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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)พฒันาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ 2) ส่งเสริมความสามารถ
การคิดสร้างสรรค์ ในงานทศันศิลป์ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 3) 
ศึกษาความพึงพอใจทางทศันศิลป์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การวิจยัคร้ังน้ี คือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 ท่ีเรียนวชิาทศันศิลป์ จ านวน 30 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
งานวิจัย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในงาน
ทศันศิลป์ 2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลวิจัยพบว่า 1)   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 93.54/80.00 

2) นกัเรียนมีความสามารถการคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์ ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้จากแบบทดสอบ มีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ ์จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.00 และไม่ผ่านเกณฑ์ จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และจากผลงานศิลปะ 
นกัเรียนผา่นเกณฑทุ์กคน คิดเป็นร้อยละ 100 

3) นกัเรียนมีความพึงพอใจในงานทศันศิลป์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
ภาพรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.70 S.D. = 0.50)   
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การศึกษาไทยในปัจจุบัน มีความเปล่ียนแปลงตามสภาพสังคมและโลก เพื่อท่ีจะ

พฒันาการเรียนการสอนยกระดับการศึกษา ให้มีความเป็นสากลและก้าวทันโลกแห่งอนาคต 
จุดประสงค์เพื่อท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ตอ้งการท่ีจะพฒันา
ทกัษะชีวติเพื่อเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง จนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

การเรียนรู้ใหม่ๆ ส่ิงใหม่ๆ จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร การเรียนรู้ องคก์ร สถาบนั เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม จะพฒันาไดอ้ยา่งไร ถา้มนุษยห์ยุดท่ีจะคิดอยา่งสร้างสรรค ์การท่ีมนุษยคิ์ดท่ีจะท าส่ิง
ใหม่ เร่ิมตน้ลองผิดลองถูกก็มาจากการคิดและลงมือปฏิบติั การสร้างสรรค์ไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงแค่
วิชาศิลปะ หรือผลงานศิลปะเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหมอ หรือนักวิทยาศาสตร์ก็ต่างตอ้งมีความคิด
สร้างสรรคด์ว้ยกนัทั้งนั้น ในทุกๆ สาขาอาชีพต่างก็ตอ้งการคนท่ีคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ คิดต่าง คิดนอก
กรอบ แต่อยู่ในแบบแผนถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ผิดศีลธรรม ในฐานะความเป็นครูศิลปะ 
ศิลปะมิไดเ้ป็นเพียงวิชาท่ีฝึกทกัษะความสามารถเพียงอยา่งเดียว กล่าวง่ายๆ คือ วาดรูปสวย วาดรูป
เก่ง แต่งานศิลปะท่ีดีตอ้งใส่ความเป็นตวัของตวัเอง ผา่นกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ใชจิ้นตนาการ 
ใส่ใจและความตั้งใจลงไปในผลงาน เป็นวิชาท่ีสามารถใหน้กัเรียนไดเ้ป็นตวัของตวัเอง ไดคิ้ดอยา่ง
อิสระ ลองผิดลองถูก กลา้ท่ีจะแตกต่าง และเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์เพื่อต่อยอด
ทกัษะไดใ้นทุกๆ วชิา และในชีวติประจ าวนัต่อไป 

กลุ่มการเรียนรู้วิชาศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีมุมมองท่ี
สร้างสรรค์ เกิดจินตนาการ มีความรักทางศิลปะ สนใจส่ิงต่างๆ รอบตวั มองโลกในแง่ดี กล้า
แสดงออกถึงความเป็นตวัตน มีความเป็นเอกลกัษณ์ พฒันากระบวนการเรียนทางศิลปะ มีส่วนใน
การเพิ่มประสบการณ์ให้ผูเ้รียนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออกอยา่งเสรีทางความคิด 
การคิดสร้างสรรค ์จินตนาการตามความสนใจและความถนดัตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน  ดงัท่ี
ไดก้ล่าวไวว้า่ จินตนาการส าคญักวา่ความรู้  (Albert Einstein) “Imagination is more important than 
knowledge for knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination 
embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”  "จินตนาการส าคญั
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กวา่ความรู้ เน่ืองจากความรู้นั้นจ ากดัอยูแ่ค่ท่ีเรารู้และเขา้ใจทั้งหมดเท่านั้น ในขณะท่ีจินตนาการรวม
เอาโลกกบัความรู้และความเขา้ใจท่ีจะตอ้งรู้ทั้งหมดทั้งโลกไวด้ว้ยกนั โกวิท วงศ์สุรวฒัน์ (2555 : 
มติชน)  

