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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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                        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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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระศิลปะ (ทศันศิลป์) เป็นวิชาท่ีประกอบดว้ยภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบติัท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชม
ความงามมีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย  ์ กิจกรรมศิลปะช่วยพฒันา
ผูเ้รียนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียน มีความเช่ือมั่นในตัวเอง อันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ โดยมี
กระบวนการสร้างสรรคอ์ยา่งหลากหลาย การเรียนรู้จะเกิดข้ึนโดยสมบูรณ์ไดต้อ้งข้ึนอยูก่บัการจดั
เน้ือหาสาระและกิจกรรมสอดคลอ้งกบัความถนัด  ความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวน     
การคิด การจดัการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาให้ผูเ้รียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น  และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
ผสมผสานระหวา่งสาระความรู้ต่าง ๆ อยา่งสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา  
 ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม  ส่ือการสอน ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้ง         
8 กลุ่มสาระวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงออก     
อย่างอิสระ มีความรู้ความเขา้ใจ องคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทศันศิลป์  
จากจินตนาการ โดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเ้ทคนิค วิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์  เข้าใจ
ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
(หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 182) 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของหลกัสูตรดงักล่าว ศิลปศึกษาเป็นรายวิชาหน่ึง    
ซ่ึงมีความส าคญัในการช่วยพฒันาคุณสมบัติของผูเ้รียนให้เป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค์ พฒันา
บุคลิกภาพของตนเอง ปลูกฝังให้มีความประณีตละเอียดอ่อน ท าให้สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ      
ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหากบัสงัคม  (เชษฐา  ผาจนัทา, 2541: 4) 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตมนุษย ์กิจกรรมทางศิลปะ ช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการ
ทางศิลปะ  เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระส าคญั  คือ  ทัศนศิลป์  มีความรู้ความเขา้ใจองค์ประกอบศิลป์        
ทศันธาตุ สร้างและน าเสนอผลงานทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
รวมทั้ งสามารถใช้เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล ช่ืนชม ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 1 ) 

 ตามทฤษฎีการเรียน รู้ของไทเลอร์  (Tylor)  ซ่ึงประกอบด้วย 1) ความต่อเน่ือง 
(continuity) หมายถึง ในวิชาทกัษะ ตอ้งเปิดโอกาสให้มีการฝึกทกัษะในกิจกรรมและประสบการณ์
บ่อย ๆ และต่อเน่ืองกนั 2) การจดัช่วงล าดบั (sequence) หมายถึง การจดัส่ิงท่ีมีความง่ายไปสู่ส่ิงท่ีมี
ความยาก ดงันั้น การจดักิจกรรมและประสบการณ์ จึงควรให้มีการเรียงล าดบัก่อนหลงั เพื่อให้ได้
เรียนเน้ือหาท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน และ 3) บูรณาการ (integration) หมายถึง การจดัประสบการณ์จึงควรเป็น
ในลกัษณะท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้พิ่มพูนความคิดเห็นและไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั เน้ือหา   
ท่ีเรียนเป็นการเพิ่มความสามารถทั้ งหมดของผูเ้รียนท่ีจะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์     
ต่าง ๆ กนั ประสบการณ์การเรียนรู้จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพนัธ์ (interaction) ระหว่างผูเ้รียนกบั
สถานการณ์ท่ีแวดลอ้ม (Tylor, 2012) 

 กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระศิลปะ (ทศันศิลป์) เป็นวิชาท่ีประกอบดว้ยภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบติัท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชม
ความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า  ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์กิจกรรมศิลปะช่วยพฒันา
ผูเ้รียนทั้ งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได ้โดย
มีกระบวนการอยา่งสร้างสรรค ์อยา่งหลากหลาย การเรียนรู้จะเกิดข้ึนโดยสมบูรณ์ไดต้อ้งข้ึนอยูก่บั
การจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความถนัด ความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจดัการเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตใ์ชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาให้
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ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ผสมผสานระหว่างสาระความรู้ต่าง ๆ 
อยา่งสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา  
 การเรียนศิลปะมีคุณค่าและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต ดงันั้นการเรียนรู้ศิลปะ   
จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนอยา่งเขา้ใจ การสร้างความกระจ่างชดั และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูเ้รียน  
พื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับการเรียนรู้สาระวิชาทศันศิลป์ คือความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองทศันธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์ กล่าวคือ 
 ทศันธาตุ (visual element) คือ ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น จุด เส้น รูปร่างรูปทรง น ้าหนกั
พื้นผิว สีและท่ีว่าง ความคิดหรือความรู้สึกท่ีมีอยูใ่นงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีการรับสัมผสั
ความเขา้ใจไดด้ว้ยการมองเห็น เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ ์ประยุกต์
ศิลป และงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีส่วนการใชป้ระสาทสัมผสัทางตาในการท าความเขา้ใจกบั
ผลงานประเภทดังกล่าวนั้น มีรูปแบบการแสดงออกท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายจากการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในยุคปัจจุบนั  ส่ิงดงักล่าวเป็นการแสดงความเช่ือมโยงท่ีเป็นส่วนเดียวกนัคือผลงาน
ทางดา้นทศันศิลป์กบัทศันธาตุต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนผลงาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูท่ี้จะแสดงออกในผลงาน
ต่าง ๆ นั้น ตอ้งการใชท้ศันธาตุตวัใดในการขบัเคล่ือนผลงานของตนเองจากความถนัด ความคิด 
ความรู้สึกตลอดจนการแสดงออกตามลกัษณะเฉพาะตน 
 องคป์ระกอบศิลป์ (composition)  คือ การน าส่วนต่าง ๆ ทางทศันธาตุมาจดัวางผา่นส่ือ
ลกัษณะทางความคิด ความรู้สึกและการแสดงออก ซ่ึงจะมีอยูใ่นผลงานทางทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ 
โดยตวัเองอยู่แลว้ เช่น การซ ้ า จงัหวะ ลวดลาย  การลดหลัน่ ทิศทาง ความกลมกลืน การตดักัน 
ความสมดุลและเอกภาพ ดงันั้น แนวความคิด ความรู้สึกและการแสดงออกนั้น จึงเป็นหน่วยทาง
ทศันธาตุท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในความสัมพนัธ์กบัการแสดงออกทางดา้นองคป์ระกอบ 
(การจดัวาง) ซ่ึงจะส่งผลต่อการน าทศันธาตุตวัอ่ืน ๆ มาใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวความคิด 
ความรู้สึกและการแสดงออกในลกัษณะเฉพาะตนผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ต่อไป 
 โดยความส าคญัจากความรู้ความเขา้ใจทางดา้นทศันธาตุและทางดา้นองคป์ระกอบนั้น 
จึงเป็นพื้นฐานส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ และท าความเขา้ใจในคุณค่า
กบัผลงานทางทศันศิลป์ตลอดจนการน าไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัการแสดงออกทางศิลปะใน
โอกาสต่าง ๆ ต่อไป 

 ดงันั้น การจดักิจกรรมดา้นทศันศิลป์ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
กับการเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผูเ้รียนได้เติบโตเต็มศักยภาพและเพื่อเป็น       
การรองรับการพฒันาและส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะ เก่ง ดี มีสุข 
เป็นเป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษาในปัจจุบนัท่ีเนน้ผูเ้รียน (สมชาย แกว้ประกอบ, 2553: 2) 
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 ลักษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในด้านต่าง ๆ จากการการเรียนรู้วิชาศิลปะ ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงมีการวิเคราะห์และล าดบัถึงความส าคญัของประเดน็ต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 

 กระบวนการเรียนรู้นั้ น  ควรมีหลักวิชาการ  มีเสรีภาพ   กล้าคิด  กล้าสร้างสรรค ์        
บูรณาการ กระตุน้ให้ผูเ้รียน อยากร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ควบคู่คุณธรรม มีคุณภาพน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตและสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข (เปาโล แฟรร์, เขียน 
และสดใส ขนัติวรพงศ,์ แปล, 2548) 

 พิลเลย ์(2002, อา้งถึงใน เจอรัลด์ ดบัเบิลยู ฟราย, 2546: 16) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ก็คือ ครู ครูตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นความคิดรวบยอด
หลกัการ กระบวนการในการจดัการเรียนการสอนแนวใหม่ ท่ีเนน้ว่าตอ้งใชรู้ปแบบการเรียนรู้ดว้ย
วิ ธีการอันหลากหลาย  (distributed learning model) โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนอันมากมาย
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและมีพลวตั ไม่มีสูตรส าเร็จใด ๆ เพียงสูตรเดียว
ในการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

 การจดัเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจ
ในจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาส าหรับวยัรุ่นท่ีมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ โดยครูศิลปะ 
จะตอ้งศึกษาแลว้หาวิธีจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการทุกอยา่ง
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาซ่ึงเป็นวยัรุ่นไดเ้พราะหากสามารถพฒันาผูเ้รียนในวยัน้ีดว้ยศิลปะได ้
นักเรียนท่ีผลิตออกมาจะเป็นผลผลิตท่ีทรงคุณค่าประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้คู่
คุณธรรมเพื่อมนุษยจ์ะไดอ้ยูร่่วมกนัใน สงัคมอยา่งสนัติสุข (วฒิุ วฒันสิน, 2546: ออนไลน)์ 

 จากท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาและพฒันาสร้างแบบฝึกทกัษะทางทศันศิลป์
ท่ีพฒันากระบวนการรับรู้ทางศิลปะ ในทศันธาตุต่าง ๆ และองคป์ระกอบศิลป์นั้น มีความเหมาะ
ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในช่วงชั้นท่ี 4 ซ่ึงนักเรียนสามารถฝึกฝนเร่ืองการรับรู้ทาง
ศิลปะไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดจ้ริงโดยการน าทฤษฏีต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึกมาเป็นตวัก าหนดการออกแบบของแบบฝึกเพื่อพฒันาการรับรู้ทาง
ศิลปะแต่ละชุด เพื่อครูผูส้อนสามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน  และเป็นแนวทางในการ
สร้างส่ือการเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ทางดา้นศิลปะท่ีส่งผลท าใหเ้กิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อการพฒันากระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ต่าง ๆ ส าหรับนกัเรียนใน
การเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี 4 ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาและพฒันาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ

และองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย    

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ
ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

 3.  เพื่อศึกษาผลงานทศันศิลป์ของนักเรียน หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใชแ้บบฝึกทกัษะของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

 

สมมติฐำนของกำรวจิัย 
  1. แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงาน 

ทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นท่ี 4) มีประสิทธิภาพ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  ด้วยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองในการเรียนรู้
ศิลปะโดยทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3.  ผลงานทศันศิลป์ของนักเรียน หลงัการใช้แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ 
และองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ระดบัคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 
 4.  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ ศิลปะโดย      
ทศันธาตุสู่งานทศันศิลป์ในระดบัมาก 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

     1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ช่วงชั้ นท่ี 4) 
โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ  แผนการเรียนวิทย-์คณิต 214 คน  แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ
115 คน แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 27 คน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี 2 จ  านวน 350 คน 
    1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ช่วงชั้นท่ี 4) 
แผนการเรียนวิทย-์คณิต/แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ/แผนการเรียนศิลป์-ภาษา โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 
กรุงเทพฯ  ปีการศึกษา  2556 ภาคเรียนท่ี 2  จ  านวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ cluster random 
sampling (วิธีการสุ่มแบบยกกลุ่ม) 
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 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
      2.1 ตวัแปรตน้ (independent variables) คือ  
          การเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่
การสร้างงานทศันศิลป์ 
   2.2  ตวัแปรตาม (dependent variables) คือ 
        2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ
และองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
            2.2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางทกัษะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยแบบ
ฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
   2.23 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทาง     
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

 3.  ระยะเวลาในการทดลอง 
  ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ใชเ้วลาในการทดลอง
สัปดาห์ละ 2 คาบคาบละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน 

4. เน้ือหา  
  วิชาท่ีใชใ้นการศึกษาเน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคน้ควา้ คือ เน้ือหา  การเรียนรู้จาก 

ทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์ สู่การสร้างงานทศันศิลป์โดยการแบ่งตามหัวขอ้ในเน้ือหาทาง  
ทศันธาตุ  ประกอบดว้ยเร่ือง  1) จุด  2) เส้น  3) รูปร่าง รูปทรง  4) น ้ าหนัก  5) พื้นผิว  6) สี และ           
7) ท่ีวา่ง โดยในแต่ละหวัขอ้จะประกอบไปดว้ย 2 ตอนหลกั ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ความรู้เร่ืองทศันธาตุ และองคป์ระกอบศิลป์ 
     1.1 ท่ีมาของทศันธาตุในหน่วยต่าง ๆ 

1.2 ลกัษณะรูปแบบ ความส าคญัและวิธีการน าไปใช ้
1.3 ความสัมพนัธ์ของทศันธาตุกบัองคป์ระกอบศิลป์ 

  ตอนท่ี 2  การฝึกปฏิบติัสร้างผลงานทศันศิลป์ในหน่วยการเรียนรู้ เนน้การบูรณาการ
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์เพื่อน าไปสู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวจิัย 
        ในการศึกษาเร่ืองผลการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเซนต์
คาเบรียล กรุงเทพฯ  โดยการใช้แบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่   
การสร้างงานทศันศิลป์แบบฝึกทกัษะ มีดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.  แบบฝึกทกัษะ  (สุนนัทา สุนทรประเสริฐ, 2543: 57-59)   มีส่วนประกอบของแบบ
ฝึกทกัษะท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
  1.1 คู่มือการใช้แบบฝึก เป็นเอกสารส าคญัประกอบการใช้แบบฝึกว่าเพื่ออะไร  
และมีวิธีการใช้อย่างไร  เช่น  ใช้งานฝึกท้ายบทเรียน  ใช้เป็นการบ้าน  หรือสอนซ่อมเสริม              
ควรประกอบดว้ยส่วนประกอบของแบบฝึก จะระบุวา่ในแบบฝึกน้ี มีแบบฝึกทั้งหมดก่ีชุด อะไรบา้ง 
และมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ หรือไม่ เช่น แบบทดสอบหรือแบบบนัทึกผลการประเมิน 
   1.1.1 ส่ิงท่ีครูหรือนักเรียนต้องเตรียม  (ถ้ามี) จะเป็นการบอกให้ครูหรือ
นกัเรียนเตรียมตวัใหพ้ร้อมล่วงหนา้ก่อนเรียน 
   1.1.2 จุดประสงคใ์นการใชแ้บบฝึก 
   1.1.3 ขั้นตอนการใช้ บอกหัวขอ้ตามล าดับการใช้ และการเขียนในรูปของ
แนวการสอนหรือแผนการสอนจะชดัเจนยิง่ข้ึน 
   1.1.4 เฉลยแบบฝึกหดัในแต่ละชุด 
  1.2  แบบฝึกเป็นส่ือท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีถาวร 
มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
   1.2.1 ช่ือชุดฝึกในแต่ละชุดยอ่ย 
   1.2.2 จุดประสงค ์
   1.2.3 ค าสัง่ 
   1.2.4 ตวัอยา่ง 
   1.2.5 ชุดฝึก 
   1.2.6 ภาพประกอบ 
    1.2.7 ขอ้สอบก่อนและหลงัเรียน 
   1.2.8 แบบประเมินบนัทึกผลการใช ้
 2.  หลกัสูตรกลุ่มสาระศิลปะ (ทศันศิลป์) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 ช่วงชั้นท่ี 4 
  มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ   
ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 4 - 6 1. วิเคราะห์การใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบใน

การส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ 
 ทศันธาตุและหลกัการออกแบบ 

 2. บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์ 
โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์  

 ศพัทท์างทศันศิลป์ 

 3. วิเคราะห์การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และเทคนิคของ
ศิลปินในการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

 วสัดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิน  
ในการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

 4. มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์ และ
กระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทศันศิลป์ 

 เทคนิค  วสัดุ  อุปกรณ์ กระบวนการ 
ในการสร้างงานทศันศิลป์ 

 5.  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเนน้
หลกัการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

 หลกัการออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ดว้ยเทคโนโลย ี

 6. ออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะกบัโอกาสและ
สถานท่ี 

 การออกแบบงานทศันศิลป์ 

 7. วเิคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินใน 
การเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเน้ือหา เพื่อ
สร้างสรรคง์าน 

  จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้
วสัดุ  อุปกรณ์  เทคนิคและเน้ือหาใน 
การสร้างงานทศันศิลป์ 

 8. ประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์ โดยใชท้ฤษฎีการ
วิจารณ์ศิลปะ 

  ทฤษฎีการวจิารณ์ศิลปะ 

 9. จดักลุ่มงานทศันศิลป์เพื่อสะทอ้นพฒันาการและ
ความกา้วหนา้ของตนเอง 

  การจดัท าแฟ้มสะสมงานทศันศิลป์ 

 10. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจาก
แนวคิดและวธีิการสร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 

  การสร้างงานทศันศิลป์จากแนวคิดและ
วิธีการของศิลปิน 

   

  มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ
สากล 
 

ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. 4 - 6 1. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบ

ตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก 
 งานทศันศิลป์รูปแบบตะวนัออกและ
ตะวนัตก 

 2. ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง และบรรยาย
ผลตอบรับของสังคม 

 งานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 

  3. อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่ง
ประเทศท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ในสังคม 

  อิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่งประเทศ
ท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ 
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 3.  ทฤษฎีการเรียนรู้  ไทเลอร์ (Tylor) 

  3.1 ความต่อเน่ือง (continuity) ในวิชาทกัษะ ตอ้งเปิดโอกาสให้มีการฝึกทกัษะใน
กิจกรรมและประสบการณ์บ่อย ๆ และต่อเน่ืองกนั 

  3.2  การจัดช่วงล าดับ (sequence)  การจัดส่ิงท่ีมีความง่าย ไปสู่ส่ิงท่ีมีความยาก 
ดงันั้นการจดักิจกรรมและประสบการณ์ ใหมี้การเรียงล าดบัก่อนหลงั เพื่อใหไ้ดเ้รียนเน้ือหาท่ีลึกซ้ึง
ยิง่ข้ึน 

  3.3  บูรณาการ (integration) การจดัประสบการณ์จึงควรเป็นในลกัษณะท่ีช่วยให้
ผูเ้รียน ไดเ้พิ่มพูนความคิดเห็นและไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั เน้ือหาท่ีเรียนเป็นการเพิ่ม
ความสามารถทั้งหมดของผูเ้รียนท่ีจะไดใ้ชป้ระสบการณ์ไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ กนั ประสบการณ์
การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพนัธ์ (interaction) ระหวา่งผูเ้รียนกบัสถานการณ์ท่ีแวดลอ้ม 
 4.  ทศันธาตุ คือ  

  4.1 จุด (point) เป็นทศันธาตุเบ้ืองตน้ของการเห็น มีมิติเป็นศูนย ์ไม่มีความกวา้ง 
ยาว หรือความลึก   

  4.2 เส้น (line) จุดท่ีต่อกนัในทางยาว หรือร่องรอยของจุดท่ีเคล่ือนท่ีไป มีมิติเดียว 
คือ ความยาว ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขตของท่ีว่าง ขอบเขตของส่ิงของ ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขต
ของน ้ าหนัก ขอบเขตของสี ขอบเขตของกลุ่มรูปทรงท่ีรวมกันอยู่ และเป็นแกนโครงสร้างหรือ
รูปทรง   

  4.3  รูปร่าง รูปทรง (shape/form) คือ รูปร่างแสดงเป็นภาพ 2 มิติ ไม่มีปริมาตร 
รูปทรงแสดงเป็นภาพ 3 มิติ มีปริมาตรทั้งสัมผสัได ้และให้ความรู้สึกว่ามีความกวา้ง ยาว และลึก
หรือหนา  

  4.4  น ้ าหนัก (value) คือ ความอ่อนแก่ ของบริเวณท่ีสว่าง และบริเวณท่ีมืด หรือ
ความอ่อนแก่ของสีด า หรือมีสีอ่ืนท่ีระบายลงไป น ้ าหนักให้ปริมาตรแก่รูปทรง และให้ความรู้สึก
หรืออารมณ์ดว้ยการประสานกนัของตวัมนัเอง น ้ าหนกัมีสองมิติ คือ ความกวา้งกบัความยาว  

  4.5  พื้นผิว (texture) คือ ลกัษณะภายนอกของวตัถุต่าง ๆ ท่ีสัมผสัรับตอ้งได ้หรือ
มองแลว้เกิดความรู้สึก   

  4.6  สี (color) คือ แสงส่องกระทบวตัถุและสะทอ้นคล่ืนแสงบางส่วนเขา้ตา  ซ่ึง
วตัถุมีคุณสมบติัการดูดกลืนและสะทอ้นแสงไดจ้ะแตกต่างกนัตามลกัษณะวตัถุนั้น ๆ 

  4.7  ท่ีว่าง (space) คือ บริเวณท่ีไม่มีอะไรเลย เป็นพื้นท่ีว่างเปล่า หรือพื้นท่ีว่าง
ระหวา่งรูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ สี ฯลฯ 
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 5. องคป์ระกอบศิลป์ 
  5.1  การซ ้ า (repetition) เกิดจากองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัตั้งแต่ 2 หน่วย
ข้ึนไปวางอยูใ่นท่ีวา่ง มีท่ีวา่งคัน่อยูร่ะหวา่งหน่วยโดยใชท้ศันธาตุ   
  5.2  จังหวะ (rhythm) เกิดจากการซ ้ ากันอย่างต่อ เน่ื องและมี เอกภาพของ
องคป์ระกอบพื้นฐานท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั ตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึนไปบนท่ีวา่ง 
      5.3  ลวดลาย (pattern) คือ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบซ ้ า ๆ กันอย่างเป็น
จงัหวะท าใหเ้กิดลกัษณะเฉพาะของตวังาน ท าใหง้านมีเอกภาพและความกลมกลืน 

  5.4  การลดหลัน่ (gradation) การจดัล าดบัขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของทศันธาตุให้
เกิดการเปล่ียนแปลงไปตามล าดบั  

  5.5  ทิศทาง (direction) หมายถึงความรู้สึกเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากทศันธาตุในงาน
ศิลปะ ท่ีชกัน าสายตาใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหวไปตามทิศทางท่ีศิลปินตอ้งการ 
  5.6  ความกลมกลืน (harmony) หมายถึง การน าทศันธาตุท่ีมีความคล้ายคลึงกนัมา
จดัวางอยา่งสมัพนัธ์กนัเกิดการประสานกนัอยา่งเหมาะสมและลงตวัในผลงาน 
  5.7  การตดักัน (contrast) หมายถึง การจดัทศันธาตุพื้นฐานท่ีมีคุณสมบติัต่างกัน   
มาไวด้ว้ยกนัท าใหเ้กิดความขดัแยง้ ความแตกต่างกนันั้นมีหลายระดบัจนท าใหง้านเกิดความขดัแยง้
ไม่เป็นระเบียบ และสามารถสร้างจุดเด่นของความสนใจได ้
  5.8  ความสมดุล (balance) หมายถึง ความเท่ากันในน ้ าหนักส่ิงต่าง ๆ ระหว่าง         
2 ส่วน 
  5.9  เอกภาพ (unity) หมายถึง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ประกอบดว้ย ดุลยภาพ 
การรวมตวั และความเป็นระเบียบของทศันธาตุในงานศิลปะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1. แบบฝึกทกัษะ (สุนนัทา สุนทรประเสริฐ, 2543)  
    แบบฝึกทกัษะ (การเรียนรู้แบบน าตนเอง Knowles, 1975)  
2. หลกัสูตรกลุ่มสำระศิลปะ (ทศันศิลป์) (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ช่วงชั้นท่ี 4 
3. ทฤษฏีกำรเรียนรู้  ไทเลอร์ (Tylor)  

    3.1 ความต่อเน่ือง (continuity) 

    3.2 การจดัช่วงล าดบั (sequence) 
    3.3 บูรณาการ (integration) 
4. ทศันธำตุ (ชลูด น่ิมเสมอ, 2534  และฉตัรชยั อรรถปักษ,์ 2550) 
    4.1จุด (point)  
    4.2 เส้น (line)  
    4.3 รูปร่าง รูปทรง (shape/form)  
    4.4 น ้าหนกั (value)  
    4.5 พื้นผวิ(texture)  
    4.6 สี (color)  
    4.7 ท่ีวา่ง (space)  
5. องค์ประกอบศิลป์ (ฉตัรชยั อรรถปักษ,์ 2550 และเลอสม สถาปิตานนท,์ 
2540) (คณะกรรมการนกัศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวทยาลยัศิลปากร, 2539) 
     5.1 การซ ้ า (repetition)  
     5.2 จงัหวะ (rhythm)  
     5.3 ลวดลาย (pattern)   
     5.4 การลดหลัน่ (gradation)  
     5.5 ทิศทาง (direction)  
     5.6 ความกลมกลืน (harmony)  
     5.7 การตดักนั (contrast)  
     5.8 ความสมดุล (balance)  
     5.9 เอกภาพ (unity) 
 

แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง 
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 
สู่งานทศันศิลป์ของนกัเรียน 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5 (ช่วงชั้นท่ี 4) 

 

 

 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบฝึก

ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ

องคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์  

2. ผลงานทศันศิลป์ของนกัเรียน

หลงัจากเรียนจบดว้ยแบบฝึกทกัษะ

ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ

องคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ 

3. ความพึงพอใจหลงัจากเรียนจบ

ดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง

ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 

สู่งานทศันศิลป์ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.  แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเอง หมายถึง ชุดการเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะไดด้ว้ยตนเอง    
ท่ีผูว้ิจัยพัฒนาข้ึนประกอบด้วยคู่มือในการเรียนรู้เน้ือหาเร่ืองทัศนธาตุและแบบฝึกสร้างงาน
ทศันศิลป์                
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง คะแนนจากแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
ภาคทฤษฎีเร่ืองทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์  
 3. ผลระดบัคะแนนของผลงานทศันศิลป์ หมายถึง ผลคะแนนจากกประเมินผลงาน
ทศันศิลป์หลงัจากใชแ้บบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ ฯ 
 4.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ หมายถึง ความคิดเห็นหรือหรือความรู้สึกท่ีมีต่อ      
การเรียนหรือการท างานทางศิลปะโดยใช้แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบ
ศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
              5.  ประสิทธิภาพของแบบฝึก  หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแบบฝึก ซ่ึงเป็น
อตัราส่วนระหวา่งประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลพัธ์โดยถือเกณฑ ์80/80 
เกณฑ์ 80 ตวัแรก หมายถึง ค่าเฉล่ียของการท าแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียนของผูเ้รียนทั้งกลุ่ม โดย
คะแนนท่ีไดจ้ากการวดัผล มาค านวณหาค่าร้อยละ (ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 80 ข้ึนไป)  เกณฑ์ 80 ตวัหลงั
หมายถึง ค่าคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน (post-test) ของการท าแบบทดสอบของผูเ้รียนทุกคน
โดยน าคะแนนท่ีไดม้าค านวณหาค่าร้อยละ (ค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ั้งแต่ 80% ข้ึนไป) 
               6.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนท่ี 2  
(แผนการเรียนวิทย-์คณิต/ศิลป์-ค านวณ/ศิลป์-ภาษา) โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ   
  7.   ทศันศิลป์ หมายถึง ศิลปะท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยสายตา หรือประสาทสัมผสัทางตา
จากการมองเห็น โดยแสดงออกเป็นผลงานวิจิตรศิลป์ และงานประยกุตศิ์ลป์ 

 8.  ทศันธาตุในงานศิลปะ หมายถึง ส่วนประกอบทางการมองเห็นและเป็นพื้นฐานใน
การสร้างงานศิลปะท่ีประกอบดว้ย 1) จุด (point) 2) เส้น (line) 3) รูปรูปร่าง รูปทรง (shape/form)  
4) น ้ าหนกั (value) 5) พื้นผวิ (texture) 6) สี (color)  และ 7) ท่ีวา่ง (space)   
        9.  องคป์ระกอบศิลป์ หมายถึง การน าส่วนประกอบ (องคป์ระกอบ) ทางทศันธาตุท่ีใช้
ในการสร้างสรรคง์านศิลปะและการออกแบบต่าง ๆ มารวมเขา้ดว้ยกนัอยา่งพอเหมาะลงตวัและเกิด
เป็นผลงานข้ึน โดยมีหลกัการดงัน้ี 1) การซ ้ า (repetition) 2) จงัหวะ (rhythm) 3) ลวดลาย (pattern) 
4) การลดหลั่น (gradation) 5) ทิศทาง (direction) 6) ความกลมกลืน (harmony) 7) การตัดกัน 
(contrast) 8) ความสมดุล (balance) และ 9) เอกภาพ (unity) 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เพื่อไดแ้บบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงาน 

ทศันศิลป์ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
       2.  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะจากแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ
และองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

 3.  เพื่อพฒันาผลงานทศันศิลป์ของนักเรียนหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานศิลปะ 

     4. เพื่อรู้ถึงความพึงพอใจจากการใช้แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 

      การวิจยัเร่ือง แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์ส าหรับนักเรียน    
ช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ   
            ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการท าวิจยัต่าง ๆ โดย
เรียบเรียงและก าหนดประเดน็การศึกษาดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551: สาระทศันศิลป์ 
 2. ทศันศิลป์ 
 3. ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 
 4. ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
 5. การเรียนการสอนความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 6. ทฤษฏีการเรียนรู้ (ทกัษะ) 
 7. ชุดฝึกทกัษะดว้ยตนเอง 
 8. เทคนิคการจดักลุ่มสนทนา (focus group discussion) 
 9. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551: สาระทศันศิลป์ 
 ความน า 
 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
ใหเ้ป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)  พร้อมกนัน้ีไดป้รับ
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษาไดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542) 
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 วสัิยทศัน์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ
ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลเมืองท่ียึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
 หลกัการ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐาน   
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม     
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

 2.   เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ 

 3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วม ในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

 4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และ    
การจดัการเรียนรู้ 

 5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษา ส าหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา             
มีความสุขมีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบั
ผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยี และ
มีทกัษะชีวิต 
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 3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
 4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 
 สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

 1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้งตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

 2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่างๆท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และ
การอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม    
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ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสารการท างาน การแกปั้ญหา อยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 

 1.  รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์
 2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3.  มีวินยั 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
 6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 9.  ปลอดส่ิงเสพติด (โรงเรียนเซนตค์าเบรียล) 
    10. รักและภาคภูมิใจในสถาบนัการศึกษา (โรงเรียนเซนตค์าเบรียล) 

 ระดับการศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) การศึกษาระดับน้ีเน้นการ

เพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเ้รียนแต่ละคนทั้ งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและ      
การประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้ า และผูใ้หบ้ริการ
ชุมชนในดา้นต่าง ๆ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้
ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์จินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมี
คุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย ์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้ 
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 เรียนรู้อะไรในศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
แสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ 

  ทศันศิลป์ มีความรู้ความเขา้ใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอ
ผลงานทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเ้ทคนิค
วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์  ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม  เห็นคุณค่างาน
ศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั   

 

สาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้/สาระท่ี 1 ทศันศิลป์ 

 มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพัน ธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และ
วฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

 จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
   รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทศันธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือความหมาย สามารถ
ใช้ศพัท์ทางทัศนศิลป์ อธิบายจุดประสงค์และเน้ือหาของงานทศันศิลป์ มีทกัษะและเทคนิคใน     
การใช้วสัดุ อุปกรณ์และกระบวนการท่ีสูงข้ึนในการสร้างงานทัศนศิลป์ วิเคราะห์เน้ือหาและ
แนวคิด เทคนิควิธีการ การแสดงออกของศิลปินทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ 
ในการออกแบบสร้างสรรคง์านท่ีเหมาะสมกบัโอกาส สถานท่ี รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

องค์ความรู้ ทกัษะส าคัญ 

และคุณลกัษณะในหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 
 

ศิลปะ: ความรู้และทกัษะในการคิดริเร่ิม 

จินตนาการสร้างสรรคง์านศิลปะสุนทรียภาพ
และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ 
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สภาพสังคมดว้ยภาพลอ้เลียนหรือการ์ตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ดว้ย
หลกัทฤษฎีวิจารณ์ศิลปะ 
   วิเคราะห์เปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก
เขา้ใจอิทธิพลของมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์งาน
ทศันศิลป์ในสงัคม 
 ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 สาระท่ี 1  ทศันศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์
วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ    
ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-6 1. วเิคราะห์การใชท้ศันธาตุ และหลกัการออกแบบใน 

การส่ือความหมายในรูปแบบต่าง ๆ 
 ทศันธาตุและหลกัการออกแบบ 

 2. บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์ โดยใช ้
ศพัทท์างทศันศิลป์ 

 ศพัทท์างทศันศิลป์ 

 3. วเิคราะห์การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปิน 
ในการแสดงออกทางทศันศิลป์ 

 ศพัทท์างทศันศิลป์ 

 4. มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุอุปกรณ์ และ
กระบวนการท่ีสูงข้ึน ในการสร้างงานทศันศิลป์ 

 เทคนิค  วสัดุ  อุปกรณ์ กระบวนการใน
การสร้างงานทศันศิลป์ 

 5. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยต่ีาง ๆ โดยเนน้
หลกัการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 

 หลกัการออกแบบและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ดว้ยเทคโนโลย ี

 6. ออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะกบัโอกาสและสถานท่ี  การออกแบบงานทศันศิลป์ 
 7. วเิคราะห์และอธิบายจุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้

วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิคและเน้ือหา เพือ่สร้างสรรคง์าน 
 จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้
วสัดุ  อุปกรณ์  เทคนิคและเน้ือหาใน 
การสร้างงานทศันศิลป์ 

 8. ประเมินและวจิารณ์งานทศันศิลป์ โดยใชท้ฤษฎี 
การวจิารณ์ศิลปะ 

 ทฤษฎีการวจิารณ์ศิลปะ 

 9. จดักลุ่มงานทศันศิลป์เพื่อสะทอ้นพฒันาการและ
ความกา้วหนา้ของตนเอง 

 การจดัท าแฟ้มสะสมงานทศันศิลป์ 

 10. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทย สากล  โดยศึกษาจาก
แนวคิดและวธีิการสร้างงานของศิลปินท่ีตนช่ืนชอบ 

 การสร้างงานทศันศิลป์จากแนวคิดและ
วธีิการของศิลปิน 

 11. วาดภาพระบายสีเป็นภาพลอ้เลียนหรือภาพการ์ตนู 
เพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพสงัคมในปัจจุบนั 

 การวาดภาพลอ้เลียนหรือภาพการ์ตูน 
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 สาระท่ี 1  ทศันศิลป์  
 มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพัน ธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และ
สากล 
 

ชั้น ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-6 1. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบบ

ตะวนัออกและรูปแบบตะวนัตก 
 งานทศันศิลป์รูปแบบตะวนัออก
และตะวนัตก 

 2. ระบุงานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง และบรรยาย
ผลตอบรับของสังคม 

 งานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง 

  3. อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่ง
ประเทศท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ในสังคม 

  อิทธิพลของวฒันธรรมระหวา่ง
ประเทศท่ีมีผลต่องานทศันศิลป์ 

 
 หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

 ปรัชญาการศึกษา (ของโรงเรียน)  ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนมี 2 อยา่ง คือ 
 1. จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จกัสัจธรรม ความจริง และ การเขา้ถึงธรรมอนัสูงส่ง         
อนัเป็นบ่อเกิดของชีวิต  
 2. มนุษยทุ์กคนตอ้งท างาน ความอุตสาหวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ (labor 
omnia vincit) อน่ึงค าว่า “labor omnia vincit” ดังท่ีปรากฏอยู่ในตราประจ าคณะภราดาเซนต์คาเบรียล     
เป็นค าจากภาษาละติน 

 วิสยัทศัน์ของโรงเรียน (vision of school) 
  การศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากลตามบริบทไทย พฒันาบุคลากรทุกมิติ 

       เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 

  โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามบริบทไทย 
       อตัลกัษณ์ของนกัเรียน 

  สุภาพบุรุษเซนตค์าเบรียล ผูมี้ความเป็นเลิศบนพื้นฐานความดี และเป็นบุคคลเพื่อ
คนอ่ืน 
            วิสยัทศัน์กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ท าไมตอ้งเรียนศิลปะ บทน าและความส าคญั 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วย
วิธีการทางศิลปะ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5#.E0.B8.95.E0.B8.A3.E0.B8.B2.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.88.E0.B8.B3.E0.B9.82.E0.B8.A3.E0.B8.87.E0.B9.80.E0.B8.A3.E0.B8.B5.E0.B8.A2.E0.B8.99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
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สะท้อนภูมิปัญญาท้องถ่ินและรากฐานทางวฒันธรรม คน้หาศกัยภาพ ความสนใจส่วนบุคคล       
อนัน าไปสู่ความรักและเกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะและส่ิงรอบตวั พฒันาเจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม รสนิยมส่วนตวั น าเทคโนโลยมีาใชก้ารท างาน มีความเป็นสากล เปิดโอกาสใหแ้สดงออก
อยา่งอิสระ ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์ดดัแปลงจินตนาการ มีสุนทรียภาพและ
เห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย-สากล โดยมุ่งเน้นให้เกิดจิตใจท่ีดีงามโดยมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมดุล อนัเป็นรากฐานการพฒันาชีวิตท่ีสมบูรณ์ 

 พนัธกิจ 
  จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน โดยเน้นให้ผูเ้รียนมีการพฒันาครบทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   
และสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ดดัแปลง จินตนาการ และมี
สุนทรียภาพ ความสนใจ ความถนดัของตนเอง มีโอกาสแสดงผลงานทางศิลปะ เพื่อสะทอ้นและส่ือ
ถึงความคิดของผูเ้รียนในแบบต่าง ๆ เนน้การบูรณาการการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบับริบททางสังคม 
วฒันธรรม โดยอาศัยเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย-สากล จัดท าเกณฑ์การวดั
ประเมินผลเพื่อให้สามารถสะทอ้นสภาพท่ีเป็นจริงของผูเ้รียน โดยใชว้ิธีการวดัท่ีหลากหลายและ   
มีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง เร่งพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ ระบบการวดัและประเมินผล 
ใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงและสภาพความเป็นอยูใ่นโลกปัจจุบนั 
 จุดมุ่งหมาย 
 เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดภาพลกัษณ์เชิงประจกัษ ์ดงัน้ี 

 1.  มีการพฒันาครบทั้ง 4 ดา้น ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม ปรับควัเขา้กับ
สงัคมแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่งและมีทกัษะในการด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 2.  คิดและริเร่ิม สร้างสรรค ์ดดัแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพ ศกัยภาพ แสดงออก
ทางศิลปะตามความถนดัในรูปแบบต่าง ๆ โดยสะทอ้นและส่ือถึงความคิดของตนเอง 

 3.  หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การวดัและประเมินผล   
มีการปรับให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาและเอ้ือต่อ
การศึกษาต่อในขั้นสูง 

 4.  ยอมรับในเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ มีความรักหวงแหนในธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย-สากลและการสืบทอดงานศิลปะ     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทย 
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 5.  เห็นคุณค่างานศิลปะ รับผิดชอบ และมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน แลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ในการท างานศิลปะร่วมกบัผูอ่ื้น น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งดีและ
มีประสิทธิภาพเท่าระดบัสากล 

 ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการ
ทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกอยา่งอิสระในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ 

 โครงสร้างหลกัสูตรชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 รายวิชาพื้นฐาน 

 ศ 31101 ศิลปะพื้นฐาน 1                           1 ชัว่โมง/สัปดาห์       0.5  หน่วยกิต 
               ศ 31102 ศิลปะพื้นฐาน 2                           1 ชัว่โมง/สัปดาห์       0.5 หน่วยกิต 
 ศ 32101 ศิลปะพื้นฐาน 3               1 ชัว่โมง/สัปดาห์       0.5  หน่วยกิต 
 ศ 32102 ศิลปะพื้นฐาน 4              1 ชัว่โมง/สัปดาห์       0.5  หน่วยกิต   
 ศ 33101 ศิลปะพื้นฐาน 5               1 ชัว่โมง/สัปดาห์       0.5  หน่วยกิต 
 ศ 33102 ศิลปะพื้นฐาน 6                            1 ชัว่โมง/สัปดาห์       0.5  หน่วยกิต 
 รายวิชาเพิ่มเติม 
           ศ 30201 ทศันียภาพ/ความรู้ทางสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ 2 ชัว่โมง/สปัดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
          ศ 30202 ประยกุตศิ์ลป/วาดเสน้  2 ชัว่โมง/สัปดาห์    1.0 หน่วยกิต 
          ศ 30303 ออกแบบนิเทศน์ศิลป์/วาดเสน้ 2 ชัว่โมง/สปัดาห์    1.0 หน่วยกิต 
          ศ 30204 ออกแบบผลิตภณัฑ/์วาดเสน้         2 ชัว่โมง/สัปดาห์    1.0 หน่วยกิต 
          ศ 30205 ออกกแบบเคร่ืองแต่งกาย/วาดเสน้ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์    1.0 หน่วยกิต 
          ศ 30206 ออกแบบตกแต่งภายใน/นิทรรศการ/วาดเส้น  2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต 
 

ทศันศิลป์ 
 ศิลปะแบ่งตามลกัษณะของการรับสัมผสั ประสาทสัมผสัของมนุษยน้ี์ประกอบดว้ย

ประสาททางตา หู จมูก ล้ินและกาย แต่การรับสัมผสัท่ีให้ความพอใจในสุนทรียภาพระดบัสูงมี        
2 ทาง คือ ทางตาและทางหู ส่วนทางจมูก ล้ิน และกาย เป็นทางรับท่ีให้ความพอใจในสุนทรียภาพ
ระดบัรองลงไป ศิลปินอาจใชก้ล่ิน รสและการรับสัมผสัเป็นส่ือของการแสดงออกทางศิลปะได ้  
แต่คงเป็นเพียงส่วนประกอบ เราจึงแบ่งศิลปะตามลกัษณะของการรับสมัผสัออกไดเ้ป็น 3 สาขา คือ 
 1. ทัศนศิลป์  (visual art) เป็น ศิลปะท่ี รับสัมผัสด้วยการเห็น  ได้แก่  จิตรกรรม 
ประติมากรรมภาพพิมพ ์และสถาปัตยกรรม 
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 2. โสตศิลป์ (aural art) เป็นศิลปะท่ีรับสัมผสัดว้ยการฟัง ไดแ้ก่ ดนตรีและวรรณกรรม
(ผา่นการอ่านหรือร้อง) 
 3. โสตทศันศิลป์ (audio visual art) เป็นศิลปะท่ีรับสัมผสัดว้ยการฟังและการมองเห็น
พร้อมกนั ไดแ้ก่ นาฏกรรม การแสดง ภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นการผสมกนัของวรรณกรรม ดนตรีและ
ทศันศิลป์ บางแห่งเรียกศิลปะสาขาน้ีวา่ (mixed art) 

 งานศิลปะปัจจุบนัน้ีส่วนมากไม่อยู่ในขอบเขตของสาขาใดสาขาหน่ึงอย่างเคร่งครัด 
ศิลปินทดลองผสมส่ือต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อให้ไดผ้ลของการแสดงออกและการรับสัมผสัสูงท่ีสุด 
เร่ิมตั้งแต่การผสมกนัระหว่างศิลปะท่ีใช้เคร่ืองมือรับสัมผสัทางเดียวกนัก่อน เช่น จิตรกรรมกบั
ประติมากรรม ไปจนกระทัง่ผสมต่างสาขา เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม  ดนตรี วรรณกรรมและ
นาฏกรรม งานบางช้ินอาจมีกล่ินและการรับสมัผสัทางกายผสมเขา้ไปดว้ย (ชลูด น่ิมเสมอ, 2534: 3) 
 ตามท่ีในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ก าหนดให้เรียกการศึกษา
ทางด้านศิลปะว่า “กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ” ซ่ึงในสาระท่ี  1 ใช้ค  าว่า “ทัศนศิลป์” ค าว่า 
“ทศันศิลป์” (visual art) เป็นค าท่ีมีความสืบเน่ืองมาจากศิลปะสมยัใหม่  วิรุณ ตั้งเจริญ กล่าวถึงค าว่า 
ทศันศิลป์ว่านกัวิชาการและศิลปินสมยัใหม่ในสหรัฐอเมริกา ใชค้  าว่า “visual art”   อารี สุทธิพนัธ์ุ 
ใชใ้นภาษาไทยว่า “ทศันศิลป์” ไม่น้อยกว่า 30 ปีท่ีแลว้ ช่วงเวลานั้น วงการศิลปะบา้นเราถากถาง  
ค  าน้ีกนัพอสมควรแต่วนัน้ี “ทศันศิลป์” ไดก้ลายเป็นค าปกติธรรมดาไปเรียบร้อยแลว้ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 
2547: 38) ทศันศิลป์ (visual art) แปลความหมายมาจากภาษาองักฤษ ค าว่า “visual art” จุดมุ่งหมาย
ส าคญัของการก าหนดความหมาย คือตอ้งการจะแยกลกัษณะการรับรู้ของมนุษยท์างดา้นศิลปะให้มี
ความชดัเจน (สุชาติ เถาทอง, 2545 :19) 

