง วรรณะสีสามารถนําไปปรับใชในวิชาอ่ืน ๆ 
ได 

2.67 0.48 มาก 6 

14.   นักเรียนเขาใจขั้นตอนการวาดภาพระบายสี
และสามารถปฏิบัติได 

2.53 0.57 ปานกลาง 10 

รวมดานประโยชนที่ไดรบั 2.60 0.52 มาก 4 
รวม 2.64 0.10 มาก 

 
จากตารางท่ี 28 ความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อ

สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4พบวา โดย
ภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก( X =2.64 S.D.=0.10) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานบรรยากาศหองเรียน ( X =2.81,S.D.=0.39) อยูในระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
รองลงมาดานกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป ( X = 2.68,S.D.=0.49)อยูในระดับมาก ดานสื่อการ
เรียนรู ( X = 2.63,S.D.= 0.52) อยูในระดับมาก ดานประโยชนที่ไดรับ ( X = 2.60,S.D.= 0.52)อยูใน
ระดับมาก และดานการวัดและประเมินผล ( X =2.49,S.D.=0.64)อยูในระดับปานกลาง 
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ระดับความคิดเห็นดานบรรยากาศหองเรียนพบวา หองเรียนเย็นสบายอากาศถายเท สะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย( X =2.83,S.D.=0.38) อยูในระดับมาก และ หองเรียนมีสื่อตัวอยางผลงานการ
วาดภาพทําใหเขาใจงายย่ิงข้ึน ( X =2.80,S.D.= 0.41) ระดับมาก ตามลําดับ  

ระดับความคิดเห็นดานประโยชนที่ไดรับพบวา  อธิบายใหนักเรียนไดเขาใจในเร่ืองรูปราง 
รูปทรง วรรณะสี  ( X =2.77,S.D.= 0.43 ) ระดับมาก และนักเรียนเขาใจข้ันตอนการวาดภาพระบาย
สีและสามารถปฏิบัติได ( X =2.53,S.D=0.57) ระดับมาก ตามลําดับ

ระดับความคิดเห็นดานกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  พบวา 
กระบวนการคิดเปรียบเทียบท่ีเกิดข้ึนระหวางเรียน ศิลปะเปนสิ่งแปลกใหมและนาสนใจ                   
( X =2.73 ,S.D.=0.45) ระดับมาก  รองลงมากระบวนการคิดเปรียบเทียบที่เกิดข้ึนระหวางเรียน
ศิลปะเปนสิ่งแปลกใหมและนาสนใจ ( X =2.73,S.D.= 0.4 ) ระดับมาก การแสดงบทบาทสมมุติ
กระตุนใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระ ( X = 2.60,S.D.= 0.50) ระดับมาก การเปรียบเทียบ 
รูปราง รูปทรง วรรณะสี แบบอิสระชวยเกิดแนวคิดและมุมมองท่ีหลากหลาย ( X =2.57,S.D.=0.63) 
ระดับมาก ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นดานการวัดและประเมินผล พบวา ผูเรียนชอบท่ีจะใหผูปกครองเปนคน
ตรวจผลงานของนักเรียน ( X = 2.67,S.D.=0.55) ระดับปานกลางกลางและผูเรียนชอบท่ีจะใหเพื่อน
เปนคนตรวจผลงานของนักเรียน ( X =2.40,S.D.=0.67) ระดับปานกลาง ระดับมาก ตามลําดับ 

ระดับความคิดเห็นดานสื่อการเรียนรู พบวา  วัสดุอุปกรณที่จัดเตรียมมีความครบถวน
เพียงพอตอนักเ รียน  ( X =2.67,S.D.=0.48)  ระดับมาก  รองลงมาผลงานวาดภาพระบายสี                    
( X =2.60 ,S.D.=0.56)  ระดับคุณภาพมาก  ผู เ รียนชอบที่ จะตรวจผลงานดวยตัว เอง                            
( X =2.40,S.D.=0.67) ระดับปานกลาง ตามลําดับ 

และในตอนที่ 2 ใหนักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสารมารถในการสรางสรรคภาพวาด  โดยใหนักเรียน
ตอบแบบสอบถาม หลังสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  พบวาความคิดเห็น
นักเรียนชอบกิจกรรมทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส มีความรูและความเขาใจในการสรางสรรค
ภาพวาด มีทักษะการวาดภาพและระบายสีดีขึ้น เรียนสนุกไดความรูมีความคิดจินตนาการท่ีดี         
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กลาที่จะแสดงออกนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูหนาช้ันเรียน ดังตัวอยางขอความท่ีนักเรียนได
เขียนลงในแบบสอบถามดังนี้ 

1. คิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย วิธี               
ซินเนคติกส ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสดังรายละเอียดตอไปน้ี 

“...ชอบกิจกรรมอิสระกับรูปราง และ วรรณะสี มีความสนุกสนานไดเรียนรูอะไรหลายอยาง 
วิชานี้ทําใหทุกคนชอบเพราะไดวาดรูปไดระบายสี”  

2. ขอคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย                
วิธีซินเนคติกส ดานสื่อการเรียนรูดังรายละเอียดตอไปน้ี 

“...สื่อที่ครูนําเสนอทําใหรูและเขาใจในความแตกตางระหวางรูปรางและรูปทรงไดดี 
3. ขอคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย                

วิธีซินเนคติกส ดานการวัดและประเมินผลดังรายละเอียดตอไปน้ี 
“...การใหคะแนนของคุณครูมีแบบประเมินการใหคะแนนทําใหพวกหนูมีกําลังใจในการ

วาดภาพเพื่อที่จะไดมีคะแนนท่ีดี ” 
“...ชอบท่ีจะนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนสนุกทําใหพวกหนูไดมีความกลาแสดงออก และ

ไดเห็นผลงานของเพื่อน ๆ  ” 
4. ขอคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย                

วิธีซินเนคติกส ดานบรรยากาศหองเรียนดังรายละเอียดตอไปน้ี 
“...หองศิลปะมีความสวยงาม มีตัวอยางผลงานทําใหพวกหนูมีความคิดท่ีจะสรางสรรค

ผลงานวาดภาพไดคะ ” 
5. ขอคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย                

วิธีซินเนคติกส ดานบรรยากาศหองเรียนดังรายละเอียดตอไปน้ี 
“...หองศิลปะมีความสวยงาม มีตัวอยางผลงานทําใหพวกหนูมีความคิดท่ีจะสรางสรรค

ผลงานวาดภาพไดคะ ” 
“...เรียนสนุก คุณครูไดใหความรูมากมาย ผมไดสรางสรรคผลงานมากข้ึนและไดมีความคิด

จินตนาการ ไดมากข้ึนตองขอบคุณคุณครูที่ใหความรูกับพวกผม   
6. ขอคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย                

วิธีซินเนคติกส ดานประโยชนที่ไดรับดังรายละเอียดตอไปน้ี 
“...ไดเกิดความคิดสรางสรรคและไดความรูในการเรียนศิลปะและชอบการชิมและการวาด

รูปทรงและรูปรางอิสระและชอบตอนท่ีไดเดินดูบริเวณภายในรอบโรงเรียนและสวนเกษตรทําใหได
เห็นความงามของสิ่งตาง ๆ สามารถที่จะนํามาวาดภาพได”  
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เปนลักษณะ
ของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ใชแบบแผนการวิจัยแบบ กลุมเดียวทดสอบ
กอนและหลัง (One Group Pretest – Posttest Design) โดยใชนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4           
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม เปนหนวยการวิเคราะห  

ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัย  มี  4ขั้นตอนดังน้ี  ขั้นตอนที่ 1  วิจัย                
(R1 : Research) : ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนา (D1 : Development) : พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูขั้นตอนที่ 3 วิจัย (R2 : Research) : ทดลองใชกิจกรรมการเรียนรู ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา               
(D2 : Development) : ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู มีวัตถุประสงค เพื่อ  1. ศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4    2. พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรค
ภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4    3. ทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป
ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  4. ประเมินกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ดังตอไปน้ี    
4.1 เปรียบเทียบผลการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน   4.2 ศึกษาความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4   4.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 
4 ที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณเปนการถามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
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สรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 แบบสํารวจความตองการเก่ียวกับ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซิน เนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน 6 แผน แบบประเมินผลงานในการสรางสรรคภาพวาด  แบบทดสอบกอนเรียน และ หลัง
เรียนปรนัย 10 ขอ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถใน    การสรางสรรคภาพวาด สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) โดย      
การวัดระดับ 3 ระดับของลิเคิรท (Likert)เคิรท ผูวิจัยนํามาปรับใหเหมาะสมกับวัยของผูตอบแบบ
สอบถอมจึงปรับเกณฑใหมี 3 ระดับ แบงออกเปน 5 ดาน คือ มาก ปานกลาง นอยโดยแบงเปนดาน
ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกส  ดานสื่อการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลดาน
บรรยากาศหองเรียนและดานประโยชนที่ไดรับ จํานวน 14  
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สรุปผล 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีผลการวิจัย
ดังนี ้
 1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และบุคคลที่เกี่ยวของ
ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผู เรียนเกิดการ
เปรียบเทียบ สมมุติตนเปนสิ่งอื่น เปนกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนมีความสุขเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริง โดยใชการวัดและประเมินผลใหครบทุกดาน พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย เนนการ
ประเมินโดยใหครูเปนผูประเมินและมีการเปลี่ยนเรียนรูกันหนาช้ันเรียน วิพากษผลงานดานศิลปะ
เพื่อใหเกิดแนวคิดที่แปลกใหมและฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกทางความคิดเห็น 
 2. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 พบวากิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส มีคาความสอดคลองเทากับ 0.60-1.00 ประกอบดวยเนื้อหา 1) รูปราง
อิสระ  2) รูปรางเรขาคณิต 3) รูปทรง   4)  วรรณะสีรอน และ 5) วรรณะสีเย็น สําหรับองคประกอบของ
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  มีดังน้ี ชื่อ ชื่อกิจกรรม มาตรฐานตัวชี้วัด  ลักษณะ
กิจกรรม  เนื้อหากิจกรรมสื่อ/อุปกรณการประเมินผลกิจกรรม  แบบทดสอบกอนเรียนแบบทดสอบ
หลังเรียนวัดความรูผูเรียนและแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดโดยแบง
ออกเปน  6 กิจกรรม ดังตอไปน้ี กิจกรรมท่ี 1 เรขาคณิตคิดอยางศิลป 2 อิสระกับรูปราง 3 รูปทรง
สรางสรรค 4 สนุกสีรอน 5 หรรษาสีเย็น 6 สนุกคิดในงานศิลป ในแตละกิจกรรมแบงออกเปน 6 
ขั้นตอน ดังตอไปนี้ ขั้นที่ 1 การใหขอมูลของสถานการณ ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบจากประสบการณ
ตรง ขั้นท่ี 3 การสมมุติตนเปนสิ่งอ่ืน ขั้นที่ 4 การสรางภาพขัดแยง ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบขัดแยง
แบบมีเหตุผล ขั้นที่ 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู  

3.  ผลการทดลองกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสง เสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ภาพรวม
ของกิจกรรม อยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ  61.42 นักเรียนมีความต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมอยาง
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เต็มที่และมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรมเขาใจการใหขอมูลของสถานการณ สามารถท่ีจะ
เปรียบเทียบจากประสบการณตรงสมมุติตนเปนสิ่งอื่นไดตามจินตนาการสรางภาพขัดแยงใหเกิดการ
แปลกใหมไดและเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผลไดอยางชัดเจน  

4. ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดังนี ้

 4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยวิธี             
ซินเนคติกสนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่วาผลการเรียนรูของนักเรียนทาง
ทัศนศิลปของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 4.2 ผลการศึกษาความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของนักเรียนระดับ          
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดานความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมี
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดอยูในระดับดี  ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2           
ที่วาความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับดี 
โดยภาพรวม นักเรียนรูและเขาใจในความหมายของคําวารูปรางสามารถท่ีจะวาดภาพรูปราง
เรขาคณิตไดมีการสรางสรรคชิ้นงานเรขาคณิตคิดอยางศิลปรวมกันทํากิจกรรม ได นักเรียนมี
ความรูสึกชื่นชอบในกิจกรรมอิสระกับรูปราง ไดสมมุติ ตนเองเปนในรูปรางลักษณะตาง ๆ ถายทอด
เปนภาพวาดไดอยางดี นักเรียนบอกความแตกตางระหวางรูปรางเรขาคณิตและรูปรางอิสระ
สรางสรรคภาพวาดไดสามารถท่ีจะแยกความแตกตางระหวางรูปรางและรูปทรงไดคิดและ
สรางสรรครูปทรงที่แปลกใหมรวมกันทํากิจกรรมรูและเขาใจในวรรณะของสีรอนเขาใจความรูสึก
ของสีวรรณะรอนสามารถนําสีวรรณะรอนมาสรางสรรคภาพวาด สามารถท่ีจะแยกวรรณะสีรอน
และสีเย็นไดนําสีเย็นมาสรางสรรคเปนภาพวาดที่เกิดความแปลกใหมได 
  4.3 ผลศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอกิจกรรม
การเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด พบวา             
โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ขอที่ 3 ที่วา ความ
คิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนค   
ติกสอยูในระดับมาก นักเรียนมีความสนุกในการเรียนวิชาทัศนศิลป เขาใจข้ันตอนของกิจกรรมการ



139 
 

 

เรียนรูไดเปนอยางดี ชวยเกิดแนวคิดและมุมมองท่ีหลากหลายนักเรียนแสดงออกดานการวาดภาพได
อยางอิสระกระบวนการเปรียบเทียบเกิดข้ึนระหวางเรียนศิลปะเปนสิ่งท่ีแปลกใหมนาสนใจมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูอากาศปลอดโปรง สามารถที่จะสรางสรรคภาพวาดไดเปนอยางดี 
 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4ผูวิจัยไดนําผล
มาอภิปรายไดดังนี ้

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป
ดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ มีความตองการใหพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การศึกษาขอมูลพื้นฐาน มีความสําคัญ
ตอการสรางกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส ที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน   
ที่จะพัฒนาความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดจึงมีผูเสนอความสําคัญและประโยชนของ
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2552: 252)      
เปนรูปแบบท่ีจอยสและวีล (Joyce and Weil, 1966: 239 – 253) พัฒนาข้ึนจากแนวคิด กอรดอน       
ที่กลาววาบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแกปญหาแบบเดิม ๆ ของตนโดยไมคอยคํานึงถึงความคิด
ของคนอ่ืน ทําใหการคิดของตนคับแคบและไมสรางสรรค บุคคลจะเกิดความคิดเห็นท่ีสรางสรรค
แตกตางไปจากเดิมได หากมีโอกาสไดลองคิดแกปญหาดวยวิธีการที่ไมเคยคิดมากอน หรือคิดโดย
สมมุติ  ตัวเองเปนคนอ่ืนและถายิ่งใหบุคคลจากหลายกลุมประสบการณมาชวยกันแกปญหา ก็จะย่ิง
ไดวิธีการที่หลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น กอรดอน จึงไดเสนอใหผูเรียนมีโอกาส
คิดแกปญหาดวยแนวความคิดใหมๆ ที่ไมเหมือนเดิม ไมอยูในสภาพท่ีเปนตัวเอง ใหลองใชความคิด
ในฐานะท่ีเปนคนอ่ืนหรือเปนสิ่งอ่ืน สภาพการณเชนนี้จะกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดใหมๆ ขึ้น 
วิธีการน้ีมีประโยชนมากเปนพิเศษสําหรับการเรียนรู เกี่ยวกับการเขียนและการพูดอยางสรางสรรค 
รวมท้ังการสรางสรรคงานศิลปะจากการท่ีกลาวมาแลว สรุปไดวา จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส สอดคลองกับความตองการของนักเรียน
รวมไปถึงแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตน ทําใหกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนค
ติกส มุงเนนการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน นําสิ่งท่ีตองการเปรียบเทียบใหนักเรียนได
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พิจารณาอยางละเอียดและรอบดาน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีมิติความคิดท่ีอยูนอกกรอบแตกตางไปจาก
เดิม  

2. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการสรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 พบวากิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปที่สรางข้ึนมีความสอดคลอง เทากับ 0.60-1.00 โดยกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซิ
นเนคติกสประกอบดวย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 เรขาคณิตคิดอยางศิลป  กิจกรรมท่ี 3 รูปทรง
สรางสรรค กิจกรรมท่ี 4 สนุกสีรอน  กิจกรรมท่ี 5 หรรษาสีเย็น กิจกรรมที่ 6 สนุกคิดในงานศิลป 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อส งเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เปน           
การสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการคิดแกปญหา ไดอยาง
สรางสรรคสามารถสรางสรรคผลงานวาดภาพและระบายสีได เกิดการเรียนรูที่ดีรูและเขาใจงาน
รูปราง รูปทรง และวรรณะของสีมากย่ิงข้ึนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามหลักการจุดมุงหมายและ
สมรรถนะ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรม กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ทุกข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสผูเรียนจะเกิดความคิดสรางสรรคสนุกในการเรียนรูและสรางผลงาน
ศิลปะไดอยางมีความสุขซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ วัชรา เลาเรียนดี  (2552:48) ที่กลาววา
รูปแบบซินเนคติกสเปนการจัดกิจกรรมท่ีไมอิงขอเท็จจริง หลักการเหตุผลเปนรูปแบบการคิดท่ีตอง
ใชความรูสึกของตนเองนําใหเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลวจินตนาการใหกวางขวาง
หลากหลาย โดยกิจกรรมการคิดแบบซินเนคติกสจะชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคแปลกใหม 
สอดคลองกับตัวอยางงานวิจัยของ     สุพิศเนตร คําวง (2548) ไดศึกษาการใชซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมทักษะการเรียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที  5  ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนที่เรียนการเขียนเชิงสรางสรรคโดยใชเทคนิคซินเนคติกสในกิจกรรมการเรียนเร่ืองจากสิ่งเรา
ที่เกิดจากการลิ้มรสมีคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคเพิ่มข้ึนโดยคาเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคสูงสุดถึงรอยละ  39 นับวาเปนคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือกิจกรรมการเรียนเร่ืองจากสิ่งเราท่ีเกิดเปนภาพสวนการเขียนเร่ืองจากสิ่งเราท่ีเกิดจาก
เสียงและการเขียนเร่ืองจากสิ่งเราที่เกิดจากการบูรณาการส่ิงเราที่เปนภาพการลิ้มรสกลิ่นเสียและการ
สัมผัสมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด รุงระวี  ดิษฐเจริญ (2549: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนศิลปะโดยการสอนแบบบูรณาการดวยวิธีการเลานิทานในหองเรียน ที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนโสตศึกษา กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยเปน



