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52751304 : สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 
ค าส าคญั : ชุดการสอน / ศูนยก์ารเรียน / ภาพพมิพแ์กะไมสี้น ้า  
     พงศศ์ิริ   อ่อนค า  :  การพฒันาชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เร่ืองภาพพมิพแ์กะไม ้         
สีน ้ า   ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5.  อาจารยท์ี่ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อาจารยป์ระติมา - 
ธนัยบูรณ์ตระกูล. 264  หนา้ 

     การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ  1) พฒันาชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เร่ืองภาพพิมพ์
แกะไมสี้น ้ า ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80     2) เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองภาพพิมพ์แกะไมสี้น ้ า ของนกัเรียน ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการสอน  3)  เพ่ือ
ศึกษาทกัษะการปฏิบติังานของนักเรียนจากการเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน  เร่ืองภาพพิมพ ์   
แกะไมสี้น ้า ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชเ้กณฑร้์อยละ70   4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เร่ืองภาพพิมพ์แกะไมสี้น ้ า กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในคร้ังน้ี 
คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหนองมะสงั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี  ท่ีก าลงัศึกษา
ในภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2554 จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  1)  ชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เร่ือง ภาพพิมพ์
แกะไมสี้น ้ า ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง        
ภาพพิมพแ์กะไมสี้น ้า  3) แบบประเมินทกัษะการปฏิบติังานจากการเรียนดว้ยชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน
เร่ืองภาพพิมพแ์กะไมสี้น ้า  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
เร่ืองภาพพิมพแ์กะไมสี้น ้า 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ (%)   ค่าเฉล่ีย (  )   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
และ   t-test   ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เร่ืองภาพพิมพ์แกะไมสี้น ้ า  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 เท่ากบั 81.90/80.67 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดการสอน  พบว่าคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดว้ย  
ชุดการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3.  ทกัษะการปฏิบติังานของนกัเรียนจากการเรียนดว้ยชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เร่ือง
ภาพพิมพแ์กะไมสี้น ้า พบว่า นกัเรียนมีทกัษะการปฏิบติังาน เฉล่ียร้อยละ 79.38 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ร้อยละ 70 

 4. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน เร่ืองภาพพิมพ์แกะไม้    
สีน ้า พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  =4.82) 
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52751304 : MAJOR : VISUAL ARTS  EDUCATION   
KEY WORD : INSTRUCTIONAL PACKAGES/ LEARNING  CENTER / PRINTMAKING 

      PONGSIRI  ONKHAM : THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL 
PACKAGES BY LEARNING  CENTER  ON  WATERCOLOR WOODBLOCK  PRINTMAKING  
FOR  PRATHOMSUKSA  FIVE  STUDENTS.  INDEPENDENT  STUDY ADVISOR : 
ADVISOR’S. PRATIMA  TUNYABOONTRAKUN. 264 pp. 

 
 The purposes of this study  were  to : 1) The development of  the  instructional 

packages by learning center on watercolor woodblock printmaking for prathomsuksa  five  students  
on the efficient of  80/80,  2)  compare the  achievement of  learning  by  the  instructional packages by  
learning  center  on  watercolor   woodblock   printmaking  through using the pre-test  and  the  post-
test,   3) study  the performance  skills of  students  to  the  instructional packages by  learning  center  
on  watercolor   woodblock   printmaking   with a 70 percent,  4) study  the  satisfaction  of  the  
students  through the  instructional packages by  learning  center  on  watercolor   woodblock   
printmaking. The  sample  consisted  of 20 students of prathomsuksa  five    form   1 classrooms  in 
Nongmasang  School,  Laowkhan  District,  Kanjanaburi  Province  during the second  semester of 
2011 academic year. The  sample by Cluster sampling. 

 The instruments used in  this  study were :1) the  instructional packages by  learning 
center on watercolor woodblock printmaking for prathomsuksa five  students, 2) the achievement test  
of learning,   3) the  performance  skills evaluation of  the  students  form  the  instructional packages 
by  learning center on watercolor woodblock printmaking, 4) the  satisfaction evaluation  of  the  
students  form  the  instructional packages by  learning center on watercolor woodblock printmaking 

 The data  were analyzed  by  percentage (%), mean (  ) , standard  deviation (S.D.)      
and  t-test.  The results  were  found 

 1. The  reliability  of the instructional  packages  by  learning  center  on watercolor 
woodblock printmaking for prathomsuksa five students was  81.90/80.67  which  higher  than  the  
limit. 

 2. The  achievement  of  the  students  were  found  that  the  scores  of  post-test   
higher  than  pre-test  at  the   significant  level  .05. 
 3. The  performance  skills of  the  students  to  the  instructional packages by learning  
center  on  watercolor   woodblock   printmaking,  were achieved at 79.38 percent which were higher 
than the  required rate of 70.00 percent. 

 4. The  satisfaction  of  the  students  to  the  instructional packages by  learning  center  
on  watercolor   woodblock   printmaking  were  at  high  level (  =4.82) 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  เพราะไดรั้บความกรุณาจาก อาจารยป์ระ
ติมา  ธันยบูรณ์ตระกูล  ซ่ึงเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นควา้อิสระที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ค  าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู ้วิจัย  รวมทั้ ง   รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ์   พยอมแยม้    
ประธานกรรมการตรวจสอบงานคน้ควา้อิสระฉบับน้ี    และอาจารย ์ ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร  
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  ที่กรุณาใหค้  าปรึกษา  ค  าแนะน า  และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยั  
ส่งผลให้งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความ
กรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงประกอบด้วย อาจารยว์ิมลมาลย ์ ขันธะชวนะ  
อาจารยส์มพิศ  แกว้ภกัดี  ศึกษานิเทศก์สมาน  สาครเสถียรกุล  และ ศึกษานิเทศก์สุภาพ  จดัละ  ที่
กรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญให้ค  าแนะน า ตรวจสอบและแกไ้ขเคร่ืองมือในการวิจยั ในการสร้าง  ชุดการ
สอนแบบศูนยก์ารเรียนเร่ืองภาพพมิพแ์กะไมสี้น ้ าใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาทศันศิลปศึกษาทุกท่านที่ให้ความรู้  ให้ค  าแนะน า
และประสบการณ์อนัมีค่ายิง่แก่ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณเจา้ของหนังสือ วารสาร  เอกสาร และงานวิจยั
ทุกเล่มที่เป็นข้อมูลอันส าคญัในการท าวิจัยในคร้ังน้ี  ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อน และน้อง ๆ รวมถึง
เจา้หน้าที่คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม  และภาพพิมพ ์ และคณะศึกษาศาสตร์ ที่ให้การช่วยเหลือ
ประสานงานต่าง ๆ  ใหค้  าแนะน า และเป็นก าลงัใจตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองมะสงั  และโรงเรียนบา้นตรอก
สะเดา  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทดลองเคร่ืองมือวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั  
ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการวจิยั  จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
บิดา  มารดา  ครูอาจารยท์ี่อบรมสัง่สอน  แนะน า  ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้  าลงัใจตลอดมา 
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