 ค าว่า “ทศันศิลป์” (visual art) เกิดจากแนวคิดของกลุ่มศิลปินเบาเฮาส์  ของเยอรมนี  
ตั้ งสถาบันเบาเฮาส์ข้ึน ค .ศ . 1919 และตั้ งได้ไม่นานก็ต้องแยกยา้ยกันไปในประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยา้ยไปอยู่ประเทศอเมริกามากท่ีสุด   และได้ตั้ งสถาบันทางศิลปะใหม่ข้ึน               
ท่ีนครชิคาโก ช่ือว่า institute of design โดยโมโฮลี นาจ (Moholy Nagy) และโมโฮลี นาจ ผูน้ี้เอง 
ไดพ้ยายามทบทวนจุดยนืทางศิลปะใหม่ ตามแนวทางของศิลปะท่ีมีพื้นฐานจากความเขา้ใจของการ
มองเห็น การสัมผสั การไดย้ิน และการไดก้ล่ิน (sight, touch, sound and smell) ซ่ึงท าให้ศิลปะมี
ลกัษณะเป็นเหตุผล และเป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึนเม่ือผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัน้ีมีจ านวน 
มากข้ึน จึงไดคิ้ดกนัว่าควรจะใชค้  าใหม่ท่ีเหมาะสมรัดกุม จึงไดต้ั้งว่าทศันศิลป์ (visual art) โดยได้
มีการวิจยัทางศิลปะตามวิธีการวิทยาศาสตร์เกิดข้ึน โดย รูดอลฟ์ อาร์นฮาม และพวก  มีหนงัสือเป็น
หลกัฐานรายงานการวิจยัน้ี คือ Art and Visual Perception พิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1954 
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ดงันั้นค าน้ีจึง ไดว้ิวฒันาการมาพอสมควร โดยมีพื้นฐานทางจิตวิทยาการรับรู้ แขนงเกสตอลทท์าง
ชีววิทยา และทางปรัชญาสายกลางระหวา่งวตัถุและจิต (อารี สุทธิพนัธ์ุ, 2532: 45-46) 

 ทศันศิลป์ ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า
ทศันศิลป์ น. ศิลปกรรมประเภทหน่ึง ซ่ึงแสดงออกดว้ยลกัษณะท่ีเป็นรูปภาพหรือรูปทรง รับรู้ได้
ดว้ยการเห็น และสัมผสัไดด้ว้ยการจบัตอ้ง เช่น ภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ ์งานประติมากรรมงาน
สถาปัตยกรรม (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 521)  อารี สุทธิพนัธ์ุ กล่าวถึงความหมายของทศันศิลป์
ไวว้่า ทศันศิลป์ หมายถึง ผลงานท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนให้เห็นเป็นรูปทรงสองมิติ และสามมิติ มีเน้ือท่ี
บริเวณว่างตามปริมาณของการรับรู้ มีลกัษณะเป็นสองมิติและสามมิติ และท่ีส าคญัคือ มองเห็นได ้
(อารี สุทธิพนัธ์ุ, 2532: 47-48) และนอกจากน้ีอารี สุทธิพนัธ์ุ ยงัไดก้ล่าวไวว้่า ศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การมองเห็น ศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดรูปแบบจากโลกภายนอก หรือโลกภายในดว้ยส่ือ
วสัดุตามกระบวนการรับรู้บนระนาบรองรับให้มองเห็น ซ่ึงเรียกว่าศิลปะท่ีมองเห็นหรือทศันศิลป์   
(visual art) เป็นรูปแบบท่ีเกิดจากการรับรู้ของผูส้ร้าง (อารี สุทธิพนัธ์ุ, 2543: 96) วิรุณ ตั้งเจริญ
กล่าวว่า “ทศันศิลป์” (visual art) ในความหมายของงานศิลปะท่ีส่ือสารดว้ยตา สามารถมองเห็นได้
หรือสัมผสัไดด้ว้ยจกัษุประสาท โดยยดึถือโลก หรือวตัถุท่ีประจกัษไ์ดเ้ป็นแรงกระตุน้ส าคญัในการ
แสดงออกทางศิลปะ   รวมทั้งปรากฏการณ์ผลงานในเชิงประจกัษท่ี์รู้เห็นได ้(วิรุณ ตั้งเจริญ, 2547: 
31) พีระพงษ์ กุลพิศาลไดก้ล่าวถึงความหมายของทศันศิลป์ไวว้่าหมายถึง งานศิลปะประเภทท่ี
สัมผสัไดด้ว้ยการมองเห็น เป็นศิลปะท่ีมีรูปร่างและมีโครงสร้าง ศิลปะประเภทน้ีมีผลงานท่ีสามารถ
มองเห็นความงามได้ (พีระพงษ์ กุลพิศาล, 2546: 50) สุชาติ เถาทอง ได้กล่าวไวด้ังน้ีทศันศิลป์ 
หมายถึง ศิลปะท่ีส่ือความหมายและรับรู้ไดด้ว้ยการเห็น ไดแ้ก่ ผลงานประเภทจิตกรรม (painting) 
ประติมากรรม (sculpture) สถาปัตยกรรม (architecture) ภาพพิมพ์ (graphic art) เป็นตน้ แสดงรูป
ดว้ยการใชค้วามหมายหรือร่องรอยท่ีปรากฏเห็นได ้รอยเหล่าน้ีอาจท าดว้ยเคร่ืองมือ วสัดุ และ/หรือ
กลวิธีใด ๆ ก็ไดก้ารกินระหว่างเน้ือท่ี (space art) ทางกายภาพเป็นคุณสมบติัเฉพาะดา้นทศันศิลป์   
ท าให้มีความต่างไปจากโสตศิลป์ (audio art) และโสตทัศนศิลป์  (visual and audio art) ซ่ึงเป็น
ศิลปะท่ีส่ือความหมายและรับรู้ได้ดว้ยการไดย้ิน  หรือทั้งการได้ยินและการชม (สุชาติ เถาทอง, 
2545: 19) 

 สรุปความหมายทศันศิลป์ (visual art)  คือ การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด 
และจินตนาการ โดยการรับสัมผสัในรูปของการมองเห็นดว้ยสายตา ซ่ึงในปัจจุบนัขอบเขตของ  
การแสดงออกทางดา้นศิลปะนั้นมีอยา่งหลากหลายและแปลกใหม่ไปตามยคุสมยั และถา้จะตีความ
ถึงผลงานท่ีแสดงออกนั้นอย่างชัดเจนถึงประเภทหรือหมวดหมู่คงตอ้งวิเคราะห์ถึงผลงานศิลปะ
ดังกล่าวนั้ นว่ามีความชัดเจนไปในส่วนการแสดงออกสู่การสัมผสัทางใดมากกว่ากัน ในท่ีน้ี          
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ขอยกตวัอย่างผลงานทางทศันศิลป์ท่ีเป็นความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานเบ้ืองตน้ เช่น งานจิตรกรรม   
งานประติมากรรม  สถาปัตยกรรม และงานส่ือผสมในรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ในปัจจุบนั ท่ีมีเป้าหมาย
ชดัเจนในการแสดงออกสู่การรับสัมผสัดว้ยการมองเห็น จากส่ิงดงักล่าวเป็นความเขา้ใจเบ้ืองตน้      
ท่ีผูศึ้กษาหรือเรียนรู้ศิลปะสามารถสร้างความเข้าใจประเภทหรือลักษณะงานศิลปะประเภท
ทศันศิลป์ไดด้ว้ยตนเองผา่นการศึกษาทั้งทางภาคทฤษฏีและปฏิบติัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัยคุสมยั ซ่ึง
จะส่งผลต่อแนวทางการพฒันารูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะทางดา้นทศันศิลป์ต่อไป 
 

ทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 
 นักประพนัธ์ใช้ถอ้ยค าแสดงความคิด นักดนตรีใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรี 

ศิลปินใช้ทัศนธาตุอันได้แก่ เส้น (line) น ้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (tone) ท่ีว่าง(space)              
สี (colour) และลกัษณะพื้นผวิ (texture) สร้างรูปทรงเพื่อส่ืออารมณ์หรือความคิด 

 ศิลปินอาจสร้างรูปดว้ยทศันธาตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัก็ได ้แต่โดย
ความจริงแลว้ ถึงแมจ้ะใชธ้าตุใดธาตุหน่ึงสร้างรูปข้ึน ธาตุอ่ืน ๆ ก็จะปรากฏตวัตามมาเอง เช่น เม่ือ
ใชเ้ส้นสร้างรูปทรงข้ึนในงานช้ินหน่ึงจะมีท่ีว่างหรือรูปร่างของท่ีว่างปรากฏข้ึนพร้อมกบัเส้นดว้ย 
หรือเม่ือใชสี้ระบายลงในแผ่นภาพ ทศันธาตุท่ีปรากฏจะมีทั้งเส้นท่ีเป็นขอบเขตของรูปร่าง ของสี          
มีน ้ าหนกัอ่อนแก่ของสี มีท่ีวา่งรอบๆบริเวณสี และจะมีลกัษณะผวิท่ีหยาบหรือละเอียด มนัหรือดา้น
ของสีท่ีระบายลงไป 

 ทศันธาตุเหล่าน้ีจะอยูร่วมกนัและเก่ียวเน่ืองกนัอยู ่ทั้งในรูปทรงท่ีศิลปินสร้างข้ึนและ
ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ยกตวัอย่างเช่น ส้มผลหน่ึงมีรูปทรงค่อนขา้งกลม มีขอบนอก      
เป็นเส้น ทรงตวัอยูใ่นท่ีว่างท่ีมีปริมาตรเท่ากบัตวัเอง มีท่ีว่างลอ้มรอบอยู ่เม่ือมีแสงสว่างเราจะเห็น
ความอ่อนแก่ของแสงและเงา ผิวจะเป็นสีส้มและมีลกัษณะขรุขระเล็กน้อย รวมความว่าเม่ือมี
รูปทรงของส่ิงใด ๆ ปรากฏข้ึนแก่สายตา ทศันธาตุทั้งหลายจะประสานตวัรวมกนัอยูใ่นรูปทรงนั้น
อยา่งครบถว้น แต่ในการศึกษาวิชาองคป์ระกอบศิลป์ เราจ าเป็นตอ้งแยกทศันธาตุออกเป็นอย่าง ๆ 
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ให้ชดัเจนถึงคุณลกัษณะและหนา้ท่ีเฉพาะตวัของแต่ละธาตุตลอดจนบทบาทท่ี
ซอ้นกนัและรวมกนักบัธาตุอ่ืน ๆ ในการสร้างรูปทรง 

 การสร้างงานศิลปะนั้น ความคิดหรืออารมณ์ท่ีศิลปินแสดงออกนบัเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด
เป็นอนัดับแรก เปรียบได้กับแบบแปลนในการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม ถา้ไม่มีแปลนหรือ
จุดหมาย งานท่ีสร้างข้ึนก็จะเป็นไปอย่างตามบุญตามกรรม จะเรียกว่าเป็นงานศิลปะไม่ได ้
แนวความคิดในการท างานจึงเป็นโครงสร้างทางนามธรรมหรือทางจิตท่ีจะขาดเสียมิได ้ดงัท่ีกล่าว
ไวแ้ลว้ในบทท่ีว่าดว้ยองคป์ระกอบศิลป์  ทศันธาตุเป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีศิลปินจะน ามาประกอบกนั
เขา้ให้เป็นรูปทรงเพื่อส่ือความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวคิดท่ีเป็นจุดหมายนั้น การประกอบกนั 
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หรือการจดัระเบียบ หรือการประสานกนัเขา้ของทศันธาตุจึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีสุดในอนัดบัต่อมา 
และจ าเป็นตอ้งมีส่ิงหน่ึงท่ีจะยึดเหน่ียวให้วสัดุเหล่าน้ีรวมตวัเขา้ดว้ยกนัอย่างสมบูรณ์เป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั เป็นส่ิงใหม่ท่ีมีชีวิต มีความหมายในตวัเอง (ชลูด น่ิมเสมอ, 2534: 27) 

 ธาตุทางทศันศิลป์ ไดแ้ก่ เส้น สี น ้ าหนัก รูปทรง เน้ือท่ีว่าง และลกัษณะพื้นผิว เป็น
วสัดุท่ีศิลปินน ามาใชใ้นการสร้างงานศิลปะโดยใชก้ฎเกณฑ์ของเอกภาพ  เพื่อให้รูปทรงน่าสนใจ 
ดึงดูดใจและมีชีวิตชีวา กฎเกณฑข์องเอกภาพในงานศิลปะจะประสานเขา้ดว้ยกนัอยา่งสนิท จนเรา
ไม่อาจมองเห็นได้นอกจากจะท าการวิเคราะห์กันอย่างจริงจัง (คณะกรรมการนักศึกษา, คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ,์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2539: 17) 
 สรุปความรู้ความเขา้ใจในทศันธาตุ (visual element) คือ ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น จุด/
เส้น/รูปร่าง รูปทรง/น ้าหนกั/สี/ พื้นผวิและพื้นท่ีว่าง ความคิดหรือความรู้สึกท่ีมีอยูใ่นงานทศันศิลป์
ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีการรับสัมผสัความเขา้ใจได้ด้วยการมองเห็น เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ ์ประยกุตศิ์ลป และงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีส่วนการใชป้ระสาทสัมผสั
ทางตาในการท าความเขา้ใจกบัผลงานประเภทดงักล่าวนั้น มีรูปแบบการแสดงออกท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลายจากการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในยคุปัจจุบนั  ส่ิงดงักล่าวเป็นการแสดงความเช่ือมโยง
ท่ีเป็นส่วนเดียวกนัคือผลงานทางดา้นทศันศิลป์กบัทศันธาตุต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนผลงาน ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัผูท่ี้จะแสดงออกในผลงานต่าง ๆ นั้น ตอ้งการใช้ทศันธาตุตวัใดในการขบัเคล่ือนผลงานของ
ตนเองจากความถนดั ความคิด ความรู้สึกตลอดจนการแสดงออกตามลกัษณะเฉพาะตน 

 องค์ประกอบศิลป์ 
 องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การน าส่วนประกอบ (องค์ประกอบ) ท่ีจ  าเป็นในการ
สร้างสรรคง์านศิลปะและการออกแบบต่าง ๆ มารวมเขา้ดว้ยกนัอย่างพอเหมาะลงตวัและเกิดเป็น
ผลงานข้ึน ซ่ึงเราอาจจะใชอ้งคป์ระกอบทุกชนิดหรือบางชนิดมาใชใ้นการท างานได ้
 การน าองค์ประกอบศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์งานข้ึนอยู่กับลักษณะของงาน 
จุดมุ่งหมายของงาน ทักษะ ประสบการณ์  ตลอดจนความพอใจของผูส้ร้างสรรค์ผลงานนั้ น ๆ    
หลายคนเขา้ใจว่าองค์ประกอบศิลปะมีความส าคญัต่อการเขียนภาพและการออกแบบ หรืองาน       
ท่ีเก่ียวขอ้กบังานวาดเขียน นั่นก็เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่องค์ประกอบศิลปะมิไดมี้ประโยชน์เฉพาะ   
งานท่ีกล่าวน้ีเท่านั้น องคป์ระกอบศิลปะมีความจ าเป็นต่องานสาขาวิจิตรศิลป์เกือบทุกประเภท เช่น 
งานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ ์ส่ือผสม ภาพถ่าย นอกจากน้ีองคป์ระกอบ
ศิลปะยงัมีความจ าเป็นต่องานศิลปะประยุกตแ์ละงานออกแบบสร้างสรรคต่์าง ๆ เช่นกนั ตามท่ีได้
กล่าวแลว้ว่าองคป์ระกอบศิลปะมีความจ าเป็นในการสร้างสรรคง์านศิลปะ องคป์ระกอบบางเร่ือง
เป็นส่วนประกอบอีกเร่ืองหน่ึง เช่น เสน้เป็นส่วนประกอบของรูปร่างรูปทรง องคป์ระกอบบางเร่ือง



 

 

27 

เป็นผลมาจากองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น ความอ่อนแก่ท าให้เกิดแสงเงา และแสงเงาท าให้เกิดรูปร่าง
มองเห็นเป็นรูปทรง รูปร่างรูปทรงท่ีถูกขนาดสมจริงท าให้เกิดส่วนสัด ความแตกต่างกนัของเส้น 
รูปทรง สี และลกัษณะผิว ฯลฯ ท าให้เกิดการตดักนั ความคลา้ยคลึงกนัของเส้น สี และลกัษณะผิว 
หรือรูปร่าง รูปทรงท าให้เกิดความกลมกลืนหรือการซ ้ าท่ีเป็นจงัหวะเหมือนกนัท าให้เกิดลวดลาย      
เป็นตน้ จะสังเกตเห็นว่าองคป์ระกอบแต่ละเร่ืองมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกนั เพื่อความง่ายต่อ
การศึกษาจะขอจดัองคป์ระกอบโดยแบ่งตามหนา้ท่ีและความจ าเป็นขององคป์ระกอบดงัน้ี  
 องคป์ระกอบท่ีเป็นพื้นฐานในการสร้างงานศิลปะ ประกอบดว้ย 
 1. จุด (point) 
 2. เส้น (line) 

 3. รูปร่าง รูปทรง  (shape form) 
 4. ลกัษณะผวิ (texture) 
 5. ส่วนสดั (proportion) 
 6. สี (color) 
 7. น ้าหนกัหรือค่าความอ่อนแก่ (tone) 

 8.   แสง-เงา (light and shade) 
 9. ท่ีวา่ง (space) 

 องคป์ระกอบท่ีเป็นหลกัในการสร้างงานศิลปะ ประกอบดว้ย 
 1. การซ ้า (repetition) 
 2. จงัหวะ (rhythm) 
 3. ลวดลาย (pattern) 
 4. การลดหลัน่ (gradation) 
 5. ทิศทาง (direction) 
 6. ความกลมกลืน (harmony) 
 7. การตดักนั (contrast) 
 8. ความสมดุล (balance) 

 9. เอกภาพ (unity) 
 องคป์ระกอบศิลปะ หมายถึง การน าส่วนประกอบต่าง ๆ มาประกอบกนัโดยจดัวางให้

เกิดความพอดี เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจและแสดงความมุ่งหมาย ซ่ึงมี
ความส าคญัทั้งต่องานวิจิตรศิลป์และงานศิลปะประยกุต ์(ฉตัรชยั อรรถปักษ,์ 2550: 18) 
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 ในการจดัองคป์ระกอบ เร่ิมดว้ยจะตอ้งมีองคป์ระกอบพื้นฐานไดแ้ก่ จุด เส้น ระนาบ 
ปริมาตรซ่ึงแตกต่างกนัดว้ยสี ผิวสัมผสั ขนาด และท่ีว่าง เม่ือน าองคป์ระกอบพื้นฐานเหล่าน้ีมาจดั
รวมกนัหลายองคป์ระกอบ จะตอ้งค านึงถึงขั้นตอนของการจดัองคป์ระกอบเหล่านั้น ดว้ยการเลือก
องคป์ระกอบท่ีเหมาะสม และน ามาจดัวาง หรือสร้างโครงสร้างขององคป์ระกอบใหม่โดยท าใหเ้กิด
รูปร่างหรือรูปทรงท่ีสวยงาม ทางเลือกในการจดัโครงสร้างองคป์ระกอบจะน าไปสู่การแสดงออก
ถึงความรู้สึก  ซ่ึงเราเรียกวิธีดงักล่าวว่าเทคนิคในการสร้างภาพ ระหว่างส่ือส าคญัทั้งสองส่ิงท่ีน ามา
ผสมผสานกนั คือ องคป์ระกอบ (element) และเทคนิค (techniques) ซ่ึงจะแสดงให้เห็นงานศิลปะ  
ท่ีมีความหมายมากมาย ดว้ยวิธีต่างๆท่ีเลือกไดไ้ม่ส้ินสุด (เลอสม สถาปิตานนท,์ 2540: 30)  
 หลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ เอกภาพ (unity) หมายถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
ในทางศิลปะหมายถึงการประกอบกนัขององคป์ระกอบต่างๆในโครงสร้างทางศิลปะท่ีประกอบกนั
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียว ไม่มีส่วนท่ีท าให้รู้สึกขาดหรือเกิน การประกอบกนัขององคป์ระกอบต่าง ๆ    
ใหส้มบูรณ์มีเอกภาพนั้น มีการสร้างไดม้ากมายหลายวิธี แต่จะยกตวัอยา่งท่ีควรเนน้ 4 หวัขอ้ คือ 

 1.  การประสาน (transition) หมายถึง การเช่ือมต่อประสานกันระหว่างส่ิง 2 ส่ิง 
ตัวอย่างเช่น น ้ าหนักในภาพท่ีมีขาวกับด าตัดกันรุนแรงไป หากต้องการให้ดูนุ่มนวลกว่าเดิม 
กลมกลืนกว่ามากข้ึน ก็ตอ้งใชน้ ้ าหนกัเทามาเฉล่ียลงในระหว่างช่องไฟขาวกบัด า เป็นการลดความ
รุนแรงประสานน ้ าหนักให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง หรือเส้น 2 เส้น เส้น 2 กลุ่มในภาพท่ีมีทิศทาง
ต่างกนัดึงดูดสายตาพอกนั เกิดการขดักนัเกินไป เราอาจจะตอ้งเพิ่มเส้นหรือกลุ่มเส้นลงไปช่วยให้
เส้นเดิมทั้ง ลดความรุนแรงลง เป็นตวัผสานในทิศทางของเส้นให้ดูต่อเน่ือง การใช ้transition ใน
ภาพจะเป็นภาพท่ีดูนุ่มนวล กลมกลืน หรือใชใ้นกรณีท่ีมีความขดัแยง้เกินไปภายในภาพ เพื่อช่วยให้
ความรุนแรงความแขง็ลดลงบา้ง 
 2.  การซ ้ า (repetition) หมายถึง การใชอ้งคป์ระกอบบางชนิดหรือหลาย ๆ ชนิดซ ้ า ๆ
กนัในภาพหรือกระจายอยู่ในภาพ ลกัษณะของการซ ้ ากนัในภาพนั้นเป็นวิธีท่ีเป็นหลกัเบ้ืองตน้ใน
การจดัองคป์ระกอบ แต่การซ ้ ากนัในภาพบางคร้ังจะดูซ ้ าซาก น่าเบ่ือ ดงันั้น การใช ้repetition น้ี เรา
อาจใชว้ิธีการซ ้ากนัแบบต่าง ๆ เช่น การกระจายรูปทรงเลก็ซ ้ า ๆ ดูโปร่งไม่เป็นระเบียบแบบแผนนกั     
ก็อาจจะช่วยลดความซ ้ าซากลงได ้และกลบัให้ผลท่ีดูดีก็ได ้หรือการน าเอารูปทรงหรือสีท่ีตดักนั
รุนแรง เช่น รูปทรงเรขาคณิตตดักบัรูปทรงอิสระ หรือสีเขียวตดักบัสีแดง การน าส่ิงดงักล่าวมา
ประกอบกนัในภาพท าไดย้าก เราอาจใช้ repetition มาช่วยดว้ย การย่อขนาดของสีให้เล็กลงและ
กระจายประกอบกนัทัว่ภาพกอ็าจช่วยลดความรุนแรงขดักนัลงไดแ้ละใหผ้ลดีอีกดว้ย 
 3.  จุดเด่น (dominance) หมายถึงจุดเด่นหรือส่วนท่ีเป็นประธานในภาพ อาจจะเป็น    
การรวมกลุ่มของน ้ าหนัก สี เส้น หรือรูปทรง การใช้ dominance นั้นเป็นการง่ายท่ีจะท าให้ภาพ        
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ดูน่าสนใจ แต่จะตอ้งค านึงถึง subordination หรือส่วนท่ีเป็นรองในภาพ การท่ีจุดใดจุดหน่ึงในภาพ
จะเป็นจุดเด่นไดน้ั้นจะตอ้งมีส่วนรองรอบขา้งมาสนบัสนุน ยกตวัอยา่งเช่นการรวมกลุ่มของน ้าหนกั
ขาวและเทาอ่อนจะเด่นไดก้็ตอ้งมีส่วนรองรอบขา้งรองรับเป็นสีด า หรืการรวมตวัของพื้นท่ีว่าง   
เลก็ ๆ จะเด่นไดก้จ็ะตอ้งมีพื้นท่ีวา่งกวา้ง ๆ เป็นส่วนรอง ทั้งน้ีในการใชอ้งคป์ระกอบอ่ืน ๆ กเ็ช่นกนั     
เสน้ใหญ่ๆสีด าหนาจะดูเด่นเม่ืออยูใ่นหมู่ของเสน้เลก็ ๆ บาง ๆ เป็นตน้ 

 4.  ความสมดุล (balance) หมายถึง ความสมดุลในภาพ ความสมดุลเป็นงานท่ีขาด
ไม่ไดใ้นงานศิลปะ ในองคป์ระกอบต่าง ๆ นั้นให้ความรู้สึกหนกัได ้ความหนกัของเส้น สี น ้ าหนกั 
หรือรูปทรงท่ีประกอบกันในภาพจะตอ้งมีความสมดุลในความรู้สึก (คณะกรรมการนักศึกษา,     
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ,์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2539: 17) 
  สรุปความรู้ความเขา้ใจในองคป์ระกอบศิลป์ (composition)  คือ การน าส่วนต่าง ๆ 
ทางทศันธาตุมาจดัวางผ่านส่ือลกัษณะทางความคิด ความรู้สึกและการแสดงออก ซ่ึงจะมีอยู่ใน
ผลงานทางทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ โดยตัวเองอยู่แล้ว อาจจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม  ดังนั้ น 
แนวความคิด ความรู้สึกและการแสดงออกนั้น จึงเป็นหน่วยทางทศันธาตุท่ีมีความส าคญัและจ าเป็น
อยา่งยิง่ในความสัมพนัธ์กบัการแสดงออกทางดา้นองคป์ระกอบ (การจดัวาง) ซ่ึงจะส่งผลต่อการน า
ทัศนธาตุตวัอ่ืน ๆ มาใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวความคิด ความรู้สึกและการแสดงออกใน
ลกัษณะเฉพาะตนผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ต่อไป 
 

ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือการสอนนบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการเรียนการสอนนบัแต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบนั  เน่ืองจากเป็นตวักลางท่ีช่วยให้การส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนด าเนินไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้ผู ้เรียนมีความเข้าใจความหมายของเน้ือหาบทเรียนได้ตรงกับท่ีผู ้สอน
ต้องการ ไม่ว่าส่ือนั้ นจะเป็นส่ือในรูปแบบใดก็ตาม ล้วนแต่เป็นทรัพยากรท่ีสามารถอ านวย       
ความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้ งส้ิน   ในการใช้ส่ือการสอนนั้ นผู ้สอนจ าเป็นต้องศึกษาถึง
ลกัษณะเฉพาะ และคุณสมบติัของส่ือแต่ละชนิดเพื่อเลือกส่ือให้ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารสอนและ
สามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน โดยตอ้งมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบในการใชส่ื้อ
ดว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหก้ระบวนการเรียนกาสอนด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ฐาปนีย ์ธรรมเมธา (2541: 8) ไดใ้หค้วามหมายตวักลางท่ีช่วยน าและถ่ายทอดควมรู้จาก
ผูส้อนหรือแหล่งความรู้ไปยงัผูเ้รียน ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพผูเ้รียน
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 กิดานันท์ มลิทอง (2543: 89) ไดก้ล่าวถึงส่ือ ว่าส่ิงใดก็ตามท่ีบรรจุขอ้มูลเพื่อให้ผูส่้ง
และผูรั้บสามารถส่ือสารกนัไดต้รงตามวตัถุประสงคเ์ม่ือมีการน าส่ือมาใช ้ในการเรียนการสอนจึง
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เรียกว่า “ส่ือการสอน”  (instruction media) ส่ือชนิดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเทปบนัทึกเสียง สไลด ์
วิทยโุทรทศัน์ วีดีทศัน์ แผนภูมิ ภาพน่ิง ฯลฯ ซ่ึงปัจจุบนัเน้ือหาเก่ียวกบัการสอน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นวสัดุ
อุปกรณ์ทางกายภาพท่ีน ามาใช้ในเทคโนโลยีการศึกษา เป็นส่ิงท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือหรือชิองทาง
ส าหรับท าให้การสอนของผู ้สอนส่งไปถึงผู ้เรียน ท าให้ผู ้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ ตาม
วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนวางไวเ้ป็นอยา่งดี 
  ส่ือ (Medium, pl. Media) เป็นค าท่ีมาจากภาษาลาตินว่า “Medium” แปลว่า “ระหว่าง”  
(between) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีบรรจุขอ้มูลเพื่อให้ผูส่้งและผูรั้บสามารถส่ือสารกนัไดต้รงตาม
วตัถุประสงค์ เม่ือมีการน าส่ือมาใช้ในการเรียนการสอนจึงเรียกว่า “ส่ือการสอน” (instructional 
media) หมายถึง ส่ือชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทป บนัทึกเสียง สไลด ์วิทย ุโทรทศัน์ วีดีโอ แผนภูมิ 
ภาพน่ิง ฯลฯ   ซ่ึงบรรจุเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน (Heinich and others, 1989: 7-8)  ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพท่ีน ามาใช้ในเทคโนโลยีการศึกษา (Percival and Ellington, 1984: 
185) เป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางส าหรับท าให้การสอนของผูส้อนส่งไปถึงผูเ้รียน ท าให้
ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีต่อไปน้ี
เป็นค าจ ากดัความของส่ือการสอน มีดงัน้ี 
                สรุป ส่ือการสอน หมายถึง ตวักลางหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยแนะน าและถ่ายทอดขอ้มูล
ความรู้จากผูส้อน ซ่ึงเป็นตวักลางท่ีสร้างความเช่ือมโยงของขอ้มูลความรู้ระหว่างครูผูส้อนกบัตวั
ผูเ้รียน ส่ือมีวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ในการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้นข้ึนอยูก่บั
สภาพการด าเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและเทคโนโลยี โดยส่ือจะถูกประดิษฐ์คิดคน้
เลือกสรรคจ์ากครูผูส้อนหรือผูถ่้ายทอดความรู้ ดว้ยการค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อ
บริบทรอบดา้นในการใชส่ื้อนั้นจเพื่อให้เกิดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรต่อการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
จึงเป็นส่ิงส าคญัในหน้าท่ีของส่ือท่ีจะส่งผลต่อการช่วยอธิบาย ขยายเน้ือหา และสร้างความรู้ความ
เขา้ใจจากบทเรียนให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึนเพื่อบรรลุถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนท่ี    
ตั้งไว ้
 

การเรียนการสอนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 แนวคิดทางการศึกษาแผนใหม่จึงเน้นในเร่ืองการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (iindividual differences) เรียกการเรียนการสอนลักษณะน้ีว่า การจัด         
การเรียนการสอนรายบุคคล 

 การเรียนการสอนรายบุคคล (individualized instruction)  การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็น
และส าคญัส าหรับมนุษย  ์แต่ละคนจึงมีความสามารถ ความสนใจ ความพร้อมและความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัท าให้การเรียนรู้ไม่เหมือนกนั (เสาวณีย ์สิกขาบณัฑิต, 2528) ดงันั้น แนวคิดทางการศึกษา
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แผนใหม่จึงเน้นในเร่ืองการจดัการศึกษา โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual 
differences) เรียกการเรียนการสอนลกัษณะน้ีว่า การจดัการเรียนการสอนรายบุคคล หรือการจดั  
การเรียนการสอนตามเอกัตภาพ (แบบเอกัตบุคคล) หรือการเรียนด้วยตนเอง  (individualized 
instruction) โดยยึดหลกัความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยมุ่งจดัสภาพการเรียนการสอนท่ีจะเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสามารถ ความสนใจและความพร้อม  
 ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล   

 เสาวณีย ์สิกขาบณัฑิต (2528) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลหรือ
การเรียนดว้ยตนเอง เป็นการจดัการศึกษาท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาเล่าเรียนไดด้ว้ยตนเอง และกา้วไป
ตามความสามารถ ความสนใจและความพร้อม  โดยจดัส่ิงแวดลอ้มส าหรับการเรียนให้ผูเ้รียนได้
เรียนอยา่งอิสระ 

 พชัรี พลาวงศ ์(2526: 83) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนดว้ยตนเอง ไวว้า่ การเรียนดว้ย
ตนเองหมายถึง วิชาท่ีเรียนชนิดหน่ึงท่ีมีโครงสร้าง มีระบบท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนได ้การเรียนแบบน้ีผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกเรียนตามเวลา สถานท่ีระยะเวลาในการเรียน   
แต่ละบท  แต่จะตอ้งอยู่จ  ากดัภายใตโ้ครงสร้างของบทเรียนนั้น ๆ เพราะในแต่ละบทเรียนจะมีวิธี 
การช้ีแนะไวใ้นคู่มือ (study guide)  

 สรุปได้ว่า การเรียนการสอนรายบุคคลหรือการเรียนด้วยตนเอง หรือการเรียน
รายบุคคลเป็นรูปแบบหน่ึงของการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนหรือ
เรียนตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง โดยค านึงถึงหลกัของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ซ่ึงไดแ้ก่ความแตกต่างในด้านความสามารถ สติปัญญา ความตอ้งการ ความสนใจ ดา้นร่างกาย 
อารมณ์และสังคม โดยการเรียนดว้ยตนเองเป็นการประยกุตร่์วมกนัระหวา่งเทคนิคและส่ือการสอน
ให้สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ การเรียนการสอนแบบโปรแกรม ชุดการเรียน
การสอน การจดัตารางเรียนแบบยืดหยุ่น การสอนแบบโมดูล การสอนแบบ PSI ซ่ึงวิธีการเรียน
เหล่าน้ีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการด าเนินการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล การจดัการเรียนการสอนรายบุคคลมุ่งสอนผูเ้รียน
ตามความแตกต่างโดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความพร้อมและความถนัด ทฤษฎีท่ี
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล คือ  ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่             
(เสาวณีย ์สิกขาบณัฑิต, 2528)  

 1.  ความแตกต่างในดา้นความสามารถ (ability difference)  
 2.  ความแตกต่างในดา้นสติปัญญา (intelligent difference)  
 3.  ความแตกต่างในดา้นความตอ้งการ (need difference)  
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 4.  ความแตกต่างในดา้นความสนใจ (interest difference)  
 5.  ความแตกต่างในดา้นร่างกาย (physical difference)  
 6.  ความแตกต่างในดา้นอารมณ์ (emotional difference)  
 7.  ความแตกต่างในดา้นสงัคม (social difference)  
 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบน้ี   เป็นการจัดท่ีรวมแนวทางใหม่ใน         

การปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการจดัห้องเรียน  จากแบบเดิมท่ีมีครูเป็นผูน้ าแต่เพียงผูเ้ดียว 
มาเป็นระบบท่ีครูและผูเ้รียนมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ การจัดการศึกษาจะเป็นแบบเปิด (open 
education) ผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและปฏิบติัดว้ยตนเอง จนสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ม่ือจบบทเรียน
แต่ละหน่วยหรือแต่ละบทเรียน โดยจะมีการทดสอบ หากผูเ้รียนสามารถสอบผ่าน จึงจะสามารถ
เรียนบทเรียนหรือหน่วยเรียนบทต่อไปได้ บทเรียนนั้ นอาจท าในรูปของชุดการเรียนการสอน 
(instructional package) บทเรียนส าเร็จรูป (programmed instruction) หรือโมดูล (instructional 
module) สาเหตุท่ีตอ้งจดัใหมี้การเรียนการสอนรายบุคคลข้ึน เน่ืองจาก  

 1.  ความไม่พอใจของคนทัว่ไปในคุณภาพการศึกษาท่ีมีอยู ่ 
 2.  การเน้นถึงความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงให้ได้มาซ่ึงสัมฤทธ์ิผลของนักเรียนท่ียงั      

ไม่พร้อมหรือนกัเรียนท่ีมีปัญหา  
 3.  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีหม่ ๆ ซ่ึงจะพฒันาโปรแกรมการเรียน  
 4.  ความสามารถท่ีเป็นไปไดข้องคอมพิวเตอร์ท่ีจะจดัโปรแกรมการเรียนรายบุคคล  
 5.  การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของโสตทศันวสัดุ  
 6.  การขยายตวัของทุนต่าง ๆ เพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
 โดยเราจะใชก้ารเรียนการสอนรายบุคคลส าหรับเป็นการฝึกฝน  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

ขบวนการศึกษา การเรียนการสอนแบบน้ีจะใชเ้ม่ือเราตอ้งการช่วยผูเ้รียนใหเ้รียนทกัษะทางดา้นช่าง 
ทกัษะการเขียนอ่านค า เป็นตน้ และใชใ้นเน้ือหาวิชาท่ีต่อเน่ืองกนั เช่น วิชาช่าง วิชาวิทยาศาสตร์  

 เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั เปรียบเหมือนสายรุ้งท่ีหลากสี บุคคลจึงมี
หลากหลาย  รสนิยม มีความแตกต่างของบุคลิกภาพ ครู พ่อแม่และผูป้กครองต้องส าเหนียก
ตระหนกัและมองเห็นคุณค่าของความแตกต่างเพื่อการคน้หาใหพ้บว่า เด็กมีลกัษณะการเรียนรู้หรือ
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ในทางใด เพื่อจะไดด้ าเนินกิจกรรมการพฒันาเด็กให้เตม็ตามศกัยภาพและ
ไดใ้ชค้วามสามารถไดสู้งสุด 
 ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  (Howard Gardner) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด   ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ผูก่้อตั้งทฤษฎีพหุปัญญา (theory of multiple intelligences)  ให้ค  าจ ากดัความของ    
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ค าว่า “ปัญญา” ไวด้งัน้ี “ปัญญา คือ ความสามารถท่ีจะคน้หาและแกปั้ญหาและสร้างผลผลิตท่ีมี
คุณค่าเป็นท่ียอมรับในสงัคม” 
 ลกัษณะส าคญัของทฤษฎพีหุปัญญา  
 1.  มนุษยมี์ความสามารถทางปัญญาแบ่งออกไดอ้ยา่งนอ้ย 8 ดา้น 
 2.     จากการศึกษาเร่ืองสมองปัญญามีลกัษณะเฉพาะดา้น 
 3.     คนทุกคนมีสติปัญญาทั้ง 8 ดา้นท่ีอาจจะมากนอ้ยแตกต่างกนัไป บางคนอาจจะสูง
ทุกดา้น บางคนอาจจะสูงเพยีงดา้น หรือสองดา้น ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ปานกลาง 
 4.   ทุกคนสามารถพฒันาปัญญาแต่ละดา้นให้สูงข้ึนถึงระดบัใชก้ารไดถ้า้มีการฝึกฝน   
ท่ีดี มีการใหก้ าลงัใจท่ีเหมาะสม ในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5.  ปัญญาดา้นต่าง ๆ สามารถท างานร่วมกนัได ้เช่น ในการด ารงชีวิตประจ าวนัเราอาจ 
ตอ้งใชปั้ญญาในดา้นภาษาในการพูด อ่าน เขียน ปัญญาดา้นคิดค านวณ ในการคิดเงินทอง ปัญญา
ดา้นมนุษย ์สัมพนัธ์ในการพบปะเขา้สังคมท าให้ตนเองมีความสุขดว้ยการใชปั้ญญาดา้นการเขา้ใจ
ตนเอง   
               6.  ปัญญาแต่ละด้านจะมีความสามารถในหลาย ๆ ทาง ยกตัวอย่างเช่นคนท่ีอ่าน
หนังสือไม่ออกก็ไม่ไดห้มายความว่าไม่มีปัญญาทางภาษา แต่เขาอาจจะเป็นคนเล่าเร่ืองท่ีเก่งหรือ  
พดูไดน่้าฟัง 
 ความสามารถทางปัญญาของมนุษยต์ามทฤษฎีพหุปัญญา แบ่งออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1.     ปัญญาดา้นภาษา (linguistic intelligence) 
 2.   ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์  (logical-mathematical intelligence) 
 3. ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ (visual-spatial intelligence) 
 4.    ปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว (bodily-kinesthetic intelligence) 
 5.     ปัญญาดา้นดนตรี (musical intelligence) 
 6.    ปัญญาดา้นมนุษยส์ัมพนัธ ์(interpersonal intelligence) 
 7.    ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง (intrapersonal intelligence) 
 8.  ปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา (naturalist intelligence) 
 บุคคลมีลักษณะการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป

ต่อไปน้ีเป็นการบรรยายลกัษณะของบุคคลท่ีมีจุดเด่นหรือมีความสามารถทางปัญญาดา้นต่าง  ๆ 
ดงัน้ี 

 1.  ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) คือ 
  1.1    มีนิสยัรักการอ่าน ติดหนงัสือ ชอบเขียน ชอบพดู สามารถเล่าเร่ืองต่าง ๆ ไดดี้ 
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  1.2  มกัจะไดย้นิเสียงของค ากอ้งอยูใ่นหูก่อนท่ีจะไดอ่้าน พดู หรือเขียน   
  1.3    จ าช่ือสถานท่ี เร่ืองราว รายละเอียดต่าง ๆ ไดดี้ 
  1.4    เจา้บทเจา้กลอน มีอารมณ์ขนั ตลก ชอบเล่นปริศนา ค าทาย  
  1.5    ชอบพดูเล่นค า ส านวน ค าผวน ค าพอ้ง  
  1.6    ชอบเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ประวติัศาสตร์ มากกว่าคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ 
  ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถ 
  1. จดักิจกรรมใหไ้ดรั้บประสบการณ์ตรง เพื่อน ามาเขียนเร่ืองราว 
  2. จัดกิจกรรมให้ได้พูด ได้อ่าน ได้ฟัง ได้เห็น ได้เขียนเร่ืองราวท่ีสนใจ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
  3. ครูควรรับ ฟังความคิด เห็น  ค าถาม  และตอบค าถามด้วยความ เต็มใจ 
กระตือรือร้น 
  4. จดัเตรียมหนงัสือ ส่ือการเรียนการสอนเพื่อการคน้ควา้ท่ีหลากหลาย เช่น เทป
เสียง วิดีทศัน์ จดัเตรียมกระดาษเพื่อการเขียน อุปกรณ์การเขียนใหพ้ร้อม  
  ยุทธศาสตร์ในการสอน คือ ให้อ่าน ให้เขียน ให้พูด และให้ฟังเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ี
นกัเรียนสนใจอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูอ่ื้น  
  ผูท่ี้มีความสามารถทางด้านน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็น นักพูด      
นกัเล่านิทาน นกัการเมือง กวี นกัเขียน บรรณาธิการ นกัหนงัสือพิมพ ์ครูสอนภาษา เป็นตน้ 

 2.     ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์  (logical-mathmatical intelligence) คือ 
  2.1  ชอบทดลองแกปั้ญหา สนุกท่ีไดท้  างานกบัตวัเลข หรือเกมคิดเลข การคิดเลข  
ในใจ  เป็นตน้ 