141 
 

 

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินในระดับ 71 – 90 เดซิเบล ขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนเศรษฐีเสถียรในพระราชาอุปถัมป กรุงเทพมหานคร 1 
หองเรียนจํานวน12 คน โดยกลุมประชากรที่ไดรับการสอนศิลปะแบบบูรณาการดานวิธีการเลา
นิทาน ดําเนินการสอนเปนเวลา 4 สัปดาห จํานวน 12 คน คาบละ 60 นาที สอนวันละ 3 คาบ ทุกวัน
จันทรสัปดาหละ 1 วัน ผลการศึกษาพบวาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะของนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนโสตทัศนศึกษา หลังไดรับการ
สอน แบบบูรณาการดวยวิธีการเลานิทานอยูในระดับมากสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

3.  ผลการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด ชั้นประถมศึกษาปที่ 4/2 จํานวน 30 คน นักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับเร่ือง เรขาคณิตคิดอยางศิลป อิสระกับ รูปทรงสรางสรรค สนุกสีรอน  หรรษาสีเย็น และ
สนุกคิดในงานศิลป โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนซินเนคติกส ประกอบดวย 6 
ขั้นตอนดังน้ี ขั้นที่ 1 การใหขอมูลของสถานการณ ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง 
ขั้นที่ 3 การสมมุติตนเปนสิ่งอ่ืน ขั้นท่ี 4 การสรางภาพขัดแยง ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมี
เหตุผล ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู โดยผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรค
ภาพวาดอยูในระดับดี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนมีความรูความเขาใจในความแตกตางระหวาง
รูปราง และรูปทรง รูและเขาใจความแตกตางในวรรณะของสี ซึ่งสอดคลองกับงาน วิจัยของ    
จันทรจิรา นที (2548) ไดทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรม Synectics ที่มีตอความคิดสรางสรรคของ
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปพบวาหลังการจัดกิจกรรม  Synectics นักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลปมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึนโดยนักศึกษาที่เขาศึกษาในกิจกรรม  
Synectics แบบอุปมาสรางมโนภาพมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคเพิ่มมากข้ึนอยางชัดเจนและ
นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในกิจกรรม Synectics แบบอุปมาโดยตรงมีพัฒนาดานความคิดสรางสรรค
เพิ่มขึ้นเล็กนอยแตมีคะแนนจากรูบริคสประเมินผลงานการออกแบบเพิ่มขึ้นโดยนักศึกษาท่ีเขาศึกษา
ในกิจกรรม Synectics แบบอุปมาโดยตรงมีคะแนนผลงานการออกแบบดานความคิดคลองเพิ่มข้ึน
มากท่ีสุดและนักศึกษาที่เขาศึกษาในกิจกรรม Synectics แบบอุปมาสรางมโนภาพมีคะแนนผลงาน
ออกแบบดานความคิดริเร่ิมและความคิดยืดหยุนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดนอกจากน้ีความคิดเห็นของ
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมSynectics มีความคิดเห็นตอ
กิจกรรม Synectics อยูในระดับเห็นดวยทุกรายการ 

 



142 
 

 

4. ผลการประเมินกิจกรรมการเ รียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ในประเด็น
ตอไปน้ี 

 4.1  ผลการเปรียบเทียบผลการทางทัศนศิลป โดยใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป
ดวยวิธีซินเนคติกส สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  พบวาจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวานักเรียนสามารถท่ีจะเชื่อมโยงความคิดระหวางรูปรางและรูปทรงไดซึ่งสอดคลองกับ
ความสําคัญของศิลปะสําหรับเด็ก ประการที่หนึ่ง ทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวในชีวิตบูรณาการศิลปะไว
ดวยกัน ประการที่สอง ศิลปะสําหรับเด็กจะชวยพัฒนาสติปญญา อารมณ รางกาย  ทักษะทางสังคม 
และความคิดสรางสรรค (วิสูตร โพธเงิน, 2556 ) ศิลปะสําหรับเด็กเปนการแสดงออกอยางอิสระการ
สรางรูปภาพการเลียนแบบวัตถุสิ่งแวดลอม  การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกตามลักษณะเฉพาะ
ตัวการสรางเสริมประสบการณที่กวางขวางการกระตุนบุคลิกภาพดวยวิธีตาง ๆ  รวมท้ังการโยงใย
ความคิดไปสูประสบการณ  สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมอันดีงามอีกดวยการโยงความคิดไปสู
ประสบการณ  สภาพแวดลอม  และวัฒนธรรมอันดีงาม  นับเปนผลพลอยไดจากการฝกปฏิบัติ
กิจกรรมทางศิลปะของเด็ก  ซึ่งการโยงความคิดจะเปนไปไดทั้งสองแง คือการท่ีเด็กโยงความคิดดวย
ตัวเขาเองในลักษณะการรับรู  การคิด  การแสดงออก  และการชื่นชมผลงาน  ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ี
เด็กไดโยงใยความคิดไปสูประสบการณ  สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมโดยตรง  และอีกแงหนึ่ง     
การโยงความคิดจะเกิดจากการเสนอแนะ  การพูดคุยและการวิพากษวิจารณ เด็กสามารถท่ีจะ
ตรวจสอบโลกภายนอกไดอยางกวางขวาง  และสามารถพบเห็นขอแตกตางและขอดีงามดวยตัวของ
เขาเอง  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  เปาหมายทางการศึกษาที่มุงใหเกิดการเรียนรูเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนองหรือตอบรับตอบุคคล  ความคิด  และการซาบซึ้ง  ยังเปนคุณคาและรสนิยมอีกดานหน่ึง  
ซึ่งการเรียนการสอนทางดานศิลปศึกษาพึงไดตระหนักและสรางเสริมใหเกิดขึ้นกับเด็กดวย 

 4.2  ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการสรางสรรคภาพวาด พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดอยู
ในระดับดีมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา นักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี รูและเขาใจถึงความหมายรูปราง รูปทรง 
วรรณะสี สามารถสรางสรรคภาพวาดมีความแปลกใหมได ซี่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุสุมา  เสนา
นาค (2552) ไดศึกษาการเขียนเชิงสรางสรรคและการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนฟาแดดสูงยางวิทยาคาร ที่ใชรูปแบบการสอน Synectics พบวานักเรียน
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กลุมเปาหมายมีความสามารถดานการเขียนเชิงสรางสรรคที่ผานเกณฑรอยละ  75 มีจํานวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 77.08 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด คะแนนจากการทดสอบวัดการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษผานเกณฑรอยละ 75 มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ79.37 ซึ่งถือวาจํานวนนักเรียนท่ี
ผานเกณฑการเขียนเชิงสรางสรรคและการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว  คือ
นักเรียนรอยละ 75 มีคะแนนผานเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 75 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดเปนรายดานพบวา ดานนวภาพ         
อยู ในระดับดีมาก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา  กิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนทําใหนักเรียนไดพัฒนา
ความสามารถใน การสรางสรรคภาพวาดในแตละกิจกรรมไดเกิดการเรียนรูที่ดีสรางสรรครูปราง
และรูปทรงที่แปลกใหม มีการตอเติมเสริมแตงไดอยางสรางสรรคเลือกใชสีไดเหมาะสมกับหัวขอที่
ใหนักเรียนสรางสรรคภาพวาดซึ่ง สอดคลองกับ สําลี  มิ่งเช้ือ (2550) ไดศึกษาการสรางและใช
แผนการเรียนรูกลุมสาระศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 และศึกษาการพัฒนาทางความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการเรียนรูกลุมสาระ
ศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  1) แผนการเรียนรูสาระศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรค  2) แบบทดสอบความคิดสรางสรรคโดยใชรูปภาพแบบ ก ประกอบดวย การวาดภาพตอ
เติมภาพใหสมบูรณ การใชเสนคูขาน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบคา t-test นําเสนอขอมูลรูปแบบตาราง ประกอบการบรรยาย ผลกาศึกษาพบวา 1) แผนการ
เรียนรูสาระศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 10 
แผน  แตละแผนมีความเหมาะสมกับความสนใจและวัยของนักเรียน สามารถพัฒนาความคิด
สรางสรรคของนักเรียนใหสูงข้ึน  2) คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการ
จัดการเรียนรูสาระศิลปะเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอย างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 

 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดพบวา
โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา กิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนทํา
ใหนักเรียนเกิดความรูที่ดีในการเรียนชอบในกิจกรรมท่ีครูผูสอนจัดให มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูสื่อและอุปกรณในการเรียนวิชาศิลปะเพียงพอตอนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ภวัตส  สังขเผือก 
(2548) ไดศึกษาการวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวคิดการสอนทัศนศิลปขั้นพื้นฐานในแบบปฏิรูป
การศึกษา การศึกษาคร้ังนี้มีจุดหมายเพื่อศึกษาแนวคิดดานการสอนทัศนศิลป พื้นฐานในแนวปฏิรูป
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การศึกษาแนวความคิดดานการสอนทัศนศิลปพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา พบวาแนวคิดท่ี
เกี่ยวกับทฤษฎีสอนทัศนศิลปขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา พบวาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับทฤษฎี
การสอนทัศนศิลปขั้นพ้ืนฐาน ครูสอนศิลปศึกษาสวนใหญเนนเร่ืองการดูความพรอมของผูเรียน 
ประกอบกับครูผูสอนตองมีความรูทักษะ ผูเรียนหลังอายุ 12 ป ทฤษฎีจึงจะมีหลักการ กระบวนการ
และความพรอม มากกวาผูเรียนในระดับตน แนวคิดดานการจัดเน้ือหาสาระกิจกรรม และ อุปกรณ 
ในการปฏิบัติงานการอสอนสวนใหญมีความเห็นใหจัดเน้ือหาใหมีความอิสระแนวคิดดานการสอน
ทัศนศิลปขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา สวนใหญเนนการสอนใหผูเรียนเปนสําคัญ 
แนวคิด ดานบูรณาการความรูสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ครูสอนศิลปะสวนใหญมีความ
คิดเห็นท่ีจะสอนแทรกเขาไปในกิจกรรม และ ทุกกลุมสาระการเรียนโดยมีแนวคิดเกือบตรงกันวา 
วิชาทัศนศิลปมีโอกาสมากกวาวิชาอ่ืน แนวคิดดานการจัดการสภาพแวดลอมกับผูเรียนรวมถึงการ
เช่ือมโยงประสานกับชุมชน สวนใหญมีแนวความคิดท่ีจะพาผูเรียนไปท่ีแหลงเรียนรูจริง แนวคิด 
ดานการประเมินผลการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสวนใหญ ตองการใหประเมินสภาพจริง        
ตามความรูความสามารถ และวุฒิภาวะของผูเรียน  
 

ขอเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนตอการจัดการกิจกรรมการ
เรียนรูและการศึกษาคร้ังตอไป ซึ่งประกอบดวย ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช และขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
1.  ครูผูสอนศิลปะควรนํากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  4 ไปใชพัฒนา
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด ทั้งน้ีเนื่องจาก ผลการประเมินความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาดดวยกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสกอนเรียนและหลังเรียน
แตกตางกัน โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนนั้น แสดงวากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป         
ดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับ      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นั้น เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ดี มีประสิทธิภาพ 

2. ครูผูสอนสามารถพัฒนากิจกรรมเพ่ิมเติม อาจเพ่ิมเติมเทคนิควิธีการสําหรับสรางงาน
ศิลปะ เชน เทคนิคการใชสีโปสเตอร เทคนิคการแรเงา เปนตน เพื่อใหกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป   
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มีเทคนิคท่ีมากข้ึน ทั้งน้ีเนื่องมาจากการนํากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ไปใช 
ทําใหนักเรียนมีระดับความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

3. การจัดกิจกรรมครูผูสอนอาจจะใหนักเรียนชวยกันคิดและสรางสรรคผลงานภาพวาดให
เกิดความแปลกใหมอยูเสมอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน เนื่องจาก นักเรียนมีความ
คิดเห็นท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมาก ซึ่งทําใหนักเรียน
ไดมีความรูที่ดี เรียนสนุก เกิดความม่ันในการสรางสรรคงานศิลปะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดี       
รักและชื่นชมยินดีผลงานของผูอ่ืน  
 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
1. ในการทํากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปในแตละคร้ังควรมีการแนะนําใหนักเรียนทราบ

ขอบกพรองของตนเองและเสนอแนะขอสังเกตตาง ๆ และเทคนิคในการวาดภาพระบายสี               
ใหนักเรียนไดทราบความสามารถของตนและพัฒนาผลงานใหดียิ่งขึ้น 

2. ครูในกลุมสาระศิลปะควรมีการสนับสนุนและรวมมือกันในการสอนศิลปะโดยการ   
สรางกิจกรรมตาง ๆ ในแตละบทเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนศิลปะ มีรูปแบบที่นาสนใจเปน         
กิจกรรรมท่ีแปลกใหมมาประกอบการสอนอยูเสมอ การจัดกิจกรรมน้ีสามารถที่จะชวยแกปญหา
ระหวางบุคคลได 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูจากบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ 
เห็นสภาพแวดลอมท่ีเปนจริง เชน ตนไม ดอกไม อาคาร บานเรือน เพื่อผูเรียนจะไดมีแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคภาพวาด 

4. ควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมีบทบาทในการสรางสรรค
ภาพวาดและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานภาพวาด 

5. ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดรวมกับสื่อหรือนวัตกรรมอ่ืน ๆ เชน เอกสาร
ประกอบการเรียน ฯลฯ 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

และหนังสือขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

รายชื่อผูเช่ียวชาญ ตําแหนง ผูเช่ียวชาญดาน 

ผูชวยศาสตรจารย ดร. บษุบา  บัวสมบูรณ 
หัวหนาภาคหลกัสูตรและวิธี
สอนมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานวิธีสอนซินเนคติสก
และดานการใชภาษา 

ผูชวยศาสตรจารย ดร. ปรณัฐ  กิจรุงเรือง อาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร ดานวิธีสอนซินเนคติสก 

อาจารย ดร.อภิณภัศ  จิตรกร อาจารยมหาวิทยาศิลปากร 
 

ดานความคิดสรางสรรค 
 

อาจารย ดร. สรัญญา  จันทรชูสกุล อาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการวัดและ
ประเมินผล 

นางสาวมัลลิกา  ยอดนารี 
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน

ประชาราษฎรบําเพ็ญ  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ดานการสอนศิลปะ 
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ภาคผนวก   ข 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาขอมูลขั้นพื้นฐาน 

 
1. แบบสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย

วิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 สําหรับผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ครูหัวหนา
วิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และครูผูเชี่ยวชาญดานศิลปะสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

3. แบบสํารวจความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส    
เพื่ อส ง เส ริมความสามารถในการสร า งสรรค ภาพวาด  สํ าห รับนัก เ รี ยนระ ดับชั้ น           
ประถมศึกษาปที่ 4 

4. แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสํารวจความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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   แบบสัมภาษณ 
 
 

สําหรับ ผูบริหารสถานศึกษา และครูหัวหนาฝายวิชาการ 
     
 

การทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทศันศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรยีนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4” 

 
คําช้ีแจง   แบบสัมภาษณฉบับน้ีเปนการสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรม การ
เรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยจึงขอความ
อนุเคราะห โปรดใหคําสัมภาษณตามความเปนจริง โดยแบบสัมภาษณ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1   สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําคัญและองคประกอบท่ีจําเปนของการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธี                 
                ซินเนคติสก 
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แบบสัมภาษณ 
 

                  
 
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
1. ชื่อ – สกุล ..........................................................................................เพศ.................อายุ............... 
2. ระดับการศึกษา................................................................................................................ ................ 
3. ตําแหนง......................................................................ประสบการณในการทํางาน.......................ป 
4. ประสบการณในการศึกษา อบรม สัมมนา ที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความ 
คิดสรางสรรค 
 (  )  ไมม ี
 (  )  ม ีเกี่ยวกับเรื่อง............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................... ................................................................. 

