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คําสําคัญ :  ชุดการเรียนรู / ผลการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ 
  พรรณี  ทองสุกใส : การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ือง ทัศนธาตุสําหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 . 
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205 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุสงค คือ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู              
2)  เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75  3) เพื่อทดลองใชชุดการเรียนรู  4) เพื่อประเมินผล   
และปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกลู)  
อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  30  คน  ทดลองใชในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2549  จํานวน  
7  ชั่วโมง  เปนการวิจัยและพัฒนา  โดยใชแบบการทดลอง  One Group Pretest – Posttest Design  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม  ชุดการเรียนรู  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
เรื่องทัศนธาตุ  และแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังการใชชุดการเรียนรู    
การวิเคราะหขอมูล  ใชสถิติ  คารอยละ (%)คาเฉล่ีย  ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  t-test  แบบ  Dependent  
และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  ผลการวิจัยพบวา   
 1. นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรู โดยใหนักเรียนศึกษา        
หาความรูและฝกการปฏิบัติกิจกรรม 
 2. ชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้นประกอบดวย       
คํานํา  วัตถุประสงค  คูมือครู ประกอบดวย  คําชี้แจง  แผนการจัดการเรียนรู  ใบความรู  ใบงาน  และแบบทดสอบ  
คูมือนักเรียน ประกอบดวยใบความรู  ใบงาน  แบบทดสอบ  จํานวนชุดการเรียนรูมี  7  ชุด  คือ  1)  เร่ือง
ความหมาย  ทัศนธาตุ  2)  เร่ืองจุด  3) เร่ืองเสน  4) เร่ืองสี  5) เร่ืองรูปรางรูปทรง  6)  เร่ืองคาน้ําหนักออนแก     
7) เร่ืองพื้นผิว  คาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเทากับ  79.16 / 77.00  สูงกวาเกณฑ 75/75  ที่กําหนดไว   
 3. ในการทดลองใชชุดการเรียนรู  พบวา  นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู  มีความกระตือรือรน  
สามารถปฏิบัติกิจกรรม ศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง ตามขั้นตอนของชุดการเรียนรู โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ   
 4. ผลการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  กอนเรียนหลังเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และนักเรียนเห็นดวย        
ตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูโดยภาพรวมในระดับมาก  ซึ่งมีลําดับความเห็นดวยดังนี้  1) ดานประโยชน ในการเรียน  
นักเรียนเห็นดวยวา  ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียน  มีผลการเรียนดีขึ้น  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู  คนควา  ปฏิบัติกิจกรรม  และนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได  2) ดานบรรยากาศ
การจัดการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยวา   การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหบรรยากาศในการเรียน  สนุก  เกิดความมั่นใจ  
และกระตือรือรนในการเรียน   3) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนเห็นดวยวา  การเรียนดวยชุดการเรียนรู
ชวยใหปฏิบัติกิจกรรมเปนขั้นตอน  สนใจเรียนมากกวาการฟงครูอธิบาย  และรูจักการแกปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมได   
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 The purposes of this research were to: 1) study the fundamental data involving         
the learning package development, 2) develop a learning package on visual elements to meet   
the hypothetical criterion of 75/75, 3) implement the constructed learning package,                   
and 4) evaluate the outcome of the implementation and improve the learning package.        
The sample consisted of 30 fourth grade students of Wathachai School (Prachanukul)            
in Song Phee Nong district, Suphanburi province.The experiment was conducted within       
the period of 7 hours the second semester of the academic year 2006. This research design 
was one group pretest-posttest design. The instruments employed to collect data were an 
interview form, a questionnaire, a learning package on visual elements, the learning 
outcome test, and a questionnaire. The collected data were analyzed by the statistical 
means of percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis. 
 The findings were as follow:  
 1) The students and the persons concerned revealed the need for a learning package  
with features of both the knowledge enhancing students’ and practices 
 2) With regard to the feature, the learning package on visual elements was 
constructed to have the preface, the objectives, and 7 sets of learning topics, namely: 1) the meaning 
of visual elements, 2) the point, 3) the line, 4) the colour, 5) the shape and form, 6) the tone,         
and 7) the texture whereas the teacher’s manual accompanied was consisted                         
of the direction, the learning plans, the knowledge sheets and task sheets, and the student’s 
manual accompanied was consisted of the knowledge sheets, the worksheets                    
and the test questions. The efficiency of the learning package was found at the level              
of 79.16 / 77.00 higher than the hypothetical criterion of 75/75.  
 3) With regard to the implementation of the learning paPckage, the students 
revealed their enthusiasm and interest in learning with the learning package and that they 
were capable to be involved in the learning activities and perform self-directed learning with 
accurate steps of learning guided in the learning package whereas the teachers performed 
the role of a facilitator. 
 4) With regard to the outcome of the students learning the content of visual  
elements, the students’ achievement scores gained before and after the implementation       
of the learning package were significantly different at the statistical level of 0.05 whereas       
the scores gained after the implementation were found higher. Furthermore, the students 
revealed their positive opinions about the learning package at the high level  whereas aspects 
concerning the learning package were revealed as follows: with regard to the aspect             
of advantage, the students revealed that the learning package enabled them to understand 
the lessons better, improve better grades, behave in an acceptable manner; more responsible 
for learning, information researching, better performing learning activities and  practically 
apply knowledge from the learning package to their daily life, with regard to the aspect           
of learning atmosphere, the students mentioned favorable learning atmosphere with             
the enhancing atmosphere of pleasure, self-confidence and learning enthusiasm; and, with 
regard to the aspect of learning activities, the students agreed that the learning package was 
practical, easy to follow, more interesting than teacher’s instruction, and helpful                      
in self-directed method of problem-solving.  
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 ขอกราบขอบพระคุณ  นายชลิต  โพธ์ิพันธุ  ครูชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2   นายอภิชาต  ประทุมนันท  ครูตนแบบศิลปะ  และนางศรีอัมพร      
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นายฉลวย  วงษขวัญเมือง  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  ที่ใหความอนุเคราะห  อนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูล  ที่ใหความ
อนุเคราะหการทดลองใชเครื่องมือ  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและชวยจัดรูปแบบวิทยานิพนธ  
ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  และพี่ๆ  เพื่อน  และนองๆ  นักศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  ที่ใหความชวยเหลือ  แนะนํา  และเปนกําลังใจตลอดมา 
 ทายที่สุดผูวิจัยขอนอมระลึกถึงพระคุณของ  คุณพอพินิจ  ทองสุกใส  และคุณแมจรูญ  
ทองสุกใส  ซ่ึงเปนผูเล้ียงดู  วางรากฐาน  ตลอดจนใหการสนับสนุนการศึกษาผูวิจัยตลอดมา     
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 ดวยปญหาทางการศึกษาในทุกวันนี้  มีผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
อีกทั้งประเทศไทยเองไดเปล่ียนแปลงและเรงพัฒนาประเทศเพื่อใหทัน   ตอกระแสการเปลีย่นแปลง
ของสังคมโลกดวย  การพัฒนาประเทศในคร้ังนี้ก็ไดพัฒนาในหลายๆ  ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การปกครอง  ดานเทคโนโลยี  และดานการศึกษา  การพัฒนาทางดานการศึกษาเปนการ
พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยในชาติท่ีดีท่ีสุด  เพราะมนุษยท่ีมีการศึกษายอมสามารถถายทอด
และรับวิทยาการใหมๆ ท่ีทันตอเหตุการณท่ีเปล่ียนแปลงไปได  จากการพัฒนาระบบการศึกษา   
โดยการจัดปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยคร้ังนี้  ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุงใหผูเรียนมี
คุณภาพสูงท่ีสุด  เปนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  ท่ีข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญอยูสองประการ คือ     
เช่ือวาผูเรียนทุกคนเปนคนดี  มีศักยภาพสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  และประการที่สอง คือ เช่ือวา
ผูเรียนทุกคนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู  ใฝรู  ใฝเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2543:53-54)  ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545 ในหมวด 4 มาตราท่ี 22  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูสามารถพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
และในมาตราท่ี 22 กลาว  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   ในมาตราท่ี 24  (2) หลักสูตรสถานศึกษา
ควรพัฒนาใหเด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียนรู  เปรียบเสมือนเปนวิธีสราง
กําลังใจและ เราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียนใหไดมากท่ีสุด  มีความรูสูงสุดสําหรับผูเรียน    
ทุกคน ควรสรางความเข็มแข็ง  และประสบการณใหผูเรียน  และพัฒนาความมั่นใจ ใหเรียนและ
ทํางานอยางเปนอิสระและรวมใจกัน  ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสําคัญๆ  ในการอานออก
เขียนไดคิดเลขเปน   ไดขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารสงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น
และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และ (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดลอม ส่ือ การเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  
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ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  จากจุดมุงหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เปนหลักสูตรแกนกลางท่ีมี
โครงสรางยืดหยุนกําหนดจุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรู  ใหนักเรียนไดเรียนรูชวงช้ันละ  
3  ป  มุงเนนความสําคัญท้ังดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  
และความรับผิดชอบตอสังคม  โดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได    
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูตอง
คํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  วิธีการเรียนรู  ความสนใจ  และความสามารถของ
นักเรียนเปนระยะๆ  อยางตอเนื่อง  ซ่ึงการจัดการเรียนรูในแตละชวงช้ัน  ควรใชรูปแบบวิธีการท่ี
หลากหลายเนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกัน  
และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  นักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา  และเรียนรูไดจากส่ือการเรียนรู  
จากแหลงเรียนรูทุกประเภท  ท่ีมีอยูในทองถ่ิน  ชุมชนและแหลงอ่ืนๆ  เนนส่ือท่ีนักเรียนและครูใช
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  โดยครูสามารถจัดทําและพัฒนาส่ือการเรียนรู ข้ึนเอง  
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 ข : 21 – 23)  จะเห็นไดวาแหลงเรียนรูในชุมชนมี
ความสําคัญมากในการจัดการเรียนรู  เพ่ือสนองความตองการของทองถ่ิน  เปนการเรียนรูท่ียั่งยืนท่ี
นักเรียนสามารถนําความรูมาฝกปฏิบัติและใชในชีวิตประจําวันไดอยางตอเนื่อง  และหลักสูตร
การศึกษาข้ึนพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  เปนกลุมสาระ
การเรียนรู  ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษย  และศักยภาพพื้นฐานในการคิด  และการทํางาน (กรมวชิาการ 
2545 : 8)  

  จากสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมศิลปะ  ที่กลาวถึงความสําคัญของกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค                  
มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  สุนทรียภาพ  ความมีคุณคา  ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย  
ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรง   ท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา  
อารมณและสังคม  ตลอดจนนําไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอม  สงเสริมใหผูเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเอง  
และแสดงออกในเชิงสรางสรรค  พัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะการเห็นภาพรวม  การสังเกต
รายละเอียด  สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง  อันเปนพื้นฐานในการศกึษาตอหรือประกอบอาชีพได
ดวยการมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข  (กรมวิชาการ 
2545 : 1)  ศิลปะมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางมาก เพราะศิลปะมีสวนชวยเสริมสรางจิตใจของ
มนุษยใหสูงข้ึน ทําใหเกิดความรักความสามัคคีตอกัน งานศิลปะทําข้ึนเพื่อสนองความตองการทั้ง
ทางดานอารมณ  และจิตใจ ในขณะเดียวกันก็มีสวนชวยเสริมสรางสติปญญาดวย ความรูสึก    
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ทางดานความงามนับวาเปนธรรมชาติท่ีเกิดมากับมนุษยทุกคน จะมีความแตก-ตางกันในระดับมาก
นอยของการแสดงออก ดังนั้น จึงถือไดวาศิลปะกําเนิดข้ึนมาพรอมกับมนุษย   ชีวิตประจําวันของเรามี
ความสัมพันธใกลชิดกับงานศิลปะแขนงตาง ๆ ศิลปะเปนอาหารใจ กอความชุมช่ืนร่ืนรมย   แกชีวิต 
ฉะนั้น   ผูท่ีปรารถนาอาหารใจ  จําตองศึกษาหาความรูใน "รสของศิลปะ" หรือ   "สุนทรียรส" ซ่ึง
กอใหเกิดความรูสึกในความงามของศิลปะ นอกจาก "รสพระธรรม"   อันลํ้าเลิศแลว ศิลปะเปนทิพย
โอสถอีกขนานหน่ึงในการรักษาสุขภาพจิต ชวยใหชีวิตมีความสมบูรณยิ่งข้ึน สรางความออนโยนของ
จิตใจและสรางสรรคความเจริญทางปญญาดวย  (ศิลปะวิจารณ   2548 : 1 )   ดังนั้นจึงจําเปนตอง  
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรียนรูดานศิลปะ  รูอยางกวางขวางและตอเนื่อง  และจากการพิจารณา
ผลการเรียน  ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ของโรงเรียนวัดทาไชย
(ประชานุกูล) ไดกําหนดเปาหมายของผลการเรียนปการศึกษา 2547 ไวคือ นักเรียนตองไดผลการเรียน
เฉล่ียไมนอยกวารอยละ70 จากผลการเรียนของนักเรียนปการศึกษา 2547  พบวา  นักเรียนมีผลการ
เรียนรอยละ 64.42  ซ่ึงตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดอยูรอยละ  5.58   จากการประเมินผลการเรียนรู  พบวา
นักเรียนยังขาดความรูความเขาใจในสาระเกี่ยวกับพื้นฐานทางดานทัศนศิลปหรือความรูท่ัวไปทางดาน
ทัศนศิลป  เปนเร่ืองท่ีนักเรียนไมชอบเรียน  เรียนแลวไมเขาใจ  และนักเรียนยังนําความรูไปใชไมได  
ท้ังนี้สืบเนื่องมาจาก การขาดส่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสม และขาดส่ือท่ีชวยสนับสนุน  สงเสริมเราความ
สนใจของนักเรียนใหสนใจในเนื้อหาสาระพ้ืนฐานท่ีจําเปน  ของการเรียนสาระทัศนศิลป  อีกท้ัง
โรงเรียนยังขาดแคลนครูผูสอนในสาระการเรียนรูศิลปะ  ครูท่ีทําการสอนมีความรูความสามารถไม
ตรงกับสาระท่ีทําการสอน เปล่ียนครูผูสอนท่ีทําการสอนกลุมสาระศิลปะบอย  ครูผูสอนจํานวน 36 คน 
แตมีครูท่ีมีความรูทางดานทัศนศิลป  1  คน  จึงไมสามารถทําการสอนใหครบท้ัง  3  ชวงช้ัน  ท่ี
โรงเรียนไดทําการเปดการเรียนการสอนได   อีกท้ังการเรียนการสอนทางดานทัศนศิลป   ยังไมมีความ
ตอเนื่อง  ปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีสําคัญ  ท่ีสงผลกระทบตอผลการเรียนรู   ของนักเรียนใหต่ํากวา
เกณฑในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้จึงควรไดรับการแกไข ดวยใชส่ือชุดการเรียนรู  
จากปญหาผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียน  วัดทา
ไชย(ประชานุกูล)  ท่ีต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดคือต่ํากวารอยละ 70  ซึ่งไดแกปญหาโดยใชชุดการเรียนรู  ชุดการ
เรียนรูจะชวยทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคล  มีความรู
ความเขาใจดานเนื้อหาสาระ เพ่ิมมากข้ึน  แกปญหาของการขาดส่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสม  เราความสนใจ  
แกปญหาของการขาดแคลนครูผูสอนได  การใชชุดการเรียนรูเปนวิธีการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึง
ตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู
หลากหลายรูปแบบ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพนั้นตองใชส่ือการ
เรียนรูท่ีมีหลากหลายรูปแบบ  ในการเลือกส่ือการเรียนรูก็ตองเลือกใหสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู    
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และเลือกใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน   การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหสอดคลอง          
กับแนวทางการจัดการศึกษาตาม  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542               
ครูควรพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหนาสนใจยั่วยุนักเรียนใหอยากเรียนรู  อยากทดลองทําและเกิด
ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง  สื่อการเรียนการสอนนับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง              
ในกระบวนการเรียนการสอนท่ีชวยใหการถายทอดเนื้อหา  ความรู  และประสบการณตางๆ  จากครู
ไปยังนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  นักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาไดรวดเร็วและถูกตอง  
ทําใหการเรียนรูบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  สําหรับส่ือการเรียนการสอนนั้นมีมากมาย
หลายประเภท  เชนวิทยุ  โทรทัศน  แผนสไลด  ฟลมสตริป  เปนตน  สวนส่ือท่ีนักเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง  เชน  หนังสือ  บทเรียนสําเร็จรูป  ปายนิเทศ  ชุดการเรียนรู  แบบฝกทักษะ
ตางๆ  เปนตน   และชุดการเรียนรูเปนส่ือท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนา  เพื่อชวยในการปรับปรุง        
การจัดการเรียนรูใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  เพราะชุดการเรียนรูเปนส่ือ   
ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองชวยสงเสริมการศึกษารายบุคคล  นักเรียนสามารถเรียนรู   
จากชุดการเรียนรูไดโดยตรง  

   การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูเปนวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  เนื่องจากมีการสํารวจความตองการกอนการสราง  และพัฒนาชุดการเรียนรู  ท่ีตรงความ
ตองการของผูเรียน  ผูเรียนใชชุดการเรียนรูศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยมีครูเปนผูคอยใหการ
ชวยเหลือแนะนํา  ซ่ึงชุดการเรียนรูตองเปนชุดการเรียนรูท่ีดีมีประสิทธิภาพ   จึงจะใชแกปญหา        
ผลการเรียนท่ีต่ําและพัฒนาผลการเรียนใหสูงข้ึนได  ดังนั้นการแกปญหาของผลการเรียนท่ีต่ําในกลุม
สาระศิลปะเกี่ ยวกับความรูพื้นฐานทางด านทัศนศิลป   ของนักเรียนโรงเรียนวัดท าไชย                            
ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 4  ท่ีมีผลการเรียนต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด  จึงใชชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ 
เพราะมีเนื้อหาสาระที่นักเรียนจําเปนตองเรียนรูและนักเรียนสนใจ    เพื่อท่ีนักเรียนจะไดนําความรู  
จากการเรียนรู  ไปใชเปนพื้นฐานในการเรียน  ในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  อีกท้ังยังเปนการพัฒนา                 
ผลการเรียน  ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะใหสูงข้ึนไดอีกดวย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   

  จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  พบวา  หลักสูตรเปน
หลักสูตรท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย  สงเสริมใหสังคมไทยกาวไปสูสังคมความรู  ทันตอ
เหตุการณของสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  เปนสังคมแหงเศรษฐกิจ   การส่ือสารและ
เทคโนโลยี  หลักสูตรมุงเนนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ  
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ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู  และมีความรอบรู  สามารถใชการวิจัยแกปญหาการเรียนรู  โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน  และจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา  ทุกสถานท่ี  หลักสูตรการศึกษา       
ข้ันพื้นฐาน  กําหนดสาระการเรียนรูเปน 8  กลุมสาระ ดังนี้  กลุมสาระภาษาไทย  กลุมสาระคณิตศาสตร  
กลุมสาระวิทยาศาสตร  กลุมสาระสังคมศึกษา  กลุมศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา  
กลุมศิลปะ  กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุมสาระภาษาตางประเทศ  กําหนดใหกลุมสาระ
ศิลปะ  เปนกลุมสาระ  ท่ีสงเสริมพ้ืนฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางาน
อยางสรางสรรค  การจัดส่ือการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และหลักสูตรสถานศึกษา       
มุงสงเสริม    จัดส่ือท่ีใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  และสนองความตองการของผูเรียน  ควรมีความ
หลากหลาย  นาสนใจ  เขาใจไดงาย  กระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรู  เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง  
และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  การวัดและประเมินผล   ใชวิธีการท่ีหลากหลาย         
เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย  ท่ีเกี่ยวของกับชุดการเรียนรู  มีผูเสนอไวดังนี้ 
(Wittich and Shuller, อางถึงใน  จิตรา  คันธวงศ  2534 : 3) เสนอข้ันตอนในการพัฒนาชุดการสอน
ไว  9  ข้ัน  โดยแบงเปน  3  ระยะ  ดังนี้  ระยะแรก คือ  การกําหนด  1) กําหนดปญหา  2) วิเคราะห
สภาพแวดลอม  3) จัดระเบียบการจัดการ  ระยะท่ีสอง  คือ  การพัฒนา   1) กําหนดจุดมุงหมาย        
2) กําหนดวิธีการ  3) สรางแบบ  ระยะท่ี 3  1) ทดสอบแบบ 2  วิเคราะหผลการทดสอบ  3) นําไปใช
หรือพัฒนาปรับปรุง  สําหรับ  วิชัย  วงษใหญ (2525 : 189 – 193) เสนอข้ันตอนการผลิตชุดการสอน
ไวดังนี้  1) ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาท่ีจะนํามาสรางชุดการสอนอยางละเอียด  วาจะมุงเนนใหเกิด
การเรียนรูอะไรบางกับผูเรียน  แลวนํามาวิเคราะหแบงเปนหนวยการเรียน  2) เลือกท่ีจะทําชุดการ
สอนแบบใดโดยคํานึงถึงขอกําหนดวาผูเรียนคือใคร  จะใหอะไรกับผูเรียน  จะใหทํากิจกรรม
อยางไรและจะทําไดดีอยางไร  3) กําหนดหนวยการเรียนการสอนโดยประมาณเน้ือหาสาระท่ีจะ
ถายทอดความรู  แกนักเรียนโดยคํานึงถึงวาเปนหนวยท่ีนาสนุก  นาเรียนรู  หาส่ือการเรียนไดงาย  
พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียด  4) กําหนดความคิดรวบยอด  จะตองสอดคลองกับหนวย  และ
หัวเร่ืองโดยสรุปแนวความคิดสาระ  และหลักเกณฑท่ีสําคัญเพื่อเปนแนวในการจัดกิจกรรม         
การเรียนใหสอดคลองกัน  5) กําหนดจุดประสงคการเรียนใหสอดคลองกับความคิดรวบยอด       
โดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  6) การวิเคราะหงาน  โดยการนําจุดประสงคการเรียน  
แตละขอมาทําการวิเคราะหงานเพื่อหากิจกรรมการสอน  แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหเหมาะสม  7) เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน   ภายหลังจากท่ีเรานําจุดประสงคการเรียนแตละขอ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
6 

มาวิเคราะหงาน  เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการเรียนโดยคํานึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน  
วิธีดําเนินการเรียนการสอนตลอดจนติดตามผล  และประเมินผล  8) ส่ือการสอน  คือวัสดุอุปกรณ
และกิจกรรม  การเรียนท่ีครูและนักเรียนจะตองกระทําเพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู  9) การ
ประเมิน  คือ การตรวจสอบดูวาหลังการเรียนการสอนแลวไดมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงคการเรียนท่ีกําหนดไวหรือไม  จะวัดไดโดยวิธีใด  พยายามออกแบบการวัดผลใหผูเรียน
วัดและตรวจคําตอบเอง  10)  การทดลองชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ  เพื่อปรับปรุงให
เหมาะสมควรนําไปทดลองกับกลุมเล็กๆ  ดูกอนเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุง
แลวจึงนําไปทดลองกับเด็กท้ังช้ันหรือกลุมใหญ   บํารุง  ใหญสูงเนิน (2537 : 31 – 39)  ศึกษาเร่ือง  
การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง  เพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับการสอนทักษะการวิเคราะหวิจารณ
ของครูประถมศึกษา  ไดเสนอข้ันตอน  ในการพัฒนาชุดการเรียนรู  ดังนี้  1) เตรียมการในการศึกษา
คนควารวบรวมขอมูล  2) การสรางชุดการเรียนรู  3) ทดลองปรับปรุง  พัฒนา  และหาประสิทธิภาพ  
วนิดา  มนัสไพบูลย (2541 : 7) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อมุงสูความเปน
นักเรียนผูเช่ียวชาญสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลาวถึงข้ันตอนการพัฒนาชุดการ
เรียนรูไวดังนี้  1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานดวยการศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ              
ผลการศึกษาคนควาวิจัยนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายกรมสามัญ  ตลอดจน
รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  เพื่อกําหนดคุณลักษณะผูเรียน  ท่ีพึงประสงคและลักษณะ   
ท่ีควรนํามาดําเนินการ  2)  การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยการศึกษาจากตัวอยางแบบเรียนสําเร็จรูป
แบบฝกทักษะ  บทเรียนโปรแกรม  และรายงานผลการวิจัยพัฒนาส่ือในรูปแบบตางๆ  เพื่อกําหนด
รูปแบบองคประกอบ  และกิจกรรมหลักของชุดการเรียนรูดวยตนเอง  ตลอดจนกําหนดกรอบ       
ในการฝกทักษะ  3) การทดลองและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  3.1) ใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  อานบททวนในระหวางการเรียน  เร่ืองละ 2-3 คน  เพื่อตรวจสอบ
การใชภาษาและความสนใจของเร่ือง  ความยากงายของแบบฝกหัด  นําขอมูลมาปรับปรุงตลอดเวลา
การเรียน  3.2)  ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญดวยการเชิญศึกษานิเทศกงานแนะแนวทุกเขตการศึกษา  
ท่ัวประเทศ  ผู เช่ียวชาญในดานการพัฒนาส่ือ  และผูเช่ียวชาญในการวิจัย    มารวมประชุม
ปฏิบัติการ  เพื่ออานรางชุดการเรียนรูดวยตนเองทุกฉบับ  วิเคราะหและใหขอมูลเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและวางแผนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา   หทัยรัตน  อันดี (2544 : 66 – 77) ศึกษาเร่ือง         
การพัฒนาชุดการเรียนรูเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนประถมศึกษา  ไดเสนอ
ข้ันตอนการพัฒนาชุดการเรียนรู  ดังนี้  1) สํารวจความตองการและขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
ทองถ่ิน  2) สรางและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  3) ทดลองใชชุดการเรียนรู  4) ประเมินผล
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และปรับปรุงชุดการเรียนรู  และอัมพร  เต็มดี (2545 : 99 -121) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู
เ ร่ืองการอนุรักษแหลงทองเท่ียวในชุมชน   สําหรับนักเรียนประถมศึกษา   อําเภอสวนผ้ึง          
จังหวัดราชบุรี  ดังนี้  1) การศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน  2) การสรางและหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรู  3) การทดลองใชชุดการเรียนรู  4) การประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู   
ในการเลือกส่ือการสอนเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน  ใหไดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นผูสอน
จะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของส่ือการสอนแตละชนิด  ท่ีสําคัญคือตองเลือกใชใหเหมาะสม        
กับกระบวนการเรียนการรูนั้นๆ ดวย  ชุดการเรียนรู  เปนส่ือท่ีชวยในการปรับปรุงการเรียนการรู      
ใหมีผลการเรียนรูท่ีสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  เปนส่ือท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ตรงกับ
ความตองการของนักเรียน  ชวยสงเสริมการศึกษารายบุคคล  และยังเปนการพัฒนาผลการเรียนรูให
สูงข้ึนไดดวย  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อท่ีจะไดชุดการเรียนรู ท่ีมี
ประสิทธิภาพ    มาใชกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

 จากการศึกษากระบวนการดังกลาวขางตน  ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการพัฒนา    
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4  โดยมีกระบวนการพัฒนาดังตอไปนี้  1)  ศึกษาความตองการและขอมูล
พื้นฐาน  1.1) การศึกษาเอกสาร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  1.2)  การศึกษา
ความตองการและเนื้อหาของผูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  2)  การพัฒนาชุดการเรียนรู  
2.1) ชุดการเรียนรูฉบับราง  ประกอบดวย   คํานํา  วัตถุประสงค  คูมือครู ( ประกอบดวย       
แผนการเรียนรู  ใบความรู  ใบงานสําหรับครู แบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ)  แบบสังเกต
พฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรู  และแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมใบงาน  คูมือนักเรียน 
(ประกอบดวย  ใบความรู    ใบงาน  แบบทดสอบ  2.2)  ประเมินชุดการเรียนรูโดยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 2.3)  ปรับปรุงแกไข  2.4)  นําไปหาคาประสิทธิภาพ  E1 / E2  แลวนําไปปรับปรุงแกไข  
3)  ทดลองใชชุดการเรียนรู  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  
อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  30  คน  และ 4)  ประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู
ท่ีพัฒนาขึ้น  โดยประเมินดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ความสามารถในการแสวงหาความรู  
และความคิดเห็นของนักเรียน  ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังแผนภาพที่  1  
หนา  8 
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ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  พัฒนาชดุการเรียนรู  ทดลองการใช 
ชุดการเรียนรู  

ประเมินผลและ
ปรับปรุงการแกไช
ชุดการเรียนรู 

 1.  ทดสอบกอนใช  
    ชุดการเรียนรู 

 2. ทดลองใชชุดการ  
เรียนรูกับนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดทาไชย  
จํานวน  30  คน  

   เพื่อหาคาประสิทธิภาพ   
   E1 E2   
   แบบ Field  Tryout 

3.  ทดสอบหลังใช           
     ชุดการเรียนรู 
 

1. ผลการเรียนรู       
เร่ืองทัศนธาตุ 

2. ความคิดเห็นที่มตีอ
ชุดการเรียนรู 

 
 
 

ชุดการเรียนรูฉบับราง
ประกอบดวย 

1. คํานํา 
2. วัตถุประสงค 
3. คูมือครู 

ประกอบดวย 
-  แผนการ

จัดการเรียนรู 
- ใบความรู 

4. คูมือนักเรียน 
ประกอบดวย    
ใบความรู  ใบงาน 
แบบทดสอบ 

 
ประเมินชุดการเรียนรู
โดยผูเชี่ยวชาญ  
ตรวจสอบหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง 
(IOC)   

 
หาประสิทธิภาพ
รายบุคคล E1 E2 แบบ
(Individual Tryout) 
 

ปรับปรุงแกไข 
 

หาคาประสิทธิภาพ
แบบกลุมยอย ( Small 

Group Tryout) 
 

ปรับปรุงแกไข 

  1.  วิเคราะหหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  
กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ สาระการ
เรียนรูทัศนศิลป 

  2.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา   
งานวิจัยที่เก่ียวของกับ
ชุดการเรียนรู 

  3.  ศึกษาความตองการ
ดานเน้ือหาสาระ  
รูปแบบของชุดการ
เรียนรู และความ
คิดเห็นของผูเรียน
หลังเรียนดวยชุดการ
เรียนรู  จากผูที่
เก่ียวของกับการ
พัฒนาชุดการเรียนรู 
- สําภาษณ ความ
คิดเห็น             
ความตองการ    
การพัฒนา            
ชุดการเรียนรู              
กับผูเชี่ยวชาญ         
ดานชุดการเรียนรู 

- สอบถาม ความ
ตองการพัฒนาชุด
การเรียนรู  
ครูผูสอนวิชาศิลปะ   

- สอบถามความ
ตองการชุดการ
เรียนรูของ  
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 

- สอบถามความ
คิดเห็นนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปที 4  
หลังการใช           
ชุดการเรียนรู   

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดทางทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 
 

การประเมิน ปรับปรุงแกไข 

ชุดการเรียนรู 
ฉบับสมบูรณ 

ไมผาน 

ผาน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับการพฒันาชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 2.  เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75 
 3.  เพื่อทดลองใช  ชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 4 
 4.  เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียน    
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ในดานผลการเรียนรู และความคิดเห็นที่มีตอชุดการเรียนรู 
 
คําถามในการวิจัย 
 1.  ขอมูลพื้นฐานท่ีเกีย่วกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มีอะไรบาง  และเปนอยางไร 
 2.  ชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ  75/75หรือไม 
 3.  การทดลองใชชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนกัเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 4              
มีการดําเนนิการอยางไร 
 4.  ผลการเรียนรูของนกัเรียน  กอนเรียนและหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ        
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  แตกตางกันหรือไม  และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ      
ชุดการเรียนรูเปนอยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ  75/75 
 2. ผลการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  แตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนของโรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 
2549  จํานวน  60 คน  
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 2.  กลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนของโรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 
2549  ท้ังหมด  30 คน   
 3.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

1.1  ตัวแปรตน  คือ ชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ   
1.2  ตัวแปรตาม   

1.2.1 ผลการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4   
1.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรู 

 4.  สาระการเรียนรู   ในสาระการเรียนรูทัศนศิลป   เปนสวนหนึ่งในกลุมสาระ            
การเรียนรูศิลปะ  ของช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  
เร่ืองทัศนธาตุ  ประกอบดวยหนวยยอย  2  หนวย หนวยยอยที่ 1  เร่ืองทัศนธาตุ  หนวยยอยท่ี 2  
เร่ืองทัศนธาตุสรางสรรค   
   5.  ระยะเวลาดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรู   ทําการทดลองใชชุดการเรียนรู       
ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2549  ระหวาง  13  พฤศจิกายน 2549  ถึง 28  ธันวาคม 2549  ใชเวลา
ในการทดลองท้ังหมด  7  ช่ัวโมง  โดยทําการจัดการเรียนรู  7  สัปดาห 
 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 
  

 1.  ชุดการเรียนรู  หมายถึง ส่ือการเรียนรูประเภทเอกสาร  ท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนเพื่อ            
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระทัศนศิลป  เร่ืองทัศนธาตุ     
ชุดการเรียนรูประกอบดวย  คํานําวัตถุประสงค  คูมือครู  ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู  
จุดประสงคการเรียนรู  ชุดการเรียนรูแบงเปนชุด  7  ชุด  คือ 1) ชุดท่ี 1  เร่ืองความหมายทัศนธาตุ   
2) ชุดที่ 2 เร่ืองจุด  3)  ชุดที่ 3  เร่ืองเสน  4)  ชุดท่ี  4  เร่ืองสี  5)ชุดท่ี 5  เร่ืองรูปรางรูปทรง 6) ชุดท่ี 6  
เร่ืองน้ําหนักออนแก 7) ชุดท่ี  7 เร่ืองพื้นผิว) กิจกรรม  ส่ือ  การวัดและประเมินผล  เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล  และบันทึกผลหลังการเรียน)  ใบความรูสําหรับครู  แบบสังเกตพฤติกรรมการศึกษา   
ชุดการเรียนรู  และแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมใบงาน  คูมือนักเรียน  ประกอบดวย  ใบความรู     
ใบงาน  แบบทดสอบ 
 2.การพัฒนาชุดการเรียนรู  หมายถึง  กระบวนการสรางส่ือเอกสารสําหรับใช
ประกอบการจัดการเรียนรูของครู  เพื่อใหนักเรียนท่ีไดเรียนรูมีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน  ชุดการเรียนรูนี้
ไดผานการทดลองใชและปรับปรุงประสิทธิภาพกอนนํามาใชสอนจริง  โดยดําเนินการสรางตาม
ข้ันตอน    4  ข้ัน  ดังนี้  ข้ันตอนท่ี  1  วิจัย  (Research)  :  ศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน  
ข้ันตอนท่ี 2  พัฒนา (Development) : การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  ข้ึนตอนท่ี 3  วิจัย  
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(Research)  : ทดลองใชชุดการเรียนรู  ข้ันตอนท่ี  4  พัฒนา (Development) : การประเมินผล       
และปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 
 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  หมายถึง  คุณภาพของชุดการเรียนรูตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว  75/75  ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

 75  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละ  75  ของคะแนนท่ีนักเรียนทําได                   
จากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
  75  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละ  75  ของคะแนนท่ีนักเรียนทําได                  
จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 ทัศนธาตุ  หมายถึง  ปจจัยท่ีมีตอการรับรู ใหความรูสึก  อารมณ  และสัมผัสไดทาง
สายตา  ไดแก  จุด  เสน  สี  รูปรางรูปทรง  น้ําหนักออนแก   และพ้ืนผิว 

 ผลการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  หมายถึง คะแนนความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับเร่ืองทัศนธาตุ  
ในเร่ือง   ความหมายทัศนธาตุ   จุด   เสน   สี   รูปรางรูปทรง   น้ําหนักออนแก   และพื้นผิว               
โดยสามารถทําการวัดผลและประเมินผลไดจากการทําแบบทดสอบ     