       2.2 ชอบและมีทกัษะในการใชเ้หตุผล การซกัถามปัญหาใหคิ้ดเชิงเหตุผล 
  2.3   ชอบท าตามสัง่ ท าอะไรท่ีเป็นระบบระเบียบตามล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน 
  2.4    สนใจข่าวคราวความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ และวิทยาการต่าง ๆ  
  2.5  ชอบคน้หาเหตุผลมาหกัลา้งหรือวิพากษว์ิจารณ์การกระท าของผูอ่ื้น 
  2.6 เช่ือถือเฉพาะแต่ส่ิงท่ีอธิบายได ้มีเหตุผลเพยีงพอ 
  2.7    ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
  ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถ ไดแ้ก่ 
  1. ใหมี้โอกาสไดท้ดลอง หรือท าอะไรดว้ยตนเอง 
  2. ส่งเสริมใหท้ างานสร้างสรรค ์งานศิลปท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
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  3. ใหเ้ล่นเกมท่ีฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เช่น เกมไพ ่เกมตวัเลข ปริศนาตวัเลข ฯลฯ 
        4. ใหช่้วยท างานบา้น งานประดิษฐ ์ตกแต่ง 

  5. ฝึกการใชเ้หตุผล การแกปั้ญหา การศึกษาดว้ยโครงงานในเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ 
  6. ฝึกฝนทกัษะการใชเ้คร่ืองคิดเลข เคร่ืองค านวณ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
  7. ยุทธศาสตร์ในการสอนคือให้ฝึกคิดแบบมีวิจารณญาณ  วิพากษ์ วิจารณ์         
ฝึกกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด การชัง่ ตวง วดั การคิดในใจ และการคิดเลขเร็ว ฯลฯ   
  ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนักบญัชี    
นกัคณิตศาสตร์ นกัตรรกศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นกัวิทยาศาสตร์ และครู-อาจารย ์เป็นตน้ 

 3.      ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ (visual-spatial intelligence) คือ 
  3.1  ชอบวาดเขียน มีความสามารถทางศิลป 
   3.2   ชอบฝันกลางวนั ชอบหลบัตาคิดถึงภาพในความคิด จินตนาการ 
  3.3   ชอบวาดภาพ ขีดเขียนส่ิงต่าง ๆ ลงในกระดาษ สมุดจดงาน  
  3.4   ชอบอ่านแผนท่ี แผนภูมิต่าง ๆ  
  3.5    ชอบบนัทึกเร่ืองราวไวใ้นภาพถ่ายหรือภาพวาด 
   3.6   ชอบเล่นเกมต่อภาพ (jigsaw puzzles) เกมจบัผดิภาพ หรือเกมท่ีเก่ียวกบัภาพ 
  3.7   ชอบเรียนวิชาศิลปศึกษา เรขาคณิต พีชคณิต 

      3.8  ชอบวาดภาพในลกัษณะมุมมองท่ีแตกต่างออกไปจากธรรมดา 
  3.9  ชอบดูหนงัสือท่ีมีภาพประกอบมากกวา่หนงัสือท่ีมีแต่ขอ้ความ 
  ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถ ไดแ้ก่ 
  1. ใหท้ างานศิลป งานประดิษฐ ์เพื่อเปิดโอกาสใหคิ้ดไดอ้ยา่งอิสระ 
  2. พาไปชมนิทรรศการศิลป พิพิธภณัฑต่์าง ๆ  
  3. ฝึกใหใ้ชก้ลอ้งถ่ายภาพ การวาดภาพ สเกต็ซ์ภาพ 
  4. จดัเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพให้พร้อม จดัส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการท างาน
ดา้นศิลป 
  5. ฝึกใหเ้ล่นเกมปริศนาอกัษรไขว ้เกมตวัเลข เกมท่ีตอ้งแกปั้ญหา 
  6. เรียนไดดี้หากไดใ้ชจิ้นตนาการ หรือความคิดท่ีอิสระ ชอบเรียนดว้ยการไดเ้ห็น
ภาพ การดู การรับรู้ทางตา 
  7. ฝึกใหใ้ชห้รือเขียนแผนท่ีความคิด (mind mapping) การใชจิ้นตนาการ 
  8. ใหเ้ล่นเกมเก่ียวกบัภาพ เกมส์ตวัต่อเลโก ้เกมส์จบัผดิภาพ ฯลฯ 
  9. ยทุธศาสตร์ในการสอนคือการใหดู้ ใหว้าด ใหร้ะบายสี ใหคิ้ดจินตนาการ  
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  ผูท่ี้มีความสามารถทางด้านน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็นศิลปิน 
สถาปนิก มณัฑนากร นกัประดิษฐ ์ฯลฯ 

 4.     ปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว (bodily-kinesthetic intelligence) คือ 
  4.1  ชอบการเคล่ือนไหว ไม่อยูน่ิ่ง ชอบสมัผสัผูอ่ื้นเม่ือพดูคุยดว้ย 
  4.2   เป็นนกักีฬา กระตือรือร้น ชอบเตน้ร า เล่นละคร หรือบทบาทสมมุติ 
  4.3 ชอบท าอะไรดว้ยตนเองมากกวา่จะใหค้นอ่ืนท าใหต้น 
  4.4 ชอบท ามือประกอบท่าทางขณะพดูคุย  
  4.5 ชอบพดูคุยเสียงดงั เอะอะตึงตงั ชอบเล่นหกคะเมนตีลงักากบัเพื่อน 
  4.6  ชอบเล่นเคร่ืองเล่นท่ีโลดโผน หวาดเสียว เช่น ชิงชา้สวรรค ์มา้หมุน รถไฟเหาะ
ตีลงักา ฯลฯ 
  4.7   ชอบเรียนวิชาพลศึกษา งานประดิษฐ ์ชอบท ากิจกรรมกลางแจง้ 
   4.8  ชอบลงมือกระท าจริงมากกวา่การอ่านคู่มือแนะน าหรือดูวิดีโอแนะน า 
   4.9  ชอบคิดหรือใชค้วามคิดขณะออกก าลงักาย เดิน วิ่ง 
  ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถ ไดแ้ก่ 
  1. เรียนรู้ไดด้ว้ยการสมัผสั จบัตอ้ง การเคล่ือนไหวร่างกาย และการปฏิบติัจริง 
  2. สนบัสนุนใหเ้ล่นกีฬา การแสดง เตน้ร า การเคล่ือนไหวร่างกาย 
  3. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง หรือไดป้ฏิบติัจริง 
  3. ใหเ้ล่นเกม เดิน วิ่ง หรือท ากิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ารเคล่ือนไหวร่างกาย 
  4. ใหเ้ล่นหรือท ากิจกรรมกลางแจง้ กีฬา การเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ 

  5. ยุทธศาสตร์ในการสอนคือการให้นักเรียนปฏิบติัจริง ลงมือท าจริง ไดส้ัมผสั 
เคล่ือนไหว ใชป้ระสาทสัมผสัในการเรียนรู้ และการเรียนผา่นการแสดงบทบาทสมมุติ   แสดงละคร 
ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนักแสดง นักกีฬา นาฏกร    
นกัฟ้อนร า นกัประดิษฐ ์นกัป้ัน ช่างซ่อมรถยนต ์ศลัยแพทย ์เป็นตน้ 

 5.   ปัญญาดา้นดนตรี (musical intelligence) คือ 
  5.1 ชอบร้องร าท าเพลง เล่นดนตรี 
  5.2 ชอบเสียงต่าง ๆ ชอบธรรมชาติ 
  5.3 แยกแยะเสียงต่าง ๆ ไดดี้ รู้จกัท่วงท านอง เรียนรู้จงัหวะดนตรีไดดี้ ชอบผวิปาก 
ฮมัเพลงเบา ๆ ขณะท างาน 

  5.4   มกัจะเคาะโตะ๊ หรือขยบัเทา้ตามจงัหวะเม่ือฟังเพลง 
  5.5   สามารถจดจ าเสียงท่ีเคยไดย้นิแมเ้พียงคร้ังเดียวหรือสองคร้ังได ้
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  5.6   เล่นเคร่ืองดนตรีไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 
  5.7   มกัจะไดย้นิเสียงเพลงจากภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์หรือวิทยกุอ้งอยูใ่นหู 
ตลอดเวลา 
  ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถ ไดแ้ก่ 
  1. ใหเ้ล่นเคร่ืองดนตรี ร้องเพลง ฟังเพลงสม ่าเสมอ 
   2. หาโอกาสดูการแสดงดนตรี หรือฟังดนตรีเป็นประจ า 
  3. บนัทึกเสียงดนตรีท่ีนักเรียนแสดงไวฟั้งเพื่อปรับปรุงหรือช่ืนชมผลงานให้       
ร้องร าท าเพลงร่วมกบัเพื่อน หรือคุณครูเสมอ ๆ 
  4. ยทุธศาสตร์ในการสอนไดแ้ก่ปฏิบติัการร้องเพลง การเคาะจงัหวะ การฟังเพลง 
การเล่นดนตรี การวิเคราะห์ดนตรี วิจารณ์ดนตรี เป็นตน้ 

         ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี  
นกัแต่งเพลง นกัวิจารณ์ดนตรี เป็นตน้ 

 6.     ปัญญาดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (interpersonal intelligence) คือ 
  6.1 ชอบมีเพื่อน ชอบพบปะผูค้นร่วมสงัสรรคก์บัผูอ่ื้น  
  6.2   ชอบเป็นผูน้ า หรือมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
  6.3  ชอบแสดงออกใหผู้อ่ื้นท าตาม ช่วยเหลือผูอ่ื้น ท างานหรือประสานงานกบัผูอ่ื้น
ไดดี้ 
  6.4 ชอบพดูชกัจูงใหผู้อ่ื้นท ามากกวา่จะลงมือท าดว้ยตนเอง 
  6.5 เขา้ใจผูอ่ื้นไดดี้ สามารถอ่านกิริยาท่าทางของผูอ่ื้นได ้
  6.6 มกัจะมีเพื่อนสนิทหลายคน 

    6.7    ชอบสงัคม อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นมากกวา่จะอยูค่นเดียวท่ีบา้นในวนัหยดุ 
  ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถ ไดแ้ก่ 
  1. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้ขา้กลุ่ม ท างานร่วมกนั 
  2. ส่งเสริมใหอ้ภิปราย เรียนรู้ร่วมกนั แกปั้ญหาร่วมกนั 
  3. สามารถเรียนไดดี้หากใหโ้อกาสในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  

  4. ยุทธศาสตร์ในการสอนไดแ้ก่การให้ท างานร่วมกนั การปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
กลุ่มเพื่อน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การจ าลองสถานการณ์ บทบาทสมมุติ การเรียนรู้สู่ชุมชน  
เป็นตน้ 
  ผูท่ี้มีความสามารถทางดา้นน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเป็นนักบริหาร 
ผูจ้ดัการ นกัธุรกิจ นกัการตลาด นกัประชาสัมพนัธ์ ครู-อาจารย ์เป็นตน้ 
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 7.  ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง (intrapersonal intelligence) คือ 
  7.1  ชอบอยูต่ามล าพงัคนเดียวเงียบ ๆ คิดถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง 
  7.2     ติดตามส่ิงท่ีตนเองสนใจเป็นพิเศษ มีแรงจูงใจสูง 
  7.3 มีอิสระในความคิด รู้ตวัวา่ท าอะไร และพฒันาความรู้สึกนึกคิดอยูเ่สมอ 
  7.4 ชอบใชเ้วลาวา่งในวนัหยดุอยูค่นเดียวมากกวา่ท่ีจะออกไปในท่ีมีคนมาก ๆ 
  7.5 เขา้ใจตนเอง หมกมุ่นอยูก่บัความรู้สึก ความคิดและการแสดงออกของตวัเอง 
  7.6 ชอบท าอะไรดว้ยตนเองมากกวา่ท่ีจะคอยใหค้นอ่ืนช่วยเหลือ 
  ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถ ไดแ้ก่ 

  1. เปิดโอกาสใหท้ างานตามล าพงั ท างานคนเดียว อิสระ แยกตวัจากกลุ่มบา้ง 
  2. สอนใหเ้ห็นคุณค่าของตวัเอง นบัถือตวัเอง (self esteem) 

   3. สนบัสนุนใหท้ างานเขียน บนัทึกประจ าวนั หรือท าหนงัสือ จุลสาร 
  4. สนบัสนุนใหท้ าโครงงาน การศึกษารายบุคคล หรือท ารายงานเด่ียว 
  5. ใหเ้รียนตามความถนดั ความสนใจ ตามจงัหวะการเรียนเฉพาะตน 

        6. ใหอ้ยูก่บักลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบา้ง 
  7. ยทุธศาสตร์การสอนควรเนน้ท่ีการเปิดโอกาสให้เลือกศึกษาในส่ิงท่ีสนใจเป็น

พิเศษ การวางแผนชีวิต การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การศึกษารายบุคคล (individual study)  
  ผูท่ี้มีความสามารถทางด้านน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพอิสระ เป็น

เจา้ของกิจการ เป็นนายจา้งของตวัเอง นกัคิด นกัเขียน นกับวช นกัปรัชญา นกัจิตวิทยา  ครู-อาจารย ์
เป็นตน้ 

 8. ปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา (naturalist intelligence) คือ 
  8.1  ชอบสตัว ์ชอบเล้ียงสตัว ์
   8.2  สนใจส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติรอบตวั  
  8.3    สนใจความเป็นไปในสังคมรอบตวั ชอบศึกษาเร่ืองราวของมนุษย์ การด ารง 
ชีวิตจิตวิทยา 
  8.4  คิดถึงการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างย ั่งยืน เพื่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  8.5 เขา้ใจธรรมชาติของพืชและสัตวไ์ดเ้ป็นอยา่งดี รู้จกัช่ือตน้ไม ้ดอกไมห้ลายชนิด 
  8.6   ไวต่อความรู้สึก การเปล่ียนแปลงของดิน ฟ้า อากาศ 
  8.7   สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ 
  8.8 มีความรู้เร่ืองดวงดาว จกัรวาล สนใจววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต 
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 ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความสามารถ ไดแ้ก่ 
 1. ฝึกปฏิบติังานดา้นเกษตรกรรมเก่ียวกบัการปลูกพืชหรือเล้ียงสตัว ์
 2. ศึกษาสงัเกต บนัทึกความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ลม ฟ้า อากาศ 
 3. จดักิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มศึกษา ค่ายส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

 ผูท่ี้มีความสามารถทางด้านน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์     
นกัส ารวจ นกัอนุรักษธ์รรมชาติ นกัส่ิงแวดลอ้ม ท าฟาร์มเล้ียงสตัว ์เกษตรกร เป็นตน้ 

 การพฒันาปัญญาหลายดา้นเพื่อการเรียนรู้ มีความส าคญัส าหรับนักเรียน หากมีความ
เช่ือในเร่ืองของ ทฤษฎีพหุปัญญา ศักยภาพของมนุษย์ และการเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแล้ว 
ครูผูส้อนควรตระหนักถึงการพฒันาคนของชาติให้มีพฒันาการเต็มตามศกัยภาพ ทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ และสังคม เพื่อท่ีจะได้เป็นพื้นฐานในการสร้างครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป  

 ครูผูส้อนสามารถส ารวจความสามารถทางสติปัญญาหรืออาจจะเรียกว่าความเก่งตาม
ทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนเพื่อสนับสนุนขอ้มูลการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลดา้นอ่ืน ๆ ใน
ระเบียนสะสมของคุณครูและเพื่อคน้หาจุดเด่นจุดท่ีควรปรับปรุงในตวัของนกัเรียนและน าขอ้มูลไป
พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาไปไดเ้ตม็ตามศกัยภาพอนัพึงมีของ
แ ต่ ล ะ ค น  (Accelerated Learning Network, 2001. Test yourself- How are you smart?. URL: 
http://www.accelerated-learning.net/learning_test.html.) 
 

ทฤษฏีการเรียนรู้ (ทักษะ)  
 จิตวิทยาการเรียนรู้  เมื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ของการรับรู้ที่จะน าไปสู่การเรียนรู้   
ที่มีประสิทธิภาพแลว้  ผูบ้รรยายจึงตอ้งเป็นผูก้ระตุน้หรือเสนอส่ิงต่าง ๆ ให้ผู เ้รียน เพราะ        
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน  ซ่ึง จ าเนียร ช่วงโชติ (2519) ให้ความหมายไว้
ว่า “การเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนัเกิดจากประสบการณ์ที่มีขอบเขตกวา้ง
และสลบัซับซ้อนมากโดยเฉพาะในแง่ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม” 
 ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าเทคโนโลยีการศึกษา  (วรกว ิน , 2523: 56-60, เข้าถึงเม่ือ
16 กนัยายน 2553, เขา้ถึงไดจ้าก http://5211014331.multiply.com) 

 กูด้ ( Good, 1959: 314) กล่าวว่า การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงการตอบสนอง หรือ
การแสดงออกของพฤติกรรม บางส่วน หรือทั้งหมดซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ 
 มอร์ริส (Morris, 1990: 178) กล่าวว่า การเรียนรู้คือกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
อยา่งถาวร อนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ และการปฏิบติัฝึกฝน 

http://www.accelerated-learning.net/learning_test.html
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 การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมที่ผูเ้รียน
แสดงออก และสามารถสังเกตและวดัได ้การศึกษากระบวนการเรียนรู้จึงตอ้งศึกษาเร่ืองของ
พฤติกรรมมนุษยที์่เปลี่ยนไปในลกัษณะที่พึงประสงค ์การศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ จะตอ้งมี
ระบบระเบียบ วิธีการ และอาศยัความรู้ต่าง ๆ เช่น จิตวิทยา การศึกษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ กระบวนการสื่อความและสื่อความหมายและสื่อความหมาย            
การพิจารณาการเรียนรู้ของผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งสังเกตและวดัพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป การศึ กษา
พฤติกรรมต่าง ๆ น าไปสู่การก าหนดทฤษฎี การเรียนรู้ต่าง ๆ ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มพฤติกรรม
ร่วมกนัระหว่างครูและผูเ้รียนรวมทั้งวิธีการจดัระบบการเรียนการสอนที่จะช่วยท าให้ผูเ้รียน
เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ไปตามวตัถุประสงค์  

 การเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิต มนุษยม์ีการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
ก่อนตาย จึงม ีค  ากล่าว เสมอว ่า “no one too old to learn” หรือ ไม ่ม ีใครแก่เกิน ที ่จะเรียน         
การเรียนรู้จะช่วยในการพฒันาคุณภาพชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี  
 การเรียนรู้ของคนเรา จากไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน  ดงัที่ กฤษณา ศกัด์ิศรี 
(2530), ขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้ > เทคโนโลยีการศึกษา, เขา้ถึงเม่ือ 16 กนัยายน 2553, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://5211014331.multiply.com กล่าวไวด้งัน้ี  “การเรียนรู้เกิดข้ึนเมื่อสิ่งเร้า (stimulus) มาเร้า
อินทรีย  ์(organism) ประสาทก็ตื ่นตวั  เกิดการรับสัมผสั  หรือเพทนาการ (sensation) ดว้ย
ประสาททั้ง  5 แลว้ส่งกระแสสัมผสัไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง ท าให ้เกิดการแปล
ความหมายข้ึนโดยอาศยัประสบการณ์เดิมและอ่ืน ๆ เรียกว่า สัญชาน หรือการรับรู้ (perception) 
เม่ือแปลความหมายแลว้ ก็จะมีการสรุปผลของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอดเรียกว่า เกิดสังกปั 
(conception) แลว้มีปฏิกิริยาตอบสนอง (response) อย่างหน่ึงอย่างใดต่อส่ิงเร้าตามท่ีรับรู้เป็นผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤิตกรรม แสดงว่าการเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึนแลว้ประเมินผลที่เกิดจากการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าไดแ้ลว้”    
 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการศึกษานั้นเป็นทฤษฎีที่ไดจ้าก       
2 กลุ่ม คือ 

 1.  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม (behaviorism)  
 2.  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มความรู้ (cognitive)  
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม  

 นักจิตวิทยาการศึกษากลุ่มน้ี  เช่น chafe Watson Pavlov, Thorndike, Skinner ซ่ึง
ทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มน้ีมีหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (conditioning theory) 
ทฤษฎีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง (connectionism theory) ทฤษฎีการเสริมแรง (stimulus-response 

http://5211014331.multiply.com/
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theory) เจา้ของทฤษฎีน้ีคือ พอฟลอบ (Pavlov) ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (conditioning theory) 
กล่าวไวว้่า ปฏิกริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึงของร่างกายของคนไม่ไดม้าจากส่ิงเร้าอย่างใด
อย่างหน่ึงแต่เพียงอย่างเดียว ส่ิงเร้านั้นก็อาจจะท าให้เกิดการตอบสนองเช่นนั้นได ้ถา้หากมี     
การวางเง่ือนไขท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

 ทฤษฎีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง (connectionism theory) เจา้ของทฤษฎีน้ีคือ ทอนไดค ์
(Thorndike) ซ่ึงกล่าวไวว้่า ส่ิงเร้าหน่ึง ๆ ย่อมท าให้เกิดการตอบสนองหลาย ๆ อย่าง จนพบส่ิงท่ี
ตอบสนองท่ีดีท่ีสุด เขาไดค้น้พบกฎการเรียนรู้ท่ีส าคญัคือ   
 1.  กฎแห่งการผล (low of effect)  
 2.  กฎแห่งการฝึกหัด (low of exercise)  
 3.  กฎแห่งความพร้อม (low of readiness)  
 ทฤษฎีการวางเง่ือนไข/ทฤษฎีการเสริมแรง (S-R theory หรือ operant conditioning)  
 เจา้ของทฤษฎีน้ี คือ สกินเนอร์ (Skinner) กล่าวว่าปฎิกริยาตอบสนองหน่ึงอาจไม่ใช่
เน่ืองมาจากส่ิงเร้าส่ิงเดียว ส่ิงเร้านั้น ๆ ก็คงจะท าให้เกิดการตอบสนองเช่นเดียวกนัได ้ถา้ไดมี้
การวางเง่ือนไขท่ีถูกตอ้ง  
 การน าทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมมาใชก้บัเทคโนโลยีการศึกษาน้ีจะใชใ้น
การออกแบบการเรียนการสอนให้เขา้กบัลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ  
 1.  การเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอน (step by step)  
 2.  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน (interaction)  
 3.  การไดท้ราบผลในการเรียนรู้ทนัที (feedback)  
 4.  การไดรั้บการเสริมแรง (reinforcement)  
 แนวคิดของสกินเนอร์นั้น น ามาใชใ้นการสอนแบบส าเร็จรูป หรือการสอนแบบ
โปรแกรม (program inattention) สกินเนอร์เป็นผูคิ้ดบทเรียนโปรแกรมเป็นคนแรก  
  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มความรู้ (cognitive)  
 นักจิตวิทยากลุ่มน้ีเน้นความส าคญัของส่วนรวม ดงันั้นแนวคิดของการสอนซ่ึงมุ่ง
ให ้ผู เ้รียนมองเห็นส่วนรวมก่อน โดยเน ้นเรียนจากประสบการณ์ (perceptual experience) 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาของกลุ่มน้ี ซ่ึงมีชื่อว่า cognitive field theory นักจิตวิทยาในกลุ่มน้ี  เช่น        
โคเลอร์ (Kohler) เลวิน (Lawin) และวิทคิน (Witkin) แนวคิดของทฤษฎีน้ีจะเน้นความพอใจ
ของผูเ้รียน ผูส้อนควรให้ผูเ้รียนท างานตามความสามารถของเขาและคอยกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ประสบความส าเร็จ การเรียนการสอนจะเน้นให้ผูเ้รียนลงมือกระท าดว้ยตวัเขาเอง ผูส้อนเป็น     
ผูช้ี้แนะ การน าแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มความรู้ (cognition) มาใช ้คือ การจดัการเรียนรู้ตอ้ง
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ให้ผูเ้รียนไดร้ับรู้จากประสาทสัมผสั เพื ่อกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ จึงเป็นแนวคิดในการเกิด   
การเรียนการสอนผ่านส่ือท่ีเรียกว่า โสตทศันศึกษา (audio visual) 

 ความหมายของการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ (learning) หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม อนัเป็นผล
มาจากการไดรั้บประสบการณ์” พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในท่ีน้ี มิไดห้มายถึงเฉพาะพฤติกรรม
ทางกายเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงพฤติกรรมทั้งมวลท่ีมนุษยแ์สดงออกมาได ้ซ่ึงจะแยกไดเ้ป็น 3 ดา้น
คือ 

 1.  พฤติกรรมทางสมอง (cognitive) หรือพ ุทธิพ ิส ัย  เป็นการเรียน รู ้เกี ่ยวกบั
ขอ้เท็จจริง (fact) ความคิดรวบยอด (concept) และหลกัการ (principle) 
 2.  พฤติกรรมดา้นทกัษะ (psychomotor) หรือทกัษะพิส ัย เป็นพฤติกรรมทาง
กลา้มเน้ือ แสดงออกทางดา้นร่างกาย เช่น การว่ายน ้า การขบัรถ อ่านออกเสียง แสดงท่าทาง 
 3. พฤติกรรมทางความรู้สึก (affective) หรือจิตพิส ัย เป็นพฤติกรรมที่เกิด ข้ึน
ภายในเช่น การเห็นคุณค่า เจตคติ ความรู้สึกสงสาร เห็นใจเพื่อนมนุษย ์เป็นตน้  

 นักการศึกษา ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของ มนุษย ์มีผลการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกนั สรุปเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส าคญั 2 ทฤษฎี คือ 
 1.  ทฤษฎีส่ิงเร้าและการตอบสนอง (S-R theory) 
 2.  ทฤษฎีสนามความรู้ (cognitive field theory) 

 ทฤษฎีส่ิงเร้าและการตอบสนอง (S-R theory) 

 ทฤษฎีน้ีมีชื่อเรียกหลายชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ภาษาองักฤษ มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น  associative theory, associationism, behaviorism เป็นตน้ 
นักจิตวิทยาที่ส าคญัในกลุ่มน้ี คือ พาฟลอฟ (Pavlov) วตัสัน (Watson) ธอร์นไดค์ (Thorndike) 
กทัธรี (Guthrie) ฮลั (Hull) และสกินเนอร์ (Skinner) ทฤษฎีน้ีอธิบายว่า พื้นฐานการกระท า       
ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ของแต่คน ข้ึนอยู่กบัอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม หน้าที่ของผูส้อน คือ 
คอยเป็นผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน 
 หลกัการของทฤษฎีส่ิงเร้าและการตอบสนอง 
             1.  การการเสริมแรง (reinforcement) เป็นตวักระตุน้ให้เกิดการตอบสนองหรือให้
เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตามที่ตอ้งการเช่น การให้รางวลั หรือการท าโทษ หรือการชมเชย     
เป็นตน้  ผูส้อนจึงควรจะหาวิธีจูงใจให้ผูเ้รียนมีความอยากเรียนให้มากท่ีสุด 
 2.  การฝึกฝน (practice) ไดแ้ก่การให้ท าแบบฝึกหัดหรือการฝึกซ ้ า เพื ่อให้เกิด
ทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีสัมพนัธ์กนัโดยเฉพาะวิชาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั 
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 3.  การรู้ผลการกระท า (feedback) ไดแ้ก่ การท่ีสามารถให้ผูเ้รียนไดรู้้ผลการปฏิบติั
ไดท้นัทีเพื่อจะท าให้ผูเ้รียนไดป้รับพฤติกรรมไดถู้กตอ้งอนัจะเป็นหนทางการเรียนรู้ที่ดี หน้าท่ี
ของผูส้อนจึงควรจะตอ้งพยายามท าให้วิธีสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดร้ับประสบการณ์แห่ง
ความส าเร็จ 
 4.  การสรุปเป็นกฎเกณฑ์ (generalization) ไดแ้ก่ การไดรั้บประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี
สามารถสร้างมโนทศัน์ (concept) จนกระทัง่สรุปเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะน าไปใชไ้ด ้
 5.  การแยกแยะ (discrimination) ไดแ้ก่ การจดัประสบการณ์ ที ่ผู เ้รียนสามารถ
แยกแยะความแตกต่างของขอ้มูลไดช้ดัเจนยิ่งข้ึนอนัจะท าให้เกิดความสะดวกต่อการเลือก
ตอบสนอง 
 6.  ความใกลชิ้ด (continuity) ไดแ้ก่ การสอนท่ีค านึงถึงความใกลชิ้ดระหว่าง ส่ิงเร้า
และการตอบสนองซ่ึงเหมาะส าหรับการสอนค า เป็นตน้  
 ทฤษฎีสนามความรู้ (cognitive field theory)  
 กาเย่ (Gagne) ไดเ้สนอหลกัที่ส าคญัเกี่ยวกบัการเรียนรู้ว่า ไม่มีทฤษฎีหน่ึงหรือ
ทฤษฎีใดสามารถอธิบายการเรียนรู้ของบุคคลไดส้มบูรณ์ ดงันั้น กาเย จึงไดน้ าทฤษฎีการเรียนรู้
แบบสิ่งเร้าและการตอบสนอง (S-R theory) กบัทฤษฎีความรู้ (cognitive field theory) มา
ผสมผสานกนัในลกัษณะของการจดัล าดบัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 1.  การเรียนรู้แบบสัญญาณ  (signal learning) เป็นการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไข 
เกิดจากความใกลช้ิดของส่ิงเร้าและการกระท าซ ้ าผูเ้รียนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเอง 
 2.  การเรียนรู้แบบการตอบสนอง (S-R learning) คือ การเรียนรู้ที่ผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมนั้นไดก้ารตอบสนองเป็นผลจากการเสริมแรงกบัโอกาสการกระท าซ ้ า หรือ
ฝึกฝน 
 3.  การเรียน รู ้แบบล ูกโซ่ (chaining learning) ค ือ  การเรียน รู ้อ นั เนื ่องมาจาก         
การเชื่อมโยงสิ่งเร้ากบัการตอบสนองติดต่อกนัเป็นกิจกรรมต่อเนื่องโดยเป็นพฤติกรรมท่ี
เก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เช่นการขบัรถ การใชเ้คร่ืองมือ 
 4.  ก าร เรีย น รู ้แ บ บ ภ าษ าส ัม พ นั ธ ์ ( verbal association learning) ม ีล กั ษ ณ ะ
เช่นเดียวกบัการเรียนรู้แบบลูกโซ่ หากแต่ใชภ้าษา หรือสัญลกัษณ์แทน 
 5.  การเรียนรู้แบบการจ าแนก (discrimination learning) ไดแ้ก่ การเรียนรู้ที่ผูเ้รียน
สามารถมองเห็นความแตกต่าง สามารถเลือกตอบสนองได ้
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 6.  การเรียน รู้มโนทศัน ์ (concept learning) ไดแ้ก่ การเรียน รู้อนั เนื ่องมาจาก
ความสามารถในการตอบสนองส่ิงต่าง ๆ ในลกัษณะที่เป็นส่วนรวมของส่ิงนั้น เช่น วงกลม
ประกอบดว้ยมโนทศัน์ย่อยท่ีเก่ียวกบั ส่วนโคง้ ระยะทาง และศูนยก์ลาง เป็นตน้ 
 7.  การเรียนรู้กฎ (principle learning) เกิดจากความสามารถเชื่อมโยงมโนทศัน์      
เขา้ดว้ยกนัสามารถน าไปตั้งเป็นกฎเกณฑ์ได ้
 8.  การเรียนรู้แบบปัญหา (problem solving) ไดแ้ก่ การเรียนรู้ในระดบัที่ ผูเ้รียน
สามารถรวมกฎเกณฑ์ รู้จกัการแสวงหาความรู้ รู้จกัสร้างสรรค ์น าความรู้ไปแกป้ัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ไดจ้ากล าดบัการเรียนรู้น้ีแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้แบบตน้ ๆ จะ
เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ระดบัสูง  
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ สามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรียน      
การสอนได ้ในลกัษณะต่างๆ เช่น การจดัสภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน การจูงใจ 
การรับรู้ การเสริมแรง การถ่ายโยงการเรียนรู้ ฯลฯ 
 การจัดสภาพที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนการสอน ที่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้นจะตอ้งค านึงถึงหลกัการท่ีส าคญัอยู่ 4 ประการ คือ 
 1.  ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง เช่น การให้เรียนดว้ย      
การลงมือปฏิบตัิ ประกอบกิจกรรม และเสาะแสวงหาความรู้เอง ไม่เพียงแต่จะท าให้ผูเ้รียนมี
ความสนใจสูงข้ึนเท่านั้น แต่ ยงัท าให้ผูเ้รียนตอ้งตั้งใจสังเกตและติดตามดว้ยการสังเกต คิด และ
ใคร่ครวญตาม ซ่ึงจะมีผลต่อการเพิ่มพูนความรู้ 
 2.  ให้ทราบผลยอ้มกลบัทนัที เมื่อให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิหรือตดัสินใจท าอะไร      
ลงไป ก็จะมีผลสะทอ้นกลบัให้ทราบว่านักเรียนตดัสินใจถูกหรือผิด โดยทนัท่วงที  
 3.  ให้ไดป้ระสบการณ์แห่งความส าเร็จ โดยใชก้ารเสริมแรง เมื่อผู เ้รียนแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคห์รือถูกตอ้ง ก็จะมีรางวลัให้ เพื ่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และแสดง
พฤติกรรมนั้นอีก  
 4.  การให ้เรียนไปทีละน ้อยตามล าดบัขั้น  ตอ้งให ้ผู เ้รียนตอ้งเรียนทีละน ้อย
ตามล าดบัขั้นท่ีพอเหมาะกบัความสนใจและความสามารถของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นส าคญั จะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียน และเกิดการเรียนรู้ที่มัน่คง
ถาวรข้ึน 
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 การจูงใจ (motivation) หลกัการและแนวคิดท่ีส าคญัของการจูงใจ คือ 
 1.  การจูงใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ผลกัดนัให้บุคคลปฏิบตัิ กระตือรือร้น และ

ปรารถนาที่จะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพราะการตอบสนองใด ๆ จะเป็นผลเพื่อลดความตึงเครียด
ของบุคคลที่มีต่อความตอ้งการนั้น ๆ  ดงันั้น คนเราจึงดิ้นรนเพื ่อให้ไดต้ามความตอ้งการท่ี
เกิดข้ึนต่อเน่ือง กิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้งอาศยัการจูงใจ 

 2.  ความตอ้งการทางกาย อารมณ์ และสังคม เป็นแรงจูงใจที่ส าคญัต่อกระบวน   
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนจึงควรหาทางเสริมแรงหรือกระตุน้โดยปรับกิจกรรมการเรียน    
การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเหล่านั้น 

 3.  การเลือกสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน ให ้เหมาะสมกบั ความสนใจ 
ความสามารถและความพึงพอใจแก่ผูเ้รียนจะเป็นกุญแจส าคญัให้การจดักระบวนการเรียนรู้
ประสบความส าเร็จไดง่้าย มีแรงจูงใจสูงข้ึน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนเพิ่มข้ึน 

 4.  การจูงใจผูเ้รียนให้มีความตั้งใจ และสนใจในการเรียน ย่อมข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพ
ของผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละ
ระดบั แต่ละสังคม แต่ละครอบครัว แลว้จึงพิจารณากิจกรรมการเรียนท่ีจะจดัให้สอดคลอ้งกนั 

 5.  ผูส้อนควรจะพิจารณาสิ่งล่อใจหรือรางวลั รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขนัให้
รอบคอบและเหมาะสมเพราะเป็นแรงจูงใจท่ีมีพลงัรวดเร็ว ซ่ึงให้ผลทั้งทางดา้นเสริม สร้างและ
การท าลายก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และวิธีการ 

 ทฤษฎีการจูงใจ ไดอ้ธิบายเกี่ยวกบัสภาวะของบุคคล ที่พร้อม ที่จะสนองความ
ตอ้งการหากส่ิงนั้นมี อิทธิพลส าหรับความตอ้งการของเขา ทฤษฎีการจูงใจที่ส าคญั คือ ทฤษฎี
ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow`s theory) ซ่ึงอธิบายความตอ้งการของบุคคลว่า พฤติกรรม
ต่างๆ ของบุคคล ลว้นเป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงความพยายามหาวิธีการสนองความตอ้งการให้กบั
ตนเองทั้งส้ิน และคนเรามีความตอ้งการหลายดา้น ซ่ึงมาสโลว ์ไดจ้  าแนกความตอ้งการของคน
ไวด้งัน้ี คือ 

 1.  ความตอ้งการทางกาย ไดแ้ก่ ความตอ้งการปัจจยัที ่จ  าเป็นพื ้นฐาน ส าหรับ         
การด ารงชีวิต อนัไดแ้ก่ อาหาร น ้ า และอากาศ 

 2.  ความตอ้งการความปลอดภยั เช่น ตอ้งการความสะดวกสบาย การคุม้ครอง 
 3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ เช่น ตอ้งการเป็นท่ีรักของบุคคลอ่ืน 
 4.  ความตอ้งการให้ผูอ่ื้นเห็นคุณค่าของตน เช่น การยอมรับและยกย่องจากสังคม 
 5. ความตอ้งการเขา้ใจตนเอง คือ ความเขา้ใจสภาวะของตน เช่น ความสามารถ 

ความถนัด ซ่ึงสามารถเลือกงาน เลือกอาชีพท่ีเหมาะกบัตนเอง 
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 6.  ความตอ้งการท่ีจะรู้และเขา้ใจ คือ พยายามท่ีจะศึกษาหาความรู้และการแสวงหา
ส่ิงท่ีมีความหมายต่อชีวิต 

 7. ความตอ้งการดา้นสุนทรียะ คือ ความตอ้งการในดา้นการจรรโลงใจดนตรี ความ
สวยงาม และงานศิลปะต่าง ๆ มาสโลว ์ไดอ้ธิบายให้เห็นเพิ่มเติมว่า ความตอ้งการของคนเรา
ตั้งแต่ล  าดบัที่ 1-4 นั้น เป็นความตอ้งการที่จ  าเป็น ซ่ึงคนเราจะขาดไม่ไดแ้ละทุกคนจะพยายาม
แสวงหาเพื่อสนองความตอ้งการนั้น ๆ ส่วนล าดบัความตอ้งการท่ี 5-7 เป็นแรงจูงใจท่ีมากระตุน้
ให้บุคคลแสวงหาต่อ ๆ ไป เม่ือสามารถสนองความตอ้งการพื้นฐานได ้ส าเร็จเป็นล าดบัแลว้ 

 การแข่งขัน (competition)  
 จะมีคุณค่าในดา้นการจูงใจ ถา้หากรู้จกัน าไปใชใ้ห ้เหมาะสมจะเกิดผลดีทาง        
การเรียน แต่ถา้ใชไ้ม่ถูกตอ้งจะเกิดผลเสียทางอารมณ์ของผูเ้รียน เบอร์นาร์ด (Bernard) ไดใ้ห้
ความเห็นว่าควรจะเป็นการแข่งขนักบัตนเอง ในการพฒันาผลงานใหม่ๆ กบัท่ีเคยท ามาแลว้ ถา้
หากเป็นเกมการแข่งขนัระหว่างผูเ้รียนควรจะเน้นย  ้าการรักษากติกา การยอมรับและมีน ้ าใจเป็น
นักกีฬา ให้ผูเ้รียนเขา้จุดมุ่งหมายเพื่อผลสัมฤทธ์ิ มากกว่าชยัชนะ 

 การถ่ายโยงการเรียนรู้ (transfer of learning) ไดแ้ก่ 
 1.  ธอร์นไดค ์(Thorndike) กล่าวถึง การถ่ายโยงการเรียนรู้จากสถานการณ์หน่ึง

ไปสู่อีกสถานการณ์หน่ึงนั้น สถานการณ์ทั้งสองจะตอ้งมีองคป์ระกอบที่คลา้ย คลึงกนั คือ 
เน้ือหา วิธีการ และ เจตคติ ท่ีสัมพนัธ์กนักบัสถานการณ์เดิม 

 2.  เกสตลัท ์(Gestalt) กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้จะเกิด ข้ึนเมื ่อผู เ้รียนได้
มองเห็นรูปร่างทั้งหมดของปัญหา และรับรู้ความสัมพนัธ์นั้นเขา้ไป กล่าวคือ สถานการณ์ใหม่
จะตอ้งสัมพนัธ์กบัสถานการณ์เดิม 

 หลกัการและแนวคิดท่ีส าคญัของการถ่ายโยงการเรียนรู้ คือ 
 1.  การถ่ายโยง ควรจะตอ้งปลูกฝังความรู้ ความคิด เกี่ยวกบักฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็น
พื้นฐานท่ีสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 2.  ผูส้อนควรใชว้ิธีการแกปั้ญหา หรือวิธีการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาส
คิดและเกิดทกัษะอย่างกวา้งขวางซ่ึงจะเป็นวิธีการท่ีช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ของความรู้ 
 3.  การถ่ายโยงจะเกี่ยวขอ้งกบั ความแตกต่างระหว่างบุคคล กิจกรรมการเรียน    
การสอนจึงตอ้งค านึงหลกัการน้ีดว้ย 
 4.  การถ่ายโยงที่อาศยัสถานการณ์ที ่ส ัมพนัธ์กนัระหว่างสถานการณ์เดิมและ
สถานการณ์ใหม่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้สะดวกข้ึน 
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 ทฤษฎีการเรียน รู้  (learning theory) การเรียน รู้  คือ  กระบวนการท่ีท าให้ คน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผสั การอ่าน การใช้
เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเด็กและผูใ้หญ่จะต่างกนั เด็กจะเรียนรู้ดว้ยการเรียนในห้อง การซักถาม 
ผูใ้หญ่มกัเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ท่ีมีอยู ่แต่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีผูส้อนน าเสนอ 
โดยการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผูท่ี้สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ท่ีจะให้เกิดข้ึนเป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความเป็นกันเอง ความเขม้งวด
กวดขนั หรือความไม่มีระเบียบวินยั ส่ิงเหล่าน้ีผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างเง่ือนไข และสถานการณ์เรียนรู้
ให้กบัผูเ้รียน ดงันั้น ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูเ้รียน 

 การเรียนรู้ตามทฤษฎขีองไทเลอร์ (Tylor) 

 ความต่อเน่ือง (continuity) หมายถึง ในวิชาทกัษะ ตอ้งเปิดโอกาสใหมี้การฝึกทกัษะใน
กิจกรรมและประสบการณ์บ่อย ๆ และต่อเน่ืองกนั 
 การจดัช่วงล าดบั (sequence) หมายถึง หรือการจดัส่ิงท่ีมีความง่าย ไปสู่ส่ิงท่ีมีความยาก 
ดงันั้นการจดักิจกรรมและประสบการณ์ ใหมี้การเรียงล าดบัก่อนหลงั เพื่อใหไ้ดเ้รียนเน้ือหาท่ีลึกซ้ึง
ยิง่ข้ึน 
 บูรณาการ (integration) หมายถึง การจดัประสบการณ์จึงควรเป็นในลกัษณะท่ีช่วยให้
ผูเ้รียน ไดเ้พิ่มพูนความคิดเห็นและไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกนั เน้ือหาท่ีเรียนเป็นการเพิ่ม
ความสามารถทั้งหมด ของผูเ้รียนท่ีจะไดใ้ชป้ระสบการณ์ไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ กนั ประสบการณ์
การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพนัธ์ (interaction) ระหวา่งผูเ้รียนกบัสถานการณ์ท่ีแวดลอ้ม 

 ทฤษฎกีารเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ (Gagne) 
 1.  การจูงใจ (motivation phase) การคาดหวงัของผูเ้รียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้  
 2.  การรับรู้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(apprehending phase) ผูเ้รียนจะรับรู้ส่ิงท่ีสอดคลอ้ง

กบัความตั้งใจ  
 3.  การปรุงแต่งส่ิงท่ี รับรู้ไว้เป็นความจ า (acquisition phase) เพื่อให้ เกิดความจ า    

ระยะสั้นและระยะยาว  
 4. ความสามารถในการจ า (retention phase)  
 5.  ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปแลว้ (recall phase)  
 6.  การน าไปประยกุตใ์ชก้บัส่ิงท่ีเรียนรู้ไปแลว้ (generalization phase)  
 7.  การแสดงออกพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ (performance phase)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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 8.  การแสดงผลการเรียนรู้กลบัไปยงัผูเ้รียน (feedback phase) ผูเ้รียนไดรั้บทราบผลเร็ว
จะท าใหมี้ผลดีและประสิทธิภาพสูง  

 องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ จากแนวคิดนกัการศึกษา กาเย ่(Gagne) คือ 
 1.  ผูเ้รียน (learner) มีระบบสัมผสัและ ระบบประสาทในการรับรู้  
 2.  ส่ิงเร้า (stimulus) คือ สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  
 3.  การตอบสนอง (response) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้  
 การสอนด้วยส่ือตามแนวคดิของกาเย่ (Gagne) 

  1.  เร้าความสนใจ มีโปรแกรมท่ีกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน เช่น ใช ้การ์ตูน หรือ 
กราฟิกท่ีดึงดูดสายตา  

 2.  ความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนสนใจในบทเรียน การตั้งค  าถาม      
กเ็ป็นอีกส่ิงหน่ึง  

 3.  บอกวตัถุประสงค์ ผูเ้รียนควรทราบถึงวตัถุประสงค์ ให้ผูเ้รียนสนใจในบทเรียน
เพื่อใหท้ราบวา่บทเรียนเก่ียวกบัอะไร  

 4.  กระตุน้ความจ าผูเ้รียน สร้างความสัมพนัธ์ในการโยงขอ้มูลกบัความรู้ท่ีมีอยู่ก่อน 
เพราะส่ิงน้ีสามารถท าให้เกิดความทรงจ าในระยะยาวไดเ้ม่ือไดโ้ยงถึงประสบการณ์ผูเ้รียน โดย   
การตั้งค  าถาม เก่ียวกบัแนวคิด หรือเน้ือหานั้น ๆ  

 5.  เสนอเน้ือหา ขั้นตอนน้ีจะเป็นการอธิบายเน้ือหาใหก้บัผูเ้รียน โดยใชส่ื้อชนิดต่าง ๆ 
ในรูป กราฟิก หรือเสียงวิดีโอ  

 6.  การยกตวัอย่าง การยกตวัอย่างสามารถท าไดโ้ดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจไดซ้าบซ้ึง  

 7.  การฝึกปฏิบติั เพื่อให้เกิดทกัษะหรือพฤติกรรม เป็นการวดัความเขา้ใจว่าผูเ้รียนได้
เรียนถูกตอ้ง เพื่อใหเ้กิดการอธิบายซ ้าเม่ือรับส่ิงท่ีผดิ  

 8.  การใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม เช่น การท าแบบฝึกหดั โดยมีค าแนะน า  
 9.  การสอบ เพื่อวดัระดบัความเขา้ใจ  
     10.  การน าไปใชก้บังานท่ีท าในการท าส่ือควรมี เน้ือหาเพิ่มเติม หรือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีควร

จะรู้เพิ่มเติม  
 ชอว ์ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม ในรูปแบบของพฒันาการของ 

สังคมและจิตวิทยาว่าเป็นแนวคิดหรือความเขา้ใจท่ีเป็นคอนสตรัคทิวิซ่ึม (cconstructivism) คือ 
รูปแบบท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ไม่ใช่เป็นผูรั้บอย่างเดียว ดังนั้ น ผูเ้รียน ก็คือ ผูส้อนนั่นเอง        
แต่ในระบบการศึกษาทุกวนัน้ีรูปแบบโครงสร้างจะตรงกนัขา้มกบัความคิดดงักล่าว โดยครูเป็น      
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ผูห้ยิบยื่นความรู้ให้ แลว้ก าหนดให้นกัเรียนเป็นผูรั้บความรู้นั้นคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม มีความหมาย 
กวา้งกวา่น้ี คือ พฒันาการของเดก็ ในการเรียนรู้มีมากกวา่การกระท าหรือกิจกรรมเท่านั้น แต่รวมถึง
ปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตวัเด็กเอง ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอก หมายความว่า เด็ก
สามารถเก็บขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก และเก็บเขา้ไปสร้างเป็นโครงสร้างของความรู้ภายใน
สมองของตวัเอง ขณะเดียวกนัก็สามารถเอาความรู้ภายในท่ีเด็กมีอยู่แลว้แสดงออกมาให้เขา้กับ
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกได ้ซ่ึงจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเร่ือย ๆ คือ เด็กจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ 
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกแลว้น าขอ้มูลเหล่าน้ีกลบัเขา้ไปในสมอง ผสมผสานกบัความรู้ภายในท่ีมีอยู ่
แลว้แสดงความรู้ออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

 ดงันั้น ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม จึงให้ความส าคญักบัโอกาสและวสัดุท่ีจะใช้ใน   
การเรียนการสอนท่ีเด็กสามารถน าไปสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนภายในตวัเด็กเองได ้ไม่ใช่ซ่ึงไม่ใช่วิธี   
ท่ีเกิดประโยชน์กบัเด็ก ครูตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเด็กก าลงัเรียนรู้อยู่ และ   
ช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้นให้เป็นไปไดดี้ข้ึน ตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน ครูควร
คิดคน้พฒันาส่ิงอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น คิดคน้ว่าจะใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนอยา่งไรจึงจะใหผู้เ้รียนสามารถสร้าง
ความรู้ข้ึนเองได้ ถ้าเราให้ความสนใจเช่นน้ี  เราก็จะหาทางพัฒนาและสร้างวัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอนใหม่ ๆ หรือหาวิธีท่ีจะใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีอยู่ให้เป็น 
ประโยชน์ดว้ย วิธีการเรียนแบบใหม่ คือ การสร้างใหผู้เ้รียน สร้างโครงสร้างของความรู้ข้ึนเอง 

 นับตั้ งแต่ทฤษฎี multiple intelligence (พหุปัญญา) ของโฮเวิร์ด  การ์ดเนอร์ เป็นท่ี
แพร่หลาย นกัการศึกษาและคุณครูจ านวนมากก็เห็นวา่ทฤษฎี MI น้ีน่าจะช่วยใหเ้ด็กทุกคนเรียนรู้ได้
ดีข้ึน และจะ “ไม่มีนกัเรียนคนไหนถูกท้ิงไวข้า้งหลงั” (no child left nehind) 
               ปัจจุบนัมีโรงเรียนท่ีปรับใชท้ฤษฎี MI กระจายอยูท่ ัว่สหรัฐอเมริกานบัร้องโรง และ MI 
ก็สามารถปรับใช้ได้กับการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ไม่ว่าอนุบาล ประถม มธัยม  รวมไปถึง     
การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีความถนัดเช่นไร แล้วปรับเทคนิคการเรียนรู้ การจ า          
การท างานใหเ้หมาะสม เราก็จะสามารถพฒันาตวัเองใหมี้ศกัยภาพมากข้ึนได ้อีกทั้งยงัเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขดว้ย 
 การใช้ทฤษฎี MI ในห้องเรียน  ส่ิงส าคัญจะต้องกระตุ้นเด็กให้ค้นหาและฝึกฝน
ความสามารถท่ีมีอยู่ในตวั ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางใดก็ตาม ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม และอุปกรณ์
เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีจะปลุก 'อจัฉริยะ' ในตวั ครูจึงตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมให้รู้จกัใชเ้ทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย เช่น ใชด้นตรี ศิลปะ การแบ่งกลุ่ม เกม ส่ือท่ีหลากหลาย ทศันศึกษา การแสดง
ความรู้สึกนึกคิดและอ่ืน ๆ 
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          ทฤษฎีความหลากหลายของสติปัญญา (theory of multiple intelligences) ของโฮเวิร์ด
การ์ดเนอร์  จึงน่าจะเป็นแนวความคิดใหม่ให้นักการศึกษาในประเทศไทย  ได้ปรับเปล่ียน   
หลกัสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับพฒันาการของผูเ้รียน ทั้ งทางการพฒันาการทางสมอง ทาง
ร่างกาย  ทางสติปัญญาทางอารมณ์และทางสังคม  และการยอมรับซ่ึงความหลากหลายทางความเก่ง
หรือความสามารถของมนุษยท์ั้ง 7 ประการ  ในขณะเดียวกนัการศึกษาตอ้งเสริมในความสามารถท่ี
ผูเ้รียนยงัขาดอยู่  และส่งเสริมความสามารถท่ีโดดเด่นของผูเ้รียนให้ได้รับการพฒันาอย่างเต็ม
ศกัยภาพเท่าท่ีเขามีอยู ่ การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งท า   เพราะเปรียบ
ไดก้บัแผนกลยุทธ์ในทางทหาร  หากเรามียุทธศาสตร์ท่ีดียอ่มจะรับไดช้ยัชนะ  หากเรามีหลกัสูตร
การศึกษาท่ีดีก็จะท าให้เรามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในอนาคต  สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ           
มโนธรรมก็จะดีตามมาดว้ย  อนาคตของประเทศชาติจึงถูกก าหนดดว้ยการศึกษา  และเราสามารถ
ก าหนดการศึกษาไดด้ว้ยหลกัสูตรการศึกษา (กรมวิชาการ, 2538)  
 

ชุดฝึกทกัษะด้วยตนเอง 
 บลูม  (Bloom) กล่าวว่า ผูเ้รียนจะฝึกทักษะได้ตอ้งมีความพร้อมทางสมอง ร่างกาย 

อารมณ์ เพื่อสนองตอบตามรูปแบบต่าง ๆ อยา่งไม่ลงัเลใจ และอตัโนมติั 
 ฟุตส์  (Futts)  กล่าวว่า ผูเ้รียนจะฝึกทักษะจนถูกต้องไม่ผิดพลาดได้ ผูเ้รียนตอ้งใช้

ปัญญา น าทกัษะยอ่ย ๆ มาเช่ือมต่อกนัจนครบทุกขั้นตอน และใชเ้วลาท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ดี เฮคโด  (John p’ de Cecco) กล่าวว่า  การเรียนแบบฝึกทกัษะ ประกอบดว้ยเง่ือนไข

คือ 1) ความต่อเน่ือง 2) การฝึก และ 3) การรู้จกัผลของการฝึก  
 เบอณ์นาร์ด  (Bernard)  กล่าวถึง การน ากฎการฝึกหดัมาใชจ้ะสอนให้ผูเ้รียนน าความรู้

ไปใชไ้ด ้ก็ตอ้งให้ผูเ้รียน เกิดความเขา้ใจอยา่งแจ่มชดั ซ่ึงอาจตอ้งหมายรวมถึงการเนน้ผูเ้รียนให้ลง
มือปฏิบติั ขณะเรียนและน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาใชใ้นการท ากิจกรรมต่าง ๆ ก็จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจ ตระหนักถึงความส าคญัและการน าไปใชบ่้อย ๆ ก็จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่คงแน่นแฟ้น 
ในส่ิงท่ีเรียนความรู้คงทน 
 เอกสารการวิจยั  การวิเคราะห์รูปแบบการฝึกทกัษะ กล่าวว่า ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะ 
โดยการพฒันาทกัษะจะเกิดจากการลงมือกระท าหรือฝึกดว้ยตนเอง ส่ิงท่ีไดฝึ้กนั้น ตอ้งเป็นทกัษะ
ยอ่ย ๆ เรียงตามล าดบัความยากง่ายและฝึกอยา่งต่อเน่ือง  สุภาทิพย ์บุญภิรมย  ์(2547) การใชชุ้ดฝึก
ทกัษะเพื่อแกปั้ญหานักเรียนขาดทกัษะการบนัทึกรายการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป ของ
นักเรียนระดบัชั้น ปวช. 1/1 สาขาวิชาพณิชยการ ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 (วิทยาลยั
อาชีวศึกษาปัตตานี, accessed from http//www. arpt.moe.go.th/research/research11.htm) 
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       การฝึกทักษะ  ผูฝึ้กทักษะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้  และลงมือกระท าอย่างต่อเน่ืองจาก
รูปแบบยอ่ย ๆ เรียงตามล าดบัยากง่าย และฝึกอยา่งต่อเน่ืองครบทุกขั้นตอนเป็นไปอยา่งรวดเร็วและ
อตัโนมติัจากการศึกษาพบวา่มีผูไ้ดก้ล่าวถึงความหมายและความส าคญัของแบบฝึกไวด้งัน้ี 

 วาสนา สุพฒัน์ (2530: 11) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีครูมอบหมาย
ให้นักเรียนท าเพื่อทบทวนความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้เรียนมาแลว้ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะและเพิ่ม
ทกัษะซ่ึงสามารถน าไปแกปั้ญหาได ้

 อจัฉรา ชีวพนัธ์  และคนอ่ืน ๆ (2532: 102) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง  ส่ิงท่ีสร้างข้ึน
เพื่อเสริมความเขา้ใจ แลเพิ่มเติมเน้ือหาบางส่วนท่ีช่วยให้นักเรียนไดป้ฏิบติั และน าเอาความรู้ไป
ใชไ้ดอ้ยา่งแม่นย  า ถูกตอ้งและคล่องแคล่ว   
       ขจีรัตน์ หงส์ประสงค์ (2534: 15)   กล่าวว่า  แบบฝึกเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างหน่ึงท่ีครูใชฝึ้กทกัษะหลงัจากท่ีนักเรียนไดเ้รียนเน้ือหาจากแบบเรียนแลว้ โดยสร้างข้ึนเพื่อ
เสริมทักษะให้แก่นักเรียน  มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดท่ีมีกิจกรรมให้นักเรียนกระท า โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสามารถของนกัเรียน 

 จินตนา ใบกาชูยี (2535: 17)  กล่าวว่า  แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนส าหรับให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก
ปฏิบติัเพื่อช่วยเสริมใหเ้กิดทกัษะและความแตกฉานในบทเรียน 
 ประพนธ์ จ่ายเจริญ (2536: 8) กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง ส่ิงท่ีผูส้อนมอบหมายให้
ผูเ้รียนกระท าเพื่อฝึกฝนเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีได้เรียนไปแล้วให้เกิดความช านาญและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
 สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2543: 59) กล่าวว่า แบบฝึกหรือแบบฝึกหัด คือ ส่ือการเรียน
การสอนชนิดหน่ึง ท่ีใชฝึ้กทกัษะใหก้บัผูเ้รียนหลงัจากเรียนจบเน้ือหาในช่วงหน่ึง เพื่อฝึกฝนใหเ้กิด
ความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเร่ืองนั้นๆ อยา่งกวา้งขวางมากข้ึน ดงันั้นแบบฝึกจึงมี
ความส าคญักบัผูเ้รียนไม่นอ้ย ในการท่ีจะช่วยเสริมสร้างทกัษะให้กบัผูเ้รียนได ้เกิดการเรียนรู้และ
เขา้ใจไดเ้ร็วข้ึนชดัเจนข้ึน กวา้งขวางข้ึน ท าให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบ
ผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จุฑาภรณ์ กองกล่ิน (2546: 45) กล่าวว่า แบบฝึก คือ ส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน
เพื่อใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นกัเรียน
ไดป้ฏิบติักิจกรรม ไดฝึ้กฝนและลงมือปฏิบติัจริง 

 กล่าวสรุปวา่ แบบฝึก หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีครูผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนกระท า
เพื่อฝึกทกัษะและความช านาญ จนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัและ
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
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 จากความหมายของแบบฝึก ดงัท่ีนกัการศึกษาหลายท่านขา้งตน้ไดก้ล่าวไว ้สรุปไดว้่า
แบบฝึกคือ ส่ิงหรือส่ือในการเรียนการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนและครูสามารถท่ีจะเรียนและสอนให้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยท าให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัและทบทวนความรู้และเน้ือหาท่ีเรียน 

ซ่ึงเป็นผลใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนไดอ้ยา่งถ่องแทม้ากยิง่ข้ึน 

 หลกัในการสร้างแบบฝึก 
 บทัส์ (Butts, 1974, อา้งถึงใน นิตยา กิจโร, 2530: 40) ไดส้รุปหลกัการสร้างแบบฝึกไว้

ดงัน้ี 
 1.  ก่อนท่ีจะสร้างแบบฝึกจะตอ้งก าหนดโครงร่างไวค้ร่าว ๆ ก่อนว่าจะเขียนแบบฝึก

เก่ียวกบัเร่ืองอะไร และวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
 2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท า 
 3.  เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
 4.  แจง้วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมยอ่ย โดยค านึงถึงความเหมาะสม

ของผูเ้รียน 
 5.  ก าหนดอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นกิจกรรมแต่ขั้นตอนใหเ้หมาะสม 
 6.  ก าหนดเวลาท่ีใชใ้นการฝึกแต่ละขั้นตอนใหเ้หมาะสม 
 สมวงศ ์จงกลาง (2536: 26-27) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกไวว้่าจะตอ้งมีหลกัใน

การสร้างเพื่อใหไ้ดแ้บฝึกปฏิบติัท่ีดีและสามารถน าไปใชก้บัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไวด้งัน้ี 
 1.  ตั้งวตัถุประสงค ์
 2.  ศึกษาเก่ียวกบัเน้ือหา 
 3.  ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกปฏิบติั 
 4.  ศึกษาปัญหาในการสอน 
 5.  ศึกษาจิตวิทยาเก่ียวกบัการเรียนการสอนและจิตวิทยาพฒันาการ 
 6.  ศึกษาเน้ือหาวชิา 
 7.  ศึกษาลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี 
 8.  วางโครงเร่ืองและก าหนดรูปแบบของการฝึกใหส้มัพนัธ์กบัโครงเร่ือง 
 9.  เลือกเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมมาบรรจุในแบบฝึกปฏิบติัให้ครบตามท่ีก าหนด

ไวจ้ากหลกัการในการสร้างแบบฝึกขา้งตน้ สรุปไดว้่า ควรวางแผนในการสร้างแบบฝึกโดยเร่ิมจาก
การตั้งวตัถุประสงค ์ศึกษาขอ้มูลของเร่ืองท่ีจะท าให้ดี และก าหนดรูปแบบและรายละเอียดเก่ียวกบั
แบบฝึกตามความเหมาะสม 
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 ส่วนประกอบของแบบฝึก 
 สุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2543: 57-59)  ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของแบบฝึก
โดยทัว่ไปวา่ตอ้งประกอบดว้ยส่วนส าคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.  คู่มือการใชแ้บบฝึก เป็นเอกสารส าคญัประกอบการใชแ้บบฝึกว่าเพื่ออะไร และมี
วิธีการใชอ้ยา่งไร เช่น ใชง้านฝึกทา้ยบทเรียนใชเ้ป็นการบา้น หรือสอนซ่อมเสริม ควรประกอบดว้ย
ส่วนประกอบของแบบฝึก จะระบุว่าในแบบฝึกน้ี  มีแบบฝึกทั้ งหมดก่ีชุด  อะไรบ้าง และมี
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ หรือไม่ เช่น แบบทดสอบหรือแบบบนัทึกผลการประเมิน 

  1.1  ส่ิงท่ีครูหรือนักเรียนต้องเตรียม (ถ้ามี) จะเป็นการบอกให้ครูหรือนักเรียน
เตรียมตวัใหพ้ร้อมล่วงหนา้ก่อนเรียน 

  1.2  จุดประสงคใ์นการใชแ้บบฝึก 
  1.3  ขั้นตอนการใช ้บอกขอ้ตามล าดบัการใช้ และการเขียนในรูปของแนวการสอน

หรือแผนการสอนจะชดัเจนยิง่ข้ึน 
  1.4  เฉลยแบบฝึกหดัในแต่ละชุด 
 2.  แบบฝึกเป็นส่ือท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีถาวร     

ควรมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
  2.1  ช่ือชุดฝึกในแต่ละชุดยอ่ย 
  2.2  จุดประสงค ์
  2.3  ค าสัง่ 
  2.4  ตวัอยา่ง 
  2.5  ชุดฝึก 
  2.6  ภาพประกอบ 
  2.7  ขอ้สอบก่อนและหลงัเรียน 
  2.8  แบบประเมินบนัทึกผลการใช ้

 หลกัจิตวิทยาและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการสร้างแบบฝึก 
 การสร้างแบบฝึกท่ีมีความสมบูรณ์เหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความสนใจของ
นกัเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนนั้น   
 พรรณี ชูทยั (2522: 45-46) ไดส้รุปแนวคิดของนกัจิตวิทยาการศึกษาไวด้งัน้ี คือ 
 1.  กฎแห่งผล (law off effect) ตามแนวคิดของธอร์นไดคท่ี์ว่า การกระท าใด ๆ ก็ตาม
ถา้เป็นส่ิงท่ีผูก้ระท าพึงพอใจก็จะท าพฤติกรรมนั้น ๆ ซ ้ าอีก ในทางตรงขา้มการกระท า ๆ ถา้มีผล
เป็นท่ีน่าพอใจผูก้ระท ากจ็ะเลิกท าพฤติกรรมนั้น 
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 2.  กฎแห่งการฝึกหัด  (law of exercise) กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดจากการฝึกทักษะ 
โดยเฉพาะการฝึกหดันั้น เป็นการกระท าท่ีสนองต่อส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าหน่ึงซ ้ า ๆ ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ได้
นานและคงทนถาวร 

 3.  การเสริมแรง (reinforcement) เป็นตวักระตุน้ให้เกิดการตอบสนองหรือพฤติกรรม
การเรียนรู้พฤติกรรมใด ๆ ถ้าได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มให้เกิดพฤติกรรมนั้ นอีก ส่วน
พฤติกรรมท่ีไม่ได้รับการเสริมแรงย่อมจะลดความถ่ีของการกระท านั้ นค่อย ๆ ห่างและหายไป
ผูส้อนจึงตอ้งหาวิธีกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความอยากรู้อยากเรียนมากท่ีสุด 

 4.  แรงจูงใจ (motivation) เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการเรียน ครูตอ้งรู้จกักระตุน้ให้นักเรียน
ต่ืนตัวอยากรู้ อยากเห็น แบบฝึกท่ีน่าสนใจจะเป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงท่ีท าให้นักเรียนอยากท า   
อยากฝึก และเกิดการเรียนรู้ 

 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2536: 52-62)  กล่าวว่า  หลกัการสร้าง  
แบบฝึกตอ้งยดึหลกัทฤษฎีการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 1.  กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ เก่ียวกบักฎแห่งการฝึก (law of exercise) ซ่ึงกล่าวว่า
ส่ิงใดก็ตามท่ีมีการฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ย่อมท าให้ผูฝึ้กมีความคล่องสามารถท าไดดี้ (law of 
use) ในทางตรงขา้มกนั ส่ิงใดก็ตามท่ีไม่ไดรั้บการฝึกหรือทอดท้ิงไปนานแลว้ย่อมจะท าให้ท าได ้  
ไม่ดี (law of disuse) 

 2.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรค านึงถึงว่านักเรียนแต่ละคนมีความรู้ความถนัด
ความสามารถและความสนใจแตกต่างกนั ฉะนั้นในการสร้างแบบฝึกหัดจึงควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสม คือ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปและควรมีหลายๆ แบบ เพื่อใหเ้หมาะกบัเดก็แต่ละประเภท 

 3.  การจูงใจผูเ้รียนด้วยการจดัท าแบบฝึกจากง่ายไปยาก เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้รียนซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลส าเร็จในการฝึกแลว้ยงัช่วยย ัว่ยใุหอ้ยากฝึกต่อไป 

 4.  ใช้แบบฝึกสั้ น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่ายเช่นเดียวกบัเพ็ญศรี วงษ์ไวโรจน์ 
(2539: 34) ไดเ้สนอหลกัในการสร้างแบบฝึกไวด้งัน้ี 

  4.1 สร้างให้สอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีของธอร์นไดค ์(Torndike) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการฝึกทกัษะปฏิบติั 

  4.2 จูงใจผูเ้รียนโดยมีกิจกรรมท่ีให้นักเรียนฝึกเป็นกลุ่มและรายบุคคลมุ่งสร้าง
บรรยากาศในการเรียนท่ีสนุกสนาน 

  4.3 แบบฝึกควรเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 
 ลกัษณะของแบบฝึกที่ด ี

 นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีไว ้ดงัน้ี 
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 บาร์เน็ท (Barnett)  และเพื่อน (สายสุนี สกุลแกว้, 2534: 33) ไดใ้ห้ความเห็นในเร่ือง
แบบฝึกหดัไวว้่า แบบฝึกท่ีดีควรจะมีขอ้แนะน าในการใช้ ควรมีใหเ้ลือกทั้งแบบก าหนดค าตอบและ
แบบตอบโดยเสรี  ค  าสั่งหรือตวัอย่างท่ีใช้ไม่ควรยาวเกินไปเพราะท าให้เขา้ใจยาก  ทั้งน้ีเพื่อให้
นักเรียนศึกษาด้วยตนเองได้ถ้าต้องการ  นอกจากนั้ นแบบฝึกหัดควรมีหลายลักษณะและมี
ความหมายต่อผูฝึ้กริเวอร์ (River, 1968: 97-105) กล่าวถึงลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกไวด้งัน้ี 

 1.  ตอ้งมีการฝึกนักเรียนมากพอสมควรในเร่ืองหน่ึง  ก่อนท่ีจะมีการฝึกเร่ืองอ่ืน ๆ 
ต่อไป ทั้งน้ีท าข้ึนเพื่อการสอนมิใช่ท าเพื่อทดสอบ 

 2.  แต่ละบทควรฝึกโดยใชแ้บบประโยคเพยีงหน่ึงแบบเท่านั้น 
 3.  ฝึกโครงสร้างใหม่กบัส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้ 
 4.  ประโยคท่ีฝึกควรเป็นประโยคสั้น ๆ 
 5.  ประโยคและค าศพัท ์ควรเป็นแบบท่ีใชพ้ดูกนัในชีวิตประจ าวนัท่ีนกัเรียนรู้จกั 
 6.  เป็นแบบฝึกท่ีนกัเรียนใชค้วามคิดดว้ย 
 7.  แบบฝึกควรมีหลาย ๆ แบบ เพื่อไม่ใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
 8.  ควรฝึกหดันกัเรียนสามารถน าส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 สรุปไดว้่าลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวยัและความสามารถ

ของนกัเรียน ควรเร่ิมจากเร่ืองท่ีง่ายไปสู่เร่ืองท่ียากข้ึน และแต่เร่ืองควรมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั
ในแต่ละแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้เร่ืองท่ีจะฝึกไดอ้ย่างเขา้ใจแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ละ 
แบบฝึกควรจะมีกิจกรรมท่ีหลากหลายและปลุกความสนใจ เพื่อไม่ให้นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
และท่ีส าคัญเร่ืองท่ีใช้ในการฝึกควรเป็นเร่ืองท่ีให้นักเรียนได้ให้ความคิดและสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัใหเ้กิดประโยชน์ต่อไปได ้

 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก  (สุกิจ ศรีพรหม, 2541: 70) ความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกมีเหตุผล คือ  

 1.  ส าหรับหน่วยงานผลิตแบบฝึก เป็นการประกนัคุณภาพของแบบฝึกว่าอยูใ่นขั้นสูง
เหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 

 2.  ส าหรับผู ้ใช้แบบฝึก  ซ่ึงแบบฝึกจะช่วยท าหน้าท่ีสอนโดยท่ีช่วยสร้างสภาพ          
การเรียนรู้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวงั แบบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักเรียนเกิด   
การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 

 3.  ส าหรับผูผ้ลิตแบบฝึก การทดสอบประสิทธิภาพจะท าให้ผูผ้ลิตมัน่ใจว่าเน้ือหา
สาระท่ีบรรจุลงในชุดการฝึกเหมาะสม ง่ายต่อการเขา้ใจ ซ่ึงจะท าใหผู้ผ้ลิตมีความช านาญสูงข้ึน 
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 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2532: 494) ไดก้ล่าวแนวคิดในการหาประสิทธิภาพแบบฝึก ซ่ึงตรง 
กับภาษาองักฤษว่า “developmental” เป็นการตรวจสอบพฒันาการเพื่อให้งานด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหมายถึง การน าแบบฝึกไปทดลองใช้ (try out) เพื่อปรับปรุงไปทดลองสอนจริง (trial 
run) น าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เสร็จแลว้จึงผลิตออกมาเป็นจ านวนมากส าหรับการก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพ ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2532: 495) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ไวด้งัน้ี 

 1.  ก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ คือ 
  1.1  ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพโดยใชเ้กณฑ์มาตรฐาน ท าไดโ้ดยการประเมินผล

พฤติกรรมของผูเ้รียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ืองและพฤติกรรมสุดทา้ยซ่ึงค่าประสิทธิภาพ
จะก าหนดเป็นค่า E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการและค่า E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิด
เป็นร้อยละของผลเฉล่ียคะแนนท่ีได้ ดังนั้ น E1/E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ/
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ โดยปกติแลว้การก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ข้ึนอยูก่บัเน้ือหา หากเน้ือหาเป็น
ความรู้ความจ ามกัก าหนดเกณฑ์ไวท่ี้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเน้ือหาท่ีเน้นทกัษะมกัก าหนด  
ต ่ากวา่ เช่น 75/75 อยา่งไรกต็ามไม่ควรก าหนดต ่ากวา่น้ี เพราะก าหนดไวเ้ท่าไรมกัจะไดผ้ลเท่านั้น 

  1.2  ก าหนดเกณฑ์โดยทดสอบทางสถิติ ซ่ึงท าได้โดยน าแบบฝึกท่ีสร้างข้ึนไป
ทดลองใช้ แลว้หาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียน จากนั้นจึงทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน หากมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ถือวา่แบบฝึกมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใชต่้อไปได ้

 2.  การก าหนดระดบัประสิทธิภาพของแบบฝึก ประสิทธิภาพของแบบฝึกท่ีสร้างข้ึน
ก าหนดท่ียอมรับได ้3 ระดบั คือ 

  2.1  ระดับ “สูงกว่าเกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไวมี้     
ค่าเกิน 2.5 ข้ึนไป 

  2.2  ระดบั “เท่าเกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกเท่ากบัหรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ี   
ตั้งไวแ้ต่ไม่เกิน 2.5 

  2.3  ระดับ “ต ่ากว่าเกณฑ์” เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝึกต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้       
แต่ไม่ต ่ากวา่ 2.5 ซ่ึงถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้

 3.  การทดลองหาประสิทธิภาพ คือ 
  3.1  การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (one-to-one-testing) โดยการทดลองกบัผูเ้รียน

จ านวน  1 คน  น าผลท่ีได้ค  านวณหาประสิทธิภาพ  แล้วน ามาปรับปรุงให้สมบูรณ์ให้ ดี ข้ึน                
ซ่ึงตามปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองจะมีค่าต ่ากวา่เกณฑม์าก เม่ือน ามาปรับปรุงแลว้จะสูงข้ึน  
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  3.2  การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (small group testing) ใชก้บัผูเ้รียน จ านวน 6-10 คน
น าผลท่ีไดไ้ปหาประสิทธิภาพของแบบฝึก แลว้ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ข้ึน 

  3.3  การทดลองภาคสนาม  (field testing) คือ การทดลองกับผูเ้รียนท่ีมี จ านวน      
30-100 คน น าผลท่ีไดค้  านวณหาประสิทธิภาพ แลว้ปรับปรุงอีกคร้ังให้ไดผ้ลท่ีควรไดใ้กลเ้คียงกบั
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้หากต ่ากว่าเกณฑ์มากไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได ้แต่หากแตกต่างกนัมาก  
ตอ้งก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของแบบฝึกใหม่ โดยยึดสภาพจริงตามเกณฑ์ในการสร้างแบบฝึก
เพื่อพฒันาการรับรู้ทางศิลปะ ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นท่ี 4 ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึก  70/70 เน่ืองจากเป็นเน้ือหาท่ี เน้นทักษะกระบวนการใน              
การพฒันาการรับรู้ทางศิลปะ 
 

เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนา (focus group discussion) 
 การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
 แนวคิดและความเป็นมาของการสนทนากลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ความนึกคิด จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงเร้า ค  าถาม ถามถึงความรู้สึก การตดัสินใจ การให้เหตุผล แรงจูงใจ ความประทบัใจ  หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นการก าหนดเวลาของการสนทนา
สถานท่ีและบรรยากาศของการสนทนาก็สร้างข้ึนมาให้เป็นกันเองท่ีสุด  (Administrator, 2547)        
การสนทนากลุ่มได้มีการพัฒนาข้ึนคร้ังแรกระหว่างสงครามโลก คร้ังท่ี 2 โดยน ามาใช้ใน             
การประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุกระจายเสียงท่ีออกอากาศในช่วงนั้ น  พอส้ินสุด
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก็มีการน ามาใชใ้นการวิจยัการโฆษณา และการวิจยัตลาด และมีการพฒันา
น ามาใชใ้นสาขาวิชาต่าง ๆ มากมายจนถึงปัจจุบนัน้ี 

 หลักการจัดการสนทนากลุ่ม  วิธีเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการจดัให้คนท่ีเลือกจาก
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาจ านวนไม่มากนัก มาร่วมวงสนทนากนัเพื่ออภิปรายพูดคุยกนั โดยมุ่ง
ประเด็นการสนทนาไปยงัเร่ืองท่ีสนใจศึกษาในการจัดสนทนากลุ่มอย่างเป็นระบบ อาจเลือก
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 7-12 คน ท่ีมีลกัษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
ท่ีคลา้ยคลึงกัน มาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาเดียวกัน ระหว่างการพูดคุย          
มีพิธีกรเป็นผูด้  าเนินการ มีผูจ้ดบนัทึกเป็นผูจ้ดย่อเน้ือหาการสนทนา และมีเทปบนัทึกเสียงบนัทึก
รายละเอียดของการพูดคุย เม่ือเสร็จส้ินการสนทนา ผูจ้ดบนัทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปท่ีบนัทึก
ไว ้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ต่อไป 
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 ความหมายของการสนทนากลุ่ม 
 การสนทนากลุ่มเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ชนิดหน่ึงท่ีใชส้ าหรับผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์กลุ่ม

เลก็ ๆ มกัใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลในกรณีท่ีตอ้งการไดข้อ้มูลจากการพิจารณากลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาผูท่ี้น ามาใชใ้นการท าสนทนากลุ่มจะเป็นบุคคลท่ีผูศึ้กษาคาดว่าจะเป็นผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูล   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยปกติจะใชผู้เ้ขา้ร่วมสนทนาประมาณ 8-12 คน 
หากใช้จ  านวนน้อยกว่า 8 คน จะถือว่ากลุ่มตัวอย่างยงัไม่เป็นตัวแทน แต่ถ้าใช้มากกว่า 12 คน         
จะท าให้เกิดปัญหายุ่งยากในการด าเนินงาน (วานิช มาลยั, และอรสา ปานขาว, 2548) ส่วนการจดั
สนทนากลุ่ม คือ การท่ีจัดให้มีกลุ่มคนท่ีเป็นผู ้รู้มีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม อาชีพ หรือ 
คุณลกัษณะภูมิหลงัต่าง ๆ ท่ีใกลเ้คียงกนัท่ีสุด และคาดว่าเป็นกลุ่มท่ีสามารถตอบประเด็นค าถามท่ี
นกัวิจยัสนใจไดดี้ท่ีสุด มีสมาชิกท่ีเขา้ร่วมกลุ่ม มีจ านวน 7-8 คน เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะโตต้อบและ
โตแ้ยง้กนัดีท่ีสุด ก่อใหเ้กิดการสนทนา ท่ีเปิดกวา้งท่ีจะใหทุ้กคนไม่อายคนวิพากษว์ิจารณ์ไดดี้ท่ีสุด 
ส่วนในกรณีท่ีมีสมาชิก 9-12 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ วงสนทนาอาจจะมีการแบ่งกลุ่มยอ่ย หนัหนา้เขา้
สนทนากนัเอง แต่ในกรณีน้ีอาจจะล าบากในการนัง่สนทนาเป็นกลุ่ม และยากต่อการสรุปประเด็น
ปัญหาหรือวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ประโยชน์ของการสนทนากลุ่ม 
 1.  ใชใ้นการศึกษาความคิดเห็น ทศันคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเช่ือ และพฤติกรรม 

2.  ใชใ้นการก าหนดสมมติฐานใหม่ ๆ 
 3.  ใชใ้นการก าหนดค าถามต่าง ๆ ท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 
 4.  ใชค้น้หาค าตอบท่ียงัคลุมเครือ หรือยงัไม่แน่ชดัของการวิจยัแบบส ารวจ เพื่อช่วยให้

งานวิจยัสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 5.  ใชใ้นการประเมินผลทางดา้นธุรกิจ   

 ขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่ม กล่าวว่า การสนทนากลุ่มไม่ได้จดัท าได้ในระยะเวลา      
อนัสั้น ก่อนท่ีจะมีการประชุมควรมีกาเตรียมการไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์บางคร้ังกว่าท่ีจะปฏิบติัได้
จริงอาจใชเ้วลาถึง 6-8 สัปดาห์ ก่อนท่ีจะมีการด าเนินงานผูร่้วมงานควรมีการตกลง ท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหัวขอ้การสนทนาและทดสอบค าถามเพื่อให้มีความเขา้ใจตรงกนั เพื่อให้การสนทนาท่ี
เกิดข้ึนเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดซ่ึงมีขั้นตอนในการจดัสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
 1.  ก าหนดวตัถุประสงค ์
 2.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูใ้หข้อ้มูล 
 3.  ตดัสินใจวา่จะท าก่ีกลุ่ม 
 4.  วางแผนเร่ืองระยะเวลาและตารางเวลา 
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 5.  ออกแบบแนวค าถาม ควรเรียงค าถามจากค าถามท่ีเป็นเร่ืองทัว่ ๆไป เบา ๆ ง่ายต่อ
การเขา้ใจ และสร้างบรรยากาศให้คุน้เคยกนัระหว่างนักวิจยักบัผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแลว้จึงวกเขา้สู่
ค  าถามหลกั หรือค าถามหลกัของประเด็นท่ีท าการศึกษาแลว้จึงจบลงดว้ยค าถามเบา ๆ อีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อผอ่นคลายบรรยากาศในวงสนทนาและสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ในช่วงทา้ยอาจเติมค าถาม
เสริมเขา้ไปแต่ตอ้งเป็นค าถามสั้นๆ อาจเป็นค าถามท่ีไม่ไดเ้ตรียมมาก่อน แต่เป็นค าถามท่ีปรากฏ
ข้ึนมาระหวา่งการสนทนา 
 6.  ทดสอบแนวค าถามท่ีสร้างข้ึน 
 7.  ท าความเขา้ใจกบัผูด้  าเนินการสนทนา (moderator) และผูจ้ดบนัทึก (notetaker) 
  ผูด้  าเนินการสนทนา (moderator) ตอ้งสร้างบรรยากาศในการสนทนา และควบคุม
เกมได้เป็นอย่างดีให้เกิดความเป็นกันเองมากท่ีสุด moderator จะตอ้งไม่แสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง ควรจะปล่อยให้ผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี อิสรเสรีและเป็นธรรมชาติ      
มากท่ีสุด moderator ท่ีดีจะตอ้งสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  ผูจ้ดบนัทึก (notetaker) จะตอ้งอยูร่่วมตลอดเวลาและควรท าหนา้ท่ีในการจดบนัทึก
เพียงอยา่งเดียวไม่ควรร่วมสนทนาดว้ย เพราะจะท าให้การจดบนัทึกขอ้มูลไม่ครบถว้น และจะตอ้ง
เป็นผูถ้อดเทปดว้ยตนเองเพื่อความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดบ้นัทึกและเน้ือหาสาระในเทปท่ีตรงกนั 
   ผูช่้วยทั่วไป (assistant) มีหน้าท่ีคอยควบคุมเคร่ืองบันทึกเสียงและเปล่ียนเทป
ขณะท่ีก าลงั ด าเนินการสนทนา และอ านวยความสะดวกแก่ผูด้  าเนินการสนทนาและผูจ้ดบนัทึก 
เพื่อใหแ้ต่ละคนท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 8.  คดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา 
 9.  การจดัการเพื่อเตรียมการท าสนทนากลุ่ม เป็นการเตรียมสถานท่ี ก าหนดวนั เวลา 
และจดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น เคร่ืองบนัทึกเทป มว้นเทป ถ่าน สมุด ดินสอ เคร่ืองด่ืม 
อาหารวา่ง หนงัสือเชิญผูเ้ขา้ร่วมสนทนา เป็นตน้ 
                 10.  จดักลุ่มสนทนา 
                 11.  ประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  ถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา ควรถอดเทปออกมาอยา่งละเอียดเพื่อให้ไดข้อ้มูล 
ท่ีครบถว้นและตอ้งไม่ใส่ความคิดของตนเองท่ีถือเป็นขอ้สรุปลงไปดว้ย 
  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เน้ือหา ถา้จะให้ดี    
ควรท าการวิเคราะห์ร่วมกันหลาย ๆ คน เพื่อเป็นการอภิปรายร่วมกัน ถา้มีความเห็นไม่ตรงกัน     
ควรกลบัไปฟังรายละเอียดจากเทปใหม่ แลว้กลบัมาอภิปรายดว้ยกนัอีก 
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                 12.  การเขียนรายงานการวิจยัควรเร่ิมตน้โดยการเขียนเคา้โครงเร่ืองก่อน แลว้เขียน     
ผลการศึกษาแยกตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาและหัวขอ้ของแนวค าถามโดยพรรณนาในเชิง
อธิบาย 

 การด าเนินการสนทนากลุ่ม 
 1.  แนะน าตนเองและทีมงาน ประกอบดว้ย พธีิกร ผูจ้ดบนัทึก และผูบ้ริการทัว่ไป โดย
ปกติไม่ควรใหมี้ผูส้งัเกตการณ์ อาจมีผลต่อการแสดงออก 
 2.  อธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการมาท าสนทนากลุ่ม วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
               3.  เร่ิมเกร่ินน าดว้ยค าถามอุ่นเคร่ืองสร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง               
 4.  เม่ือเร่ิมคุน้เคย เร่ิมค าถามในแนวการสนทนาท่ีจัดเตรียมไวท้ิ้งช่วงให้มีการถก
ประเดน็ และโตแ้ยง้กนัใหพ้อสมควร 
 5.  สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกัน ควบคุมเกมส์ไม่ให ้   
หยดุน่ิง อยา่ซกัคนใดคนหน่ึงจนเกินไป ค าถามท่ีถามไม่ควรถามคนเดียว อยา่ซกัรายตวั 
 6.  ในการนั่งสนทนา พยายามอยา่ให้เกิดการข่มทางความคิด หรือชกัน าผูอ่ื้น ให้เห็น
คลอ้ยตามกับผูท่ี้พูดเก่ง (ddominate) สร้างบรรยากาศให้คนท่ีไม่ค่อยพูดให้แสดงความคิดเห็น
ออกมาใหไ้ด ้
 7.  พิธีกรควรเป็นผูคุ้ยเก่งซกัเก่ง มีพรสวรรคใ์นการพูดคุย จงัหวะการถามดี ถามชา้ ๆ 
ละเอียดควรมีการพูดแทรกตลกอย่างเหมาะสมดว้ยและในการด าเนินการสนทนากลุ่มยงัมีปัจจยั      
ท่ีจ  าเป็น ดงัน้ี 
  7.1 กระดาษส าหรับจดบนัทึกและดินสอ 
  7.2 ชาร์ทหรือกระดานด า 
  7.3 บทสคริปการสนทนากลุ่ม 
  7.4 รายช่ือผูร่้วมสนทนากลุ่ม 
  7.5 ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา 
  7.6 เคร่ืองบนัทึกเสียง 
  7.7 ป้ายช่ือ 
  7.8 การสร้างบรรยากาศใหส้ดช่ืน 
  7.9 นาฬิกาจบัเวลา 

 ข้อดีและข้อจ ากดัของการจัดสนทนากลุ่ม 
 1. ขอ้ดีของการจดัสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ 