 
 
 
 
ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็เกี่ยวกับความสําคัญองคประกอบทีจ่ําเปน เกีย่วกับการพัฒนากิจกรรม 

การเรียนรูทศันศิลป  
1. ทานคิดวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปควรมีลักษณะเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

. 
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2. ทานคิดวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดวยวิธีซินเนคติสก 
เหมาะสมกับนักเรียนหรือไมอยางไร  

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
            3. การวัดและประเมินผลนักเรียนควรใชวิธีการวัดและการประเมินผลอยางไรจึงเหมาะสมกับ 
กิจกรรมการเรียนดวยวิธีสอนซินเนคติกสในวิชาทัศนศิลป 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
          4. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและหองเรียนควรมีลักษณะเปนอยางไร 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
 
 
ตอนท่ี 3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
               หรือไมอยางไร  
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสัมภาษณ 

 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นสัมภาษณ และใหคะแนนความสอดคลองของประเด็น
สัมภาษณ  เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส เพื่ อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองคะเนนของแบบประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอ ประเด็น 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอ
แนะ 

+1 0 -1  
1. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและ

ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
    

2. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป เกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 

    

3. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย เกี่ยวกับเวลาเรียนใน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

    

4. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป เกี่ยวกับวิธีดําเนินกิจกรรม 

    

5. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป เกี่ยวกับสื่อการจัดกิจกรรม  

    

6. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป เกี่ยวกับการประเมินผล
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
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ขอ ประเด็น 

ระดับความ
สอดคลอง 

ขอ 
เสนอ 
แนะ 

+1 0 -1  
7. ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะ

ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

    

 

 

(ลงชื่อ)................................................................ผูประเมิน 

(.......................................................) 
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แบบสํารวจความตองการ 
สําหรับนักเรียน 

 
 
 
เร่ือง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ ใน
การสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
คําชี้แจง   แบบสํารวจความตองการฉบับนี้เปนแบบสํารวจเกี่ยวกับความตองการเก่ียวกับการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถ ในการสรางสรรค
ภาพวาด               สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โดยใหนักเรียนตอบ 3 ตอน จํานวน 5  ขอ ดังนี ้

 
ตอนท่ี 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจความตองการ 
ตอนท่ี 2  ความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธี

สอน            
ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการวาดภาพ สําหรับนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 4  
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
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แบบสอบถาม ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส 
เพ่ือสงเสริมความสามารถ ในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย    ลงใน   หนาขอความท่ีตรงกับความตองการของ
นักเรียนเลือกไดมากกวา 1 ขอ 
ตอนท่ี 1   สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ชื่อ ........................................................................................เลขที่.........................ชั้น.................. 
    เพศ  ชาย  หญิง    
 
ตอนท่ี 2  ความตองการเก่ียวกับกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู 
    

1. การเรียนวิชาศิลปะกิจกรรมใด ที่นักเรียนช่ืนชอบมากท่ีสุด    
1.     ถามตอบปญหาทางศิลปะ (เร่ือง รูปราง รูปทรง วรรณะสี) 
2      วาดภาพระบายสี 
3      อานใบงาน/หนังสือดวยตนเอง 
4.     สนทนาพูดคุยกอนเขาสูบทเรียน 
5.     อ่ืน ๆ............................................................ 
 

2. นักเรียนชื่นชอบสื่อชนิดใดในการเรียนกิจกรรมศิลปะมากที่สุด 
1. ใบความรู  
2.  เพาเวอรพอยต  

                                        3. ตัวอยางผลงานวาดภาพระบายสี 
                                        4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................... .. 
 

อง
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3. นักเรียนอยากใหรูปแบบของสื่อมีลักษะเปนอยางไร 
1.     มีเนื้อหาสาระความรูใหอาน 
2.     มีรูปภาพประกอบและมีสีสันสวยงาม 
3.     มีภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงประกอบ 
4.     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………….   

 
4. การตรวจผลงานของครู นักเรียนอยากใหตรวจในรูปแบบใด 

1.  ตรวจจากช้ินงาน (ชิ้นงานการปฏิบัติงานของนักเรียน) 
2. สอบถามจากครู ในเร่ืองการสรางผลงานของตัวเอง 
3.  การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
4.  อ่ืน (โปรดระบุ)....................................................... 

              5.  นักเรียนตองการใหใครเปนผูประเมินผลงานของนักเรียนนอกจากครู  

1. ประเมินผลงานดวยตนเอง  
2.  เพื่อนประเมินเพื่อน  
3. ผูปกครองประเมิน  
4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................  
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ตอนท่ี  3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียน 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง ของแบบสํารวจความตองการ 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นความตองการ และใหคะแนนความสอดคลองของประเด็นแบบสํารวจ
ความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะเนนของ
แบบประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ขอ ประเด็น 

ระดับความ
สอดคลอง 

ขอ 
เสนอ
แนะ 

+1 0 -1  
1 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอมูล

ทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจความตองการ 
    

2 ความสอดคลองของประเด็นแบบสํารวจเกี่ยวกับความตองการของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการสรางสรรคภาพวาด เกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรม 

    

3 ความสอดคลองของประเด็นแบบสํารวจเกี่ยวกับความตองการของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการสรางสรรคภาพวาด เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

    

4 ความสอดคลองของประเด็นแบบสํารวจเกี่ยวกับความตองการของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการสรางสรรคภาพวาด เกี่ยวกับส่ือการเรียนรู 

    

5 ความสอดคลองของประเด็นแบบสํารวจเกี่ยวกับความตองการของ
นักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการสรางสรรคภาพวาดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

    

 

(ลงชื่อ)................................................................ผูประเมิน 

(.......................................................)          
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ตารางที่  29  รายช่ือผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

 

 

 

 

รายชื่อผูใหสัมภาษณ ตําแหนง 
นางกิ่งแกว ไทยธรรม ผูอํานวยการสถานศึกษา 
นายธีระศักดิ์ กองทรัพย รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
นางศศิธร ผดุงเจริญ ครูหัวหนาวิชาการ 
นางมัทนียา เชื้อบัณฑิต หัวหนากลุมสาระศิลปะ 
นางกมลทิพย ศิริเวทยานนท ครูผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ 

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก   ค 
 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด  

สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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คํานํา 
 

 กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีทั้งหมด 6 กิจกรรมการเรียนรู 
ประกอบไปดวย กิจกรรมท่ี 1 เรขาคณิตคิดอยางศิลป กิจกรรมที่ 2 อิสระกับรูปราง กิจกรรมท่ี 3 

รูปทรงสรางสรรค กิจกรรมท่ี 4 สนุกสีรอน กิจกรรมท่ี 5 หรรษาสีเย็น กิจกรรมท่ี 6 สนุกคิดในงาน
ศิลป การจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาดน้ันผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการของนักเรียนใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตั้ง
พิรุฬหธรรม เพื่อสงเสริมพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามความถนัด ความสนใจ ใหเต็ม
ศักยภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาความสามารถในการสรงสรรคภาพวาดและมีความกลาแสดงออกใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู มีทัศนคติที่ดีชื่นชอบในงานศิลปะปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพื่อสังคมและสามารถบริหารจัดการตนเอง 

 กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาดเปนกิจกรรมการเรียนรูที่สอนใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจในงานศิลปะ
สามารที่จะวาดภาพและสรางสรรคผลงานศิลปะได  สรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและ
สรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

 ดังน้ันผูวิจัยหวังวา กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการสรางสรรคภาพวาดจะเปนอีกนวัตกรรมท่ีสามารถทําใหนักเรียนมีทักษะในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะเพ่ิมข้ัน และมีเจตคติที่ดีตอวิชาศิลปะ รักและช่ืนชมยินดีผลงานของผูอ่ืน 
ซี่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาในระดับสูงตอไปและนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสม 
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คําช้ีแจงสําหรับการใชกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีวินเนคติกส 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

 

กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการสรางผลงานศิลปะ ทําใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการวาดภาพระบายสีตลอดจนสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญ มีความสามารถใน
การสรางสรรคภาพวาด และยังสอคคลองกับการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21  

          กิจรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส ใชเวลาในการจัดการเรียนรการสอน 12 
ชั่วโมง ประกอบดวย ชื่อกิจกรรมการเรียนรู มาตรฐานและตัวชี้วัด เนื้อหากิจกรรม วิธีดําเนิน
กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ การประเมินผลกิจกรรม ซึ่งจะเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด ดวยวิธีซินเนคติกส 6 ขั้นตอนตอไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 การใหขอมูลของสถานการณ เปนขั้นตอนวิเคราะหการบรรยายสถานการณ ใน
กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส โดยครูจะตองอธิบายถึงสภาพปญหาของ
สถานการณที่จะใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อใหเกิดผลงานท่ีแปลกใหม  

ขั้นที่ 2  การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง  นักเรียนรวมกันเปรียบเทียบทัศนศิลปจาก
ประสบการณตรง โดยครูนําใหนักเรียนเปรียบเทียบเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองที่จะสอน 

 ขั้นที่ 3  การสมมุติตนเปนสิ่งอื่นเปนขั้นที่นักเรียนแตละคน สมมุติตัวเองเปนสิ่งอ่ืนในเร่ือง
ที่สอน โดยครูผูสอนใหนักเรียนสมมุติตัวเองเปนสิ่งของจากข้ันเปรียบเทียบจากประสบการณตรง  

ขั้นที่ 4  การสรางภาพขัดแยงข้ันการสรางภาพขัดแยงนักเรียนจะตองทําความเขาใจถึงความ
ขัดแยงในเร่ืองท่ีเรียน  

ขั้นที่ 5  การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผลกิจกรรมในขั้นตอนน้ีเนนใหนักเรียน
เปรียบเทียบอยางมีเหตุผล เปนขั้นที่นักเรียนแตละคนจะสรางภาพขัดแยงซึ่งแตละคนจะตองมี
ความคิดที่แตกตางออกไป  

ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู เปนขั้นท่ีนักเรียนแตละคนจะนําความรูที่ได ออกมา
ทบทวนใหมและเลือกนําความคิด ที่ไดมาใหมมาพัฒนาผลงานวาดภาพใหมีความแปลกใหม สราง
ความนาสนใจกับภาพวาด 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติสก 
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4 
จํานวน 6 แผนกิจกรรมการเรียนรู 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
รหัสวิชา ศ 14101  กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง สอางคองครูปทรงศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4    
ภาคเรียนท่ี  1  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

กิจกรรมท่ี 1 เรขาคณิตคิดอยางศิลป 
1.   มาตรฐานการเรียนรู 
ศ  1.1    สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห วิพากย  
วิจารณ คุณคางานทางทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก ความคิดตองาน ศิลปะ อยางอิสระชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
2.   ตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.4/1    เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรางรูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 
ศ1.1 ป.4/3    จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 
ศ1.1 ป.4/5    มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี  

 
3.   สาระสําคัญ 
 ใชวัสดุ อุปกรณ ในงานวาดภาพระบายสี ไดอยางถูกตองบอกถึงความแตกตางระหวาง 
รูปราง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป รูและเขาใจในความหมายของเสนใน
ลักษณะตาง ๆ 

 

4. วัตถุประสงคการเรียนรู 
   4.1  นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะของรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงาน
ทัศนศิลปไดอยางเหมาะสม 
  4.2   นักเรียนจําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปได 
    4.3   นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสีได 
 

5.   สาระการเรียนรู 
 รูปราง คือ ภาพที่มีลักษณะเปน 2 มิติ มีความกวาง มีความยาว แบงออกเปน รูปราง

เรขาคณิต รูปรางอิสระ  
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รูปทรง คือ ภาพที่มีลักษณะเปน 3 มิติ มีความกวาง มีความยาว มีความสูงความหนา  
ทัศนธาตุ คือ สวนประกอบท่ีสําคัญของงานศิลปะ ไดแก จุด เสน สี รูปราง รูปทรง ขนาด 

สัดสวน 
6.   หลักฐาน/ผลการปฏิบัติ : ชิ้นงาน/ภาระงาน/ทดสอบยอย 

 งานชิ้นที่ 1 เรขาคณิตคิดอยางศิลป  
  
7.   แนวทางการประเมิน 
หลักฐาน / ผลการปฏิบัติ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
งานชิ้นที่ 1 เรขาคณิตคิด
อยางศิลป 
 

 

ประเมินจาก
ผลงาน ของ
นักเรียน และ
กิจกรรมท่ีนักเรียน
ปฏิบัต ิ

ตรวจจากผลงาน
ของนักเรียน 

ดีมาก                    76 - 100 

ดี                           51 - 75 

พอใช                     26 - 50 

ควรปรับปรุง         0 - 25 

 
8.   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 สื่อการเรียนรู/ 
แหลงการเรียนรู 

การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู/หมายเหตุ 

อิสระกับรูปราง ขั้นท่ี 1 การใหขอมูลของ
สถานการณ   
      ครูใหนักเรียนดูสื่อเพาเวอรพอยตเร่ือง
รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม ใหนักเรียนดู เชน 
รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม หาเหลี่ยม 
หกเหลี่ยม แลวรวมกันสนทนาเพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของ
รูปราง จากน้ันใหนักเรียนทุก คนมาเลน
สัมผัสอะไรเอย โดยใหเอามือสัมผัสสิ่งของท่ี
ซอนอยูในถุงดําท่ีละคนจนครบ  แลวให
นักเรียนใชความคิดเห็นทายสิ่งท่ีไดสัมผัสวา
คืออะไรนึกถึงอะไรไดบาง และนักเรียน

    
1 เพาเวอรพอยต
รูปราง  
2. ตัวอยาง
ผลงานศิลปะท่ี
เกิดจากความคิด 

3 .แผนกระดาษ
รูปสี่เหลี่ยม รูป
สามเหลี่ยม 

4. โปสเตอร
รูปราง 
 

 
ดานความรู 
-จากการตอบคําถาม   
-การแสดงความคิดเห็น 

-การสนทนา 
-จากการปฏิบัติกิจกรรมเร่ือง 
เรขาคณิตคิดอยางศิลป 
  
 
ดานทักษะ  กระบวนการ 
- ประเมินจากผลงาน
ทางดานความคิดเก่ียวกับ
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ถายทอดความคิดเห็นเปนภาพวาดรูปรางท่ี
เปนคําตอบ มาจัดองคประกอบของภาพลง
ในกระดาษที่ครูเตรียมให 
  

ขั้นท่ี 2 ขั้นเปรียบเทียบแบบตรงการ
เปรียบเทียบจากประสบการณตรง 
     ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต า ง  เ ช น  สี่ เ หลี่ ย ม กับ
สามเหลี่ยม วงกลมกับสามเหลี่ยม เหมือน
หรือตางกันอยางไร และถาสี่เหลี่ยมรวมกับ
สามเหลี่ยม จะเกิดเปนอะไร ตั้งคําถามให
นัก เ รียนคิด  ครูใหนัก เ รียนคิดและวาด
ภาพรวมรูปเรขาคณิตลงบนกระดาษ พรอม
ทั้งใหนักเ รียนจินตนาการการรวมภาพ
รูปราง รวมกันลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให 
 

ขั้นท่ี 3 การสมมุติตนเปนส่ิงอื่น  
        นักเรียนสมมติตัวเองเปนสิ่งของจาก
ขั้นเปรียบเทียบแบบตรง  และแสดง
ความรูสึกเมื่อตัวเองเปนสิ่งน้ัน เชน ถา
นักเรียนเปนวงกลมนักเรียนจะรูสึกอยางไร 

ใหนักเรียนตอบลงกระดาษคําตอบท่ีครูให 
และ ครสูุมนักเรียนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

 

ขั้นท่ี 4 การสรางภาพขัดแยง  
     นักเรียนนําสิ่งท่ีเปรียบเทียบจากขั้น
เปรียบเทียบตรง และข้ันเปรียบเทียบสมมุติ
ตนเปนสิ่งอ่ืน (ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3) มา
ประกอบเปนคําใหมที่มีความหมายขัดแยง
กัน เชน สี่เหลี่ยมโคงมน วงกลมมีเหลี่ยม 

 

 

 

 

ความรูเรื่องของการใชเสนใน
การวาดภาพ 

- ประเมินจากการสรางสรรค
ผลงาน  การใชสี  การใช
อุปกรณที่เหมาะสม   
- ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมความรับผิดชอบ  
ความต้ังใจในการทํางาน 

- สังเกตจากการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน 

 
ป ร ะ เ มิ น ก า ร อ า น  คิ ด
วิเคราะหและเขียน 
- ประเมินผลงานการวาด
ภาพสรางสรรคเรขาคณิตคิด
อยางศิลป 
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ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล  
      นักเรียนชวยกันเปรียบเทียบของคําคู
ขัดแยงที่ได ถาขัดแยงกันแลวจะมีรูปราง
ลักษณะอยางไร ใหนักเรียนวาดภาพท่ีขัดแยง
กัน ลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให 
 
ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู  
      นักเรียนแตละคนนํางานท่ีทําไวเดิมใน
ขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหมและเลือกนํา
ความคิดท่ีไดมาใหมมาพัฒนางานใหมีความ
แปลกใหมไมซ้ําแบบ สรางความนาสนใจ 
ระบายสีใหสวยงามพรอมตั้งช่ือภาพ เมื่อ
เสร็จแลวนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน ครู
นัดหมายทํากิจกรรมตอไป 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
รหัสวิชา ศ 14101  กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง สอางคองครูปทรงศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4    
ภาคเรียนท่ี  1  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

กิจกรรมท่ี 2 อิสระกับรูปราง 
1.   มาตรฐานการเรียนรู 
ศ  1.1       สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห วิพากย  
วิจารณ คุณคางานทางทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก ความคิดตองาน ศิลปะ อยางอิสระชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
2.   ตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.4/1    เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรางรูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 
ศ1.1 ป.4/3    จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป  
ศ1.1 ป.4/5    มีทกัษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี  

 
3.   สาระสําคัญ 
 ใชวัสดุ อุปกรณ ในงานวาดภาพระบายสี ไดอยางถูกตองบอกถึงความแตกตางระหวาง 
รูปราง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป รูและเขาใจในความหมายของเสนใน
ลักษณะตาง ๆ 

 

4. วัตถุประสงคการเรียนรู 
  4.1  นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะของรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงาน
ทัศนศิลปไดอยางเหมาะสม 
  4.2   นักเรียนจําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปได 
    4.3   นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสีได 
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5.   สาระการเรียนรู 
  รูปราง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มีความกวางกับความยาวไมมีความหนาเกิดจากเสน

รอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูปตาง ๆ เชน รูปวงกลม  รูปสามเหลี่ยม หรือ รูปอิสระที่แสดง
เน้ือที่ของผิวที่เปนระนาบมากกวาแสดงปริมาตรหรือมวล  

 ทัศนธาตุ คือ สวนประกอบท่ีสําคัญของงานศิลปะ ไดแก จุด เสน สี รูปราง รูปทรง ขนาด 
สัดสวน 

 
6.   หลักฐาน/ผลการปฏิบัติ : ชิ้นงาน/ภาระงาน/ทดสอบยอย 

 งานชิ้นที่ 2 อิสระกับรูปราง  
  

7.   แนวทางการประเมิน 
หลักฐาน / ผลการปฏิบัติ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 

