
 ง 

53901305:  สาขาวชิาทศันศิลป์ศึกษา 
ค าส าคญั: แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเอง / ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 ธนิตย ์เพียรมณีวงศ:์  การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ .    อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์:   อ.ดร.วสูิตร  โพธ์ิเงิน, รศ.ศิริพงศ ์ พยอมแยม้ และ ศ.พิษณุ  ศุภนิมิตร.  209 หนา้. 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อศึกษาและพฒันาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเอง  
ทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ในรายวชิาศิลปะพื้นฐานส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ
และองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  3)  เพื่อศึกษาผลงานทศันศิลป์ของนกัเรียน หลงัการใช้แบบฝึกทกัษะดว้ย
ตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใชแ้บบฝึก
ทกัษะของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์      
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ  ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2556  จ  านวน 30 คน โดยการเลือกแบบวิธีการสุ่ม cluster random sampling (วิธีการสุ่มแบบยกกลุ่ม)   เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั ไดแ้ก่  1) แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ส าหรับนกัเรียน
ระดบัช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาตอนปลาย)  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  3) ผลงานทศันศิลป์ของนกัเรียนหลงัการใช้แบบ
ฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  และ  4) ความพึงพอใจต่อการเรียนแบบ
ฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
  ผลการวจิยั พบวา่ 
 1.  แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ส าหรับนักเรียน
ระดบัช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 94.22/97 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์ 
ท่ีตั้งไว ้  
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  โดยมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  
 3. ผลงานทศันศิลป์ของนักเรียนหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์       
สู่การสร้างงานทศันศิลป์ในภาพรวม อยู่ในระดบัท่ีดีมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 9.76 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.37   
 4. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบ
ศิลป์สู่การสร้างงานทัศนศิลป์ในภาพรวมอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.45 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.59  
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53901305: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORD: THE SKILL PRACTICES / VISUAL ART ELEMENT AND COMPOSITIONS / UPPER 
                        SECONDARY STUDENTS  
   THANIT PIANMANEEWONG: THE DEVELOPMENT OF SELF-STUDY SKILL EXERCISES  
IN VISUAL ART ELEMENT AND COMPOSITIONS FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SAINT 
GABRIEL’S SCHOOL, BANGKOK.   THESIS ADVISOR: WISUD PO-NGERN, Ph.D., ASSIST.PROF. 
SIRIPONG  PAYOMYAM,  AND PROF.PISANU SUPANIMI.  209 pp. 
 

 This research aims 1) to study and develop for an effectiveness of self-study skill exercises  in visual 
art elements and compositions for upper secondary students, 2) to compare students’ learning achievement before 
and after utilizing the skill practices, 3) to study the progress of the students on their visual art work after the use of 
the skill practices, and 4) to investigate the students’ satisfaction after being taught with the skill practices. The 
experimental group consisted of 30 students in Mathayomsuksa 5 of Saint Gabriel’s School, Bangkok. The study 
was conducted within 16 periods, in the second semester of the school year. The instruments of this study were        
1) the skill practices in visual art elements and compositions for secondary school students, 2) learning achievement 
of the students before and after utilizing the skill practice, and 3) the progress of the students on their visual art 
work, and 4) the students’ satisfaction after being taught with the skill practice.  
 The findings of the study were as follows: 
 1. The self-study skill exercises reached the efficiency that compared the percentage of formative 
assessment score = 94.22 with the summative assessment scores = 97 which was higher than the established 
requirement of 80/80. 
 2. The learning achievement scores of the students before and after utilizing the skill practices in 
posttest were significantly higher than pre-test scores at the .05 level. 
 3. The scores of the students’ visual art work after the using the skill practice were at the very high 
level (  = 9.76, S.D. = 0.37). 
 4. The students’ satisfaction towards the skill practices was at the highest level ( = 4.45, S.D. = 
0.59). 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์
อย่างดียิ่ง จาก อาจารย ์ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ท่ีได้ให้ค  าแนะน าจนประสบ
ผลส าเร็จดว้ยดี  รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พยอมแยม้   ศาสตราจารย ์พิษณุ ศุภนิมิต อาจารยท่ี์ปรึกษา 
ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาให้ความรู้และใหค้  าแนะน าขอ้คิดเห็นเป็นท่ีปรึกษาตลอดจนแกไ้ขปรับปรุง
งานวิจยัฉบบัน้ีจนส าเร็จดว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยว์ิสาข ์จติัวตัร์ ท่ีกรุณาเป็นประธานกรรมการ
สอบ  และผูท้รงคุณวฒิุอาจารย ์ดร. วิรัตน์ ป่ินแกว้ ในการตรวจสอบงานวิจยั  

 กราบขอบพระคุณ   อาจารยส์ัญญา สุดล ้าเลิศ    อาจารยฐ์านิศร์  เหมศาสตร์   อาจารย ์
ดร.อภินภศั  จิตรกร    อาจารย ์ดร.น ้ ามนต ์ เรืองฤทธ์ิ  และอาจารยสื์บสกุล ศรัณพฤฒิ   ท่ีกรุณาให้
ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 

 กราบขอบพระคุณ ท่านผูอ้  านวยการ คณาจารย ์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      
ทุกคน ในโรงเรียนเซนตค์าเบรียล ท่ีสละเวลา  อ านวยความสะดวกในการทดลอง และเก็บรวบรวม
ขอ้มูลของผูว้ิจยัเป็นอยา่งดี 

 ขอบคุณ นักศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์ศึกษา คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพแ์ละศึกษาศาสตร์ ทุก ๆ ท่าน ท่ีให้ค  าปรึกษา ตลอดจนช่วยเหลือ อ านวย
ความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ และเป็นก าลงัใจให้แก่ผูว้ิจยัไดต่้อสู้ปัญหา ฝ่าฟันอุปสรรคจนท าให้
งานวิจยัส าเร็จลุล่วงลงดว้ยดี 

  คุณค่าและประโยชน์จากการคน้ควา้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัขอมอบเพื่อละลึกถึงแก่
คุณบิดามารดาผูอ้บรมและมอบมรดกทางปัญญาอนัล ้าค่าแก่ผูว้ิจยั ครู-อาจารย ์พี่นอ้งและเพื่อนๆทุก 
คนท่ีเป็นก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือทุกส่ิงทุกอย่างแก่ผู ้วิจัยมาตลอด และสุดท้ายน้ีผู ้วิจัย
ขอขอบพระคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุก ๆ ท่านท่ีผูว้ิจยัมิไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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