การจดักระบวนการเรียนรู้ของวิชาศิลปะ มีรูปแบบของกิจกรรมอยูห่ลากหลายรูปแบบ 
ซ่ึงเน้นการลงมือปฏิบติั เพื่อให้ผูเ้รียนใช้กระบวนการการคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้ฝึกให้ผูเ้รียนเป็นเด็กช่างคิด ช่างท า จินตนาการ สร้างสรรค ์ทดลอง ลงมือปฏิบติั 
และสามารถต่อยอดความคิดทางศิลปะไดใ้นอนาคต  

 บุบผา เรืองรอง (2552 ) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้โดยลงมือกระท ามาจากปรัชญาหรือความ
เช่ือของปรัชญา พิพฒันาการนิยม (Progressivism) หรือบางท่านเรียกปรัชญาการศึกษาน้ีวา่ ปรัชญา
พิพฒันาการ ปรัชญาน้ีมีตน้ก าเนิดมาจากปรัชญาแม่บทคือ ปรัชญาปฏิบติันิยม ปรัชญาปฏิบติันิยม
ใหค้วามสนใจอยา่งมากต่อ “การปฏิบติั หรือ การลงมือกระท า” เนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือท า เด็กไดรั้บ
อิสระริเร่ิมความคิดและลงมือท าตามความคิด ผูเ้รียนจะได้รับประสบการณ์และใช้กระบวนการ
แกปั้ญหาดว้ยตนเองคือ การใหผู้เ้รียนมีบทบาทส าคญัท่ีจะสืบคน้หาความรู้ นกัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีมีความเช่ือปรัชญาการศึกษาน้ีคือ John Dewey (1897) เป็นผูน้ านกัปราชญซ่ึ์งเช่ือวา่มนุษยจ์ะตอ้ง
ปรับตวัเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด จึงมีวลีท่ีแพร่หลายและน ามาใช้ในการจดัการศึกษาคือ “Learning by 
doing” “หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง” แนวคิดของจอห์น ดิวอ้ี คือ แนวคิดเร่ืองการปรับตวั 
จอห์น ดิวอ้ี ตระหนกัเร่ือง “การปรับตวั” ให้เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองส าคญัและจะต้อง
น าไปใชเ้ป็นแนวคิดของการจดัการศึกษา หรือเป็นแก่นแห่งการศึกษา มนุษยต์อ้งเผชิญกบัปัญหา จึง
ตอ้งฝึกให้มนุษยแ์กปั้ญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ฝึกปฏิบติั ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึก
ทกัษะกระบวนการต่างๆ  

จากแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะพฒันา
กิจกรรมทางทศันศิลป์ใหก้บัผูเ้รียน โดยใชค้วามหลากหลายทางศิลปะ เช่น การวาดรูป การระบายสี 
การป้ัน การพิมพ์ งานประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงในการฝึกพฒันาความคิดสร้างสรรค์ การ
เรียนการสอนทางศิลปะมกัจะขาดความต่อเน่ือง ขาดการกระตุ้นทางความคิด บรรยากาศใน
ห้องเรียนไม่มีความแปลกใหม่ ไม่สามารถส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ
ได้ ครูจึงมีความจ า เป็นท่ีจะต้องส่งเสริมให้นักเรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงน าไปสู่
ความกา้วหนา้ในอนาคต  

Spearman (1963) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์คือ อ านาจจินตนาการ ของมนุษยใ์นการ
ท่ีจะสามารถสร้างผลผลิตใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกลุ่มเกสตลัท ์(Gestalt) ท่ีวา่ความคิด
สร้างสรรค์เป็นกระบวนการของการกระท าเพื่อให้ได้ผลผลิตใหม่ๆ ทางความคิด ซ่ึงเกิดจาก 