 ความคิดเห็นท่ีมีตอชุดการเรียนรู  หมายถึง  การแสดงออกทางความรูสึกนึกคิด         
ของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  เกี่ยวกับดานบรรยากาศการเรียนรู  ดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู  ดานประโยชนในการเรียน  ท่ีไดรับจากการเรียน  ดวยชุดการเรียนรูโดยประเมิน        
จากแบบสอบถามความคิดเห็น 

 นักเรียน  หมายถึง  ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ของโรงเรียน     
วัดทาไชย(ประชานุกูล)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา  2549   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 4  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี  และรายงานการวิจัยเร่ืองท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางการวิจัย  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ            
สาระทัศนศิลป 
  2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดทาไชย 
  3. ความรูท่ัวไปเร่ืองทัศนธาตุ 
  4. ชุดการเรียนรู 
  5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระทัศนศิลป 

  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ  
ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนท้ังดานความรู  ทักษะ/กระบวนการ
คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม  และมีสาระการเรียนรูเปนกระบวนการกําหนดองคความรูท่ีเปน
เนื้อหาสาระครอบคลุมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท้ัง  12  ป  ซ่ึงสถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูให
ครบ  8 กลุมในทุกชวงชั้น โดยจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู และระดับ
พัฒนาการของผูเรียน 

1. หลักการเพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัด
การศึกษาของประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไวดังนี้ 
  1.  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล  
  2.  เปนการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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 3.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชวีิต โดยถือวา 
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 4.  เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระ เวลา และการจดัการเรียนรู 
 5.  เปนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 

2. จุดหมาย  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 
จึงกําหนดจุดหมาย   ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดังตอไปนี้ 
 1.  เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 
 2.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 
 3.  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด 
วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
 4.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด 
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต 
 5.  รักการออกกําลังกาย ดแูลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีด ี
 6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 
 7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภมิูใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดม่ัน
ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
 9.  รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม          

3. โครงสราง  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐาน   
การเรียนรู  ท่ีกําหนดไวใหสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา     
จึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
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  1.  ระดับชวงช้ัน  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน ดังนี้ 
 ชวงช้ันท่ี  1  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1–3 
 ชวงช้ันท่ี  2  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4–6 
 ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–3 
 ชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4–6 
  2.   สาระการเรียนรู  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย        
องคความรู ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรม  
ของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังนี้  1)  ภาษาไทย  2)  คณิตศาสตร 3) วิทยาศาสตร  4) สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  5)  สุขศึกษาและพลศึกษา  6)  ศิลปะ  7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8)  ภาษาตางประเทศ 
    สาระการเรียนรูท้ัง  8  กลุมนี้ เปนพื้นฐานสําคัญท่ีผูเรียนรูทุกคนตองเรียนรู   
โดยอาจจัดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมท่ีสอง 
ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
เปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการ
ทํางานอยางสรางสรรค 
    เ ร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูไวในสาระการเรียนรูกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะ กลุมวิทยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 
    กลุมภาษาต างประเทศ  กําหนดให เ รียนภาษาอังกฤษทุกชวง ช้ัน  สวน
ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ สามารถเลือกจัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม 
    หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวน       
ท่ีจําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับสวนท่ีตอบสนองความสามารถ         
ความถนัดและความสนใจของผู เรียนแตละคนนั้น สถานศึกษาสามารถกําหนดเพ่ิมข้ึนได             
ใหสอดคลองและสนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
  3.   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   เปนกิจกรรมที่จัดใหผู เ รียนไดพัฒนาความสามารถ    
ของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง  8  
กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมท่ีเลือกดวย
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ตนเองตามความถนัด  และความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาท่ีสําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวม
ของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปน
แนวทางหนึ่งท่ีจะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม                
มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม  ซ่ึงสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย             
มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
      3.1  กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน 
เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพ  
ท่ีดี ซ่ึงผูสอนทุกคนตองทําหนาท่ีแนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเอง 
สูโลกอาชีพและการมีงานทํา 
       3.2  กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร 
ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
  4.  มาตรฐานการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดมาตรฐานการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ท่ีเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ซ่ึงกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ 
       4.1  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
      4.2  มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน  เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบในแตละชวงช้ัน คือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 และช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 และ 6 
                มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดไวเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค  
เพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู       
ท่ีเขมขนข้ึนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได
การจัดหลักสูตร  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหลักสูตรท่ีกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการ
พัฒนาผูเรียน ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  สําหรับผูเรียนทุกคน              
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ทุกกลุมเปาหมาย สามารถปรับใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
   หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสถานศึกษานําไปใชจัดการเรียนรูในสถานศึกษาน้ัน 
กําหนดโครงสรางท่ีเปนสาระการเรียนรู จํานวนเวลาอยางกวาง ๆ มาตรฐานการเรียนรูท่ีแสดง
คุณภาพผูเรียนเม่ือจบ  12  ป และเม่ือจบการเรียนรูแตละชวงช้ันของสาระการเรียนรูแตละกลุม 
สถานศึกษาตองนําโครงสรางดังกลาวนี้ ไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพ
ปญหา ความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ท้ังนี้ สถานศึกษา
ตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
   นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติม เปนหนวยการเรียนรู
รายวิชาใหม ๆ รายวิชาท่ีมีความเขมข้ึนอยางหลากหลาย ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสนใจ ความตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล โดยเลือกสาระการเรียนรูจาก 8  กลุม 
ในชวงช้ันท่ี 2ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4–6   
   ชวงช้ันท่ี  1  และ 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 และปท่ี 4-6 การศึกษาระดับนี้เปน
ชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ  หลักสูตรท่ีจัดข้ึน  มุงเนนใหผู เ รียนพัฒนาคุณภาพชีวิต
กระบวนการเรียนรูทางสังคม ทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห 
การติดตอส่ือสาร และพื้นฐานความเปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลท้ังในรางกาย 
สติปญญา อารมณ สังคมและวัฒนธรรม 
 
การจัดเวลาเรียน 
   ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละช้ันป ท้ังการ
จัดเวลาเรียน ในสาระการเรียนรู 8 กลุม และรายวิชาท่ีสถานศึกษาจัดทําเพิ่มเติม รวมท้ังตองจัดใหมี
เวลาสําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม 
   ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียน
วันละประมาณ 4-5 ช่ัวโมง การจัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทย และคณิตศาสตรอาจใชเวลาลดลง 
เหลือประมาณรอยละ 40 ของเวลาเรียนในแตละสัปดาห โดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตรมากข้ึน 
สําหรับการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร แมเวลาเรียนจะลดลง ยังคงตองฝกฝน ทบทวนอยู    
เปนประจํา เพื่อพัฒนาทักษะข้ันพื้นฐานในระดับท่ีสูงข้ึน ดังนั้น สถานศึกษา จะมีเวลาอยางเพียงพอ
ใหเด็กมีโอกาสเลน ทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและปฏิบัติงานตาง ๆ โดยตองจัดเวลาเรียนในแตละ
กลุมสาระและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประมาณรอยละ 20 สวนเวลาท่ีเหลือ สถานศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสม 
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   การจัดเวลาเรียนดังกลาวขางตน เปนแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาในระบบ
สถานศึกษา สวนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ใหพิจารณายืดหยุน
เวลาเรียนตามสถานการณและโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูได 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ความสําคัญ 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมใหมีความคิด  
ริเร่ิมสรางสรรค  มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  สุนทรียภาพ  ความมีคุณคา  ซ่ึงมีผลตอ
คุณภาพชีวิตมนุษย  ดังนี้  กิจกรรมศิลปะสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน  โดยตรงท้ังดาน
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณและสังคม  ตลอดจนนําไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอม  สงเสริมให
ผูเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเอง  และแสดงออกในเชิงสรางสรรค  พัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะ  
การเห็นภาพรวม  การสังเกตรายละเอียด  สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง  อันเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได  ดวยการมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  สามารถทํางาน
รวมกันไดอยางมีความสุข 
 
วิสัยทัศน 
 การเรียนรูศิลปะ  มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  การคิดท่ีเปนเหตุเปนผล
ถึงวิธีการทางศิลปะ  ความเปนมาของรูปแบบ  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และรากฐานทางวัฒนธรรม  
คนหาวาผลงานศิลปะส่ือความหมายกับตนเอง  คนหาศักยภาพ  ความสนใจสวนตัว  ฝกการเรียนรู  
การสังเกตท่ีละเอียดออนอันนําไปสูความรัก  เห็นคุณคาและเกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ
และส่ิงรอบตัว  พัฒนาเจตคติ  สมาธิ  รสนิยมสวนตัว  มีทักษะ  กระบวนการ  วิธีการแสดงออก  
การคิดสรางสรรค  สงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงบทบาทของศิลปกรรมในสังคม  ในบริบทของ
การสะทอนวัฒนธรรมท้ังของตนเองและวัฒนธรรมอ่ืน  พิจารณาวาผูคนในวัฒนธรรมของตนมี
ปฏิกิริยาตอบสนองตองานศิลปะ  ชวยใหมีมุมมองและเขาใจโลกทัศนกวางไกล  ชวยเสริมความรู  
ความเขาใจ  มโนทัศนดานอ่ืนๆ  สะทอนใหเห็นมุมมองของชีวิต  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
การปกครอง  และความเช่ือ  ความศรัทธาทางศาสนา  ดวยลักษณะธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ  การเรียนรู  เทคนิค  วิธีการทํางาน  ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระ          
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ทําใหผู เ รียนไดรับการสงเสริม   สนับสนุนใหคิดริเ ร่ิม   สรางสรรคดัดแปลง   จินตนาการ                  
มีสุนทรียภาพ  และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเสริมสรางใหชีวิตมนุษยเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน      
ชวยใหมีจิตใจท่ีงดงาม  สมาธิท่ีแนวแน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  มีความสมดุล  เปนรากฐาน
ของการพัฒนาชีวิตท่ีสมบูรณ   เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติโดยสวนตน             
และสงผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม 
 สาระท่ี 1 : ทัศนศิลป 

  มาตรฐาน ศ 1.1 : สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ ความคิดสรางสรรค 
และวิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอด ความรูสึก ความคิด ตองานศิลปะอยาง
ช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  มาตรฐาน ศ 1.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 สาระท่ี 2 : ดนตรี 

  มาตรฐาน ศ 2.1 : เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค  วิ เคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคา ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ช่ืนชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
  มาตรฐาน ศ 2.2 : เขาในความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
เห็นคุณคาของดนตรี ท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 สาระท่ี 3 : นาฏศิลป 

  มาตรฐาน ศ 3.1 : เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ช่ืนชม   และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
  มาตรฐาน ศ 3.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม 
เห็นคุณคาของนาฏศิลปท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระทัศนศิลป 
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 ศ. 1.1.1  ส่ือความคิดจินตนาการ  ความรูสึก  ความประทับใจ  ดวยวิธีการตางๆ  อยางม่ันใจ 
 ศ. 1.1.2  สํารวจ  ทดลองสรางสรรคงานทัศนศิลป  คิดริเร่ิมสรางสรรค  ใช  ทัศนธาตุ  
โดยใชเทคนิควิธีการใหมๆ  ในการสรางงานทัศนศิลปตามความประทับใจ 
 ศ. 1.1.3  เลือกใชวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรมทัศนศิลปไดอยางเหมาะสม  ปลอดภัย  
และมีความรับผิดชอบ 
 ศ. 1.1.4  แสดงออกถึงความรูสึกในการรับรูความงาม  ดวยวิธีการตาง  ๆ ตามความสนใจ 
 ศ. 1.1.5  แสดงความคิดเห็น  อธิบายความหมายของ  งานทัศนศิลป  ทัศนธาตุ           
และความงามของศิลปะ 
 ศ. 1.1.6  นําความรูและวิธีการทางทัศนธาตุไปใชกับ  กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ         
และชีวิตประจําวันได 
 ศ. 1.2.1  รูความเปนมาและความสําคัญของศิลปะในทองถ่ินและศิลปะไทย 
 ศ. 1.2.2  พึงพอใจและยอมรับในภูมิปญญาของการสรางงานทัศนศิลป  การสืบทอดการ
ทํางานศิลปะ  ท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน   ภูมิปญญาไทยและสากล 

4. การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระทัศนศิลป 

   หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ไดกําหนดสาระการเรียนรู
ทัศนศิลป   ไวในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ซ่ึงจัดใหมีมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐาน  การเรียนรูชวงช้ัน  สาระการเรียนรูชวงช้ัน  สาระการเรียนรูรายป  ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังรายป  และกําหนดใหสถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระ  เวลา  ใหสอดคลองกับบริบทและ
วิสัยทัศนของโรงเรียน  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีจิตใจท่ีงดงาม  มีสมาธิ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต      
มีความสมดุล ท่ีเปนรากฐานของการพัฒนาชีวิตท่ีสมบูรณ   สาระทัศนศิลปเปนสาระท่ีมีท้ัง
ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  การจัดการเรียนการรูท่ีเปนพื้นฐานดานความรู  ดานทักษะ  ในการคิด  
การทํางาน และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 14) จากรายงาน 
“การสังเคราะหรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูของครูตนแบบ” ไดกลาววา  การจัดกระบวนการ
เรียนรู  ตามกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  มุงสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเปนผูใชและพัฒนา
กระบวนการคิดสรางสรรค  การคิดจินตนาการ  แสวงหาความรูดวยตนเอง  โดยใหรูจักแสวงหา
ความรูและประสบการณจริง  ปฏิบัติจริง  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูอยางเพียงพอ   
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และเกิดการเรียนรูอยางหลากหลายท้ังในหองเรียน  นอกหองเรียนและนอกสถานศึกษา 
  นงเยาว  เข็มเล็ก (2539 : 29)  หลักสําคัญในการสอนศิลปศึกษาในโรงเรียนประถม

นั้น  ผูเรียนควรมีโอกาสแสดงออกอยางอิสระในการคิดและการปฏิบัติ  เพื่อสงเสริมใหมีพัฒนาการ
รอบตัว  เชน  ทางสติปญญา  รางกาย  อารมณ  และสังคม  วิธีการสอนควรคํานึงถึงพื้นฐานความรู
และประสบการณท่ีแตกตางระหวางบุคคล  และการสอนควรเนนถึงวิธีการแกปญหา  สามารถนํา
ความรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

  เกสร  ธิตะจารี (2542 : 10)  ไดกลาวถึงการเรียนการสอนศิลปศึกษา  วาการสอนวิชา
ศิลปศึกษาก็เหมือนกับการสอนวิชาอ่ืนๆ  แตการฝกปฏิบัติจะมากกวาทฤษฎี  เพราะผลงานท่ีทํา
ออกมาจะสะทอนวาผูเรียนเขาใจบทเรียนมากนอยเพียงไร  การสอนศิลปศึกษาผูสอนตองมีส่ือ
ประกอบการสอนท้ังท่ีเปนของจริงและผลงานตัวอยางท่ีชัดเจน  และมีคุณภาพ  ดังนั้นการเตรียมส่ือ
ตัวอยางประกอบการสอนจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ  ในการสอนศิลปะ  ยิ่งมีตัวอยางส่ือมากเพียงไร  ผูเรียน
ก็จะไดรับประสบการณการเรียนรูมากข้ึน  ศิลปศึกษาท่ีสอนอยูในโรงเรียน  จะมีท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติควบคูกันไป  ทฤษฎีจะเกิดเปนขอมูลนําไปสูการปฏิบัติ  แตการปฏิบัติอาจจะไม
สอดคลองกับทฤษฎี  เปนเพราะศิลปะจะเกี่ยวของกับกระบวนการคิด  การจินตนาการและการคิดริเร่ิม
สรางสรรค  ท่ีทําใหผลงานท่ีสรางสรรคออกมาไมคงท่ี  แตเปนกิจกรรมท่ีข้ันตอนการทํางานตายตัว
และเปนระบบ  ผลงานท่ีออกมาก็จะเปนทํานองเดียวกันจะแตกตางอยูท่ีความประณีตละเอียดออน
ของงาน 
  มะลิฉัตร  เอ้ืออานันท (2545 : 19-20) ไดใหขอเสนอในการจัดขอบขายสาระ
ทัศนศิลป     ไดวา  สาระทางศิลปะในระยะแรกๆ  ของเด็กนั้นนาท่ีจะเรียนรูกับส่ิงรอบๆ  ตัวส่ิงใกล
ตัวเด็กเปนสําคัญ  ใหเด็กไดรูไดเห็นวา  ถามองหาเราก็จะไดเห็นวาศิลปะน้ันมีอยูรอบตัวและทาง
กลับกัน  คุณสมบัติทางการเห็น  เสน  สี  รูปราง  รูปทรงพื้นผิว  และแสงเงา  นั้น  สามารถมองเห็น
ในทุกส่ิง แมมิใชผลงานศิลปะเราสามารถมองเห็นความงามของ  เสนสาย  สีรูปรางในธรรมชาติ  
ฯลฯ   เพียงตัวอยางของขอบขายท่ียกในจุดนี้  ก็สามารถมองเห็นแลววา  เนื้อหาสาระความรูและ
กิจกรรม  สามารถคล่ีออกไปจากขอบขายนี้มากมายเพียงไร  อยาลืมวาถาทานเปดโอกาสใหส่ือการ
เรียนมีความหลากหลายมิใชติดยึดอยูกับผลงานวิจิตรศิลปเทานั้น  โอกาสผูเรียนจะไดสัมผัสกับการ
รูคิด  จิตสํานึก  คุณคา    ศีลธรรม  จริยธรรม  ยอมเกิดข้ึนไดโดยไมยากเน่ืองจากสาระในดานศิลปะ
สําหรับเด็กในวัยประถมศึกษานั้นนาจะอยูในขอบขายของการรับรูและฝกการสังเกตเปนหัวใจ    
แตก็ตองไมลืมคํานึงถึงความตองการของหลักสูตรรวมกันไปดวย  คือตองไมลืมวาในสาระท่ีเรียนรู
นั้นจะตองสะทอนความรูท้ังสามพิสัย  ความคิดหรือสติปญญาคุณธรรม  หรือสุนทรียภาพ  และ
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พัฒนาการทางดานทักษะ  การกระทํา  รวมท้ังยังตองเห็นคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของ
ตนเองและของผูอ่ืน  และมีวินัยทัศนตอความเจริญกาวหนาของวิทยาการตางๆ  อีกดวย 

 สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระทัศนศิลป  ระดับ
ประถมศึกษา   เปนการจัดการเรียนรู ท่ี คํานึงถึงพื้นฐานความรูและประสบการณ   พัฒนา
กระบวนการคิดสรางสรรค  การคิดจินตนาการ  แสวงหาความรูดวยตนเอง  มองเห็นความงามของ  
เสนสาย  สีรูปรางในธรรมชาติ  นําความรูท่ีไดรับไปใชแกปญหา  สรางสรรคในการทํางาน  และ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดทาไชย 
 ขอมูลโรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  อําเภอสองพี่นอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 
 
ขอมูลท่ัวไป 
 โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  เลขท่ี 219 หมู 2   ตําบลหัวโพธ์ิ อําเภอสองพี่นอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี     สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา  ข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  

 
ปรัชญา 

 ปญญา  นรานํ  รตนํ  (ปญญาเปนรัตนของนรชน) 
 
วิสัยทัศน 

            ภายในป  2551 โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  มุงจัดส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู  
พัฒนาครูสูมืออาชีพ  บริหารจัดการอยางมีระบบ  ชุมชนรวมจัดการศึกษา  ใชภูมิปญญาทองถ่ิน  
เรียนรูดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม   คุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษา  ภูมิใจในความเปนไทย  ปฏิบัติตนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ  และโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

 
พันธกิจ 

1. จัดหลักสูตรใหกับนักเรียนต้ังแตช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
22 

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามนโยบาย  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต  2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ 
4. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 
5. บริหารจัดการอยางมีระบบ 
6. จัดสภาพแวดลอม  สะอาด  รมร่ืน  สวยงาม  และเอ้ือตอการเรียนรู 
7.   จัดทํารายงานการจัดการศึกษาตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนทุกป

การศึกษา 
 
เปาหมายการพัฒนา 

  1.  นักเรียนรอยละ  80  ไดรับการพัฒนาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 
 2.  นักเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  มีความสามารถใช 

คอมพิวเตอรไดตามศักยภาพ 
 3.  ครูทุกคนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูตามหมวด 4  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ  พ.ศ.2542 
 4.  มีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนอยางเพียงพอ 
 5.  ผูปกครอง  ชุมชน และองคกรในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 6.  โรงเรียนจัดทํารายงานการจัดการศึกษาตอสาธารณชนปละ  1  คร้ัง 

ตารางท่ี  1   จํานวนนักเรียนในสถานศึกษาจําแนกตามเพศและระดับช้ัน  (ขอมูล 2548) 
เพศ 

ระดับช้ัน 
ชาย หญิง 

รวม 

อนุบาล 52 47 99 
ประถมศึกษา 205 174 379 
มัธยมศึกษา 111 122 233 

จํานวนนักเรียนท้ังหมด 368 343 711 
 

 จํานวนบุคลากร  จํานวนผูบริหาร  มีผูอํานวยการ 1  คน  รองผูอํานวยการ  2  คน  
จํานวนครูผูสอน(ขาราชการ)  29  คน  พนักงานของราชการ 3 คน  
 อัตราสวนครู :  นักเรียน  1 : 20    คน 
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ตารางท่ี  2  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกลู) 
                  (เวลาเรียน / ช่ัวโมง/ป) 

ชวงช้ันท่ี  1 ชวงช้ันท่ี  2 ชวงช้ันท่ี  3 
กลุมสาระ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. ภาษาไทย 280 280 280 200 200 200 120 120 120 
2. คณิตศาสตร 200 200 200 200 200 200 120 120 120 
3. วิทยาศาสตร 80 80 80 120 120 120 120 160 160 
4. สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 200 200 200 
5. สุขศึกษา  พลศึกษา 80 80 80 80 80 80 120 80 80 
6. ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 120 120 120 
8. ภาษาตางประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 120 120 
9. กิจกรรมพฒันาผูเรียน 80 80 80 80 80 80 200 200 200 

รวม 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200
  
 จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  ระดับประถมศึกษา   เทากับ 1,000 ช่ัวโมง      
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เทากับ  1,200 ช่ัวโมง 
 
ตารางท่ี  3  โครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระศิลปะ  (เวลาเรียน / ช่ัวโมง/ป) 
 

ชวงช้ันท่ี  1 ชวงช้ันท่ี  2 ชวงช้ันท่ี  3 
กลุมสาระ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

สาระทัศนศิลป 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
สาระดนตรีและสาระนาฎศิลป 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

รวม  80 80 80 80 80 80 80 80 80 
 

หนวยการเรียนรู 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  สาระการเรียนรูทัศนศิลป  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  หนวยการ
เรียน 4  หนวย  เวลา  40  ช่ัวโมง 
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ตารางท่ี  4  หนวยการเรียนรู  สาระการเรียนรูทัศนศิลป 
 

หนวยการเรียนรู ช่ือหนวยการเรียนรู เวลา(ช่ัวโมง) 

1 
ความรูทางดานศิลปะ 
-  ศิลปะกับธรรมชาติ 
-  ทัศนธาตุ 
-  ทัศนธาตุสรางสรรค 

(12) 
2 
7 
3 

2 
ทักษะพื้นฐาน 
- เทคนิควิธีการ 
- วัสด ุ อุปกรณ 

(4) 
2 
2 

3 
สนุกกับการสรางสรรค 
- สรางสรรคงานประดษิฐ 
- จินตนาการกับเสนสี 
- ปนสรางสรรคเร่ืองราว 
- หลอสวยดวยสรางสรรค 

(20) 
5 
5 
5 
5 

4 
เรียนรูจากทองถ่ิน 
-  ศิลปะทองถ่ิน 

(4) 
4 

  
 สรุป  จากหนวยการเรียนรู  ผูวิจัยไดนําหนวย  ท่ี  1 ช่ือหนวยความรูทางดานศิลปะ                
เร่ืองทัศนธาตุ  ซ่ึงมีจํานวนช่ัวโมงการจัดกจิกรรมการเรียนรู  7  ช่ัวโมง  มาจัดทําชุดการเรียนรู      
เร่ืองทัศนธาตุ  ข้ึน  เพื่อเปนเอกสารใหนักเรียนไดศึกษาคนควา 
   
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 สาระท่ี  1  :  ทัศนศิลป 
 มาตรฐาน  ศ  1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และ
วิเคราะห วิพากษวจิารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอด ความรูสึก ความคิด ตองานศิลปะอยางช่ืนชม 
และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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ตารางที่  5  มาตรฐานชวงช้ัน  สาระการเรียนรู  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง   สาระทัศนศิลป            
 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 

มาตรฐานชวงช้ัน สาระการเรียนรูรายป ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป 
1. ส่ือความคิด จนิตนาการ 

ความรูสึก ความประทับใจ 
ดวยวิธีการตาง ๆ อยาง
ม่ันใจ 

  วิธีการสรางสรรคงาน
ทัศนศิลปไดตามความสามารถ
และความสนใจ 

   สรางสรรคงานทัศนศิลป 
จากจินตนาการ ความรูสึก 
ความประทับใจ ดวยวิธีการ
ตาง ๆ  

2. สํารวจทดลองสรางสรรค
งานทัศนศิลปคิดริเร่ิม
สรางสรรคใชทัศนธาตุ   
โดยใชเทคนิควิธีการใหม  ๆ
ในการสรางสรรคงาน
ทัศนศิลปตามความสนใจ 

   ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป  
และเทคนิควิธีการสรางงาน
ทัศนศิลป 
 

   รู  ทดลองใช  ทัศนธาตุ      
และเทคนิควิธีการในการ
สรางสรรคงานทัศนศิลป 
 

3. ใชวัสดุ อุปกรณในการทํา
กิจกรรมทัศนศิลป  อยาง
เหมาะสม ปลอดภัยและมี  
ความรับผิดชอบ 

   วิธีการใชวัสดุ อุปกรณใน
การทํากิจกรรม ทัศนศิลปอยาง
เหมาะสมปลอดภัยและ
รับผิดชอบ 

   ใชวัสด ุอุปกรณในการทํา
กิจกรรมทัศนศิลปไดอยาง
เหมาะสม 

4. แสดงออกถึงความรูสึก   
ในการรับรูความงามดวย
วิธีการตาง ๆ ตามความ
สนใจ 

    การรับรูความงามของ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
วิธีการแสดงออกอยาง
สรางสรรค 

    แสดงออกถึงความรูสึก      
ในการรับรูความงามของ
ธรรมชาติดวยวิธีการทางศิลปะ 
 

5. แสดงความคิดเห็น อธิบาย
ความหมายของงาน
ทัศนศิลป  ทัศนธาตุ       
และความงามของศิลปะ 

   การอธิบายความหมาย       
ของทัศนธาตุ 

   แสดงความคิดเห็น อธิบาย
ความหมายของทัศนธาตุ 

6. นําความรูและวิธีการทาง
ทัศนศิลป ไปใชกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ และ
ชีวิตประจําวัน 

   การนําความรูทางทัศนศิลป   
ไปใชกับกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืนและชวีิตประจําวนั 

   นําความรูและวิธีการ         
ทางทัศนศิลปไปใชกับ        
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 
และชีวิตประจําวัน 

 

 

ความสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  เปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมุงเนนการสงเสริมใหมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค  มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  สุนทรียภาพ  ความมีคุณคา  ซ่ึงมีผล    
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ตอคุณภาพชีวิตมนุษยดังนั้น  กิจกรรมศิลปะสามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยตรงท้ังดานรางกาย   
จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  ตลอดจนนําไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอม  สงเสริมใหผูเรียน   
มีความ เช่ือม่ันในตนเองและแสดงออกในเชิงสรางสรรค  พัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะ      
การเห็นภาพรวม   การสังเกตรายละเอียด  สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง  อันเปนพื้นฐาน     
ในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดดวยการมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  สามารถทํางาน
รวมกันไดอยางมีความสุข 
 
วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
  การเรียนรูศิลปะ  มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  การคิดท่ีเปนเหตุเปนผล  
ถึงวิธีการทางศิลปะ  ความเปนมาของรูปแบบ  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ฝกการเรียนรู  เห็นคุณคา        
และเกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะและส่ิงแวดลอมรอบตัว  มีสมาธิ  มีทักษะ  กระบวน      
การทํางาน  วิธีการแสดงออก  การคิดสรางสรรค   ใชเทคนิควิธีการทํางานทางศิลปะ มีสุนทรียภาพ  
และภาคภูมิใจในความเปนไทย 

คุณภาพของผูเรียน 
  เม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะแลว  ผูเรียนจะมีสภาพจิตใจ           
ท่ีงดงาม มีสุนทรียภาพ  มีรสนิยม  รักความสวยงาม  รักความเปนระเบียบ  มีการรับรูอยางพินิจ
พิเคราะห  เห็นคุณคาความสําคัญของศิลปะ  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม         
อันเปนมรดก    ทางภูมิปญญาของคนในชาติ  สามารถคนพบศักยภาพความสนใจของตนเอง       
อันเปนพื้นฐาน  ในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพทางศิลปะ  มีจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค      
มีความเชื่อม่ันพัฒนาตนเองได  และแสดงออกไดอยางสรางสรรค  มีสมาธิในการทํางาน                 
มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
เม่ือจบการศึกษาแตละชวงชั้นท่ี  2  (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6)  ผูเรียนจะมีคุณภาพ  ดังนี้ 
 1.  สรางและนําเสนอผลงานศิลปะจากจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  การสังเกต   
ทางศิลปะ  ไดแก  ทัศนธาตุ  องคประกอบดนตรี  องคประกอบนาฏศิลป  ทักษะในการใชเทคนิค
ใหเกิดผลตามความตองการของตนเอง  และอธิบายใหผูอ่ืนรับรูโดยใชศัพทเบ้ืองตนทางศิลปะได 
 2.  รับรูทางศิลปะ  ไดแก  ทัศนธาตุ  องคประกอบดนตรี  องคประกอบนาฏศิลป        
ซ่ึงสามารถชวยในการวิ เคราะหงานศิลปะ   และอธิบายให ผู อ่ืนเขาใจในความสวยงาม                  
และความไพเราะของศิลปะได 
 3.  ระบุงานศิลปะท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมในทองถ่ินได  อธิบายใหผูอ่ืนเขาใจ
ประวัติศาสตรหรือเหตุการณในปจจุบันมีผลหรือไดรับอิทธิพลจากงานศิลปะได 
 4.  นําความรูทางศิลปะสาขาตางๆ  ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  และการเรียนรู  
กลุมสาระอ่ืนๆ 
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 5.  สนใจสรางงานศิลปะ  มีความสุขกับการทํางาน  ม่ันใจในการแสดงออก  ยอมรับ
ความสามารถของผูอ่ืน 

    6.  ตระหนัก  ช่ืนชมในคุณคาของศิลปะ  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  มรดกทางวัฒนธรรม    
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และสากล 
 ในการวัดผลและผลประเมินผลการเรียนรูศิลปะ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จําเปนที่ผูสอนจะตองวัดผลและประเมินผลใหครอบคลุมท้ัง 3  ดาน คือ ดานความรู  ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
 
ความหมายของคําท่ีเก่ียวของกับสาระการเรียนรูทัศนศิลป 
 ความหมายของศิลปะ (Art) 
 สกนธ  ภูงามดี  (2545 : 54)  ไดกลาววา  ศิลปะ คือ  ส่ิงท่ีส่ือทางความชอบหรือไมชอบ
ของผูปฏิบัติการทางศิลปกรรม  ซ่ึงแสดงออกดวยความชํานาญหรือไมชํานาญ  ท่ีสะทอนในรูปแบบ  
ของปฏิกิริยาการรับรูโดยผูชม   
 วนิดา  ขําเขียว  (อางถึงใน มัย  ตะติยะ  2547 : 20) ไดกลาววา ศิลปะ มาจากคําวา 
“สิปปะ”  เปน ภาษา บาลี  ท่ีมีความหมายตอไปนี้ 

1. การแสดงออกซ่ึงความคิดของมนุษย 
2. ส่ือท่ีใชติดตอกัน 
3. การแสดงออกถึงบุคลิกภาพอันสําคัญของมนุษย 
4. การแสดงออกซ่ึงฝมืออันยอดเยี่ยม 
5. การสรางสรรคความงามและความคิด ฯลฯ 

                 สุชาติ เถาทอง  และคณะ (2545 : 3) ไดกลาววา  ศิลปะ หมายถึง  ผลแหงความคิด
สรางสรรคของมนุษยท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณะตางๆ  ใหปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ  ความ
ประทับใจ  หรือความสะเทือนอารมณ  ตามประสบการณ  รสนิยม  ทักษะของบุคคลแตละคน 
 มัย  ตะติยะ  (2547 : 22) ไดใหความหมายของ  ศิลปะ คือ  ส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน  
ดวยความประทับใจและสะเทือนใจจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบดวยหลักเกณฑ  4  ขอ  
ไดแก  1. ตองเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางดวยสติปญญาปกติ  2. มีความงาม  ประณีต คุณคา และมี
ประโยชนตอมนุษย  3. มนุษยและสังคมยอมรับ และ 4. ไมมีพิษภัยตอมนุษยและสังคมนั้นๆ 
 จากขอความดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา  ศิลปะ หมายถึง  การถายทอดการแสดงของ
มนุษย ท่ีเกิดจากอารมณ  ความประทับใจ  สะเทือนใจ  จากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประสบการณ  
และทักษะของบุคคล  เปนผลงานท่ีสรางสรรค 
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 ความหมายของทัศนศิลป (Visual art) 
 ชลูด  นิ่มเสมอ  (2531 : 4)  ไดกลาวถึงความหมาย  ทัศนศิลป  วา  เปนศิลปะท่ีรับสัมผัส
ดวยการเห็น  ไดแก  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ  และสถาปตยกรรม 
 สกนธ  ภูงามดี  (2545 : 56)  ไดกลาวถึงความหมาย  ทัศนศิลป  วา  เปนผลงาน          
การสรางสรรคทางศิลปะ   เพื่อสนองการรับรูทางประสาทตา   เชน   จิตรกรรม(Painting) 
ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ (Print Making)  ภาพถาย (Photography)  งานส่ือผสม    
(Mixed Media)  ศิลปะการจัดวาง (Installation)  และหัตถศิลป (Craft)  
 บุญเยี่ยม  แยมเมือง (อางถึงใน มัย  ตะติยะ  2547 : 54) ไดกลาวถึงความหมาย ทัศนศิลป  
วา  เปนผลงานทางศิลปะที่มนุษยไดสรางสรรคข้ึนมา  และมนุษยสามารถที่จะรับรูไดดวยการ     
ผานประสาทสัมผัส  ทางสายตาเปนอันดับแรก  แลวเกิดอารมณความรูสึกเปนประการตอมา         
เราจึงเรียกวางาน  ทัศนศิลปดวยภาษางายๆ  วา  ศิลปะท่ีมองเห็น 
 สุชาติ  เถาทอง  (อางถึงใน มัย  ตะติยะ  2547 : 54) ไดกลาวถึงความหมาย ทัศนศิลป   
ไววา เปนศิลปะท่ีมองเห็นและมีกระบวนการถายทอดท่ีเปนลักษณะเฉพาะ การเห็นเปนกระบวนการ  
ท่ีเกิดจากความรูสึก  การเลือกสรร  และการรับรู 
 มัย  ตะติยะ  (2547 : 22) ไดกลาวถึงความหมายของ  ทัศนศิลป ไววา  ศิลปะที่สามารถ
สัมผัสรับรูทางสายตา  ลักษณะการมองเห็นรูปทรงเปน  3  มิติ  และอาจสัมผัสจับตองได  คํานึงถึง
คุณคาทางความงาม  ความเช่ือทางศาสนาและสังคมเปนหลัก  สนองมนุษยดานจิตใจ  และอารมณ  
ไดแก  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปตยกรรม 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา  ทัศนศิลป หมายถึง  ศิลปะท่ีมนุษยสรางข้ึน จากความเช่ือ 
ทางศาสนาและสังคม  สนองความตองการดานจิตใจ  อารมณ  และสัมผัสรับรูไดทางสายตา     
ไดแกจิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปตยกรรม 
 ความหมายของทัศนธาตุ (Visual element) 
 ชลูด  นิ่มเสมอ  (2531 : 25)  ทัศนธาตุ  ไดแก  เสน (Line)  น้ําหนักออนแกของแสง   
และเงา (Tone)  ท่ีวาง (Space)  สี (Colour)  และลักษณะผิว (Texture)  สรางรูปทรงเพื่อส่ืออารมณ
หรือความคิด 
 สุชาติ เถาทอง  และคณะ (2545 : 6)  ไดกลาวถึงความหมาย  ทัศนธาตุ  ไววา  ส่ิงท่ีเปน
ปจจัยของการเห็น  หรือส่ิงท่ีเปนสวนประกอบสําคัญท่ีเห็นไดเปนเบ้ืองตนในงานทัศนศิลป         
อันประกอบดวย  จุด  เสน  รูปราง – รูปทรง  ท่ีวาง  น้ําหนักออน – แก พื้นผิว  และสี  
 สําเริง ฮวดสิงโต (2551) ทัศนธาตุ หมายถึง สวนประกอบตาง ๆ ท่ีเราใชเขียนทําใหเกิด
ภาพตาง ๆ ข้ึนหลักการวาดภาพ  จะตองนําเอาทัศนธาตุตาง ๆ เหลานี้มาสรางงานใหเกิดความสมดุลย 
โดยกําหนดการใช  เสน  แสงและเงา  รูปราง รูปทรง 
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 กลาวโดยสรุปไดวา  ทัศนธาตุ  หมายถึง  ปจจัยท่ีทําใหเกิดการรับรู  ใหความรูสึก  
อารมณ  และสัมผัสไดทางสายตา  ทําใหเห็นเปนรูปรางของส่ิงตางๆ  ประกอบดวย  จุด  เสน  สี 
รูปรางรูปทรง  น้ําหนักออนแก   และพ้ืนผิว 