งานชิ้นที่ 2 อิสระกับรูปราง 

 

 

ประเมินจากผลงาน 
ของนักเรียน และ
กิจกรรมท่ีนักเรียน
ปฏิบัต ิ

ตรวจจากผลงาน
ของนักเรียน 

ดีมาก                    76 - 100 

ดี                           51 - 75 

พอใช                     26 - 50 

ควรปรับปรุง         0 - 25 

 

8.   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
สื่อการเรียนรู/ 
แหลงการเรียนรู 

การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู/หมายเหตุ 

ขั้นท่ี 1 การใหขอมูลของสถานการณ 
         ครูนําภาพตัวอยางมาใหนักเรียนดูรูปภาพ
จากรูปรางอิสระ เชน ใบไม ดวงจันทรคร่ึงเสียว 
หยดน้ํา  ตนไม  เปนตน  แลวรวมกันสนทนา
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ
ของรูปรางอิสระ จากนั้นใหนักเรียนทุกคนมา
เลนปดตาสัมผัสสิ่งของ โดยใหเอามือสัมผัส

    
1 รูปภาพใบไม  
2 รูปภาพดวงจันทร
คร่ึงเสียว  
3 หยดน้ํา  
4. โปสเตอรรูปราง
อิสระ 

 
ดานความรู 
-จากการตอบคําถาม   
-การแสดงความ
คิดเห็น 

-การสนทนา 
-จากการปฏิบัติ
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สิ่งของท่ีครูจะนําไปใหนักเรียนจําแตขอแมจัก
เรียนจะตองปดตาโดยใชผาเช็ดหนาท่ีครูสั่งให
นักเรียนนํามา แลวใหนักเรียนใชความคิดเห็น
ทายสิ่งท่ีไดสัมผัสวาคืออะไรนึกถึงอะไรไดบาง 
และนักเรียนถายทอดความคิดเห็นเปนภาพวาด
รูปรางท่ีเปนคําตอบมาจัดองคประกอบของภาพ
ลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให 
  

ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง  
      ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตาง เชน ใบไมกับขนนก  ใบตองกับ
ใบพัดลม เหมือนหรือตางกันอยางไร และถา
ใบไมกับขนนกรวมกัน  จะเกิดเปนอะไร ตั้ ง
คําถามใหนักเรียนคิด ครูใหนักเรียนคิดและวาด
ภาพรวมรูปอิสระลงบนกระดาษ พรอมท้ังให
นักเรียนจินตนาการการรวมภาพรูปราง รวม
กันลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให 
 

ขั้นท่ี 3 การสมมุติตนเปนสิ่งอื่น 

        นักเรียนสมมติตัวเองเปนสิ่งของจากข้ัน
เปรียบเทียบแบบตรง และแสดงความรูสึกเมื่อ
ตัวเองเปนสิ่งน้ัน เชน ถานักเรียนเปนใบไม
นักเรียนจะรูสึกอยางไร ถานักเรียนเปนขนของ
นก ใหนักเรียนตอบลงกระดาษคําตอบท่ีครูให 
และ ครูซุมนักเรียนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

 

ขั้นท่ี 4 การสรางภาพขัดแยง  
     นั ก เ รี ย นนํ า สิ่ ง ท่ี เ ป รี ย บ เ ที ยบ จ าก ข้ั น
เปรียบเทียบตรง และข้ันเปรียบเทียบสมมุติตน
เปนสิ่งอ่ืน (ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3) มาประกอบ

 

 

 

 

 

กิจกรรมเร่ือง อิสระ
กับรูปราง 

 
ดานทักษะ  
กระบวนการ 
- ประเมินจากผลงาน
ทางดานความคิด
เกี่ยวกับความรูเร่ือง
ของการใชเสนในการ
วาดภาพ 

- ประเมินจากการ
สรางสรรคผลงาน  
การใชสี  การใช
อุปกรณที่เหมาะสม   
- ประเมินผลจากการ
สังเกตพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ  
ความต้ังใจในการ
ทํางาน 

- สังเกตจากการ
ปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอ่ืน 

 

ประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียน 
- ประเมินผลงานการ
วาดภาพสรางสรรค
อิสระกับรูปราง 
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เปนคําใหมที่มีความหมายขัดแยงกัน เชน ใบไม
แข็ง เปนตน 

 

ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล  
      นักเรียนชวยกันเปรียบเทียบของคําคูขัดแยง
ที่ได ถาขัดแยงกันแลวจะมีรูปรางลักษณะ
อยางไร ใหนักเรียนวาดภาพที่ขัดแยงกัน ลงใน
กระดาษท่ีครูเตรียมให 
 
ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู  
      นักเรียนแตละคนนํางานท่ีทําไวเดิมในข้ันท่ี 
1 ออกมาทบทวนใหมและเลือกนําความคิดท่ี
ไดมาใหมมาพัฒนางานใหมีความแปลกใหมไม
ซ้ําแบบ สรางความนาสนใจ ระบายสีใหสวยงาม
พรอมต้ังช่ือภาพ เมื่อเสร็จแลวนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน ครูนัดหมายทํากิจกรรมตอไป 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
รหัสวิชา ศ 14101  กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง สอางคองครูปทรงศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4    
ภาคเรียนท่ี  1  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

 

กิจกรรมท่ี 3 รูปทรงสรางสรรค 
1.   มาตรฐานการเรียนรู 
ศ  1.1       สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห วิพากย  
วิจารณ คุณคางานทางทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก ความคิดตองาน ศิลปะ อยางอิสระชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
2.   ตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.4/1    เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรางรูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 
ศ1.1 ป.4/3    จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 
ศ1.1 ป.4/5    มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 

ศ1.1 ป4/6     บรรยายลักษณะของภาพ โดยเนนเร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ําหนัก และแสงเงาใน
ภาพ  

 
3.   สาระสําคัญ 
 ใชวัสดุ อุปกรณ ในงานวาดภาพระบายสี ไดอยางถูกตองบอกถึงความแตกตางระหวาง 
รูปราง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป รูและเขาใจในความหมายของเสนใน
ลักษณะตาง ๆ 

 

4. วัตถุประสงคการเรียนรู 
    4.1  นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะของรูปราง รูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงาน
ทัศนศิลปไดอยางเหมาะสม 
  4.2   นักเรียนจําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปได 
    4.3   นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสีได 
         4.4    นักเรียนบรรยายลักษณะของภาพ โดยเนนเร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ําหนัก และแสง
เงาในภาพได 
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5.   สาระการเรียนรู 
 รูปทรง (Form)  หมายถึง  ลักษณะของวัตถุที่เรามองเห็นเปนรูป  3  มิติ คือมีความ

กวาง  ความยาว และความหนาหรือความลึกเรามองไมเห็นเสนขอบของวัตถุแตเราเห็นรูปได
จาก ความลึกของเสน สี แสง  และเงาถาวัตถุนั้นมีปริมาตรเราจะเห็นเปนรูป 3 มิต ิ 

ทัศนธาตุ คือ สวนประกอบที่สําคัญของงานศิลปะ ไดแก จุด เสน สี รูปราง รูปทรง ขนาด 
สัดสวน 
  
6.   หลักฐาน/ผลการปฏิบัติ : ชิ้นงาน/ภาระงาน/ทดสอบยอย 
 งานชิ้นที่ 3 รูปทรงสรางสรรค  
  

7.   แนวทางการประเมิน 
หลักฐาน / ผลการปฏิบัติ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
งานชิ้นที่ 3 รูปทรง
สรางสรรค 
 

 

ประเมินจาก
ผลงาน ของ
นักเรียน และ
กิจกรรมท่ีนักเรียน
ปฏิบัต ิ

ตรวจจากผลงาน
ของนักเรียน 

ดีมาก                    76 - 100 

ดี                           51 - 75 

พอใช                     26 - 50 

ควรปรับปรุง         0 - 25 

 
8.   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
สื่อการเรียนรู/ 
แหลงการเรียนรู 

การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู/หมาย

เหตุ 
ขั้นท่ี 1 การใหขอมูลของสถานการณ 
      ค รูนํ า รูปร า งทรง โม เดลบ าน  รถยนต 
เคร่ืองบิน เรือใบ จักรยาน หมวกกันน็อค  เปน
ตน แลวรวมกันสนทนาเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับลักษณะของรูปทรงอิสระ จากนั้น

    
1. รูปทรงโมเดลบาน 

 2. รถยนต  
3. เคร่ืองบิน  
4. เรือใบ  

 
ดานความรู 
-จากการตอบ
คําถาม   
-การแสดงความ
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ใหนักเรียนทุกคนไปที่นอกหองเรียนมองดูของ
จริงตาง ๆ ที่ เห็นในชีวิตประจําวัน เชน แลว
รวมกันสนทนา  และครูตั้ ง คํ าถ ามว า เ ห็น
อะไรบางเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาพจากรูปทรงที่
ไดพบเห็นแลวใหนักเรียนแตละคนวาดภาพ
เก่ียวกับรูปทรงท่ีพบเห็นจากนั้นเลนเกมทาย
ภาพโดยครูจะทําเปนภาพรูปทรงขึ้นจอ จํานวน 
5 ภาพใหนักเรียนทาย ออกมาเฉลยใหนักเรียนดู 
ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง  
      ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตาง เชน บานกับเคร่ืองบิน เหมือน
หรือตางกันอยางไร เรือกับรถยนตรวมกันเปน
อะไร และบานกับเคร่ืองบินรวมกันจะเปนอะไร 
เรือกับรถยนตจะเกิดเปนอะไร ตั้งคําถามให
นักเรียนคิด ครูใหนักเรียนคิดและวาดภาพรวม
รูปทรงท่ีนักเรียนคิดลงบนกระดาษ พรอมท้ังให
นักเรียนจินตนาการการรวมภาพรูปทารง รวม
กันลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให 
 

ขั้นท่ี 3 การสมมุติตนเปนสิ่งอื่น 

        นักเรียนสมมติตัวเองเปนสิ่งของจากข้ัน
เปรียบเทียบแบบตรง และแสดงความรูสึกเมื่อ
ตัวเองเปนสิ่งน้ัน เชน ถานักเรียนเปนเรือ
นักเรียนจะรูสึกอยางไร ถานักเรียนเปนเคร่ืองบิน
จะรูสึกอยางไร     ใหนักเรียนตอบลง
กระดาษคําตอบท่ีครูให และ ครูซุมนักเรียนมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน 

 

ขั้นท่ี 4 การสรางภาพขัดแยง  
     นั ก เ รี ย นนํ า สิ่ ง ท่ี เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ า ก ข้ั น

5. จักรยาน  
6. หมวกกันน็อค 

7. สื่อเพาวเวอรพอยต 
8. โปสเตอรปอปอัพ 
รูปทรง   
9. กระดาษ 100 ปอนด 
 

 

 

 

 

คิดเห็น 

-การสนทนา 
-จากการปฏิบัติ
กิจกรรมเร่ือง
รูปทรง
สรางสรรค 
  
ดานทักษะ  
กระบวนการ 
- ประเมินจาก
ผลงานทางดาน
ความคิด
เกี่ยวกับความรู
เร่ืองของการใช
เสนในการวาด
ภาพ 

- ประเมินจาก
การสรางสรรค
ผลงาน  การใช
สี  การใช
อุปกรณที่
เหมาะสม   
- ประเมินผล
จากการสังเกต
พฤติกรรมความ
รับผิดชอบ  
ความต้ังใจใน
การทํางาน 

- สังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน
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เปรียบเทียบตรง และขั้นเปรียบเทียบสมมุติตน
เปนสิ่งอ่ืน (ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3) มาประกอบ
เปนคําใหมที่มีความหมายขัดแยงกัน เชน เรือมี
ปก เปนตน 

 

ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล  
      นักเรียนชวยกันเปรียบเทียบของคําคูขัดแยง
ที่ได ถาขัดแยงกันแลวจะมีรูปรางลักษณะ
อยางไร ใหนักเรียนวาดภาพที่ขัดแยงกัน ลงใน
กระดาษท่ีครูเตรียมให 
 
ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู  
      นักเรียนแตละคนนํางานท่ีทําไวเดิมในข้ันท่ี 1 
ออกมาทบทวนใหมและเลือกนําความคิดท่ีไดมา
ใหมมาพัฒนางานใหมีความแปลกใหมไมซ้ํา
แบบ สรางความนาสนใจ ระบายสีใหสวยงาม
พรอมต้ังช่ือภาพ เมื่อเสร็จแลวนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน ครูนัดหมายทํากิจกรรมตอไป 

รวมกับผูอ่ืน 

 

ป ร ะ เ มิ น ก า ร
อ า น  คิ ด
วิ เ คราะห และ
เขียน 
- ประเมินผล
งานการวาด
ภาพสรางสรรค
รูปทรง
สรางสรรค 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
รหัสวิชา ศ 14101  กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ 

หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง วรรณะสีบงชี้แสดงอารมณ ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4    
ภาคเรียนท่ี  1  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

กิจกรรมท่ี 4 สนุกสีรอน 
1.   มาตรฐานการเรียนรู 
ศ  1.1    สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห วิพากย  
วิจารณ คุณคางานทางทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก ความคิดตองาน ศิลปะ อยางอิสระชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
2.   ตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.4/7    วาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นถายทอดความรูสึกและ
จินตนาการ 

ศ1.1 ป.4/8    เปรียบเทียบความคิดความรูสึกที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอ่ืน 

ศ1.1 ป.4/9    เลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณความรูสึกในการสรางงานทศันศลิป  
 
3.   สาระสําคัญ 
 เขาใจในอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ที่มีตอความรูสึกและอารมณของมนุษย 
เลือกใชสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็นไดอยางเหมาะสมกับภาพที่ใช ถายทอดความคิดจินตนาการได
อยางสรางสรรค 
 

4. วัตถุประสงคการเรียนรู 
        4.1   นักเรียนวาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นถายทอดความรูสึกและ
จินตนาการได 
         4.2   นักเรียนเปรียบเทียบความคิดความรูสึกท่ีถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและ
บุคคลอ่ืนได 
    4.3  นักเรียน เลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลปได 
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5.   สาระการเรียนรู 
 สี (Color) คือ ลักษณะของแสงที่ปรากฏแกสายตาเราทาใหมองเห็นสีตางๆ สีมีอิทธิพล

เหนือจิตใจมนุษย จากการใชสายตาสัมผัส จากการใชสีในงานจิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปตยกรรม กอใหเกิดคุณคาทางการรับรูที่แตกตางกัน ไดแก สีวรรณะอุน (สีรอน) และสีวรรณะ
เย็น 

สีรอน คือ กลุมสีที่ใหความรูสึกรอนและอบอุน ไดแก สีเหลือง สีสม สีแดง สีแดงสม สีมวง  

สีมวง สีมวงแดง  

สีเย็น คือ กลุมสีที่ใหความรูสึกเย็น สบายตา ไดแก สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีนาเงิน
เขียว  

สีนาเงิน สีนาเงินมวง สีมวง  
     

6.   หลักฐาน/ผลการปฏิบัติ : ชิ้นงาน/ภาระงาน/ทดสอบยอย 
 งานชิ้นที่ 4 สนุกสีรอน 

  
7.   แนวทางการประเมิน 
หลักฐาน / ผลการปฏิบัติ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
งานชิ้นที่ 4 สนุกสีรอน 

 

 

ประเมินจากผลงาน 
ของนักเรียน และ
กิจกรรมท่ีนักเรียน
ปฏิบัต ิ

ตรวจจากผลงาน
ของนักเรียน 

ดีมาก                    76 - 100 

ด ี                          51 - 75 

พอใช                     26 - 50 

ควรปรับปรุง         0 - 25 
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8.   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
สื่อการเรียนรู/ 
แหลงการเรียนรู 

การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู/หมาย

เหตุ 
สนุกสีรอน 
ขั้นท่ี 1 การใหขอมูลของสถานการณ 
      ครูตั้งคําถามนักเรียนเก่ียวกับเร่ืองของสีวรรณะ
รอนที่นักเรียนชื่นชอบและเร่ืองรสชาติของอาหารที่
นักเรียนชอบคืออะไรมีอะไรบาง เพราะอะไรถึงชอบ
รสชาติของอาหารประเภทน้ันแลวรวมกันสนทนา
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในเร่ืองของสีที่แสดงถึง
ความรูสึก จากน้ันใหนักเรียนทดลองชิมรถชาติอาหาร
ที่ครูเตรียมไว เปนลูกอม รสตาง ๆ รสเปร้ียว รถเผ็ด รส
หวาน รสเย็น 4 รสชาติ แลวสรุปรสชาติของลูกอม โดย
ใหนักเรียนออกแบบเปนรูปสต๊ิกเกอรไอคอนลงใน
กระดาษท่ีครูเตรียมไวใหพรอมท้ังเลือกลงสีตาม
ความรูสึก 
 

ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง  
      ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตาง เชน  
สีแดงกับสีดําเหมือนหรือตางกันอยางไร  สีสมกับสี
ขาวเหมือนหรือตางกันอยางไร ต้ังคําถามใหนักเรียนคิด 
ครูใหนักเรียนคิดและวาดภาพรวมสีวรรณะรอน ที่
นัก เ รียนคิดลงบนกระดาษ  พรอมทั้ งใหนักเ รียน
จินตนาการการรวมสีวรรณะรอน  รวมกันลงใน
กระดาษท่ีครูเตรียมให 
 

 

    
1. ลูกอมรสชาติตาง ๆ 

2. วงจรสีวรรณะรอน 

3. วงจรสีวรรณะเย็น 

4. กลองดํา  
    (สําหรับใสของ) 
4. สีโปสเตอร 
5. กระดาษ 100 ปอนด 
6. สีชอลก 
 
 

 

 

 

 

 
ดานความรู 
-จากการตอบ
คําถาม   
-การแสดงความ
คิดเห็น 

-การสนทนา 
-จากการปฏิบัติ
กิจกรรมเร่ือง 
สนุกสีรอน 

  
ดานทักษะ  
กระบวนการ 
- ประเมินจาก
ผลงานทางดาน
ความคิดเกี่ยวกับ
ความรูเรื่องของ
การใชเสนใน
การวาดภาพ 