271



ความคิดจินตนาการมากกว่าการใช้เหตุผล และเช่นเดียวกบัการศึกษาของ Osborn (1957) พบว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต์ (Applied Imagination) ความคิด จินตนาการจึงเป็น
ลกัษณะส าคญัของความคิดสร้างสรรค ์(อารี พนัธ์มณี. 2554: 17) และ วิจิตร วรุตบางกูร (2531: 39) 
ได้ท าการรวบรวมความคิดเห็นของนักจิตวิทยาหลายท่าน สรุปได้ว่า “ความคิดสร้างสรรค์เป็น
จินตนาการประยกุต ์(Applied Imagination) ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อ แกปั้ญหายุง่ยาก เป็นการรวบรวม
จินตนาการจากส่ิงเร้าท่ีรับรู้ใหเ้ป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์”   

ทิศนา แขมมณี (2547) ไดก้ล่าวว่า แนวคิดของการสอนแบบซินเนคติกส์ กบัความคิด
สร้างสรรค์ ซินเนคติกส์เป็นแนวคิดท่ีไปถูกคิดคน้ข้ึนเพื่อมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ โดยกลุ่ม
นักวิชาการท่ีเรียกว่า กลุ่มซินเนคติกส์ ซ่ึงมีศาสตราจารย์ วิวเล่ียม เจเจ การ์ดอน (William J.J. 
Gordon) จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เป็นผูน้ ากลุ่มและได้เสนอรายงานผลการศึกษาวิจยัน้ี ไวใ้น
หนังสือช่ือ SYNECTICS: The Development of Creative Capacity (1961) ซ่ึงท าข้ึนเพื่อใช้พัฒนา 
“กลุ่มความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creativity Groups) ในองค์กรอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ี
ไดรั้บการฝึกฝนให้ท างานร่วมกนัเพื่อหน้าท่ีประหน่ึง นกัแกปั้ญหาหรือนกัพฒันาผลผลิตและอีก
ไม่ก่ีปีต่อมา กอร์ดอน ไดป้รับพฒันาซินเนคติกส์ให้ใช้พฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็กนกัเรียน  
โดยจะใช้การเปรียบเทียบหรืออุปมาเป็นส าคัญ  นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานกับความคิด
เปรียบเทียบเกิดผ่อนคลายจนสามารถนาการอุปมาเปรียบเทียบเหล่านั้นมาใช้แก้ไขปัญหาหรือ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ แนวคิดซินเนคติกส์ไดเ้ขา้มาเผยแพร่ในเมืองไทยโดย เจมส์ ฮาวิลเลอร์ 
(Jame G. Hauwiller) แห่งมหาวิทยาลยั มอนทาน่า ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบการสอนและเป็นลูกศิษย์
ท่ีไดร่้วมงานกนั 

จนัทนี อินทรสูต และคณะ (ม.ป.ป.) จากการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการสอนรูปแบบซินเนค
ติกส์นั้นพบว่า รูปแบบซินเนคติกส์เป็นรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจ และเป็นแนวทางหน่ึงในการ
พฒันาความคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดีและไม่ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงดา้นเน้ือหา
ความรู้แต่อยา่งใด แต่กลบัช่วยส่งเสริมและทาใหโ้ลกของเน้ือหามีชีวิต นกัเรียนมีความคิดเป็นอิสระ
และสามารถพฒันาจินตนาการหยัง่รู้ของตนเองไปสู่กิจกรรมประจ าวนัได ้

รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยเทคนิคซินเนคติกส์ เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจอีกวิธีหน่ึง ท่ี
จะท าให้การเรียนรู้ไม่น่าเบ่ืออีกต่อไป เป็นการสอนให้รู้จักเปรียบเทียบส่ิงท่ีแปลกใหม่ และ
เช่ือมโยงส่ิงท่ีไม่เก่ียวข้องกันเข้าด้วยกัน โดยการเปรียบเทียบ เพื่อสร้างผลงานท่ีแฝงไปด้วย
จินตนาการ และความคิดสร้างสรรคแ์บบใหม่ๆ  

รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นกระบวนการซินเนคติกส์ ( Synectics ) รูปแบบการ
เรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรคน้ี์ เป็นรูปแบบท่ี Joyce and Weil (1996) พฒันาข้ึนมาจาก
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แนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ท่ีกล่าวว่าบุคคลทัว่ไปมกัยึดติดกบัวิธีคิดแกปั้ญหาแบบเดิมๆ ของ
ตน โดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอ่ืน ท าให้การคิดของตนคบัแคบและไม่สร้างสรรค ์บุคคล
จะเกิดความคิดเห็นท่ีสร้างสรรคแ์ตกต่างไปจากเดิมได ้หากมีโอกาสไดล้องคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการ
ท่ีไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอ่ืน และถ้ายิ่งให้บุคคลจากหลายกลุ่ม
ประสบการณ์มาช่วยกนัแกปั้ญหา ก็จะยิ่งไดว้ิธีการท่ีหลากหลายข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดงันั้นกอร์ดอนจึงไดเ้สนอให้ผูเ้รียนมีโอกาสคิดแกปั้ญหาดว้ยแนวความคิดใหม่ๆ ท่ีไม่เหมือนเดิม 
ไม่อยู่ในสภาพท่ีเป็นตวัเอง ให้ลองใช้ความคิดในฐานะท่ีเป็นคนอ่ืน หรือเป็นส่ิงอ่ืน สภาพการณ์
เช่นน้ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดใหม่ๆ ข้ึนได ้กอร์ดอนเสนอวธีิการคิดเปรียบเทียบแบบอุปมา
อุปมยัเพื่อใชใ้นการกระตุน้ความคิดใหม่ๆไว ้3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง การเปรียบเทียบ
บุคคลกบัส่ิงของ และการเปรียบเทียบค าคู่ขดัแยง้ วิธีการน้ีมีประโยชน์มากเป็นพิเศษส าหรับการ
เขียนและการพูดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ ซ่ึง สายใจ ตะพองมาตร 
(2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการวจิยัพบวา่ 
1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผล
การประเมินคุณภาพ มีค่าเฉล่ียรวม  เท่ากบั 4.39 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.20 เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ การประเมินความพึงพอใจมีค่าน ้ าหนกัคะแนนในระดบัมาก 2) ผลการ
ประเมินความคิดสร้างสรรค์กระบวนการท างานและผลงานศิลปะของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายภาพรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 
8.31 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.53 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายนักเรียนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และวรรณฐกานต์ แข่งขนั (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ เร่ืององค์ประกอบศิลป์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดส้อนโดยใชรู้ปแบบการสอนซินเนค
ติคส์ จ านวนร้อยละ 82.05 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 84.90 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ดา้นการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานทศันศิลป์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอน
แบบซินเนคติคส์ พบวา่ นกัเรียนจ านวนร้อยละ 87.18 มีคะแนนทกัษะการปฏิบติังานทศันศิลป์ เฉล่ีย
ร้อยละ 82.68 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และดา้นความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบ
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การสอนซินเนคติคส์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวม อยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.17 
จากขอ้มูลและเหตุผลขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค ์วิชาทศันศิลป์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนสตรี
วิทยา ๒ เพื่อให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์เกิดจินตนาการ และสามารถน าความคิดท่ีไดไ้ปต่อ
ยอด ใชใ้นการเรียนรู้วชิาทศันศิลป์ในขั้นสูง และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
 

1. วตัถุประสงค์  
1.1 เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ในงานทศันศิลป์  
1.2 เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ โดยใชชุ้ดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ในงานทศันศิลป์ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 
 

2. สมมุติฐาน 
2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ในงานทศันศิลป์ มีประสิทธิภาพ 80/80 
2.2 นกัเรียนมีความสามารถการคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบซินเนคติกส์มีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  
2.3 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ในงานทศันศิลป์ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบซินเนคติกส์อยูใ่นระดบัมาก 
 

3. ขอบเขตการวจิัย 
3.1 ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/15  จ านวน 
1 หอ้ง 30 คน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เลือกแบบการเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 3.2 ขอบเขตเน้ือหา 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ ประกอบดว้ยกิจกรรมทั้งหมด 5 ชุด ดงัน้ี 

1) เขา้ใจทศันธาตุ    
2) ระยะท่ีแตกต่าง    
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3) สีสันและวงจรสี    
4) การจดัองคป์ระกอบศิลป์น่ารู้   
5) งานศิลป์สร้างสรรค์  