 
ชุดการเรียนรู 

 
ความหมายของชุดการเรียนรู 
 นักการศึกษาไดใหความหมายเก่ียวกับชุดการเรียนรูไวหลายทาน  ซ่ึงแตละทาน    
อาจจะเรียกช่ือแตกตางกันออกไป  สรุปแลวไมวาจะเรียกกันอยางไรก็ตามจะมีความหมายคลายคลึงกัน   
คือผูท่ีตองการหาความรูในเร่ืองนั้น ๆ  ก็ตองศึกษาหาความรูดวยตนเองตามคําแนะนําข้ันตอน   
ของชุดการเรียนรูท่ีตองการศึกษา  ซ่ึงนักการศึกษาไดใหความหมายไวมีดังนี้ 
 กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524 : 60 – 61)  ไดใหความหมายของชุดการสอนและชุดการ
เรียนรู  (Instructional package and learning package)  วาท้ังสองคํานี้หมายถึงระบบการผลิตและ
การนําส่ือการเรียนตางๆ  ท่ีสัมพันธกับเนื้อหามาสงเสริมใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรูตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ความแตกตางของคําวาชุดการสอนกับชุดการ
เรียนรู  คือ ชุดการสอนเปนคําท่ีใชมาดั้งเดิม  แตการใชคําวา ชุดการสอนทําใหครูเกิดแนวคิดวาส่ือ
การเรียนท้ังหลายท่ีจัดรวบรวมไวเพื่อใหครูเปนคนลงมือใช  ดังนั้นผูท่ีทํากิจกรรมก็คือครู  ผูเรียน
เปนฝายฟงและสังเกต  ในปจจุบันนักการศึกษาจึงหันมาใชคําวาชุดการเรียน  เพื่อย้ําถึงแนวการ
สอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใหผูเรียนไดมีโอกาสใชส่ือตางๆ  ในชุดการเรียนเพื่อการศึกษาดวย
ตนเองซ่ึงจะชวยใหครูลดบทบาทในการบอกลง  ซ่ึงสอดคลองกับ  บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2530 :66)  
ท่ีกลาววา  ชุดการสอนหรือชุดการเรียน  มาจากคําวา Instructional package หรือ learning package  
เดิมท่ีเดียวใชคําวา  ชุดการสอน   เพราะเปนส่ือท่ีครูนํามาใชประกอบการสอน   แตตอมา
แนวความคิดในการยึดเด็กเปนศูนยกลางในการเรียนไดเขามามีอิทธิพลมากข้ึน  การเรียนรูท่ีดีควร
จะใหผูเรียนไดเรียนเอง  จึงมีผูนิยมเรียกชุดการสอนเปนชุดการเรียนกันมากข้ึน  บางคนอาจจะเรียก
รวมกันไปเลยวา  ชุดการเรียนการสอนก็มี  สวน  วีระ  ไทยพานิช  (2529 : 17)  ใหความหมายของ
ชุดการเรียนรูวา  ชุดการเรียนรูมีช่ือเรียกตางกันออกไป เชน ชุดการสอน (Instructional package ) 
ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ (Self - Instructional package ) ชุดการสอนรายบุคคล (Individualized learning 
package)  ซ่ึงเปนชุดของส่ือประสม (Multimedia)     ท่ีจัดข้ึนสําหรับหนวยการเรียน  หัวขอ เนื้อหา 
และอุปกรณของแตละหนวยไดจัดไวเปนชุด หรือกลอง  หรือซอง  ชุดการเรียนอาจมีรูปแบบ 
(Formats)  ที ่แตกตางกันออกไป   สวนมากจะประกอบดวยคําชี ้แจง   หัวขอ   จุดมุ งหมาย              
การประเมินผลเบ้ืองตน  เนื้อหา  กิจกรรมส่ือการเรียน  และการประเมินผลข้ันสุดทาย  จุดมุงหมาย
สําคัญเพื่อสอนนักเรียนเปนรายบุคคล  ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง  
สําหรับ  รัมภา  อัครศักดิ์ศรี (2533: 17) และเพลินพิศ  ชุนนะวรรณ (2538: 19) ใหความหมายของ
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ชุดการเรียนรูวา  หมายถึง  ส่ือการเรียนชนิดหน่ึงซ่ึงมีกระบวนการเบ็ดเสร็จในตัว  ท้ังเนื้อหา  
กิจกรรม  และภาพประกอบ  วิธีการเรียนทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคของการเรียน สวนนิพนธ  ศุขปรีดี (2525:  
74 – 75)  สมนึก  โกศจิตร (2538 : 17)  และชัยยงค  พรหมวงศ (2537, อางถึงใน พิเศษ  ภัทรพงษ 
2540 : 16) ใหความหมายของชุดการเรียนรูสอดคลองกันวา  ชุดการเรียนรูหมายถึง  การรวบรวมส่ือ
สําเร็จรูป  ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากชุดการเรียนรูดวยความสะดวกเพ่ือใหบรรลุ
จุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพชุดการเรียนรูจะตองประกอบดวยส่ือตางๆ  ทําใหผูเรียนเขาใจ
บทเรียน  เพื่อชวยใหการเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ วัชญาพร  
สุวรรณเทน (2541 : 55) และกมลรัตน วงศถามาตย (2542: 22)  ไดใหความหมายของชุดการเรียนรู
วา  หมายถึง  ชุดอุปกรณส่ือประสม  ทางการเรียนท่ีออกแบบมาเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวย
ตนเองตามลําดับช้ันจากงายไปหายาก  โดยศึกษาคําช้ีแจงและทํากิจกรรมตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว
ในชุดนั้น  ทําใหผูเรียนมีความรู  และบรรลุจุดประสงคของชุดการเรียนนั้น   
 จากความหมายดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ชุดการเรียนรู  หมายถึง  ส่ือการเรียน
สําเร็จรูป  ท่ีผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง  โดยศึกษาคําช้ีแจง  และทํากิจกรรมตามข้ันตอน      
ท่ีกําหนดไว   ในชุดนั้น  ทําใหผูเรียนมีความรู  และบรรลุจุดประสงคของชุดการเรียนรูนั้น         
และสําหรับในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดใชคําวา  ชุดการเรียนรู  คือ  ส่ือท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนเพื่อใชใน
กิจกรรมการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูทัศนศิลป  เร่ืองทัศนธาตุ  โดยเนนใหนักเรียนได
แสวงหาความรูดวยตัวของนักเรียนเองและเปนกลุมตามความสนใจ  ซ่ึงประกอบดวยคํานํา  
วัตถุประสงค  คูมือครู  ประกอบดวยแผนการเรียนรู (ประกอบดวย  สาระสําคัญ  จุดประสงคการ
เรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรม  ส่ือ  การวัดและประเมินผล  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล  และบันทึกผล
หลังการเรียน  ใบความรูสําหรับครู  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู  แบบสังเกตพฤติกรรมดาน  
ความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองและแบบบันทึกการประเมินผลงานนักเรียน  คูมือ
นักเรียน  (ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงานแบบทดสอบ)   
 
ประเภทของชุดการเรียนรู 
 ประเภทของชุดการเรียนรูดวยตนเอง  ท่ีใชกันอยูโดยท่ัวไปนั้น  ทบวงมหาวิทยาลัย  
(2524  :  250 , อางถึงใน  สุนีย  เหมะประสิทธ์ิ  2535 : 16)  ไดแบงตามลักษณะของผูใชเปน  3  
ประเภท  คือ 

1.  ชุดการเรียนรูสําหรับครู  เปนคูมือและเคร่ืองมือท่ีใหครูนําไปใชสอนนักเรียนหรือ
เรียกวาชุดการเรียนการสอน  เหมาะสําหรับครูท่ีมีประสบการณนอย  ครูเปนผูทํากิจกรรม  ควบคุม   
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กิจกรรมท้ังหมด  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมภายใตการดูแลของครู  ครูผูสอนวิชาเดียวกันควร
จะไดชวยกันจัดทําชุดการสอนแบบนี้ 

2.  ชุดการเรียนรูสําหรับนักเรียน  นักเรียนตองเรียนและทํากิจกรรมดวยตนเองใชเวลา
และสถานท่ีท่ีไหนก็ได  ครูมีหนาท่ีจัดและมอบชุดการเรียนการสอนใหนักเรียน  และ  รับรายงาน
เปนระยะพรอมใหคําแนะนําและประเมินผล  ชุดการสอนแบบนี้ชวยครูและนักเรียนไดมาก  เชน  
สอนไมทันตามหลักสูตร  ไมไดเตรียมตัวในการสอน  ความแตกตางของนักเรียน  ชวยนักเรียนท่ี
เรียนออน  เรียนเกง  เปนตน  นักเรียนท่ีไดเรียนโดยใชชุดการเรียนนี้ทําใหเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ  
ควบคุมตนเอง  เกิดนิสัยรักการใฝหาความรู  เปนการพัฒนาตนเอง 

3.  ชุดการเรียนรูท่ีครูและนักเรียนใชรวมกันเปนการผสมระหวางประเภทท่ี  1  กับ
ประเภทท่ี  2  ครูเปนผูควบคุม  กิจกรรมบางอยางครูทําใหนักเรียนดู  บางอยางนักเรียนทําคนเดียว
หรือรวมกันทํา  บางกิจกรรมครูและนักเรียนตองรวมกันทํา  แลวแตเนื้อหาในเร่ืองท่ีทําเปนชุดการ
เรียนรู 
 วิชัย  วงษใหญ  (2525 : 168-187)  ไดแบงชุดการเรียนรูตามความเหมาะสมของผูใช    
ดังตอไปนี้ 

 1.  ชุดการสอนสําหรับประกอบการบรรยาย  ชุดท่ีใชสําหรับครู 
 2.  ชุดการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม  มุงเนนผูเรียนทํากิจกรรมรวมกัน 
 3.  ชุดการสอนรายบุคคล  ใหผูเรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง 

      บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2530: 70)  แบงชุดการเรียนรูไว  3  ประเภท ดังนี้ 
1. ชุดการเรียนรูประกอบคําบรรยาย  (เปนชุดการเรียนสําหรับใชสอนผูเรียนเปน   

กลุมใหญหรือเปนการสอนที่ตองการปูพื้นฐานใหผูเรียนสวนใหญรูและเขาใจในเวลาเดียวกัน          
มุงในการขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งข้ึน  ชุดการเรียนแบบนี้จะชวยใหผูสอนลดการพูดให
นอยลงและใชส่ือการสอนท่ีมีพรอมอยูในชุดการเรียน  ในการเสนอเนื้อหามากข้ึน  ส่ือท่ีใชอาจ
ไดแก  รูปภาพ  แผนภูมิ  สไลด  พิลมสตริป  ภาพยนตร  เทปบันทึกเสียง  หรือกิจกรรมท่ีกําหนดไว  
เปนตน 

2. ชุดการเรียนรูแบบกลุมกิจกรรม  เปนชุดการเรียนสําหรับใหผูเรียนเรียนรวมกัน
เปนกลุมเล็กๆ  ประมาณ 5-7  คน  โดยใชส่ือการสอนท่ีบรรจุไวในชุดการสอนแตละชุด  มุงท่ีจะฝก
ทักษะในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนและใหผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน  ชุดการเรียนชนิดนี้มักจะใชในการ
เรียนแบบกิจกรรมกลุม  เชน การเรียนแบบศูนยการเรียน  การเรียนแบบกลุมสัมพันธ เปนตน 

3. ชุดการเรียนแบบรายบุคคลหรือชุดการเรียนตามเอกัตภาพ  เปนชุดการเรียน
สําหรับเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล  คือ  ผูเรียนจะตองศึกษาหาความรูตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง  อาจจะเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบานก็ได  สวนมากมักจะมุงใหผูเรียนไดทํา
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนเพิ่มเติม  ชุดการเรียนชนิดนี้อาจจะจัดในลักษณะของหนวยการเรียนยอย
หรือโมดูลก็ได 
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 จากดังท่ีกลาวสรุปไดวา  การแบงประเภทของชุดการเรียนรูคือ แบงตามลักษณะของ
ผูใช  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดสรางข้ึนในลักษณะของชุดการเรียนรูสําหรับนักเรียน  โดยเนนให
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีใชกระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  จากการไดลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองเปนรายบุคคล  ในการใชชุดการเรียนรูในคร้ังนี้  ครูจึงมีบทบาทหนาท่ีสําคัญใน
การใหคําปรึกษา  ช้ีแนะแนวทาง  และเปนผูอํานวยความสะดวกใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได   
อยางราบร่ืน 

 
องคประกอบของชุดการเรียนรู 

  ลัดดา  ศุขปรีดี  (2523 : 32)  กลาววา  ชุดการเรียนรูประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ  
ดังตอไปนี้คือ 

1. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของบทเรียน 
2. ขอทดสอบกอนเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อวัดความรูเดิมของผูเรียนวามีพื้นฐาน    

และเกี่ยวกับบทเรียนมากนอยเพียงใด 
3. บัตรแนะนําวิธีการเรียนดวยตนเอง 
4. ส่ือการเรียน 
5. ขอทดสอบหลังเรียน 

 นิรมล  ศตวุฒิ  (2526 : 137-152)  ไดอธิบายสวนประกอบหลักของชุดการเรียนแบบ         
เอกัตบุคคล  (individualized  learning  package)  คือ 

  1.  เปาหมาย  เปนการกําหนดผลท่ีตองการขั้นสุดทายท่ีผูเรียนควรไดรับเม่ือเรียนจบแลว    
การกําหนดเปาหมายในชุดการเรียนแบบเอกัตบุคคลนี้อาจกําหนดเปนเปาหมายของบทเรียน         
แตละหนวยใหญหรือเปาหมายของวิชานั้นสวนในหนวยยอย ๆ  หรือในบทเรียนแตละเร่ือง           
จะมีการกําหนดเฉพาะจุดประสงคเทานั้น 

  2.  จุดประสงค  คือการกําหนดผลท่ีตองการเฉพาะของเนื้อหาบทเรียนแตละตอนซ่ึง
เห็นไดชัดเจน  และเขาใจตรงกันวาผลคืออะไร  จะไดมาดวยวิธีใด  ในระดับคุณภาพขนาดใด       
นั่นคือกําหนดผลท่ีคาดหวังในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  (behavioral  objective) 

  3.  แนวคิดท่ีควรรู  (ideas  to  be  learned)  ประกอบดวยแนวคิดท่ีสําคัญเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ผูเรียนกําลังจะเรียน  เพื่อชวยในการศึกษาวิเคราะห  จัดหมวดหมู  และแกปญหาใน
รายละเอียดเนื้อหาบทเรียนตอไป  และเม่ือเรียนจบแลวผูเรียนก็จะไดรับแนวคิด 

  4.  การประเมินตนเองกอนเรียน  (preassesment)   เพ่ือตรวจสอบความรูเดิม        
ของผูเรียน  จะไดทราบวาตนเองมีความรูเนื้อหาท่ีกําลังจะเรียนในเรื่องใดบาง  จะไดตัดสินใจเร่ิม
เรียนในกิจกรรมใดกอน  และกิจกรรมใดบางไมตองเรียน  การประเมินตนเองอาจใชแบบทดสอบ
หรือหลักฐานท่ีผูเรียนไดผานการเรียนมาแสดง 

  5.  กิจกรรมการเรียน  (learning  activity)  เปนข้ันตอนท่ีเสนอแนะใหผูเรียน
ปฏิบัติงาน  เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคกิจกรรมการเรียนนี้ โดยเรียนไปตามลําดับข้ันตอน
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ผูเรียนบางคนอาจจะไมตองทําทุกกิจกรรม  หรืออาจทํากิจกรรมลําดับหลัง ๆ  เลยก็ได  ถามี
ความสามารถ 

 6.  การประเมินผล  (evaluation)  เปนการประเมินผลวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคหรือไม     
อาจใชวิธีการใหผูเรียนทําแบบทดสอบ  หรือใหผูเรียนเสนอผลงานในรูปแบบใดก็ไดตามท่ีกําหนด  
ใหสอดคลองกับจุดประสงค 

 วิชัย  วงษใหญ (2530, อางถึงใน พิเศษ ภัทรพงษ 2540 : 17) กลาววาองคประกอบชุด
การเรียนรูท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1. แนวคิดท่ีสําคัญ 
2. จุดประสงคการเรียน  จะเปนส่ิงกําหนดทิศทางการเรียนในเร่ืองท่ีวามีความ

คาดหวังจะใหผูเรียนมีความรูความสามารถในเร่ืองใด 
3. การประเมินผลเบ้ืองตน 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกิจกรรมการเรียนตองยึดจุดประสงคเปนหลัก 
5. การประเมินผลหลังเรียน 

 บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2530 : 71)  กลาววา  องคประกอบชุดการเรียนท่ีสําคัญมีบัตรคําส่ัง  
หรือคําแนะนํา  เนื้อหาสาระ  ส่ือ  แบบประเมินผล  ถาเปนชุดการสอนท่ีครูจะใชก็มีคูมือครูเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญดวย 

 กิดานันท  มลิทอง  (2531 : 181)  กลาววา  ชุดการเรียนการสอนควรจะประกอบดวย 
1. คูมือ  สําหรับผูสอนในการใชชุดการสอน  และสําหรับผูเรียนในชุดการเรียนรู 
2. คําส่ัง  เพื่อกําหนดแนวทางในการสอนหรือการเรียน 
3. เนื้อหาสาระบทเรียน  จะจัดอยูในรูปของสไลด  ฟลมสตริป  เทปบันทึกเสียง  

วัสดุกราฟก  วีดีโอเทป  หนังสือบทเรียน  ฯลฯ 
4. กิจกรรมการเรียน  เปนการใหผูเรียนทํารายงาน  กิจกรรมท่ีกําหนดใหหรือ  

คนควาตอจากที่เรียนไปแลว  เพื่อความรูท่ีกวางขวางข้ึน 
5. การประเมินผล  เปนแบบทดสอบเก่ียวกับเนื้อหาบทเรียนนั้น 

 จากขอความท่ีกลาวไวขางตน  สรุปองคประกอบของชุดการเรียนรูไดดังนี้  ชุดการเรียนรู 
1. คํานํา 
2. จุดประสงคของชุดการเรียนรู 
3. คําแนะนําในการใชชุดการเรียนรูสําหรับนักเรียน 
4. แบบทดสอบกอนเรียน 
5. เนื้อหา 
6. แบบฝกหัดทายเร่ือง 
7. แบบทดสอบหลังเรียน 
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ขั้นตอนการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรู 
 ในการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรูซ่ึง  ชม  ภูมิภาค  (2524 : 103-104)  ไดกําหนด    

ข้ันตอนไวดังนี้ 
1. วิเคราะหและกําหนดความตองการ 
2. กําหนดเปาหมายและจุดมุงหมาย 
3. ออกแบบองคประกอบของระบบ 
4. วิเคราะหแหลงวิทยากรท่ีตองการ  แหลงวิทยากรท่ีมีอยูและขอจํากัด 
5. ปฏิบัติเพื่อขจัดหรือปรับปรุงขอจํากัด 
6. เลือกหรือพัฒนาวัสดุเพื่อการสอน 
7. ออกแบบการประเมินผลการกระทําของนักเรียน 
8. ทดลองใชแบบประเมินผลเพ่ือปรับปรุง  และนําไปใช 
9. ปรับปรุงแกไขทุกสวนท่ีบกพรอง  และหาประสิทธิภาพ 
10. ประเมินผลเพ่ือสรุป 
11. สรางเปนชุดหรือติดต้ังเพื่อการนําไปใช 

 สําหรับ  สันทัด  ภิบาลสุข  และพิมพใจ  ภิบาลสุข  (2525 , อางถึงใน  สุระ  สนั่นเสียง  
2536 : 19)  กลาวถึงการจัดทําชุดการเรียนรูวา  ใชวิธีการจัดระบบโดยทําตามลําดับข้ัน  ดังนี้ 

 1.  กําหนดหมวดหมูเนื้อหา  (subject)  และประสบการณ  กําหนดเปนหมวดหมูวิชา
หรือผสมกันไป 

 2.  กําหนดหนวยการเรียน  โดยแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย  (units)  กําหนด
เนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลา 

 3.  กําหนดหัวเร่ือง  วาแตละหนวยควรจะใหประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง      
โดยเปนหัวเร่ืองยอย  (topics)  ใหเห็นอยางชัดเจน 

 4.  กําหนดความคิดรวบยอด  (concept) และหลักการใหสอดคลองกับหนวยและหัวเร่ือง 
 5.  หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  โดยการทดลองใชเพ่ือหาขอมูลมาปรับปรุง 

ชุดการเรียน  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 6.  การนําชุดการเรียนไปใช  ชุดการเรียนท่ีไดปรับปรุงและมีประสิทธิภาพแลว  

สามารถนําไปใชไดตามประเภทของชุดการสอน  และตามระดับการศึกษา 
 ชัยยงค  พรหมวงศ  (2523 : 123)  ไดกลาวถึงหลักการในการสรางชุดการเรียนไว        

10  ข้ันตอน  ดังนี้ 
1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาประสบการณ  กําหนดเปนหมวดวิชา 
2. กําหนดหนวยการสอน  แบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน 
3. กําหนดหัวเร่ือง  ในการสอนแตละหนวย  ควรแบงประสบการณออกเปน  4-6             

หัวเร่ือง 
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4. กําหนดความคิดรวบยอดและหลักการ   สรุปรวมแนวคิด   สาระและหลักเกณฑ
สําคัญไว 

5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเร่ือง  โดยเขียนเปนวัตถุประสงค       
เชิงพฤติกรรม 

6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
7. กําหนดแบบประเมินผล  ตองประเมินใหตรงกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

โดย  ใหแบบทดสอบอิงเกณฑ   เพื่อใหผูสอนทราบวา หลังจากใชชุดการเรียนแลว   ผูเรียน           
ไดเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม 

8. เลือกและผลิตส่ือการเรียน 
9. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  เพื่อเปนการประกันวา  ชุดการเรียนท่ีสรางข้ึน

มีประสิทธิภาพในการสอนตามเกณฑท่ีกําหนด  อาจตั้งเปน  90/90  สําหรับเนื้อหาที่เปนความจํา
และ   ไมต่ํากวา  80/80  สําหรับวิชาทักษะโดยคํานึงถึงหลักท่ีวา  การเรียนรูเปนกระบวนการเพ่ือ
ชวยใหการเปล่ียนพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุ 

10. การใชชุดการเรียน  เปนข้ันนําไปใชซ่ึงจะตองตรวจสอบปรับปรุงอยูตลอดเวลา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2532 : 495)  ไดเสนอข้ันตอนในการสราง              

ชุดการเรียนรูไวดังนี้ 
1. วิเคราะหเนื้อหา  ไดแก  การกําหนดหนวย  หัวเร่ืองและมโนมติ 
2. การวางแผน  เปนการวางแผนไวลวงหนาโดยกําหนดรายละเอียดไว 
3. การผลิตส่ือการเรียน  เปนการผลิตส่ือประเภทตาง ๆ  ท่ีกําหนดไวในแผน 
4. หาประสิทธิภาพ  เปนการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนการสอนโดยนําไป

ทดลองใช  ปรับปรุงใหมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 จากข้ันตอนในการสรางและพัฒนาชุดการเรียนรูท่ีนักการศึกษาไดกลาวมาแลวนั้น                        

ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนข้ันตอนในการสรางชุดการเรียนรูไว  4  ข้ันตอน  ดังนี้  คือ  1)  ข้ันวางแผน
เพื่อศึกษารายละเอียดตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการสราง  2)  ข้ันดําเนินการ   เพ่ือสรางและหา      
ประสิทธิภาพ   3)  ข้ันการนําไปทดลองใชจริง  และ 4)  ข้ันการประเมิน  และปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 

 
การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 

 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะทําใหทราบวาชุดการสอน
หรือชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมามีประสิทธิภาพหรือความเช่ือม่ันมากนอยเพียงใด 

  ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ  (2523 : 134)  ไดกลาวถึงการหาประสิทธิภาพของ        
ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรูไปทดลองใช  (Tryout)  เพื่อปรับปรุงแลวนําไปสอนจริง  (Trial  run)         
นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข  เสร็จแลวจึงผลิตออกมาเปนจํานวนมาก 
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  อธิพร  ศรียมก (2525 : 249) กลาวถึงข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวา        
เม่ือผลิตชุดการสอนเปนตนแบบแลว ตองนําชุดการสอนไปหาประสิทธิภาพตามข้ันตอนตอไปนี ้

1. แบบเดี่ยว   1: 1 คือ ทดลองกับผูเรียน 1 คน โดนใชเด็กท่ีมีระดับความรู ออน 
ปานกลาง และเกง คํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวปรับปรุงใหดีข้ึน โดยปกติคะแนนท่ีไดจากการ
ทดลองแบบเด๋ียวนี้ จะไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑมาก แตไมตองวิตก เม่ือปรับปรุงแลวจะสูงข้ึนมาก 
กอนนําไปทดลองแบบกลุม ในข้ันนี้  E1 /E2 ท่ีไดจะมีคาประมาณ 60/60 

2. แบบกลุม 1 : 10 คือ การทดสอบกับผูเรียน 6  -10 คน (คละผูเรียนท่ีเกงกับออน) 
คํานวณหาประสิทธิภาพ E1 /E2 แลวปรับปรุง ในคร้ังนี้คะแนนของผูเรียนจะเพิ่มข้ึนอีก เกือบเทา
เกณฑ โดยเฉล่ียจะหางประมาณ 10% นั่นคือ ท่ีไดจะมีคาประมาณ 70/70 

3. ภาคสนาม 1 : 100 ทดสอบกับผูเรียนท้ังช้ัน 40 – 100 คน คํานวณหา
ประสิทธิภาพแลวทําการปรับปรุง ผลลัพธท่ีไดควรใกลเคียงกับเกณฑท่ีตั้งไว หากตํ่ากวาเกณฑไม
เกิน 2.5 % ก็ใหยอมรับ หากแตกตางกันมาก ตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอนใหม 
โดยยึดสภาพตามจริงเปนเกณฑ สมมติวาเม่ือทดสอบหาประสิทธิภาพแลวได 83.5/85.4 ก็แสดงวา 
ชุดการสอนน้ันมีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกลเคียงกับเกณฑ 85/85 ท่ีตั้งไว แตถาต้ังเกณฑไว 75/75 
เม่ือผลการทดลองเปน 83.5/85.4 ก็อาจเล่ือนเกณฑข้ึนมาเปน 85/85 ได 
 ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ (2528 : 214 – 215) กลาวถึงข้ันตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของส่ือวาจะตองนําไปทดลองใช (Tryout) เพื่อปรับปรุงแกไข แลวนําไปไปทดลองสอนจริง เพื่อนํา
ผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข เสร็จแลวจึงดําเนินการผลิตเปนจํานวนมาก หรือใชสอนในช้ันเรียน
ตามปกติ    การทดลองมีข้ันตอนดังนี้ 

 1.   ทดลองกับผูเรียนแบบเดี่ยว โดยทดลองใชกับผูเรียน 1 คน ซ่ึงมีระดับความรู
ความสามารถ ออน ปานกลาง และเกง อยางละ 1 คน ศึกษาขอบกพรองของส่ือ แลวนํามาปรับปรุง
ใหดีข้ึน 

 2.   ทดลองกับผูเรียนเปนกลุม ตั้งแต 6 -10 คน ท้ังผูเรียนที่เกงและออน คํานวณเพื่อ
หาประสิทธิภาพของส่ือแลวปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

 3.   ทดลองภาคสนาม เปนการทดลองกับนักเรียนช้ัน 40 -100 คน คํานวณเพ่ือหา
ประสิทธิภาพ แลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธท่ีไดควรใกลเคียงกับเกณฑท่ีตั้งไว ต่ํากวาเกณฑไดไมเกิน 
2.5% 
 บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2540 : 40) กลาววา การดําเนินการผลิตส่ือ กอนนําออกไปใช               
ควรดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพเสียกอน โดยนําออกทดลองใชและปรับปรุงแกไข 
ควรทํา 3 ข้ันตอนดวยกัน คือ 

1. ทดลองเปนรายบุคคลและปรับปรุงแกไข (Individual Try Out Revised) 
2.  ทดลองเปนกลุมเล็กและปรับปรุงแกไข (Small Group Try Out and Revised) ผูเรียน                            

อาจมีกลุมละ 5 – 10 คน 
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3. ทดลองกับหองเรียนจริงและปรับปรุงแกไข (Field Try Out and Revised)  ในการ
ทดลองใชนั้นจะเร่ิมตนดวยการแนะวิธีการ และข้ันตอนในการเรียน ทดสอบกอนเรียน ลงมือเรียน 
และทดสอบหลังเรียนเปนข้ันสุดทาย การทดลองแตละคร้ังจะตองบันทึกผลการทดลองเพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไข สําหรับจะนําไปทดลองในคร้ังตอไป เชน อาจจะตองปรับปรุงเนื้อหา   เพิ่มหรือตัด
บางกรอบออกบาง รวมท้ังการแกไขทางภาษาดวย 
 
ความจําเปนท่ีจะตองหาประสิทธิภาพ 
 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  มีความจําเปนดวยเหตุผลหลายประการ  คือ 
 1.  เหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก  หากไมมีการหาประสิทธิภาพ
เสียกอน  เม่ือผลิตออกมาใชประโยชนไมไดดีก็ตองทําใหม  เปนการส้ินเปลืองท้ังเวลา  แรงงาน  
และเงินทอง 
 2.  การทดสอบหาประสิทธิภาพจะทําใหผูผลิตมีความชํานาญสูงข้ึน  และเปนการ
ประหยัด  แรงสมอง  แรงงาน  เวลา  และเงินทองในการเตรียมตนฉบับ 

 อธิพร  ศรียมก  (2525 : 246-252)  กลาวถึงความจําเปนท่ีจะตองหาประสิทธิภาพ       
ของชุดการสอนหรือชุดการเรียนรูไวดังนี้ 

1. เพื่อความม่ันใจวา  ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมีคุณคา 
2.  เพื่อความแนใจวา  ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรูนั้นสามารถทําใหการเรียนการ

สอนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง 
3. ถาจะผลิตชุดการสอนหรือชุดการเรียนรูออกมาเปนจํานวนมาก   แลวทดสอบหา 

ประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันวา  ผลิตออกมาแลวใชได  มิฉะนั้นจะเสียเงิน  เสียแรง  เสียเวลาเปลา  
เพราะผลิตออกมาแลวใชประโยชนไมได 

 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา  การที่ตองหาประสิทธิภาพของชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู  
ก็เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาชุดการสอนหรือชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมาน้ันมีประสิทธิภาพเพียงพอ       
ท่ีจะชวยใหคุณภาพการเรียนการสอนดีข้ึนจริงหรือไม  กอนจะนําไปสรางออกมาใชจริงเปนจํานวน
มากตอไป 

 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ   เกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู  ท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   หากชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู
มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว  ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรูนั้นจะมีคุณคาท่ีจะนําไปสอนนักเรียน  
การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน  2  ประเภท    
คือ พฤติกรรมตอเนื่องและพฤติกรรมข้ันสุดทาย โดยกําหนดหาประสิทธิภาพเปน E1 คือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ E2 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ  ซ่ึงคิดเปนรอยละของผลเฉล่ียของ
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คะแนนท่ีได    ดังนี้  E1/E2  คือประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ  เชน  
80/80  หมายความวา  เม่ือเรียนชุดกิจกรรมแลว  ผูเรียนจะสามารถทําแบบฝกหัดหรือใบงาน  ท่ีมีผล
การประเมินเฉล่ียรอยละ  80  และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดผลเฉล่ีย    รอยละ  80  การกําหนด
เกณฑ  E1/E2      โดยปกติเนื้อหาเปนความรูความจํามักจะต้ังไว  80/80  :  85/85  หรือ  90/90  สวน
เนื้อหาท่ีเปนทักษะมักจะต้ังตํ่ากวานี้  เชน  75/75 

 เกณฑมาตรฐานของชุดการเรียนรู  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดไวท่ีระดับ  
75/75 

 75  ตัวแรก  คือ  คาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนจากชุดการเรียนรู  คิดเปนรอยละ
ของคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของแตละกิจกรรม 

 75  ตัวหลัง  คือ  คาประสิทธิภาพของการเรียน  ท่ีผูเรียนไดรับจากการเรียน              
ดวยชุดการเรียนรู  คิดเปนรอยละของคะแนนเฉล่ียคิดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 การทดลองหาประสิทธิภาพ  (ชัยยงค  พรหมวงศ  2525 : 249-250)  เม่ือผลิต               
ชุดกิจกรรมเปนตนฉบับแลว  ตองนําชุดกิจกรรมไปทดลองหาประสิทธิภาพตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 1.  การทดลองแบบเด่ียว  หรือแบบหนึ่งตอหนึ่ง  (1 : 1)  คือ  ทดลองกับผูเรียน  3  คน             
โดยใชเด็กท่ีมีระดับสติปญญาสูง  ต่ํา  และปานกลาง  แลวใหศึกษาดวยตนเองจากชุดการเรียนรู    
จนจบ  โดยปฏิบัติดังนี้ 

1.1   ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
1.2   เรียนจากชุดการเรียนรูจนจบการเรียน 
1.3   ทําแบบฝกหัดในบทเรียนไปพรอมกันในขณะท่ีเรียน 
1.4   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 นําผลท่ีไดรับมาพิจารณาปรับปรุงสวนท่ีเห็นวายังบกพรอง  เชน  เนื้อหา  ส่ือตาง ๆ  
แบบทดสอบตาง ๆ  ใหดียิ่งข้ึน  นําผลท่ีไดคํานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลวปรับปรุงใหดีข้ึน     
โดยปกติคะแนนท่ีไดจากการทดลองแบบเด่ียวจะมีคาตํ่ากวาเกณฑ  ในข้ันนี้  E1/E2  ท่ีไดมี
คาประมาณ  60/60 

 2.  การทดลองแบบกลุมเล็ก  (1 : 10)  คือ  ทดลองกับผูเรียน  6-10  คน  (คละผูเรียนท่ี
เกงกับออน)  นําผลที่ไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  ในข้ันนี้  E1/E2    
ท่ีไดมีคาประมาณ  70/70 
 3.  การทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ  (1 : 100)  คือ  ทดลองกับผูเรียนท้ังช้ัน  30  ถึง  
100  คน  นําผลที่ไดคํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงใหสมบูรณอีกคร้ัง  ผลลัพธท่ีไดควร
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ใกลเคียงกับเกณฑท่ีตั้งไว  หากตํ่ากวาเกณฑไมเกินรอยละ  2.5  ก็ยอมรับ  แตถาแตกตางกันมาก  
ตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูใหม  โดยยึดหลักความเปนจริง 