  1.1 ผูเ้กบ็ขอ้มูล เป็นผูไ้ดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดี 
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  1.2 เป็นการนั่งสนทนาระหว่างนักวิจยักับผูรู้้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลายคนท่ีเป็นกลุ่ม จึง
ก่อให้เกิดการเสวนากนัในเร่ืองท่ีสนใจ ไม่มีการปิดบงั ค าตอบท่ีไดจ้ากการถกประเด็นซ่ึงกนัและ
กนัถือว่าเป็นการกลัน่กรองซ่ึงแนวความคิดและเหตุผล โดยไม่มีการตีประเด็นปัญหาผิดไปเป็น
อยา่งอ่ืน 
  1.3 การสนทนากลุ่ม เป็นการสร้างบรรยากาศเสวนาให้เป็นกันเองระหว่างผูน้ า   
การสนทนาของกลุ่มกบัสมาชิกกลุ่มสนทนาหลาย ๆ คนพร้อมกนั จึงลดภาวการณ์เขินอายออกไป
ท าใหส้มาชิกกลุ่มกลา้คุยกลา้แสดงความคิดเห็น 
  1.4 การใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ไดข้อ้มูลละเอียดและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการศึกษาไดส้ าเร็จหรือไดดี้ยิง่ข้ึน 
  1.5 ค าตอบจากการสนทนากลุ่ม มีลักษณะเป็นค าตอบเชิงเหตุผลคล้าย ๆ กับ      
การรวบรวมขอ้มูลแบบคุณภาพ 
  1.6 ประหยดัเวลาและงบประมาณของนกัวิจยัในการศึกษา 
  1.7 ท าให้ไดร้ายละเอียด สามารถตอบค าถามประเภทท าไมและอย่างไรไดอ้ย่าง
แตกฉาน ลึกซ้ึงและในประเดน็หรือเร่ืองท่ีไม่ไดคิ้ดหรือเตรียมไวก่้อนกไ็ด ้
  1.8 เป็นการเผชิญหน้ากนัในลกัษณะกลุ่มมากกว่าการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั ท าให้มี
ปฏิกิริยาโตต้อบกนัได ้
  1.9 การสนทนากลุ่ม จะช่วยบ่งช้ีอิทธิพลของวฒันธรรมและคุณค่าต่าง ๆ ของ
สงัคมนั้นได ้เน่ืองจากสมาชิกของกลุ่มมาจากวฒันธรรมเดียวกนั 
  1.10 สภาพของการสนทนากลุ่ม ช่วยใหเ้กิดและไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 
 2. ขอ้จ ากดัของการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ 
  2.1 ถา้การก าหนดประเด็นต่าง ๆ ยงัคลุมเครือไม่ชัดเจน ก็ยากต่อการก าหนดตวั
แปรหรือปัจจยัและการสร้างแนวค าถาม 
  2.2 การสร้างแนวค าถาม จะตอ้งเรียบเรียงแนวค าถามให้ดีไม่วกวน โดยอาจจะ
เรียงล าดับตามประเภทของประเด็นตามความยากง่ายหรือตามล าดับความตรงไปตรงมาและ
ซบัซอ้นของเหตุผลดงันั้นควรจะตอ้งมีการทดสอบ (pretest) 
  2.3 การคดัเลือกสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมวงสนทนา จะตอ้งไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
โดยตอ้งมีลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเหมือนกนั (omogeneous) ไม่ข่มซ่ึงกนัและกนั 
  2.4 ค าตอบในวงสนทนาบางค าตอบ อาจจะไม่ไดจ้ากการสนทนากลุ่ม 
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  2.5 เหตุการณ์หรือพฤติกรรมหรือค าตอบในบางประเดน็ค าถามท่ีสมาชิกกลุ่มคิดว่า
เป็นประเด็นธรรมดาและเคยชินอยูแ่ลว้ บางทีสมาชิกกลุ่มนึกไม่ถึงลืมหยิบยกมาตอบ ท าให้ไม่ได้
ค  าตอบในเร่ืองค าถามในประเดน็ดงักล่าว 
  2.6 การสนทนากลุ่มจะใหผ้ลดีมากในการศึกษาหลาย ๆ เร่ืองแต่ไม่ใช่ทุกเร่ือง 
  2.7 ภาษาในการพดูคุยนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัมาก ควรจะพูดภาษาทอ้งถ่ินของสมาชิก
ในกลุ่มสนทนาหรือในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา 
  2.8 เทปบันทึกข้อมูล ถ้าไม่พร้อมหรือสภาพไม่เหมาะแก่การบันทึก ถ้าใช้ใน      
การบนัทึกขอ้มูลแลว้เสีย บนัทึกไม่ติดจะท าใหเ้สียขอ้มูลไปเลย 
  2.9 ถา้พิธีกรไม่ไดรั้บการฝึกฝนให้เป็นผูด้  าเนินการสนทนาท่ีดี เตรียมตวัไม่พร้อม 
คุมเกมไม่ได ้กจ็ะท าใหว้งสนทนาด าเนินไปไดไ้ม่ราบร่ืน 
  2.10 ถา้ในการสนทนากลุ่ม มีผูร่้วมสนทนาเพียงไม่ก่ีคนท่ีแสดงความคิดเห็นอยู่
ตลอดเวลาจะท าให้ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนน้อยเหล่านั้น ดงันั้นจึงตอ้งระวงั
ไม่ใหมี้การผกูขาดการสนทนาข้ึน 
  2.11 พฤติกรรมบางอย่างซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ยอมรับในชุมชนอาจไม่ไดรั้บการเปิดเผย
ในกลุ่มสนทนา ในกรณีน้ีใชก้ารสมัภาษณ์ตวัต่อตวัจะดีกวา่ 
 บทสรุป 
 จากขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัสนทนากลุ่มนั้นจะพบวา่ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนั้น
จะตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงัโดยตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1.  การเลือกผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มนั้นควรเป็นผูท่ี้พูดและฟังภาษาทอ้งถ่ินได ้และ
ตอ้งมีความเหมาะสมกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม 
 2.  ควรใหผู้เ้ขา้ร่วมอยูร่่วมกลุ่มโดยตลอดตั้งแต่ตน้จนจบ 
 3.  เน่ืองจากการจดัการสนทนากลุ่มน้ีไม่สามารถใชก้บัการศึกษาวิจยัไดทุ้กเร่ือง หาก 
ผูท่ี้จะน ามาใช้ได้พิจารณาให้รอบคอบ  โดยค านึงถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดก่อนท่ีจะเลือกวิธี       
การเก็บขอ้มูลโดยใช้วิธีการน้ีก็จะท าให้งานวิจยัท่ีออกมามีคุณภาพและน่าเช่ือถือ, เขา้ถึงเม่ือ 15 
ธันวาคมพ .ศ. 2552, เข้าถึงได้จาก http://www.vijai.org/Tool_vijai/12/02. aspimages.onzonde. 
multiply. multiplycontent.com/.../0/.../focusgroup.doc?nmid... 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
1. แบบฝึกทักษะ 

  งานวจิัยในประเทศ 
  อารีย ์บวัคุม้ภยั (2540: บทคดัย่อ) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกเพื่อเสริม
ทักษะการใช้ถ้อยค าในงานเขียนร้อยแก้ว ส าหรับนัเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 การวิจัยคร้ังน้ี             
มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างแบบฝึกและหาประสิทธิภาพแบบฝึกและเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
การใชถ้อ้ยค าในงานเขียนร้อยแกว้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกและไม่ใช้
แบบฝึก ตวัอยา่งการวิจยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยาท่ีก าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2538 จาก 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ซ่ึงได้จากการจับคู่นักเรียนท่ีมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการใชถ้อ้ยค าในงานเขียนร้อยแกว้ก่อนเรียนเท่ากนั จ านวน 30 คู่ เป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมจากนั้นให้กลุ่มทดลองเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการใชถ้อ้ยค าในงานเขียนร้อยแกว้ และแผนการสอนส าหรับกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t-test ผลการวิจยัปรากฏว่า 1) แบบฝึกเสริมทกัษะการใช้
ถอ้ยค าในงานเขียนร้อยแก้ว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 81.52/82.61        
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  และ 2) นักเรียนท่ี เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  มีผลคะแนน
ความสามารถการใชถ้อ้ยค าในงานเขียนร้อยแกว้สูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยไม่ใชแ้บบฝึก แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
    อรรณพา รัตนวิจารณ์ (2542: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกพฒันา
ทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ
สร้างแบบฝึกส าหรับการเขียนเชิงสร้างสรรคว์ิชาภาษาไทย คู่มือประกอบการใชแ้บบฝึกส าหรับครู
และศึกษาผลการใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ท่ีสร้างข้ึน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนวดัชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า 
นักเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกพฒันาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉล่ียหลงั
การทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  ถาวร เป่ียมพร้อม (2544: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกการเขียน
สะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า แบบฝึกท่ีสร้างข้ึน         
มีประสิทธิภาพ 92.72/92.50 สูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และผลการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ดว้ยแบบฝึกหดัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 



 

 

64 

  จุฑาภรณ์ กองกล่ิน (2546: บทคดัย่อ) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกปฏิบติั
โดยการน าหลกัองคป์ระกอบศิลป์มาใชก้บัการสร้างงานจิตรกรรมส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา่ 
  1.1 ได้แบบฝึกปฏิบัติโดยการน าหลกัองค์ประกอบศิลป์มาใช้กับการสร้างงาน
จิตรกรรม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 ชุด ดงัน้ีคือ แบบฝึกปฏิบติัชุดท่ี 1 “เส้น
สายลายสวย”แบบฝึกปฏิบติัชุดท่ี 2 “ท่ีว่าง  แสงเงา  ความมืด”  แบบฝึกหัดปฏิบติัชุดท่ี 3 “สีสวย  
ดว้ยส่ือ” แบบฝึกหัดปฏิบติัชุดท่ี 4 “พื้นผิว…ร้ิวรอย” และแบบฝึกปฏิบติัชุดท่ี 5 “สร้างสรรคง์าน
จิตรกรรม…น าไปสู่ตวัตน” 
  1.2 แบบฝึกปฏิบติัโดยการน าหลกัองคป์ระกอบศิลป์มาใชก้บัการสร้างจิตรกรรม
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 92.00/100.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว ้
  วิสิทธ์ิ จงแจ่ม (2552: บทคดัยอ่)   ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ือง       
การเขียนลวดลายไทยเบ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้ นท่ี 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนชุดฝึกทกัษะการเขียนลวดลายไทยเบ้ืองตน้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 4.53 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.12 และนกัเรียนมีพฤติกรรมความสนใจต่อการเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  งานวจิัยต่างประเทศ 
  เบอร์ตนั (Berton, 1981, อา้งถึงใน ธานินทร์ ศรีภาวินทร์, 2546: 58)  ได้วิจยัเร่ือง
การใชเ้ส้น การจดัพื้นท่ีและความหมายในภาพคนของเดก็อาย ุ8-15 ปี โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาการใชเ้ส้น
ลกัษณะแรเงาในการวาดภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาคือนกัเรียนอาย ุ8-15 ปี ในบอสตนั โดยใหเ้ด็ก
วาดภาพคนจากความทรงจ าและวาดจากการสงัเกตซ่ึง ผูว้ิจยัจะสมัภาษณ์เด็กเก่ียวกบัการใชเ้สน้และ
ความหมายของเส้น ผลการวิจยัพบว่า 1) เด็กวาดภาพจากความทรงจ าจะใชเ้ส้นและใชพ้ื้นท่ีว่างได้
ไม่ดีเหมือนกบัการวาดภาพจากการสังเกต  2) การวาดภาพจากความทรงจ าและการวาดภาพจาก  
การสังเกตสามารถแสดงลกัษณะสามมิติได้เหมือนกัน โดยเฉพาะด้านความหนาหรือความลึก        
3) การวาดภาพคนท่ีมีรูปคลา้ยกนัแต่การแสดงลกัษณะสามมิติและแรเงา เด็กโตจะวาดภาพไดดี้กว่า 
และ 4) แนวคิดในการใชเ้ส้น การใชพ้ื้นท่ีวา่ง สดัส่วน แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของแต่ละคน 
 2.  การเรียนการสอนทศันศิลป์ในแนวทางปฏิบัติ 
  งานวจิัยในประเทศ 
  พวงรัตน์ อดุลย์ (2542: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาพฒันาการทาง
ศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามทฤษฏีของวิคเตอร์โลเวนเฟลด์   ผลการวิจัยพบว่า            
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1) พฒันาการทางดา้นร่างกาย ในสัปดาห์ท่ี 1 นกัเรียนมีพฒันาการระดบันอ้ย และมีการพฒันาการ
ต่อเน่ืองจนถึงสัปดาห์ท่ี 6 ในระดบัปานกลาง 2) พฒันาการทางดา้นอารมณ์ ในสัปดาห์ท่ี 1 นกัเรียน
มีพฒันาการระดับปานกลางและมีการพฒันาการต่อเน่ืองจนถึงสัปดาห์ท่ี 6 ในระดับปานกลาง           
3) พัฒนาการทางด้านสังคม  ในสัปดาห์ท่ี  1 นักเรียนมีพัฒนาการระดับปานกลาง  และมีการ
พฒันาการต่อเน่ืองจนถึงสัปดาห์ท่ี 6 ในระดบัปานกลาง 4) พฒันาการทางดา้นสติปัญญา ในสปัดาห์ท่ี 1 
นกัเรียนมีพฒันาการระดบันอ้ย และมีการพฒันาการต่อเน่ืองจนถึงสัปดาห์ท่ี 6 ในระดบัปานกลาง 
และ 5) พฒันาการทางดา้นความคิดสร้างสรรค์ ในสัปดาห์ท่ี 1 นกัเรียนมีพฒันาการระดบัปานกลาง 
และมีการพัฒนาการต่อเน่ืองจนถึงสัปดาห์ท่ี  6 ในระดับมาก (วัลลภ กาฬสงค์, 2549: 54-57) 
นอกจากหนังสืออ่านประกอบจ าท าให้ผลการเรียนดีแล้วยงัเป็นส่ิงเร้าความสนใจให้นักเรียน
กระตือรือร้น อยากท่ีจะเรียน และยงัเป็นการฝึกทกัษะในการอ่านและการคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  ศิริพงศ ์พยอมแยม้ (2545: บทคดัยอ่) ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะ
ในการประดิษฐ์ตวัอกัษร ดว้ยชุดฝึกทกัษะดว้ยตนเองโดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พบว่า นักศึกษาท่ีมีทกัษะในการประดิษฐ์ตวัอกัษรหลงัจากการใชแ้บบฝึก   สูงกว่าก่อน
การใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และในด้านความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึก
ทกัษะเร่ืองการประดิษฐต์วัอกัษร นกัศึกษามีความเห็นวา่เป็นส่ือการเรียนท่ีดีถึงดีมากท่ีสุด  
  ภวตัส์ สังข์เผือก (2548: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวคิดการสอน
ทศันศิลป์ขั้นพื้นฐาน ในแนวปฏิรูปการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิดดา้น
การสอนทศันศิลป์พื้นฐานในแนวปฏิรูปการศึกษา แนวการสอนทศันศิลป์ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
พบว่า แนวคิดท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการสอนทศันศิลป์ขั้นพื้นฐาน ครูสอนศิลปศึกษาส่วนใหญ่เนน้เร่ือง
การดูความพร้อมของผูเ้รียน ประกอบกบัตวัครูผูส้อนตอ้งมีความรู้และทกัษะ ผูเ้รียนหลงัอายุ 12 ปี 
ทฤษฎีจึงจะมีหลกักระบวนการและความพร้อมมากกว่าผูเ้รียนในระดบัตน้ แนวคิดดา้นการจดั
เน้ือหาสาระกิจกรรม และอุปกรณ์ในการปฏิบติังานส่วนใหญ่มีความเห็นให้จดัเน้ือหาให้มีความ
อิสระ แนวคิดดา้นการสอนทศันศิลป์ขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษา ส่วนใหญ่เนน้
การสอนผูเ้รียนเป็นส าคญั แนวคิดดา้นบูรณาการความรู้ ท่ีสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม   ครู
สอนศิลปศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีจะสอดแทรกเขา้ไปในเน้ือหากิจกรรม และทุกกลุ่มสาระ
การเรียน โดยมีแนวคิดเกือบตรงกนัว่าวิชาทศันศิลป์มีโอกาสมากกว่าวิชาอ่ืน แนวคิดดา้น   การจดั
สภาพแวดลอ้มกบัผูเ้รียน รวมถึงการเช่ือมประสานงานกบัชุมชน ส่วนใหญ่มีแนวคิดท่ีจะพาผูเ้รียน
ไปท่ีแหล่งเรียนรู้จริงแนวคิดดา้นการประเมินผลการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่วนใหญ่ ตอ้งการ
ใหป้ระเมินตามสภาพจริง ตามความรู้ความสามารถ และวฒิุภาวะของผูเ้รียน 
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  ศศิลกัษณ์ ขยนักิจ (2551: บทคดัยอ่) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประสบการณ์
การเรียนรู้ของนิสิตระดบัปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ศิลปะเพื่อการพฒันาภายในตน ในดา้น 1) มุมมองต่อตนเอง 2) มุมมองต่อผูอ่ื้น และ 3) มุมมองต่อ
วิชาชีพ งานวิจยัน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อตอบค าถามวิจยั 2 ขอ้ คือ 1) นิสิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยัมีประสบการณ์การเรียนรู้ในการเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะเพื่อการพฒันาภายในตน
อยา่งไร และ 2) การเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะเพื่อการพฒันาภายในตนท าใหนิ้สิตเกิดการเปล่ียนแปลง
ในมุมมองต่อตนเองต่อผูอ่ื้น และต่อวิชาชีพ หรือไม่ อย่างไร ผลของการวิจยั พบว่า สุนทรียะทาง
ศิลปะมีบทบาทส าคญัในการพฒันาภายใน ถือเป็นงานทา้ทายส าหรับการพฒันาครูการศึกษาปฐมวยั 
ในการบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีเขา้กบัศิลปะเพื่อสร้างครูท่ีมีความเขา้ใจในตนเองและชีวิต 

  บรรจงจิต เรืองณรงค ์(2551: บทคดัยอ่) การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย   เพื่อศึกษา
การจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต      
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นครูท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทศันศิลป์) 
จ านวน 5 ท่าน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์ เม่ือไดข้อ้มูลจะน าไปแยกประเภท จดัหมวดหมู่ น ามาวิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลดว้ย
ตารางประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ และวิเคราะห์เน้ือหา สรุปผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 

  1.  แนวคิดของครูในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
พบว่า ส่วนใหญ่ครูมีแนวคิดว่าควรแทรกเน้ือหาระหว่างการเรียนภาคปฏิบติั ควรใหน้กัเรียนสังเกต 
ส ารวจ และแนะน าทัศนธาตุจากส่ิงแวดล้อม ควรเรียนทัศนธาตุจากเร่ืองง่ายไปหาเร่ืองยาก         
ตามความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน ควรให้นกัเรียนวาดภาพตามจินตนาการอยา่งอิสระ การวาด
ภาพธรรมชาติควรให้นักเรียนศึกษาจากธรรมชาติดา้นเทคนิค  วิธีการควรให้นักเรียนเลือกอย่าง
อิสระ และทดลองใชด้ว้ยตนเอง หลกัการสุนทรียศาสตร์ และหลกัการวิจารณ์งานศิลปะยงัไม่ควร
เรียน เน่ืองจากเด็กยงัเล็กเกินไป ศิลปะในท้องถ่ิน ควรให้นักเรียนซึมซับจากชุมชน ศิลปะใน
ประเทศไทย ควรใหน้กัเรียนเรียนรู้จากครูและส่ือต่าง ๆ การตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปะวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา ควรปลูกฝังขณะสร้างสรรคผ์ลงาน การสืบทอด การท างานศิลปะวฒันธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาควรเรียนรู้จากครู 

  2.  แนวทางในการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ทศันศิลป์) พบวา่ครูส่วนใหญ่ ก าหนดเป็นดา้นพทุธิพิสยั ดา้นจิตพิสัย ดา้นทกัษะพิสัย 

  3.  เน้ือหาในการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทศันศิลป์) พบว่า    
ส่วนใหญ่ เก่ียวกบัทศันธาตุ ศิลปะตามจินตนาการ ศิลปะเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เทคนิค 
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วิธีการ การเลือก การใชก้ารเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ และการน าความรู้ เทคนิค วิธีการทางทศันศิลป์
ไปใชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ และศิลปะในทอ้งถ่ิน 

  4.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทศันศิลป์) พบว่า       
ส่วนใหญ่ จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการสาธิต ใชก้ระบวนการกลุ่ม การช้ีแนะ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์เนน้การปฏิบติับูรณาการสู่พหุปัญญาจากแหล่งการเรียนรู้และใชก้ระบวนการ 7 ส. 

  5.  การวดัและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทศันศิลป์) พบวา่ ส่วนใหญ่
ใชแ้บบทดสอบ สงัเกตจากการปฏิบติัสงัเกตจากการเขา้ร่วมกิจกรรมและจากผลงานนกัเรียน 

  6.  ส่ือการเรียนรู้ท่ีใชใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทศันศิลป์) พบว่า ส่วนใหญ่
ครูใช้ ภาพวาดตัวอย่าง ภาพการ์ตูน ช้ินงานจริง และของจริง ส่ือท่ีนักเรียนใช้ถ่ายทอดผลงาน    
ส่วนใหญ่ เป็นคน นกัเรียนใชก้ระดาษ 80 แกรมในการสร้างผลงาน ใชสี้ไม ้ใชดิ้นน ้ ามนัในการป้ัน 
ใชใ้บไมท้ างานภาพพิมพ์ ใชก้ระดาษท าส่ือผสม ใชผ้กั ผลไม ้แกะสลกั ใชถุ้งขนม และลงัท างาน
ประดิษฐ ์ใชไ้มแ้ละลงัท าสถาปัตยกรรมจ าลองใชดิ้นสอ สี กระดาษในการออกแบบ 

  7.  บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
พบว่า ส่วนใหญ่บรรยากาศดี อากาศถ่ายเทดี มีแสงสว่างเหมาะสม แต่มีเสียงรบกวน ห้องเรียน
สะอาด ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน และนักเรียนกบันักเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดี การสร้าง
บรรยากาศใหเ้กิดสุนทรียภาพส่วนใหญ่สร้างบรรยากาศดว้ยผลงานทางศิลปะ 

  8.  การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทศันศิลป์) ส่งผลต่อการพฒันา
ทางด้านจิตใจของนักเรียนซ่ึงพบว่า ส่วนใหญ่ท าให้นักเรียนผ่อนคลายความเครียด มีความสุข    
มากข้ึน นักเรียนรับรู้ความงามจากการสร้างผลงานศิลปะและช่ืนชมผลงานศิลปะท าให้นักเรียน
ตระหนัก รัก หวงแหนธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท าให้นักเรียนรักและหวงแหนภูมิปัญญา 
ประเพณี วฒันธรรมท่ีดีงามมากข้ึน 
  ศิริพงศ์ พยอมแยม้ (2552: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาการพัฒนาชุดฝึกทักษะด้วย
ตนเอง เร่ือง การวาดภาพการ์ตูน พบว่า 1) ชุดฝึกทักษะด้วยตนเอง เร่ือง การวาดภาพการ์ตูน            
มีประสิทธิภาพอยู่ท่ีร้อยละ 81.50 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 70 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัจากใช้ชุดฝึกทกัษะด้วยตนเอง เร่ือง การวาดภาพการ์ตูน มีนัยส าคญัทางสถิติอยู่ท่ี .01 และ       
3) ความพึงพอใจของผูใ้ชชุ้ดฝึกทกัษะดว้ยตนเอง เร่ือง การวาดภาพการ์ตูน อยูใ่นระดบัมาก 
  งานวจิัยต่างประเทศ 
  พอล (Paul, 1993, อา้งถึงในรั ชนีกร ไพศาล, 2547: 70) ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างทกัษะต่างๆ ในการวาดภาพและอารมณ์ความเป็นเอกภาพและความเหมือนจริง  จากการ
สังเกตภาพวาดของเด็กก่อนวยัรุ่นพบว่า เด็กจ านวนมากในช่วงอายุ 9-13 ปี มีลกัษณะของการหยุด
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การวาดภาพ เด็กช่วงก่อนวยัรุ่นน้ียากท่ีจะยอมรับการสนบัสนุนให้เป็นศิลปิน เน่ืองจากมีความยาก
ในการพัฒนาทักษะทางการวาดภาพ  ซ่ึงเด็กหลายคนนั้ นมีความต้องการท่ีจะสร้างภาพแบบ   
เหมือนจริง ภาพวาดท่ีได้บ่งบอกให้เห็นความหมายท่ีเป็นพลังในการแสดงออกและส่ิงท่ีเด็ก
ต้องการรับรู้ รวมทั้ งทักษะต่าง ๆ เทคนิคในการท างานล้วนเป็นส่ิงท่ีใช้ในการสร้างภาพตาม
จินตนาการ ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีใชก้ารตรวจสอบเก่ียวกบัทกัษะในการวาดภาพ ซ่ึงถือเป็น    
ส่ิงส าคญัต่อการสร้างสรรคแ์ละการแสดงออกในภาพวาดของเดก็ช่วงก่อนวยัรุ่น 
 
  



 
 

บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นท่ี 4 มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ   การทดลองน้ีเป็น
การทดลองแบบวิจยัและพฒันา (research and development) โดยมีรูปแบบและวิธีการวิจยัดงัน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3. ระเบียบวิธีวิจยั 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 5. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 6. การด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 7. การจดักระท าต่อขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 8. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน
วิชาศิลปะพื้นฐาน (ทศันศิลป์) โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555 
จ  านวน 30 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่ม cluster random sampling (วิธีการสุ่มแบบยกกลุ่ม) โดยมี  
การจดัชั้นเรียนแบบคละความสามารถของผูเ้รียน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  5 ท่ี เรียนวิชาศิลปะพื้ นฐาน 
(ทศันศิลป์) จ านวน 30 คน (แผนการเรียนวิทย-์คณิต/ศิลป์-ค านวณ/ศิลป์-ภาษา) ซ่ึงไดม้าโดยวิธี  
การสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบ cluster random sampling (วิธีการสุ่มแบบยกกลุ่ม) จ านวน 8 หอ้งเรียน  
 

ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 1. ตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่  การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะทาง       
ทศันธาตุกบัการน าไปใชใ้นงานทศันศิลป์ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2. ตัวแปรตำม (dependent variables) ไดแ้ก่ 
  2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
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       2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางทกัษะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยแบบฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
  2.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันา (research and development) ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนด

แบบแผนการวิจยัแบบ one group pretest-posttest design (ลว้น สายยศ, และองัคณา สายยศ, 2538: 
249)  คือ การออกแบบให้ความรู้โดยมีการทดสอบก่อนการเรียนรู้ (pretest) จากนั้ นนักเรียนได้
ศึกษาแบบฝึกทกัษะแลว้จึงท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ posttest ตามแบบแผนดงัน้ี 
 

ทดสอบก่อนเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบหลงัเรียนรู้ 
T1 X T2 

 

 T1 หมายถึง แทนการทดสอบก่อนเรียน 
  X หมายถึง แทนการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

 T2 หมายถึง แทนการทดสอบหลงัเรียน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
 1. การจดักลุ่มสนทนา (focus group discussion) 
 2. แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

 3. แบบทดสอบในแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์ 

 4. กิจกรรมทา้ยแบบฝึกทกัษะฯ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 5. แบบประเมินผลงานเร่ืองแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
  6. แบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงาน

ทศันศิลป์ 
 

กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
 เทคนิคกำรจัดกลุ่มสนทนำ (focus group discussion) 
 การสร้างกรอบความคิดในการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ผู ้วิจัยได้

ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
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 1. ศึกษาคน้ควา้ หนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัชั้นเรียน 
และแนวคิดทฤษฏีหลกัการในการจดักลุ่มสนทนา (focus group discussion) 

 2. ประมวลขอ้มูล ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา ก าหนดประเด็นค าถาม น าอภิปรายใน
การจดักลุ่มสนทนา โดยขอค าแนะน าจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ซ่ึงมี 2 ประเด็น คือ 1) ดา้น
แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ และ 2) ดา้นการน าไปใชใ้นงานทศันศิลป์ 
  2.1 การสอนวิชาศิลปะพื้นฐานในระดบัช่วงชั้นท่ี 4 ปัจจุบนัมีการสอนต่อสัปดาห์ 
สปัดาห์ละก่ีคร้ังก่ีชัว่โมง ก่ีคาบเรียน 
  2.2 จากขอบเขตเน้ือหาท่ีได้กล่าวมาควรมีการก าหนดจุดประสงค์และความคิด  
รวบยอดอยา่งไรบา้ง 
  2.3 รูปแบบการสอนเป็นอยา่งไรและมีกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร 
  2.4 ในการวดัและประเมินผล ควรวดัรูปแบบใด ใช้เกณฑ์การวดัประเมินผล
อยา่งไร 
  2.5 ข้อค าสั่งท่ีจะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานเป็นอย่างไรจึงจะคลอบคลุม
ขอบเขตของเน้ือหา 
  2.6 การประเมินผลงานปฏิบติัของนกัเรียนจะตอ้งประเมินดา้นใดบา้ง 
  2.7 ควรมีรูปแบบในการน าเสนอของเน้ือหาของชุดฝึกทกัษะอยา่งไรบา้ง 
  2.8 องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นตอ้งมีในแบบฝึกน้ีคืออะไรบา้ง 
  2.9 ระยะเวลาในการใชชุ้ดฝึกทกัษะ ควรจะมีระยะเวลาในการเรียนเท่าไร 
 เม่ือผูว้ิจยัไดข้อ้ค  าถามแลว้ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 
  3. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดจ้ากการบอกกล่าวจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ จ านวน 9 ท่าน
แยกเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาทางดา้นทศันศิลป์ จ านวน 4 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือทางการศึกษา 
จ านวน 5 ท่าน เพื่อมาร่วมกลุ่มสนทนา 

 4. ผูว้ิจยัด าเนินการจดักลุ่มสนทนา (focus group discussion) ตามประเด็นท่ีก าหนด
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี 

  4.1 ขั้นเตรียมการ 
   4.4.1 ประสานงานเก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อขอนัดหมายเวลาและสถานท่ีใน

การจดักลุ่มสนทนา ซ่ึงในการจดักลุ่มสนทนาน้ี ผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ร่วมสนทนา
เป็น 2 กลุ่ม คือ 

      4.4.1.1 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นส่ือการศึกษา และการออกแบบชุดฝึกทกัษะ  
4 คน  
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                   4.4.1.2 ผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาทางทศันธาตุ องคป์ระกอบศิลป์และทศันศิลป์ 
5 คน (ทั้งสองหวัขอ้ตอ้งระบุเกณฑใ์นการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ) 
     เกณฑก์ารเลือกผูเ้ช่ียวชาญ 
     งานวิจัยคร้ังน้ีคัดเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling) 
และมีเกณฑก์ารเลือกผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
     ก ลุ่มผู ้เช่ี ยวชาญ  ได้แ ก่  ผู ้เช่ี ยวชาญทางด้าน ส่ือการศึกษา และ              
การออกแบบชุดฝึกทกัษะ 4 คน   

     1. ผูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็น
อาจารยผ์ูส้อนในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ในระดบัอุดมศึกษามีประสบการณ์การสอน   
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 

     2.  ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการวดัและประเมินผล  เป็นอาจารยผ์ูส้อนใน
สาขาวิชาการวดัและประเมินผล เป็นอาจารยท่ี์สอนในระดบัขั้นพื้นฐาน และ/หรือระดบัอุดมศึกษา 
มีประสบการณ์การสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 
           กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาทางทศันธาตุ องคป์ระกอบศิลป์ และทศันศิลป์    
5 คน    
     1.  เป็น ครู อาจารย ์ประจ าท่ีสอนวิชาทศันศิลป์ในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีประสบการณ์สอนไม่ต ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 3 คน 
     2.  เป็น ครู อาจารย ์ท่ีสอนประจ า หรือพิเศษ มีวุฒิการศึกษาเฉพาะทาง
สาขาวิชาทศันศิลป์ ศิลปศึกษา หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์สอนไม่ต ่ากว่า 
5 ปี จ านวน 2 ท่าน 
   4.1.2 เตรียมสถานท่ีประชุม  และวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ไดแ้ก่ เคร่ือง
ฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ือง บนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ ของท่ีระลึก รวมทั้งสมุด ปากกาเพื่อใชใ้น   
การจดบนัทึก 

 4.1.3 เตรียมการในเร่ืองของเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่ง 
 4.1.4 เตรียมผูช่้วยในการบนัทึกเสียงและจดบนัทึกการสนทนา 

  4.2 ขั้นด าเนินการกลุ่มสนทนา 
 4.2.1 ผูว้ิจยัแนะน าตนเอง  และแจง้ใหท้ราบวตัถุประสงคก์ารจดักลุ่มสนทนา

และแนะน าผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนาแต่ละท่าน 
 4.2.2 สนทนาเร่ืองทั่วไปเพื่อสร้างบรรยากาศของความคุ้นเคย ความเป็น

กนัเอง รวมทั้งเชิญรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ขออนุญาตบนัทึกเสียงและถ่ายภาพ 
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 4.2.3 ผูว้ิจัยด าเนินการกลุ่มสนทนา และสรุปผลการสนทนาตามประเด็น          
ท่ีก าหนด 

 4.2.4 ผูว้ิจัยและผู ้ช่วยผู ้วิจัยบันทึกผลของการจัดกลุ่มสนทนาตามความ       
เป็นจริงโดยทนัที 

  4.3  ขั้นปิดการจดักลุ่มสนทนา 
   หลังจากด าเนินการกลุ่มสนทนาเสร็จส้ิน เรียบ ร้อยแล้วผู ้วิจัยส รุปผล              
การสนทนา กล่าวขอบคุณ และมอบของท่ีระลึกแก่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 

 4.3.1 ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการจัดกลุ่มสนทนา (focus group 
discussion) ดงัน้ี   

 4.3.2 สรุปผลการจดักลุ่มสนทนา (focus group discussion) ในแต่ละประเด็น
ค าถาม 

 4.3.3 วิ เคราะห์ ข้อ มูล ท่ี ได้ เพื่ อก าหนด เน้ื อหาการวัดผลประเมินผล              
การออกแบบหรือรูปแบบของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์กบัการ
น าไปใชใ้นงานทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 4.3.4 น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ร่วมกลุ่มสนทนาทุกท่านตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ัง   
 

                      จากขั้นตอนด าเนินการกลุ่มสนทนาดงักล่าว สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 1 
   
 
 
 
   
   
    
   
    
 
 
    
ภาพท่ี 1   ขั้นตอนการจดักลุ่มสนทนา (focus group discussion) 
 

ศึกษาเอกสารต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวคิดทฤษฏีหลกัการในการจดักลุ่มสนทนา 

 

ประมวลความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างประเดน็ค าถาม 

 

ขอค าแนะน าจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ในการก าหนดประเดน็ค าถามน ากลุ่มสนทนา 

ด าเนินการจดักลุ่มสนทนา (focus group discussion) ตามประเดน็ท่ีก าหนดให ้

วเิคราะห์ขอ้มูลจากการจดักลุ่มสนทนา (focus group discussion)เพื่อเป็นกรอบความคิดในการสร้างแบบฝึก 
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 ข้อมูลสรุปกำรจัดกลุ่มสนทนำ (focus group) 
 การสร้างเคร่ืองมือ วิธีการ เน้ือหา พฒันาการของวยั และสามารถน าไปฝึกใชไ้ดจ้ริง 

ดว้ยการการปรับเปล่ียนเน้ือหาให้มีความเหมาะสมกบัยคุสมยั โดยเทคโนโลยีและมีความสัมพนัธ์
กบัลกัษณะนิสัยต่อการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ การให้ความส าคญักบังานทางทกัษะปฏิบติั สามารถ
ปรับประยุกต์สู่การน าไปใช้ ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการสอน ในเร่ืองศิลปะปฏิบัติ ศิลปะวิจารณ์ 
สุนทรียศาสตร์ และประวติัศาสตร์ศิลป์ อีกทั้งการวิจารณ์ผลงานในชั้นเรียนท่ีจะสร้างความรู้ความ
เขา้ใจให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึน จากส่ิงดงักล่าวส่งผลสู่เป้าหมาย 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) เพื่อสอบเขา้ต่อ
ในระดบัสถาบนัอุดมศึกษา 2) เพื่อสร้างลกัษณะนิสัยทางดา้นสุนทรียศาสตร์ และ 3) เพื่อใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ โดยผูส้อนมีส่วนส าคญัต่อการกระตุน้ เสริมแรง  เช่นการโชวผ์ลงาน การวิจารณ์  
การสร้างทางเลือกจากจ านวนช้ินงานของเด็กท่ีมีความช่ืนชอบ สร้างความทา้ทายในความสามารถ 
ท าเร่ืองยากใหง่้ายทา้ทายเด็ก ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
เง่ือนไขในเร่ืองเวลา และความยากง่ายของกิจกรรม ผา่นการสงัเคราะห์สู่กรอบความคิดของแบบฝึก 
ท่ีจะตอ้งแสดงความชดัเจนของ แผนการสอน ค าสั่ง กิจกรรม ใบงาน ขอ้สอบ และส่ือการสอนท่ีจะ
ออกมาในรูปแบบต่างๆ ใหผู้เ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินถึงความเหมาะสมผา่นแบบประเมิน rateting scale  
ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความเท่ียงของเน้ือหา IOC ซ่ึงถา้ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ 3.5 ข้ึนไป ก็
สามารถน าไป try out กบักลุ่มตวัอย่างการทดลอง ตามขั้นตอนกระบวนการการด าเนินงานวิจยั
ต่อไป 

 แบบฝึกทกัษะทำงทศันธำตุสู่กำรสร้ำงงำนทศันศิลป์ 
 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่      

การสร้างงานทศันศิลป์โดยยึดหลกัทฤษฎีของซีลล์ และกลาสโกว ์(Seels and Glasgow, 1990: 50, 
อา้งถึงใน บนัลือ พฤษวนั, 2535: 49) กล่าวถึงขั้นตอนการพฒันาแบบฝึก 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลจากการจดักลุ่มสนทนาและศึกษาเอกสารต ารา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  เน้ือหาเก่ียวกับทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์กับการสร้างงาน
ทศันศิลป์รวมไปจนถึงการสร้างแบบฝึกทกัษะ 
 2. วิเคราะห์ภาระงาน โดยรวบรวมขอ้มูลจากทกัษะต่าง ๆ รวมไปถึงพฤติกรรมทาง 
การเรียนและทศันคติ จากนั้นจึงวิเคราะห์การสอนเพื่อก าหนดวิธีการท่ีตอ้งการ 

 3. เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและก าหนดเกณฑ์การทดสอบเพื่อให้สัมพนัธ์กบั
จุดประสงค ์
 4. สร้างแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะดว้ยตนเองโดยทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์
สู่งานทศันศิลป์ โดยใชว้ิธีจดั   วางตวัอกัษรและภาพประกอบใหเ้หมาะสมโดยใชก้รอบความคิดจาก
การจดักลุ่มสนทนา ซ่ึงการวิเคราะห์หลกัสูตรกรอบความคิดและเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ  ผูว้ิจยัไดท้  า
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การสรุปและเลือกเน้ือหาท่ีจะน าเสนอในแบบฝึกทักษะทางทัศนธาตุกับการน าไปใช้ในงาน
ทศันศิลป์ แบ่งเป็น 3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

  4.1 ท่ีมาความรู้ความเขา้ใจในทศันธาตุในหน่วยต่าง ๆ   
  4.2 หลกัการจดัวางองคป์ระกอบตามทฤษฏีเบ้ืองตน้   
  4.3 การสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ 
 

ตารางท่ี 1 วิเคราะห์เน้ือหาทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 
 

 

หมายเหตุ  หมายเลข 1 คือ สาระหลกัในการเรียนรู้ และหมายเลข 2 คือ สาระรองในการเรียนรู้ 
 

  จากขอ้มูลตารางการวิเคราะห์เน้ือหาทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์น้ีเป็น        
การแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ ท่ีไดก้  าหนดลกัษณะการใชง้านใน
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆจากแบบฝึก ซ่ึงโดยทัว่ไปนั้นข้ึนอยู่กบัผูท่ี้น าทศันธาตุและองคป์ระกอบ
ศิลป์มาใช้ โดยจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างการใช้ ซ่ึงจะมากน้อยอย่างไรนั้ น ข้ึนอยู่กับ             
การแสดงออกในงานศิลปะท่ีแตกต่างกนัไป 
 5. น าแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ศิลปะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่
งานทศันศิลป์ เบ้ืองตน้ท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพส่ือโดยผูเ้ช่ียวชาญทางด้าน
เน้ือหา จ านวน 5 คน 
 6. ท าการหาประสิทธิภาพให้ไดต้ามเกณฑ์ 55/55 กล่าวคือ ระดบัประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกทกัษะท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้คิดได้จากคะแนนทดสอบระหว่างเรียนรวมกัน และ
คะแนนทดสอบหลงัเรียน โดยก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละจาก   
การท าแบบทดสอบหลงัเรียนเม่ือเรียนแบบฝึกทกัษะจบ) E2 (คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละจากการท า

ทศันธาตุ 

 

           องคป์ระกอบ 

1 
การซ ้ า 

2 
จงัหวะ 

3 
ลวดลาย 

4 
การ 

ลดหลัน่ 

5 
ทิศทาง 

6 
ความ

กลมกลืน 

7 
การ 
ตดักนั 

8 
ความ
สมดุล 

9 
เอก 
ภาพ 

1. จุด 1 2 _ 2 2 1 _ 2 1 
2. เส้น 1 1 _ 2 1 1 2 2 1 

3. รูปร่าง รูปทรง   2 1 2 2 2 1 2 1 1 
4. น ้าหนกั 2 1 _ 2 1 1 1 2 1 
5. พื้นผวิ _ 2 1 _ _ 2 2 _ 1 
6. สี 2 1 _ 2 2 1 1 1 1 
7. พื้นท่ีวา่ง 2 1 _ 2 1 1 2 1 1 
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แบบทดสอบจากการเรียนชุดฝึกทักษะทั้ งหมด) โดยคร้ังท่ี 1 ทดลองกับนักเรียนมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย จ านวน 3 คน เป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาศิลปะพื้นฐานอยู่ในระดบั ต ่า ปานกลาง
และสูง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพือ่หาขอ้บกพร่องและน ามาปรับปรุงแกไ้ขไดผ้ลดงัน้ี  
 

 
 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนระหวา่งเรียน ทดสอบหลงัเรียน ประสิทธิภาพ 
E1/E2  

คร้ังท่ี 1 
จุด 

 

 
คร้ังท่ี 2 
เส้น 

 
 

 
คร้ังท่ี 3 
รูปร่าง 
รูปทรง 

 
คร้ังท่ี 4 
น ้า 
หนกั 

 
คร้ังท่ี 5 
พื้นผวิ 
 
 

 
คร้ังท่ี 6 

สี 
 

 
คร้ังท่ี 7 
พื้นท่ี
วา่ง 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได ้

30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 

 
3 

21.00 22.00 23.33 22.33 20.67 20.33 20.00 30 27.33 71.27 / 91.10 
 

คิดเป็นร้อยละ 71.27  ร้อยละ 91.10 

 
 7. ท าการหาประสิทธิภาพให้ไดต้ามเกณฑ ์60/60 โดยน าแบบฝึกการเรียนรู้ศิลปะดว้ย
ตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขจากรายบุคคล น าไปทดลอง
ใชก้บันกัเรียนกลุ่มย่อย (small group tryout) ซ่ึงเป็นนกัเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี 4 (ระดบัมธัยมปลาย) 
ท่ีไม่ใช่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 9 คน เพื่อหาขอ้บกพร่องและน ามาปรับปรุงแกไ้ขไดผ้ลดงัน้ี 
 

 
 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนระหวา่งเรียน ทดสอบหลงัเรียน ประสิทธิภาพ 
E1/E2  

คร้ังท่ี 1 
จุด 

 

 
คร้ังท่ี 2 
เส้น 

 
 

 
คร้ังท่ี 3 
รูปร่าง 
รูปทรง 

 
คร้ังท่ี 4 
น ้า 
หนกั 

 
คร้ังท่ี 5 
พื้นผวิ 
 
 

 
คร้ังท่ี 6 

สี 
 

 
คร้ังท่ี 7 
พื้นท่ี
วา่ง 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได ้

30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 

 
9 

24.00 24.00 24.78 24.00 14.22 22.33 22.00 30 27.78 77.78 / 92.6 
 

คิดเป็นร้อยละ 77.78  ร้อยละ 92.6 

 
 8. ท าการหาประสิทธิภาพใหไ้ดต้ามเกณฑ์ 80/80 โดยน าแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง

ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขจากกลุ่มย่อยแลว้น าไป
ทดลองใชก้บันกัเรียน ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อหาขอ้บกพร่องและ
น ามาปรับปรุงแกไ้ข 
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จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนระหวา่งเรียน ทดสอบหลงัเรียน ประสิทธิภาพ 
E1/E2  