3.3 ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรตน้    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ 
ตวัแปรตาม    
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
2. ความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 
3. ผลงานทางศิลปะ 
4. ความพึงพอใจของนกัเรียน 

 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ในงาน

ทศันศิลป์ ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 5 ชุดกิจกรรม 
2. แบบประเมินการคิดสร้างสรรค์ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) ในงานวิจัย ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ในงานทศันศิลป์ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีวทิยา ๒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน 

4.1 ช้ีแจงให้นกัเรียนทราบถึงวิธีการเรียนรู้ วิชาทศันศิลป์ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบซินเนคติกส์ 

4.2 เร่ิมใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ใน
งานทศันศิลป์  

4.3 ครูผูส้อนประเมินความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ จากแบบฝึก แบบทดสอบ 
และผลงานศิลปะในชุดกิจกรรมของนกัเรียน   

4.4 ให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในงานทศันศิลป์ โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ จ านวน 1 ชุด  
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4.5 รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน าไปประมวลผลเพื่อแปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูร้ายงานไดว้เิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัน าคะแนนจากแบบฝึก แบบทดสอบ และผลงานศิลปะ โดยใชรู้ปแบบการเรียน

การสอนแบบซินเนคติกส์ และคะแนนความพึงพอใจ ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน 
ทั้งหมดน้ีวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
หาประสิทธิภาพ 80/80 

2. ประมวลผลโดยใช ้โปรแกรมส าเร็จรูป แปลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล 
3. อภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

 

7. ผลการวจิัย 
ผลการวจัิยสรุปผลได้ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ในงานทศันศิลป์ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในงาน

ทศันศิลป์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในงานทศันศิลป์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 93.54/80.00 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ในงานทศันศิลป์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์  

แผนภูมิท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละ แบบฝึก แบบทดสอบ และผลงานศิลปะ ท่ีใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคในงานทศันศิลป์ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน 
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จากแผนภูมิท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละ แบบฝึก แบบทดสอบ และผลงานศิลปะ ท่ี

ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคในงานทศันศิลป์ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน พบวา่จากคะแนนความคิดสร้างสรรคในงานทศันศิลป์ 
จากแบบฝึก คิดเป็นร้อยละ 85.56  จากแบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 81.61 และจากผลงานศิลปะ คิด
เป็นร้อยละ 93.54 

แผนภูมิท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนจากการประเมินความคิดสร้างสรรค ์ทั้ง 4 หวัขอ้ จาก
ชุดกิจกรรมท่ี 5 นกัเรียนจ านวน 30 คน  
 

 
 

จากแผนภูมิท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนจากการประเมินความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 หัวขอ้ 
จากชุดกิจกรรมท่ี 5 นกัเรียนจ านวน 30 คน พบวา่นกัเรียนมีคิดคล่องแคล่ว คิดเป็นร้อยละ 96.67 เป็น
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ล าดบัท่ี 1 ความคิดริเร่ิม คิดเป็นร้อยละ 95.83 เป็นล าดบัท่ี 2 คิดยืดหยุ่น คิดเป็นร้อยละ 93.33 เป็น
ล าดบัท่ี 3 และคิดละเอียดลออ คิดเป็นร้อยละ 88.33 เป็นล าดบัท่ี 4  

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในงานทศันศิลป์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบซิ
นเนคติกส์ พบว่าภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.70 S.D. = 0.50)  เม่ือ
พิจารณารายดา้น ดา้นเน้ือหาของชุดกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นผูส้อน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.59 S.D. = 0.55, Mean = 4.69 S.D. = 0.47 Mean = 4.82 S.D. 
= 0.45) ตามล าดบั 
 