 ประโยชนของชุดการเรียนรู   ชุดการเรียนรู  เปนชุดท่ีชวยเพิ่มความรูใหกับผูเรียน      
ซ่ึงเรียงตามลําดับข้ันตอนใน  คําแนะนําของแตละชุด  ทําใหผูเรียนไดรับประโยชนโดยตรง   
ตามความตองการความสามารถของผูเรียน  ดังท่ีนักการศึกษาแตละทานไดกลาวไว  ดังนี้ 

 ชูชีพ  ออนโคกสูง  (2524, อางถึงใน  สุระ  สนั่นเสียง  2536 : 23)  ไดกลาวถึงประโยชน
ของชุดการเรียนรู  วาสามารถชวยแกปญหาทางการศึกษาบางประการไดคือ 
ชวยเพิ่มความสะดวกในการสอนของครู 

1. ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลและสงเสริมการศึกษารายบุคคล  
ตามความสนใจ  ตามเวลา  และโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยแกผูเรียนซ่ึงแตกตางกัน 

2. ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู  ผูเรียนเรียนไดโดยอาศัยความชวยเหลือ     
จากครูเพียงเล็กนอย  ทั้งสามารถเรียนดวยตนเอง  ครูคนหนึ่งจึงสามารถสอนนักเรียนไดเปน   
จํานวนมากข้ึน 

3. ชวยในการจัดการศึกษานอกระบบ  เพราะสามารถนําไปใชเรียนไดทุกสถานท่ี        
และทุกเวลา 
 กาญจนา  เกียรติประวัติ  (2524 : 118)  ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนรูไวดังนี้ 

1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการสอนของครู 
2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียน  เพราะส่ือประสมท่ีไดจัดไวใน

ระบบเปนการแปรเปล่ียนกิจกรรม  และชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนอยูตลอดเวลา 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง  ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู     

พิจารณาขอมูล  และฝกความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
4. เปนแหลงความรูท่ีทันสมัย  และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
5. ชวยขจัดปญหาการขาดครู  เพราะผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 
6. สงเสริมการศึกษานอกระบบ   เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา  และ               

ไมจําเปนตองใชเฉพาะในโรงเรียน 
 สันทัด  ภิบาลสุข  และพิมพใจ  ภิบาลสุข  (2525 : 199) ไดกลาวถึงประโยชน                   

ของชุดการเรียนรูวา 
1.  ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอส่ิงท่ีกําลังศึกษาอยู  เพราะชุดการเรียนจะเปด

โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนมากท่ีสุด 
2.   ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเอง  และเรียนไดตามความสามารถ  

ความสนใจ  และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3.   เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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4.   ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกัน 
5.   ทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณของครู  ชุดการเรียนสามารถ   

ทําใหผูเรียนเรียนไดตลอดเวลา  ไมวาผูสอนจะมีสภาพหรือความคับของทางอารมณมากนอยเพียงใด 
6.   ชวยใหการเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของครู  เนื่องจากชุดการเรียนชวย

ถายทอดเนื้อหาได  ดังนั้นครูท่ีพูดไมเกงก็สามารถสอนใหมีประสิทธิภาพได 
 7.  ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย 
8.  ชวยลดภาวะและชวยสรางความพรอมและความม่ันใจใหแกครู  เพราะชุดการเรียน

ผลิตไวเปนหมวดหมู  สามารถนําไปใชไดทันที 
9.   ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครูผูชํานาญ  เพราะชุดการเรียนชวยใหผูเรียนเรียน

ไดดวยตนเอง  หรือตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย 
10.  ชวยสรางเสริมการเรียนแบบตอเนื่องหรือการศึกษานอกระบบ  เพราะชุดการ

เรียนสามารถนําไปสอนผูเรียนไดทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
11.  แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล  เพราะชุดการเรียนสามารถทําใหผูเรียน

เรียนตามความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  และโอกาสเอ้ืออํานวยแกผูเรียน  ซ่ึงแตกตางกัน 
12.  เปนประโยชนสําหรับการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน 

 วีระ  ไทยพานิช  (2529 : 137)  ไดกลาวถึงขอดีของชุดการเรียนรู  คือ 
1.   เปนการฝกใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูไปตามลําดับ  คําแนะนํา

และการทํากิจกรรมตามคําส่ัง 
2.   เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวัสดุการเรียน  และกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
3.   เปดโอกาสใหผูเรียนไดกาวหนาไปตามความสามารถของแตละคน 
4.   เปนการเรียนท่ีสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 
5.   มีการวัดผลตัวเองบอย ๆ  ทําใหผูเรียนรูผลการเรียนรวดเร็ว  และสรางแรงจูงใจ 
6.   ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง  และมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
7.   เปนการเรียนรูดวยการกระทําของตนเอง 
8.   ผูเรียนจะเรียนท่ีไหน  เม่ือไรก็ได  ตามความสนใจของผูเรียน 
9.  สามารถปรับปรุงการส่ือความหมายระหวางผูเรียนและครู 

  จากประโยชนของชุดการเรียนรูท่ีนักการศึกษาไดกลาวมาน้ัน  สรุปไดวาผูเรียนเปน
ผูกระทํากิจกรรมตาง ๆ  ดวยตนเอง  ผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง  ชวยสงเสริมใหเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน   การเรียนในลักษณะน้ี               
จะยึดผู เรียนเปนสําคัญ  ผู เ รียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ตามความถนัด             
และความสามารถของ แตละบุคคล  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีการคิดอยางมีเหตุผลได  และสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล 
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 สวนประโยชนท่ีไดรับจากชุดการเรียนในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดมุงหวังใหผู เ รียนเกิด
กระบวนการแสวงหาความรูจากการศึกษาดวยตนเอง  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดรับความรูและสามารถ
เรียนไดทันเพื่อน  แมผูเรียนจะเปนผูท่ีเรียนชาหรือมีความสามารถพิเศษติดภารกิจในการท่ีตองไป
เก็บตัวและฝกซอม  เขารวมการแขงขันประกวดกิจกรรมทางวิชาการ  หรือการแขงขันกีฬาในระดับ
รายการตาง ๆ  หรือปวยจนไมสามารถเขาเรียนไดตามปกติพรอมกันกับเพื่อนในหองเรียนก็ตาม 

 
ลักษณะของชุดการเรียนรูท่ีดี 

 การนําชุดการเรียนรูท่ีดีและมีประสิทธิภาพไปใชในการเรียนการสอนยอมกอใหเกิด
ผลดีตอผูสอนและผูเรียน  ดังท่ีนักการศึกษาไดกลาวไว 

 นิพนธ  ศุขปรีดี  (2525 : 67-68)  ไดกลาวถึงลักษณะของชุดการเรียนรูท่ีดีวา  ควรมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

1. เปนชุดการเรียนรูท่ีเหมาะสมตรงตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวสูงสุด 
2. เหมาะกับประสบการณเดิมของนักเรียน 
3. ส่ือท่ีใชสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี 
4. มีคําแนะนําและวิธีการใชอยางละเอียด  งายตอการใชงาน 
5. มีวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนท้ังหมด  ท่ีกําหนดไวในบทเรียนอยางครบถวน 
6. ไดทดสอบและปรับปรุงใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ 
7. มีความคงทนตอการเก็บและการหยิบใช 

 ระมิด ฝายรีย (2521: 5) กลาววา ชุดการสอนท่ีดีควรประกอบไปดวย 
1.   มีความสะดวกในการใช 
2.   มีการตรวจสอบและพัฒนาแลว 
3.   มีครบตามจํานวนนักเรียน 
4.   ทดลองใชมานานแลว 
5.   สามารถยืดหยุนได 
6.   สงเสริมความแตกตางระหวางบุคคล 
7.   ใชส่ือการสอนหลายอยางสอดคลองกับเนื้อหา 

  8.   วัดผลและประเมินผลตามเกณฑ หรือตามจุดประสงคการเรียนรู 
 สวน อรพรรณ  พรสีมา (2530 : 6) ไดกลาวถึงลักษณะของชุดการเรียนรูท่ีดีไวดังตอไปนี้ 

1. มีวัตถุประสงคในการใชบอกไวชัดเจนแนนอน 
2. มีขอแนะนําในการทํากิจกรรมการเรียน  พรอมท้ังส่ือการเรียนรูอยูครบถวน 
3. ระบุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมไวชัดเจน 
4. การนําเสนอประสบการณหรือเน้ือหาเปนข้ันตอนและมีความตอเน่ือง 
5. กําหนดวิธีเขียน  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายไวชัดเจน 
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 กลาวโดยสรุป  ลักษณะชุดการเรียนรูท่ีดีควรมีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค
ของการจัดการเรียนรู  มีคําแนะนําในการใชบอกไวชัดเจนแนนอน  เพื่อใหงายตอการใชงาน         
ท้ังยังกําหนดเนื้อหาเปนข้ันตอนและมีความตอเนื่อง  ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู
และควรตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชุดการเรียนรูท้ังในประเทศ    

และตางประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 

 สุภาภรณ  ทิพยสุวรรณ  (2543 : 64)  ไดทําการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ไดสรางชุดการเรียนตามขั้นตอน  
ดังนี้  (1)   ข้ันเตรียมเอกสารดานวิชาการ  ศึกษาหลักสูตร  คัดเลือกบทเรียน   (2)   ข้ันกําหนด
รูปแบบของชุดการสอน   (3)   ข้ันหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  3  ระยะ  คือ  ระยะท่ี  1  การหา
ประสิทธิภาพ   เปนรายบุคคล   ระยะท่ี  2  การหาประสิทธิภาพเปนกลุม   ระยะท่ี  3  การดําเนินการ
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน    
ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนเปนคู  สูงกวาการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  0.05  และชุดการเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

 หทัยรัตน  อันดี  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู  เพื่อถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนประถมศึกษา  วัตถุประสงคการวิจัย  1) ศึกษาความตองการ   
และขอมูลพื้นฐาน  2) สรางและหาประสิทธิภาพชุดาการเรียนรู  3) ทดลองใช  4) ประเมินและ
ปรับปรุงแกไข  ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียน  ครู  และบุคคลที่เกี่ยวของในทองถ่ิน  ตองการใหมี
การพัฒนา   ชุดการเรียนรู   เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน   สําหรับนักเรียนประถมศึกษา                
2)  ชุดการเรียนรู    เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับนักเรียนประถมศึกษา  มีเนื้อหา  5  เร่ือง  
คือ  เ ร่ืองประวัติความเปนมาของอําเภอสวนผ้ึง  เ ร่ืองประเพณีท่ีสําคัญ  เ ร่ืองบุคคลสําคัญ              
เร่ืองทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และเร่ืองแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  ชุดการเรียนรู      
แตละเร่ืองมีองคประกอบคือ  คํานํา  วัตถุประสงค  คูมือครู  คูมือนักเรียน  และหนังสืออานเพ่ิมเติม                  
ซ่ึงชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ  80/80  3) ครูและผูรูในทองถ่ินรวมกันในการ      
จัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียน  ไดเรียนรูเร่ืองภูมิปญญาทองถ่ิน  จากการแสวงหาความรูดวยตนเอง
โดยการศึกษา  ในหองเรียน  และจากสภาพจริงของชุมชน  4) นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยกอนเรียนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ  .05  โดยหลังการใชชุดการเรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนการใช  นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี
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ตอชุดการเรียนรู  เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน  และนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  สามารถคนควาหาคําตอบและนํามาพัฒนาเปนผลงานได  และควรมีการปรับปรุง  เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีจํานวนมากกวาเวลาท่ีกําหนดไวใหมีความสมดุล  สอดคลองกัน 

 ปรมาภรณ  อนุพันธ  (2544 : 91)  ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตรท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันแบบสืบสวนสอบสวน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  เร่ืองตรรกศาสตรเบ้ืองตน  
ไดสรางชุดการสอนตามข้ันตอน  ดังนี้  (1)  ข้ันเตรียมเอกสารดานวิชาการ  ศึกษาหลักสูตร  คัดเลือก
บทเรียน  (2)  ข้ันกําหนดรูปแบบของชุดการสอน  (3)  ข้ันหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  3  ระยะ  
ระยะท่ี 1  การหาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล   ระยะท่ี 2  การหาประสิทธิภาพเปนกลุม               
ระยะท่ี 3  การดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ภายหลังไดรับการสอนดวยชุดการสอน
คณิตศาสตรเกี่ยวกับชีวิตประจําวันแบบสืบเสาะหาความรู  สูงกวากอนไดรับการสอนอยาง             
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 ชุดการสอนที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ  86.78/89.40                   
ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดคือ  80/80 

 ปฐิกรณ  ตุกชูแสง  (2544 : 24-25)  ไดพัฒนาชุดการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  เร่ืองสัตว  โดยมีข้ันตอนการพัฒนาชุดการสอน  ดังนี้  (1)  ศึกษา
เทคนิควิธีการสรางชุดการสอนจากเอกสาร  และจากผูเช่ียวชาญ  (2)  ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา  
พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)  คูมือการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   
(3)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการในการเรียนรูทางกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  (4)  เลือกเนื้อหาจากหลักสูตร  ซ่ึงเลือกเนื้อหาเร่ืองสัตว
และไดแบง   เนื้อหาดังกลาวออกเปน  4  ตอน  (5)  กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม                  
(6)  ดําเนินการสรางชุด  การสอน  แบบฝกหัด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (7)  นําชุด   
การสอนท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ  (8)  นําขอมูลท่ีบกพรองจากคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ
มาปรับปรุงแกไขชุดการสอน  (9) ดําเนินการทดลองใช  โดยดําเนินการทดลองเปนรายบุคคล  
ทดลองเปนกลุมเล็ก  ทดลองภาคสนาม  เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช  ผลการวิจัยพบวา  
ไดชุดการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  เร่ืองสัตว         
ท่ีมีความเหมาะสมมาก   และมีประสิทธิภาพ  91.11/9.39  ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  
คือ  85/85 

 เสนห  คงสบาย (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  เร่ืองการพัฒนาชุดการสอน เร่ืองส่ิงท่ีอยู
รอบตัวเรา  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนอนุบาลบานโปงสังกัดสํานักงาน      
การประถมศึกษาอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัย  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนกอนและหลังเรียน ใชชุดการเรียนสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยหลังใชชุดการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนและนักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
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อนุรักษ ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนไดอยูในระดับดี  มีความสามารถในการดูแลรักษาไมดอกไมประดับ  
ไมรมเงา  การทําปุยหมัก  การรักษาความสะอาดพ้ืนท่ี  การรักษาความสะอาดหองเรียน  และ
นักเรียนเห็นดวยในระดับมากตอชุดการสอนซ่ึงชวยสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนไดเปนอยางดีและเห็นดวยในระดับปานกลางโดยชุดการสอนชวยฝกให
นักเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียน 

 อัมพร  เต็มดี  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองการอนุรักษ
แหลงทองเท่ียวในชุมชน  สําหรับนักเรียนประถมศึกษา  อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี  มีข้ันตอน
การพัฒนาชุดการเรียนรู  4  ข้ันตอน คือ  1) ศึกษาความตองการและขอมูลพ้ืนฐาน  2)  พัฒนาและ
หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  3) ทดลองใช  4) ประเมินและปรับปรุงแกไข  ผลการวิจัย พบวา  
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเท่ียวในชุมชน  โดยหลังการใชชุดการเรียนรู
มีคะแนนสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  และชุดการเรียนรู
ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ  80.10/80.25 

 ศรีสมร  ประเสริฐศรี (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  เร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู      
เร่ืองโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  
ผลการวิจัย  พบวา  1) นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรู  โดยให
นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถ่ินและเรียนรูจากส่ิงท่ีอยูใกลตัว  นักเรียนตองการให    
ชุดการเรียนรูมีเนื้อหานาสนใจ  มีรูปภาพการตูนและมีสีสันสวยงาม  2) ชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน  
ประกอบดวย  คํานํา  วัตถุประสงค  คูมือครู  แผนการจัดการเรียนรู  คูมือนักเรียน  และแบบทดสอบ  
มีเนื้อหาเกี่ยวกับโจทยปญหา  การบวก  ลบ  คูณ  และหาร  ชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  
82.36/83.76  สูงกวาเกณฑ  80/80  ท่ีกําหนดไว  3)  นําชุดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนโดย
ใหเรียนรูรวมกันเปนกลุม   ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน  และศึกษาดวยตนเองโดยมีครูชวยแนะนํา  
นักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและสนุกสนานกับการเรียนรู  4)  ผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .01  และนักเรียนเห็นดวย ตอชุดการเรียนรูในระดับมาก  โดยเห็นวาชุดการเรียนรู      
มีรูปแบบท่ีนาสนใจ  ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  มีความสุขในการเรียนและมีความคิด
สรางสรรค    มีความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนในทองถ่ิน  ทําใหรักและภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง 

 เสาวลักษณ  คําหอม (2546 : 131)  ไดศึกษา  การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองบุคคลสําคัญ
ของจังหวัดสุพรรณบุรี  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีข้ันตอนการพัฒนา        
ชุดการเรียนรู  4  ข้ันตอน  คือ  1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู  2) พัฒนา        
และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  3) ทดลองใช  4) ประเมินและปรับปรุงแกไข  ผลการวิจัยพบวา  
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นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคคลสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี  กอนและหลังการใช       
ชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 โดยหลังการใชชุดการเรียนรูมี
คะแนนสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู  นักเรียนเห็นดวยในระดับมากตอการใชชุดการเรียนรู  ซ่ึง      
ทําใหนักเรียนรู สึกรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนมากข้ึน   นักเรียนมีความสามารถ                   
ในการทําช้ินงาน  ไดแก  ปายนิเทศ  แผนพับ   หนังสือเลมเล็ก  และแตงคําขวัญอยูในระดับดี 

  อัจฉรา  เพ็งทา  (2548 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  การพัฒนาชุดการเรียนรู  การเขียนภาพ
ระบายสีเชิงสรางสรรคจากเร่ืองราวในชุมชน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4   ซ่ึงมีข้ันตอน
การพัฒนาชุดการเรียนรู  4  ข้ันตอน  คือ  1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู            
2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  3) ทดลองใช  4) ประเมินและปรับปรุงแกไข   
ผลการวิจัยพบวา  1)  นักเรียนและบุคคลท่ีเกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรู  โดยให
นักเรียนไดเรียนรูจากเร่ืองราวในชุมชนเนนการปฏิบัติจริง  2) ชุดการเรียนรูเร่ืองการเขียนภาพ
ระบายสีเชิงสรางสรรคจากเร่ืองราวในชุมชน  ประกอบดวย  คํานํา  วัตถุประสงค  คูมือครู  แผนการ
จัดการเรียนรู  คูมือนักเรียนและแบบทดสอบ  ชุดการเรียนรูมี  6  ชุด  คือ  เท่ียวองคพระปฐมเจดีย  
เดินชมองคพระ  กินขนมท่ีตลอด  ใครสรางพระราชวังสนามจันทร  เดินชมวัง  ฟงเร่ืองยาเหล      
ชุดการเรียนรู  มีประสิทธิภาพ  77.23/79.67  3) ในการทดลองใชชุดการเรียนรูนักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงานและเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกและแนะนํา              
4) กอนและหลังใชชุดการเรียนรูนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนภาพระบายสี         
เชิงสรางสรรค   แตกตางกันอยางสําคัญของสถิติ   ท่ีระดับ   0.01  โดยมีคะแนนหลังเรียน                
สูงกวากอนเรียน  และนักเรียนพึงพอใจมากตอการเรียนดวย  ชุดการเรียนรู  โดยเห็นวาชุดการเรียนรู    
ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน  มีความรักและภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง  นักเรียน               
มีความสามารถในการเขียนภาพระบายสีอยูในระดับสูง   โดยมีความสามารถดานการใชสีสูงสุด
และมีความสามารถในการจัดภาพตํ่าสุด 

 สิริไฉไล  ทรงเท่ียง (2541 : บทคัดยอ)  ไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
กิจกรรมศิลปะ  เพื่อความคิดสรางสรรค  วิชาศิลปศึกษา  เร่ืองเสนและรูปทรง  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยเปนแบบวัดความคิดสรางสรรคของทอแรนซ  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึน  ในการทดลองคร้ังนี้ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของทอแรนซ  
ทํากิจกรรมชุดการสอนศิลปะ  และทําการทดสอบทันทีหลังจากทําชุดการสอนเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  หลังจากนั้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคของทอแรนซอีกคร้ัง  
ผลการวิจัยปรากฎวาประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ  81.24/81.64  ระดับ
คะแนนความคิดสรางสรรคกอนทําการทดลอง  และหลังทดการทดลองเรียนดวยชุดการสอน
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กิจกรรมศิลปะ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 และคะแนนชุดการสอนกิจกรรม
ศิลปะกับคะแนนความคิดสรางสรรคมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 

 มีค  (Meek  1972 : 4295-4296)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบใช
ชุดการเรียนกับการสอนแบบธรรมดา  ผลการวิจัย   พบวา   วิธีสอนโดยใชชุดการเรียนมี
ประสิทธิภาพมากกวาการสอนดวยวิธีสอนแบบธรรมดา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01
และผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นของผูท่ีอยูในกลุมทดลองทุกคน  โดยทําการสํารวจท้ังกอนและ
หลังการทดลอง  ผลการวิเคราะหช้ีใหเห็นวา  ทุกคนมีพัฒนาการทางเจตคติที่ดีตอการสอนโดยใช
ชุดการเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  จึงสรุปไดวา  การสอนโดยใชชุดการเรียนดีกวาการสอนแบบ
ธรรมดา 

 ซิกบี  (Sigby  1974 : 946 A)  ทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอน
โดยใช     ชุดการเรียนแบบมีกิจกรรมกับการสอนแบบด้ังเดิม  โดยทดลองกับผูเรียนพิมพ                 
ดีระดับกลาง  พบวา  การสอนโดยใชชุดการเรียนแบบมีกิจกรรมไดผลดีกวาการสอนแบบดั้งเดิม   
ท้ังในดานความเท่ียงตรงและความรวดเร็วในการพิมพ 

 ไบรแอนและสมิท  (Bryan  and  Smith  1975 : 24-25)  ไดกลาวถึงผลการวิจัยการใชชุด
การเรียนดวยตนเอง  ท่ีมหาวิทยาลัยเซาทแคโรไรนา ในวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ใชเวลาทดลอง  3  
ภาคเรียน  ผลปรากฎวาผูเรียนรอยละ  60  มีผลการเรียนสูงข้ึนกวาเดิม  รอยละ  96  มีความ
สนุกสนานในการเรียนเพิ่มข้ึน  และรอยละ  74  ชอบการเรียนดวยชุดการเรียนมากกวาการเรียน
ปกติ  ผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  มีความสามารถ
เพ่ิมข้ึนในดานความคิด  ดานความพรอมในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  ดานเชาวนปญญา  
และดานการปรับตัวทางสังคม  หลังจากการสอนดวยชุดการเรียน  สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอน
แบบปกติ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  จากเอกสารการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชุดการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซ่ึงมีจุดหมายในการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนคนดี    
มีปญญา  มีความสุข  และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ หลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานยังกําหนดจุดหมายซ่ึงเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะ        
อันพึงประสงคท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  กลาวในขอ 1 ใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง         
มีวินัยในตนเอง  กลาวในขอ 2  ท่ีวา ใหผูเรียน มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการออน  
และรักการคนควา  จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  จากแนวคิด  ทฤษฎี
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  โดยศึกษาความหมาย  องคประกอบ  คุณคาของชุดการ
เรียนรู  ข้ันตอนการสราง  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูนั้น  จะเห็นไดวาชุดการเรียนเปน
ส่ือการเรียนรูอยางหน่ึงท่ีมีประโยชนและมีคุณคา  ทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  เหมาะ
สําหรับนําไปใชในการเรียนรูของนักเรียน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล)  ต.หัวโพธ์ิ  อ.สองพี่นอง  จ.สุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)             
มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี  1  การวิจัย (Research)  :  การศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน 
  ข้ันตอนท่ี  2  การพัฒนา (Development )   :  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 
  ข้ันตอนท่ี  3  การวิจัย (Research)  :  การทดลองใชชุดการเรียนรู 
  ข้ันตอนท่ี  4  การพัฒนา (Development)  :  ประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 
 ขั้นตอนการวิจัย  การดําเนินการวิจัย  ในแตละข้ันตอน  ไดดําเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1  วิจัย (Research)  การศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐาน  วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4  มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
   1.  วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เพื่อศึกษาเนื้อหา
ที่เกี ่ยวกับทัศนศิลป มีเนื ้อหาสาระอะไรบางที่นักเรียนจะตองเรียนรูเพื ่อจัดใหสอดคลอง            
และเหมาะสมในการจัดทําเนื้อหาของชุดการเรียนรู 
   2.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชุดการเรียนรู  เพ่ือศึกษาขอมูล
พื่นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดการเรียนรู 
   3.  ศึกษาความตองการ  ความคิดเห็นและรูปแบบของชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย (ประชานุกูล)  ต.หัวโพธ์ิ  อ.สองพ่ีนอง                
จ. สุพรรณบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดวยการสัมภาษณ  การสอบถาม     
มีข้ันตอนดังนี้ 

    3.1  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview)  สัมภาษณขอมูล
พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูและรูปแบบของชุดการเรียนรูจาก  ผูเช่ียญชาญดาน         
ชุดการเรียนรู  จํานวน  3  คน   
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    3.1.1 แบบสัมภาษณ  ความตองการเกี่ยวกับพัฒนาชุดการเรียนรู       
เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4   โดยใชแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง  
(Structure Interview)  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

     ตอนท่ี 1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไป        
ของผูตอบแบบสัมภาษณ   เกี่ยวกับ   เพศ    วุฒิทางการศึกษา   ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน                
และประสบการณในการพัฒนาชุดการเรียนรู  จํานวน  3  ขอ   

     ตอนท่ี  2   แบบสัมภาษณความคิดเห็น เกี่ ยวกับการพัฒนา                 
ชุดการเรียนรู        เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  จํานวน  4  ขอ 

      ตอนท่ี 3  แบบสัมภาษณขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เกี่ยวกับการพัฒนา    
ชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  จํานวน  1  ขอ 

    3.1.2  ข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ  มีรายละเอียดดังนี้ 
      ข้ันตอนท่ี  1   ศึกษาเอกสาร   งานวิจัย ท่ี เกี่ ยวกับการพัฒนา             
ชุดการเรียนรู  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเร่ืองทัศนธาตุ 
     ข้ันตอนท่ี 2  สรางแบบสัมภาษณตามข้ันตอนท่ี 1  โดยนํามากําหนด      
เปนประเด็นสัมภาษณ 
     ข้ันตอนท่ี 3  นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  และผูเชียวชาญ จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
นํามาปรับปรุงแกไขเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
ไดคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ระหวาง   0.67  ถึง  1.00   

โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็นไวดังตอไปนี้ 
 + 1 =   เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น 
    0  =  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้น  เปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้นหรือไม 
  - 1  =  เม่ือแนใจขอคําถามไมเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น  นําคะแนน

ท่ีมาแทนคาในสูตรดังนี้ 
   
 
 
  
  IOC   แทน   คาดัชนีสอดคลองท่ีมีคาอยูระหวาง  - 1 ถึง  + 1 

  ΣR    แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชียวชาญ 
  N       แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญ 

IOC  =  ΣR 
N 
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 นําคาดัชนีความสอดคลองท่ีไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ  ซ่ึงมีเกณฑในการพิจารณา
ความคิดเห็นของผูเชียวชาญ  ดังนี้  คือ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ไดคาดัชนีความสอดคลอง  
(IOC)  ระหวาง   0.67  ถึง  1.00   

  จากการนําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเช่ียวชาญ
ดานเนื้อหา  ดานภาษา  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  
การประเมินท่ีถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขดานภาษาและคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  
และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ไดคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ระหวาง   0.67  ถึง  1.00   

    ข้ันตอนท่ี 4  นําแบบสัมภาษณท่ีไดจากการตรวจสอบมาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา  และผูเชียวชาญ  แลวนําไปสัมภาษณ  ผูเช่ียวชาญ            
ดานชุดการเรียนรู   
    3.1.3  วิเคราะหขอมูลจาการสัมภาษณ  โดยนําขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณ  เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  มาวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไป โดย       
ใชคารอยละ(%) และวิเคราะหความตองการ โดยวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  แลวนาํเสนอแบบ
พรรณนาความ 

   3.2  สอบถามความตองการ   เกี่ ยวกับการพัฒนาชุดการเ รียนรูโดยใช
แบบสอบถาม 1  ฉบับ  และนําไปสอบถามครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   จํานวน  8 คน 

          3.2.1  ลักษณะของแบบสอบถาม  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  สอบถามสถานภาพและขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเพศ  อายุ  

และประสบการณ ในการพัฒนาชุดการเรียนรู  จํานวน  3  ขอ   
         ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับ  

การพัฒนาชุดการเรียนรู  ดานเนื้อหาของชุดการเรียนรู  รูปแบบของการจัดการเรียนรู  การวัด      
และประเมินผลเกี่ยวกับชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  จํานวน  3  ขอ 

        ตอนที่ 3  แบบสอบถามขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เกี่ยวกับการพัฒนา     
ชุดการเรียนรู   เร่ืองทัศนธาตุ  จํานวน  1  ขอ 

   3.2.2  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  
เร่ืองทัศนธาตุ    มีรายละเอียด ดังนี้ 
    ข้ันตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา         
ชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ   
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    ข้ันตอนท่ี 2  สรางแบบสอบถามข้ันตอนท่ี 1  โดยนํามากําหนดเปน
ประเด็นในการสอบถาม  แบบสํารวจรายการ (Check List) และแบบปลายเปด (Open Ended Form) 

    ข้ันตอนท่ี 3  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษา  
จํานวน  3  คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใชและการประเมิน  
ท่ีถูกตอง  และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง   (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) ไดคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ระหวาง   0.67  ถึง  1.00   
     ข้ันตอนท่ี 4  นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลอง(Try Out) สอบถาม
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  จํานวน  8 คน   

   3.2.3  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  โดยนําขอมูลท่ีไดจากการ
สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  มาวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไป  
โดยใชคารอยละ (%) โดยวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 

3.3  แบบสอบถามเพื่อถามความตองการและรูปแบบเนื้อหาในการเรียน  เร่ืองทัศนธาตุ  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) อําเภอสองพี่นอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  จํานวน 30  คน 

3.3.1 ลักษณะของแบบสอบถาม  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลท่ัวไป  ไดแก  เพศ    

และอายุ  จํานวน  3  ขอ 
   ตอนท่ี 2  สอบถามความตองการเรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหา

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแหลงเรียนรูของชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  จํานวน  3  ขอ 
   ตอนท่ี 3  สอบถามขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ท่ีนักเรียนตองการเรียน

เกี่ยวกับ  เร่ืองสาระการเรียนรูทัศนศิลป เพิ่มเติม  จํานวน 1  ขอ 
3.3.2 สรางแบบสอบถาม  เกี่ยวกับความตองการในการเรียนดวย       

ชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  ของนักเรียน  มีดังนี้ 
    ข้ันตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสารและสํารวจขอมูลท่ีจําเปนในการเรียนรู  
เร่ืองทัศนธาตุ   
     ข้ันตอนท่ี 2  นําขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1  มาสรางแบบสอบถาม    
โดยกําหนดเปนประเด็นคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale และแบบปลายเปด                            
(Open Ended Form) 

    ข้ันตอนท่ี 3  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษา  
จํานวน  3  ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใชและการประเมิน
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ท่ีถูกตอง    และนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง   (IOC : Index of Item -
Objective Congruence) ไดคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ระหวาง   0.67  ถึง  1.00   
    ข้ันตอนท่ี 4  นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษา และผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขในดานของภาษา  การใชคําถามใหเขาใจงายเหมาะกับวัย
ของนักเรียน   
    ข้ันตอนท่ี 5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง     
(try out) สอบถามนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  จํานวน  30  คน  ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยาง 

3.3.2 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  โดยนําขอมูลท่ีไดจากการ
สอบถามเกี่ยวกับความตองการในการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  นํามาวิเคราะหสถานภาพและขอมูล
ท่ัวไป  โดยการใชคารอยละ (%)  และวิเคราะหความคิดเห็น  โดยวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)   
แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ 
  ขั้นตอนท่ี 2  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มี
วิธีดําเนินการดังนี้ 

   1.  พัฒนาชุดการเรียนรูฉบับราง  โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสังเคราะหใน 
ข้ันตอนท่ี 1  นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรูฉบับราง 

   2.   ดําเนินการสรางชุดการเรียนรู   เ ร่ืองทัศนธาตุ   สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4  โดยมีโครงสราง  ประกอบดวย  1) คํานํา  2) วัตถุประสงค  3) คูมือครู 
ประกอบดวย  3.1 แผนการจัดการเรียนรู  3.2 ใบความรู  3.3 แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน     
3.4 เกณฑการประเมินผลกระบวนการเรียนรู  3.5 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  4) คูมือนักเรียน  
ประกอบดวย  4.1 ใบงาน 4.2 แบบทดสอบ  ชุดการเรียนรูฉบับรางเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มีจํานวน  7  ชุด  ดังนี้  ชุดท่ี 1  ความหมายของทัศนธาตุ  ชุดท่ี 2  จุด          
ชุดที่ 3 เสน  ชุดท่ี 4 สี  ชุดที่ 5  รูปรางรูปทรง  ชุดที่ 6 น้ําหนักออนแก  และชุดท่ี  7) พื้นผิว 

   3.  นําชุดการเรียนรูท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ    
เพื่อขอคําแนะนําแลวนําสวนท่ีบกพรองเกี่ยวกับภาษาและขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

   4.  นําชุดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลวมาประเมินโครงรางชุดการเรียนรูโดย
ผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3  คน  ไดแก  ดานเนื้อหา  ดานการจัดแผนการเรียนรู  ดานการวัดและ
ประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช  และการ
ประเมินท่ีถูกตอง  โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective : IOC)  ระหวาง  0.67 
ถึง  1.00   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
52 

   5.  นําชุดการเรียนรูท่ีไดรับการประเมินหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)        
ไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปหาคาประสิทธิภาพ  โดยทดลองใชกับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียน   
วัดทาไชย(ประชานุกูล)  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)             
มีข้ันตอนดังนี้ 

        5.1  ข้ันทดลองกับเด็กนักเรียนเปนรายบุคคล  ( one to one testing)  จาก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  จํานวน  3  คน  เปนนักเรียนเรียน
เกง (นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย  3.01 – 4.00 )  1  คน  นักเรียนท่ีเรียนปานกลาง  (นักเรียนท่ีมีผล
การเรียนเฉล่ีย 2.01 – 3.00)  1 คน  และนักเรียนท่ีเรียนออน  (นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียตั้งแต  
2.00 ลงไป)  1  คน  ใชเวลาในการทดลอง  2 วัน  โดยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี   1  ปการศึกษา  
2549  วันท่ี 8  , 15  กรกฎาคม 2549  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนศึกษาเนื้อหา                  
ทําแบบทดสอบหลังเรียน   และตอบแบบสอบถาม  เพื่อนําผลท่ีไดรับมาหาประสิทธิภาพ             
ตามเกณฑท่ีตั้งไว  60/60  เพื่อปรับปรุงแกไข  และนําไปทดลองใชคร้ังตอไป 

      5.2  ข้ันทดลองกับนักเรียนแบบกลุมเล็ก (small group testing) โดยทดลอง
กับนักเรียนโรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  จํานวน  9  คน  จากนักเรียนเรียนเกง (นักเรียนท่ีมีผล
การเรียนเฉล่ีย  3.01 – 4.00 )  3  คน  นักเรียนท่ีเรียนปานกลาง  (นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 2.01 – 3.00)  
3 คน  และนักเรียนท่ีเรียนออน  (นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียตั้งแต  2.00 ลงไป)  3  คน  ใชเวลา  
ในการทดลอง  2 วัน  โดยทําการทดลองภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2549  คือเดือน 19, 26 สิงหาคม  
2549  ใชเวลาวันเสาร  หลังจากทําการทดลองในข้ันท่ี 1  แลว  ไดนํามาทดลองกับนักเรียนแบบกลุม
เล็ก  จํานวน  9  คน  เปนเวลาในการทดลอง  2  วัน  ใชเวลาวันเสาร  โดยการดําเนินในการทดลอง
เชนเดียวกับข้ันท่ี   1  ทุกประการ   และเม่ือเสร็จกระบวนการแลวนําชุดการเรียนรูมาหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว  70/70  และปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปทดลองใชในคร้ังตอไป  โดยมี
การคํานวณคาสถิติ  ดังน้ี (ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ 2540 :  101-102) 