- ประเมินจาก
การสรางสรรค
ผลงาน  การใชสี  
การใชอุปกรณที่
เหมาะสม   
- ประเมินผล
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ขั้นท่ี 3 การสมมุติตนเปนสิ่งอื่น 

        นักเรียนสมมุติตัวเองเปนสีที่นักเรียนเลือก และ
แสดงความรูสึกเมื่อตัวเองเปนสีนั้น เชน ถานักเรียน
เปนสีแดงนักเรียนจะรูสึกอยางไร ถานักเรียนเปนสีสม
จะรูสึกอยางไรใหนักเรียนตอบลงกระดาษคําตอบท่ีครู
ให และ ครูซุมนกัเรียนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

 

ขั้นท่ี 4 การสรางภาพขัดแยง  
     นักเรียนนําสิ่งที่เปรียบเทียบจากข้ันเปรียบเทียบตรง 

และข้ันเปรียบเทียบสมมุติตนเปนสิ่งอ่ืน (ขั้นท่ี 2 และ 

ขั้นที่ 3) มาประกอบเปนคําใหมที่มีความหมายขัดแยง
กัน เชน พริกหวาน มะนาวเค็ม เปนตน 

 

ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล  
      นักเรียนชวยกันเปรียบเทียบของคําคูขัดแยงที่ได ถา
ขัดแยงกันแลวจะมีรูปรางลักษณะอยางไร ใหนักเรียน
วาดภาพที่ขัดแยงกัน ลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให 
 

ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู  
      นักเรียนแตละคนนํางานที่ทําไว เดิมในข้ันท่ี  1 
ออกมาทบทวนใหมและเลือกนําความคิดท่ีไดมาใหม
มาพัฒนางานใหมีความแปลกใหมไมซ้ําแบบ สราง
ความนาสนใจ ระบายสีใหสวยงามพรอมต้ังช่ือภาพ 
เมื่อเสร็จแลวนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน ครูนัดหมาย
ทํากิจกรรมตอไป 

จากการสังเกต
พฤติกรรมความ
รับผิดชอบ  
ความต้ังใจใน
การทํางาน 

- สังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน 

 
ประเมินการอาน 
คิดวิเคราะหและ
เขียน 
- ประเมินผล
งานการวาดภาพ
สรางสรรคสนุก
สีรอน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
รหัสวิชา ศ 14101  กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ 

หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง วรรณะสีบงชี้แสดงอารมณ ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4    
ภาคเรียนท่ี  1  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

กิจกรรมท่ี 5 หรรษาสีเย็น 
1.   มาตรฐานการเรียนรู 
ศ  1.1       สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห วิพากย  
วิจารณ คุณคางานทางทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก ความคิดตองาน ศิลปะ อยางอิสระชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
2.   ตัวชี้วัด 
ศ.1.1 ป.4/2  อภิปรายเกี่ยวกับ อิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นที่มีตออารมณของ
มนุษย 
ศ1.1 ป. 4/5   มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 

ศ1.1 ป. 4/6   บรรยายลักษณะของภาพ โดยเนนเร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ําหนัก และแสงเงา
ในภาพ 

ศ.1.1 ป. 4/7       วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและ
จินตนาการ 
 
3.   สาระสําคัญ 
 เขาใจในอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ที่มีตอความรูสึกและอารมณของมนุษย 
เลือกใชสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็นไดอยางเหมาะสมกับภาพที่ใช ถายทอดความคิดจินตนาการได
อยางสรางสรรค 
 

4. วัตถุประสงคการเรียนรู 
  4.1  นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ อิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นท่ีมีตออารมณของ
มนุษยได 
         4.2  นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสีได 
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        4.3  นักเรียนบรรยายลักษณะของภาพ โดยเนนเร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ําหนัก และแสง
เงาในภาพได 
  4.4  นักเรียนวาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและ
จินตนาการได 
 
 
5.   สาระการเรียนรู 

 สี (Color) คือ ลักษณะของแสงที่ปรากฏแกสายตาเราทาใหมองเห็นสีตางๆ สีมีอิทธิพล
เหนือจิตใจมนุษย จากการใชสายตาสัมผัส จากการใชสีในงานจิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปตยกรรม กอใหเกิดคุณคาทางการรับรูที่แตกตางกัน ไดแก สีวรรณะอุน (สีรอน) และสีวรรณะ
เย็น 

สีรอน คือ กลุมสีที่ใหความรูสึกรอนและอบอุน ไดแก สีเหลือง สีสม สีแดง สีแดงสม สีมวง  

สีมวง สีมวงแดง  

สีเย็น คือ กลุมสีที่ใหความรูสึกเย็น สบายตา ไดแก สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเหลือง สีนาเงิน
เขียว  

สีนาเงิน สีนาเงินมวง สีมวง  
     

6.   หลักฐาน/ผลการปฏิบัติ : ชิ้นงาน/ภาระงาน/ทดสอบยอย 
 งานชิ้นที่ 4 หรรษาสีเย็น 
 

7.   แนวทางการประเมิน 
หลักฐาน / ผลการปฏิบัติ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
งานชิ้นที่ 5 หรรษาสีเย็น 

 

 

ประเมินจากผลงาน 
ของนักเรียน และ
กิจกรรมท่ีนักเรียน
ปฏิบัต ิ

ตรวจจากผลงาน
ของนักเรียน 

ดีมาก                    76 - 100 

ดี                           51 - 75 

พอใช                     26 - 50 

ควรปรับปรุง         0 - 25 
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8.   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
สื่อการเรียนรู/ 
แหลงการเรียนรู 

การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู/หมายเหตุ 

ขั้นท่ี 1 การใหขอมูลของสถานการณ 
      ครูตั้ ง คําถามนักเรียนเกี่ ยวกับ เ ร่ืองของสี
วรรณะเย็นท่ีนักเรียนชื่นชอบและนํานักเรียนออก
นอกหองเรียนเดินบริเวณสวนเกษตรแลวรวมกัน
สนทนาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ในเร่ืองของสี   
ที่แสดงถึงความรูสึก โดยใหนักเรียนออกแบบ
รูปภาพที่เกี่ยวกับสีวรรณะเย็นลงในกระดาษท่ีครู
เตรียมไวใหพรอมท้ังเลือกลงสีตามความรูสึก 
 

ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง  
      ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตาง เชน  
สีเขียวกับสีแดงเหมือนหรือตางกันอยางไร  สีฟา
กับสีสมเหมือนหรือตางกันอยางไร ตั้งคําถามให
นักเรียนคิด ครูใหนักเรียนคิดและวาดภาพรวมสี
วรรณะเย็นท่ีนักเรียนคิดลงบนกระดาษ พรอมท้ัง
ใหนักเรียนจินตนาการการรวมสีวรรณะรอน รวม
กันลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให 
 

ขั้นท่ี 3 การสมมุติตนเปนสื่งอื่น 

        นักเรียนสมมติตัวเองเปนสีที่นักเรียนเลือก 
และแสดงความรูสึกเมื่อตัวเองเปนสีนั้น เชน ถา
นักเรียนเปนสีเขียวนักเรียนจะรูสึกอยางไร ถา
นักเรียนเปนฟาจะรูสึกอยางไรใหนักเรียนตอบลง
กระดาษคําตอบที่ครูให และ ครูซุมนักเรียนมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน 

    
1. โปสเตอรวงจรสี    
    วรรณะรอน 

2. โปรเตอรวงจรสี 
    วรรณะเย็น 

3. สีโปสเตอร 
4. กระดาษ 100 ปอนด 
5. สีชอลก 
 

 

 

 

 

 
ดานความรู 
-จากการตอบ
คําถาม   
-การแสดงความ
คิดเห็น 

-การสนทนา 
-จากการปฏิบัติ
กิจกรรมเร่ือง 
หรรษาสีเย็น 

  
ดานทักษะ  
กระบวนการ 
- ประเมินจาก
ผลงานทางดาน
ความคิดเกี่ยวกับ
ความรูเรื่องของ
การใชเสนในการ
วาดภาพ 

- ประเมินจากการ
สรางสรรค
ผลงาน  การใชสี  
การใชอุปกรณที่
เหมาะสม   
- ประเมินผลจาก
การสังเกต
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ขั้นท่ี 4 การสรางภาพขัดแยง  
     นักเรียนนําสิ่งที่เปรียบเทียบจากขั้นเปรียบเทียบ
ตรง และข้ันเปรียบเทียบสมมุติตนเปนสิ่งอ่ืน (ขั้น
ที่ 2 และ ขั้นท่ี 3) มาประกอบเปนคําใหมที่มี
ความหมายขัดแยงกัน เชน มะมวงสีแดง พริกสีฟา 
เปนตน 

 

ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล  
      นักเรียนชวยกันเปรียบเทียบของคําคูขัดแยงที่
ได ถาขัดแยงกันแลวจะมีรูปรางลักษณะอยางไร ให
นักเรียนวาดภาพที่ขัดแยงกัน ลงในกระดาษท่ีครู
เตรียมให 
 
ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู 
      นักเรียนแตละคนนํางานท่ีทําไวเดิมในข้ันท่ี 1 
ออกมาทบทวนใหมและเลือกนําความคิดท่ีไดมา
ใหมมาพัฒนางานใหมีความแปลกใหมไมซ้ําแบบ 
สรางความนาสนใจ ระบายสีใหสวยงามพรอมต้ัง
ชื่อภาพ เมื่อเสร็จแลวนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 
ครูนัดหมายทํากิจกรรมตอไป 

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบ  ความ
ตั้งใจในการ
ทํางาน 

- สังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน 

 
 
ประเมินการอาน 
คิดวิเคราะหและ
เขียน 
- ประเมินผลงาน
การวาดภาพ
สรางสรรค
หรรษาสีเย็น 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
รหัสวิชา ศ 14101  กลุมสาระการเรียนรู  ศิลปะ 

หนวยการเรียนรูท่ี 3  เร่ือง วรรณะสีบงชี้แสดงอารมณ ชั้นประถมศึกษาปท่ี  4    
ภาคเรียนท่ี  1  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

กิจกรรมท่ี 6 สนุกคิดในงานศิลป 
1.   มาตรฐานการเรียนรู 
ศ  1.1    สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห วิพากย  
วิจารณ คุณคางานทางทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก ความคิดตองาน ศิลปะ อยางอิสระชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
2.   ตัวชี้วัด 
ศ1.1 ป.4/2    อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนสีวรรณะเย็นที่มีตออารมณของมนุษย     
ศ1.1 ป.4/7    วาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นถายทอดความรูสึกและ
จินตนาการ 

ศ1.1 ป.4/8    เปรียบเทียบความคิดความรูสึกท่ีถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอ่ืน 

ศ1.1 ป.4/9    เลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณความรูสึกในการสรางงานทศันศลิป  
 
3.   สาระสําคัญ 
 แยกความแตกตางระหวางรูปรางและรูปทรงไดสามารถเขาใจในอิทธิพลของสีวรรณะอุน
และสีวรรณะเย็น ที่มีตอความรูสึกและอารมณของมนุษย เลือกใชสีวรรณะอุน และสีวรรณะเย็นได
อยางเหมาะสมกับภาพที่ใช ถายทอดความคิดจินตนาการไดอยางสรางสรรค 
 

4. วัตถุประสงคการเรียนรู 
          4.1   นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนสีวรรณะเย็นท่ีมีตออารมณของมนุษย
ได     
          4.2   นักเรียนวาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นถายทอดความรูสึกและ
จินตนาการได                 
          4.3   นักเรียนเปรียบเทียบความคิดความรูสึกท่ีถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและ
บุคคลอ่ืนได 



212 
 

   4.4   นักเรียนเลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป 
 

5.   สาระการเรียนรู 
            สีที่ใหความรูสึกรอน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบงท่ี สีมวงกับสี
เหลือง ซึ่งเปนไดทั้งสองวรรณะ แบงออกเปน 2 วรรณะ  

             1. วรรณะสีรอน (WARM TONE) ประกอบดวยสีเหลือง สีสมเหลือง สีสม สีสมแดง สีมวง
แดงและสีมวง สีใน  วรรณะรอนน้ีจะไมใชสีสดๆ ดังท่ีเห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติ
ยอมมีสีแตกตางไปกวาสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถาหากวาสีใด   คอนขางไปทางสีแดงหรือสีสม 
เชน สีน้ําตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือวาเปนสีวรรณะรอน 
            2. วรรณะสีเย็น (COOL TONE) ประกอบดวย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวนํ้าเงิน สี
น้ําเงิน สีมวงน้ําเงิน และสีมวง สวนสีอ่ืนๆ ถาหนักไปทางสีน้ําเงินและสีเขียวก็เปนสีวรรณะเย็น
ดังเชน สีเทา สีดํา สีเขียวแก เปนตน จะสังเกตไดวาสีเหลืองและสีมวงอยูทั้งวรรณะรอนและวรรณะ
เย็น ถาอยูในกลุมสีวรรณะรอนก็ใหความรูสึกรอนและถา อยูในกลุมสีวรรณะเย็นก็ใหความรูสึกเย็น
ไปดวย สีเหลืองและสีมวงจงึเปนสีไดทั้งวรรณะรอนและวรรณะเย็น  
 

6.   หลักฐาน/ผลการปฏิบัติ : ชิ้นงาน/ภาระงาน/ทดสอบยอย 
 งานชิ้นที่ 4 สนุกคิดในงานศิลป 
 

7.   แนวทางการประเมิน 
หลักฐาน / ผลการปฏิบัติ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑการประเมิน 
งานชิ้นที่ 6 สอางคองคสี
สลาง 

 

 

ประเมินจากผลงาน 
ของนักเรียน และ
กิจกรรมท่ีนักเรียน
ปฏิบัต ิ

ตรวจจากผลงาน
ของนักเรียน 

ดีมาก                    76 - 100 

ดี                           51 - 75 

พอใช                     26 - 50 

ควรปรับปรุง         0 - 25 
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8.   กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
สื่อการเรียนรู/ 
แหลงการเรียนรู 

การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู/หมายเหตุ 

ขั้นท่ี 1 การใหขอมูลของสถานการณ 
      ครูนํานักเ รียนดูภาพของจริงตาง  ๆที่อยู
รอบตัวเรา ไดแกสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน 
เชน อาคาร บานเรือน โตะหนังสือ โทรทัศน 
ตนไม ดอกไม ทองฟา กอนเมฆ เสื้อผา เปนตน 
ครูกับนักเรียนรวมกันสนทนา สิ่งตาง ๆ ที่อยู
รอบตัวเราเกิดจากรูปรางและรูปทรง  และ 
วรรณะของสี ตามความรูสึก     
 

ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบจากประสบการณตรง  
      ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตาง เชน  
แตงโมกับสมเหมือนหรือตางกันอยางไร  ดอก
ทานตะวันกับผึ้งเหมือนหรือตางกันอยางไร ตั้ง
คําถามใหนักเรียนคิด ครูใหนักเรียนคิดและวาด
ภาพรวมในสิ่งท่ีนักเรียนคิดท่ีนักเรียนคิดลงบน
กระดาษ พรอมทั้งใหนักเรียนจินตนาการการ
รวมของรูปราง รูปทรง สีวรรณะรอน และสี
วรรณะเย็น รวมกันลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให 
 

ขั้นท่ี 3 การสมมุติตนเปนสิ่งอื่น 

        นักเรียนสมมุติตัวเองเปนสีที่นักเรียนเลือก 
และแสดงความรูสึกเม่ือตัวเองเปนสีนั้น เชน ถา
นักเรียนเปนสมนักเรียนจะรูสึกอยางไร  ถา
นักเรียนเปนดอกทานตะวันจะรูสึกอยางไรให
นักเรียนตอบลงกระดาษคําตอบท่ีครูให และ ครู

1. รูปภาพผลงานศิลปะ 

     การใชวรรณะสี 
2. สิ่งตาง ๆท่ีอยูรอบตัว 
    อาคาร บานเรือน โตะ     
    หนังสือ โทรทัศน     
     ตนไมดอกไม ทองฟา     
     เสื้อผา 
3. เพาเวอรพอยต 
4. กระดาษ 100 ปอนด 
5. สีชอลก 
 

 

 

 

 

ดานความรู 
-จากการตอบ
คําถาม   
-การแสดงความ
คิดเห็น 

-การสนทนา 
-จากการปฏิบัติ
กิจกรรมเร่ือง 
อิสระกับรูปราง 

  
ดานทักษะ  
กระบวนการ 
- ประเมินจาก
ผลงานทางดาน
ความคิดเกี่ยวกับ
ความรูเรื่องของ
การใชเสนในการ
วาดภาพ 

- ประเมินจากการ
สรางสรรค
ผลงาน  การใชสี  
การใชอุปกรณที่
เหมาะสม   
- ประเมินผลจาก
การสังเกต
พฤติกรรมความ
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ซุมนักเรียนมานําเสนอหนาชั้นเรียน 

 

ขั้นท่ี 4 การสรางภาพขัดแยง  
     นั ก เ รี ย นนํ า สิ่ ง ท่ี เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ า ก ข้ั น
เปรียบเทียบตรง และขั้นเปรียบเทียบสมมุติตน
เปนสิ่งอื่น (ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3) มาประกอบเปน
คําใหมที่มีความหมายขัดแยงกัน เชน น้ําผ้ึงขม 
มะนาวหวาน เปนตน 

 

ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบขัดแยงแบบมีเหตุผล 
      นักเรียนชวยกันเปรียบเทียบของคําคูขัดแยง
ที่ได ถาขัดแยงกันแลวจะมีรูปรางลักษณะอยางไร 

ใหนักเรียนวาดภาพที่ขัดแยงกัน ลงในกระดาษท่ี
ครูเตรียมให 
 
ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคจากการเรียนรู  
      นักเรียนแตละคนนํางานท่ีทําไวเดิมในขั้นท่ี 1 
ออกมาทบทวนใหมและเลือกนําความคิดท่ีไดมา
ใหมมาพัฒนางานใหมีความแปลกใหมไมซ้ําแบบ 
สรางความนาสนใจ ระบายสีใหสวยงามพรอมต้ัง
ชื่อภาพ เมื่อเสร็จแลวนําเสนอผลงานหนาช้ัน
เรียน ครูนัดหมายทํากิจกรรมตอไป 
 

 

 

รับผิดชอบ  ความ
ตั้งใจในการ
ทํางาน 

- สังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน 

 
ประเมินการอาน 
คิดวิเคราะหและ
เขียน 
- ประเมินผลงาน
การวาดภาพ
สรางสรรคส
อางคองคสีสลาง 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 
 1. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน (ระบุรายช่ือนักเรียนที่เปนปญหาหรือตองไดรับแกไขอยางเรงดวน) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 2. ปญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
 

                                                     ลงช่ือ............................................ผูสอน 

               ( นายปยะพงษ   ทรงประวัติ) 
                                                                                         ............/......................../............ 
 

ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
 

                             ลงช่ือ............................................ 
                                         (.......................................... ) 

               ............/......................../............ 
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228 
 

228

 
แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

 
ชื่อ ...................................................นามสกุล............................................................. 
เลขที่ ..................ชั้น ............................ชื่อผลงาน...............................กิจกรรมที่..................... 
 

 

 
คําอธิบายความหมายของการประเมินผลงานความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

หัวขอในการประเมินผลงาน นิยามความหมาย 
1. ดานนวภาพ (novelty) ลักษณะของผลงานสรางสรรคที่ไดจากการ

พัฒนาขึ้นมาใหม เปนอัตลักษณของตัวเอง 

2.  ดานการแกปญหา (resolution) ความสามรถในการแกปญหาไดอย า ง
เหมาะสมตามสถานการณปญหาของการ
สรางผลงานน้ัน 

3.  การตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะห สังเคราะหผลงานภาพวาดข้ึนมาใหม จาก
ของอยางนอย 2 สิ่งขึ้นไป 

4.  ดานความสวยงาม สะอาดเรียบรอย ภาพวาดมีจุดเดน สวยงามสะอาดเรียบรอย 

 
ขอ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑท่ีใชในการประเมินความสามารถ 
ในการสรางสรรคภาพวาด 

5 4 3 2 1 
1. นวภาพ       
2. การแกปญหา       
3. การตอ เ ติม เส ริมแต งและการ

สังเคราะห 
     

4. ดานความสวยงามของการจัด
องคประกอบภาพ 

     

 รวม  
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แสดงเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
ประเด็นการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 

4 3 2 1 
1. นวภาพ (novelty) 

คะแนนเต็ม 4 คะแนน 

- ภาพวาดมีความเปนอัต
ลักษณของตนเอง (สราง
ภาพวาดของตนเอง ท่ี
แตกตางจาก     ผูอ่ืน ) 
 

- ภาพวาดมี การ
ดัดแปลงคลายของผูอ่ืน
เล็กนอย 
 

 - ภ า พ ว า ด มี ก า ร
ดั ดแปลงคล ายกั บ
ผูอ่ืนสวนใหญ 

- ภ า พ ว า ด
เ ห มื อ น กั บ ผู อ่ื น
ทั้งหมด 
 

2.การแกปญหา (resolution) 

คะแนนเต็ม  4  คะแนน 

(1) วาดภาพตรงตามหัวที่
กําหนด 

(2) วาดภาพไดสอดคลอง
เหมาะสมกับหัวขอ 

(3) แกปญหาในการจัด
องคประกอบในภาพวาดได
เหมาะสม 

สรางผลงานเสร็จตามเวลาที่
กําหนด 

มีครบทั้ง 4 ประเด็น มีเพียง 3 ประเด็น 

   
มีเพียง 2 ประเด็น 

   
มีเพียง  1 ประเด็น 

 

3.การตอเติมเสริมแตงและ
การสังเคราะห  
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 

สามารถดัดแปลง/ตอเติม
ภาพวาดจากของมากกวา
ส อ ง ส่ิ ง ไ ด แ ต อ ยู ใ น
รูปแบบใหม 
 

สามารถดัดแปลง/ตอ
เติมภาพวาดจากของ
มากกวาสองส่ิงไดแต
อยูในรูปแบบเดิม 
 

สามารถดัดแปลง/ตอ
เติมภาพวาดจากของ
สองสิ่ งไดแตอยู ใน
รูปแบบใหม 
 

สามารถดัดแปลง/
ตอเติมภาพวาดจาก
ของสองส่ิงไดแต
อยูในรูปแบบเดิม 

4. ดานความสวยงาม และ
การจัดองคประกอบภาพ 
คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

ภาพวาด มี 
(1) จุดเดนในภาพ 

(2) ความสวยงาม 

(3) ความสะอาด 

 มีครบทั้ง 3 ประเด็น 

   
มีเพียง 2 ประเด็น 

   
มีเพียง  1 ประเด็น 
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เกณฑระดับคุณภาพการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด  
เกณฑการประเมิน  

รอยละ ระดับความสามารถ 
76 - 100 ดีมาก 

51 - 75 ดี 

26 - 50 พอใช 
0 - 25 ควรปรับปรุง 

 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

เคร่ืองมือสําหรับประเมิน 
 

-  แบบทดสอบกอนเรียน กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
-  แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
-  แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
-  แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  

       เพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป ศ 14101 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 
เวลา  10  นาที  จํานวน  20  ขอ  3  หนา คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

 
 
 
มาตรฐานตัวชี้วัด   
ศ1.1 ป.4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรางรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 
ศ1.1 ป.4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นที่มีตออารมณของมนุษย  
ศ1.1 ป.4/3 จาํแนกทัศนธาตขุองสิ่งตางๆในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปโดยเนนเร่ืองเสนสีรูปราง  
                 รูปทรงพื้นผิวและพื้นที่วาง 
ศ1.1 ป.4/5  มีทักษะพื้นฐานในการใชวสัดุอุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 
ศ1.1 ป. 4/6  บรรยายลักษณะของภาพ โดยเนนเร่ืองการจัดระยะ ความลึก น้ําหนัก และแสงเงาในภาพ 
ศ1.1 ป.4/7  วาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นถายทอดความรูสึกและจินตนาการ  
ศ1.1 ป.4/8  เปรียบเทยีบความคิดความรูสึกที่ถายทอดผานงานทศันศลิปของตนเองและบุคคลอืน่ 
ศ1.1 ป.4/9    เลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณความรูสึกในการสรางงานทศันศลิป  
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แบบทดสอบกอนเรียน กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
        
       ชื่อ.......................................................................................ชั้น.............................เลขท่ี...................... 
        สอบวันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ..................... ปการศึกษา..................... 
        โรงเรียน............................................................................................................................................... 

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวกากบาท ( X)  ลงในกระดาษคําตอบ ( 10 คะแนน) 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง 
รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทศันศิลป 
1. รูปราง ตางจาก รูปทรงขอใด 
 ก. ความกวาง              
             ข. ความยาว 
 ค. ความหนา 
 ง. ความสูง 
 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/3 จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลปโดยเนนเร่ืองเสน สี 
รูปราง รูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนที่วาง 
 
2. เสนแบบใดท่ีเปนองคประกอบของภาพตึกสูง 
 ก.                                   
               
             ข.  
  
             ค.  

 
             ง. 
 
 

ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/5 มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ  
อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 
3. ขอใดมเีปนสทีี่มนุษยสรางขึ้น 
         ก. สีรถยนต     
         ข. สีของตัวมาลาย 
         ค. สีของดอกกุหลาบ 
         ง. สีของใบเตย 
 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/5 มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ  
อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 
4. . ขอใดคืออปุกรณเสริมในการวาดภาพระบายสี 

 ก. สี         
ข. พูกัน 
 ค. ฟองนํ้า           
ง. กระดาษวาดเขียน 

 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสี
วรรณะอุนและสีวรรณะเย็นที่มีตออารมณของมนุษย 
5. สีวรรณะรอน เปนสีที่ใหความรูสึกอยางไร 
 ก. รูสึกสบายตา            
             ข. รูสึก ตื่นเตน 
             ค. รูสึกสดชื่น    
             ง. รูสึกหดหู 
                            
                     มีตอหนาที่ 2  
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กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ รายวิชา  ทัศนศิลป   ระดับชั้นประถมปที่  4  หนา  2 
6. สีวรรณะเย็น เปนสีทีใ่หความรูสึกอยางไร 
 ก. รูสึกรอนแรง    
 ข. รูสึกอบอุน 
 ค. รูสึกตื่นเตน  
               ง. รูสึกเย็นสบาย สดช่ืน 
 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/7 วาดภาพระบายสี โดยใชสี
วรรณะอุนและสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึก
และจินตนาการ 
7. ขอใดมคีวามสัมพันธกันอยางถูกตอง 
 ก. สีวรรณะรอน – รอนแรง 
 ข. สีวรรณะรอน – สดช่ืน 
 ค. สีวรรณะเย็น – ตื่นเตน  
               ง. สีวรรณะเย็น – รอนแรง 
 
ตัวช้ีวัด ศ1.1 ป. 4/6  บรรยายลักษณะของภาพ 
โดยเนนเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ําหนัก และ
แสงเงาในภาพ 
8.  การใชน้ําหนักสีในการวาดภาพมีประโยชน
ในเร่ืองใด 

ก.  ทําใหภาพมีมิติใกล – ไกล    
 ข.  ทําใหภาพเลือนราง 
 ค.  ทําใหภาพมีสีสดใส  
                ง.  ทําใหภาพเคลื่อนไหว 
 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/8 เปรียบเทียบความคิด
ความรูสึก ที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของ
ตนเองและบุคคลอื่น 
9. สีวรรณะใดใหความรูสึกสงบ สบายตา 
             ก.วรรณะรอน     
             ข. วรรณะเย็น 
             ค. วรรณะรอนและวรรณะเย็น 
             ง. ถูกทุกขอ 

ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/9 บรรยายลักษณะของภาพโดยเนนเร่ืองการ
จัดระยะความลึกนํ้าหนักและแสงเงาในภาพ 
10. แสงเงามีประโยชนในการวาดภาพอยางไร 
 ก. ทําใหภาพมีมิติ              
 ข. ทําใหภาพมีสีสัน 
 ค. ทําใหภาพเคลื่อนไหว 
 ง. ทําใหภาพดูสะอาดตา 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รายวิชา ทัศนศิลป ศ 14101 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4 
เวลา  10  นาที  จํานวน  10  ขอ  2  หนา คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

 
 
 

มาตรฐานตัวชี้วัด   
ศ1.1 ป.4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรางรูปทรงในธรรมชาติส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลป 
ศ1.1 ป.4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นที่มีตออารมณของมนุษย  
ศ1.1 ป.4/3 จําแนกทัศนธาตุของส่ิงตางๆในธรรมชาติส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลปโดยเนนเรื่องเสนสีรูปราง  

                 รูปทรงพ้ืนผิวและพ้ืนที่วาง 
ศ1.1 ป.4/5  มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุอุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 
ศ1.1 ป. 4/6  บรรยายลักษณะของภาพ โดยเนนเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ําหนัก และแสงเงาในภาพ 
ศ1.1 ป.4/7  วาดภาพระบายสีโดยใชสีวรรณะอุนและสีวรรณะเย็นถายทอดความรูสึกและจินตนาการ  
ศ1.1 ป.4/8  เปรียบเทียบความคิดความรูสึกที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่น 

                ศ1.1 ป.4/9    เลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป  
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แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 
        
       ชื่อ.......................................................................................ชั้น.............................เลขท่ี...................... 
        สอบวันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. ..................... ปการศึกษา..................... 
        โรงเรียน............................................................................................................................................... 

จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียวกากบาท ( X)  ลงในกระดาษคําตอบ ( 10 คะแนน) 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง 
รูปทรงในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และงานทศันศิลป 
1. รูปราง ตางจาก รูปทรงขอใด 
 ก. ความกวาง              
             ข. ความยาว 
 ค. ความหนา 
 ง. ความสูง 
 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/3 จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ใน
ธรรมชาติส่ิงแวดลอมและงานทัศนศิลปโดยเนนเร่ือง
เสน สี รูปราง รูปทรงพืน้ผิว และพื้นที่วาง 
 
2. เสนแบบใดท่ีเปนองคประกอบของภาพตึกสูง 
 ก.                                   
               
             ข.  
  
             ค.  

 
             ง. 
 
 

ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/5 มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ  
อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 
3. ขอใดมเีปนสทีี่มนุษยสรางขึ้น 
         ก. สีรถยนต     
         ข. สีของตัวมาลาย 
         ค. สีของดอกกุหลาบ 
         ง. สีของใบเตย 
 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/5 มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ  
อุปกรณสรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 
4. . ขอใดคืออปุกรณเสริมในการวาดภาพระบายสี 

 ก. สี         
ข. พูกัน 
 ค. ฟองนํ้า           
ง. กระดาษวาดเขียน 

 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะ
อุนและสีวรรณะเย็นที่มีตออารมณของมนุษย 
5. สีวรรณะรอน เปนสีที่ใหความรูสึกอยางไร 
 ก. รูสึกสบายตา            
             ข. รูสึก ตื่นเตน 
             ค. รูสึกสดชื่น    
             ง. รูสึกหดหู 
                                                 มีตอหนาที่ 2  
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กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ รายวิชา  ทัศนศิลป   ระดับชั้นประถมปที่  4  หนา  2 
6. สีวรรณะเย็น เปนสีทีใ่หความรูสึกอยางไร 
 ก. รูสึกรอนแรง    
 ข. รูสึกอบอุน 
 ค. รูสึกตื่นเตน    
              ง. รูสึกเย็นสบาย สดช่ืน 
 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/7 วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะ
อุนและสีวรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ 
7. ขอใดมคีวามสัมพันธกันอยางถูกตอง 
 ก. สีวรรณะรอน – รอนแรง 
 ข. สีวรรณะรอน – สดช่ืน 
 ค. สีวรรณะเย็น – ตื่นเตน   
              ง. สีวรรณะเย็น – รอนแรง 
 
ตัวช้ีวัด ศ1.1 ป. 4/6  บรรยายลักษณะของภาพ โดยเนน
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ําหนัก และแสงเงาในภาพ 
8.  การใชน้ําหนักสีในการวาดภาพมีประโยชนในเร่ือง
ใด 

ก.  ทําใหภาพมีมิติใกล – ไกล    
 ข.  ทําใหภาพเลือนราง 
 ค.  ทําใหภาพมีสีสดใส   
               ง.  ทําใหภาพเคลื่อนไหว 
 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/8 เปรียบเทียบความคิดความรูสึก         
ที่ถายทอดผานงานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอื่น 
9. สีวรรณะใดใหความรูสึกสงบ สบายตา 
 ก.วรรณะรอน     
               ข. วรรณะเย็น 
 ค. วรรณะรอนและวรรณะเย็น  
               ง. ถูกทุกขอ 
 

ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/9 บรรยายลักษณะของภาพโดยเนนเร่ืองการ
จัดระยะความลึกนํ้าหนักและแสงเงาในภาพ 
10. แสงเงามีประโยชนในการวาดภาพอยางไร 
 ก. ทําใหภาพมีมิติ              
 ข. ทําใหภาพมีสีสัน 
 ค. ทําใหภาพเคลื่อนไหว 
 ง. ทําใหภาพดูสะอาดตา 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค. 
2. ก. 
3. ก. 
4. ค. 
5. ข. 
6. ง. 
7. ก. 
8. ก. 
9. ข. 

10. ก. 

1. ค. 
2. ก. 
3. ก. 
4. ค. 
5. ข. 
6. ง. 
7. ก. 
8. ก. 
9. ข. 

10. ก. 
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แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
 

ชื่อ ..............................................................................นามสกุล..................................................................... 
เลขที่ ..................ชั้น ............................ชื่อผลงาน............................................................................................
กิจกรรมท่ี.......................................................................................................................................................... 
 