8. อภิปรายผล 
ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ ในงานทศันศิลป์พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ในงานทัศนศิลป์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.54/80.00 จากคะแนนท่ีแสดงให้เห็นน้ี 
คะแนนแบบทดสอบในชุดกิจกรรมทั้ง 4 ชุด มีคะแนนต ่ากวา่คะแนนผลงานศิลปะ เน่ืองจากในชุด
กิจกรรมทั้ง 4 ชุด มีแบบทดสอบท่ีมีขั้นตอนของซินเนคติกส์ท่ีซับซ้อน และมีความยาก แต่เม่ือ
นกัเรียนไดฝึ้กฝนจากแบบทดสอบครบทั้ง 4 ชุด ในชดกิจกรรมท่ี 5 เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
นกัเรียนจึงมีความสามารถในการคิดสร้างสรรคท่ี์สามารถน ามาสร้างผลงานศิลปะและไดค้ะแนนท่ี
สูงข้ึน และอีกประการหน่ึง จากการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ไดต้รวจสอบ
แล้ว มีค่า IOC ตั้งแต่ .66 – 1.00  ซ่ึง บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542) ได้กล่าวว่าชุดการสอนหรือชุด
กิจกรรม วา่เป็น ส่ือการสอนชนิดหน่ึงของส่ือประสม (Multi-media) ท่ีจดัข้ึนสาหรับหน่วยการเรียน 
ตามหัวขอ้ เน้ือหา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดรั้บ โดยจดัเอาไว ้เป็น
ชุดๆ แลว้แต่ผูส้ร้างจะท าข้ึน ช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และผูส้อน เกิดความ
มั่นใจท่ีพร้อมจะสอน และ Gordon (1961) กล่าวว่าการใช้ซินเนคติกส์ในการพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กนกัเรียน โดยจะใช้การเปรียบเทียบหรืออุปมาเป็นส าคญั นกัเรียนจะเกิดความ
สนุกสนานกบัความคิดเปรียบเทียบเกิดผอ่นคลายจนสามารถนาการอุปมาเปรียบเทียบเหล่านั้นมาใช้
แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ สอดคล้องกับงานวิจยัของ ลัดดา พลหาญ (2550, 
บทคดัยอ่)ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรายวิชาภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 88.78/90/33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ในงานทศันศิลป์ โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ จ านวน 30 คน จากแบบฝึก แบบทดสอบ และผลงานศิลปะ ใน
ชุดกิจกรรม พบวา่มีนกัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 80  ท่ีก าหนดไว ้จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
และไม่ผ่านเกณฑ์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 จากแบบทดสอบ มีนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.00 และไม่ผา่นเกณฑ ์6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  และจากผลงานศิลปะ นกัเรียนผา่น
เกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และพบว่าเม่ือเปรียบเทียบจากแบบฝึก 1-4 ในชุดกิจกรรม พบว่า
นกัเรียนมีความคิดริเร่ิม เป็นล าดบัท่ี 1 นกัเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 คิด
ยืดหยุ่น เป็นล าดบัท่ี 2 นกัเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 คิดคล่องแคล่วและ
คิดละเอียดลออ เป็นล าดับท่ี 3 นักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และเม่ือ
เปรียบเทียบจากแบบทดสอบ 1-4 ในชุดกิจกรรม พบวา่นกัเรียนมีความคิดคล่องแคล่ว เป็นล าดบัท่ี 1 
นกัเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 คิดริเร่ิม เป็นล าดบัท่ี 2 นกัเรียนผ่านเกณฑ์
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 คิดยดืหยุน่ เป็นล าดบัท่ี 3 นกัเรียนผา่นเกณฑจ์ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.33 คิดละเอียดลออ เป็นล าดบัท่ี 4 นกัเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00เม่ือเปรียบเทียบแบบฝึก แบบทดสอบ และผลงานศิลปะ จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการคิดสร้างสรรคเ์พิ่มข้ึนสูงตามล าดบั สุดทา้ยนกัเรียนทุกคนสามารถสร้างผลงาน
ศิลปะไดผ้่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้และนกัเรียนมีความสามารถสูงในการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์ มีคะแนนตั้งแต่ 80 ข้ึนไป ทั้งแบบฝึกและแบบทดสอบ เน่ืองจากถา้นกัเรียน
มีคะแนนแบบฝึกสูงบางคนคะแนนทดสอบก็สูงตามดว้ย แต่ในขณะเดียวกนันกัเรียนท่ีมีคะแนน
แบบฝึกสูง แต่มีคะแนนแบบทดสอบน้อยกว่า อาจเกิดจากแบบทดสอบท่ียากกว่าแบบฝึก  ซ่ึง 
Gordon (1961) สรุปไดว้า่ กระบวนการซินเนคติกส์ (Synectics) หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนดว้ยวธีิการเช่ือมโยงท่ีแตกต่างกนัหรือไม่เก่ียวขอ้งกนัเขา้
ดว้ยกนั โดยใชก้ระบวนการเปรียบเทียบ เพื่อช่วยในการสร้างผลงานท่ีสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ไม่ซ ้ า
เดิม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แคทลียา ปักโคทานงัและ จุมพล ราชวิจิตร (2556 : บทคดัยอ่) การ
วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้การสอนท่ีส่งเสริม 
ความคิดสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  สรุปผลการวิจยัพบวา่  ผา่นเกณฑ์ร้อยละ  
70  โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ  76.63  และมีนกัเรียนผา่นเกณฑ์จ านวน 11 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  91.67  ซ่ึงผา่นเกณฑร้์อยละ  80  ท่ีก าหนดไว ้  