    70  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบทดสอบระหวาง
เรียนโดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ  70 
   สูตรท่ี 1 
 
 
 
   E1     = หมายถึง  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
   ΣX = หมายถึง  คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวางเรียน 

  ΣX 
N X 100 E1  =    
A 
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   A = หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกเร่ืองรวมกัน 
   N = หมายถึง  จํานวนนักเรียน 
    70  ตัวหลัง  หมายถึง  คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตัว
นักเรียนคิดเปนรอยละท่ีนักเรียนทําไดจากการสอบหลังเรียน 
 

สูตรท่ี 2 
 
 
 
   E2     = หมายถึง  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
   ΣF = หมายถึง  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
   B = หมายถึง  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
   N = หมายถึง  จํานวนนักเรียน 
    นําผลที่ไดจากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองกอนนําไปทดลองใชจริง 
   ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อใชในชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  
มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นท่ี 2  ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาศิลปะ 
2. ศึกษาหลักการสอน  วิธีสอนแบบตางๆ  เพื่อใชในชุดการเรียนรู ท้ังนี้ใช

รูปแบบแผนการจัดการเรียนรูของกรมวิชาการ  จํานวน  7  แผน  เวลาเรียนแผนละ  1  ช่ัวโมง 
3.  วิ เคราะหสาระการเรียนรูและผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังรายป   เพื่อเขียน

จุดประสงค 
4. สรางแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
5. นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีได  ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และ

ผูเช่ียวชาญ  ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ระหวาง  
0.67  ถึง 1.00   

6. ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และผูเช่ียวชาญ            
ตามคําแนะนํา  ไดแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อใชประกอบการวิจัยตอไป 
 
 

  ΣF 
N X 100 E2  =    
B 
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ตารางท่ี  6  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2  พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 
 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/การวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือพัฒนาชุดการ
เรียนรู (ฉบับราง) 

- ชุดการเรียนรูฉบับราง  
ประกอบดวย 
1. คํานํา 
2. วัตถุประสงค 
3. คูมือครูประกอบดวย 
   3.1 แผนการจัดการ
เรียนรู 
   3.2 ใบความรู 
   3.3 แบบประเมินผลงาน
ของนักเรียน 
4. คูมือนักเรียน
ประกอบดวย 
   4.1 ใบความรู   
   4.2 ใบงาน 
   4.3 แบบทดสอบ 

- ชุดการเรียนรูฉบับราง - ชุดการเรียนรู  เรื่องทัศนธาตุ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 4 
 

เพ่ือหาคุณภาพของ
ชุดการเรียนรูฉบับ
รางและปรับปรุง
แกไข 

- การประเมินชุดการ
เรียนรูฉบับราง 

- อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ 
- ผูเช่ียวชาญจํานวน 3  
ทาน 

- แบบประเมินชุดการเรียนรู 
- วิเคราะหเน้ือหา (Content – 
Analysis) 
- หาคาดัชนีความสอดคลอง 

เพ่ือหา
ประสิทธิภาพชุด
การเรียนรู 
ฉบับราง 

- การหาประสิทธิภาพชุด
การเรียนรู ฉบับราง 
แบบ Individual Tryout) 
และปรับปรุงแกไข 

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4  ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเกง  ปานกลาง 
และออน  อยางละ 1 
คน จํานวน  3  คน 

- ชุดการเรียนรูฉบับราง 
- คารอยละของคะแนนเฉล่ีย  
(  X  ) ของ ( E1 / E2  ) 

 - การหาประสิทธิภาพชุด
การเรียนรู ฉบับราง 
- แบบ Small Group 
Tryout 
และปรับปรุง 

- นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเกง  ปานกลาง  
และออน อยางละ 3 คน 
จํานวน 9 คน 

- ชุดการเรียนรูฉบับราง 
- คารอยละของคะแนนเฉล่ีย 
(  X  ) ของ ( E1 / E2  ) 
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ตารางท่ี  6  (ตอ)  
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/การวิเคราะหขอมูล 
เพ่ือปรับปรุงแกไข
ชุดการเรียนรู    
ฉบับรางกอนนําไป
ทดลองใชจริง 

- ปรับปรุงแกไขชุดการ
เรียนรู 

- ชุดการเรียนรูเรื่อง
ทัศนธาตุ 

- ชุดการเรียนรูฉบับราง 
- วิเคราะหเน้ือหา 
 (Content Analysis) 
- นําเสนอแบบพรรณนาความ 

 
 ขั้นตอนท่ี  3  ขั้นทดลองใชชุดการเรียนรู  วัตถุประสงคเพื่อทดลองใชชุดการเรียนรูเร่ือง
ทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  อําเภอสองพ่ีนอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ไดใชแบบการวิจัยแบบเชิงทดลอง (Experimental Research)  ใชรูปแบบกลุม
เดียวสอบกอนเรียนและสอบหลังเรียน (One Group Pretest Posttest Design) (Tuckman 1999 : 160) 
 

T1 X T2 
 
  T1    หมายถึง  การทดสอบกอนใชชุดการเรียนรู 
  X  หมายถึง   การทดลองใชชุดการเรียนรู 

  T2 หมายถึง  การทดลองหลังใชชุดการเรียนรู 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองเปนเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยสราง

และหาประสิทธิภาพ  ดังน้ี 
1. ชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  จํานวน  1  ชุด 
2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  จํานวน  2  ฉบับ 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอชุดการเรียนรู  หลังจากเรียนดวยชุดการ

เรียนรูแลว  จํานวน  1  ฉบับ 
  วิธีดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียน  

วัดทาไชย(ประชานุกูล)ท่ีเรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ในปการศึกษา  2549  และมีคุณสมบัติท่ี
จะเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 ในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  30  คน  ประชากรได
มากจากนักเรียนท่ีเรียนเกง (นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 3.01 – 4.00 )  10  คน  นักเรียนท่ีเรียน
ปานกลาง  (นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 2.01 – 3.00)  10  คน  และนักเรียนท่ีเรียนออน  (นักเรียน
ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียต้ังแต  2.00 ลงไป)  10  คน  ใชเวลาในการทดลอง  7 วัน  รายละเอียดข้ันตอน
การทดลองใชชุดการเรียนรู  ดังแผนภาพท่ี  2 
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แผนภาพท่ี  2  ข้ันตอนการทดลองใชชุดการเรียนรู 
 

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู 

ทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู 
 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
1) ครูช้ีแจงจดุประสงคของชุดการเรียนรู  
2) บอกส่ิงท่ีนกัเรียนจะไดรับหลังจากปฏิบัติกิจกรรม 
4) ทบทวนความรูเดิมโดยสนทนาซักถาม 

2.  ข้ันสอน 
1)  แนะนําแนวการปฏิบัติในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู 
2)  นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ 

 3)  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ใบงาน 
4)  ครูแนะนํา  ชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ข้ันสรุป 
 1) รวมกนัสรุปความรู 
 2)  นักเรียนทําขอทดสอบ 

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
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  จากแผนภูมิข้ันตอนการใชชุดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ ศึกษา
รายละเอียดของชุดการเรียนรู  ทําการทดสอบกอนเรียน (pretest) โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
กอนเรียน  และดําเนินการทดลองใชชุดการเรียนรู  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการดวยตนเอง  โดยให
นักเรียนอานจุดประสงคของชุดการเรียนรู  และคําแนะนําในการใชชุดการเรียนรูแลวเร่ิมเรียนเร่ือง
ทัศนธาตุจากชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  ซ่ึงเม่ือนักเรียนเรียนจบใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายเร่ือง
ไปพรอมกัน  และเม่ือนักเรียนศึกษาจากชุดการเรียนรูและทําแบบฝกหัดทายเร่ือง  ใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบ    หลังเรียน (posttest) นําผลการทดลองมาหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูตาม
เกณฑท่ีตั้งไว  75/75 

  เกณฑ  75  ตัวแรก  หมายถึง  คารอยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจาการทําแบบฝกหัด
ทายเร่ืองระหวางเรียนของผูเรียน  โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ  75 

  เกณฑ   75  ตัวหลัง   หมายถึง   คารอยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียน  โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ  75 

  การคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
  1) การหาประสิทธิภาพของแบบฝกหัด 

  
 
 
  E1  คือ    คาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
  Σx คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบระหวางเรียนแตละเร่ือง 
  A  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบแตละเร่ืองรวมกัน 
  N คือ จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
  
  2)  การบริหารประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
  E2     คือ   คารอยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ของผูเรียน 

E1  =  Σx/N 
A 

X 100 

E2  =  Σ F/N 
B 

X 100 
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  Σ F คือ ผลรวมของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
  B  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
  N  คือ  จํานวนผูเรียนท้ังหมด 
   
 ขั้นตอนท่ี  4  การประเมินชุดการเรียนรู  

  1.  การประเมินชุดการเรียนรู โดยประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน  โดยนํา
คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูมาวิเคราะหขอมูล  
โดยใชคาเฉล่ีย  ( X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และนําคะแนนมาเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยดูคาความแตกตาง  โดยใชสูตรดังนี้ 
   1.1  การคํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน  โดยใชสูตรของ   บุญชุม  ศรีสะอาด (2535:102) 
 
    X  =  
 
    X  = คาเฉล่ีย 
    Σx = ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 
    N = จํานวนคะแนนในกลุม 

1.2 การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

S.D. =      n Σ x2  -   (Σ x ) 2 
 
    S.D.   = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    Σ x = ผลรวมของคะแนน 
    n = จํานวนนักเรียน 
 

1.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียน  เปนแบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  ฉบับละ  40  ขอ  มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

1) ศึกษาแนวทางการประเมินผลจากเอกสารการวัดผลประเมินผลใน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 

     Σx 
N 

n (n -1) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
59 

ศึกษาคูมือกรมวิชาการ  และหนังสือเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
สาระทัศนศิลป  วิเคราะหขอทดสอบ  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนเร่ืองทัศนธาตุ  แบบปรนัย  
ชนิด  4  ตัวเลือกจํานวน  40  ขอ  คือ  ตอบถูกได  1 คะแนน  และตอบผิดได  0 คะแนน                
วัดพฤติกรรมการเรียนรู  ดานความรู  ความเขาใจ  การนําไปใช  รายละเอียดดังตารางท่ี  7 
 
ตารางท่ี  7  การวิเคราะหขอทดสอบของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ 
 

ชุดการเรียนรู สาระการเรียนรูรายป ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป ขอท่ี 
ระดับ

พฤติกรรม 
1 .
ความหมาย
ทัศนธาตุ 

-ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 
-ความหมายทัศนธาตุ 

ขอ  2.  รู  ทดลองใช  ทัศนธาตุ  
และเทคนิควิธีการในการ
สรางสรรคงานทัศนศิลป 
ขอ  5.  บอกความหมายทัศนธาตุ 

1 
2 
3 
4 
5 

40 

- ความรู 
- ความเขาใจ 
- ความรู 
- ความรู 
- ความรู 
- การนําไปใช 

2. จุด -ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 
-ความหมายทัศนธาตุ 

ขอ  2.  รู  ทดลองใช  ทัศนธาตุ  
และเทคนิควิธีการในการ
สรางสรรคงานทัศนศิลป 
ขอ  5.  บอกความหมายทัศนธาตุ 

6 
7 
8 
9 

10 

- ความรู 
- การนําไปใช 
- ความเขาใจ 
- การนําไปใช 
- ความรู 

3. เสน -ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 
-ความหมายทัศนธาตุ 

ขอ  2.  รู  ทดลองใช  ทัศนธาตุ  
และเทคนิควิธีการในการ
สรางสรรคงานทัศนศิลป 
ขอ  5.  บอกความหมายทัศนธาตุ 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

- ความรู 
- ความรู 
- ความเขาใจ 
- การนําไปใช 
- การนําไปใช 
- ความรู 
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ตารางท่ี  7  (ตอ) 

ชุดการเรียนรู สาระการเรียนรูรายป ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป ขอท่ี ระดับ
พฤติกรรม 

4. สี -ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 
-ความหมายทัศนธาตุ 

ขอ  2.  รู  ทดลองใช  ทัศนธาตุ  
และเทคนิควิธีการในการ
สรางสรรคงานทัศนศิลป 
ขอ  5.  บอกความหมายทัศนธาตุ 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

- ความรู 
- การนําไปใช 
- การนําไปใช 
- ความเขาใจ 
- การนําไปใช 
- ความรู 

5. รูปราง
รูปทรง 

-ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 
-ความหมายทัศนธาตุ 

ขอ  2.  รู  ทดลองใช  ทัศนธาตุ  
และเทคนิควิธีการในการ
สรางสรรคงานทัศนศิลป 
ขอ  5.  บอกความหมายทัศนธาตุ 

23 
24 
25 
26 
27 

- ความรู 
- ความรู 
- การนําไปใช 
- ความเขาใจ 
- ความเขาใจ 

6. 
น้ําหนกั
ออนแก 

-ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 
-ความหมายทัศนธาตุ 

ขอ  2.  รู  ทดลองใช  ทัศนธาตุ  
และเทคนิควิธีการในการ
สรางสรรคงานทัศนศิลป 
ขอ  5.  บอกความหมายทัศนธาตุ 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

- ความรู 
- ความรู 
- ความรู 
- ความเขาใจ 
- ความรู 
- การนําไปใช 

7. พื้นผิว -ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป 
-ความหมายทัศนธาตุ 

ขอ  2.  รู  ทดลองใช  ทัศนธาตุ  
และเทคนิควิธีการในการ
สรางสรรคงานทัศนศิลป 
ขอ  5.  บอกความหมายทัศนธาตุ 

34 
35 
36 
37 
38 
39 

- ความเขาใจ 
- ความเขาใจ 
- ความรู 
- การนําไปใช 
- ความรู 
- ความเขาใจ 

 
2) นําแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จแลว  ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ

ผูเช่ียวชาญ จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  ประเมินแบบทดสอบในตาราง
วิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง  ระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป  IOC 
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(Index of Item Objective Congruence) นําตารางวิเคราะหคา IOC  ของผูเช่ียวชาญ  มาคํานวณคา
ดัชนีความสอดคลอง  แลวเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนี  ความสอดคลองระหวาง  0.67 ถึง  1.00 

3) นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ  เพื่อหาคาอํานาจจําแนก (r) ท่ีมีคา
ตั้งแต  0.20  ข้ึนไป  และความยากงาย (P)  ท่ีมีคาความยากงายอยูระหวาง  0.20 – 0.80  คัดเลือก
แบบทดสอบตามเกณฑดังกลาวจํานวน  40  ขอ   ทําแบบทดสอบผลการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  
ฉบับละ  40  ขอ  ซ่ึงขอทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเปนขอสอบชุดเดียวกัน  โดยการสลับตัวเลือก  
(รายละเอียดดังตารางท่ี  15  ภาคผนวก  ค  หนา  119) 

4) นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 
โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  จํานวน  30  คน  1  หองเรียน  ซ่ึงกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี  2        
ปการศึกษา  2549   
  2.  การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ        
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอชุดการ
เรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ   โดยใชแบบสอบถาม  1  ฉบับ  และนําไปสอบถามความคิดเห็นไปสอบถาม
นักเรียน  จํานวน  30  คน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2549  โรงเรียนวัดทาไชย
(ประชานุกูล)  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 
   2.1  ลักษณะแบบสอบถาม  มีรายละเอียดดังนี้    
    ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป  เกี่ยวกับ   เพศ   อายุ 
    ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรู  เร่ือง
ทัศนธาตุ  หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนมาแลว  3  ดาน  คือ  1) ดานบรรยากาศ  จํานวน  4  ขอ  2) ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  จํานวน  4  ขอ  3) ดานประโยชนในการเรียน  จํานวน  6  ขอ  โดยเกณฑ      
การใหคะแนน  คือ 
    3  หมายถึง  เห็นดวยในระดับมาก 
    2  หมายถึง  เห็นดวยในระดับปานกลาง 
    1  หมายถึง  เห็นดวยในระดับนอย 
    ตอนท่ี  3  แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เกี่ยวกับ
การพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  จํานวน  1  ขอ 
   2.2  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 
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    ข้ันตอนท่ี 1  ศึกษาขอมูล  เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
    ข้ันตอนท่ี 2  นําขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1  มาสรางแบบสอบถามความคิดเห็น    
โดยรูปแบบสอบถามเปน   แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  และแบบพรรณนาความ                 
นําแบบสอบถามความคิดเห็น  ท่ีสรางข้ึนไปใหอาจารยท่ีปรึกษา  และผูเช่ียวชาญ  ตรวจสอบความ
สอดคลอง  (COI)  ไดคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ระหวาง   0.67  ถึง  1.00 
    ข้ันตอนท่ี 3  นําแบบสอบถามความคิดเห็น  ท่ีผานการตรวจสอบจาก
อาจารยท่ีปรึกษา  มาปรับปรุงแกไขในดานความถูกตองและเหมาะสม 
    ข้ันตอนท่ี  4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง     
(try out)   กับนักเรียน  จํานวน  30  คน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2549  
โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2   วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติคารอยละ(%)  เฉล่ีย ( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผูวิจัยไดสรุปข้ันตอนการ
สรางแบบสอบถามความคิดเห็น  ดังแผนภาพท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี  3  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น   

ศึกษาขอมูล  เอกสาร  และงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

นําขอมูลมาสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  รูปแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
และแบบพรรณนาความ เสนอแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญ  

ตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ระหวาง   0.67  ถึง  1.00 

ปรับปรุงแกไข 

นําแบบสอบถามความคิดเหน็ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง  (try out)   กับนักเรียน  จํานวน  30  คน   
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ตารางท่ี  8  สรุปข้ันตอนท่ี  4  การประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือ/การวิเคราะห 
   เพื่อประเมินผลการ
เรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ 

แบบทดสอบ    นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4  
โรงเรียนวัดทาไชย   
จํานวน  30  คน 

- แบบทดสอบผลการ
เรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ 
- ขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย 
( X )  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)   
คาเฉล่ียรอยละ และ  
t-test Depandent 

   เพื่อประเมินความ
คิดเห็น 

แบบสอบถาม    นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4  
โรงเรียนวัดทาไชย   
จํานวน  30  คน 

- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 
- วิเคราะหคําตอบจาก
แบบสอบถาม โดยหา
คาเฉล่ีย ( X )  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD)  

   เพื่อปรับปรุงชุดการ
เรียนรู 

แกไขปรับปรุง ชุดการเรียนรูเร่ือง
ทัศนธาตุ  สําหรับ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 

- ชุดการเรียนรูเร่ือง
ทัศนธาตุ  สําหรับ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4   
-  วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Anlysis) 
นําเสนอแบบพรรณนา
ความ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ผูวิจัย
ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  โดยมีรายละเอียดตามข้ันตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 
3. การทดลองใชชุดการเรียนรู 
4. การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 

 
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนาชุดการเรยีนรู 

 ผลการศึกษาความตองการและขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลดัง
รายละเอียด  ตอไปน้ี      
 
ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 

 ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  พบวาเปนหลักสูตร 
ท่ีมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข และมีความเปนไทย      
มีศักยภาพในการศึกษาตอ   และประกอบอาชีพ   และไดกําหนดจุดหมายของคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค ในขอท่ี  2) ไววาผูเรียนตอง  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน รักการอาน        
รักการเขียนและรักการคนควา  อีกท้ังยังกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนสาระการเรียนรู
เสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพื้นฐานในการคิด และการทํางาน   ในสวนกลุมสาระ    
การเรียนรูศิลปะ  เปนสาระท่ี  มุงพัฒนาดานศักยภาพพื้นฐานการคิด และการทํางาน   ดานคุณภาพ
ของผูเรียน  หลักสูตรไดกําหนด  วาเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะแลว  
ผูเรียนจะมีสภาพจิตในท่ีงดงาม  มีสุนทรียภาพ   มีรสนิยม  รักความสวยงาม  รักความเปนระเบียบ  
มีการรับรูอยางพินิจพิเคราะห  เห็นคุณคาความสําคัญของศิลปะ  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ  สามารถคนพบศักยภาพความสนใจ  
ของตนเองอันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพทางศิลปะ  มีจินตนาการ   
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ความคิดสรางสรรค  มีความเชื่อม่ันพัฒนาตนเองได  และแสดงออก  ไดอยางสรางสรรค     มีสมาธิในการ
ทํางาน  มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   หลักสูตรมี
ขอบขายเนื้อหาท่ีสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการพัฒนาชุดการเรียนรู  คือ มาตรฐานการเรียนรู
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สาระท่ี 1  ทัศนศิลป  มาตรฐาน ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ 
ความคิดสรางสรรค และวิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอด ความรูสึก ความคิด 
ตองานศิลปะอยางช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน  ป.4-6 
มาตรฐาน ศ 1.1.5 แสดงความคิดเห็นอธิบายความหมายของงานทัศนศิลป  ทัศนธาตุ  และความงาม
ของศิลปะ   
 
ผลการศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสรางชุดการเรียนรู 
 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสรางชุดการเรียนรู  พบวานักเรียนท่ีเรียน
ดวยชุดการเรียนรู  มีผลการเรียนรูหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูท่ีสูงข้ึนกวากอนเรียนดวยชุดการเรียนรู  
นอกจากนั้นชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอการเรียน   ได เ รียนรูตาม
ความสามารถของตนเอง  ชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนนั้นมีการสรางข้ึนอยางมีระบบข้ันตอน  คือ        
1) วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน   2) พัฒนาชุดกาเรียนรูฉบับราง   3) ประเมินชุดการเรียนรูโดยผูเช่ียวชาญ  
ตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง  4) ดําเนินการสรางชุดการเรียนรู  5)  หาคาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียนรู  ซ่ึงมีข้ันตอน  ดังนี้  5.1) ข้ันทดลองแบบรายบุคคล  (Individual Tryout)  ทดลองใช
กับนักเรียน  3  คน  คือ  เกง  ปานกลาง  ออน  และนําผลที่ไดมาหาประสิทธิภาพเพื่อปรับปรังแกไข
ใหดีข้ึนและเกณฑการหาประสิทธิภาพในข้ันตอนกําหนดไวท่ีระดับ  E1/E2 : 60/60 5.2)  
ข้ันทดลองแบบกลุมยอย  (Small Group) E1/E2 : 60/60  ทดลองใชกับกลุมผูเรียน 9 คน              
และนําผลที่ไดมาหาประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน สําหรับเกณฑการหาประสิทธิภาพ   
ในข้ันตอนนี้กําหนดไวท่ีระดับ  E1/E2 : 70/70 5.3) ข้ันทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ทดลอง    
กับผูเรียน  30  คน  ทําการหาประสิทธิภาพและแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน  เกณฑการหาประสิทธิภาพ
ในข้ันตอนกําหนดไวท่ีระดับ  E1/E2 :  80/80  แตถาเนื้อหาวิชาท่ีเปนวิชาดานทักษะอาจจะต้ังไว    
ท่ีระดับ E1/E2 :  75 / 75   
 
ผลการศึกษาขอมูลที่ใชในการสรางชุดการเรียนรู  
 ผูวิจัยศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ีใชในการสรางชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ดวยวิธีการ  1) การสัมภาษณ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนา    
ชุดการเรียนรู  2) การสอบถามความตองการการพัฒนาชุดการเรียนรูกับครูผูสอน  3)  การสอบถาม
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ความตองการพัฒนาชุดการเรียนรูกับนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  5)  สอบถามความคิดเห็น     
ท่ีมีตอชุดการเรียนรู  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ผลการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณความคิดเห็น  เกี่ยวกับความตองการ   
การพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  กับผูเช่ียวชาญ   
ดานชุดการเรียนรู โดยวิเคราะหขอมูล จาก  1) ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  2) ขอบขายเน้ือหา  
และรูปแบบของชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  3) ขอเสนอแนะ
อ่ืนๆ  เพิ่มเติม  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  พบวาผูใหสัมภาษณท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานชุดการเรียนรู  จํานวน    
3  คน เปนเพศชาย  2  คน  และเพศหญิง  1  วุฒิทางการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  2  คน ระดับ
ปริญญาโท  1  คน มีตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ  รอยละ 100  ดานประสบการณสวนใหญ           
มีประสบการณในการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  รอยละ  66.67   และรองลงมา
คือมีประสบการณในการอบรมสัมมนาและมีประสบการณในการพัฒนาชุดการเรียนรู รอยละ 33.33   

   ตอนท่ี  2  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ  ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของชุดการเรียนรูท่ีเหมาะสม
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ควรมีลักษณะ  รูปแบบท่ีคํานึงถึงความสามารถที่แตกตางกัน     
ท่ีจะเรียนรูและพัฒนาการเรียนรู  ลักษณะของชุดการเรียนรูท่ีใชสอนเสริม ควรสงเสริมใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูโดยตนเองฝกการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง  ครูเปนผูคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา       
ชุดการเรียนรูควรพัฒนาผูเรียนในดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ผูเรียนสามารถใชชุดการเรียนรู
ไดท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน  รูปเลมไมใหญไมหนา  มีสีสันสวยงาม  ภาพประกอบถูกตอง  
ตัวหนังสือมีขนาดเหมาะสมกับวัย   
 ดานเน้ือหาของชุดการเรียนรูควรไมมากและยากเกินไป  มีความถูกตองเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียน  มีการแบงบทและตอนอยางเหมาะสม 
 ดานองคประกอบของชุดการเรียนรูควรมีสวนประกอบตางๆ  ในตัวชุดการเรียนรู     
ควรประกอบดวย  1)  คําอธิบายการเรียน  การใชชุดการเรียนรูไวใหครูผูจัดการเรียนรู  และผูเรียน  
ท่ีใชชุดการเรียนรูไดเขาใจ  2) คําอธิบายเนื้อหาใหผูเรียนอานเขาใจงายและชัดเจน  3) ข้ันตอนใน       
การใหความรูควรลําดับเปนข้ันตอนใหชัดเจน  4) แบบฝกหัดท่ีใหนักเรียนทําสามารถตรวจสอบ
คําตอบได  และ 5) แบบทดสอบท่ีประเมินผลการเรียนของผูเรียนท่ีใหผูเรียนไดทดสอบเม่ือเรียน  
จบแตละชุด 
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 ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  ควรมีการประเมินโดยใชแบบทดสอบวัดผล
ความรูความเขาใจ  และรูปแบบอ่ืนใหหลากหลาย  ท่ีเนนการปฏิบัติใหสอดคลองกับกระบวน      
การเรียนรู  มีการประเมินท้ังทางดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ   
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม กิจกรรมควรใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริง และกิจกรรม      
ในการฝกปฏิบัติไมควรยากเกินไปจนทําใหผูเรียนตองใชเวลามาก  จะเกิดความเบ่ือหนาย  ในการ
จัดทําขอทดสอบควรมีการปรับ  จัดเรียงขอตามเน้ือหาส้ันยาวของคําตอบเพ่ือท่ีจะไดอานงาย    
สบายตา  และควรหลีกเล่ียงขอทดสอบท่ีมีตัวเลือกแบบผิดทุกขอหรือถูกทุกขอ 
 2. ผลการสอบถาม  ผูวิจัยไดทําการสอบถามความตองการการพัฒนาชุดการเรียนรู      
กับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จํานวน  8  คน   เกี่ยวกับลักษณะของชุดการเรียนรูเร่ือง   
ทัศนธาตุ  รูปแบบกิจกรรม   การเรียนรูท่ีตองการ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา   
(Content Analysis)  มีรายละเอียดดังนี้  
     ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม 

    ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนวัดทาไชย   
จํานวน  8  คน  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ  50  และเปนเพศหญิงรอยละ  50         
ดานอายุผูตอบสอบถามสวนใหญ อายุระหวาง 31-40 ป  และอายุระหวาง  41-50 รอยละ 37.50 รองลงมา
อายุระหวาง  21-30 ป และอายุ  51 ปข้ึนไป รอยละ  12.50  ดานประสบการณในการพัฒนาชุดการเรียนรู  
ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการอบรมสัมมนาการพัฒนาชุดการเรียนรู รอยละ 100   
     ตอนท่ี  2  ความตองการของชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  พบวาดานเนื้อหาของชุดการเรียนรู
ท่ีใหนักเรียนสามารถอานและเขาใจเร่ืองท่ีอานไดมากข้ึน   ควรมีเนื้อเร่ืองแตละเร่ืองไมยาวเกินไป  
เนื้อเร่ืองท่ีอานควรมีภาพ  หรือการตูนประกอบ  มีการตูนท่ีใหนักเรียนระบายสี และอ่ืนๆเพิ่มเติมควร   
มีกิจกรรมใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรค   ดานความตองการรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู
โดยใชกิจกรรมเดี่ยว ดานความตองการการประเมินวานักเรียนมีความรูความเขาใจในกิจกรรมท่ี
ปฏิบัติในชุดการเรียนรู  โดยใชวิธีการแบบ  อานแลวตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน  อานแลวทํากิจกรรม
วาดภาพระบายสี  อานแลวทําแบบทดสอบ  อานแลวออกมาพูดสรุปเนื้อหา  ท่ีอาน  ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม การวัดผลและประเมินผลควรวัดผลใหหลากหลาย และวัดผล  ท้ังทางดานความรู  ทักษะ  
และเจตคติ 

   3.  สอบถามความตองการกับนักเรียน  ในการเรียนเกี่ยวกับชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน  60  คน  โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) มีรายละเอียดดังนี้ 
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     ตอนท่ี 1  สภาพขอมูลท่ัวไปของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนวัดทาไชย  
จํานวน  60  คน  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ60  รองลงมาเปนเพศ
หญิง รอยละ  40  ดานอายุ สวนใหญอายุ  10  ป  รอยละ  86.67  รองลงมามีอายุ  9  ป  รอยละ  13.33    
   ตอนท่ี  2  ดานเกี่ยวกับความตองการชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ   

      ดานความตองการขนาดรูปเลมของชุดการเรียนรู พบวาสวนใหญมีความตองการ
ขนาด  A4 รอยละ 76.67  รองลงมาคือขนาด  คร่ึงของ B5  รอยละ  15.00  และความตองการนอย
ท่ีสุดคือขนาด  คร่ึงของ A4  รอยละ 8.33   
      ดานเนื้อหาในชุดการเรียนรูท่ีผูเรียนอานแลวเขาใจเร่ืองท่ีอานไดมากข้ึน  พบวา
เนื้อเร่ืองท่ีอานควรมีภาพ  หรือการตูนประกอบ  และมีการตูนท่ีใหนักเรียนระบายสีได 
    ดานความตองการรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู  พบวา มีความตองการเรียน    
โดยใชกิจกรรมเดี่ยว (เรียนคนเดียว) 
    ดานการประเมินความรูความเขาใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติในชุดการเรียนรู  พบวา 
มีความตองการใชกิจกรรมแบบ  อานแลวทํากิจกรรมวาดภาพระบายสี  อานขอความแลวตอเติม
ภาพท่ีครูกําหนดให  ระบายสี   ตกแตง อานแลวทําแบบทดสอบ  อานแลวออกมาพุดสรุปเนื้อเร่ือง  
ท่ีอาน 
 สรุป  จากการสัมภาษณ  สอบถาม  เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู  ชุดการเรียนรู
สงเสริมนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง  ชุดการเรียนรูควรพัฒนาผูเรียนดาน  ความรู  ทักษะ และเจตคติ  
ชุดการเรียนรูสามารถนําไปใชไดท้ังในและนอกหองเรียน  มีสีสันสวยงาม  ภาพประกอบถูกตอง   
มีการตูนประกอบ   มีการตูนใหนักเรียนระบายสี  ขนาดตัวหนังสือเหมาะสมกับวัยของผูเรียน        
มีเนื้อหาเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  เนื้อหาอานเขาใจงาย  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
แบบเดี่ยว (เรียนคนเดียว)  กิจกรรมฝกปฏิบัติหลังจากศึกษาและอานเนื้อหาความรู  ตองการกิจกรรม  
การวาดภาพระบายสี  ทําขอทดสอบ   อานแลวออกมาพูดสรุปเนื้อหาท่ีอาน  ตองการรูปเลมขนาด  A4   
 
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู 
 จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู           
ท่ีจัดทําข้ึน  โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  1)  สรางชุดการเรียนรูฉบับราง  2) ประเมินชุดการ
เรียนรู  3) ปรับปรุงแกไข  4) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบเด่ียว (Individual  Tryout)       
5) ปรับปรุงแกไข   6) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout)      
และ 7) ปรับปรุงแกไขโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ผลการพัฒนาชุดการเรียนรูฉบับราง 
 จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
พบวาหลักสูตรไดคาดหวังไววาเม่ือผูเรียน  เรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
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ชวงช้ันท่ี 2  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6  แลวจะมีคุณภาพคือ สรางและนําเสนอผลงานศิลปะจาก
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค  การสังเกตทางศิลปะไดแกทัศนธาตุ รับรูและเขาใจ   และอธิบาย
ความหมาย  ทัศนธาตุได  เนื้อหาที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการพัฒนาชุดการเรียนรู     
คือ มาตรฐานชวงชั้นท่ี 2  สาระท่ี 1  ทัศนศิลป  ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ ความคิด
สรางสรรค และวิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอด ความรูสึก ความคิด ตองาน
ศิลปะอยางช่ืนชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มาตรฐานชวงช้ัน ศ.1.1.5  ผูเรียนแสดงความ
คิดเห็นอธิบายความหมายของงานทัศศิลป  ทัศนธาตุ  และความงามของศิลปะ  และผลจากศึกษา
เอกสารตําราและงานวิจัยตางๆ พบวา  ชุดการเรียนรูชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู  ทําให
ผูเรียนสนใจบทเรียนมากข้ึน  ผลการเรียนรูสูงข้ึน  รวมท้ังสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดทฤษฎีและหลักการสรางชุดการเรียนรูผสมผสานกับ
เนื้อหา  รูปแบบกิจกรรม  และการวัดผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะที่ไดจากการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานจากครูผูสอนและผูเรียนมาจัดทําเปนชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  จํานวนชุดการเรียนรู  7  ชุด  คือ ชุดท่ี  1  เร่ืองความหมายทัศนธาตุ  ชุดท่ี 2  
เร่ืองจุด  ชุดท่ี  3 เร่ืองเสน  ชุดท่ี  4 เร่ืองสี  ชุดท่ี  5 เร่ืองรูปรางรูปทรง  ชุดที่  6  เร่ืองคาน้ําหนักออน
แก   ชุดท่ี  7  เร่ืองพื้นผิว  โดยชุดการเรียนรูมีองคประกอบของชุดดังนี้  คือ   1) คํานํา  2) 
วัตถุประสงค  3) คูมือครู ประกอบดวย  คําช้ีแจง  แผนการจัดการเรียนรู  ใบความรู  ใบงาน         
และแบบทดสอบ  4) คูมือนักเรียน ประกอบดวยใบความรู  ใบงาน  ใบกิจกรรม  แบบทดสอบ  
เฉลยขอทดสอบ  และรายละเอียดของชุดการเรียนรูมีดังตอไปนี้ 

 1. คํานํา  การจัดทําชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
โรงเรียนวัดทาไชย  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับ
ประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครู  ท่ีมุงเนนใหนักเรียนแสวงหาความรูจากชุดการเรียนรู  
ซ่ึงในชุดการเรียนรูมีเนื้อหา  แบบฝกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานและทดสอบผลการเรียนรูไดดวย
ตนเอง  ทําใหนักเรียนเกิดความรูไดจากชุดกการเรียนรู   

 ชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  เปนชุดการเรียนรู
ท่ีเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทัศนศิลป ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   ซ่ึงชุดการเรียนรูนี้มีจํานวน  7  
ชุด  ดังนี้ (ชุดท่ี 1  เร่ืองความหมายทัศนธาตุ  ชุดท่ี 2  เร่ืองจุด  ชุดท่ี 3  เร่ืองเสน  ชุดท่ี 4  เร่ืองสี     
ชุดที่ 5  เร่ืองรูปรางรูปทรง  ชุดที่ 6 เร่ืองน้ําหนักออนแก  ชุดท่ี 7 เร่ืองพื้นผิว) 

 ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้จะเปนประโยชนตอนักเรียนและครูผูสอน  ท่ีสามารถ
นําไปพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรูใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ของหลักสูตรท่ีมุงเนน
นักเรียนเปนสําคัญและยังสามารถพัฒนาผลการเรียนใหสูงข้ึนอีกดวย 
 2. วัตถุประสงค  การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค  เพื่อ 

      1)   เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทัศนศิลป  เร่ืองทัศนธาตุ   
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      2)   เพื่อใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ 
      3)   เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูในสาระการเรียนรูทัศนศิลป 

 3. คูมือสําหรับครู  ชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
มี  7 ชุด  ในแตละชุดจะมีคูมือสําหรับครู  ซ่ึงประกอบดวย  คําช้ีแจงสําหรับครู  แผนการจัดการเรียนรู  
ใบความรู  ใบงาน  และแบบทดสอบ  เฉลยแบบทดสอบ  ใหครูไดเตรียมตัวในการจัดกิจกรรม
ใหแกผูเรียน  เพื่อใหการใชชุดการเรียนรูเปนไปอยางดีและมีประสิทธิภาพ 
 4. คูมือนักเรียน  ชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4      
มี  7 ชุด แตละชุดมีคูมือสําหรับนักเรียน  ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน  ใบกิจกรรม  
แบบทดสอบ  เฉลยขอทดสอบ  ผูวิจัยไดพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียน         
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ฉบับราง  เพ่ือนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษา  3  ทาน  ตรวจสอบความถูกตอง
และใหขอเสนอแนะ  เพื่อนําผลมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  จึงนําไปใหผูเช่ียวชาญ  3  คน       
คือ  นายอภิชาติ  ประทุมนันท  นายชลิต  โพธ์ิพันธุ  และนางศรีอัมพร  ประทุมนันท  ตรวจสอบ  
ประเมินความถูกตองและความเหมาะสมของชุดการเรียนรู  แลวนําผลการตรวจสอบ มาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง  0.67  ถึง  1.00 
 ผลการประเมินชุดการเรียนรูของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเช่ียวชาญไดให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงชุดการเรียนรูใหถูกตองสมบูรณ  ดังนี้ 

1) ปรับตัวอักษรหัวขอท่ีพิมพในคูมือครู 
2) ปรับแกไขคําท่ีพิมพผิดในใบความรูและใบงาน 
3) ปรับแกไขการอธิบายความหมายในใบความรู 
4) ปรับแกการใชคําใหเหมาะสม เปนภาษาการเขียน 
5) ปรับปรุงรูปแบบการพิมพฉีกคําในใบความรูและใบงาน 
6) ปรับแกพิมพอักษร หมึกไมชัดเจน 
7) ปรับความชัดเจนของภาพในใบความรู 
8) ปรับแกไขเพิ่มเติมเกณฑการวัดและประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู 
9) แกไขตัวเลือกในขอทดสอบ 

 ผลการปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนมีดังนี้ 
1) แกไขคําท่ีพิมพผิด  พิมพฉีดคํา ในใบความรูและใบงาน 
2) ปรับการอธิบายความหมายในใบความรู 
3) ปรับคําใหเหมาะสม เปนภาษาการเขียน 
4) ปรับการพิมพสีอักษรใหคมชัดเจน 
5) ปรับภาพใหชัดเจนในใบความรู 
6) ปรับเกณฑการวัดและประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู 
7) ปรับแกตัวเลือกในขอทดสอบใหมีความส้ันยาวตามลําดับ 
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ผลการหาประสิทธิภาพและการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู 
 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูฉบับรางท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลวนําไปหาประสิทธิภาพ 
E1/E2  แบบรายบุคคล  (Individual Tryout)  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย
(ประชานุกูล) อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ท่ีมีผลการเรียนเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  
1  คน  รวมจํานวน  3  คน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความยากงายของกิจกรรมและนํามา
หาคาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  ไดคาประสิทธิภาพดังนี้  65.83 / 63.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
60/60 ท่ีตั้งไว  รายละเอียด  ดังตารางท่ี  16  (ภาคผนวก  ค  หนา  120  ) 
  จากการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลพบขอท่ีตองปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  ดังนี้  
ชุดการเรียนรูท่ี 1 ปรับเนื้อหาในใบความรูบางประโยคใหอานแลวเขาใจงายข้ึน  ใชคําใหเหมาะสม
เปนภาษาการเขียน   ปรับการฉีกคํา  ชุดการเรียนรูท่ี 2 ปรับคําท่ีพิมพผิด  ปรับการพิมพอักษรให
ชัดเจน  ชุดการเรียนรูท่ี 3 ปรับแกตัวเลือกในขอทดสอบ  ชุดการเรียนรูท่ี 4  ปรับการอธิบาย
ความหมายในใบความรู  ชุดการเรียนรูท่ี  5  ปรับแกใบความรูในเร่ืองคําผิด  และภาพประกอบ  
ปรับแกใบงานใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและเวลา 
 ผูวิจัยนําชุดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลวมาทดลอง  หาคาประสิทธิภาพ  E1/E2 แบบ     
กลุมยอย ( Small Group Tryout )  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุ
กูล)  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ท่ีมีผลการเรียนเกง  ปานกลาง  ออน  อยางละ  3  คน  
รวมจํานวน  9  คน  โดยไดคาประสิทธิภาพ  73.06 /71.39  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 70/70 ท่ีตั้งไว 
รายละเอียด  ดังตารางท่ี  17  (ภาคผนวก  ค  หนา  120  ) 
 จากการทดลองใชชุดการเรียนรูในข้ันตอนนี้  พบวา นักเรียนสวนใหญเขาใจคําอธิบาย
ในใบความรู  เขาใจคําส่ังในใบงาน  บางคนใชเวลาในการศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมในใบงาน
นานเกินเวลาท่ีกําหนด  ตองการคําแนะนําและความชวยเหลือ เพื่อความเขาใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมไดดีข้ึน 
 ผลการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูคร้ังท่ี 2  เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรูใหดีข้ึน  ผูวิจัยไดนํา
ผลการตรวจสอบของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ผูเช่ียวชาญและจากการทดสอบหาประสิทธิภาพ 
E1/E2  ท้ัง  2  ข้ันตอน  มาปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง  เพื่อใหไดชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ใหมีความสมบูรณเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชจริง   ส่ิงท่ีปรับปรุง  
และแกไขมีดังนี้  1) ปรับเนื้อหาในใบความรูและปรับกิจกรรมในใบงานใหนอยลง  ใหเหมาะสมกับ
วัยและเวลาของผูเรียน 2) ปรับภาษาในการอธิบายความหมายใหชัดเจน  3) ปรับรูปภาพประกอบ       
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ใบความรูใหตรงกับเนื้อหา  และ 4) เพิ่มการตูนในใบความรู  จากนั้นผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูท่ีไดไป
ทดลองใช (Field Tryout)  รายละเอียด  ดังตารางท่ี  18  (ภาคผนวก  ค  หนา  121 ) 
 จากการทดลองใชชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
ทั้ง  7  ชุด  มาหาคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ไดคาประสิทธิภาพ  เทากับ  
79.16 /77.00  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  ท่ีกําหนดไว  75/75  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย  ท่ีได
กําหนดไว 

ผลการทดลองใชชดุการเรียนรู 
 
  ผูวิจัยนําชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี   ท่ีเรียนสาระทัศนศิลป  จํานวน  30  คน  โดยทดลองใน  ปการศึกษา 2549  ตั้งแตวันท่ี  
15 พฤศจิกายน 2549 ถึง  วันท่ี  27 ธันวาคม 49  รวมเวลาท่ีใชในการทดลองใชชุดการเรียนรู  ท้ังส้ิน  
7  ช่ัวโมง  โดยผูวิจัยเปนผูทดลองใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีข้ันตอนดําเนินการใช               
ชุดการเรียนรูดังนี้ 

1.  อธิบายรูปแบบการเรียนรูและประโยชนของชุดการเรียนรูแกนักเรียน 
2.  ทดสอบนักเรียนกอนการใชชุดการเรียนรู  โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

วัดผลการเรียนรู ความรูเร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  จํานวน  40  ขอ 
ภายในเวลาท่ีกําหนด  60  นาที 

3.  ดําเนินการใชชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  โดยมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
         ขั้นนํา 
   1)   ครูช้ีแจงจุดประสงคของชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ 
   2)   บอกส่ิงท่ีนักเรียนจะไดรับหลังจากปฏิบัติกิจกรรม 
   4)   ทบทวนความรูเดิมโดยสนทนาซักถาม 

              ขั้นสอน 
1)  แนะนําแนวการปฏิบัติในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ 
2)  ครู-นักเรียน สนทนาเกี่ยวกับเร่ืองทัศนธาตุ   
   3)  นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรูเร่ือง ทัศนธาตุ  

   4)  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ใบงานท่ี 1  
   5)   ครูแนะนํา  ชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 
      ขั้นสรุป 
   1)  รวมกันสรุปความรูเร่ืองความหมายของทัศนธาตุ 
   2)  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเม่ือเรียนจบในแตละชุดการเรียนรู 
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  4.  หลังจากการดําเนินการใชชุดการเรียนรูท้ัง  7  ชุด  ใหนักเรียนทําขอทดสอบ
วัดผลการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  จํานวน  40  ขอ  เปนขอทดสอบหลังเรียน  ซ่ึงเปนขอทดสอบ        
ชุดเดียวกันกับขอทดสอบกอนเรียน  ใชวิธีการสลับตัวเลือก 

   รายละเอียดของระยะเวลาท่ีใชในการทดลองใชชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  รายละเอียดดัง  ตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9  ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองใชชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียน               

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ชุด 
การเรียนรูท่ี รายการทดลอง 

ระยะเวลา 
การจัดการเรียนรู 

/ช่ัวโมง 
- 13  พฤศจิกายน 49 - ทดสอบกอนเรียน - 
1 15 พฤศจิกายน 49 1 เร่ืองความหมายของทัศนธาตุ 1 
2 22 พฤศจิกายน 49 2 เร่ืองจุด 1 
3 30 พฤศจิกายน 49 3 เร่ืองเสน 1 
4 6 ธันวาคม 49 4 เร่ืองสี 1 
5 13 ธันวาคม 49 5 เร่ืองรูปรางรูปทรง 1 
6 20 ธันวาคม 49 6 เร่ืองน้ําหนกัออนแก 1 
7 27 ธันวาคม 49 7 เร่ืองพื้นผิว 1 
- 28 ธันวาคม 49 - ทดสอบหลังเรียน - 

 
 ผลการจัดการ เรี ยนรู โดยใช ชุดการ เรี ยนรู  เ ร่ืองทัศนธาตุ   สํ าหรับนัก เ รียน                        
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการศึกษาหาความรูดวยตนเองเปนแบบเดี่ยว               
ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
 ชุดการเรียนรูท่ี  1  เร่ืองความหมายทัศนธาตุ  พบวานักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาม
ข้ันตอนในคูมือนักเรียนได  นักเรียนยังไมคุนเคยกับการเรียนดวยชุดการเรียนรูกอน  จึงคอยใหครู
ส่ังใหทําใบงานตอไป  หรือถามอยูเสมอวาจะทําใบงานตอไปไดเลยหรือไม   เม่ือนักเรียนไดปฏิบัติ
ตามคําส่ังในใบงาน  นักเรียนก็จะทําใบงานไดถูกตอง  ในการเขียนความหมายของคําวา “ทัศนธาต”ุ 
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ตามความเขาใจของนักเรียน  นักเรียนก็จะมาถามคําท่ีนักเรียนเขียนไมถูกวาเขียนอยางไร เม่ือตรวจ
การเขียนอธิบายความหมาย  พบวานักเรียนเขียนไดตามความเขาใจของตนเองและถูกตอง 
 ชุดการเรียนรูท่ี 2  เร่ืองจุด  พบวา นักเรียนรูท่ีจะศึกษาใบความรูดวยตนเอง ทําใบงาน
โดยไมตองคอยคําส่ังจากครู  ชอบท่ีจะมีเวลาทําใบงานนานๆ  เพราะจะเพิ่มลายละเอียดมากๆ        
ครูตองแนะนําใหทําใหทันกําหนดเวลา  
 ชุดการเรียนรูท่ี 3  เร่ืองเสน  พบวา นักเรียนศึกษาใบความรู  ใบงาน  ไดคลองข้ึน  ตาม
กําหนดเวลาที่ครูกําหนด  ขณะศึกษานักเรียนอยากเห็นลายชาติอ่ืนท่ีใชเสนเปนอยางไร  นักเรียน
ตองการดู  ไดสนทนาและตกลงกันวาไปศึกษาคนควาในอินเตอรเน็ตแลวนําความรูมาแลกเปลี่ยน
กันในชั่วโมงเรียนตอไป  การทําใบงานนักเรียนทําใบงานไดถูกตอง  แตยังเขียนอธิบายภาพไมได
ใจความบางคน  เขียนไดไมกี่คํา  แนะนําใหนักเรียนเขียนเพิ่มเติม 
 ชุดการเรียนรูท่ี 4  เร่ืองสี  พบวา นักเรียนศึกษาใบความรู  ใบงาน  ไดคลองข้ึน  และทัน
ตามกําหนดเวลา 
 ชุดการเรียนรูท่ี 5  เร่ืองรูปรางรูปทรง  พบวา นักเรียนศึกษาใบความรู  ทําใบงานได
ถูกตองและทันกําหนดเวลา  
 ชุดการเรียนรูท่ี 6  เร่ืองคาน้ําหนักออนแก  พบวานักเรียนศึกษาใบความรูไดอยางเขาใจ  
และชอบท่ีจะวาดภาพโดยใชดินสอใหคาน้ําหนักออนแก  และลงแสงเงา  มากกวาท่ีจะระบายภาพ
โดยใชสี 
 ชุดการเรียนรูท่ี 7  เร่ืองพื้นผิว  พบวา  ในการสรุปนักเรียนสนใจภาพของพื้นผิวบางภาพ
และซักถามมากเปนพิเศษ  นักเรียนชวยกันยกตัวอยางพื้นผิวท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  พื้นผิวท่ีเกิดข้ึน
โดยมนุษยสรางในแบบอื่นๆ เพิ่มเติม 
 สรุป  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนในคูมือนักเรียนได  นักเรียนทําใบงาน
ได สามารถเขียนอธิบายความหมายไดถูกตอง  ในชุดการเรียนแรกนักเรียนตองคอยคําส่ังของครู  
ในการฝกปฏิบัติกิจกรรมแตละข้ันตอน  ใชเวลามากในการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานชุดการเรียนรู
ตอมานักเรียนเขาใจการปฏิบัติตามข้ันตอนและฝกปฏิบัติเองไดโดยไมตองการคําแนะนํา            
และในการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานปฏิบัติไดตามเวลาท่ีกําหนด 
 
ผลการประเมินและปรับปรุงชุดการเรียนรู 
 ผูวิจัยประเมินผลชุดการเรียนรู  จาก  1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  2) แบบสอบถามความคิดเห็น 
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 การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  วิเคราะหขอมูล   2  ข้ันตอน คือ                
1) การประเมินผลหลังการใชชุดการเรียนรู  โดยประเมินจาก  ผลการทดสอบ  และผลการสอบถาม    
ความคิดเห็น  2) การปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การประเมินหลังการใชชุดการเรียนรู 
 1.1 ผลการทดสอบความรู   เม่ือผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียนระหวางใชชุดการ

เรียนรูกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  จํานวน 30  คน  ระหวาง
การใชชุดการเรียนรู  ท้ัง  7  ชุด  ไดผลการทดสอบหลังเรียนระหวางการใชชุดการเรียนรูรายชุด   
รายละเอียดดัง  ตารางท่ี 10  

 
ตารางท่ี  10  ผลการทดสอบหลังเรียนระหวางการใชชุดการเรียนรูรายชุด 
 

ทดสอบระหวางเรียนรายชุด ชุดการเรียนรู คะแนนเต็ม 
(40)    X  S.D. เฉล่ียรอยละ ลําดับ 

1. ความหมายทัศนธาตุ 6 4.67 0.92 77.78 7 
2. จุด 5 4.03 0.76 80.67 1 
3. เสน 6 4.80 0.96 80.00 2 
4. สี 6 4.73 0.94 78.89 5 
5. รูปรางรูปทรง 5 3.79 0.81 79.33 4 
6. คาน้ําหนักออนแก 6 4.77 0.77 79.44 3 
7. พื้นผิว 6 4.70 0.84 78.33 6 

 
จากตาราง  พบวา  ผลการทดสอบหลังเรียนระหวางการใชชุดการเรียนรูรายชุด  โดย  

มีคาเฉล่ียรอยละ  รายชุดเรียงจากมากไปหานอยดังนี้  มากสุดคือ  ชุดท่ี 2 เร่ืองจุด  ไดคา  เฉล่ียรอย
ละ เทากับ  80.67  รองลงมาคือชุดท่ี  3  เร่ืองเสน  ไดคาเฉล่ียรอยละ เทากับ = 80.00  ชุดที่  6  เร่ือง      
คาน้ําหนกัออนแก  ไดคาเฉลี่ยรอยละ เทากับ 79.44  ชุดท่ี  5  เร่ืองรูปรางรูปทรง  ไดคาเฉล่ียรอยละ 
เทากับ 79.33  ชุดที่  4  เร่ืองสี  ไดคาเฉล่ียรอยละ เทากับ  78.89  ชุดที่  7  เร่ืองพื้นผิว  ไดคาเฉล่ียรอย
ละ เทากับ  78.33  และตํ่าสุดคือ  ชุดท่ี  1  เร่ืองความหมายทัศนธาตุ  ไดคาเฉล่ียรอยละ เทากับ 77.78 
  จากน้ันผูวิจัยนําผลการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู  ท่ี
ทดสอบโดยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเร่ืองทัศนธาตุ  ใชทดสอบกับ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนวัดทาไชย  จํานวน  30  คน  นําผลการทดสอบท่ีได  มาแปลงขอมูล  
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดคา  (t – test dependent) ดังตารางท่ี  19  (ภาคผนวก ค หนา 122)    
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แลวนําผลท่ีได   จากการแปลงขอมูลมาทําการเปรียบเทียบผลการเรียนรู  ของนักเรียนกอนเรียน 
และหลังเรียนดวย  ชุดการเรียนรู  รายละเอียดดัง  ตารางท่ี  11 
 
ตารางท่ี  11  เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน  ดวยชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศธาตุ     
                     สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4   
 

การทดสอบ 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม X  S.D. t sig 

กอนเรียน 30 40 12.63 2.37 23.14* 0.00 
หลังเรียน 30 40 30.80 3.67   

* มีระดับนยัสําคัญท่ี  t(0.05 df=29)  
 

 จากตาราง  พบวา  คะแนนเฉล่ียผลการเรียนรู  ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
ชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  ระดับ  0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัย  โดยคะแนนหลังเรียน  ( X  = 30.80  S.D.= 3.67 ) สูงกวากอนเรียน  ( X  = 12.63  S.D.= 2.37 ) 
 1.2  ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  จากการสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  จํานวน  30  คน  หลังจากเรียนดวยชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  4  ไดนําผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนโดยใช      
ชุดการเรียนการรูมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ(%)  เฉล่ีย ( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  พบวา   
  แบบสอบถาม ตอนท่ี  1  สภาพและขอมูลท่ัวไป  ของผูตอบแบบสอบถาม  เปน   
เพศชายรอยละ 53.33  เพศหญิง  คิดเปนรอยละ  46.67  สวนใหญมีอายุ  10  ป  คิดเปนรอยละ 90.00    
รองลงมาอายุ  9  ป  คิดเปนรอยละ  10.00   
  แบบสอบถาม ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรู 
หลังเรียนดวยชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  ลายละเอียดดัง  ตารางท่ี  12   
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ตารางท่ี  12 ความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู 
 

ขอท่ี ความคิดเหน็ X  S.D. ระดับ    
ความคิดเหน็ 

ลําดับ 
ท่ี 

 ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู                                          2.53 0.50 มาก 2 
1 นักเรียนเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนกัเรียนเกดิความ

กระตือรือรนตอการเรียน สาระทัศนศิลป 2.30 0.47 ปานกลาง 4 
2 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดความมัน่ใจ

ในการเรียน 2.63 0.49 มาก 2 
3 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีอิสระในการ

เรียนรูและทํากิจกรรมดวยตนเอง 2.50 0.57 มาก 3 
4 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหบรรยากาศในการเรียนรู

เปนท่ี  นาสนใจ  พอใจ  สนกุ และต่ืนเตน 2.70 0.47 มาก 1 
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.50 0.53 มาก 3 
5 การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทําใหนกัเรียนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับสาระทัศนศิลปมากข้ึน 2.60 0.50 มาก 1 
6 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสนใจเรียน

สาระทัศนศิลปมากกวาการฟงครูอธิบายอยางเดยีว 2.43 0.50 ปานกลาง 3 
7 การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนกัเรียนรูจกัการ

แกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง 2.40 0.56 ปานกลาง 4 
8 การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยใหนกัเรียนเขาใจและใช

กระบวนการปฏิบัติงานเปนข้ันตอน 2.57 0.57 มาก 2 
 ดานประโยชนในการเรียน 2.64 0.50 มาก 1 
9 ชุดการเรียนรูชวยใหนกัเรียนเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน 2.73 0.45 มาก 1 
10 การเรียนดวยชุดการเรียนรู  ชวยใหนกัเรียน  เรียนรูไดจาก

การปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนมากข้ึน 2.60 0.50 มาก 5 
11 การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนกัเรียนคนควาหาความรู

ดวยตนเองได 
2.63 0.49 มาก 4 

12 การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนกัเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน 2.73 0.45 มาก 1 
13 การเรียนดวยชุดการเรียน รูชวยใหนกัเรียนนําความรูท่ี

ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได 
2.50 0.57 มาก 6 

14 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยฝกใหนักเรียนมีวินยัตอ
ตนเอง และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู 

2.63 0.56 มาก 3 

 รวมเฉล่ีย 2.57 0.22 มาก  
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 ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  โดยรวมนักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก  ซ่ึงมีคาเฉล่ีย ( X  
= 2.57, S.D. = 0.22) และเม่ือแยกเปนรายดานโดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้  ดานท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือความคิดเห็นดานประโยชนในการเรียน มีคาเฉล่ีย ( X  = 2.64, S.D. = 0.50)  รองลงมาคือ
ความคิดเห็นดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู  มีคาเฉล่ีย ( X  = 2.53, S.D. = 0.50) ต่ําสุดคือความ
คิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีคาเฉล่ีย ( X  = 2.50, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณารายขอในแต
ละดาน  พบวา  

 ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู   นักเรียนเห็นดวยระดับมากเปนลําดับสุดทาย                
( X  = 2.53, S.D. = 0.50)  เม่ือพิจารณารายขอ  โดยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้  การเรียนดวยชุดการเรียนรู
ชวยใหบรรยากาศในการเรียนเปนที่นาสนใจ  พอใจ  สนุกและตื่นเตน  ( X = 2.70, S.D. = 0.47)        
การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน ( X = 2.63, S.D. = 0.49)     
การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรูและทํากิจกรรมดวยตนเอง            
( X  = 2.50, S.D. = 0.57)  และนักเรียนเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน
ตอการเรียน สาระทัศนศิลป ( X  = 2.30, S.D. = 0.47)   
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยระดับมากเปนลําดับท่ี 2 ( X  = 2.60, 
S.D. = 0.50)  เม่ือพิจารณารายขอ  โดยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้  การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทํา
ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระทัศนศิลปมากข้ึน  ( X  = 2.60, S.D. = 0.50)  การเรียนรู
ดวยชุดการเรียนรู  ชวยใหนักเรียนเขาใจและใชกระบวนการปฏิบัติงานเปนข้ันตอน  ( X  = 2.57, 
S.D. = 0.57)  การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสนใจเรียนสาระทัศนศิลปมากกวาการฟง
ครูอธิบายอยางเดียว ( X  = 2.43, S.D. = 0.50)  และการเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนรูจักการ
แกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง  ( X  = 2.40, S.D. = 0.56)   
 ดานประโยชนในการเรียน นักเรียนเห็นดวยระดับมากเปนลําดับท่ี 1  ( X  = 2.64, S.D. = 0.50)  
เม่ือพิจารณาราย โดยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้  ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี
ข้ึน ( X  = 2.73, S.D. = 0.45)  และการเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน      
( X  = 2.73, S.D. = 0.45)  การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยฝกใหนักเรียนมีวินัยตอตนเอง  และมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู  ( X  = 2.63, S.D. = 0.56)  การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนคนควา
หาความรูดวยตนเองได  ( X  = 2.63, S.D. = 0.49)  การเรียนดวยชุดการเรียนรู  ชวยใหนักเรียน
เรียนรูไดจากการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนมากข้ึน  ( X  = 2.60, S.D. = 0.50)  และการเรียนดวย
ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนนําความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได  ( X  = 2.50, S.D. = 0.57)   
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม  นักเรียนสวนใหญท่ีมีความเห็นวา  ชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  เปนชุดการเรียนรูท่ีทําใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจเพ่ิม
มากข้ึน  นักเรียนอยากใหนําเนื้อหาอยางอ่ืนมาทําเปนชุดการเรียนรู  ทําเปนวีดีทัศน และอยากให   
มีเวลาในการวาดภาพแตละเร่ืองมากข้ึน   
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 จากการนําชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ไปใชจริง  
พบขอควรปรับปรุงแกไขเพ่ือใหชุดการเรียนรูมีความสมบูรณยิ่งข้ึนซ่ึงขอท่ีควรปรับปรุงแกไข  
ดังนี้ 
 ชุดการเรียนรูท่ี 1 เร่ืองความหมายทัศนธาตุ  มีเนื้อหา  การใชภาษา   และภาพท่ีเหมาะ
สอดคลองกันดี 
 ชุดการเรียนรูท่ี 2  เร่ืองจุด  ปรับปรุงใบความรูเกี่ยวกับการใชภาษาใหเหมาะสมและ   
เขาใจงาย  การฉีกคํา 
 ชุดการเรียนรูท่ี 3  เร่ืองเสน  และชุดการเรียนรูท่ี 4  เร่ืองสี  ปรับปรุงใบความรูเกี่ยวการฉีกคํา 
 ชุดการเรียนรูท่ี 5  เร่ืองรูปรางรูปทรง ปรับปรุงใบความรูโดยเพิ่มเติมภาพ  ภาษาให
เขาใจงายข้ึน แกไขคําผิดในแบบทดสอบ 
 ชุดการเรียนรูท่ี 6  เร่ืองน้ําหนักออนแก  ปรับปรุงใบความรูเกี่ยวการฉีกคํา  แกไขคําผิด
ในแบบทดสอบ 
 ชุดการเรียนรูท่ี 7  เร่ืองพ้ืนผิว  ปรับปรุงใบความรูเกี่ยวการฉีกคํา  แกไขคําผิด          
ความชัดเจนของตัวอักษรของเคร่ืองพิมพ  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปท่ี 4  เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน  4  ข้ันตอน  
คือ  1)  การวิจัย  (Research)  เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู              
2) การพัฒนา  (Development)  เปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  3) การวิจัย 
(Research)  เปนการทดลองใชชุดการเรียนรู  4)  การพัฒนา  (Development)  เปนการประเมิน   
และปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ แบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม            
ชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  การวิจัย
คร้ังนี้ใชแบบการวิจัยแบบ  One Group Pretest – Posttest Design  วิเคราะหขอมูล  ดวยคาสถิติ    
รอยละ  (%)  คาเฉล่ีย  ( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  คา   t-test  แบบ  Dependent             
และการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  และนําเสนอแบบพรรณนาความ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยท่ีไดนําเสนอแลวน้ัน  ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา  ชุดการเรียนรูควรมีรูปแบบท่ีคํานึงถึงความสามารถท่ี
แตกตางระหวางบุคคล  การพัฒนาการเรียนรู  ควรสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยฝกการ
ปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง  ครูเปนผูคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา  เนื้อเร่ืองเหมาะสมกับผูเรียน  
ควรมีภาพ  หรือการตูนประกอบ  มีการตูนท่ีใหนักเรียนระบายสี และมีกิจกรรมใหนักเรียนไดใช
ความคิดสรางสรรค  ความตองการรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเดี่ยว               
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  ควรมีการประเมินดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ   
 2.  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา  ชุดการเรียนรูมีองคประกอบของชุด  คือ  1) คํานํา  2) วัตถุประสงค  
3) คูมือครู ประกอบดวย  คําช้ีแจง  แผนการจัดการเรียนรู  ใบความรู  ใบงาน  และแบบทดสอบ     
4) คูมือนักเรียน ประกอบดวยใบความรู  ใบงาน  ใบกิจกรรม  แบบทดสอบ  เฉลยขอทดสอบ   
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จํานวนชุดการเรียนรูมี  7  ชุด  คือ ชุดท่ี  1  เร่ืองความหมายทัศนธาตุ  ชุดท่ี 2  เร่ืองจุด                           
ชุดท่ี  3 เร่ืองเสน  ชุดท่ี  4 เร่ืองสี  ชุดท่ี  5 เร่ืองรูปรางรูปทรง  ชุดท่ี  6  เร่ืองคาน้ําหนักออนแก      
ชุดท่ี  7  เร่ืองพื้นผิว  หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบรายบุคคล มีคาประสิทธิภาพเทากับ  
65.83 / 63.33  และหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบกลุมยอย  มีคาประสิทธิภาพเทากับ  
73.06 / 71.39  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  ในข้ันทดลองภาพสนาม  พบวา  มีคาประสิทธิภาพ
เทากับ  79.16 / 77.00  ซ่ึงผานเกณฑท่ีกําหนดไว  คือ 75/75 
 3.  ผลการทดลองใชชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4      
ซ่ึงผูวิจัยเปนผูทดลองใชชุดการเรียนรูประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  พบวา  
นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู  มีความกระตือรือรน  สามารถปฏิบัติกิจกรรม  และศึกษา         
หาความรูไดดวยตนเอง  ตามขั้นตอนของการศึกษาชุดการเรียนรู โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ   
 4.  ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  นักเรียนมีผลการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  กอนเรียนหลังเรียนแตกตางกัน   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  โดยหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู  นักเรียนมีผลการเรียน     
สูงกวากอนเรียน  และนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นตอชุดการเรียนรู  ดานบรรยากาศการจัดการ
เรียนรู  ดานการจัดการเรียนรู  และดานประโยชนในการเรียน  ซ่ึงภาพรวมนักเรียนเห็นดวยอยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ทุกดานนักเรียนเห็นดวยระดับมากดวยเชนเดี่ยวกัน   
 โดยดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู   นักเรียนเห็นดวยวา  การเรียนดวยชุดการเรียนรู
ชวยใหบรรยากาศในการเรียนเปนท่ีนาสนใจ  พอใจ  สนุก  และเกิดความมั่นใจในการเรียน  มีอิสระ
ในการเรียนรู  และทํากิจกรรมไดดวยตนเอง  เกิดความกระตือรือรนตอการเรียน  
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนเห็นดวยวา  ชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสาระทัศนศิลปมากข้ึน  นักเรียนเขาใจและใชกระบวนการปฏิบัติงานเปนข้ันตอน  
ชวยใหนักเรียนสนใจเรียนมากกวาการฟงครูอธิบายอยางเดียว  รูจักการแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
กิจกรรมไดดวยตนเอง   
 ดานประโยชนในการเรียน นักเรียนเห็นดวยวา  ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจ
บทเรียนมากขึ้น  ผลการเรียนดีข้ึน มีวินัยตอตนเอง  มีความรับผิดชอบ  เรียนรูไดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมทางการเรียนมากข้ึน  นําความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได   
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี  4  ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลจากขอคนพบในการทําวิจัย  ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัย  พบวา  บุคคลท่ีเกี่ยวของ  ผูเช่ียวชาญดานชุดการเรียนรู  ครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2549  โรงเรียน        
วัดทาไชย(ประชานุกูล) อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตองการใหพัฒนาชุดการเรียนรู    
เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ท่ีผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเอง  
โดยครูเปนผูคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา  ซ่ึงชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนสนใจท่ีจะศึกษาความรูดาน
เนื้อหาสาระการเรียนรู  และนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของชุดการเรียนรูไดดวย
ตนเอง  ท้ังนี้เนื้อหาท่ีจัดทําข้ึนสอดคลองกับความตองการ  ความสนใจของนักเรียน  ผลการวิจัย  
คร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ  จรรยา  สุภาพเนตร (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนา         
ชุดการเรียนสอนทักษะการออนภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 พบวา           
ชุดการสอนทําใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเอง  ปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน          
และทํากิจกรรมการเรียนรูรวมกันเปนกลุมไดดี  สอดคลองกับแนวคิดของ  ประเวศ  วะสี (อางถึงใน  
สุพล  วังสินธ  2542 : 33)  ไดกลาวไวในเร่ืองยุทธศาสตรทางปญญาแหงชาติ  ผูสอนจะตอง
ปรับปรุงพัฒนาทักษะ  และประสบการณในการสอนใหสอดคลองกับความสามารถ  ความสนใจ            
ความตองการ  และเจตคติของนักเรียน  โดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  เนนกระบวนการเรียนรู    
ใหสามารถเรียนรูเปน (Learning How to Learn)  เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง  และนําไปใชในการ
สรางและเตรียมทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศแบบย่ังยืน(Sustainable development)  กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 8)  
รายงาน “การสังเคราะหรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูของครูตนแบบ) ระบุไววา  ผูสอนจึงตอง
รูจักนําวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมาใชในการ
เรียนการสอนในการจัดกระบวนการเรียนรูของผูสอนนั้น  จะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม      
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  สอดคลองกับแนวคิดของ  สุวิทย  มูลคํา  
และอรทัย  มูลคํา  (2544 : 19)  กลาววา    แหลงเรียนรูเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือการเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพราะเปนลักษณะของ
การเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเรียนรู  จากสถานการณจริง  
ฝกปฏิบัติ  ใหทําได  ทําเปน  เรียนรูจากส่ือและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  ซ่ึงแหลงเรียนรูนั้น   
จะมีท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  พบวา  ชุดการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพตองมีองคประกอบ คือ 1) คํานํา  2) วัตถุประสงค  3) คูมือครู ประกอบดวย  คําช้ีแจง  
แผนการจัดการเรียนรู  ใบความรู  ใบงาน  และแบบทดสอบ  4) คูมือนักเรียน ประกอบดวย  ใบความรู  
ใบงาน  แบบทดสอบ  เฉลยขอทดสอบ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  ชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน  มีองคประกอบ
ของชุดการเรียนรูท่ีสมบูรณ  ใหประโยชนกับผูเรียน  ตรงกับความตองการ  และมีประสิทธิภาพ  
สอดคลองกับแนวคิดของ  สุวิทย  มูลคํา  อรทัย  มูลคํา  (2544 : 19)  กลาววา ชุดการเรียนรูควรมี
องคประกอบดังนี้  คูมือสําหรับครู  คูมือสําหรับนักเรียน  คูมือการใชชุดการเรียนรู  แผนการจัดการ
เรียนรู  คําแนะนําในการใช  ใบความรู  ใบงานกิจกรรม  ส่ือการเรียนการสอน  แบบฝกหัด  และ
แบบทดสอบหลังเรียนพรองเฉลย  สอดคลองกับแนวคิดของ วิชัย  วงษใหญ  (2533 : 110)  กลาววา  
องคประกอบของชุดการเรียนรูไดแก  หัวเร่ือง  คูมือการใชชุดการเรียนรูประกอบดวย  คําช้ีแจง         
ส่ิงท่ีควรเตรียมกอนสอน  วัตถุประสงค  บัตรงาน  กิจกรรม  และขนาดรูปแบบของชุดการเรียนรู  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ศรีสมร  ประเสริฐศรี (2546 : 120) ไดพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  โดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  พบวา      
ชุดการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นประกอบดวย  คํานํา  วัตถุประสงค  คูมือครู  (แผนการจัดการเรียนรู  ใบความรู  
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  เกณฑการประเมินการแกโจทยปญหา  เฉลยแบบทดสอบ
หลังเรียน)  คูมือนักเรียน  (ใบงาน  แบบทดสอบหลังเรียน)  โดยชุดการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนมีจํานวน  5  
ชุด  ดังนี้  ชุดท่ี  1  นมัสการหลวงพอวัดไรขิง  (โจทยปญหาการบวก)  ชุดท่ี  2  ชอปปงตลาดน้ํา         
วัดดอนหวาย  (โจทยปญหาการลบ)  ชุดท่ี  3  ชมศิลปวัฒนธรรมไทยพ้ืนบาน  สวนสามพราน      
(โจทยปญหาการคูน)  ชุดท่ี  4  เท่ียวฟารมจระเขสามพราน (โจทยปญหาการหาร)  ชุดท่ี  5  สุขสําราญ
ชมชางแสนรู   (โจทยปญหาระคน)  ชุดการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนมีคาประสิทธิภาพ เทากับ  82.36 / 83.67  
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  เสาวลักษณ  คําหอม  
(2546 : 130-131)  ไดพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ือง  “การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองบุคคลสําคัญของ
จังหวัดสุพรรณบุรี  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6”  ชุดการเรียนท่ีสรางข้ึน  ประกอบดวย  
คํานํา  วัตถุประสงค  คูมือครู (ประกอบดวยแผนการเรียนรู  ใบความรูสําหรับครู  แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการสอน  แบบสังเกตพฤติกรรมดานความสามารถในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  และแบบบันทึกการประเมินผลงานนักเรียน) คูมือนักเรียน (ประกอบดวย  ใบความรูสําหรับ
นักเรียน  ใบงาน  แบบทดสอบ  และหนังสืออานเพ่ิมเติม)  โดยชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนนี้ประกอบ 
ดวยเน้ือหา  4  เร่ือง  ไดแก  เร่ืองบุคคลสําคัญดานศาสนา   เร่ืองบุคคลสําคัญดานการเมืองการ
ปกครอง  เร่ืองบุคคลสําคัญดานวัฒนธรรม  และบุคคลสําคัญดานศิลปนเพลง ซ่ึงชุดการเรียนรูมี
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) โดย   มีคาดัชนีความสอดคลอง  0.89   คาประสิทธิภาพ
แบบภาคสนาม  (Field Tryout)  เทากับ  81.10 / 80.24 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  (80/80)  ท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวา การใชชุดการเรียนรูท่ีดี  มีประสิทธิภาพ   และตรงตามความตองการ  ประกอบ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู  ชวยแกปญหาของการจัดการเรียนรูได  อีกท้ังชุดการเรียนรู  ยังชวย
กระตุนความสนใจ  ทําใหนักเรียนกระตือรือรน  ในการศึกษาเนื้อหาความรู  และปฏิบัติกิจกรรมได
ดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา   
 3.  ผลการทดลองใชชุดการเรียนรู  พบวา  นักเรียนใหความสนใจต้ังใจปฏิบัติกิจกรรม    
ไดบรรลุตามวัตถุประสงคในชุดการเรียนรู  โดยนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู  ในใบความรูและ
ปฏิบัติกิจกรรมในใบงานตามข้ันตอนไดอยางดี  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ  ไดนํารูปแบบแผนการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระศิลปะของกรมวิชาการมาใชประกอบการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู  รูปแบบของ
แผนการจัดการเรียนรูมีข้ันตอนคือ  ข้ันนํา  ข้ันสอน  และข้ันสรุป  ซ่ึงทําใหผูเรียนสนใจการเรียน  
สนุก  ม่ันใจ  กระตือรือรน  กระตุนใหเกิดการเรียนรู  สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง
ตามข้ันตอน  ไดรับความรู  ความเขาใจตรงตามจุดประสงคของการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  ศรีสมร ประเสริฐศรี  (2546 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู       
เร่ืองโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 
พบวา นักเรียนเห็นดวยตอชุดการเรียนรูในระดับมาก  โดยเห็นวาชุดการเรียนรูมีรูปแบบท่ีนาสนใจ 
ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  มีความสุขในการเรียนและมีความคิดสรางสรรค  มีความ
เขาใจเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  เสาวลักษณ  คําหอม (2546 :  บทคัดยอ) 
ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองบุคคลสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 6  พบวา  เม่ือทดลองใชชุดการเรียนรูแลวนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บุคคลสําคัญ  ของจังหวัดสุพรรณบุรี  กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ท่ีระดับ  0.05 โดยหลังการใชชุดการเรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู  นักเรียน
เห็นดวยในระดับมากตอการใชชุดการเรียนรู  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สุภาภรณ  ทิพยสุวรรณ      
(2543 : 64) ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใช
ชุดการเรียนเปนคู  สูงกวาการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  สมบูรณ  ทยาพัชร (2545 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูดวย
ตนเอง  ตามแนวการเรียนเพื่อรอบรูเร่ืองสมการและการแกสมการ  การแกสมการ  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ชุดการเรียนรูดวยตนเอง ตามแนวการเรียนเพ่ือรอบรูเร่ืองสมการ    
และการแกสมการ  มีประสิทธิภาพ  91.67/87.93  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว   
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน  พบวา  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได
ถูกตองตามขั้นตอนของชุดการเรียนรู  มีความสนใจ  กระตือรือรน  คนควาดวยตนเอง  และปฏิบัติ
กิจกรรมไดตรงตามกําหนดเวลา  และมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกอนเรียน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
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นักเรียนไดเรียนรูจากการศึกษาคนควาความรู  และฝกปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง  อีกท้ังชุดการ
เรียนรูยังมีรูปแบบ   เนื้อหาสาระ  ท่ีตรงกับความตองการ และความสนใจของผูเรียน  ซ่ึงเปนการ
สรางความเราใจทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  สอดคลองกับแนวคิดของ  บรูนเนอร (Jerome Bruner, 
อางถึง  กาญจนา  คุณารักษ  2543 : 213-214)  กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ (Discovery 
Learning) จะตองเกิดจากการใหนักเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติ   ฝกความคิด  มีความสัมพันธ            
และมีหลักการใหมๆ  เรียนจากงายไปยาก  จากรูปธรรมไปสูนามธรรม  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  
ศรีสมร  ประเสริฐศรี (2546 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองโจทยปญหา
คณิตศาสตรโดยใชแหลงเรียนรู    ในทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  พบวา ไดนํา
ชุดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนโดยใหเรียนรูรวมกันเปนกลุม  ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน  
และศึกษาดวยตนเองโดยมีครูชวยแนะนํา  นักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม             
และสนุกสนานกับ  การเรียนรู  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  หทัยรัตน  อันดี  (2544 : บทคัดยอ)      
ทําการวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู  เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา  พบวา นักเรียนมีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน   โดยกอนเรียน   
และหลังการใชชุดการเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยหลังการใชชุดการ
เรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนการใช  นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอชุดการเรียนรู  เพื่อถอยทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  และนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  สามารถคนควาหาคําตอบ
และนํามาพัฒนาเปนผลงานได  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  เสาวลักษณ  คําหอม (2546 : 134)  
ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองบุคคลสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี  สําหรับนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  พบวา  นักเรียนมีความสนใจและต้ังใจปฏิบัติกิจกรรม  มีความกระตือรือรน
ท่ีจะเรียน  สามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูใน
ชุมชนดวยความสนใจ  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคคลสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่มมากข้ึน 