คร้ังท่ี 1 
จุด 

 

 
คร้ังท่ี 2 
เส้น 

 
 

 
คร้ังท่ี 3 
รูปร่าง 
รูปทรง 

 
คร้ังท่ี 4 
น ้า 
หนกั 

 
คร้ังท่ี 5 
พื้นผวิ 
 
 

 
คร้ังท่ี 6 

สี 
 

 
คร้ังท่ี 7 
พื้นท่ี
วา่ง 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได ้

30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 

 
30 

26.43 27.53 25.17 26.27 9.13 18.5 27.17 30 28.47 89.00 / 94.89  
 

คิดเป็นร้อยละ  89.00 ร้อยละ 94.89 
 

 9. น าแบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์ ทดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง จากขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้าง
งานทศันศิลป์ดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 2  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2   ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

ศึกษารายละเอียดของการสร้างแบบฝึกทกัษะ 

 
วเิคราะห์วตัถุประสงคศึ์กษาหลกัการ แนวทางในการจดัหาเน้ือหา ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี 

 
ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ก าหนดเน้ือหา ก าหนดรูปแบบของบทเรียนและเกณฑก์ารประเมินจากการอภิปราย            

(focus group discussion) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และดา้นแบบฝึกทกัษะเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

 

 

สร้างชุดฝึกทกัษะ 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นชุดฝึกทกัษะตรวจสอบแกไ้ข

ปรับปรุงใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาตรวจสอบและแกไ้ข
ปรับปรุงใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะ 

- ทดลองแบบเด่ียว (one two one try out) 3 คน และปรับปรุง 

- ทดลองแบบกลุ่ม (small group try out) 9 คน และปรับปรุง 

- ทดลอง (field try out) 30 คน และปรับปรุง 

- ทดลองจริง จ  านวน 30 คน ทดสอบ pretest/posttes เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 
ใชชุ้ดฝึกทกัษะซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80 
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 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบวดัทักษะและขอ้สอบปรนัย 4 ตัวเลือก

จ านวน 30 ขอ้ เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจในทศันธาตุ/หลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์และงานทศันศิลป์ 
จ านวน 1 ฉบบั ซ่ึงมีขอ้ค าสัง่ใหป้ฏิบติัตามเน้ือหาสรุปจากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบและแบบวดัทักษะจากเอกสาร ต าราและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. ศึกษาจุดประสงคแ์ละวตัถุประสงคว์ิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัก าหนดจ านวน
ขอ้สอบแบบปรนยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้สอบแบบปรนยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้สอบก่อนและหลงัการเรียนรู้ 

 3. ศึกษาแนวคิดหลักการและทฤษฏี จากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัย           
ท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองทศันธาตุกบัองคป์ระกอบศิลป์และงานทศันศิลป์ 

 4. สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะทางการเรียนรู้ศิลปะโดยทศันธาตุและองค์ประกอบ
ศิลป์สู่งานทศันศิลป์   เบ้ืองตน้แบบปรนยั จ านวน 1 ฉบบั มีขอ้ค าสั่งเป็นแบบให้ปฏิบติัตามเน้ือหา
จากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใชว้ดัผลทั้งก่อนและหลงัเรียน 

 5. น าค าสั่งการฝึกปฏิบติัแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์พร้อม
แบบฝึกใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั และปรับปรุงแกไ้ข 
 6. น าแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์ของนกัเรียน ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่านประเมิน 

 7. น าแบบทดสอบปรนยัไปหาค่าความยากง่ายตามการจ าแนกและความเช่ือมัน่ 
            แบบประเมินผลงำนทศันศิลป์นักเรียนช่วงช้ันที ่4 (ระดับมัธยมปลำย) 

 การสร้างเกณฑ์การประเมิน เพื่อใชใ้นการประเมินผลงานนักเรียน (ดา้นทกัษะ) โดย
ศึกษาจากเอกสาร ต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดัผลงานการฝึกทกัษะแลว้ น ามาสร้างเกณฑ์
การประเมิน 4 ขอ้ คือ 

 1. การแสดงออกทางผลงานผ่านความรู้และความเขา้ใจจากหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทางทศันธาตุ 

 2. ทักษะฝีมือกับการฝึกปฏิบัติในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ทางทัศนธาตุควบคู่กับ
หลกัการจดัองคป์ระกอบ 

 3. ความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ 
  3.1 ความชดัเจนของการแสดงออกทางแนวความคิดในการสร้างส่ิงใหม่ 
  3.2 ความหลากหลายของการแสวงหาแนวคิดใหม่ 
  3.3 ความเหมาะสมของการเลือกแนวคิดใหม่ ๆ 
  3.4 ผลงานแปลกใหม่ แตกต่างจากผูอ่ื้น 
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 4. การน าไปประยกุตใ์ชแ้ละบูรณาการกบัการสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ 
  วิเคราะห์โครงสร้าง รูปแบบ สาระส าคญัทั้ ง 4 ขอ้ สร้างแบบวดัผลงานการฝึก

ทกัษะ เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินผลงานนกัเรียน น าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมและคลอบคลุมหลกัการประเมินของแบบวดัผลงานการฝึกทกัษะ 
  น าแบบวดัประเมินผลงานการฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การ
สร้างงานทศันศิลป์ท่ีแกไ้ขเรียบร้อยไปหาผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะ 5 ท่าน โดยใชก้ารสมัภาษณ์ เพื่อหา
ขอ้สรุปและยนืยนัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
 จากขั้นตอนการสร้างแบบวดัผลงานแบบฝึกทักษะทางทัศนธาตุสู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์ สามารถสรุปไดภ้าพท่ี 3 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  ขั้นตอนการสร้างแบบวดัผลงานแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบ 
                ศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 

แบบประเมินผลงำน 
  การสร้างแบบประเมินผลงานทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ เพื่อ
ใชใ้นการประเมินผลงานนกัเรียน (ดา้นทกัษะ) เร่ือง ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ 
มีขั้นตอนดงัน้ี 

ศึกษาวธีิการสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางเรียนและแบบประเมินผลงาน 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสมกบั

เกณฑท่ี์สร้างแบบวดัผลงาน 

น าไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยใช ้IOC 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นศิลปะ จ านวน 5 ท่าน 

วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางใน 

การสร้างเกณฑก์ารประเมินผลงานต่อไป 
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  4.1 ศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตร จุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเพื่อก าหนด
ประเดน็การวดัประเมินผลงานทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์   

4.2 สร้างแบบวดัประเมินผลงานทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ 
จากการจดักลุ่มสนทนา (focus group discussion) 
  4.3 ให้ผู ้เช่ียวชาญพิจารณา ตรวจสอบแบบประเมินผลงานทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์และงานทศันศิลป์ หาค่าความสอดคลอ้งของแบบประเมิน (IOC) เพื่อน าไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
  4.4 น าแบบประเมินผลงานทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์และงานทัศนศิลป์      
ให้ผูเ้รียนปฏิบติัสร้างผลงานทศันศิลป์จากเน้ือหาท่ีไดส้รุปจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใชว้ดัผลการเรียนรู้
ดา้นทกัษะ 
  4.5 ประเมินผลงานทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่และงานทัศนศิลป์ ของ
นกัเรียน โดยใชแ้บบประเมินผลงานทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์และงานทศันศิลป์ 
 จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลงานทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์และงาน
ทศันศิลป์สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลงาน 

ศึกษาแนวทางการสร้างแบบประเมินผลงาน 

จากการจดักลุ่มสนทนา (Focus group discussion) 

สร้างแบบวดัประเมินผลงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบแบบประเมินผลงาน (IOC)  

เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

ใหผู้เ้รียนปฏิบติัสร้างผลงาน ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

ประเมินผลงานของนกัเรียน โดยใชแ้บบประเมินผลงาน 
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 การวดัผลประเมินผลงานของนกัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ทดลองแบบเด่ียว (one two one 
try out) 3 คน (small group one try out)  9 คน โรงเรียนเซนต์คาเบรียลและทดลอง (field try out)   
30 คน โรงเรียนเซนตค์าเบรียล โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านประเมินผลงาน ไดแ้ก่ 
 การวดัผลประเมินผลงานของนักเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ทดลองจริง จ านวน 30 คน
โรงเรียนเซนตค์าเบรียลโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านประเมินผลงาน ไดแ้ก่ 

 ได้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผลงานภาคปฏิบัติ จากการประเมินผลงานของ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 3 ท่าน เสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงน าคะแนนของผู ้เช่ียวชาญทั้ ง 3 ท่านมาหาค่าเฉล่ีย      
ร้อยละ ในหวัขอ้เกณฑก์ารประเมินซ่ึงมีทั้งหมด 4 หวัขอ้ 
 กำรสร้ำงแบบประเมินคุณภำพเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัไดท้  าตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัไดป้รึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
สอบถามผูรู้้และการสร้างประเดน็ค าถามท่ีครอบคลุมการหาคุณภาพแบบฝึกทกัษะ 

 2. สร้างแบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ   ประกอบด้วย 1)  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง        
การเรียน และ 2)  แบบประเมินผลงานและเกณฑ์การให้คะแนน ซ่ึงประกอบด้วยข้อค าถาม             
ท่ีเก่ียวกบัการออกแบบแบบฝึกทกัษะและความเหมาะสมของเน้ือหา  จากนั้นเสนออาจารยผ์ูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ในการแปลผลของการประเมินผลงานนักเรียน              
ใชค้ะแนนเฉล่ียจากการใหค้ะแนนของอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านโดยใหร้ะดบัค่าคะแนนดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 8-10 คะแนน อยูใ่นระดบัดีมาก 
  ค่าเฉล่ีย 7-8   คะแนน อยูใ่นระดบัดี  
  ค่าเฉล่ีย 5-6   คะแนน อยูใ่นระดบัพอใช ้
  ค่าเฉล่ีย 1-4   คะแนน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 3. น าแบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 
ความชดัเจนและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item 
Objective Congruence) โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
  จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
ของแบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทกัษะดา้นเน้ือหา โดยผูว้ิจยัสร้างขอ้ค าถามเพื่อประเมินคุณภาพ
ชุดฝึกทกัษะดา้นเน้ือหา และดา้นแบบทดสอบ 
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ภาพท่ี 5  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 
                สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 
 กำรสร้ำงแบบสอบถำมวัดควำมพงึพอใจ 
 แบบถามสอบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะทางทัศนธาตุสู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์มีลกัษณะการประเมินค่า 5 ระดบั (rating scale) ตามแนวความคิดของ Likert (quoted in 
Best: 182) ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี  
 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของ Likert จากหนังสือของ 
อุทุมพร จามร (2530: 62)    

 2. ก าหนดโครงสร้างค าถามหรือแนวการถามและสร้างค าถามใหต้รงกบัวตัถุประสงค์
ท่ีระบุไว ้

ปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ ศึกษาจากเอกสารเก่ียวขอ้งกบั 

การสร้างประเดน็ค าถามในการหาคุณภาพแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคอ์งคป์ระกอบศิลป์ 
สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

สร้างแบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทกัษะและขอ้สอบปรนยั 

น าแบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 1) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน และ 2)  แบบประเมินผลงาน ไปหาค่าความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา ความชดัเจน ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชแ้ละหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC 

 

แบบประเมินผลงาน แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

น าไปใช ้ วเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 

น าไปใช ้
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 3. สร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ เร่ืองทัศนธาตุกับ
องค์ประกอบศิลป์และงานทัศนศิลป์  จ านวน 1 ฉบับ โดยก าหนดค่าระดับของข้อค าถามใน
แบบสอบถามดงัน้ี 
  เหมาะสมมากท่ีสุด  ใชค่้าระดบัเท่ากบั  5 
  เหมาะสมมาก   ใชค่้าระดบัเท่ากบั  4 

  เหมาะสมปานกลาง ใชค่้าระดบัเท่ากบั  3 

  เหมาะสมนอ้ย   ใชค่้าระดบัเท่ากบั  2 
  เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด ใชค่้าระดบัเท่ากบั  1 

  ในการแปลความหมายของแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ ใชค้ะแนนเฉล่ียท่ีได้
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ Best จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยใหค่้าเฉล่ียดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  พึงพอใจในระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50  หมายถึง  พึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  พึงพอใจในระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50  หมายถึง  พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน  ตรวจพิจารณาความสมบูรณ์

และส านวนภาษา จากนั้ นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตอ้งมีค่า .50 ข้ึนไป แล้วน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
 5. น าแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองกบั
กลุ่มผูเ้รียน (try out) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
 6. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจไปใช้ในการวิจัยจากขั้ นตอนการสร้าง
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะ สามารถสรุปเป็นภาพท่ี 6 ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 6 ขั้นตอนการด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะ 
 

กำรด ำเนินกำรทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูศึ้กษาวิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ติดต่อขอความร่วมมือจากผูอ้  านวยการโรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ 
 2. ปรึกษาเร่ืองการด าเนินการทดลองกบัผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงาน 

แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้การทดสอบก่อนเรียนรู้และหลงัเรียนรู้ 
 3. ท าการสุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 
 4. คัดเลือกนักเรียน จ านวน 30 คน เพื่อด าเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของ      

แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์ ทดสอบก่อนเรียนรู้ (pretest) โดยใชแ้บบวดั
ทกัษะและขอ้สอบแบบปรนยัเร่ืองทศันธาตุกบัองคป์ระกอบศิลปและงานทศันศิลป์ 

 5. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งศึกษาเรียนรู้จากแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุกบัองคป์ระกอบศิลปะ 
และงานทศันศิลป์ 

 6. ทดสอบหลงัเรียนรู้ (posttest) โดยใชแ้บบทกัษะและขอ้สอบแบบปรนยั 
 7. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกการเรียนรู้ศิลปะ 

โดยทศันธาตุสู่งานทศันศิลป์ 
 8. น าไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบวดัความพึงพอใจและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้งแบบวดั (IOC) ของโครงสร้าง 

ค าถาม และส านวนภาษา แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบวดัความพึงพอใจ (IOC) 

ทดลองกบัผูเ้รียน (Try Out) 

ไดแ้บบวดัความพึงพอใจเพื่อน าไปใชใ้นการวิจยั 
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 9. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบวดัทักษะหลังจากเรียน 2 สัปดาห์ เพื่อความคงทนใน       
การเรียน 

 จากขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถสรุปเป็นภาพท่ี 7 
ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7   ขั้นตอนการด าเนินการการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 
 

ติดต่อขอความร่วมมือจากผูอ้  านวยการโรงเรียน 

ท าการสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน 

ปรึกษาเร่ืองการด าเนินการทดลองกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

ทดสอบก่อนการเรียนรู้ (pretest) 

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งศึกษาเรียนรู้จากชุดฝึกทกัษะ 

ทดสอบหลงัเรียนรู้ (posttest) 

ทดสอบความคงทนในการจ าทางดา้นทกัษะของนกัเรียนเม่ือผา่นไป 2 สัปดาห์ (retention test) 

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ 

น าไปวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 

น าไปวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบวดัทกัษะหลงัเรียน 2 สัปดาห์ 
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กำรจัดกระท ำต่อข้อมูลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองของการพฒันาทกัษะการฝึก

ปฏิบติัทางการเรียนรู้ศิลปะโดยทศันธาตุสู่งานทศันศิลป์ โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ดงัน้ี 
 1. การประเมินความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหากบัวตัถุประสงค ์โดยวิเคราะห์ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) 
 2. การประเมินแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินผลงานทางการเรียน โดย

วิเคราะห์หาความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder 
Richardson 

 3. การประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์
โดยใชสู้ตร E1/E2 (เสาวณีย ์สิกขาบณัฑิต, 2528: 294-295) 
 4. การค านวณค่าสถิติพื้นฐานโดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( ) หาค่าเฉล่ียเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าท่ี (t-test) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบั
หลงัเรียน 
 5. กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน (dependent samples)    เป็น            
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความสัมพนัธ์กันด้วย t-test    (ยุทธ  
ไกยวรรณ์, 2543: 148) 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 

 สูตรหาค่าเฉล่ีย (mean) 
 

                                                  =     X 
                           N 
 

   เม่ือ     แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
          N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
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         ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 

                                                        S.D      =   NX2 - (X2)   
                                  N (N-1) 
 

   เม่ือ  S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      X2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 

          N    แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
 

 สถิติหาค่าความเท่ียงตรง 
 

IOC  = ΣR  
                         N     

   เม่ือ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 
      ΣR แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

       N    แทน  จ  านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 สถิติท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะทางทัศนธาตุสู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์ใชสู้ตรดงัน้ี  การคิดค่า และ E1 ของแบบฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึนค านวณค่าสถิติโดยใชสู้ตร
ต่อไปน้ี 
     

  ΣX x 100 

            E1 =  N 
                      A 
 

             E1   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
          ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                   A   แทน  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทุกชุดรวมกนั 

                       N   แทน  จ  านวนของนกัเรียนทั้งหมด 
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แผนผงัสรุปการด าเนินการวจิัยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทำงทัศนธำตุและองค์ประกอบศิลป์สู่กำร 
สร้ำงงำนทศันศิลป์ส ำหรับนักเรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนเซนต์คำเบรียล กรุงเทพฯ 

 

ขั้นตอนการวจิัย วธีิด าเนินงาน ผลทีไ่ด้รับ 

ขั้นตอนที ่1 สร้างเคร่ืองมือ 
1. แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทาง
ทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่
การสร้างงานทศันศิลป์ 

2. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. แบบประเมินผลงานทศันศิลป์ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

  
 

 

ขั้นตอนที ่2 การทดลอง 

 
 

 

  
 
 

ขั้นตอนที ่3 วเิคราะห์ผล/สรุปผล   

 

1. ศึกษาเอกสารต ารา งานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเดน็ค าถามท่ีจะใชใ้นการ

จดักลุ่มสนทนา 

2. จดักลุ่มสนทนา 

(focus group discussion) 
- แนวทางการสร้างแบบฝึก

ทกัษะดว้ยตนเอง ดา้นเน้ือหา

และรูปแบบ 

- แนวทางการสร้างแบบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

ดา้นความรู้และทกัษะ 

3. สร้างเคร่ืองมือ 

3.1 สร้างแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเอง   

3.2  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนดา้นความรู้และทกัษะ 

3.3  แบบประเมินผลงานทศันศิลป์ 

3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ 1. สร้างแบบฝึกทกัษะดว้ย

ตนเอง 

2.  แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ดา้นความรู้และทกัษะ 

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
4. หาค่า IOC 

5. ทดลองกบักลุ่มท่ีไม่ใช่ 

กลุ่มตวัอยา่ง 

5.1 ทดลองเด่ียว นกัเรียนจ านวน 

3 คน และปรับปรุง 

5.2 ทดลองแบบกลุ่มนกัเรียน

จ านวน 9 คน และปรับปรุง 

5.3 ทดลองแบบกลุ่มนกัเรียน

จ านวน 30 คน และปรับปรุง 

 

 ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
1. ขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ผลงานทศันศิลป์ของนกัเรียน 

3. ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจ 

วเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยั 

แกไ้ข 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง “ การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์
สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ” ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 
กรุงเทพฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ
และองค์ประกอบศิลป์สู่งานทัศนศิลป์   2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ       
หลงัเรียน  โดยใช้แบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์  3) ศึกษาผลการประเมินผลงานทศันศิป์ของนักเรียน หลงัการใช้แบบฝึกทักษะด้วย
ตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจจาก
การใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ท่ี เรียนด้วยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 โดยการใชชุ้ดฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบ
ศิลป์สู่งานทศันศิลป์ 
  ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  โดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 ตอนท่ี 3  ผลการประเมินผลงานทศันศิลป์ของนักเรียน หลงัการใช้แบบฝึกทกัษะ
ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 ตอนท่ี 4  ความพึงพอใจจากการใชแ้บบฝึกทกัษะของนักเรียน ท่ีเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
  
ตอนที ่1  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่งาน 
 ทศันศิลป์ 
 ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบ
ศิลป์สู่งานทศันศิลป์ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ 
 องคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) 
 

 
 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนระหวา่งเรียน ทดสอบหลงัเรียน ประสิทธิภาพ 
E1 / E2  

คร้ังท่ี 1 
จุด 

 

 
คร้ังท่ี 2 
เส้น 

 
 

 
คร้ังท่ี 3 
รูปร่าง 
รูปทรง 

 
คร้ังท่ี 4 
น ้า 
หนกั 

 
คร้ังท่ี 5 
พื้นผวิ 
 
 

 
คร้ังท่ี 6 

สี 
 

 
คร้ังท่ี 7 
พื้นท่ี
วา่ง 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได ้

30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 10 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 

 
30 

28.50 29.90 27.80 27.20 9.13 18.93 29.47 30 29.10 94.22 / 97 
 

คิดเป็นร้อยละ 94.22 ร้อยละ 97 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่
งานทศันศิลป์ มีผลการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ระหว่างเรียน (E1) เท่ากบัร้อยละ 
94.22 และผลการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้หลงัเรียน (E2) เท่ากบัร้อยละ 97 ซ่ึง
สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 
 

ตอนที ่2 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 ด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ (ดา้นความรู้) ทางการเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  
 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( S.D.) 

t-test sig 

ก่อนเรียน 24.60 2.01 *10.07 0.00 
หลงัเรียน 29.10 9.22 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนของนกัเรียนมีค่าเฉล่ีย ( ) 24.60 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย ( ) 29.10 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรียน
เท่ากับ 2.01.หลงัเรียนเท่ากับ 9.22 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 10.07 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลงัเรียน
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตอนที ่3  ผลงานทศันศิลป์ของนักเรียน หลงัการใช้แบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและ 
 องค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินผลงานทศันศิลป์ของนกัเรียน หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
 ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ของนกัเรียน 
 ช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) 
 

 

คนท่ี 
ผูใ้หค้ะแนนผลงานทศันศิลป์  

  

 

S.D. 
 

แปลผล 
1 2 3 

1 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
2 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
3 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
4 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
5 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
6 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
7 9 10 8 9.00 1.00 ดีมาก 
8 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
9 10 10 8 9.33 1.15 ดีมาก 
10 9 10 10 9.67 0.58 ดีมาก 
11 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
12 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
13 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
14 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
15 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
16 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
17 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
18 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
19 8 9 10 9.00 1.00 ดีมาก 
20 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
21 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
22 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
23 9 10 10 9.67 0.58 ดีมาก 
24 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
25 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินผลงานทศันศิลป์ของนกัเรียน หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
 ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ของนกัเรียน 
 ช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาตอนปลาย)  (ต่อ) 
 

 

คนท่ี 
ผูใ้หค้ะแนนผลงานทศันศิลป์  

  

 

S.D. 
 

แปลผล 
1 2 3 

26 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
27 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
28 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
29 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
30 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
รวม    9.76 0.37 ดีมาก 

 
 จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงผลคะแนนการประเมินผลงานทศันศิลป์ช้ินสุดทา้ยของ
นกัเรียนหลงัจากการเรียนรู้ผา่นแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การ
สร้างงานทศันศิลป์ในภาพรวมมีระดบัคะแนนมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ( ) เท่ากบั 9.76 อยู่ในระดบัดีมาก
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.37  
 

ตอนที ่4  ความพงึพอใจของนักเรียนที่เรียนแบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและ 
 องค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 

ตารางท่ี 5 ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ 
 องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย) 

N=30 

รายการ 
  S.D. แปลผล ล าดบั 

1.  เน้ือหาในชุดฝึกทกัษะมีความชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย 4.57 0.67 มากท่ีสุด 5 
2.  รูปภาพตวัอยา่งในชุดฝึกทกัษะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

 
4.53 

 
0.62 

 
มากท่ีสุด 

 
6 

3.  รูปเล่มของชุดฝึกมีความสะดวก และน่าใช ้ 4.43 0.72 มาก 7 
4.  กิจกรรมในชุดฝึกทา้ทายความสามารถนกัเรียน 4.77 0.42 มากท่ีสุด 1 
5.  นกัเรียนสามารถปฎิบติักิจกรรมในแบบฝึกทกัษะได ้ 4.37 0.71 มาก 8 
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ตารางท่ี 5 ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ 
 องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย)  (ต่อ) 

N=30 

รายการ 
  S.D. แปลผล ล าดบั 

6.  ขั้นตอนกิจกรรมในชุดฝึกทกัษะไม่สับสน เขา้ใจง่าย  
เป็นล าดบัขั้นตอน 

 
4.63 

 
0.48 

 
มากท่ีสุด 

 
3 

7.  ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้จากดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะดว้ยเอง 

 
4.67 

 
0.47 

 
มากท่ีสุด 

 
2 

8.  แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจศิลปะมากยิง่ข้ึน 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4 
9.  การเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนอยากเรียนศิลปะ 
มากยิง่ข้ึน 

 
4.30 

 
0.69 

 
มาก 

 
9 

10. ความพึงพอใจของนกัเรียนในภาพรวมชุดฝึกทกัษะ เร่ือง 
การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 

 
 

4.53 

 
 

0.62 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

6 
รวม 4.54 0.59 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง

ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.54และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.59 นักเรียนมีความ       
พึงพอใจใน 3 ล าดบัแรก คือ 1) กิจกรรมในชุดฝึกทา้ทายความสามารถนักเรียน  2) ผูเ้รียนไดรั้บ
ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้จากด้วยแบบฝึกทกัษะดว้ยเอง  และ 3) ขั้นตอนกิจกรรมใน
ชุดฝึกทกัษะไม่สับสน เขา้ใจง่าย เป็นล าดบัขั้นตอนโดยมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 4.77 , 4.67 และ 4.63 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.42 , 0.47 และ 0.48 ตามล าดบั 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่
การสร้างงานทศันศิลป์  ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 
กรุงเทพฯ เป็นการวิจยัเชิงทดลองและพฒันา (research and development) เพื่อนกัเรียนน าไปใชใ้ห้
เกิดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปใชก้บัการเรียนวิชาศิลปะพื้นฐาน โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะได ้โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาและพฒันาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ
และองค์ประกอบศิลป์ สู่งานทัศนศิลป์ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานส าหรับนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย    
 2.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ
ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
              3.  เพื่อศึกษาผลงานทศันศิลป์ของนักเรียน หลงัการใช้แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 4.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใชแ้บบฝึกทกัษะของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรต้น (independent variables) คือ การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทาง
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
                ตวัแปรตาม (dependent variables) คือ 
          1.  ผลสัมฤทธ์ิทางทกัษะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยแบบฝึกทกัษะ
ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 2.  ผลการประเมินผลงานทศันศิลป์หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ
และองคป์ระกอบศิลป์ 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
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 ระยะเวลาในการทดลอง 
 ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลาในการทดลอง
สัปดาห์ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
 1. แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 2. แบบทดสอบในแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 3. กิจกรรมทา้ยแบบฝึกทกัษะฯในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 4. แบบประเมินผลงานเร่ืองแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
  5. แบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุสู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้คือ 80/80 โดย 
  2.  หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนเฉล่ียร้อยละท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
จากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์โดยน าไปค านวณหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ   
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 3.   เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ independent 

4.   วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะ
ดว้ยตนเองทางทศันธาตุ และองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ส าหรับนักเรียนระดบั      

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ ใชค้่าสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปแปลความหมายค่าระดบัตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 

สรุปผลการวจัิย 
 การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ      
สรุปผลการวิจยัดงัน้ี 



 96 

 1.  แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่งานทัศนศิลป์
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ  ท่ีสร้างข้ึน         
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด (E1/E2) คือ  94.20/97.00  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลงัเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะดว้ย
ตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ โดยผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
24.60 และผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 29.10 เท่ากบั และค่า t- test เท่ากบั 10.077 ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3.  ผลงานทศันศิลป์ของนักเรียน หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ 
และองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมากมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 
9.76 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.37  
 4.  ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่
งานทัศนศิลป์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.54 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.59 และนกัเรียนมีพฤติกรรมความสนใจต่อการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
 ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบ
ศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 
กรุงเทพฯ  สามารถน าไปสู่ผลการอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์ ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) ท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพและความ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจากผลการวิจยั พบว่าแบบฝึก
ทักษะด้วยตนเองฯท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวพ้บว่ามีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ระหว่างเรียน (E1) เท่ากับร้อยละ 94.22 และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้หลงัเรียน (E2) เท่ากบัร้อยละ 97.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 
80/80 โดยนกัเรียนไดศึ้กษาและปฏิบติัตามจุดประสงค ์ขอ้ค าถาม และค าช้ีแจง จากแบบฝึกทกัษะ
ตามขั้นตอนเป็นไปตามแบบแผน กระบวนการท่ีวางไว ้ส่งผลให้นักเรียนมีพฒันาการทางทกัษะ 
ความรู้ความเขา้ใจและ  การน าไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใน
วิชาศิลปะพื้นฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพงศ ์พยอมแยม้ (2552: บทคดัย่อ) ท่ีท าการศึกษา
การพฒันาชุดฝึกทกัษะดว้ยตนเอง เร่ือง การวาดภาพการ์ตูน พบว่า 1) ชุดฝึกทกัษะดว้ยตนเอง เร่ือง 
การวาดภาพการ์ตูนมีประสิทธิภาพอยู่ท่ี ร้อยละ 81.50 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 70.00              
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2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากใช้ชุดฝึกทกัษะดว้ยตนเอง เร่ือง การวาดภาพการ์ตูน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) ความพึงพอใจของผูใ้ช้ชุดฝึกทกัษะดว้ยตนเอง เร่ือง การวาด
ภาพการ์ตูน อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัจุฑาภรณ์ กองกล่ิน (2546: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยั
เร่ือง การสร้างแบบฝึกปฏิบติัโดยการน าหลกัองคป์ระกอบศิลป์มาใชก้บัการสร้างงานจิตรกรรม
ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้แบบฝึกปฏิบัติโดยการน าหลัก
องคป์ระกอบศิลป์มาใชก้บัการสร้างงานจิตรกรรมส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 
ชุด ดงัน้ีคือ แบบฝึกปฏิบติัชุดท่ี 1 “เส้นสายลายสวย”แบบฝึกปฏิบติัชุดท่ี 2 “ท่ีว่าง แสงเงา  ความ
มืด”  แบบฝึกหัดปฏิบติัชุดท่ี 3 “สีสวย  ดว้ยส่ือ” แบบฝึกหัดปฏิบติัชุดท่ี 4 “พื้นผิว…ร้ิวรอย” และ
แบบฝึกปฏิบติัชุดท่ี 5 “สร้างสรรคง์านจิตรกรรม…น าไปสู่ตวัตน” 2) แบบฝึกปฏิบติัโดยการน าหลกั
องคป์ระกอบศิลป์     มาใชก้บัการสร้างจิตรกรรมส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพ 92.00/100.00 ซ่ึง   สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอารีย ์บวัคุม้ภยั (2540: บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การสร้างแบบฝึกเพื่อเสริมทกัษะ
การใชถ้อ้ยค าในงานเขียนร้อยแกว้ ส าหรับนเัรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อสร้างแบบฝึกและหาประสิทธิภาพแบบฝึกและเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการใชถ้อ้ยค า
ในงานเขียนร้อยแก้วของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกและไม่ใช้แบบฝึก 
ตวัอยา่งการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยาท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2538 จาก 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ซ่ึงได้จากการจับคู่นักเรียนท่ีมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการใชถ้อ้ยค าในงานเขียนร้อยแกว้ก่อนเรียนเท่ากนั จ านวน 30 คู่ เป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมจากนั้ นให้  กลุ่มทดลองเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการใชถ้อ้ยค าในงานเขียนร้อยแกว้ และแผนการสอนส าหรับกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมและท าการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใช ้t-test ผลการวิจยัปรากฏว่า 1) แบบฝึกเสริมทกัษะการใช้
ถอ้ยค าในงานเขียนร้อยแกว้ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 81.52/82.61 สูง
กว่าเกณฑม์าตรฐาน  และ 2) นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ มีผลคะแนนความสามารถ
การใชถ้อ้ยค าในงานเขียนร้อยแกว้    สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยไม่ใชแ้บบฝึก   แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เช่นเดียวกบัถาวร เป่ียมพร้อม (2544: บทคดัยอ่)   ไดท้ าการวิจยัเร่ือง 
การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษาคน้ควา้
พบว่า แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 92.72/92.50 สูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยแบบฝึกหดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 2.  จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ
และองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนของนกัเรียนมีค่าเฉล่ีย ( ) 24.60 คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 
มีค่าเฉล่ีย ( ) 29.10 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรียนเท่ากบั 2.01 หลงัเรียนเท่ากบั 
9.22 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากบั 10.07 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลงัเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน   
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน    
อาจสืบเน่ืองมาจากเน้ือหาภายในแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทัศนศิลป์น้ีตรงกับความสนใจของนักเรียนท่ีต้องการเรียนรู้เน้ือหาทางด้านทัศนธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ ผา่นขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง เป็นการให้ความรู้ผ่านโครงสร้างทั้งทางดา้นทฤษฏีและการฝึกปฏิบติัตามหน่วยกิจกรรม  
การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพชดัเจนและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดท่ีเขา้ใจง่าย สามารถฝึกฝนกบั
ตนเองได ้และช่วยส่งเสริมความเขา้ใจของนักเรียนต่อการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไดเ้ป็นอย่างดี 
โดยคะแนนทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทัศนศิลป์สูงกว่าก่อนการใช้อย่างเห็นได้ชัด เป็นส่ือช่วยพัฒนานักเรียนก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์จึงเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีดีทั้งในและนอกห้องเรียน ดงันั้นแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์จึงมีความส าคญัต่อนักเรียนและมีประโยชน์ต่อวิชา
ศิลปะสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพงศ์ พยอมแยม้ (2545: บทคดัย่อ) ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านทักษะในการประดิษฐ์ตัวอักษร ด้วยชุดฝึกทักษะด้วยตนเองโดยนักศึกษา          
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีทกัษะในการประดิษฐต์วัอกัษรหลงัจาก
การใชแ้บบฝึกสูงกว่าก่อนการใชแ้บบฝึก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  จะเห็นไดว้่าชุดฝึก
ทกัษะในการประดิษฐ์อกัษรดว้ยตนเองเป็นพื้นฐานท่ีใช้ถ่ายโยงการเรียนรู้ระหว่างครูผูส้อนกบั       
ตวัผูเ้รียน ทั้งยงัมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนปลูกฝังชีวิตท่ีดีเพื่อการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
ช่วยการเรียนของนักเรียนท่ีอ่อนเสริมความรู้ของนักเรียนท่ีเก่ง ดงันั้ น การน ารูปแบบและสร้าง    
แนวทางการสอนท่ีดีมาใชย้อ่มส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึนตามไปดว้ย 
         จากการให้นกัเรียนไดล้งมือท างานปฏิบติัและตรวจให้คะแนน  โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง          
3 ท่าน นกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบไดค้ะแนนสูงอาจไดค้ะแนนจากการท างานปฏิบติัต ่ากวา่นกัเรียนท่ี 
ท าแบบทดสอบไดค้ะแนนต ่า ซ่ึงมีตวัแปรหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 
นกัเรียน ไดแ้ก่ พื้นฐานทางความคิด หรืพุทธิพิสัย เช่น สติปัญญาท่ีเกิดจากกรรมพนัธ์ุ ความฉลาด 
ความถนัด   และลกัษณะพื้นฐานดา้นจิตพิสัย เช่น ความสนใจ ความมานะตั้งใจ และความขยนั  
รวมทั้งเจตคติต่อรายวิชา คุณภาพการเรียนการสอน เช่น การเสริมแรงจากครู การไดรั้บค าแนะน า
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และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (Bloom, 1982: 166-175, อา้งถึงใน วิวตัร์ พงษสุ์ภา, 2544: 
14-15) นอกจากนั้ นยงัมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียน เช่น ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกับสติปัญญา ได้แก่ เชาว์ ปัญญา ความถนัด ความรู้
พื้นฐานดั้ งเดิมของนักเรียน องค์ประกอบด้านอารมณ์ ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน ความสนใจ 
ลกัษณะนิสัย และทศันคติ เป็นตน้ และองคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ครอบครัว ฐานะทาง
เศรษฐกิจ หลกัสูตร และคุณภาพการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้  
 3.  นักเรียนท่ีได้ใช้แบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่      
การสร้างงานทศันศิลป์ ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายนั้นสามารถสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะดว้ยความเช่ือมัน่ในตนเอง และแสดงความงามในลกัษณะเฉพาะผา่นผลงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ทางทศันศิลป์ผา่นการเรียนรู้โดยการฝึกทกัษะปฏิบติัทางกิจกรรมของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง
ทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา   
ตอนปลาย  แสดงให้เห็นถึงผลคะแนนการประเมินผลงานทศันศิลป์ช้ินสุดทา้ยของนักเรียนใน
ภาพรวมมีระดับคะแนนมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ( ) เท่ากับ 9.76 อยู่ในระดับดีมากและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.37  กระบวนการเรียนรู้นั้ นมีความสัมพนัธ์ต่อการวิเคราะห์และการ
สร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ เป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถฝึกฝนดว้ยตนเอง ท าให้เกิดแง่มุมความ
หลากหลายทางการแสดงออกในลักษณะเฉพาะตน ส่ิงดังกล่าวแสดงถึงความมั่นใจในการ
แสดงออกสู่ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ซ่ึงส่งผลต่อความเขา้ใจในคุณค่า การ
พฒันาการเรียนในรายวิชาศิลปะและการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งมีประโยชน์  และ
มีความสุขสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิสิทธ์ิ จงแจ่ม  (2552: 106-107) แสดงให้เห็นว่าหลงัเรียนดว้ย
ชุดฝึกทักษะการเขียนลวดลายไทยส าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นท่ี 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากลกัษณะของบทเรียนและวิธีการเขียนลวดลายไทย
เป็นไปตามขั้นตอน โดยมีรายละเอียดท่ีเขา้ใจง่ายสามารถฝึกฝนกบัตนเองได ้ท าให้เกิดการจดจ าได้
นานและช่วยส่งเสริม ความเขา้ใจของนกัเรียนต่อศิลปะลวดลายไทย  กนตธี์รา หิรัญยะมาน (2552: 
91) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการสร้างแบบฝึกเพื่อพฒันาการรับรู้ทางศิลปะ  ส าหรับนักเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 เน่ืองจากเป็นแบบฝึกพฒันาความสามารถท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  และแต่
ละการฝึกสามารถน าประสบการณ์ต่าง ๆ มารวบรวมเป็นผลงานท่ีนักเรียนสามารถคิดต่อยอดได้
จากการฝึกท่ีผ่านมา ท าให้เม่ือน าองค์ความรู้ทั้งหมดมารวบรวมสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาด
ระบายสีท่ีมีความน่าสนใจ มีองคป์ระกอบชดัเจนและเทคนิควิธีการใชสี้ท่ีสะดุดตาผูดู้ โดยแบบฝึกน้ี
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จะให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัมากมีค าสั่งและตวัอยา่งประกอบดงันั้นแบบฝึกจึงสร้างทกัษะให้ผูเ้รียนเกิด
ความช านาญเพิ่มข้ึน 
 4. ผลการใช้แบบแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่   
การสร้างงานทศันศิลป์ ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรียนไดเ้รียนรู้ 
การใชท้กัษะท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความถนดัในความแตกต่างของแต่ละกิจกรรม สร้างการเรียนรู้สู่
ความเข้าใจอย่างมีขั้ นตอน จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปฏิบัติได้ง่ายไปสู่กิจกรรมท่ีท้าทาย
ความสามารถของตวัผูเ้รียนมากข้ึน เห็นไดจ้ากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความพึงพอใจ
กับการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียดงัน้ี ( ) เท่ากบั 
4.54 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.59 นักเรียนมีความพึงพอใจใน 3 ล าดบัแรก 
คือ 1) กิจกรรมในชุดฝึกทา้ทายความสามารถนักเรียน  2) ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์  
การเรียนรู้จากดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยเอง  และ 3) ขั้นตอนกิจกรรมในชุดฝึกทกัษะไม่สับสน เขา้ใจ
ง่าย เป็นล าดบัขั้นตอนโดยมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากบั 4.77, 4.67 และ 4.63 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.42, 0.47 และ 0.48 ตามล าดับ ทั้ งน้ีเพราะได้รับการพฒันาอย่างเป็นระบบหลาย
ขั้นตอน ทั้งในส่วนของผูเ้ช่ียวชาญและตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง การปรับปรุงแกไ้ข
จุดบกพร่อง จึงกระท าหลายขั้นตอนหลายระยะจนใกลเ้คียงกบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง 
เพราะการพฒันาการเรียนการสอนนั้น   มีอิทธิพล และสามารถท่ีจะจูงใจใหน้กัเรียนสนใจท่ีจะเรียน
ในแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ เม่ือนักเรียนได้
ท าการศึกษาแลว้จะเห็นไดว้า่  เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะเป็นเน้ือหาท่ีท าความเขา้ใจไดง่้าย  มีค  าช้ีแจง
ตามขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้และภาพประกอบตวัอยา่งการปฏิบติัของกิจกรรมในแต่ละบทเรียน
ของทุกกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ละบทเรียนจะมีขอ้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นซ่ึงส่งผลให้
ทราบต่อความคิด ความรู้สึกในการสะทอ้นต่อส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  สอดคลอ้งกบัวิสิทธ์ิ จงแจ่ม (2552: 
บทคดัยอ่)  ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  การพฒันาชุดฝึกทกัษะเร่ืองการเขียนลวดลายไทยเบ้ืองตน้ ส าหรับ
นักเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ 
การเรียนชุดฝึกทกัษะการเขียนลวดลายไทยเบ้ืองตน้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( ) 
เท่ากบั 4.53 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.12 และนักเรียนมีพฤติกรรมความ
สนใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (วลัลภ กาฬสงค์, 2549: 54-57)  นอกจากหนังสืออ่าน
ประกอบจ าท าใหผ้ลการเรียนดีแลว้ยงัเป็นส่ิงเร้าความสนใจใหน้กัเรียนกระตือรือร้น อยากท่ีจะเรียน 
และยงัเป็นการฝึกทกัษะในการอ่านและการคน้ควา้ดว้ยตนเองดงักล่าวจากตวัผูเ้รียน (อจัรีย ์คงเจริญเขตต์, 
2540: 66) หนังสืออ่านประกอบท่ีมีภาพจะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียน เพราะนอกจากภาพ 
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จะเป็นส่ิงอธิบายความรู้แลว้ ยงัให้ความเพลิดเพลินอีกดว้ย ซ่ึงผลจากการวิจยัพบว่านกัเรียนมีความ          
พึงพอใจและสนุกสนานกบัการไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เน่ืองจากภาษา การใชภ้าษาในหนงัสือ
อ่านประกอบ การเรียนวิชาศิลปศึกษาเร่ืองการวาดภาพระบายสีมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
มีความกระชบัและเขา้ใจง่าย เป็นตวัพิมพท่ี์ใกลเ้คียงกบัลายมือทัว่ ๆ ไปมากท่ีสุด เน้นการอธิบาย
ดว้ยภาพ เพราะเด็กจะชอบอ่านหนังสือดว้ยภาพท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและอธิบายเร่ืองได้
มากกวา่การอ่านจากตวัหนงัสือ 
 

ข้อเสนอแนะ 
                 จากผลการวิจยัท่ีเสนอไปแลว้นั้น ผูว้ิจยัขอน าเสนอแนวคิดและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
ผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็น 2 ประการ   คือ  ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้ และขอ้เสนอแนะเพื่อ
การวิจยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจิัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจยัพบว่า นักเรียนตั้งใจท่ีจะศึกษาหาความรู้จากแบบฝึกทักษะด้วย
ตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์เป็นอย่างมาก โดยนักเรียน      
ใหค้วามสนใจในเน้ือหามากข้ึน ดงันั้น จึงควรมีขั้นตอนรูปภาพผลงานตวัอยา่ง ประกอบค าบรรยาย  
ใหมี้ความชดัเจนตรงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอและมีความหลากหลาย 
 2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มัน่ใจ สามารถน าตนเองได ้อาจดว้ยการจดั   
การเรียนการสอนของครูผูส้อนเอง หรือการสร้างรูปแบบท่ีเร้าความสนใจ เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจว่า
วิชาศิลปะไม่ได้เป็นวิชาท่ียากเกินความสามารถของนักเรียน หรือวิชาศิลปะไม่ได้มุ่งท่ีความ
สวยงามของผลงานดงัเช่นท่ีปลูกฝังกนัมาตั้งแต่อดีตเพียงอยา่งเดียว จะตอ้งท าให้เขา้ใจ ซาบซ้ึงถึง
คุณค่าของศิลปะอนัจะก่อให้เกิดลกัษณะศิลปะนิสัยท่ีจะส่งผลต่อการน าไปปรับใชใ้นด าเนินชีวิต 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมมีความสุข 
 3. แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทัศนศิลป์ ควรมีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  ท่ีสามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง และความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงควรพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ย
ตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ในกลุ่มสาระวิชาอ่ืน ๆ ท่ีตอ้ง
อาศยัการปฏิบติั หรือสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน 
 4.  จากการไดป้ฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึกแลว้ควรมีการสะทอ้นความคิดโดย
การวิจารณ์จากครูผูส้อน เพื่อนนักเรียน และเจา้ของผลงาน เพื่อให้เ กิดการแลกเปล่ียนทศันคติ 
ความคิดในการพฒันาผลงานของตนเองต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อท าการวิจยัในคร้ังต่อไปส าหรับผูท่ี้สนใจในการพฒันาแบบฝึก 
ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ดงัน้ี 
  1. ควรมีการวิจยัและพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบ
ศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์อยา่งต่อเน่ืองโดยมีการเผยแพร่สู่ในส่ือสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษากบัผูส้นใจ 
  2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับบทเรียนมัลติมีเดียเร่ืองแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทาง     
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 3. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัเน้ือหาอ่ืน ๆ ของงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ เช่น การวิจยั
ในเร่ืองการพฒันาชุดฝึกทักษะเบ้ืองตน้ในงานออกแบบประยุกต์ศิลป์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
รูปแบบ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
………………………………………. 