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในงานทศันศิลป์ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบซิ
นเนคติกส์ พบว่าภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.70 S.D. = 0.50)  เม่ือ
พิจารณารายดา้น ดา้นเน้ือหาของชุดกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นผูส้อน มีความพึง
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พอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.59 S.D. = 0.55, Mean = 4.69 S.D. = 0.47 Mean = 4.82 S.D. 
= 0.45) ตามล าดบั ซ่ึงสง่า (2540) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจไวว้า่ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายท่ีได้รับผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แคทลียา ปักโคทานงัและ จุมพล ราชวิจิตร (2556 : บทคดัย่อ) การวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะโดยใช้การสอนท่ีส่งเสริม 
ความคิดสร้างสรรคส์ าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  สรุปผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะท่ีใช้ การสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี1 ในด้านพฒันาการทางอารมณ์และการเรียนรู้ด้านกิจกรรม การเรียนรู้มีด้าน
ครูผูส้อน  นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย ใช้การสอนท่ี
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้ง  3 ดา้น  โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.57  ในระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด และ สายใจตะพองมาตร และวิสูตร โพธ์ิเงิน (2558 : ออนไลน์)การพฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 1. ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซินเนค
ติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย มีค่าน ้าหนกัคะแนนในระดบัมาก 2. ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค ์มีค่า
น ้าหนกัคะแนนในระดบัมาก 3. ความพึงพอใจของนกัเรียน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

9. ข้อค้นพบจากงานวจิัยคร้ังนี ้
9.1 ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างและพฒันาได ้ถา้นกัเรียนไดรั้บการฝึกฝนท่ีเป็น

ล าดบัขั้นตอน 
9.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ท าให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น สร้าง

แรงบนัดาลใจในการท างานศิลปะ เกิดขอ้ซกัถามในกิจกรรมในคร้ังต่อไป 
9.3 งานศิลปะไม่มีรูปแบบตายตวั ถึงแมว้า่นกัเรียนบางคนไม่ไดมี้ทกัษะการวาดภาพท่ีดี 

แต่ทุกคนก็ลว้นมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สามารถแสดงออกโดยการส่ือความหมายจากผลงานได ้
9.4 ผลงานจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ทั้งหมด 5 ช้ิน สามารถบอกเล่า

เร่ืองราวท่ีต่อเน่ือง และเห็นถึงพฒันาการทางดา้นศิลปะของนกัเรียน  
 

10. ข้อเสนอแนะ 
10.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใชง้าน 
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1) ชุดกิจกรรม แต่ละชุดมีเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีค่อนขา้งมาก ควรก าหนด และ
ควบคุมเวลาใหเ้หมาะสม  

2) ในแต่ละขั้นตอนของชุดกิจกรรม ครูผูส้อนพยายามเนน้ใชก้ารเรียนรู้แบบซิ
นเนคติกส์วา่มีลกัษณะอยา่งไร ทั้งน้ี ครูผูส้อนตอ้งไม่เป็นผูช้ี้น าความคิดมากเกินไป จนท าให้
นกัเรียนไม่เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรคผ์ลงานได ้

10.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวจิยัต่อไป 
พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรคใ์นงาน

ทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นมธัยมท่ี 1 หรือ 2 
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