 4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู  พบวา  ผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน   
โดยใชชุดการเรียนรูเรื่องทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ  ท่ีระดับ  0.05  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  นักเรียนสามารถทําคะแนนทดสอบหลังเรียน       
ไดสูงกวากอนเรียน  เนื่องมาจากรูปแบบของชุดการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม  ในระหวาง
การใชชุดการเรียนรู  มีการทดสอบหลังเรียนแตละชุดการเรียนรู  สามารถทําใหผูเรียนมีพฤติกรรม
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในชุดการเรียนรูแตละชุด  ผูเรียนจะเรียนไปตามข้ันตอนของชุดการ
เรียนรู   โดยมีครูเปนผูใหการชวยเหลือและแนะนํา  ทําใหนักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น          
จึงสงผลใหผลการเรียนรูสูงข้ึน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สัทธา  สืบดา  (2545 : บทคัดยอ)   
ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการสอนเร่ืองโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยใชขอมูลทองถ่ิน  พบวา  
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนและหลังการใชชุดการสอน
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยหลังการใชชุดการสอนมีคะแนนสูงกวากอนใช  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ปรมาภรณ  อนุพันธ (2544 : 89)  ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการ
เรียนคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันแบบสืบสวนสอบสวน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  เร่ือง  
ตรรกศาสตรเบ้ืองตน  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวากอน
ไดร ับการสอน   ดวยชุดการเรียนคณิตศาสตรที ่เกี ่ยวของกับชีว ิตประจําวันแบบสืบสวน
สอบสวน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  วิภาดา  ตระกูลโต 
(2545 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองการสรางชุดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เร่ืองคําสรรพนาม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนหลังการใช  ชุดการสอนสูงกวากอนการใชชุดการสอนอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ หทัยรัตน  อันดี  (2544 : ง)  ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู  เพ่ือ
ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียน  มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  และชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  อัมพร  เต็มดี  (2545 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองการ
อนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน  สําหรับนักเรียนประถมศึกษา  อําเภอสวนผ้ึง  จังหวัดราชบุรี  
ผลการวิจัย พบวา  นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเท่ียวในชุมชน       
โดยหลังการใชชุดการเรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  0.05  จากท่ีกลาวมา  จะเห็นไดวา  ชุดการเรียนรูนั้นมีประโยชนมีคุณคา  นอกจากนี้ชุดการ
เรียนรู  ยังเปนเคร่ืองมือถายทอดความรูความเขาใจเพิ่มพูนทักษะประสบการณใหแกนักเรียน  
กระตุนใหนักเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู ฝกปฏิบัติ ใหเกิดทักษะ  ทําใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจท่ีคงทน  และสามารถท่ีจะเรียนรูเร่ืองอ่ืนๆ ท่ียากข้ึนไดตอไปในอนาคต 
 ผลการศึกษาดานความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรูโดยภาพรวม  พบวา      
นักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานนักเรียนเห็นดวยระดับมาก
ดวยเชนเดียวกัน   โดยดานท่ีมีความคิดเห็นดวยมากสุดคือ  ดานประโยชนในการเรียน เห็นดวยวา       
ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนมากข้ึน  ผลการเรียนดีข้ึน มีวินัย  มีความรับผิดชอบ     
ปฏิบัติกิจกรรม  นําความรู ท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได  รองลงมาดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู      
เห็นดวยวา  การเรียน ดวยชุดการเรียนรูชวยใหบรรยากาศในการเรียนเปนท่ีนาสนใจ  พอใจ  สนุก  และ
เกิดความมั่นใจ  ในการเรียน  มีอิสระในการเรียนรู  ทํากิจกรรมไดดวยตนเอง  เกิดความกระตือรือรน  
ตอการเรียน  ต่ําสุดดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู เห็นดวยวา  ชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสาระทัศนศิลปมากข้ึน  ปฏิบัติงานเปนข้ันตอน  ชวยใหสนใจเรียนมากกวาการฟง
ครูอธิบาย  รูจักการแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  การจัดการเรียนรูโดย
ใชชุดการเรียนรู  เปนการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง         
การเรียนรูนาสนใจ ไมเบ่ือหนาย  มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน  สอดคลองกับแนวคิดของ  กิตติคม  คาวี
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รัตน (2543 : 31)  กลาววาการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญจะชวยทําใหการ
เรียน   มีชีวิตชีวา  สนุกสนาน  มีกิจกรรมเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา  ทําใหครูและนักเรียนไมเบ่ือหนาย
ซํ้าซากอยูในบรรยากาศ   ของหองเรียน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ภาวดี  เกตุกุ (2541 : 140)      
ทําการวิจัยเร่ืองผลการสอนโดยใชชุดการเรียนภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอความสามารถ
ในการนําเสนอผลงาน  ทางวิทยาศาสตร  และคานิยมตอภูมิปญญาไทยของนักเรียน   ชั้น
มัธยมศึกษา ปท่ี 2  พบวา  นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น  มีความกระตือรือรน  
อยากรูอยากเห็น มีเสรีภาพ  ในการปฏิบัติ  เกิดความรักในการเรียน  นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
อยางเสรี  รูจักการทํางานรวมกันและมีโอกาสไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   
  ผลการปรับปรุงและแกไขชุดการเรียนรูนั้น  ไดปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาการใชภาษา  
ใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  เพ่ิมเติมภาพใหเหมาะสมเขาใจงาย  และความชัดเจนของตัวอักษร
ของเคร่ืองพิมพ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  ชุดการเรียนรูนั้นใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ซ่ึง
ตองการภาษา  ภาพเขาใจงาย  มีเนื้อหาสาระท่ีไมมากเกินไป  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ศรีสมร  
ประเสริฐศรี (2546 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู  เรื่องโจทยปญหา
คณิตศาสตรโดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  พบวา  ได
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของชุดการเรียนรูใหส้ันกะทัดรัดสอดคลองกับรูปภาพการตูน  ปรับปรุง
ลายมือตัวอักษรและ ภาษาใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  และปรับปรุงเวลาใหเหมาะสมกับ
กิจกรรม  ปรับปรุงแบบทดสอบหลังเรียนใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู  เพิ่มเนื้อที่ใน
ชุดการเรียนสําหรับ นักเรียนวาดภาพประกอบโจทยปญหาท่ีแตงข้ึน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  
เสาวลักษณ  คําหอม (2546 : 132)  ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองบุคคลสําคัญของ
จังหวัดสุพรรณบุรี  สําหรับนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  พบวา  มีการปรับปรุงเวลาในแผนการ
เรียนรู  ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสืออานเพิ่มเติมโดยมีเนื้อหาไมมากจนเกินไป  ใชภาษาใหเหมาะสม  
อานเขาใจงาย  และมีรูปแบบท่ีนาสนใจข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ผูวจิยั
มีแนวคิดและขอเสนอแนะดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช    
 1.  ผลการวิจัย  พบวา  จากผลการเรียนรู  ดวยชุดการรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนนั้น  
แสดงวา  ชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  เปนชุดท่ีดีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นครูควรนําชุดการเรียนรู
ดังกลาว  ไปใชพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน 
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 2.  ผลการวิจัย  พบวา  การท่ีนําชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  4  มาใช  ทําใหผลการเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูของนักเรียนสูงกวากอนเรียน  
ดังนั้น  ครูควรพัฒนาชุดการเรียนรูในเร่ืองอ่ืนๆ  ดวย เชน เร่ืองทัศนศิลป  องคประกอบศิลป        
เพื่อผูเรียนไดใชชุดการเรียนรูเพิ่มเติมความรูและมีความรูท่ีกวางขวางยิ่งข้ึน 
 3. ผลจากการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ ท่ีเห็น
ดวยระดับมาก  ซ่ึงทําใหนักเรียนเรียนรูไดอยาง  สนุก  เกิดความมั่นใจ  กระตือรือรน  ในการเรียน  
สนใจการเรียน  เพื่อใหการเรียนสาระการเรียนรูทัศนศิลป  เปนท่ีนาสนใจไมนาเบ่ือหนาย  ดังนัน้ครู
ควรพัฒนาชุดการเรียนรูท่ีเปนส่ือประกอบการเรียนรู  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียนตอไป 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  ในระดับช้ันอ่ืนๆ  เร่ืองอ่ืนๆ       
เชนเร่ืองทัศนศิลป  องคประกอบศิลป  เทคนิคการใชสี  เทคนิคการทดลองสี  การปน  ตอไป 
 2.  ควรศึกษาและพัฒนาส่ือเกี่ยวกับเร่ืองทัศนธาตุ  ในรูปแบบท่ีเปนส่ือ  และนวัตกรรม
อ่ืนๆ  เชน  เอกสารประกอบการเรียนรู  ส่ือวีดีโอ  E-book  หรือ E – Learning  เปนตน 
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วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2545. 

เสาวลักษณ  คําหอม. “การพัฒนาชุดการเรียนรูเร่ืองบุคคลสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6.”  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 

หทัยรัตน  อันดี. “การพัฒนาชุดการเรียนรู  เพื่อถายทอดภมิูปญญาทองถิ่น สําหรับนักเรียน
ประถมศึกษา.” วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. 

อธิพร  ศรียมก. “เอกสารการสอนวิชาส่ือการสอนระดับมัธยมศึกษา.” หนวยท่ี 11 – 15. กรุงเทพฯ ; 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525. 

อัมพร  เต็มดี. “การพัฒนาชุดการเรียนรู  เร่ืองการอนุรักษณแหลงทองเท่ียวในชุมชน สําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา  อําเภอสวนผ่ึง จังหวัดราชบุรี.” วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2545. 

อัจฉรา  เพ็งทา.  “การพัฒนาชุดการเรียนรู  การเขียนภาพระบายสีเชิงสรางสรรคจากเร่ืองราวใน
ชุมชน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2548. 

Meek, E.B. “Learming Packages Versus Conventional Method of Instruction.” Dissertation 
Abstracts International 33 (1972) : 4295 – 4296. 

Tuckman, Bruce W. Conducting Educational Research. 5 th ed. New York : Harcourt Brace 
Company, 1999. 

http://www.sheetram.com/ar103.asp 2005. 
สุภาภรณ  ทิพยสุวรรณ  (2543 : 64) ไดทําการวิจยัการพฒันาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียน

เปนคู  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  คนหาเพิ่มเติม 
ภิญโญอนันตพงษ (2528 : 13) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี  13  รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
นายชลิต  โพธ์ิพันธุ ครูชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 

ผูเช่ียวชาญในการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู 

นายอภิชาต  ประทุมนันท ครูชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนสุพรรณภูมิ  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 
ครูตนแบบศิลปะ 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 
กระทรวงศกึษาธิการ 

ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบ 
ชุดการเรียนรู 

นางศรีอัมพร  ประทุมนันท ครูชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดปาเลไลยก 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 
ครูตนแบบภาษาไทย 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 
กระทรวงศกึษาธิการ 

ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบ 
ภาษา 
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ภาคผนวก  ข 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 
- แบบสัมภาษณความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
- แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับครูผูสอนกลุมสาระศิลปะ 
- แบบสอบถามความตองการสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
- แบบประเมินการปฏิบตัิกิจกรรมใบงาน  
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาต ุ
-   แบบทดสอบ  เร่ืองทัศนธาต ุ
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานชุดการเรียนรู 

 
เร่ือง  ขอบขายเนื้อหาและรูปแบบของชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

 
 
 
 แบบสัมภาษณฉบับนี้  เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอบขายเนื้อหาและรูปแบบของชุดการ
เรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดตอบตามความเปนจริง  แบบสัมภาษณนี้  แบงเปน 3  ตอน ดังนี้ 
  
 - ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

- ตอนท่ี  2  ขอบขายเนื้อหาและรูปแบบของชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 

- ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เพิ่มเติม  จํานวน 1 ขอ 
 
  
 
 

ผูวิจัย 
              นางสาวพรรณี  ทองสุกใส 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

คําชี้แจง 
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ตอนท่ี  1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป ของผูตอบแบบสอบถาม 
 1.1.  เพศ   ชาย     หญิง 
 1.2.  วุฒิทางการศึกษา……………………………………………………………………… 
 1.3.  ตําแหนงหนาท่ีในปจจบัุน……………………………………………………………. 
 1.4.  ประสบการณในพฒันาชุดการเรียนรู............................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ตอนท่ี  2  ขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับการพัฒนาชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 

2.1 ทานคิดวาลักษณะ  รูปแบบของชุดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4  ควรมีลักษณะ  รูปแบบใด……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 ทานคิดวาลักษณะ  รูปแบบของชุดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4  ควรมีเนื้อหาอะไรบาง……………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 ทานคิดวาองคประกอบของชุดการเรียนรูควรประกอบดวยอะไรบาง………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2.4 ทานคิดวาการเรียนดวยชุดการเรียนรู  ควรจดักิจกรรมการเรียนรูรูปแบบใดท่ีทําให
ผูเรียนสนใจ  สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 ทานคิดวาวัดและประเมินผลนักเรียน  ควรใชรูปแบบการประเมินแบบใดไดบาง……. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
  

3.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
สําหรับผูสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

เร่ือง  ความตองการชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 

 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามสําหรับผูสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เกี่ยวกับ
ลักษณะของชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูท่ีตองการ  
ท้ังนี้เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนารูปแบบของชุดการเรียนรูในสาระทัศนศิลป เร่ืองทัศนธาตุ  ท่ี
เหมาะสมกับนักเรียน  ผูวิจยัจึงขอใหทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  
 แบบสอบถามแบงออกเปน  2   ตอน ดังนี ้
   - ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

  - ตอนที่  2  ความตองการใชชุดการเรียนการรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 

 
  
 
 

ผูวิจัย 
              นางสาวพรรณี  ทองสุกใส 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 

คําชี้แจง 
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ตอนท่ี  1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป ของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ   ชาย     หญิง 
อายุ ............................ป 
ประสบการณในพัฒนาชุดการเรียนรู.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ตอนท่ี  2  ความตองการชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ  กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงใน (   ) ตามความเปนจริง 
 

1.  ทานคิดวาเนื้อหาในชุดการเรียนการรูควรมีส่ิงใดตอไปน้ีท่ีทําใหนักเรียนสามารถอานและเขาใจ
เร่ืองท่ีอานไดมากข้ึน (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 (   )  เนื้อเร่ืองแตละเร่ืองไมยาวเกินไป 
 (   )  เนื้อเร่ืองท่ีอานมีภาพ  หรือการตูนประกอบ 

(   )  เนื้อเร่ืองท่ีอานมีภาพ  หรือการตูนประกอบ  และมีการตูนท่ีใหนกัเรียนระบายสีได 
 (   )  อ่ืนๆ........................................................... 
2.  ทานตองการรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 (   )  จัดการเรียนรูโดยใชกจิกรรมเด่ียว            (   )  จัดการเรียนรูโดยใชกจิกรรมคู 
 (   )  จัดการเรียนรูโดยใชกจิกรรมกลุม                     (   )  อ่ืนๆ............................................. 
3.  ทานตองการการประเมินวาผูเรียนมีความรูความเขาใจในกิจกรรมท่ีปฏิบัติในชุดการเรียนรู     
โดยใชวิธีการแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   )  อานแลวตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน 
 (   )  อานแลวทํากิจกรรมวาดภาพระบายสี 
 (   )  อานประโยคแลวจับคูกบัรูปภาพ 
 (   )  อานขอความแลวตอเตมิภาพท่ีครูกําหนดให  ตกแตงและระบายสี 
 (   )  อานแลวทําแบบทดสอบ 
 (   )  อานแลวออกมาพูดสรุปเนื้อหาท่ีอาน 
 (   )  อานแลวเขียนสรุปเนื้อหาที่อาน 
 (   )  อานแลวคนหาส่ือนอกเหนือจากท่ีครูใหอาน แลวสรุปเปนรายงาน 
 (   )  อ่ืนๆ ............................................................................................... 
4.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4  

เรื่อง  ความตองการชุดการเรียนรู เรื่องทศันธาตุ สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  เกี่ยวกบั
ลักษณะของชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูท่ีตองการ  
ท้ังนี้เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนารูปแบบของชุดการเรียนรูในสาระทัศนศิลป เร่ืองทัศนธาตุ  ท่ี
เหมาะสมกับนักเรียน  ผูวิจยัจึงขอใหนักเรียนตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  
 แบบสอบถามแบงออกเปน  2   ตอน ดังนี ้
   - ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไป 

  - ตอนที่  2  ความตองการใชชุดการเรียนการรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 

 
  
 
 

ผูวิจัย 
              นางสาวพรรณี  ทองสุกใส 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 

คําชี้แจง 
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ตอนท่ี  1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป ของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ   ชาย     หญิง 
อายุ ............................ป 
ตอนท่ี  2  ความตองการชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ 
   

           ใหนกัเรียนทําเคร่ืองหมาย   ลงใน (   ) ตามความเปนจริง 
 

1. นักเรียนคิดวาเนื้อหาในชดุการเรียนรู  ควรมีส่ิงใดตอไปน้ีท่ีทําใหนักเรียนสามารถอานและเขาใจ
เร่ืองท่ีอานไดมากข้ึน (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 (   )  เนื้อเร่ืองท่ีอานมีภาพ  หรือการตูนประกอบ 

(   )  เนื้อเร่ืองท่ีอานมีภาพ  หรือการตูนประกอบ  และมีการตูนท่ีใหนกัเรียนระบายสีได 
 (   )  อ่ืนๆ........................................................... 
2.  นักเรียนตองการเรียนดวยชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  ท่ีมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบใด 
(ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 (   )  เรียนโดยใชกิจกรรมเด่ียว(เรียนคนเดยีว)           (   )  เรียนโดยใชกิจกรรมคู(2คน: 1 ชุด) 
 (   )  เรียนโดยใชกิจกรรมกลุม(3-5 คน: 1 ชุด)          (   )  อ่ืนๆ........................................... 
3.  นักเรียนตองการใหครูประเมินวานักเรียนมีความรูความเขาใจในกิจกรรมท่ีปฏิบัติในชุดการ
เรียนรู  โดยใชวิธีการแบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   )  อานแลวตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน 
 (   )  อานแลวทํากิจกรรมวาดภาพระบายสี 
 (   )  อานประโยคแลวจับคูกบัรูปภาพ 
 (   )  อานขอความแลวตอเตมิภาพท่ีครูกําหนดให  ตกแตงและระบายสี 
 (   )  อานแลวทําแบบทดสอบ 
 (   )  อานแลวมาพูดสรุปเนื้อหาที่อาน 
 (   )  อานแลวเขียนสรุปเนื้อหาที่อาน 
 (   )  อานแลวคนหาส่ือนอกเหนือจากท่ีครูใหอาน แลวสรุปเปนรายงาน 
 (   )  อ่ืนๆ ............................................................................................... 
4.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

คําชี้แจง 
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สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  
เร่ือง  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 
 
 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามฉบับนี้หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนดวยชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  แบบสอบถามฉบับนี้ใชเพื่อประโยชนทางการวิจัยเทานั้น  
ไมมีผลตอการเรียนของนักเรียนแตอยางใด จึงขอความกรุณาใหนักเรียนตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง 
 แบบสอบถามแบงออกเปน  3   ตอน ดังนี ้
   - ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

  - ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกีย่วกับการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
   - ตอนที่  3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  
 
 

ผูวิจัย 
              นางสาวพรรณี  ทองสุกใส 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 

คําชี้แจง 
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ตอนท่ี  1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป ของผูตอบแบบสอบถาม 
เพศ   ชาย     หญิง 
อายุ ............................ป 
ระดับผลการเรียนกลุมสาระทัศนศิลป ปการศึกษา 2549 ....................... 
 
ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ หลังจากท่ี
นักเรียนไดเรียนมาแลว 

 
ใหนกัเรียนตอบแบบสอบถาม  และกาเคร่ืองหมาย ( ) ในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นท่ี

แทจริงของนักเรียนเพยีงชองเดียว คําตอบท่ีนักเรียนตอบนั้นไมมีถูกหรือผิด เพราะแตละคนยอมมี
ความคิดเหน็แตกตางกันไป 
 

ในแตละชองท่ีแสดงความคิดเห็นมีความหมายดังนี ้
☺  = นักเรียนชอบหรือเหน็ดวยกับการจดัการเรียนรูของครู  ระดับมาก 

  = นักเรียนชอบหรือเหน็ดวยกับการจดัการเรียนรูของครู  ระดับปานกลาง 
 = นักเรียนชอบหรือเห็นดวยกับการจัดการเรียนรูของครู  ระดับนอย 

 
ระดับความคิดเห็น 

ขอ รายการ มาก  
3 
☺ 

ปานกลาง 
2 

 

นอย 
1 

 
 ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู    
1 นักเรียนเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนกัเรียนเกดิ

ความกระตือรือรนตอการเรียน สาระทัศนศิลป 
   

2 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดความ
ม่ันใจในการเรียน 

   

3 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนมีอิสระใน
การเรียนรูและทํากิจกรรมดวยตนเอง 

   

4 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหบรรยากาศในการ
เรียนรูเปนท่ี  นาสนใจ  พอใจ  สนุก และตืน่เตน 
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ระดับความคดิเห็น 

ขอ รายการ มาก  
3 
☺ 

ปานกลาง 
2 

 

นอย 
1 

 
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
5 การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูทําใหนกัเรียนมีความรู

ความเขาใจเกีย่วกับสาระทัศนศิลปมากข้ึน 
   

6 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสนใจเรียน
สาระทัศนศิลปมากกวาการฟงครูอธิบายอยางเดยีว 

   

7 การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนกัเรียนรูจกัการ
แกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมไดดวยตนเอง 

   

8 การเรียนรูดวยชุดการเรียนรูชวยใหนกัเรียนเขาใจและ
ใชกระบวนการปฏิบัติงานเปนข้ันตอน 

   

 ดานประโยชนในการเรียน    
9 ชุดการเรียนรูชวยใหนกัเรียนเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน    
10 การเรียนดวยชุดการเรียนรู  ชวยใหนกัเรียน  เรียนรู

ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนมากขึ้น 
   

11 การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนกัเรียนคนควาหา
ความรูดวยตนเองได 

   

12 การเรียนดวยชุดการเรียนรูทําใหนักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน    
13 การเรียนดวยชุดการเรียน รูชวยใหนกัเรียนนําความรู

ท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวนัได 
   

14 การเรียนดวยชุดการเรียนรูชวยฝกใหนักเรียนมีวินยั
ตอตนเอง และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู 

   

 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมใบงาน  
ชุดการเรียนรูท่ีเร่ืองทัศนธาต ุ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ข โรงเรียนวดัทาไชย(ประชานุกูล) 
คําชี้แจง  บันทึกความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใบงาน และขอทดสอบของนักเรียนแตละคน 

    

ชุดการเรียนรู 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 

ท่ี ช่ือ–สกุล 

ใบ
งาน

ที่ 1
 

 ขอ
ทด

สอ
บ 

ใบ
งาน

ที่ 1
 

ใบ
งาน

ที่ 2
 

 ขอ
ทด

สอ
บ 

ใบ
งาน

ที่ 1
 

ใบ
งาน

ที่ 2
 

 ขอ
ทด

สอ
บ 

ใบ
งาน

ที่ 1
 

ใบ
งาน

ที่ 2
 

 ขอ
ทด

สอ
บ 

ใบ
งาน

ที่ 1
 

ใบ
งาน

ที่ 2
 

 ขอ
ทด

สอ
บ 

ใบ
งาน

ที่ 1
 

ใบ
งาน

ที่ 2
 

 ขอ
ทด

สอ
บ 

ใบ
งาน

ที่ 1
 

ใบ
งาน

ที่ 2
 

 ขอ
ทด

สอ
บ 

รว
ม 

หม
ายเ

หต
 ุ

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
                        
                        

 
เกณฑการประเมิน   61 -  80  หมายถึง  ดีมาก 
    41 – 60   หมายถึง  ด ี
    21 – 40  หมายถึง  พอใช 
    1 -  20  หมายถึง  ตองปรังปรุงแกไข 
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ตารางท่ี  14    ระดับคะแนนประเมินการปฏิบัติกิจกรรมใบงานและขอทดสอบ 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 
-มีการปฏิบัติ
กิจกรรมใบงาน 
ตามคําส่ังได
ถูกตองระดับดีมาก 

-มีการปฏิบัติ
กิจกรรมใบงาน 
ตามคําส่ังได
ถูกตองระดับดี 

-มีการปฏิบัติ
กิจกรรมใบงาน 
ตามคําส่ังไดถูกตอง
ระดับพอใช 

- มีการปฏิบัติ
กิจกรรมใบงาน 
ตามคําส่ังไดแต
ยังไมถูกตอง 

- แสดงออกอยาง
อิสระ 
มีความคิด
สรางสรรค  
ผลงานสะอาด  
ประณีต   
สวยงามระดับดีมาก 

- แสดงออกอยาง
อิสระ 
มีความคิด
สรางสรรค 
ผลงานสะอาด 
สวยงามระดับดี 
 

- แสดงออกอยาง
อิสระ 
มีความคิด
สรางสรรค 
ผลงานสกปรก
เล็กนอย 
 

- ลอกเลียนแบบ 
วาดไมสําเร็จ 
ตามกําหนดเวลา 
ผลงานสกปรก 
ไมประณีต 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 
ใบงาน 

(ประเมิน
ทางดาน
ทักษะ) 

- ตั้งช่ือผลงาน
สอดคลองกับภาพ 
ช่ือนาสนใจ  
อธิบายผลงานได
ชัดเจน 

- ตั้งช่ือผลงาน
สอดคลองกับภาพ 
อธิบายผลงานได 
ชัดเจน 

- ตั้งช่ือผลงาน
สอดคลองกับภาพ 
อธิบายผลงาน 
ยังไมชัดเจน   
 

- ตั้งช่ือผลงาน 
ไมสอดคลอง 
กับภาพ  
อธิบายผลงาน 
ไมชัดเจน 

ขอทดสอบ 
(ประเมินความรู)

ทําขอทดสอบ
ถูกตอง 5 ขอ 

ทําขอทดสอบ
ถูกตอง 4 ขอ 

ทําขอทดสอบ
ถูกตอง 2 – 3 ขอ 

ทําขอทดสอบ
ถูกตอง  1 ขอ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาต ุ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) 

 

คําชี้แจง  แบบบันทึกพฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรูของนักเรียน โดยใหใส เลข 1  เม่ือนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตามพฤติกรรมท่ีสังเกต  ใสเลข 0   
 

พฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรู(ประเมินเจตคติ) 

ท่ี ช่ือ – สกุล 

ตั้งใจ
ศึกษา
ชุด
การ
เรียนรู 

มีการ
สนทนา
โตตอบ 
ซักถาม 

มีเจตคติที่
ดีตอการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ใบงาน 

ปฏิบัติ
กิจกรรม
ใบงาน
สําเร็จ
ตรงตาม
เวลา 

ปรับปรุง 
   และ
พัฒนา 
งาน 

การเก็บ
อุปกรณ 
การ
ปฏิบัติ 
งาน 

รวม 
หมาย
เหต ุ

          
          
          

 
เกณฑการพิจารณา        6   ดีมาก  หมายถึง  ดีมาก 
    4 - 5   ด ี  หมายถึง  ด ี
    1 – 3   พอใช  หมายถึง  พอใช 
           0  ตองปรับปรุง หมายถึง  ปรับปรุงแกไข 
 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………..……… 
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การประเมินการใชชุดการเรียนรู 
ประเมินดานเจตคติ (จิตพิสัย) 

1. ตั้งใจศึกษาชุดการเรียนรู 
2. มีการสนทนาโตตอบซักถามแสดงความคิดเห็น 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติกิจกรรมใบงาน 
4. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานสําเร็จตรงตามเวลา 
5. ปรับปรุงและพัฒนาผลงาน 
6. การเก็บอุปกรณการปฏิบัติงาน 

ประเมินทักษะการปฏิบัติงานใบงาน(ทักษะพิสัย) 
1. การปฏิบัติกิจกรรมใบงานตามคําส่ังไดถูกตอง 
2. ผลงานมีความคิดสรางสรรค 
3.   มีความประณีตสวยงาม  
4.   ตั้งช่ือผลงานสอดคลองกับภาพ และอธิบายผลงานได 

ประเมินดานความรู(พุทธพิสัย) วัดพฤติกรรมดานความรู   ความเขาใจ  และการนําไปใช 
  ประเมินความถูกตองของขอทดสอบ   
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แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เร่ืองทัศนธาต ุ
ขอทดสอบ 40  ขอ  เวลา  60  นาที 