ประธานควบคุมการประชุม  focus group  
รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พยอมแยม้  เทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 

อาจารย์ที่ปรึกษา  
อาจารย ์ดร. วสูิตร โพธ์ิเงิน    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

สาขาวิชาการประถมศึกษา 
รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พยอมแยม้  เทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
                     มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ศาสตราจารย ์พิษณุ ศุภนิมิตร   คณะจิตรกรรม ฯ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านส่ือการศึกษา การออกแบบชุดฝึกทกัษะ 
1. อาจารย ์ดร. วิสูตร โพธ์ิเงิน                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

สาขาวิชาการประถมศึกษา        
2. อาจารย ์ดร.วชัรินทร์ ฐิติอดิศยั              ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
3. อาจารย ์ดร.ขนบพร  วฒันสุขชยั           ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
4. อาจารยต์รีวิทย ์  พิจิตรพลากาศ            คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทศันศิลปศึกษา 
                                            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
   
ผู้เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หาทางทศันธาตุ องค์ประกอบศิลป์ และทศันศิลป์ 
5. ศาสตราจารย ์พิษณุ ศุภนิมิตร               อาจารยป์ระจ าภาควิชาภาพพมิพ ์คณะจิตรกรรมฯ 
                                              มหาวิทยาลยัศิลปากร 
6. อาจารย ์สญัญา สุดล ้าเลิศ                        โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา  ต าบลวดัไร่ขิง  อ  าเภอสามพราน 
                                              จงัหวดันครปฐม 
7. รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พยอมแยม้       เทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
                                                          มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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รายนามอาจารย์ผู้เช่ียวชาญในการตรวจผลงานทศันศิลป์ของนักเรียน 

……………………………………………………….. 

 

1.  นายธนิตย ์เพียรมณีวงศ ์                         ผูว้ิจยั 

2.  อาจารยน์ยันา วรรณรัตน ์                       หวัหนา้กลุ่มสาระวิชาศิลปะฯ 

3.  อาจารยศุ์ภโชค ชุมสาย ณ อยธุยา           อาจารยพ์ิเศษ คณะมณัฑณศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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การจัดกลุ่มสนทนา (focus group discussion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นในการจัดการสนทนากลุ่ม (focus group discussion)   
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2556  ณ หอ้งประชุมคณะจิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตวงัท่าพระฯ  เวลา 13.30 - 16.30 น. 

 

 
ประเดน็ค าถาม 

อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

1. เน้ือหาการเรียนรู้จาก
แบบฝึกควรมีลกัษณะ
อยา่งไรในความเหมาะสม 

       
 

    เน้ือหาความรู้ควรมีความเหมาะสมกบั
วยั การใหค้วามส าคญักบัการฝึกปฏิบติั
ทางทกัษะ 

  
      การเรียนรู้ควบคู่กนัระหวา่งทฤษฏีกบั

ปฏิบติัเช่นเร่ืองสี การผสมสี เน้ือหาท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการทางการเรียนรู้ 
เช่นการใชสี้แบน ๆ กบัการเติบโตข้ึน 
ท่ีเร่ิมใชสี้ท่ีมี value มากข้ึนแต่อยูใ่น 
subject เดียวกนั 

     
   ตวัเคร่ืองมือ วธีิการสอน ตวัเน้ือหาท่ีมี

ความเหมาะสมมาก นอ้ยต่อความเขา้ใจ
ในการเรียนรู้ตลอดจนการน าไปฝึก
ปฏิบติัจริง 
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ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สญัญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

      
 

 

 การปรับเปล่ียนลกัษณะของเน้ือหา 
การสอนใหมี้ความเหมาะสมกบัยคุสมยั 
แต่ตวัการเรียนรู้ควรมีการสร้างลกัษณะ
นิสัยท่ีอยูร่่วมกบัธรรมชาติ มองเขา้มาสู่
ตนเองมากข้ึน/การสอดแทรกเน้ือหา
หรือส่ือทางเทคโนโลยใีนการเรียน 
การสอน 

2. ลกัษณะการสอนควรให้
ความส าคญักบัทฤษฏีและ
ภาคปฏิบติัอยา่งไร 

  
 

      

  
 

 

      1. ลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีความมุ่งมัน่ 
ในความเป็นศิลปิน  
2. การปรับประยกุตใ์นเร่ืองของ 
ความงาม สุนทรียศาสตร์/4 แกน
ศิลปศึกษา ศิลปะปฏิบติั/ศิลปวิจารณ์/
สุนทรียศาสตร์/ประวติัศาสตร์ศิลป์ 

115 



 
 

ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

   
 

     ประวติัศาสาตร์ศิลป์และศิลปะวิจารณ์
ควรจะถกูแทรกอยูใ่นการปฏิบติัและ
การวจิารณ์ในชั้นเรียนเป็นผลพลอยได ้

3. ในแต่ละแบบฝึกของ
หน่วยการเรียนรู้ควรมี
ลกัษณะอยา่งไร 

   
 

 

    การปล่อยใหผู้เ้รียนไดใ้ช ้สัญชาติญาณ
ในการแสดงออก/ระดบัมธัยม
จุดมุ่งหมายไม่ไดอ้ยูท่ี่การสร้างสรรค/์ 
แบบฝึกหดัของแต่ละโจทยท่ี์ไปสู่
จุดมุ่งหมายมีความส าคญั 

   
 

     ความเช่ือมโยงกบัการลกัษณะการ
วจิารณ์ผลงานในชั้นเรียนถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในผลงาน 

4. เป้าหมายของชุดฝึก 
มีความคลอบคลุม ถึง  
3 ประเดน็ ในลกัษณะใด 

     
 

  เป้าหมาย 3 ลกัษณะ  
1. เพื่อสอบเขา้ศึกษาต่อใระดบั
อุดมศึกษา 
 2. เพื่อสร้างลกัษณะนิสัยพื้นฐาน
ทางดา้นสุนทรียสาสตร์ ความงาม   
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ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

   
 

     3. เพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพ 
ความเป็นไปไดถึ้งความคลอบคลุม 
ถึงแนวคิดในเดก็ 3 กลุ่ม 

5. ท าไมถึงการเลือกท า
การทดลองกบันกัเรียน  
ม. 5: (อาจารยต์รีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ)  

       
 

 
 

1. ขา้พเจา้ท าการสอนในระดบัชั้น ม. 5  
2. การทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งท าได้
สะดวกกวา่ระดบัชั้นอ่ืน 
3. เป็นช่วงชั้นในระดบั ม.ปลาย  
ท่ีมีมาตรฐานตวัช้ีวดัเป็นลกัษณะช่วงชั้น 
คือ ม. 4, 5, 6 

6. มีความคิดอยา่งไรใน
การสร้างแรงบนัดาลใจให้
ตวัชุดฝึกมีความน่าสนใจ: 
(อาจารย ์ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั)   

  
 

 

   
 

  วธีิการกระตุน้ เสริมแรง หรือไม่ไดคิ้ด
คะแนน การน ามาวจิารณ์ หรือโชว์
ผลงานในช่วงทา้ยของหวัขอ้ในแบบฝึก 
หรือข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมระหวา่ง
วธีิการกบัการเรียนรู้ในช่วงต่าง ๆ ของ
แบบฝึก การสร้างทางเลือกโดยจ านวน
ช้ินงานส าหรับเดก็ท่ีมีความช่ืนชอบ 

117 



 
 

ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

     
 

 

   ท าเร่ืองยากใหง่้ายทา้ทายเดก็ ใหเ้ดก็ท า
มากกวา่ 1 และมีการเปรียบเทียบ ช้ีแจง
เหตุผล อธิบาย และเลือกช้ินท่ีตนเอง
ชอบ เนน้ความสุขท่ีเกิดข้ึน 

    
 

    การน าศิลปะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
เทคโนโลยใีนแบบฝึก 

   
 

  
 

   เห็นดว้ยกบัเทคโนโลยแีต่ไม่ทั้งหมด 
ควรมีความหลากหลายในการ
ปฏิบติังานในหวัขอ้การเรียนรู้ 

        สร้างทางเลือกใหมี้ความหลากหลาย 
อาจจะมีเทคโนโลยเีขา้มาร่วมใน 
แบบฝึก 

    
 

    แนะน าลกัษณะการประยกุตใ์ชร้ะหวา่ง
คอมกบังานศิลปะ การน าไปใชแ้ละ 
ครูมีส่วนส าคญั 
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ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

        การสร้างความเขา้ใจกบันกัเรียนถึง
ลกัษณะ hand made ท่ีตอ้งใชส้อบเขา้
มหาวิทยาลยั 

        เร่ืองจุดการใชว้สัดุท่ีมีความหลากหลาย
เช่นการพิมพจ์ากเคร่ืองพิมพดี์ด ตวัตุด๊ตู่
เจาะกระดาษ  หมุดปักโฟม ท่ีมีลกัษณะ
เป็นพลาสติก กิจกรรมมีความส าคญัใน
การกระตุน้ความสนใจ  แบบฝึกอาจท า
เป็นเล่มแต่ตวัสร้างงานอาจจะออกมา
เป็นมาสเตอร์พีสท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเล่ม ซ่ึง
กระบวนการสอนกต็อ้งมีความแตกต่าง  
การเช่ือมโยงกบังานของศิลปินทั้งทาง 
ต.ต และ ต.อ 

 
 
 

       การสอนแบบผสมผสานระหวา่ง
การศึกษาดว้ยตนเองและการเขา้กลุ่ม
ไดรั้บการสะทอ้น วิพากษ ์วจิารณ์ 
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ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์ 
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
 พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
 วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

7. การใชส่ื้อการสอน 
ควรมีลกัษณะอยา่งไร
เพื่อใหมี้ความเหมาะสม
กบัการเรียนรู้ 

       ความเหมาะสมของการใชส่ื้อ ส่ือดว้ย
ตนเอง ส่ือทางเทคโลย ี 2 มิติ 3 มิติ 
สภาพแวดลอ้ม เวลา 

8. การจดัท าส่ือการสอน 
ท่ีเป็นไฟลภ์าพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหวเพียงพอ
หรือมีความเหมาะสม 
มากนอ้ยอยา่งไร 

       1. package ซ่ึงท าข้ึนมาส าหรับครู 
ซ่ึงน าไปใชใ้นการเรียนการสอนใน 
ชั้นเรียนนัน่คือเดก็จะตอ้งท าไปพร้อม ๆ 
กนัเวลาเดียวกนั  
2. package แจกใหน้กัเรียนไปศึกษาดว้ย
ตนเองและลงมือปฏิบติั และน ามาส่งได้
ในชั้นเรียน แต่ถา้เจบ็ป่วยสามารถน า 
package กบัไปท าได ้อาจจะตอ้งมีการ
ท าส่ือและสไลดใ์ส่แผน่เพื่อใหน้กัเรียน
ไดเ้ปิดดู 

        การใช ้package เป็นส่ือการสอนใน 
ชั้นเรียนโดยใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

        กิจกรรมการสอนในหอ้งมีข้ึนเพื่อท าใน
ส่ิงท่ี package ท าไม่ได ้เช่น นกัเรียน
ตอ้งน าเสนอผลงานวา่ท าอยา่งไร และ
เปิดโอกาสใหว้ิจารณ์ 

        การใช ้package ตอ้งเร่ิมก่อนและน า
ผลงานมาวจิารณ์ในหอ้ง 

        การท าขอ้สอบ package ใชว้ดัความรู้
ทางทฤษฎี ความรู้สึกวดัไม่ได ้ใน
ลกัษณะการวดัทกัษะปฏิบติัเรามกัจะท า 
post-test อยา่งเดียว 

9. แนวทางของขอ้ค าสั่ง
จากแบบฝึกนั้นควรมี
ลกัษณะอยา่งไรต่อ
กิจกรรมการปฏิบติั 

       การแสดงค าสั่งในหวัขอ้แบบฝึก เช่น 
เร่ืองจุด การเร่ิมตน้ 1) ดว้ยลกัษณะ
เหมือนจริง และ 2) ผา่นเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์
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ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

        การต่อยอดโดยเนน้ทกัษะพื้นฐานซ่ึงมี
ความส าคญัส าหรับกิจกรรมสร้างสรรค ์
เง่ือนไขในการตกลงกบัตวัผูเ้รียนเพราะ
เราเป็นครูผูส้อนอยูแ่ลว้ และจะน าพา
ผูเ้รียนไปในทิศทางใดของความช่ืนชอบ 

        เง่ือนไขในเร่ืองเวลา ความยากง่ายของ
กิจกรรม 

        โนม้นา้วจิตใจถึงประโยชน์ท่ีนกัเรียน
ไดรั้บ 

        การใหก้ าลงัใจและวดัประเมินจาก 
ตวัเขาเอง ครูแสดงศกัยภาพใหน้กัเรียน
มีความศรัทธาโดยการแสดงออกหรือ 
ตวัผลงาน ความเช่ือมัน่ 
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ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

10. ผลงานของครูผูส้อนท่ี
ท าเป็นตวัอยา่งและผลงาน
ท่ีเป็นตวัตนของครูและ
แนวทางการสร้างความ
เช่ือมัน่ต่างนั้นอาจารยมี์
ขอ้แนะน าอยา่งไร 

       อาจารยใ์ช ้3 อยา่งคือครู ผูเ้รียนและรุ่นพี่ 
การแสดงลกัษณะเฉพาะท่ีมีความถนดั 

        การสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดให้
ชดัเจน หาส่ิงท่ีเติมเตม็เช่น ในใบงาน  
มีค  าสั่งวา่ตอ้งท ากิจกรรมอะไร
เหมือนกบัแผนการสอน ซ่ึงอาจจะเป็น
แผนการสอนในลกัษณะผสมผสานคือ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ทั้งในชั้นเรียน มีตวั 
content จากหวัขอ้ทางทศันธาตุ แต่ละ
ทศันธาตุจะสอนอะไร มีความลึกในการ
สอนมากนอ้ยเท่าไหร่และกิจกรรมมี
ความสัมพนัธ์ตอบสนองกบัตวั content 
รึเปล่า ซ่ึงจะตอ้งไม่ไปคาบเก่ียวกบั  
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ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

        ระดบัมหาวิทยาลยั และน ามาปรึกษา
โดยทางจดหมายหรือทางอ่ืน ๆ ให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบช่วยประเมินถึง
ความเหมาะสมและจึงผลิตส่ือในใบงาน 
และรวมทั้งส่ือต่าง ๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย และส่ือทางเทคโนโลย ี
จากนั้นกท็  าแบบประเมิน แบบ rateting 
scale คือ 5 4 3 2 1 และใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมิน  ถา้เกิน จาก 3.5 ก ็0k จากนั้น 
กไ็ป try out กบัตวัผูเ้รียนซ่ึงเป็นกลุ่ม 
ท่ีไม่ไดท้  าการทดลอง รวมทั้งขอ้สอบ 
ท่ีตอ้งหาความสอดคลอ้งความเท่ียงของ
เน้ือหา IOC 
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ประเดน็ค าถาม 
อาจารย ์
ดร.วสูิตร  
โพธ์ิเงิน    

รองศาสตราจารย ์
ศิริพงศ ์ 
พยอมแยม้ 

ศาสตราจารย ์
พิษณุ  
ศุภนิมิต 

อาจารย ์ 
สัญญา  
สุดล ้าเลิศ   

อาจารย ์ 
ดร.วชัรินทร์  
ฐิติอดิศยั   

อาจารย ์ 
ดร.ขนบพร  
วฒันสุขชยั   

อาจารย ์ 
ตรีวทิย ์   
พิจิตรพลากาศ   

 
สรุป 

11. ความเหมาะสมกบัตวั
กิจกรรมวา่ใน 1 หวัขอ้
การเรียนรู้ควรมีก่ีกิจกรรม 
และตอ้งมีขั้นตอน
ตรวจสอบอยา่งไร 

       การออกขอ้สอบ pre-test ออกใหเ้ยอะ ๆ
ก่อน และตวัขอ้สอบ post-test ตอ้งเนน้
ทกัษะดว้ยในลกัษณะอตัรความกา้วหนา้ 
ความเปล่ียนแปลง เช่น การปล่อยให้
นกัเรียนท างานผา่นเร่ืองจุดโดยการ
สร้างสรรคต์ามยถากรรมและให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินเชิงคุณภาพ หลงัจาก
เรียนจบแลว้กใ็ชชุ้ดฝึกทกัษะชุดเดิมให้
ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิมไดป้ระเมินและหาค่า
คะแนนดิบจึงประเมินเป็น 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินความสอดคล้องแบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 
สู่การสร้างงานทศันศิลป์ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แบบประเมินค่าความสอดคล้องของแบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 

สู่งานทศันศิลป์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาและใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม โดยท าเคร่ืองหมาย /  

ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามแบบประเมินแต่ละขอ้และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
   เม่ือแน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  +1 

   เม่ือไม่แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน   0 

   เม่ือแน่ใจวา่ไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1 
 

 

เร่ือง 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 

จุด (point)  
ด้านเนือ้หาสาระ 

1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม     

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางดา้นศิลปะของ

ผูเ้รียน 

    

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหาในแบบฝึกทกัษะ

ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งาน

ทศันศิลป์ 

    

 ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและ

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

    

 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

 ด้านการวดัและประเมนิผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

    

 5.2 แบบทดสอบก่อน - หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะมีความ

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

 

        ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ 

        (………………………………………...) 

        ………../……………………./………… 
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แผนการจดั 

การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

2 

เส้น (line)  
ด้านเนือ้หาสาระ 

1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม     

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางดา้นศิลปะของ

ผูเ้รียน 

    

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหาในแบบฝึก

ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 

สู่งานทศันศิลป์ 

    

 ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย

และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

    

 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมีความสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา 

    

 ด้านการวดัและประเมนิผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

    

 

 

        ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ 

        (………………………………………...) 

        ………../……………………./………… 
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แผนการจดั 

การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

3 

รูปร่าง/  
ด้านเนือ้หาสาระ 

1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

รูปทรง 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     

(shape/form) 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม     

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางดา้นศิลปะของ

ผูเ้รียน 

    

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหาในแบบฝึก

ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 

สู่งานทศันศิลป์ 

    

 ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย

และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

    

 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมีความสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา 

    

 ด้านการวดัและประเมนิผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

    

 

 

        ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ 

        (………………………………………...) 

        ………../……………………./………… 
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แผนการจดั 

การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

4 

น ้าหนกั 

(value) 

 

ด้านเนือ้หาสาระ 

1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     

1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม     

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางดา้นศิลปะของ

ผูเ้รียน 

    

2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหาในแบบฝึก

ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 

สู่งานทศันศิลป์ 

    

ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย

และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

    

ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมีความสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา 

    

ด้านการวดัและประเมนิผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

    

 

 

        ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ 

        (………………………………………...) 

        ………../……………………./………… 
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แผนการจดั 

การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

5 

พ้ืนผวิ  
ด้านเนือ้หาสาระ 

1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

(texture) 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม     

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางดา้นศิลปะของ

ผูเ้รียน 

    

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหาในแบบฝึก

ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 

สู่งานทศันศิลป์ 

    

 ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย

และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

    

 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมีความสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา 

    

 ด้านการวดัและประเมนิผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

    

 

 

        ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ 

        (………………………………………...) 

        ………../……………………./………… 
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แผนการจดั 

การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

6 

สี (color) 
ด้านเนือ้หาสาระ 

1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม     

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางดา้นศิลปะของ

ผูเ้รียน 

    

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหาในแบบฝึก

ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 

สู่งานทศันศิลป์ 

    

 ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย

และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

    

 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมีความสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา 

    

 ด้านการวดัและประเมนิผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

    

 

 

        ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ 

        (………………………………………...) 

        ………../……………………./………… 
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แผนการจดั 

การเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

7 

ท่ีวา่ง  
ด้านเนือ้หาสาระ 

1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

(space) 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม     

 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางดา้นศิลปะของ

ผูเ้รียน 

    

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหาในแบบฝึก

ทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 

สู่งานทศันศิลป์ 

    

 ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้าย

และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

    

 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมีความสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา 

    

 ด้านการวดัและประเมนิผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

    

 

 

        ลงช่ือ…………………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ 

        (………………………………………...) 

        ………../……………………./………… 
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ตารางท่ี 6 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองจุด 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ ความหมาย 

จุด  1 2 3 4 5 สอดคลอ้ง  
1 

 
ด้านเนือ้หาสาระ 

1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 

เวลาเรียน 

+1 -1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการ

ทางดา้นศิลปะของผูเ้รียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

สอดคลอ้ง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหา

ในแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง 

ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งาน

ทศันศิลป์ 

 

+1 

 

-1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0.8 

 

 

สอดคลอ้ง 

3 ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ

บทเรียนไดง่้ายและบรรลุวตัถุประสงค ์

ท่ีก  าหนดไว ้

 

+1 

 

1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

4 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมีความ

สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

5 ด้านการวดัและประเมินผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความ

สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

 5.2 แบบทดสอบก่อน- หลงัการใชแ้บบ

ฝึกทกัษะมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

+1  1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 7  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองเส้น 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ ความหมาย 
เส้น  1 2 3 4 5 สอดคลอ้ง  

1 ด้านเนือ้หาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1  -1 +1 +1  0 0.6 สอดคลอ้ง 

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ทางดา้นศิลปะของผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง 
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งาน
ทศันศิลป์ 

 
+1 

 
 -1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายและบรรลุวตัถุประสงค ์
ท่ีก  าหนดไว ้

 
+1 

 
  0 

 
 0 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคลอ้ง 

4 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
 +1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5 ด้านการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

 
+1 

 
 0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 8 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองรูปร่าง/รูปทรง 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ ความหมาย 
รูปร่าง/
รูปทรง 

 1 2 3 4 5 สอดคลอ้ง  

1 
 

ด้านเนือ้หาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1   0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1  -1 +1 +1  0 0.6 สอดคลอ้ง 

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ทางดา้นศิลปะของผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบั
เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเอง
ทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 
สู่งานทศันศิลป์ 

 
+1 

 
 -1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายและบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 
+1 

 
 -1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

4 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมี
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5 ด้านการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

 
+1 

 
 0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองน ้าหนกั 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ ความหมาย 
น ้าหนกั  1 2 3 4 5 สอดคลอ้ง  

1 
 

ด้านเนือ้หาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1  -1 +1 +1  0 0.6 สอดคลอ้ง 

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ี
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบั
พฒันาการทางดา้นศิลปะของผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

1.00  
สอดคลอ้ง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบั
เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเอง
ทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์
สู่งานทศันศิลป์ 

 
+1 

 
 -1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 
+1 

 
 -1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

4 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมี
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5 ด้านการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

 
+1 

 
 0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 10 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองพื้นผวิ 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ ความหมาย 
พื้นผวิ  1 2 3 4 5 สอดคลอ้ง  

1 
 

ด้านเนือ้หาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1  -1 +1 +1  0 0.6 สอดคลอ้ง 

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ทางดา้นศิลปะของผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง 
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งาน
ทศันศิลป์ 

 
+1 

 
 -1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายและบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้

 
+1 

 
 -1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

4 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมี
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5 ด้านการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

 
+1 

 
 0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 11 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสี 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ ความหมาย 
สี  1 2 3 4 5 สอดคลอ้ง  
1 
 

ด้านเนือ้หาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1  -1 +1 +1 0 0.6 สอดคลอ้ง 

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 
2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ทางดา้นศิลปะของผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบัเน้ือหา
ในแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง 
ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งาน
ทศันศิลป์ 

 
+1 

 
 -1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายและบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้

 
+1 

 
 -1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 

4 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมี
ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

5 ด้านการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

 
+1 

 
 0 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
0.8 

 
สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 12 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองพื้นท่ีวา่ง 
 

เร่ือง รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ค่าดชันีความ ความหมาย 
พื้นท่ีวา่ง  1 2 3 4 5 สอดคลอ้ง  

1 ด้านเนือ้หาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

+1 +1  0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

 1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบั 
เวลาเรียน 

+1 -1 +1 +1  0 0.6 สอดคลอ้ง 

 1.3 เน้ือหามีล าดบัขั้นตอนท่ี
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมสอดคลอ้งกบั
พฒันาการทางดา้นศิลปะของผูเ้รียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
สอดคลอ้ง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบติัเหมาะสมกบั
เน้ือหาในแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเอง
ทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์
สู่งานทศันศิลป์ 

 
+1 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 

0.8 
 

สอดคลอ้ง 

3 ด้านประโยชน์ 

3.1 แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียน

เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและบรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 

+1 

 

-1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0.8 
 

สอดคลอ้ง 

4 ด้านภาพผลงานตวัอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตวัอยา่งมี

ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

5 ด้านการวดัและประเมินผล 

5.1 แบบประเมินผลงานมีความ

สอดคลอ้งกบักิจกรรม 

 

+1 

 

 0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0.8 

 

สอดคลอ้ง 

  

 

 

 



ตารางท่ี 13 โครงสร้างชุดการสอนเร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ 
 

 
หวัขอ้ 

 
มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 

 
เน้ือหา 

วตัถุประสงค ์
K P A 

1.  การเรียนรู้กบัหน่วยต่าง ๆ ของ
ทศันธาตุเบ้ืองตน้ จุด (dot)   

ศ 1.1: ม.5/1, ม.5/2,  
ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5,  
ม.5/6 

   เพื่อทราบและเรียนรู้ถึงหน่วยทางทศันธาตุเบ้ืองตน้ 
(การเร่ิมตน้) คุณลกัษณะ คุณสมบติัและการน าไปใช ้
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบศิลป์และการสร้าง
งานทศันศิลป์ 
 ความส าคญัของจุด 
 จุดกบัเส้น , รูปร่าง 
 จุดกบัน ้าหนกัอ่อน – เขม้ (แสง-เงา หุ่นน่ิงรูปทรง
เรขาคณิต)  
 การผสานของจุดสี 
 จุดกบังานออกแบบ 

นกัเรียนมี
ความรู้และ
เขา้ใจใน
คุณลกัษณะ 
คุณสมบติั
และการ
น าไปใช ้ของ
ทศันธาตุ จุด 
(dot)   

นกัเรียนมี
กระบวนการ
และสามารถ
ปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้จาก
หน่วยทางทศัน
ธาตุ จุด (dot)  
ได ้

นกัเรียนมีความ
ตระหนกัและ
เห็นถึงคุณค่า
จากกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
หน่วยทางทศัน
ธาตุ จุด (dot)  
  

   เคร่ืองมือประเมิน: แบบทดสอบ/แบบฝึก 

141 



ตารางท่ี 13 โครงสร้างชุดการสอนเร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์  (ต่อ) 
 

 
หวัขอ้ 

 
มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 

 
เน้ือหา 

วตัถุประสงค ์
K P A 

2. การเรียนรู้กบัหน่วยต่าง ๆ ของ
ทศันธาตุเบ้ืองตน้ เส้น  (Line)   

ศ 1.1: ม.5/1, ม.5/2,  
ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5,  
ม.5/6 

เพื่อทราบและเรียนรู้ถึงหน่วยทางทศันธาตุในล าดบัท่ี 2 
ของการเดินทาง คุณลกัษณะ คุณสมบติัและการน าไปใช ้
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบศิลป์และการสร้าง
งานทศันศิลป์ 
 ทกัษะการใชเ้ส้นในลกัษณะต่าง ๆ 
 เส้นกบัความรู้สึก 
 การใชเ้ส้นกบัน ้าหนกั อ่อน-เขม้ (ภาพเหมือน
บุคคล) 
 เส้นกบัวสัดุและการสร้างรูปทรง 
 เส้นกบังานออกแบบ 

นกัเรียนมี
ความรู้และ
เขา้ใจใน
คุณลกัษณะ 
คุณสมบติั
และการ
น าไปใช ้ของ
ทศันธาตุ เส้น 
(Line)   

นกัเรียนมี
กระบวนการ
และสามารถ
ปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้จาก
หน่วยทาง 
ทศันธาตุ เส้น 
(Line)  ได ้

นกัเรียนมีความ
ตระหนกัและ
เห็นถึงคุณค่า
จากกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
หน่วยทาง 
ทศันธาตุ เส้น 
(Line)   
 

   เคร่ืองมือประเมิน: แบบทดสอบ/แบบฝึก 
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ตารางท่ี 13 โครงสร้างชุดการสอนเร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์  (ต่อ) 
 

 
หวัขอ้ 

 
มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 

 
เน้ือหา 

วตัถุประสงค ์
K P A 

3. การเรียนรู้กบัหน่วยต่าง ๆ ของ
ทศันธาตุเบ้ืองตน้ รูปทรง (form)   

ศ 1.1: ม.5/1, ม.5/2,  
ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5,  
ม.5/6 

  เพื่อทราบและเรียนรู้ถึงหน่วยทางทศันธาตุ รูปร่าง/ 
รูปทรง การเกิดข้ึน คุณลกัษณะ คุณสมบติัและการ
น าไปใช ้ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบศิลป์และ
การสร้างงานทศันศิลป์ 
 ทกัษะการสร้างรูปร่างและรูปทรงในเทคนิควิธีการ
ต่างๆ 
 ลกัษณะประเภทรูปร่าง / รูปทรง 
 การคล่ีคลายและพฒันารูปทรง 
 รูปทรง / มิติสัมพนัธ์กบังานออกแบบ 

นกัเรียนมี
ความรู้และ
เขา้ใจใน
คุณลกัษณะ 
คุณสมบติั
และการ
น าไปใช ้ของ
ทศันธาตุ 
รูปทรง
(form) 

นกัเรียนมี
กระบวนการ
และสามารถ
ปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้จาก
หน่วยทาง 
ทศันธาตุรูปทรง
(form)  ได ้

นกัเรียนมีความ
ตระหนกัและ
เห็นถึงคุณค่า
จากกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
หน่วยทาง 
ทศันธาตุ 
รูปทรง (form)   
 

   เคร่ืองมือประเมิน: แบบทดสอบ/แบบฝึก 
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ตารางท่ี 13 โครงสร้างชุดการสอนเร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์  (ต่อ)  
 

 
หวัขอ้ 

 
มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 

 
เน้ือหา 

วตัถุประสงค ์
K P A 

4. การเรียนรู้กบัหน่วยต่าง ๆ ของ
ทศันธาตุเบ้ืองตน้ น ้ าหนกั (Tone)   

ศ 1.1: ม.5/1, ม.5/2,  
ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, 
ม.5/6 

  เพื่อทราบและเรียนรู้ถึงหน่วยทางทศันธาตุ น ้าหนกั 
มิติ ระยะ ความลึก คุณลกัษณะ คุณสมบติัและการ
น าไปใช ้ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบศิลป์และ
การสร้างงานทศันศิลป์ 
 ทกัษะการสร้างน ้าหนกัในรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ 
 น ้าหนกักบัแสง-เงา / หนกั-เบา / อ่อน-เขม้ 
 น ้าหนกักบัการสร้างมิติและการสร้างระยะ 
 น ้าหนกักบังานออกแบบ 

นกัเรียนมี
ความรู้และ
เขา้ใจใน
คุณลกัษณะ 
คุณสมบติั
และการ
น าไปใช ้ของ
ทศันธาตุ
น ำ้หนัก 
(Tone)   

นกัเรียนมี
กระบวนการ
และสามารถ
ปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้จาก
หน่วยทาง 
ทศันธาตุ 
น ำ้หนัก (Tone)  
ได ้

นกัเรียนมีความ
ตระหนกัและ
เห็นถึงคุณค่า
จากกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
หน่วยทาง 
ทศันธาตุ  
น ำ้หนัก (Tone) 
 

   เคร่ืองมือประเมิน: แบบทดสอบ/แบบฝึก 
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ตารางท่ี 13  โครงสร้างชุดการสอนเร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์  (ต่อ)  
 

 
หวัขอ้ 

 
มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 

 
เน้ือหา 

วตัถุประสงค ์
K P A 

5.  การเรียนรู้กบัหน่วยต่าง ๆ ของ
ทศันธาตุเบ้ืองตน้ พื้นผวิ 
(Texture)   

ศ 1.: ม.5/1, ม.5/2,  
ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5 
ม.5/6 

  เพื่อทราบและเรียนรู้ถึงหน่วยทางทศันธาตุ พื้นผวิ 
ความแตกต่าง คุณลกัษณะ คุณสมบติัและการน าไปใช ้
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบศิลป์และการสร้าง
งานทศันศิลป์ 
 ลกัษณะและความแตกต่างพื้นผวิ 
 การสร้างพื้นผวิ 
พื้นผวิกบัความหมายและความรู้สึก 
 พื้นผวิกบังานออกแบบ 

นกัเรียนมี
ความรู้และ
เขา้ใจใน
คุณลกัษณะ 
คุณสมบติั
และการ
น าไปใช ้ของ
ทศันธาตุ 
พืน้ผวิ 
(Texture)    

นกัเรียนมี
กระบวนการ
และสามารถ
ปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้จาก
หน่วยทาง 
ทศันธาตุพืน้ผวิ 
(Texture)   ได ้

นกัเรียนมีความ
ตระหนกัและ
เห็นถึงคุณค่า
จากกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
หน่วยทาง 
ทศันธาตุ  
พืน้ผวิ 
(Texture)    

   เคร่ืองมือประเมิน: แบบทดสอบ/แบบฝึก 
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ตารางท่ี 13  โครงสร้างชุดการสอนเร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์  (ต่อ)  
 

 
หวัขอ้ 

 
มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 

 
เน้ือหา 

วตัถุประสงค ์
K P A 

6. การเรียนรู้กบัหน่วยต่าง ๆ ของ
ทศันธาตุเบ้ืองตน้ สี (colour)   

ศ 1.1: ม.5/1, ม.5/2,  
ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5, 
ม.5/6 

 เพื่อทราบและเรียนรู้ถึงหน่วยทางทศันธาตุ สี 
ความรู้สึก คุณลกัษณะ คุณสมบติัและการน าไปใช ้ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบศิลป์และการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
 สีขั้นพื้นฐาน / การผสมสี 
 การสร้างค่าน ้าหนกัของสี/ ความอ่อน-เขม้ของสี 
 สีกบัความรู้สึก 
 การใชสี้โทนร้อน / โทนเยน็ 
 การใชสี้กบังานออกแบบ 

นกัเรียนมี
ความรู้และ
เขา้ใจใน
คุณลกัษณะ 
คุณสมบติั
และการ
น าไปใช ้ของ
ทศันธาตุ 
สี (colour)   

นกัเรียนมี
กระบวนการ
และสามารถ
ปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้จาก
หน่วยทาง 
ทศันธาตุสี
(colour)  ได ้

นกัเรียนมีความ
ตระหนกัและ
เห็นถึงคุณค่า
จากกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
หน่วยทาง 
ทศันธาตุ  
สี (colour)   

   เคร่ืองมือประเมิน: แบบทดสอบ/แบบฝึก 
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ตารางท่ี 13  โครงสร้างชุดการสอนเร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์  (ต่อ)  
 

 
หวัขอ้ 

 
มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 

 
เน้ือหา 

วตัถุประสงค ์
K P A 

7. การเรียนรู้กบัหน่วยต่าง ๆ ของ
ทศันธาตุเบ้ืองตน้ พื้นท่ีวา่ง 
(space)   

ศ 1.1: ม.5/1, ม.5/2,  
ม.5/3, ม.5/4, ม.5/5 
ม.5/6  

  เพื่อทราบและเรียนรู้ถึงหน่วยทางทศันธาตุ ท่ีวา่ง  
คุณลกัษณะ คุณสมบติัและการน าไปใช ้ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบศิลป์และการสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
 ลกัษณะท่ีวา่งในรูปแบบต่างๆ 
 ความส าคญัของพื้นท่ีวา่งกบัทศันธาตุหน่วยต่างๆ 
 ท่ีวา่งกบังานออกแบบ 

นกัเรียนมี
ความรู้และ
เขา้ใจใน
คุณลกัษณะ 
คุณสมบติั
และการ
น าไปใช ้ของ
ทศันธาตุ 
พืน้ที่ว่ำง 
(space)   

นกัเรียนมี
กระบวนการ
และสามารถ
ปฏิบติักิจกรรม
การเรียนรู้จาก
หน่วยทาง 
ทศันธาตุ พืน้ที่
ว่ำง (space)  ได ้

นกัเรียนมีความ
ตระหนกัและ
เห็นถึงคุณค่า
จากกิจกรรม
การเรียนรู้ของ
หน่วยทาง 
ทศันธาตุ  
พืน้ที่ว่ำง 
(space)   

   เคร่ืองมือประเมิน: แบบทดสอบ/แบบฝึก 
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ตารางท่ี 14  เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบประเมินผลงาน 

                                                      

 

เกณฑ์ระดับคะแนนในกำรตรวจผลงำนภำคปฏิบัติ โดยพจิรณำจำกหัวข้อตำมทีก่ ำหนด ผลคะแนนรวม 10 คะแนน ดังนี ้

  10 – 9   หมายถึง               ดีมาก                                                             8 – 7   หมายถึง               ดี  

   6 – 5   หมายถึง               พอใช ้                                                           4 – 0   หมายถึง               ควรปรับปรุง 

ประเดน็การประเมิน เกณฑก์ารพิจารณาใหค้ะแนน 
3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (พอใช ้) 

ผลส าเร็จและความสมบูรณ์  ผลงานส าเร็จและมีสมบรูณ์  ผลงานส าเร็จแต่บางส่วนยงัไม่สมบูรณ์ 
 

 ผลงานส าเร็จแต่ขาด
ความสมบูรณ์อยูม่าก 

การแสดงออกทางทกัษะ  มีการแสดงออกทางทกัษะถูกตอ้งตามท่ี
ก าหนด 

 แสดงออกทางทกัษะมีผดิจากท่ีก าหนด
อยูบ่า้ง 

 มีการแสดงออกทาง
ทกัษะแต่ไม่ถูกตอ้ง 

ความประณีตสวยงาม/ ความคิด
สร้างสรรค ์
1. มีความประณีตสวยงาม 
2. มีความแปลกใหม่ (เทคนิค / รูปแบบ
ผลงาน) 

 ปรากฏครบทั้ง 2 ประเดน็  ปรากฏ 1 ประเดน็   ไม่ปรากฏประเดน็ท่ี
ก าหนดในผลงาน 

ตรงต่อเวลา — —  นกัเรียนส่งงานตรง
ตามเวลาท่ีก าหนด 
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ตารางท่ี 15 บนัทึกขอ้มูลตารางคะแนนกิจกรรมแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 3 คน 
 

หวัขอ้เร่ือง แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
กิจกรรมแบบฝึก จุด (dot) เส้น (line) รูปทรง (form) น ้าหนกั (value) พื้นผวิ (texture) สี (color) ท่ีวา่ง (space) 

ใบงานท่ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

นกัเรียนล าดบัท่ี  
1 8 9 7 7 8 8 8 9 9 8 8 9 7 8 7 7 8 8 7 7 7 
2 6 7 7 7 8 8 8 8 8 7 7 8 6 7 7 7 6 7 7 6 7 
3 6 6 7 6 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 6 6 6 6 7 6 
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ตารางท่ี 16 บนัทึกขอ้มูลตารางคะแนนกิจกรรมแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียนระดบั 
 ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 9 คน 

 

หวัขอ้เร่ือง แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
กิจกรรมแบบฝึก จุด (dot) เส้น (line) รูปทรง (form) น ้าหนกั (value) พื้นผวิ (texture) สี (color) ท่ีวา่ง (space) 

ใบงานท่ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

นกัเรียนล าดบัท่ี  
1 9 9 10 9 9 9 10 10 9 9 9 10 7 7 9 8 8 8 7 6 
2 8 9 9 8 9 9 9 8 8 8 8 9 7 7 7 7 6 7 7 7 
3 7 8 9 7 9 9 8 9 10 8 8 10 7 7 7 6 7 8 7 6 
4 7 8 8 6 8 9 8 7 9 8 8 7 8 7 7 6 7 6 7 7 
5 7 9 9 7 8 9 8 7 9 8 9 9 7 7 9 8 8 7 7 8 
6 6 7 7 6 7 7 7 6 8 7 6 8 7 6 7 8 7 8 8 8 
7 7 8 8 7 9 8 8 9 9 7 7 8 8 7 9 8 8 9 8 8 
8 7 7 9 7 9 8 7 7 7 7 6 8 7 8 8 9 7 7 7 8 
9 7 8 9 7 8 8 9 8 9 8 7 9 7 7 7 6 7 8 7 7 
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ตารางท่ี 17 บนัทึกขอ้มูลตารางคะแนนกิจกรรมแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน 
 

หวัขอ้เร่ือง แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
กิจกรรมแบบฝึก จุด (dot) เส้น (line) รูปทรง (form) น ้าหนกั (value) พ้ืนผวิ (texture) สี (color) ท่ีวา่ง (space) 

ใบงานท่ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

นกัเรียนล าดบัท่ี  
1 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 
2 9 8 9 10 10 10 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 
3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 8 8 8 8 8 8 
4 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 10 10 10 10 10 
5 8 8 8 10 10 10 8 7 9 8 8 8 10 9 9 8 8 8 
 9 9 9 10 10 10 8 8 8 10 10 10 10 9 9 10 10 10 

7 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 
8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 10 10 10 8 8 8 8 8 8 10 9 9 10 10 10 
10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 10 10 10 
11 9 9 9 10 10 10 8 8 8 8 8 8 10 8 8 9 9 9 
12 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 
13 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 10 9 9 9 9 9 
14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 
15 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 
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ตารางท่ี 17 บนัทึกขอ้มูลตารางคะแนนกิจกรรมแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน  (ต่อ) 

 

หวัขอ้เร่ือง แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
กิจกรรมแบบฝึก จุด (dot) เส้น (line) รูปทรง (form) น ้าหนกั (value) พ้ืนผวิ (texture) สี (color) ท่ีวา่ง (space) 

ใบงานท่ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

นกัเรียนล าดบัท่ี  
16 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 
17 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 
18 8 8 8 10 10 10 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 
19 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 
20 8 8 8 10 10 10 8 8 8 10 10 10 10 9 9 9 9 9 
21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 
22 8 8 8 10 10 10 8 8 8 10 10 10 9 8 8 9 9 9 
23 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 
24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 
25 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 8 8 9 9 9 
26 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 10 10 10 8 8 8 
27 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 10 10 10 
28 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 
29 8 8 8 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 
30 9 9 9 8 8 8 8 8 8 10 10 10 9 8 9 9 8 8 
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ตารางท่ี 18 บนัทึกขอ้มูลตารางคะแนนกิจกรรมแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน 
          ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มทดลองจริง จ านวน 30 คน  
 