 
คําอธิบายความหมายของการประเมินผลงานความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
หัวขอในการประเมินผลงาน นิยามความหมาย 

1. ดานนวภาพ (novelty) ลักษณะของผลงานสร างสรรคที่ ได จ าก การ
พัฒนาขึ้นมาใหม เปนอัตลักษณของตัวเอง 

2.  ดานการแกปญหา (resolution) ความสามรถในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณปญหาของการสรางผลงานนั้น 

3.  การตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะห สังเคราะหผลงานภาพวาดข้ึนมาใหม จากของอยาง
นอย 2 สิ่งขึ้นไป 

4.  ดานความสวยงามของการจัดองคประกอบภาพ ภาพวาดสะดุดตา มีจุดเดน สะอาดเรียบรอยสวยงาม 
 

 

 
ขอ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑท่ีใชในการประเมินความสามารถ 
ในการสรางสรรคภาพวาด 

5 4 3 2 1 
  1. นวภาพ       

2. การแกปญหา       
3. การตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะห      
4. ดานความสวยงามของการจัดองคประกอบภาพ      
 รวม  
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แสดงเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
 
ประเด็นการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 

4 3 2 1 
1. นวภาพ (novelty) 
คะแนนเต็ม  4  
คะแนน 

  

- ภ า พ ว า ด มี ค ว า ม
เ ป น อั ต ลั ก ษณ ข อ ง
ตนเอง (สรางภาพวาด
ของตนเองที่แตกตาง
จาก     ผูอื่น ) 
 

- ภาพวาดมีการ
ดัดแปลงคล ายของ
ผูอื่นเล็กนอย 
 

 - ภ าพว าด มี ก า ร
ดัดแปลงคลายกับ
ผูอื่นสวนใหญ 

- ภ า พ ว า ด
เห มือนกับ ผู อื่ น
ทั้งหมด 
 

2.ก า ร แ ก ป ญ ห า 
(resolution) 
คะแนนเต็ม  4  คะแนน 
(1) วาดภาพตรงตามหัว
ที่กําหนด 
(2) วาดภาพไดสอดคลอง
เหมาะสมกับหัวขอ 
(3) แกปญหาในการจัด
องคประกอบในภาพวาด
ไดเหมาะสม 
(4) (4) สรางผลงานเสร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด 

มีครบทั้ง 4 ประเดน็ มีเพียง 3 ประเด็น 
   

มีเพียง 2 ประเด็น 
   

มีเพียง  1 ประเด็น 
 

3.การตอเติมเสริมแตงและ
การสังเคราะห  
คะแนนเต็ม  4 คะแนน 
 

สามารถดัดแปลง/ตอ
เติมภาพวาดจากของ
มากกวาสองส่ิงไดแตอยู
ในรูปแบบใหม 
 

สามารถดัดแปลง/ตอ
เติมภาพวาดจากของ
มากกวาสองส่ิงไดแต
อยูในรูปแบบเดิม 
 

สามารถดัดแปลง/
ตอเติมภาพวาดจาก
ของสองส่ิงไดแตอยู
ในรูปแบบใหม 
 

สามารถดัดแปลง/
ตอ เติมภาพวาด
จากของสองส่ิงได
แ ต อ ยู ใ น รู ป
แบบเดิม 

4. ดานความสวยงาม  
คะแนนเต็ม 3 คะแนน 
ภาพวาด ม ี

(1) จุดเดนในภาพ 
(2) ความสวยงาม 
(3) ความสะอาด 

 

 มีครบท้ัง 3 ประเดน็ 
   

มีเพียง 2 ประเด็น 
   

มีเพียง  1 ประเด็น 
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แบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นของแบบประเมินความสารมารถในการสรางสรรคภาพวาด และใหคะแนนความ
สอดคลองของแบบประเมินความสารมารถในการสรางสรรคภาพวาด ดานนวภาพ ดานการแกปญหา ดานการตอเติมเสริม
แตงและการสังเคราะห และ ดานความสวยงามของการจัดองคประกอบภาพ โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองคะเนนของ
แบบประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ขอ ประเด็น 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1. ดานนวภาพ     
2. การแกปญหา     
3. การตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะห     
4. ดานความสวยงามของการจัดองคประกอบภาพ     

 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผูประเมิน 

(.......................................................) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

 
คําชี้แจง    แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู 
ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู           
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน ความคิดเห็นของนักเรียนจะเปนประโยชนตอตัวนักเรียนเองและโรงเรียนโปรดใหขอมูล
ตามความเปนจริง ผูวิจัยจะใชประโยชนจากขอมูลนี้เพื่อการวิจัยเทาน้ัน โดยใหนักเรียนตอบ 2 ตอน จํานวน 
15 ขอ ดังนี ้

ตอนท่ี 1   ความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  
                 เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนชั้น  
                 ประถมศึกษาปที่ 4 
ตอนท่ี 2   ขอเสนอแนะ 

จงใสเคร่ืองหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็นที่นักเรียนไดรับจากจัดการเรียนการ  
สอนในสาระการเรียนรูศิลปะ ตามความเปนจริง ความพึงพอในระดับตางๆ มีความหมาย 
ดังนี ้ 

3     หมายถึง     คิดเห็นระดับมาก                
                2     หมายถึง     คิดเห็นระดับปานกลาง           

1     หมายถึง     คิดเห็นระดับนอย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส  

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย    ลงใน   ลงในชองระดับความคิดเห็นเพียงชองเดียว 
 
ตอนท่ี 1   ความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหากิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและ  
               ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู 
 

ตัวชี้วัดความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 
3 2 1 

ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกส 
1.  อธิบายใหนักเรียนไดเขาใจในเรื่องรูปราง รูปทรง วรรณะสี 

   

2. การเปรียบเทียบ รูปราง รูปทรง วรรณะสี แบบอิสระชวยเกิดแนวคิดและ
มุมมองท่ีหลากหลาย 

   

3.  การแสดงบทบาทสมมุติกระตุนใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระ    
4.  กระบวนการคิดเปรียบเทียบท่ีเกิดขึ้นระหวางเรียนศิลปะเปนสิ่งแปลกใหมและ
นาสนใจ

   

5.  กิจกรรมมีความสนุกนาสนใจและอยากปฏิบัติตาม    
ดานส่ือการเรียนรู 

6.  ผลงานวาดภาพระบายสี 
   

7.  วัสดุอุปกรณที่จัดเตรียมมีความครบถวนเพียงพอตอนักเรียน    
ดานการวัดและประเมินผล 

8. ผูเรียนชอบท่ีจะใหผูปกครองเปนคนตรวจผลงานของนักเรียน 
   

9. ผูเรียนชอบท่ีจะใหเพื่อนเปนคนตรวจผลงานของนักเรียน    
10. ผูเรียนชอบท่ีจะตรวจผลงานดวยตัวเอง    

ดานบรรยากาศหองเรียน 
11.  หองเรียนมีสื่อตัวอยางผลงานการวาดภาพทําใหเขาใจงายย่ิงข้ึน 

   

12.  หองเรียนเย็นสบาย อากาศถายเท สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
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ตัวชี้วัดความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 
3 2 1 

ดานประโยชนท่ีไดรับ 
13.  นักเรียนมีความรูความเขาในในเร่ือง รูปราง รูปทรง วรรณะสีสามารถนําไป
ปรับใชในวิชาอ่ืน ๆ ได 

   

14.   นักเรียนเขาใจขั้นตอนการวาดภาพระบายสีและสามารถปฏิบัติได    
 
 
ตอนท่ี 2   ขอคิดเห็นของนักเรียน (ความรูสึกท่ีไดรับหลังจากการเรียน วิชาศิลปะ) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาประเด็นสอบถาม และใหคะแนนความสอดคลองของประเด็นสอบถาม
เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองคะเนนของแบบ
ประเมินในแตละขอและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ขอ ประเด็น 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  
 

1. 
ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกส 

บรรยายสถานการณใหนักเรียนไดเขาใจในเร่ืองรูปราง รูปทรง 
วรรณะสี 

    

2. การเปรียบเทียบ รูปราง รูปทรง วรรณะสี แบบอิสระชวยเกิด
แนวคิดและมุมมองท่ีหลากหลาย 

    

3. การแสดงบทบาทสมมุติกระตุนใหนักเรียนไดแสดงออกอยาง
อิสระ

    

4. กระบวนการคิดเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นระหวางเรียนศิลปะเปน
สิ่งแปลกใหมและนาสนใจ

    

5.  กิจกรรมมีความสนุกนาสนใจและอยากปฎิบัติตาม     
6. ดานส่ือการเรียนรู 

ตัวอยางผลงานภาพวาดระบายสีมีสีสันสวยงาม 
    

7. วัสดุอุปกรณที่จัดเตรียมมีความครบถวนเพียงพอตอนักเรียน     
 

8. 
ดานการวัดและประเมินผล 

 ผูเรียนชอบท่ีจะใหผูปกครองเปนคนตรวจผลงานของนักเรียน 
    

9. ผูเรียนชอบท่ีจะใหเพื่อนเปนคนตรวจผลงานของนักเรียน     
10 ผูเรียนชอบท่ีจะตรวจผลงานดวยตัวเอง     
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ขอ ประเด็น 
ระดับความ
สอดคลอง 

ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  
 

11. 
ดานบรรยากาศหองเรียน 

หองเรียนมีสื่อตัวอยางผลงานการวาดภาพทําใหเขาใจงาย
ยิ่งข้ึน 

    

12. หองเรียนเย็นสบาย อากาศถายเท สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย     
 

13. 
ดานประโยชนท่ีไดรับ 

นักเรียนมีความรูความเขาในในเร่ือง รูปราง รูปทรง วรรณะสี
สามารถนําไปปรับใชในวิชาอ่ืน ๆ ได 

    

14. นักเรียนเขาใจขั้นตอนการวาดภาพระบายสีและสามารถปฏิบัติ
ได 

    

 

 

ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นของนักเรียนเพิ่มเติม  (ความรูสึกท่ีไดรับหลังจากการเรียน วิชาทัศนศิลป) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(ลงชื่อ)................................................................ผูประเมิน 

(.......................................................) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ผลการวิเคราะหเคร่ืองมือการวิจัย 
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ตารางที่ 30  คาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย  
                   วิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้น  
                   ประถมศึกษาปที่ 4 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับ
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป เกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลป 

0 +1 +1 0 +1 0.60 มีความ
สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย 
เกี่ยวกับเวลาเรียนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

0 +1 0 +1 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป เกี่ยวกับ
วิธีดําเนินกิจกรรม 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความ
สอดคลอง 

5 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป เกี่ยวกับ
ส่ือการจัดกิจกรรม 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 มีความ
สอดคลอง 

6 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป เกี่ยวกับ
การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลป 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความ
สอดคลอง 

7 ความสอดคลองของประเด็นสัมภาษณเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ทั ศนศิลป  เพื่ อส ง เส ริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด  สําหรับนักเรียนระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 

0 +1 +1 0 +1 0.60 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางที่ 31 คาดัชนีความสอดคลองของ แบบสํารวจความตองการเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  
                   ทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับ 
                   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 ความสอดคลองของประเด็นสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ
ความตองการ 

0 +1 +1 0 +1 0.60 มีความ
สอดคลอง 

2 ความสอดคลองของประเด็นแบบสํารวจเก่ียวกับ
ความตองการของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

0 +1 +1 0 +1 0. 60 มีความ
สอดคลอง 

3 ความสอดคลองของประเด็นแบบสํารวจเก่ียวกับ
ความตองการของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด เกี่ยวกับส่ือการเรียนรู 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความ
สอดคลอง 

4 ความสอดคลองของประเด็นแบบสํารวจเก่ียวกับ
ความตองการของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
กิจกรรมการเรียนรูทศันศิลป 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 มีความ
สอดคลอง 

5. ความสอดคลองของประเด็นแบบสํารวจเก่ียวกับ
ความตองการของนักเรียนที่มตีอกิจกรรมการเรียนรู
ทัศนศิลปเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
กิจกรรมการเรียนรูทศันศิลป 

0 +1 +1 0 +1 0.60 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางที่ 32 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการ 
                เรียนรูดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

 กิจกรรมท่ี 1 เรขาคณิตคิดสนุก        
1 สาระสําคัญ 

1.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

1.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
2 วัตถุประสงค 

2.1 สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค
เรียนรู 

0 +1 0 +1 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 

2.2 สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

2.3 สอดคลองและเหมาะสมกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3 สาระการเรียนรู 
3.1 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระสําคัญ 
และจุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสื่อ/แหลงการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 32 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

5 4 3 2 1 

 4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม
ที่หลากหลาย 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5 สื่อ/แหลงการเรียนรู 
5.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.3 สอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.4 สอดคลองและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

6 เคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล 
6.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

6.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 32 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

 กิจกรรมท่ี 2 อิสระกับรูปราง        
1 สาระสําคัญ 

1.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

1.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

2 วัตถุประสงค 
2.1 สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค
เรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

2.2 สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

2.3 สอดคลองและเหมาะสมกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3 สาระการเรียนรู 
3.1 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระสําคัญ 
และจุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสื่อ/แหลงการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 32  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                 ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

5 4 3 2 1 

 4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม
ที่หลากหลาย 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5 สื่อ/แหลงการเรียนรู 
5.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.3 สอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.4 สอดคลองและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

6 เคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล 
6.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

6.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 32  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                   ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

 กิจกรรมท่ี 3 รูปทรงสรางสรรค        
1 สาระสําคัญ 

1.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

1.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

2 วัตถุประสงค 
2.1 สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค
เรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

2.2 สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

2.3 สอดคลองและเหมาะสมกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3 สาระการเรียนรู 
3.1 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระสําคัญ 
และจุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสื่อ/แหลงการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการ
เรียนรู 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางท่ี 32  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                 ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 
 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

5 4 3 2 1 

 4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม
ที่หลากหลาย 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5 สื่อ/แหลงการเรียนรู 
5.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.3 สอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.4 สอดคลองและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

6 เคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล 
6.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

6.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 32  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                 ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

 กิจกรรมท่ี 4 สนุกสีรอน        
1 สาระสําคัญ 

1.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

1.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

2 วัตถุประสงค 
2.1 สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค
เรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

2.2 สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
2.3 สอดคลองและเหมาะสมกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
3 สาระการเรียนรู 

3.1 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระสําคัญ 
และจุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสื่อ/แหลงการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 32  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                 ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 
 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

 4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม
ที่หลากหลาย 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

5 สื่อ/แหลงการเรียนรู 
5.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
5.3 สอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
5.4 สอดคลองและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

6 เคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล 
6.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

6.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 32  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                 ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

 กิจกรรมท่ี 5 หรรษาสีเย็น        
1 สาระสําคัญ 

1.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

1.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
2 วัตถุประสงค 

2.1 สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค
เรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

2.2 สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
2.3 สอดคลองและเหมาะสมกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
3 สาระการเรียนรู 

3.1 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระสําคัญ 
และจุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสื่อ/แหลงการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 32  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                 ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

5 4 3 2 1 

 4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม
ที่หลากหลาย 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

5 สื่อ/แหลงการเรียนรู 
5.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
5.3 สอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
5.4 สอดคลองและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

6 เคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล 
6.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

6.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 32  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                 ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

 กิจกรรมท่ี 6 สนุกคิดในงานศิลป        
1 สาระสําคัญ 

1.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

1.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
2 วัตถุประสงค 

2.1 สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค
เรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

2.2 สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
2.3 สอดคลองและเหมาะสมกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
3 สาระการเรียนรู 

3.1 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระสําคัญ 
และจุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

3.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสื่อ/แหลงการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สาระสําคัญ และสาระการเรียนรู 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 32  คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
                 ดวยวิธีซินเนคติกส เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด (ตอ) 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

5 4 3 2 1 

 4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม
ที่หลากหลาย 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

5 สื่อ/แหลงการเรียนรู 
5.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

5.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
5.3 สอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
5.4 สอดคลองและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

6 เคร่ืองมือวัดผล และประเมินผล 
6.1 สอดคลองและเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

6.2 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 33  คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินผลงานในการสรางสรรคภาพวาด 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

1 รายการในการประเมินผลงานในการ
สรางสรรคภาพวาด 

     
  

1.1 ดานนวภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

1.2 ดานการแกปญหา 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

1.3 การตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะห 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

1.4 ดานความสวยงามสะอาดเรียบรอย 
+1 +1 +1 0 +1 0.80 

มีความ
สอดคลอง 

2 ระดับคุณภาพแบบประเมินผลงานในการ
สรางสรรคภาพวาด 

       

- ระดับคุณภาพการประเมินความสามารถในการ
สรางสรรคภาพวาด +1 +1 0 0 +1 0.60 

มีความ
สอดคลอง 

3 เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลงานใน
การสรางสรรคภาพวาด 

       

3.1 ดานนวภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

3.2 ดานการแกปญหา 
+1 +1 +1 0 +1 0.80 

มีความ
สอดคลอง 

3.3 การตอเติมเสริมแตงและการสังเคราะห 
0 +1 +1 +1 +1 0.80 

มีความ
สอดคลอง 

3.4 ดานความสวยงามสะอาดเรียบรอย 
+1 +1 +1 0 +1 0.80 

มีความ
สอดคลอง 
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ตารางที่ 34  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกอนเรียน และ หลังเรียน 

 

ประเด็น ผูเช่ียวชาญ คาดัชนีความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

ตัวช้ีวัด ขอ
ที ่

ประเภท
คําถาม 1 2 3 4 5 

ศ 1.1 ป. 4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะ
ของรูปราง รูปทรงในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป 

1 ความรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

2 
ความ
เขาใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

3 
ความ
เขาใจ 

0 +1 +1 +1 0 0.60 มีความ
สอดคลอง 

4 
ความ
เขาใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

5 
ความ
เขาใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ
สอดคลอง 

6 
การ

สรางสรร
ค 

0 +1 0 +1 +1 0.60 มีความ
สอดคลอง 

ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/3 จําแนกทัศนธาตุ
ของส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติส่ิงแวดลอม
และงานทศันศิลปโดยเนนเรื่องเสน สี 
รูปราง รูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนที่วาง 

7 
การ

นําไปใช 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอง 

ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/2 อภิปรายเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสีวรรณะอุนและสีวรรณะ
เย็นที่มีตออารมณของมนษุย 

8 
การ

วิเคราะห 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 มีความ

สอดคลอง 

ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป. 4/8 เปรียบเทียบ
ความคิดความรูสึกที่ถายทอดผานงาน
ทัศนศิลปของตนเองและบคุคลอ่ืน 

9 

การ
ประเมนิ
คา 

 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 มีความ
สอดคลอง 
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ตารางที่ 34  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกอนเรียน และ หลังเรียน (ตอ) 
 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

ความหมาย 

ตัวชี้วัด 
ขอ
ที่ 

ประเภท
คําถาม 

1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป. 4/8 
เปรียบเทียบความคิดความรูสึกที่
ถายทอดผานงานทัศนศิลปของ
ตนเองและบุคคลอ่ืน 

10 ความรู 0 0 +1 +1 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 

11 
การ

วิเคราะห 
+1 +1 0 +1 +1 0.80 

มีความ
สอดคลอง 

12 ความรู +1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

13 ความรู 0 +1 0 +1 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป. 4/2 อภิปราย
เกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุน
และสีวรรณะเย็นที่มีตออารมณ
ของมนุษย 

14 
การสราง 
สรรค 

0 +1 0 +1 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 

ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป. 4/9 บรรยาย
ลักษณะของภาพโดยเนนเร่ือง
การจัดระยะความลึกน้ําหนัก
และแสงเงาในภาพ 

15 
การ

วิเคราะห 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

16 ความรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
มีความ

สอดคลอง 

17 
การ

นําไปใช 
0 +1 +1 +1 +1 0.80 

มีความ
สอดคลอง 

ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป. 4/6 บรรยาย
ลักษณะของภาพโดยเนนเร่ือง
การจัดระยะความลึกน้ําหนัก
และแสงเงาในภาพ 