หวัขอ้เร่ือง แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
กิจกรรมแบบฝึก จุด (dot) เส้น (line) รูปทรง (form) น ้าหนกั (value) พ้ืนผวิ (texture) สี (color) ท่ีวา่ง (space) 

ใบงานท่ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

นกัเรียนล าดบัท่ี  
1 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 8 8 9 10 10 10 10 10 
2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
3 9 9 9 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 
4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
6 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 
7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 
8 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 9 9 10 10 10 
9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 9 9 10 10 10 
10 9 9 9 10 10 10 9 9 9 8 8 8 9 9 9 10 10 10 
11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 
12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 10 10 10 10 10 10 
13 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
14 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 
15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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ตารางท่ี 18 บนัทึกขอ้มูลตารางคะแนนกิจกรรมแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง จ านวน 30 คน  (ต่อ) 

 

หวัขอ้เร่ือง แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
กิจกรรมแบบฝึก จุด (dot) เส้น (line) รูปทรง (form) น ้าหนกั (value) พ้ืนผวิ (texture) สี (color) ท่ีวา่ง (space) 

ใบงานท่ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 
คะแนนเตม็ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

นกัเรียนล าดบัท่ี  
16 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 10 10 10 10 10 
17 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 
18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 
19 10 10 10 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 10 10 
20 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 
21 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 
22 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
23 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 
24 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 
25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
26 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 
27 8 8 8 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
28 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 
29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
30 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 10 10 10 10 10 
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ตารางท่ี 19 แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ 
 องคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) 
 

 
 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนระหวา่งเรียน ทดสอบหลงัเรียน  
ประสิทธิภาพ 

E1 / E2 

 
คร้ังท่ี 1 
จุด 

 

 
คร้ังท่ี 2 
เสน้ 

 
 

 
คร้ังท่ี 3 
รูปร่าง 
รูปทรง 

 
คร้ังท่ี 4 
น ้าหนกั 

 
คร้ังท่ี 5 
พ้ืนผวิ 

 
 

 
คร้ังท่ี 6 

สี 
 

 
คร้ังท่ี 7 
พ้ืนท่ีวา่ง 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได ้

30 
คะแนน 

30 
คะแนน 

30 คะแนน 30 คะแนน 10 
คะแนน 

20 คะแนน 30 คะแนน 

 
30 

28.50 29.90 27.80 27.20 9.13 18.93 29.47 30 29.10 94.22 / 97 
คิดเป็นร้อยละ 94.22 

ร้อยละ 97 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียน  
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ตารางท่ี 20 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ดา้นความรู้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและคะแนน 
 จากการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบ 
 ศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 5  (มธัยมศึกษา 
 ตอนปลาย) นักเรียนระดับช้ัน ม. 5 กลุ่มตวัอย่าง 3 คน 
 

คนท่ี คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
1 24 29 

2 21 28 

3 11 25 

 

ตารางท่ี 21 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ดา้นความรู้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและ 
 คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ 
 องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 5   
 นักเรียนระดับช้ัน ม. 5 กลุ่มตัวอย่าง 9 คน 
 

คนท่ี คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
1 27 29 
2 27 28 
3 27 29 
4 29 29 
5 22 28 
6 25 28 
7 19 26 
8 20 26 
9 26 27 
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ตารางท่ี 22 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ดา้นความรู้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและ 
 คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ 
 องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 5   
 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) นักเรียนระดับช้ัน ม. 5 กลุ่มตัวอย่างก่อนทดลองจริง  30 คน 
 

คนท่ี คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
1 26 28 
2 27 29 
3 22 29 
4 21 29 
5 25 29 
6 20 28 
7 22 29 
8 22 27 
9 22 29 
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ตารางท่ี 22 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ดา้นความรู้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและ 
 คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ 
 องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 5   
 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) นักเรียนระดับช้ัน ม. 5 กลุ่มตัวอย่างก่อนทดลองจริง  30 คน   
 (ต่อ) 
 

คนท่ี คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
10 26 27 
11 24 29 
12 24 28 
13 23 29 
14 22 28 
15 26 29 
16 25 29 
17 21 29 
18 24 29 
19 24 28 
20 25 28 
21 24 29 
22 26 28 
23 23 29 
24 29 28 
25 23 29 

26 23 29 

27 25 29 

28 24 28 

29 23 27 

30 26 28 
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ตารางท่ี 23 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ดา้นความรู้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและ 
 คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน ดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ 
 องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 5   
 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) นักเรียนระดับช้ัน ม. 5 กลุ่มทดลองจริง 30 คน 
 

คนท่ี คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
1 25 30 
2 28 29 
3 26 29 
4 24 30 
5 25 28 
6 26 29 
7 24 30 
8 25 27 
9 22 29 

10 26 27 
11 26 29 
12 26 29 
13 27 29 
14 20 30 
15 26 28 
16 20 30 
17 26 29 
18 25 30 
19 23 30 
20 24 28 
21 24 29 
22 25 30 
23 22 30 
24 26 30 
25 23 30 

26 25 30 

27 21 28 

28 27 29 

29 25 29 

30 26 28 
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ตารางท่ี 24 แสดงผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ (ดา้นความรู้) ทางการเรียนของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4  
 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) 

 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( S.D.) 

t-test sig 

ก่อนเรียน 24.60 2.01 *10.07 0.00 
หลงัเรียน 29.10 9.22 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

1. ขอ้ใดคือผลงานงานศิลปะประเภททศันศิลป์ 
     ก. วรรณกรรม สามก๊ก                        ข. ดนตรีคลาสสิค 
     ค. การแสดงโขนเร่ือง “รามเกียรต์ิ”    (ง.) จิตรกรรมไทยเร่ืองราวทางพุทธประวติั 

ความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานในงานทศันศิลป์       

2.  ขอ้ใดคือหน่วยทางทศันธาตุในงานศิลปะประเภททศันศิลป์ท่ีถกูตอ้ง  
      ก. เสียง, จงัหวะ, รูปทรง, แสง-เงา, พื้นท่ีวา่ง, ความขดัแยง้, เอกภาพ                     
      ข. สีน ้า, ดินสอ EE, กระดาษ 100 ปอนด,์ ผลงาน 
      (ค.) จุด, เส้น, รูปร่าง/รูปทรง, น ้าหนกั, พื้นผวิ, สี, พื้นท่ีวา่ง 
      ง.  ดินสอ, ปากกา, สีโปสเตอร์, จานผสมสี, กระดานรองเขียน,  
           กระดาษ 100 ปอนด ์

ทศันธาตุกบังานทศันศิลป์       

3.  หน่วยทางทศันธาตุในขอ้ใดท่ีไม่มีมิติ แต่เม่ือน ามาสร้างลกัษณะการซ ้ ากนัแลว้ 
จะเกิดเป็นน ้าหนกัและระยะของภาพท่ีแตกต่างไดช้ดัเจน  

ก.   รูปทรง  (ข.)   จุด 
ค.   เส้น   ง.    สี 

ทศันธาตุ  (visual element) 
จุด  (dot) 
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

4.  ลกัษณะของเส้นในขอ้ใดท่ีใหค้วามรู้สึกถึง ความสงบ และความเคล่ือนไหว 
     ก.                                                       ข. 
 
     (ค)                                                       ง. 
 
 

ทศันธาตุ  (visual element) 
เส้น (line) 

      

5. คุณลกัษณะของเส้นในขอ้ใดไม่เขา้พวก 
      (ก.)                                                    ข. 
 
 
 
       ค.                                                    ง.   
 

ทศันธาตุ  (visual element) 
เส้น (line) 
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

6. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบการเรียงล าดบัจากรูปภาพท่ีก าหนดโดยมีความสัมพนัธ์กบั
ตวัเลขของรูปทรงประเภทต่าง ๆ 
 
 
     1. รูปทรงเรขาคณิต    2.   รูปทรงธรรมชาติ    3.   รูปทรงอิสระ 

ก.  1,2,3,2,1                  ข. 2,3,1,4,1 
(ค.)  1,3,2,2,1                  ง. 1,3,2,3,1 

ทศันธาตุ  (visual element) 
รูปร่าง /รูปทรง (shape/form) 

      

7. รูปทรงในขอ้ใดเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้การฝึกวาดภาพเหมือนขั้นพื้นฐาน 

   ก. รูปทรงอิสระ                    (ข.) รูปทรงเรขาคณิต 
 
 

   ค. รูปทรงธรรมชาติ                ง.  รูปทรงตามจินตนาการ 
 
 
 

ทศันธาตุ  (visual element) 
รูปร่าง /รูปทรง (shape/form) 
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

8. ขอ้ใดคือลกัษณะวธีิการถ่ายทอดรูปทรงในงานทศันศิลป์ 
     ก. ถ่ายทอดตามความจริงใหใ้กลเ้คียงกบัส่ิงท่ีมองเห็น  

     ข. ถ่ายทอดตามความคิดหรือจินตนาการดว้ยการลดและเพิ่ม 
     ค. ถ่ายทอดตามประสบการณ์และการจดจ า 
     (ง.)  ถูกทุกขอ้ 

ทศันธาตุ  (visual element) 
รูปร่าง /รูปทรง (shape/form) 

      

9.  จากรูปทรงในภาพน้ีส่ือถึงลกัษณะความรู้สึกในขอ้ใด 
 
 
 

 
 

      ก. สงบน่ิง                (ข.) มัน่คง, สง่างาม 
      ค. เคล่ือนไหว                 ง.  สนุกสนาน 

ทศันธาตุ  (visual element) 
รูปร่าง /รูปทรง (shape/form) 
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

10.  ลกัษณะของค่าน ้าหนกั (value)ในงานศิลปะมีความส าคญัอยา่งไร 
    ก. สร้างระยะและมิติความลึกของภาพ ข. สร้างความกลมกลืน 

    ค. สร้างความแตกต่าง    (ง.)  ถูกทุกขอ้ 
 

ทศันธาตุ  (visual element) 
น า้หนัก (value) 

      

11. ภาพผลงานศิลปะในขอ้ใดมีการใชน้ ้าหนกัสร้างความลึกของภาพไดช้ดัเจนท่ีสุด 
     ก.                         ข.                               ค.                            (ง.)                

ทศันธาตุ  (visual element) 
น า้หนัก (value) 
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

12. ลกัษณะของพื้นผวิ (Texture) ในขอ้ใดไม่เขา้พวก 
       ก.                               ข.                              ค.                           (ง.)                                              

ทศันธาตุ  (visual element) 
พืน้ผวิ (Texture) 

 

      

13.  ภาพของพื้นผวิในขอ้ใดมีความสัมพนัธ์กบัรูป ท่ีก าหนดให ้
 
 
 
 
       ก.                            ข.                         (ค.)                          ง. 
 
 

ทศันธาตุ  (visual element) 
พืน้ผวิ (Texture) 

      

14.  สีในขอ้ใดเป็นสีโทนร้อน 
       ก. สีน ้าเงินเขียว         ข. สีม่วง       (ค.) สีส้ม           ง. สีเขียวเหลือง 

ทศันธาตุ  (visual element) 
สี (color) 
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

15.  สีในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเตน้ 
       ก.                           ข.                            (ค.)                             ง. 
 
 

ทศันธาตุ  (visual element) 
สี (color) 

 

      

16.  สีคู่ตรงขา้มมีความส าคญัอยา่งไรในงานศิลปะ 
       ก. สร้างความกลมกลืนใหก้บัภาพผลงาน  
       ข. สร้างความสมดุล 
       ค. สร้างความลึก                                       
       (ง.)  สร้างลกัษณะเด่นจากความแตกต่าง 

ทศันธาตุ  (visual element) 
สี (color) 

 

      

17.  การลดค่าของสี(value) มีความส าคญัอยา่งไรในภาพผลงาน 
       ก. สร้างความกลมกลืน  ข. สร้างความแตกต่างระหวา่งจุดเด่นจุดรอง                   
       ค. สร้างระยะความลึกของภาพ       (ง.) ถกูทุกขอ้ 

ทศันธาตุ  (visual element) 
สี (color) 
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

18.  พื้นท่ีวา่ง (space) มีความส าคญัอยา่งไร 
       ก. ท าใหภ้าพเกิดระยะใกล ้– ไกล     
       ข. สร้างความโดดเด่นใหก้บัรูปทรง 
       ค. เป็นส่วนแสดงลกัษณะของทศันธาตุอ่ืน ๆ   
       (ง.) ถกูทุกขอ้ 

ทศันธาตุ  (visual element) 
พืน้ที่ว่าง (space) 

      

19.  การแสดงพื้นท่ีวา่ง (space) ของภาพใดมีลกัษณะ 3 มิติ 
 
                                                         
 
 
            (ก.)                              ข.                             ค.                               ง. 

ทศันธาตุ  (visual element) 
พืน้ที่ว่าง (space) 
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

20. ขอ้ไม่ใช่ลกัษณะขององคป์ระกอบศิลป์ (การจดัภาพ)  
      (ก.) จุดเด่นของภาพตอ้งอยูก่ลางภาพเท่านั้น    
      ข.  เอกภาพ (unity) 
       ค. การตดักนั, ความขดัแยง้ (contrast)    
       ง. กลมกลืน (harmony) 

องคป์ระกอบศิลป์ (composition)       

21. จากรูปภาพท่ีก าหนดใหข้อ้ใดไม่มีลกัษณะของการซ ้ า (repetition) 
 
 
  ก.                            ข.              (ค.)                       ง. 
 
 

องคป์ระกอบศิลป์ (composition) 
การซ ้า (repetition) 

      

 
 
 

170 



ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

22. ลกัษณะจงัหวะ (rhythm) การซ ้ าของรูปร่างในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว 
    ก.                      ข.                                (ค.)                               ง. 
 
 

องคป์ระกอบศิลป์ (composition) 
จังหวะ (rhythm) 

 

      

23. ลวดลาย (pattern) มีลกัษณะความส าคญัอยา่งไรในงานองคป์ระกอบศิลป์ 
      ก. แสดงลกัษณะการซ ้ า – สร้างความกลมกลืน  
      ข. แสดงความต่อเน่ือง – สร้างความเคล่ือนไหว 
      ค. แสดงทิศทาง       
      (ง.) ถูกทั้ง ก, ข, ค 

องคป์ระกอบศิลป์ (composition) 
ลวดลาย (pattern) 

 

      

24. การจดัภาพดว้ยการลดหลัน่ (gradation)  ในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกถึงระยะและมิติความลึก 
 
 
   
  ก. ภาพท่ี 1, 2                 ข. ภาพท่ี  1 , 3       ค. ภาพท่ี   2, 3 , 4       (ง.) ถูกทั้ง 4 ภาพ 

องคป์ระกอบศิลป์ (composition) 
ลดหลัน่ (gradation)   
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

25. ภาพในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกถึงทิศทาง (direction) ท่ีใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว 
     ก.                              ข.                        (ค.)                                            ง. 
 
 

องคป์ระกอบศิลป์ (composition) 
ทศิทาง (direction) 

      

26. ภาพในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกกลมกลืน (harmony) ชดัเจนนอ้ยท่ีสุด 
     ก.                           ข.                       ค.                                  (ง.) 
 
 
 

องคป์ระกอบศิลป์ (composition) 
ความกลมกลนื (harmony) 

 

      

27. ขอ้ใดคือผลท่ีเกิดข้ึนจากการตดักนั (contrast) โดยลกัษณะของสี, น ้าหนกั 
        ก.                               ข.                              ค.                           (ง.) 
 
 
 

องคป์ระกอบศิลป์ (composition) 
การตดักนั (contrast) 
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

28. ขอ้ใดแสดงการจดัภาพในลกัษณะความสมดุล (balance) มากท่ีสุด  
 
 
 
 
    ก. ขอ้ 1, 2                 ข.  ขอ้ 2           ค. ขอ้ 1, 3, 4         (ง.) ขอ้ 1, 2, 3, 4  

องคป์ระกอบศิลป์ (composition) 
ความสมดุล (balance) 

      

29. ขอ้ใดคือลกัษณะของเอกภาพ (unity)ในงานทศันศิลป์ 
      ก. การสร้างความประสานกลมกลืน 
      ข. การสร้างจุดเด่นของภาพผลงานใหมี้ความเด่นชดัท่ีสุด 
      (ค.) การผสานและและท าหนา้ท่ีของหน่วยทางทศันธาตุต่าง ๆ ตามแนวคิด 
ความรู้สึกของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะอยา่งอยา่งเหมาะสมและลงตวั 
      ง. การสร้างความเด่นชดัดว้ยหน่วยทางทศันธาตุต่าง ๆ ตามแนวคิดและความรู้สึก
ของผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะ 
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ตารางท่ี 25 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ขอ้ค าถาม เร่ืองอะไร 

ความรู้   

ความเขา้ใจ 

น าไปใช ้

วิเคราะห์ 

ประเมินค ่า 

สร้างสรรค ์

30. ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ (หลกัการจดัภาพ) มีความส าคญัยา่งไรในงาน
ทศันศิลป์ 
      ก.  เป็นเคร่ืองมือและและวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
      ข.  คือหน่วยหรือส่วนประกอบต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวธีิการจดัวางใน 
งานศิลปะ 
      ค.  เป็นการวิเคราะห์และท าความเขา้ใจในส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานศิลปะ 
เพื่อน าไปใชเ้ป็นส่ือการแสดงออกสู่งานทศันศิลป์ 
      (ง.)  ถกูทุกขอ้ 
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ภาคผนวก จ 

แบบประเมินผลงานทศันศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงานช้ินสรุป (การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์) 

 
ประเดน็การประเมิน เกณฑก์ารพิจรณาใหค้ะแนน 

การแสดงออกทางทกัษะ 
 

3 (ดี) 2 (ปานกลาง) 1 (พอใช ้) 

การจดัองคป์ระกอบศิลป์  มีการใชท้ศันธาตุน าเสนอผลงาน
เหมาะสม ชดัเจน 

 มีการใชท้ศันธาตุน าเสนอผลงาน
ในบางส่วนไม่ชดัเจน  
 

 มีการใชท้ศันธาตุน าเสนอผลงาน
ขาดความชดัเจน 

ผลส าเร็จและความสมบูรณ์  มีการสร้าง/เนน้จุดเด่น 
(จุดสนใจ) ในผลงาน 

 มีการสร้าง/เนน้จุดเด่น 
(จุดสนใจ)ท่ียงัขาดความชดัเจน  
ในผลงาน 

 ไม่มีการสร้าง/ เนน้ จุดเด่น 
จุดสนใจในผลงาน 

ตรงต่อเวลา  มีการจดัองคป์ระกอบศิลป์
เหมาะสมประณีต สวยงาม 

 มีการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 
ไม่เหมาะสม แต่มีความประณีต 
สวยงาม 

 มีการจดัองคป์ระกอบศิลป์ 
ไม่เหมาะสมไม่ประณีต สวยงาม 

    นกัเรียนส่งงานตรงตามเวลาท่ี
ก าหนด 
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ตารางท่ี 26 บนัทึกสรุปขอ้มูลตารางคะแนนกิจกรรมเพือ่ศึกษาผลงานทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน 

 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง 3 คน   
 

นกัเรียน 
ล าดบัท่ี 

คะแนนเตม็ 
(10 คะแนน ) 

1 7 
2 8 
3 7 

 

ตารางท่ี 27 บนัทึกสรุปขอ้มูลตารางคะแนนกิจกรรมเพือ่ศึกษาผลงานทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง 9 คน   
 

นกัเรียน 
ล าดบัท่ี 

คะแนนเตม็ 
(10 คะแนน ) 

1 8 
2 7 
3 7 
4 8 
5 8 
6 6 
7 7 
8 7 
9 8 
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ตารางท่ี 28 บนัทึกสรุปขอ้มูลตารางคะแนนกิจกรรมเพือ่ศึกษาผลงานทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง 30 คน   
 

นกัเรียน 
ล าดบัท่ี 

คะแนนเตม็ 
(10 คะแนน ) 

1 9 
2 8 
3 9 
4 7 
5 8 
6 9 
7 9 
8 8 
9 9 
10 10 
11 8 
12 8 
13 8 
14 9 
15 10 
16 8 
17 9 
18 8 
19 9 
20 9 
21 9 
22 9 
23 9 
24 8 
25 9 
26 8 
27 9 

28 8 
29 7 
30 8 
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ตารางท่ี 29 บนัทึกสรุปขอ้มูลตารางคะแนนกิจกรรมเพือ่ศึกษาผลงานทศันศิลป์  ส าหรับนกัเรียน 
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนการทดลองจริง 9 คน   
 

นกัเรียน 
ล าดบัท่ี 

คะแนนเตม็ 
(10 คะแนน ) 

1 8 
2 7 
3 7 
4 8 
5 8 
6 6 
7 7 
8 7 
9 8 
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ตารางท่ี 30 แสดงผลการประเมินผลงานทศันศิลป์ของนกัเรียน หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 
 ดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 (มธัยมศึกษาตอนปลาย) 
 

 

คนท่ี 
ผูใ้หค้ะแนนผลงานทศันศิลป์  

  
 

S.D. 
 

แปลผล 1 2 3 
1 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
2 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
3 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
4 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
5 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
6 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
7 9 10 8 9.00 1.00 ดีมาก 
8 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
9 10 10 8 9.33 1.15 ดีมาก 
10 9 10 10 9.67 0.58 ดีมาก 
11 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
12 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
13 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
14 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
15 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
16 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
17 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
18 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
19 8 9 10 9.00 1.00 ดีมาก 
20 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
21 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
22 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
23 9 10 10 9.67 0.58 ดีมาก 
24 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
25 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
26 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
27 10 9 10 9.67 0.58 ดีมาก 
28 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
29 10 10 9 9.67 0.58 ดีมาก 
30 10 10 10 10.00 0.00 ดีมาก 
รวม    9.76 0.37 ดีมาก 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีมี่ต่อชุดฝึกทกัษะ 
 เร่ือง  การพฒันาแบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 

สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 

 

โปรดประเมินตามความจริงโดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นตามความเป็นจริง 
5 หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  นอ้ย 
1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 
 

ขอ้ค าถามในการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1.  เน้ือหาในชุดฝึกทกัษะมีความชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย      
2.  รูปภาพตวัอยา่งในชุดฝึกทกัษะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

     

3.  รูปเล่มของชุดฝึกมีความสะดวก และน่าใช ้      
4.  กิจกรรมในชุดฝึกทา้ทายความสามารถนกัเรียน      
5.  นกัเรียนสามารถปฎิบติักิจกรรมในแบบฝึกทกัษะได ้      
6.  ขั้นตอนกิจกรรมในชุดฝึกทกัษะไม่สับสน เขา้ใจง่าย เป็นล าดบั
ขั้นตอน 

     

7.  ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้จากดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะดว้ยเอง 

     

8.  แบบฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจศิลปะมากยิง่ข้ึน      
9.  การเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะท าใหน้กัเรียนอยากเรียนศิลปะ 
มากยิง่ข้ึน 

     

10. ความพึงพอใจของนกัเรียนในภาพรวมชุดฝึกทกัษะ เร่ือง 
การพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและ
องคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       
     ลงช่ือ……………………………………ผูป้ระเมิน 
                        (……………………………………..) 
                       วนัท่ี……….../…………../………….. 
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ค าน า 
 

 แบบฝึกทกัษะ เร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบ
ศิลป์สู่งานทศันศิลป์ ส าหรับศึกษา เรียนรู้ มีความเขา้ใจและเกิดทกัษะการเรียนรู้ ในการประยกุตใ์ช้
สร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทั้งสามารถใชศึ้กษา เรียนรู้ทั้งในและ
นอกเวลาเรียนและเสริมทกัษะทางศิลปะท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบ
ศิลป์สู่งานทศันศิลป์น้ีจะเป็นประโยชน์ ต่อครู-อาจารย ์นกัเรียนตลอดจนผูท่ี้สนใจทัว่ไป ไดใ้ชเ้ป็น
แบบฝึกทักษะด้วยตนเอง อันจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะให้มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จมากข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณผูท่ี้ให้ความอนุเคราะห์ ให้ค  าแนะน าให้แบบฝึกทกัษะน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี และเสร็จสมบูรณ์สามารถอ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เร่ือง
แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ค าช้ีแจง 
 
 ชุดฝึกทกัษะ เร่ือง ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่งานทศันศิลป์ น้ีเป็นชุดการเรียน
ส าหรับให้นักเรียนไดศึ้กษาดว้ยตนเองทั้งในและนอกเวลาเรียน อีกทั้งใชเ้ป็นแบบฝึกเสริมทกัษะ
ทางศิลปะประเภทงานทศันศิลป์ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานและการเรียนรู้ครบถว้น รวมทั้ ง
ภาพประกอบตวัอยา่งท่ีชดัเจน สวยงาม เขา้ใจง่าย 
 ลักษณะโดยทั่วไปของชุดฝึกทักษะ เร่ืองทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่งาน
ทศันศิลป์ประกอบดว้ย คู่มือการใชแ้บบฝึก แบบทดสอบก่อนเรียน  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และ
แบบทดสอบหลงัเรียน ส่วนเน้ือหาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ยเน้ือหาและรายละเอียด
ภาคทฤษฎีเพื่อใชศึ้กษา ต่อจากนั้นท างานภาคปฏิบติั โดยมีค าตอบเฉลยให้ตอนทา้ยของภาคทฤษฎี 
ท าใหน้กัเรียนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดด้ว้ยตนเอง 
 เม่ือนักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติจนจบเล่มแลว้ หากตอนใดสงสัยสามารถทบทวน      
จะท าให้เขา้ใจและเกิดทกัษะความช านาญจากการเรียนรู้ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะไดอ้ย่างดี
ยิ่งข้ึน  และนักเรียนจะเป็นผูมี้ความเขา้ใจในวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ผ่านหน่วยทาง    
ทศันธาตุต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบศิลป์ ซ่ึงส่งผลต่อทั้งตวัผูเ้รียนทั้งท่ีมีความสนใจ    
แต่ขาดแนวทางการฝึก หรือวิธีการเรียนรู้ และผูท่ี้มีแนวทางในการเขา้ศึกษาต่อระดบัมหาวิทยาลยั
สาขาทางศิลปะท่ีมีความสัมพนัธ์กบังานศิลปะประเภททศันศิลป์ อีกทั้งยงัสมารถน าความรู้ความ
เขา้ใจท่ีไดจ้ากการฝึกปฏิบติัผา่นชุดฝึกดงักล่าวไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
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ค าแนะน าการใช้ชุดฝึกทกัษะ (ส าหรับครู) 
 

เร่ืองแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 

 1.  ศึกษาชุดฝึกทกัษะเร่ืองทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์โดยละเอียดสู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์ 
 2.  แนะน าวิธีการเรียนและการท าแบบฝึกหดัใหน้กัเรียนทราบก่อน 
 3.  ใหค้  าปรึกษาเม่ือนกัเรียนมีปัญหาหรือไม่เขา้ใจในขณะท่ีเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะ 
 4.  ตรวจแบบฝึกหัดและแจ้งผลให้นักเรียนทราบพร้อมอธิบายถึงเหตุผลเพื่อให้
นกัเรียนเขา้ใจ 
 5.  ก ากับดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อแนะน าในบทเรียน การท าแบบทดสอบ       
ก่อนเรียนและหลงัเรียน การท าแบบฝึกหดั การประเมินผลดว้ยตนเองและส่งงานตามท่ีก าหนดให ้
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ค าแนะน าการใช้ชุดฝึกทกัษะ (ส าหรับนักเรียน) 
 

เร่ืองแบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
 

 1.  อ่านค าช้ีแจงของชุดฝึกทกัษะ เร่ือง ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้างงาน
ทศันศิลป์อยา่งตั้งใจ 
 2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 3.  ศึกษาเน้ือหาและค่อยๆ ปฏิบติัตามขั้นตอนหากไม่เขา้ใจใหถ้ามอาจารยผ์ูส้อน 
 4.  พยายามท าทีละตอน จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดความช านาญยิง่ข้ึน 
 5.  นกัเรียนควรศึกษาหรือคน้ควา้เพิ่มเติม โดยเฉพาะการท าแบบฝึกหดัในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์จากหนังสือ ส่ือทาง Computer Internet หรือผลงาน
ทศันศิลป์ ประเภทต่างๆในพิพิธภณัฑห์อศิลป์ ท่ีมีการแสดงผลงานศิลปะจะท าใหไ้ดป้ระโยชน์มาก
ยิง่ข้ึน 
 6.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อเป็นการวดัและประเมินผลตนเองดว้ยความซ่ือสัตย ์
 
 
 

นายธนิตย ์เพียรมณีวงศ ์
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โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
แผนการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  ศิลปะ ( ทศันศิลป์ )      ระดบัชั้น ม.5       ภาคเรียนท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสร้าง
งานทศันศิลป์  จ านวน 16 ชัว่โมง เวลาเรียน1ชัว่โมง/สัปดาห์ 
****************************************************************************** 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้  
         ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

2.  ตัวช้ีวดั 
         มฐ.ศ 1.1   
  ม. 5/1 วิเคราะห์การใชท้ศันธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือความหมายใน
รูปแบบต่างๆ 
      ม. 5/2   บรรยายจุดประสงค์และเน้ือหาของงานทัศนศิลป์ โดยใช้ศัพท์ทาง
ทศันศิลป์ 
                       ม. 5/4   มีทกัษะและเทคนิคในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ และกระบวนการท่ีสูงข้ึนใน
การสร้างงานทศันศิลป์ 
  ม. 5/5   สร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆโดยเน้นหลักการออกแบบและการจัด
องคป์ระกอบศิลป์ 
  ม. 5/6    ออกแบบงานทศันศิลป์ไดเ้หมาะกบัโอกาสและสถานท่ี 
      ม. 5/8  การประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์โดยใชท้ฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ 
      ม. 5/10  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ 
สร้างสรรคง์านของศิลปินท่ีช่ืนชอบ 
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ทศันศิลป์                                                                            2 คาบ /สัปดาห์ 1 หน่วยการเรียนรู้ 
ค าอธิบายรายวชิา 
 
 ศึกษาและฝึกปฏิบติั การใช้ทศันธาตุและหลกัการออกแบบในการส่ือความหมายใน
รูปแบบต่าง ๆ บรรยายจุดประสงคแ์ละเน้ือหาของงานทศันศิลป์โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์ การใช้
วสัดุอุปกรณ์และกระบวนการทางทศันศิลป์ท่ีสูงข้ึน การสร้างงานทศันศิลป์ดว้ยเทคโนโลยีต่าง ๆ 
โดยเนน้หลกัการออกแบบและการจดัองคป์ระกอบศิลป์ การประเมินและวิจารณ์งานทศันศิลป์โดย
ใชท้ฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ไทยและสากลดว้ยการศึกษางานของศิลปิน
ท่ีตนช่ืนชอบวิเคราะห์และเปรียบเทียบงานทศันศิลป์ในรูปแบตะวนัออกรูปแบบตะวนัตก และ    
งานทศันศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง เพื่อให้ผูเ้รียนมีลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะช่ืนชม ร่วมกิจกรรม    
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีชีวิตเพียงพอ และจิตอาสา 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (จ านวน 30 ขอ้) 
วชิาศิลปะพืน้ฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับช้ัน ม. 5) เวลา 50 นาท ี 

ช่ือ………………….....นามสกลุ……………….…………ระดับช้ัน………..ห้อง……...เลขที…่… 
___________________ 

 
ค าส่ัง ให้นักเรียนเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 
1. ขอ้ใดคือผลงานงานศิลปะประเภททศันศิลป์ 
   ก. วรรณกรรม สามก๊ก                              
 ข. ดนตรีคลาสสิค 
       ค. การแสดงโขนเร่ือง “รามเกียรต์ิ”    
 ง.  ภาพผลงานจิตรกรรมไทยเร่ืองราวทางพทุธประวติั  
 
2. ขอ้ใดคือหน่วยทางทศันธาตุในงานศิลปะประเภททศันศิลป์ท่ีถูกตอ้ง  
      ก.    เสียง, จงัหวะ, รูปทรง, แสง-เงา, พื้นท่ีวา่ง, ความขดัแยง้, เอกภาพ                     
 ข.    สีน ้ า, ดินสอ EE, กระดาษ 100 ปอนด,์ ผลงาน 
 ค.    จุด, เสน้, รูปร่าง/รูปทรง, น ้ าหนกั, พื้นผวิ, สี, พื้นท่ีวา่ง 
 ง.     ดินสอ, ปากกา, สีโปสเตอร์, จานผสมสี, กระดานรองเขียน, กระดาษ 100 ปอนด ์
 
3. หน่วยทางทศันธาตุในขอ้ใดท่ีไม่มีมิติ แต่เม่ือน ามาสร้างลกัษณะการซ ้ากนัแลว้จะเกิดเป็น 
 น ้าหนกัและระยะของภาพท่ีแตกต่างไดช้ดัเจน  
 ก.   รูปทรง     ข.   จุด 
 ค.   เสน้     ง.    สี 
 
4. ลกัษณะของเส้นในขอ้ใดท่ีใหค้วามรู้สึกถึง ความสงบ และความเคล่ือนไหว 
 
  ก.             ข.                                                 
  
 
 ค.               ง. 
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5. คุณลกัษณะของเสน้ในขอ้ใดไม่เขา้พวก 
 ก.        ข.   
 
 
 
 
 
 
 ค.       ง.     
        
 
 
 
 
 
 
 
6. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบการเรียงล าดบัจากรูปภาพท่ีก าหนดโดยมีความสมัพนัธ์กบัตวัเลข 
 ของรูปทรงประเภทต่างๆ 
 
 
 
 
 1.  รูปทรงเรขาคณิต    2.   รูปทรงธรรมชาติ    3.   รูปทรงอิสระ 
 ก.  1, 2, 3, 2, 1       ข. 2, 3, 1, 4, 1 
 ค.  1, 3, 2, 2, 1       ง. 1, 3, 2, 3, 1 
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7. รูปทรงในขอ้ใดเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในการฝึกวาดภาพเหมือนขั้นพื้นฐาน 
 
 ก. รูปทรงอิสระ                       ข. รูปทรงเรขาคณิต 
 
 
 ค. รูปทรงธรรมชาติ        ง.  รูปทรงตามจินตนาการ 
 
 
8. ขอ้ใดคือลกัษณะวิธีการถ่ายทอดรูปทรงในงานทศันศิลป์ 
 ก. ถ่ายทอดตามความจริงใหใ้กลเ้คียงกบัส่ิงท่ีมองเห็น      
 ข. ถ่ายทอดตามความคิดหรือจินตนาการดว้ยการลดและเพิ่ม 
 ค. ถ่ายทอดตามประสบการณ์และการจดจ า 
 ง.  ถูกทุกขอ้         
 
9. จากรูปทรงในภาพดงักล่าวส่ือถึงลกัษณะความรู้สึกในขอ้ใด 
 
 
 
 
 
 
 ก. สงบน่ิง     ข. มัน่คง, สง่างาม 
 ค. เคล่ือนไหว    ง.  สนุกสนาน 
 
10.  ลกัษณะของค่าน ้าหนกั (value)ในงานศิลปะมีความส าคญัอยา่งไร 
 ก. สร้างระยะและมิติความลึกของภาพ  ข. สร้างความกลมกลืน 
 ค. สร้างความแตกต่าง    ง.  ถูกทุกขอ้ 
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11.  ภาพผลงานศิลปะในขอ้ใดมีการใชน้ ้ าหนกัสร้างความลึกของภาพไดช้ดัเจนท่ีสุด 
 ก.                                       ข.                                 ค.                                  ง. 
 
 
 
   
12.  ลกัษณะของพื้นผวิ (Texture) ในขอ้ใดไม่เขา้พวก 
 ก.                                  ข.                             ค.                                ง.  
 
 
  
13.  ภาพของพื้นผวิในขอ้ใดมีความสมัพนัธ์กบัรูป ท่ีก าหนดให ้
 
 
 
  
 
 
 ก.                                    ข.                             ค.                                   ง. 
 
 
14.  สีในขอ้ใดเป็นสีโทนร้อน 
 ก. สีน ้ าเงินเขียว              ข. สีม่วง            ค. สีส้ม                   ง. สีเขียวเหลือง 
 
15.  สีในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเตน้ 
 ก.                                    ข.                                        ค.                                    ง. 
 
 
       สีเขียว                               สีน ้ าตาล                             สีสม้                                สีม่วง 
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16.  สีคู่ตรงขา้มมีความส าคญัอยา่งไรในงานศิลปะ 
 ก. สร้างความกลมกลืนใหก้บัภาพผลงาน  ข. สร้างความสมดุล 
 ค. สร้างความลึก                                                ง.  สร้างลกัษณะเด่นจากความแตกต่าง 
 
17.  การลดค่าของสี (value) มีความส าคญัอยา่งไรในภาพผลงาน 
       ก. สร้างความกลมกลืน   ข.สร้างความแตกต่างระหวา่งจุดเด่นจุดรอง                                                                      
 ค. สร้างระยะความลึกของภาพ  ง. ถูกทุกขอ้ 
 
18.  พื้นท่ีวา่ง (space) มีความส าคญัอยา่งไร 
 ก. ท าใหภ้าพเกิดระยะใกล ้– ไกล  ข. สร้างความโดดเด่นใหก้บัรูปทรง 
 ค. เป็นส่วนแสดงลกัษณะของทศันธาตุอ่ืนๆ ง. ถูกทุกขอ้ 
 
19. การแสดงพื้นท่ีวา่ง (space) ของภาพใดมีลกัษณะ 3 มิติ 

ก.                                     ข.                          ค.                                       ง.  
                          
 
  
 
20.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะขององคป์ระกอบศิลป์ (การจดัภาพ)  
 ก. จุดเด่นของภาพตอ้งอยูก่ลางภาพเท่านั้น  ข. เอกภาพ (unity) 
 ค.  การตดักนั , ความขดัแยง้ (contrast)   ง. กลมกลืน(harmony) 
   
21. จากรูปภาพท่ีก าหนดใหข้อ้ใดไม่มีลกัษณะของการซ ้า (repetition) 
 
 ก.                                 ข.               ค.                              ง.  
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22.  ลกัษณะจงัหวะ (rhythm) การซ ้าของรูปทรงในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว 
 ก.                           ข.                                     ค.                                  ง. 
 
 
 
23.  ลวดลาย (pattern) มีลกัษณะความส าคญัอยา่งไรในงานองคป์ระกอบศิลป์ 
 ก. แสดงลกัษณะการซ ้า - สร้างความกลมกลืน ข. แสดงความต่อเน่ือง – สร้างความเคล่ือนไหว 
 ค. แสดงทิศทาง     ง. ถูกทุกขอ้ 
 
24.  การจดัภาพดว้ยการลดหลัน่ (gradation)  ในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกถึง ระยะและมิติความลึก 
 
 
 
 
 
 ก. ภาพท่ี 1, 2            ข. ภาพท่ี  1, 3  ค. ภาพท่ี   2, 3, 4    ง. ถกูทั้ง 4 ภาพ 
 
25.  ภาพในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกถึงทิศทาง (direction) ท่ีใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว 
 ก.                                                                                    ข.  
 
  
  

ค.                                                                                     ง. 
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26.  ภาพในขอ้ใดใหค้วามรู้สึกกลมกลืน (harmony) ชดัเจนนอ้ยท่ีสุด 
       ก.                                                          ข. 
 
 
 
             
 ค.                                                          ง. 
 
 
 
  
27.  ขอ้ใดคือผลท่ีเกิดข้ึนจากการตดักนั (contrast) โดยลกัษณะของสี , น ้ าหนกั 
 ก.        ข.                                          ค.                    ง.  
 
 
 
 
28.  ขอ้ใดแสดงการจดัภาพในลกัษณะของความสมดุล (balance)                                                                                                                                                                                                                                                            
       1.                        2.                                            3.                                  4.  
 
  
 
 ก. ขอ้ 1, 2  ข.  ขอ้ 2  ค. ขอ้ 1, 3, 4    ง. ขอ้ 1, 2, 3, 4  
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29.  ขอ้ใดคือลกัษณะของเอกภาพ (unity)ในงานทศันศิลป์ 
 ก. การสร้างความประสานกลมกลืน 
 ข. การสร้างจุดเด่นของภาพผลงานใหมี้ความเด่นชดัท่ีสุด 
 ค. การผสานและและท าหนา้ท่ีของหน่วยทางทศันธาตุต่าง ๆ ตามแนวคิด ความรู้สึกของ 
     ผูส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะอยา่งอยา่งเหมาะสมและลงตวั 
 ง. การสร้างความเด่นชดัดว้ยหน่วยทางทศันธาตุต่างๆตามแนวคิดและความรู้สึกของ 
     ผูส้ร้างสรรคง์านศิลปะ 
 
30.  ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ (หลกัการจดัภาพ) มีความส าคญัยา่งไรในงานทศันศิลป์ 
 ก.  เป็นเคร่ืองมือและและวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
 ข.  คือหน่วยหรือส่วนประกอบต่างๆท่ีมีความสมัพนัธ์กบัวิธีการจดัวางในงานศิลปะ 
 ค.  เป็นการวิเคราะห์และท าความเขา้ใจในส่วนประกอบต่างๆของงานศิลปะเพื่อน าไปใชเ้ป็น 
       ส่ือการแสดงออกสู่งานทศันศิลป์ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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แบบฝึกทกัษะทางทศันธาตุและองค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5                       เร่ือง จุด (point) 
........................................................................................................................................................ 
 
1.  แนวคดิ 
 จุด (point) เป็นหน่วยเร่ิมตน้ทางทศันธาตุท่ีไม่มีมิติ กวา้ง ยาว ลึก มีลกัษณะเป็นหน่วย
เลก็ ๆ สามารถเป็นตวัก าหนดการเดินทางของเส้นในทิศทาง และลกัษณะของรูปทรงต่าง ๆ  ข้ึนอยู่
กับการน าไปใช้ เช่น การซ ้ าซ่ึงท าให้เกิดน ้ าหนักท่ีแตกต่าง การก าหนดต าแหน่ง ลกัษณะการ
เดินทางของเสน้และการสร้างรูปทรง การวางต าแหน่งขององคป์ระกอบในภาพ  
 

2.  จุดประสงค์ 
 2.1 มีความรู้เขา้ใจคุณสมบติัและวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานโดยการใชจุ้ด 
 2.2 มีความรู้เขา้ใจระหว่างทศันธาตุ (จุด) ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัหลกัการจดัภาพ การซ ้ า 
น ้ าหนกั  ความกลมกลืน ความแตกต่าง 
 2.3 ใชจุ้ดสร้างสรรคผ์ลงานทางทศันศิลป์ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
 

3.  เนือ้หา 
             จุด ท าใหเ้กิดต าแหน่ง  ลกัษณะทิศทางของเส้น รูปทรง น ้ าหนกัอ่อน – เขม้  สีท่ีเกิดข้ึน
จากการวางต าแหน่งของจุดสีท่ีใกลเ้คียงกนั  
 

4.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
       4.1  ผูเ้รียนเขา้ใจถึงความส าคญัและคุณสมบติัของทศันธาตุจากการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ในล าดบัก่อน หลงั 
       4.2   ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 
       4.3   ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยวิธีการอยา่งง่าย 
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28 พฤศจิกายน 2556 (focus group discussion) 
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ช้ีแจงและแสดงความเข้าใจถึงการเรียนรู้จากแบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและ

องค์ประกอบศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์กบันักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 
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ภาพการปฏิบัติกจิกรรมต่าง ๆ ของแบบฝึกหลงัจากที่ได้ศึกษาและท าความเข้าใจในแนวทาง 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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การวัดการประเมินผลงานนักเรียน โดยอาจารย์ 3 ท่าน 

อาจารย์ศุภโชค  ชุมสาย ณ อยุธยาอาจารย์พเิศษคณะมัณฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร และ

อาจารย์นัยนา วรรณรัตน์หัวหน้ากลุ่มสาระวชิาศิลปะฯ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในการตรวจผลงาน 
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ผลงานทศันศิลป์ของนักเรียนทีไ่ด้ศึกษาจาก 

แบบฝึกทกัษะด้วยตนเองทางทศันธาตุและองค์ประกอศิลป์สู่การสร้างงานทศันศิลป์ 
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