18 
การ

วิเคราะห 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 

19 
การ

วิเคราะห 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความ
สอดคลอง 
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ตอตารางที่ 34  คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกอนเรียน และ หลังเรียน (ตอ) 

ประเด็น ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

ความหมาย 

ตัวชี้วัด 
ขอ
ที่ 

ประเภท
คําถาม 

1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป. 4/6 บรรยาย
ลักษณะของภาพโดยเนนเร่ืองการ
จัดระยะความลึกน้ําหนักและแสง
เงาในภาพ 

20 
การ

นําไปใช 
0 +1 0 +1 +1 0.60 

มีความ
สอดคลอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



266 
 

ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย ( p )  และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบ 
                วัดผลการเรียนรู เร่ือง สอางคองครูปทรงศิลปะ และวรรณะสีบงชี้แสดงอารมณ 

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
ขอ
ท่ี 

จํานวนคน
ท่ีตอบถูก 

p r คุณภาพ
ขอสอบ 

ขอ
ท่ี 

จํานวนคนที่
ตอบถูก 

p r คุณภาพ
ขอสอบ 

1 12 0.34 0.60 ใชได 11 24 0.69 0.61 ใชได 
 2* 31 0.89 0.57 ใชได 12* 6 0.17 0.22 ใชไมได 
3 22 0.63 0.57 ใชได 13* 2 0.06 - 0.05 ใชไมได 
4 27 0.77 0.49 ใชได 14* 0 0.00 0.00 ใชไมได 

 5* 32 0.91 0.06 ใชไมได 15 20 0.57 0.45 ใชได 
 6* 30 0.86 0.35 ใชได 16 12 0.34 0.28 ใชได 
 7* 32 0.91 0.50 ใชได 17 10 0.29 0.23 ใชได 
8 21 0.60 0.70 ใชได 18* 14 0.40 0.13 ใชไมได 

 9* 30 0.86 0.47 ใชได 19* 19 0.54 - 0.11 ใชไมได 
10 22 0.63 0.67 ใชได 20 18 0.51 0.31 ใชได 

 
หมายเหตุ  การหาคาความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของขอสอบปรนัย ได คํานวณหาขอสอบที่มีคุณภาพ  จํานวน  10 ขอ    
                  สวนขอสอบท่ี  2,5,6,7,9,12,13,14,18 และ 19 เปนขอสอบไมมีคุณภาพจึงไมนํามาคํานวณ  หาคาความเชือ่มัน่      
                 (Reliability)  สรุปผลไดคาความเชือ่มัน่  (Reliability)  เทากับ 0.85  
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ตารางที่ 36 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธี 
                   ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนชั้น              
                   ประถมศึกษาปที่ 4 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

 
1. 

ดานกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีซินเนคติกส 
บรรยายสถานการณใหนักเรียนไดเขาใจใน
เร่ืองรูปราง รูปทรง วรรณะสี 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

2. การเปรียบเทียบ รูปราง รูปทรง วรรณะสี แบบ
อิสระชวยเกิดแนวคิดและมุมมองท่ี
หลากหลาย 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 

3. การแสดงบทบาทสมมุติกระตุนใหนักเรียนได
แสดงออกอยางอิสระ

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 
4. กระบวนการคิดเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นระหวาง

เรียนศิลปะเปนสิ่งแปลกใหมและนาสนใจ
+1 +1 0 +1 +1 0.80 

มีความ
สอดคลอง 

5.  กิจกรรมมีความสนุกนาสนใจและอยากปฎิบัติ
ตาม 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 
6. ดานส่ือการเรียนรู 

ตัวอยางผลงานภาพวาดระบายสีมีสีสัน
สวยงาม 

0 +1 +1 0 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 

 
7. 

วัสดุอุปกรณที่จัดเตรียมมีความครบถวน
เพียงพอตอนักเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 
 

8. 
ดานการวัดและประเมินผล 

 ผูเรียนชอบท่ีจะใหผูปกครองเปนคนตรวจ
ผลงานของนักเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
มีความ

สอดคลอง 
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ตารางที่ 36 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธี 
                   ซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนชั้น              
                   ประถมศึกษาปที่ 4 (ตอ) 
 

ขอ ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

ความ
สอดคลอง 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 

9. ผูเรียนชอบท่ีจะใหเพื่อนเปนคนตรวจผลงาน
ของนักเรียน 

+1 +1 0 0 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 
10 ผูเรียนชอบท่ีจะตรวจผลงานดวยตัวเอง +1 +1 +1 0 +1 0.80 

มีความ
สอดคลอง 

 
11 

ดานบรรยากาศหองเรียน 
หองเรียนมีสื่อตัวอยางผลงานการวาดภาพทํา
ใหเขาใจงายยิ่งขึ้น 

0 +1 0 +1 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 

 
12. 

หองเรียนเย็นสบาย อากาศถายเท สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย 

+1 +1 0 0 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 
13. ดานประโยชนท่ีไดรับ 

นักเรียนมีความรูความเขาในในเร่ือง รูปราง 
รูปทรง วรรณะสีสามารถนําไปปรับใชในวิชา
อ่ืน ๆ ได 

0 +1 +1 0 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 

14. นักเรียนเขาใจขั้นตอนการวาดภาพระบายสี
และสามารถปฏิบัติได 

0 +1 +1 0 +1 0.60 
มีความ

สอดคลอง 
 
 
 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
บันทึกคะแนนการวัดและการประเมินผล 

 

- เปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู กอน – หลังเรียน 
- คะแนนแบบประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวย 

วิธีซินเนคติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 
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ตารางที่ 37  คะแนนทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังการใชกิจกรรมเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนค 
                  ติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
                  ปที่ 4   หนวยการเรียนรูเร่ือง สอางคองครูปทรงศิลปะ และ วรรณะสีบงชี้แสดงอารมณ 
 

เลขท่ี กอนเรียน (10) หลังเรียน (10) ผลตางคะแนน 

1 1 8 7 
2 4 8 4 
3 6 7 1 
4 5 9 4 
5 7 8 1 
6 5 8 3 
7 6 8 2 
8 4 9 5 
9 7 10 3 

10 7 10 3 
11 3 8 5 
12 5 10 5 
13 3 7 4 
14 9 9 0 
15 5 8 3 
16 3 8 5 
17 5 6 1 
18 8 10 2 
19 4 6 2 
20 5 10 5 
21 6 9 3 
22 4 9 5 
23 7 8 1 
24 9 9 0 
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ตารางที่ 37  คะแนนทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังการใชกิจกรรมเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนค 
                  ติกสเพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
                  ปที่ 4   หนวยการเรียนรูเร่ือง สอางคองครูปทรงศิลปะ และ วรรณะสีบงชี้แสดงอารมณ (ตอ) 
 

เลขท่ี กอนเรียน (10) 
หลังเรียน 

(10) 
ผลตางคะแนน 

25 4 10 6 
26 5 10 5 
27 5 10 5 
28 4 9 5 
29 6 10 4 
30 5 9 4 
รวม 157 260 103 

X  5.23 8.66 3.43 
S.D. 1.79 1.81 1.83 
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ตารางที่ 38  ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 1 เรขาคณิตคิดอยางศิลป 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

 
นว

ภา
พ  

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
1 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
2 4 3 3 3 12 80.00 3.25 0.50 ดีมาก 
3 3 4 3 2 12 80.00 3.00 .82 ดีมาก 
4 3 4 4 3 12 80.00 3.50 0.58 ดีมาก 
5 3 4 3 3 12 80.00 3.25 0.50 ดีมาก 
6 3 3 3 3 13 86.67 3.00 0.00 ดีมาก 
7 3 3 3 3 13 86.67 3.00 0.00 ดีมาก 
8 3 3 3 3 11 73.33 3.00 0.00 ดี 
9 3 3 3 3 14 93.33 3.00 0.00 ดีมาก 

10 4 3 3 3 11 73.33 3.25 0.50 ดี 
11 3 4 3 3 12 80.00 3.25 0.50 ดีมาก 
12 3 3 3 2 13 86.67 2.75 0.50 ดีมาก 
13 4 4 3 3 12 80.00 3.50 0.58 ดีมาก 
14 3 3 3 2 13 86.67 2.75 0.50 ดีมาก 
15 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
16 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
17 3 3 3 3 13 86.67 3.00 0.00 ดีมาก 
18 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
19 3 3 3 3 13 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
20 4 3 3 3 12 80.00 3.25 0.50 ดีมาก 
21 4 3 3 3 12 80.00 3.25 0.50 ดีมาก 
22 4 3 3 3 12 80.00 3.25 0.50 ดีมาก 
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ตารางที่ 38  ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 1 เรขาคณิตคิดอยางศิลป  
                   (ตอ) 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

 
นว

ภา
พ  

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
23 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดี 
24 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดี 
25 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
26 3 2 3 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
27 3 2 3 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
28 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
29 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
30 3 2 3 3 11 73.00 2.75 0.50 ดี 

 3.30 3.10 3.00 2.90   
S.D. 0.46 0.54 0.26 0.30  
ที่ 1 2 3 4  

 3.17  
S.D. 0.10  
รอยละ 82.13   
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ตารางที่ 39 ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 2 อิสระกับรูปราง 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

 
นว

ภา
พ  

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
1 4 4 2 2 12 80.00 3.00 1.15 ดีมาก 
2 4 3 3 2 12 80.00 3.00 0.82 ดีมาก 
3 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
4 4 3 4 2 13 86.67 3.25 0.96 ดีมาก 
5 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
6 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
7 4 4 3 2 13 86.67 3.25 0.96 ดีมาก 
8 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
9 4 4 4 3 15 100.00 3.75 0.50 ดีมาก 

10 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
11 4 4 3 3 14 93.00 3.50 0.58 ดีมาก 
12 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
13 4 4 3 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
14 3 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
15 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
16 4 4 4 3 15 100.00 3.75 0.50 ดีมาก 
17 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
18 4 4 4 3 15 100.00 3.75 0.50 ดีมาก 
19 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
20 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
21 4 4 4 3 15 100.00 3.75 0.50 ดีมาก 
22 3 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
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ตารางที่ 39 ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 2 อิสระกับรูปราง (ตอ) 
 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

 
นว

ภา
พ  

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
23 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
24 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
25 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
26 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
27 4 3 2 3 12 80.00 3.00 0.82 ดีมาก 
28 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
29 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
30 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 

 3.03 3.16 3.03 2.83   
S.D. 0.41 0.46 0.55 0.37  
ที่ 3 1 2 4  

 3.07  
S.D. 0.10  
รอยละ 80.53   
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ตารางที่ 40 ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 3 รูปทรงสรางสรรค  

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

 
นว

ภา
พ  

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
1 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
2 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
3 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
4 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
5 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
6 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
7 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
8 3 4 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
9 3 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 

10 4 4 4 2 14 93.33 3.50 1.00 ดีมาก 
11 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
12 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
13 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
14 3 4 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
15 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
16 4 4 3 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
17 4 4 4 3 15 100.00 3.75 0.50 ดีมาก 
18 4 4 4 3 15 86.67 3.75 0.50 ดีมาก 
19 4 3 3 3 13 100.00 3.25 0.50 ดีมาก 
20 4 4 4 3 15 93.33 3.75 0.50 ดีมาก 
21 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
22 4 4 3 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 



277 
 

ตารางที่ 40 ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 3 รูปทรงสรางสรรค (ตอ) 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

 
นว

ภา
พ  

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
23 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
24 4 4 4 3 15 100.00 3.75 0.50 ดีมาก 
25 4 4 4 3 15 100.00 3.75 0.50 ดีมาก 
26 3 3 3 3 12 86.67 3.00 0.00 ดีมาก 
27 3 4 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
28 3 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
29 3 4 4 4 15 100.00 3.75 0.50 ดีมาก 
30 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 

 3.13 3.03 3.10 2.80   
S.D. 0.34 0.49 0.48 0.48  
ที่ 1 3 2 4  

 3.05  
S.D. 0.24  
รอยละ 82.66   
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ตารางที่ 41 ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 4 สนุกกับสีรอน 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

 
นว

ภา
พ  

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100.00 
1 3 3 4 2 12 80.00 3.00 0.82 ดีมาก 
2 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
3 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
4 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
5 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
6 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
7 4 2 2 3 11 73.33 2.75 0.96 ดี 
8 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
9 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 

10 3 3 3 2 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
11 3 3 4 2 12 80.00 3.00 0.82 ดีมาก 
12 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
13 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
14 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
15 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
16 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 

17 3 3 4 2 12 80.00 3.00 0.82 ปานกลาง 
18 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
19 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
20 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
21 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
22 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 41 ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 4 สนุกกับสีรอน (ตอ) 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

 
นว

ภา
พ  

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
23 3 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
24 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
25 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
26 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
27 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
28 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
29 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
30 2 2 2 3 9 60.00 2.25 0.50 ปานกลาง 

 3.16 3.06 2.96 2.86   
S.D. 0.46 0.44 0.76 0.34  
ที่ 1 2 3 4  

 3.05  
S.D. 0.30  
รอยละ 81.33   
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ตารางที่ 42  ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 5 หรรษาสีเย็น 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

 
นว

ภา
พ 

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
1 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
2 3 3 3 2 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
3 3 3 3 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
4 4 4 3 2 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
5 3 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
6 3 3 3 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
7 3 3 4 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
8 3 3 3 3 13 86.67 3.25 0.96 ดีมาก 
9 4 3 4 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 

10 3 3 2 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
11 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
12 3 3 2 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
13 3 3 4 2 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
14 3 3 3 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
15 4 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
16 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
17 3 4 3 3 12 80.00 3.00 0.82 ดีมาก 
18 3 4 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
19 3 3 3 2 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
20 3 3 3 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
21 4 4 3 2 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
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ตารางที่ 42  ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 5 หรรษาสีเย็น (ตอ) 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน นว

ภา
พ 

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
22 3 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
23 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
24 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
25 3 3 2 3 11 73.33 2.75 0.50 ดีมาก 
26 3 4 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
27 3 2 2 3 10 66.67 2.50 0.58 ปานกลาง 
28 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
29 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
30 2 4 4 3 13 86.67 3.25 0.96 ดีมาก 

 3.16 3.16 3.13 2.90   
S.D. 0.46 0.46 0.68 0.30  
ที่ 1 1 2 3  

 3.29  
S.D. 0.26  
รอยละ 87,73   
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ตารางที่ 43  ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 6  สนุกคิดในงานศิลป 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

 
นว

ภา
พ 

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
1 4 3 4 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
2 3 3 2 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
3 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
4 3 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
5 4 3 3 3 14 93.33 3.50 0.58 ดีมาก 
6 3 3 3 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
7 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
8 3 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
9 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 

10 4 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
11 3 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
12 3 3 2 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
13 2 2 2 1 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
14 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
15 3 2 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
16 4 3 4 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
17 3 3 2 3 7 46.67 1.75 0.50 ปานกลาง 
18 4 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
19 3 3 4 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
20 4 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
21 3 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
22 4 3 3 3 11 73.33 2.75 0.50 ดี 
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ตารางที่ 43  ผลการประเมินความสามารถในการสรางสรรคภาพวาด กิจกรรมที่ 6  สนุกคิดในงานศิลป 
                    (ตอ) 

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม คาเฉลี่ย 
 S.D. 

ผลการ
ประเมิน นว

ภา
พ 

กา
รแ
กป

ญห
า 

กา
รต
อเต

ิมเส
ริม
แต
ง

แล
ะก
ารส

ังเค
ราะ

ห 
ดา
นค

วาม
สว
ยง
าม

สะ
อา
ดเรี

ยบ
รอ
ย 

4 4 4 3 15 100 
23 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
24 3 3 4 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
25 2 3 3 3 13 86.67 3.25 0.50 ดีมาก 
26 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
27 4 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
28 3 3 4 3 10 66.67 2.50 0.58 ปานกลาง 
29 3 3 3 3 12 80.00 3.00 0.00 ดีมาก 
30 3 3 3 3 10 66.67 2.50 0.58 ปานกลาง 

 3.26 2.93 3.10 2.90   
S.D. 0.63 0.36 0.60 0.40  
ที่ 1 4 2 3  

 3.41  
S.D. 0.36  
รอยละ 90.93   
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ภาคผนวก ช 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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TT-Test 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Descriptive Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
MEAN1 30 3.0750 .21923 

MEAN4 30 3.0167 .29312 

MEAN5 30 3.0917 .25834 

MEAN6 30 3.0500 .35598 

MEAN2 30 3.2917 .27919 

MEAN3 30 3.4167 .23973 

Valid N (listwise) 30     

 
  
 
 
 

Paired Sam ples  St at i s t i cs

8.2667 30 1.81817 .33195

7.3667 30 2.63247 .48062

VAR00001

VAR00002

Pair

1

Mean N Std.  Deviation

Std.  Error

Mean

Paired Samples Corre lat ions

30 .699 .000VAR00001 & VAR00002Pair 1
N Correlation Sig.

Paired Sam ples  T es t

.9000 1.88186 .34358 .1973 1.6027 2.619 29 .014VAR00001 - VAR00002Pair 1
Mean Std.  Deviation

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

5.23 

8.66 

1.79817 

1.84247 
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  Descriptive Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
MEANNEW 30 3.3556 .26527 

MEANPRO 30 3.1778 .19045 

MEANPLUS 30 3.1889 .25795 

MEANBEUY 30 2.9056 .15588 

Valid N (listwise) 30     

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
MEANSUM 30 3.1569 .14830 

Valid N (listwise) 30     

 
 



 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 

- กิจกรรมเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน 
- กิจกรรมระหวางเรียน  
- กิจกรรมการประเมิน และการนําเสนอผลงานของนักเรียน 
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สัมภาษณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ครูผูเชี่ยวชาญดานการสอนศิลปะและ ครูฝายวิชาการ    
เพื่อนําขอมูลทีไ่ดไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูทัศนศิลปดวยวิธีซินเนคติกส 
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