คําชี้แจง      ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 

1. ขอใดคือความหมาย ทัศนธาตุ        
 ก.  ส่ิงแวดลอมรอบตัวเรา  
 ข.  ส่ิงท่ีรวมกันเปนรูปราง เชน  คน  ประกอบดวย  เส้ือผา  รองเทา 
 ค.  ปจจัยท่ีสําคัญในการวาดภาพ เชน  ยางลบ  ดินสอ  กระดาษ  สี   
 ง.   ปจจัยท่ีมีตอการรับรู ใหความรูสึก อารมณ และสัมผัสไดทางสายตา  
2.  ในการวาดรูปหนึ่งรูป  ธาตุแรกท่ีจะเกดิคือธาตุใด     
 ก.  จุด 
 ข.  เสน 
 ค  จุดสนใจ 
 ง.  จิตรกรรม 
3.  ทัศนธาตุ  ประกอบไปดวยธาตุตางๆท่ีสําคัญกี่ธาตุ     
 ก.    5  ธาตุ 
 ข.    6  ธาตุ 
 ค.    7  ธาตุ 
 ง.    8  ธาตุ 
4.  ขอใดตอไปน้ีเปนสวนประกอบของทัศนธาตุ      
 ก.  จุด  เสน  สี รูปราง  รูปทรง 
 ข.  จุดสนใจ  สัดสวน  ความสมดุล 
 ค.  ส่ิงของเคร่ืองใช   ส่ิงมีชีวิต  อากาศ 
 ง.  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปตยกรรม 
5.  ถานักเรียนรางภาพนักเรียนตองใชธาตุใด      

ก. สี 
ข. จุด 
ค. เสน 
ง. พื้นผิว 

6.  ความหมายของจุดในทางทัศนศิลป คือ       
 ก.  กลุมอนุภาคจํานวนมากที่ไมมีมิติ 
 ข.  การรวมกลุมของอนุภาคท่ีมีลักษณะกลม 
 ค.  อนุภาคท่ีไมมีความกวาง ความยาว และความหนา 
 ง. อนุภาคท่ีมีความกวาง ความยาว และความหนา นอยท่ีสุด 
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7.  ภาพจดุสีดาํบนพ้ืนสีขาวนี้ ถานํามาขยายเฉพาะกรอบพื้นขาวใหใหญข้ึนอีก 2 เทา จะทําใหเรารูสึกวา 
จุดสีดําเปนอยางไร         
 ก. เทาเดิม 
 ข. เล็กลง 
 ค. ใหญข้ึน 
 ง. เคล่ือนไหวไมหยดุนิ่ง 
8.  ขอใดกลาวถึงจุดไมถูกตอง        
 ก.  จุดสามารถสรางภาพได 
 ข.  จุดหลายจดุทําใหเกิดเสนได 
 ค.  จุดไมสามารถใหความรูสึกกับผูท่ีพบเห็นได 
 ง.  จุดเปนอนภุาคท่ีมี ความกวาง ยาว ความหนา นอยท่ีสุด 
9.  ถาเรานําจุดต้ังแตสองจุดข้ึนไป  มาเรียงตอกันไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงจะกอใหเกิดธาตุใด 
 ก.  จุด          

ข. เสน 
 ค.  รูปราง     

ง.  พื้นผิว 
10. จุดเกดิข้ึนได  2  ลักษณะ  คือ        
 ก.  เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ – ธรรมชาติสรางข้ึน 
 ข. เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ – เกิดจากมนุษยสรางข้ึน 
 ค.  เกิดจากมนษุยสรางข้ึน – เกิดจากการใชวัตถุ กด  จิ้ม  กระแทก  ขีด 
 ง.  มีอยูในธรรมชาติ – เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ 
11.  ขอใดหมายถึงเสน         
 ก.  จุดจํานวนมาก 
 ข.  จุดทศนิยมหลายๆ จุด 
 ค.  จุด ท่ีตอๆกันเปนแถวยาว   
 ง.  ตัวเช่ือมระหวางจดุสองจดุ 
12.  เสนแบงออกเปนสองลักษณะคือขอใด       
 ก.  เสนตรง - เสนโคง  
 ข.  เสนหยกั – เสนโคง 
 ค.  เสนโคงคด - โคงหยัก 
 ง.  เสนอิสระ – เสนตามรูปแบบ 
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13.  ขอใดไมใชประโยชนของเสน       

ก. สรางลวดลาย และพ้ืนผิว 
ข. แบงท่ีวางออกเปนสวน ๆ 
ค. เสนใหความรูสึกไดนอยท่ีสุด 
ง. สรางเสนรอบนอกของของรูปราง 2 มิติ 

14.  ถาเราวาดรูปคล่ืนน้ําเราจะใชเสนใด       
 ก.  เสนเฉียง 
 ข.  เสนโคงคด 
 ค.  เสนกนหอย 
 ง.  เสนฟนปลา 
15.  ในการวาดตึกใหรูสึกม่ันคง  แข็งแรง และสงางาม เราตองใชเสนใด   
 ก.  เสนเฉียง         
 ข.  เสนโคงคด 
 ค.  เสนฟนปลา  
 ง.  เสนตรงแนวต้ัง 
16. เสนใดใหความรูสึกออนโยนและเคล่ือนไหว      

ก. เสนโคงข้ึน 
ข. เสนโคงลง 
ค. เสนโคงคด 
ง. เสนโคงกนหอย 

17.  ขอใดใหความหมายของสี ไดถูกตอง       
 ก.  วัตถุธรรมชาติ 
 ข.  ความเขมของวัสด ุ
 ค.   ความเขมของแสง  
 ง.  สารเคมีท่ีมีอยูในธรรมชาติ 
18.  สีท่ีมีความเขมมากทําอยางไรจึงจะทําใหสีจางลง     
 ก.  ผสมสีดํา 
 ข.  ผสมสีฟา 
 ค.  ผสมสีขาว 
 ง.  ผสมสีน้ําเงิน 
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19.  สีคูใดผสมไดถูกตอง         
 ก.  เหลือง + สม  เปนสีสมแดง 
 ข.  น้ําเงิน + แดง  เปนสีมวง 
 ค.  เหลือง + แดง  เปนสีน้ําเงิน 
 ง.  แดง + น้าํเงิน  เปนสีเขียว 
20.  สีในขอใดจัดวาเปนสีวรรณะรอน       
 ก.  ฟา   น้ําเงิน   เขียว  มวง 
 ข.  น้ําเงิน  มวง  แดง  เขียว 
 ค.  เหลือง   สม   เขียว  มวง 
 ง.  แดง   สม   มวง   สมเหลือง 
21.  สีในขอใดใหความรูสึกสดชื่น        
 ก.  มวง 
 ข.  แดง 
 ค.  เขียว 
 ง.  เหลือง   
22. ถาเรานําสีข้ันท่ี 1, ข้ันท่ี 2, และข้ันท่ี 3  มาจัดเรียงกัน เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา  

ก. วงจรสี 
ข. คาของสี 
ค. ระดับของสี 
ง. วรรณะของสี 

23.  ขอใด “ไมใช” ความหมายของ “รูปราง”       
 ก.  รูปลักษณะ  3  มิติ   
 ข.  รูปลักษณะแบนราบ   
 ค.  รูปลักษณะที่ไมแสดงความหนา 
 ง.  รูปลักษณะ  2  มิติ  คือ กวาง ยาว 
24.  ถานักเรียนตองการวาดรูป  แกวน้ํา  ใหเหมือนจริง  นักเรียนตองวาดรูปราง-รูปทรง  ชนิดใด 
 ก.   รูปราง-รูปทรงอิสระ 

ข.   รูปราง-รูปทรงนามธรรม 
ค.   รูปราง-รูปทรงธรรมชาติ   
ง.    รูปราง-รูปทรงเรขาคณิต 
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25.  ภาพที่กําหนดใหเปนรูปราง-รูปทรงชนิดใด      
 ก   รูปราง-รูปทรงอิสระ 

ข.  รูปราง-รูปทรงนามธรรม 
ค.  รูปราง-รูปทรงเรขาคณิต 
ง.   รูปราง-รูปทรงธรรมชาติ   

26.  ขอใดเปนภาพรูปรางอิสระ        

 ก.     ข.   
 

 ค.     ง. 
27.  ขอใดเปนภาพรูปทรง        
  
 ก.         ข.   
  
 ค.       ง.  
 
28. ขอใดคือความหมายของคําวา  “คาน้ําหนักออนแก”       

ก. ความออนแกของแสงท่ีกระทบวัตถุ 
ข. น้ําหนกัออนแกของสี 
ค. น้ําหนกัออนแกของสีท่ีใชสรางสรรคงานทัศนศิลปในระดับตางๆ 
ง. ความออนแกของบริเวณเนือ้ท่ีวัตถุ ท่ีถูกแสงและบริเวณเนื้อท่ีเปนเงา 

29.  ประโยชนของคาน้ําหนักออนแกในงานทัศนศิลปคือขอใด    
 ก.  สรางสีสันท่ีเดนชัด 
 ข.  สรางพื้นผิวใหมีความแตกตาง 
 ค.  สรางมิติในภาพ ความตืน้ ลึก หนา บาง 
 ง.  สรางอารมณความรูสึกชืน่ชอบผลงาน 
30.  คาน้ําหนกัแบงออกเปน  2  ลักษณะคือขอใด      
 ก.  แบบ  ขาวและดํา 
 ข.  แบบ  กวาง  และยาว  
 ค.  แบบ  มิติเดียว และ 2  มิติ   
 ง.  แบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ 
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31.  ขอใดกลาวถึงคานํ้าหนกัท่ีผิด        
 ก.  คาน้ําหนกัทําใหมีมิติในภาพ 
 ข.  คาน้ําหนักสรางไดหลายระดับ 
 ค.  คาน้ําหนักใชกับผลงานที่เปนขาวดํา 
 ง.  คานํ้าหนักเกิดจากแสงกระทบส่ิงตางๆ 
32.  ระดับคาน้ําหนกัในขอใดท่ีสรางไดงายท่ีสุด      
 ก.  ระดับคาน้าํหนัก   3  ระดับ 
 ข.  ระดับคาน้าํหนัก   5  ระดับ 
 ค.  ระดับคาน้าํหนัก   7  ระดับ 
 ง.  ระดับคาน้ําหนัก   9  ระดบั 
33.  ขอใดเปนการไลคาน้ําหนักและใหแสงเงาวัตถุไดถูกตอง    
 
 ก.       ข.   
 
 ค.      ง.  
34.  ขอใดคือความหมายของพื้นผิว       
 ก.  ส่ิงตางๆ ท่ีสัมผัส และใหความรูสึก 
 ข.  ส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา และสัมผัสได 
 ค.  บริเวณขอบรอบนอกท่ีมีลักษณะตาง ๆ กัน 
 ง.  บริเวณผิวนอกของส่ิงตาง  เห็นและ สัมผัสได  
35.  ขอใดเปนพื้นผิวท่ีสัมผัสไดดวยสายตา       
 ก.  พื้นผิวภาพวาด 
 ข.  พื้นผิวรูปปนคนเหมือน 
 ค.  พื้นผิวงานสถาปตยกรรม 
 ง.  พื้นผิวรูปปนพระพุทธรูป 
36. พื้นผิวแบงออกเปน  2  ลักษณะคือขอใด      
 ก.  พื้นผิวออน – พื้นผิวแข็ง 
 ข.   สัมผัสได – สัมผัสไมได 
 ค.  พื้นผิวหยาบ – พื้นผิวเรียบ 
 ง.   เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ – มนุษยสรางข้ึน 
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37.  ขอใดเปนพื้นผิวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ      
 ก.  พื้นผิวของเปลือกไม 
 ข.  พื้นผิวของปูนซีเมนต 
 ค.  ลายใบไมบนเซรามิก 
 ง.  ใบไมแกะสลักบนแตงกวา 
38.  พื้นผิวหยาบจะใหความรูสึกอยางไร        
 ก.  นุมนวล 
 ข.  ราบเรียบถาวร 
 ค.  ม่ันคงแข็งแรง 
 ง.  เบาสบายนาสัมผัส 
39.  ถานักเรียนตองการวาดภาพใหนาสนใจ  ตื่นเตน  เราใจ  ควรใชพืน้ผิวแบบใด  
 ก.  พื้นผิวเรียบ 
 ข.  พื้นผิวหยาบ 
 ค.  พื้นเรียบ  สีเงิน 
 ง.  พื้นหยาบ  สีฟา ขาว 
40.  ทัศนธาตุ ใชในงานใด        
 ก.  ดนตรี 
 ข.  นาฏศิลป 
 ค.  ทัศนศิลป 
 ง.  วรรณกรรม 
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เฉลย แบบทดสอบกอนและหลังเรียน เร่ืองทัศนธาต ุ
 

ขอ ก ข ค ง ขอ ก ข ค ง 
1     21     

2     22     
3     23     
4     24     
5     25     
6     26     
7     27     
8     28     
9     29     
10     30     
11     31     
12     32     
13     33     
14     34     
15     35     
16     36     
17     37     
18     38     
19     39     
20     40     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
การวิเคราะหขอมูล 
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ตารางท่ี   15   แสดงผลการวเิคราะหคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบ 
                    กอนเรียนและหลังเรียน 
 
ขอท่ี คา P คา R ขอท่ี คา P คา R 

1 0.60 0.80 21 0.87 0.40 
2 0.77 0.60 22 0.23 0.60 
3 0.80 0.40 23 0.67 0.20 
4 0.64 0.42 24 0.53 0.20 
5 0.80 0.80 25 0.77 0.80 
6 0.50 0.80 26 0.80 0.40 
7 0.73 0.60 27 0.67 0.20 
8 0.80 0.40 28 0.33 0.40 
9 0.73 0.20 29 0.33 0.40 
10 0.63 0.40 30 0.63 0.20 
11 0.70 0.60 31 0.33 0.40 
12 0.63 0.60 32 0.60 0.60 
13 0.40 0.20 33 0.80 0.60 
14 0.73 0.80 34 0.20 0.20 
15 0.77 0.60 35 0.63 0.80 
16 0.53 0.40 36 0.30 0.20 
17 0.53 0.60 37 0.60 0.60 
18 0.77 0.60 38 0.37 0.60 
19 0.67 0.60 39 0.40 0.80 
20 0.63 0.60 40 0.47 0.20 
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ตารางท่ี  16   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  แบบรายบุคคล 
 

คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียน นักเรียน 
(3 คน) ชุดที่ 1 

(6) 
ชุดที่ 2 

(5) 
ชุดที่ 3 

(6) 
ชุดที่ 4 

(6) 
ชุดที่ 5 

(5) 
ชุดที่ 6 

(6) 
ชุดที่ 7 

(6) 

รวม 
 
40  คะแนน 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน  

40 คะแนน 
1 4 5 5 4 5 4 4 34 30 
2 4 3 4 3 4 3 3 24 24 
3 3 3 3 3 2 3 3 21 22 

รวม ∑ X =79 ∑ F =76 
คาประสิทธิภาพ E1 =65.83 E2 =63.33 

 
ตารางท่ี  17   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  แบบกลุมยอย 
 

คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียน นักเรียน 
(9 คน) ชุดที่ 1 

(6) 
ชุดที่ 2 

(5) 
ชุดที่ 3 

(6) 
ชุดที่ 4 

(6) 
ชุดที่ 5 

(5) 
ชุดที่ 6 

(6) 
ชุดที่ 7 

(6) 

รวม 
 
40  คะแนน 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน  

40 คะแนน 
1 5 5 5 5 4 6 5 35 34 
2 6 4 6 4 5 6 6 37 37 
3 6 4 5 5 5 5 5 35 34 
4 4 3 5 6 3 4 6 31 31 
5 5 5 4 5 4 5 4 32 31 
6 3 4 3 3 4 5 5 27 25 
7 2 3 5 5 4 4 4 27 25 
8 3 2 3 3 3 3 3 20 21 
9 3 2 3 3 2 3 3 19 19 

รวม ∑ X =263 ∑ F =257 
คาประสิทธิภาพ E1 =73.06 E2 =71.39 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
121 

 
ตารางท่ี  18   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  แบบภาคสนาม 
 

คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียน นักเรียน 
(30 คน) ชุดที่ 1 

(6) 
ชุดที่ 2 

(5) 
ชุดที่ 3 

(6) 
ชุดที่ 4 

(6) 
ชุดที่ 5 

(5) 
ชุดที่ 6 

(6) 
ชุดที่ 7 

(6) 

รวม 
 
40  คะแนน 

คะแนนสอบ 
หลังเรียน  

40 คะแนน 
1 4 4 4 3 5 4 4 28 27 
2 6 4 6 4 5 5 5 35 34 
3 3 4 3 4 3 3 4 24 22 
4 4 4 6 5 5 5 5 34 32 
5 5 5 6 5 3 5 4 33 30 
6 5 4 5 6 5 6 6 37 37 
7 6 5 4 5 4 4 5 33 30 
8 6 5 6 6 3 5 5 36 36 
9 4 5 5 4 5 5 5 33 33 
10 4 4 6 6 4 5 6 35 34 
11 5 4 5 5 4 5 5 33 33 
12 6 3 4 5 4 4 3 29 27 
13 5 5 5 5 5 5 5 35 33 
14 5 4 4 4 4 6 5 32 32 
15 4 3 5 3 5 5 4 29 29 
16 6 5 5 6 3 5 5 35 35 
17 5 5 4 5 4 5 4 32 31 
18 4 4 6 6 3 5 5 33 33 
19 5 3 5 5 4 5 5 32 32 
20 5 4 6 5 3 5 4 32 31 
21 3 2 5 5 5 5 6 31 30 
22 4 3 4 6 3 4 4 28 26 
23 4 4 4 5 4 4 3 28 29 
24 4 4 5 4 3 5 4 29 29 
25 5 4 4 5 5 4 5 32 31 
26 5 4 6 5 4 6 6 36 35 
27 3 4 3 3 3 4 4 24 25 
28 5 5 5 5 4 5 5 34 31 
29 6 4 5 4 4 6 6 35 34 
30 4 3 3 3 3 3 4 23 23 

รวม ∑ X =950 ∑ F =924 
คาประสิทธิภาพ E1 =79.16 E2 =77.00 
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ตารางท่ี   19   การคํานวณคา t-test  แบบ  Dependent   โดยใช  โปรแกรมสําเร็จรูป 
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ภาคผนวก  ง 
 

ชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
- คูมือครูประกอบการใชชดุการเรียนรู 
- คูมือชุดการเรยีนรูสําหรับนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
คูมือครูประกอบการใช 

ชุดการเรียนรู 
เร่ือง ทัศนธาตุ  

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวพรรณี  ทองสุกใส 
โรงเรียนวดัทาไชย(ประชานุกลู) 
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คํานํา 

 
 การจัดทําชุดการเรียนรู  เร่ืองทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียน      
วัดทาไชย  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวดัสุพรรณบุรี  จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับประกอบ
กิจกรรมการจดัการเรียนรูของครู  ท่ีมุงเนนใหนักเรยีนแสวงหาความรูจากชุดการเรียนรู  ซ่ึงในชุด
การเรียนรูมีเนือ้หา  แบบฝกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานและทดสอบผลการเรียนรูไดดวยตนเอง  ทํา
ใหนกัเรียนเกิดความรูไดจากชุดกการเรียนรู   

ชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 เปนชุดการเรียนรูท่ี
เกี่ยวกับสาระทัศนศิลป ในกลุมสาระศิลปะ   ซ่ึงชุดการเรียนรูนี้มีจํานวน  7  ชุด  ดงันี้ 

 ชุดที่ 1  เร่ืองความหมายทัศนธาตุ 
 ชุดที่ 2  เร่ืองจดุ 
 ชุดที่ 3  เร่ืองเสน 
 ชุดที่ 4  เร่ืองสี 
 ชุดท่ี 5  เร่ืองรูปรางรูปทรง 
 ชุดที่ 6 เร่ืองน้าํหนักออนแก 
 ชุดที่ 7 เร่ืองพืน้ผิว 
ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้จะเปนประโยชนตอนกัเรียนและครูผูสอน  ท่ีสามารถนําไป

พัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรูใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ของหลักสูตรท่ีมุงเนนนักเรียน
เปนสําคัญและยังสามารถพฒันาผลการเรียนใหสูงข้ึนอีกดวย 

 
 
      พรรณี  ทองสุกใส
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วัตถุประสงค 
วัตถุประสงค  การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องทัศนธาตุ สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือ 
1.  เพ่ือใหนกัเรียนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสาระทัศนศิลป  เรื่องทัศนธาตุ   
2.  เพ่ือใหนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนดวยชุดการเรียนรู  เรือ่งทัศนธาตุ 
3.  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูในสาระทัศนศิลป 
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แผนภูมิขั้นตอนการใชชุดการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดของชุดการเรียนรู 

ทดสอบกอนเรียน Pretest 

ดําเนินการใชชุดการเรียนรู 
 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
1) ครูช้ีแจงจดุประสงคของชุดการเรียนรู  
2) บอกส่ิงท่ีนกัเรียนจะไดรับหลังจากปฏิบัติกิจกรรม 
4) ทบทวนความรูเดิมโดยสนทนาซักถาม 

2.  ขั้นสอน 
1)  แนะนําแนวการปฏิบัติในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู 
2)  นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรูเร่ือง 

 3)  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ใบงาน 
4)  ครูแนะนํา  ชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ขั้นสรุป 
 1) รวมกนัสรุปความรู 
 2)  นักเรียนทําขอทดสอบ 

ทดสอบหลังเรียน Posttest 
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ตารางวิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู  เรื่องทัศนธาตุ  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู 
1. ความหมายของ 
ทัศนธาตุ 

1)  ความหมายของทัศนธาตุ 
2)  ความสําคัญของทัศนธาตุ 

 

1. รู  เขาใจ  อธิบายความหมายทัศนธาตุได 
2. รูความสําคัญของทัศนธาตุ 

2.  จุด 1) ความหมายของจุด 
2)  ลักษณะของจุด 
3)  ความสําคัญของจุด 

 

1)  รู  เขาใจ ความหมาย จุดได  
2)  รูความสําคัญของจุด 
2)   ใชจุดสรางสรรคผลงานทัศนศิลปได

3. เสน 1)  ความหมายของเสน  
2)  ลักษณะของเสน 
3)  ความสําคัญของเสน 

 

1)  รู  เขาใจ  ความหมาย เสนได 
2)  รูความสําคัญของเสน 
3)  ใช  เสน  สรางสรรคผลงาน  

ทัศนศิลปได 
4. สี   1) ความหมาย   

 2)  ลักษณะของสี 
 3)  สีในงานศิลปะ 
 

1)  รู  เขาใจ ความหมาย สี  
2)   ลักษณะของสี 
3)   สีในงานศิลปะ   
4)   ใช  สี  สรางสรรคผลงาน 

      ทัศนศิลปได 
5. รูปรางรูปทรง  1)  ความหมายของรูปรางรูปทรง   

 2)  ประเภทของรูปรางรูปทรง 
 

1. รู  เขาใจ  ความหมายรูปรางรูปทรง 
2.  ประเภทของรูปรางรูปทรง 
3.  ใช  รูปรางรูปทรง สรางสรรค  
     ผลงานทัศนศิลปได  

6. น้ําหนกัออนแก 1)  ความหมายของน้ําหนกัออน
แก 
2)  ลักษณะของน้ําหนกัออน
แก  
 

1)  รู  เขาใจ ความหมาย น้ําหนักออนแก   
2)  รูลักษณะของ น้ําหนกัออนแก   
3)  ใช  น้ําหนกัออนแก   สรางสรรค
ผลงานทัศนศิลปได 

7. พื้นผิว 1)  ความหมายของพ้ืนผิว 
2)  ลักษณะของพื้นผิว 
3)  การสัมผัสพื้นผิวของมนษุย 
 

1)  รู  เขาใจ  ความหมาย ของพ้ืนผิว 
2)  รูลักษณะของพ้ืนผิว 
3)  ใช เร่ืองพืน้ผิว  สรางสรรคผลงาน

ทัศนศิลปได 
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สวนประกอบของชดุการเรียนรู 

 
1. คูมือครู  ประกอบดวย 
 1.1  แผนการจดัการเรียนรู 
        แผนการจดัการเรียนรูเร่ืองท่ี  1  ความหมายของทัศนธาตุ 
        แผนการจดัการเรียนรูเร่ืองท่ี  2  จุด 
        แผนการจดัการเรียนรูเร่ืองท่ี  3  เสน 
        แผนการจดัการเรียนรูเร่ืองท่ี  4  สี 
        แผนการจดัการเรียนรูเร่ืองท่ี  5  รูปรางรูปทรง 
        แผนการจดัการเรียนรูเร่ืองท่ี  6  น้ําหนกัออนแก 
        แผนการจดัการเรียนรูเร่ืองท่ี  7  พื้นผิว 

1.2 ใบความรูสําหรับครู 
1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการรู 
1.4 เกณฑการประเมินผลการเรียนรู 
1.5 เฉลยแบบทดสอบ 

2. คูมือนักเรียนประกอบดวย 
 2.1  ใบความรู 
 2.2  ใบงาน 
 2.3  แบบทดสอบ 
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คําชี้แจงในการใชชดุการเรียนรู 

 
 

 การใชชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มีดังตอไปนี ้
1. ศึกษาคูมือและอานคําช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดของชุดการเรียนรูในแตละเร่ืองใหเขาใจ 
2. กอนดําเนินการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละเร่ือง  ควรศึกษาแผนการเรียนรูใน

เร่ืองนั้นๆ  กอน  เพื่อเตรียมความพรอมทางดาน   วัสดุอุปกรณ  ส่ือการเรียนรู  เพื่อให
การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปดวยความสะดวก 

3. ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
4. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูในแตละเร่ือง (สามารถนําเร่ืองใดมาเรียน

กอนก็ไดข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาพความพรอมของครูผูสอนและผูเรียน) 
5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  ของการศึกษาชุดการเรียนรูเร่ืองสุดทายแลว 
6. เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน  เพื่อทราบผลการพัฒนา 
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แผนการจัดการเรียนรู  

กลุม ศิลปะ  สาระทัศนศิลป     ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 4 
ช่ือแผน  ทัศนธาตุ      เวลา  7  ช่ัวโมง 
 
มาตรฐาน  ศ 1.1  :   สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ  และความคิดสรางสรรค  วิเคราะห  

วิพากษ  วิจารณคุณคางานทัศนศิลป  ถายทอดความรูสึก  ความคิดตองาน
ศิลปะอยางอิสระ  ช่ืนชม  และประยกุตใชในชีวิตประจําวนั 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1.1  มีความรู บอกความหมายเก่ียวกับเร่ืองทัศนธาตุได 
 1.2  ใชทัศนธาตุสรางสรรคงานทัศนศิลปและนําเสนอผลงานของตนเองได 
 
สาระการเรียนรู 
 
 ทัศนธาตุประกอบดวย  จดุ  เสน  สี  รูปรางรูปทรง  น้ําหนักออนแก  พืน้ผิว 
 
 แผนท่ีความคิด เร่ืองทัศนธาตุ 

 
 

ทัศนธาตุ 

จุด 

สี 

เสน 

 น้ําหนัก 
ออน-แก 

พ้ืนผิว 

 รูปราง-รูปทรง 
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แผนการจัดการเรียนรู 1 

กลุม ศิลปะ  สาระทัศนศิลป     ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 4 
ช่ือแผน  ความหมายของทัศนธาตุ     เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
สาระสําคัญ 
 ทัศนธาตุ  ส่ิงสําคัญเบ้ืองตนท่ีรวมกันเปนรูปรางของส่ิงตางๆ  ตามท่ีตามองเห็น ไดแก  จุด  
เสน  สี  รูปรางรูปทรง  น้ําหนักออนแก  และพ้ืนผิว  มนุษยใช  ทัศนธาตุสรางสรรคผลงานวาดภาพ 
 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1)  บอกความหมายทัศนธาตุได 
5)   บอกความสําคัญของทัศนธาตุ ได 

 
2. สาระการเรียนรู 
 1)  ความหมายของทัศนธาตุ 
 2)  ความสําคัญของทัศนธาตุ 
 
3.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ขั้นนํา 

1) ครูช้ีแจงจดุประสงคของชุดการเรียนรู เร่ืองทัศนธาตุ 
2) บอกส่ิงท่ีนกัเรียนจะไดรับหลังจากปฏิบัติกิจกรรม 
4) ทบทวนความรูเดิมโดยสนทนาซักถาม 
ขั้นสอน 
1)  แนะนําแนวการปฏิบัติในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ 
2)  ครู-นักเรียน สนทนาเกีย่วกับเร่ืองทัศนธาตุ   

 3)  นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรูเร่ือง ทัศนธาตุ  
4)  นกัเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ใบงานท่ี 1  
5)   ครูแนะนํา  ชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

 ขั้นสรุป 
 1) รวมกนัสรุปความรูเร่ืองความหมายของทัศนธาตุ 
 2)  นักเรียนทําขอทดสอบเร่ืองความหมายทัศนธาตุ 
 
4. ส่ือการเรียนรู 
 1)  คูมือนักเรียน 
 2)  ใบความรูท่ี 1  
 3)  ใบงานท่ี 1  
 4)  แบบทดสอบ เร่ืองความหมายของทัศนธาตุ 
 
5. การวัดและประเมินผล 
 1)  วัดผล  จากแบบทดสอบ 
 2) ประเมินผลงานนักเรียน จากการปฏิบัติงานใบงานท่ี 1 
 3) สังเกตพฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรู
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แผนการจัดการเรียนรู 2 

กลุม ศิลปะ  สาระทัศนศิลป     ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4 
ชื่อแผน จุด        เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 
 จุด เปนสวนประกอบสําคัญอันดับแรก  ท่ีใชสรางสรรคผลงานศิลปะ  
 
1.  จุดประสงคการเรียนรู 

1)  บอกความหมาย จดุได  
2)  บอกความสําคัญของจุด ได 
2)   ใชจุดสรางสรรคผลงานทัศนศิลปได 
 

2. สาระการเรียนรู 
 1) ความหมายของจุด 

2)  ลักษณะของจุด 
3)  ความสําคัญของจุด 

 
3.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
 1)  ครูนําภาพ  จุด  นําภาพ เกี่ยวกับจดุมาใหนักเรียนดู  แลวตั้งคําถามใหคิดเกีย่วกับภาพ 
 2) ครูช้ีแจงจดุประสงคของชุดการเรียนรูท่ี 2 เร่ืองจุด 
 ขั้นสอน 
 1)  ครูแนะนําแนวการปฏิบัติในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูท่ี 2  เร่ือง จุด 

2) นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรูท่ี 2  เร่ืองจุด   
3)   นักเรียนทําใบงานท่ี 1, 2,  
4)   ครูแนะนําและชวยเหลือในการปฏิบัตกิิจกรรมของนกัเรียน 

 ขั้นสรุป 
 1) รวมกนัสรุปความรู เร่ืองจุด  
 2) นักเรียนทําขอทดสอบ เร่ืองจุด 
 
4. ส่ือการเรียนรู 
 1)  ภาพจุด   
 2)  คูมือนักเรียน 
 3)  ใบความรูท่ี 2 
 4)  ใบงานท่ี  1, 2, 3 
 5)  แบบทดสอบ เร่ืองจุด 
 
5. การวัดและประเมนิผล 
 1)  วัดผล  จากแบบทดสอบ 
 2) ประเมินผลงานนักเรียน จากการปฏิบัติงานใบงานท่ี 1, 2, 3 
 3) สังเกตพฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรู
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แผนการจัดการเรียนรู 3 

กลุม ศิลปะ  สาระทัศนศิลป     ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4 
ชื่อแผน  เสน       เวลา  1  ชั่วโมง 
 
1.  สาระสําคัญ 
 เสน  เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของงานศิลปะ  เสนจะปรากฏใหเหน็ในงานจิตรกรรม  
ประติมากรรม  หรือศิลปะภาพพิมพ   
2. จุดประสงคการเรียนรู 

1)  บอกความหมาย เสนได 
2) บอกความสําคัญของเสนได 
3)  ใช  เสน  สรางสรรคผลงานทัศนศิลปได 

2. สาระการเรียนรู 
 1)  ความหมาย   

2)  ลักษณะของเสน 
3)  ความสําคัญของเสน 

3.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
 1)  ครูนํากระดาษ A4 (ท่ีเขียน เสนตรงต้ัง  เสนนอน  เสนเฉียง  เสนโคง)แผนละ 1 เสน  มา
ติดบนกระดาน หาอาสาสมัครตอเติมภาพใหสมบูรณท่ีสุด ภายในเวลา 5 นาที   
 2) ครูช้ีแจงจดุประสงคของชุดการเรียนรูท่ี 3  เร่ืองเสน 
 ขั้นสอน 
 1)  ครูแนะนําแนวการปฏิบัติในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูท่ี  3  เร่ืองเสน 
 2)  นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรูท่ี 3  เร่ืองเสน 

3)   นักเรียนทําใบงานท่ี   1, 2  (เสน) 
4)   ครูแนะนําและชวยเหลือในการปฏิบัตกิิจกรรมของนกัเรียน 

 ขั้นสรุป 
 1) รวมกนัสรุปความรู เร่ือง เสน 
 2) นักเรียนทําขอทดสอบ ท่ี 3 เร่ืองเสน 
 
4. ส่ือการเรียนรู 
 1)  ภาพ  เสนตรง   เสนโคง  เสนเฉียง  เสนนอน  (กระดาษ A4) 
 2)  คูมือนักเรียน 
 3)  ใบความรูท่ี 3  
 4)  ใบงานท่ี  1,  2 (เสน) 
 5)  แบบทดสอบเร่ืองเสน 
 
5. การวัดและประเมินผล 
 1)  วัดผล  จากแบบทดสอบ 
 2) ประเมินผลงานนักเรียน จากการปฏิบัติงานใบงานท่ี 1,  2  (เสน) 
 3) สังเกตพฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรู 
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 แผนการจัดการเรียนรู 4 

กลุม ศิลปะ  สาระทัศนศิลป     ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4 
ชื่อแผน สี         เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 

สี คือ  ความเขมของแสงหรือความถ่ีของคล่ืนแสง  ท่ีสองมากระทบสายตาเราทําใหมองเห็น
เปนสี   สีสามารถนําผสมกันระหวางคูสี  ทําใหเกดิสีอ่ืนๆ ไดหลายสี 
 

1.  จุดประสงคการเรียนรู 
1)  บอกความหมาย สี ได  
6)   บอกลักษณะของสี ได 
7)   ใช  สี  สรางสรรคผลงานทัศนศิลปได  
 

2. สาระการเรียนรู 
 1) ความหมาย   
 2)  ลักษณะของสี 
 3)  สีในงานศิลปะ 
 
3.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
 1) นักเรียนดู  ภาพวาดโทนสีเหลือง  โทนสีมวง  โทนสีน้ําเงิน แลวรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัความแตกตางของภาพ  วาแตกตางกนัอยางไร   
 2) ครูช้ีแจงจดุประสงคของชุดการเรียนรูท่ี 4 เร่ืองสี   
 ขั้นสอน 
 1)  ครูแนะนําแนวการปฏิบัติในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูท่ี  4   เร่ืองสี    
 2)  นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรูท่ี 4 เร่ืองสี  และชุดการเรียนรูท่ี  

3)    นักเรียนทําใบงานท่ี 1,  2  (สี) 
4)    ครูแนะนําและชวยเหลือในการปฏิบัตกิิจกรรมของนกัเรียน 

 ขั้นสรุป 
 1) รวมกนัสรุปความรู เร่ืองสี   
 2) นักเรียนทําขอทดสอบ เร่ืองสี 
 
4. ส่ือการเรียนรู 
 1)  ภาพวาดโทนสีเหลือง  โทนสีมวง  โทนสีน้ําเงิน  
 2)  คูมือนักเรียน 
 3)  ใบความรูท่ี 4  เร่ืองสี 
 4)  ใบงานท่ี  1,  2 (สี) 
 5)  แบบทดสอบเร่ืองสี 
 
5. การวัดและประเมินผล 
 1)  วัดผลจาก  แบบทดสอบ 
 2) ประเมินผลงานนักเรียน จากการปฏิบัติงานใบงานท่ี  1,  2 (สี) 
 3) สังเกตพฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรู
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แผนการจัดการเรียนรู 5 

กลุม ศิลปะ  สาระทัศนศิลป     ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4 
ชื่อแผน  รูปรางรูปทรง     เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 
 รูปรางรูปทรงทําใหเกดิภาพของ  รูปวัตถุ  ส่ิงของ  คน  สัตว  พืช   
 
1 จุดประสงคการเรียนรู 

1)   บอกความหมายรูปรางรูปทรงได 
8) บอกประเภทของรูปรางรูปทรงได  
9) ใช  รูปรางรูปทรง สรางสรรคผลงานทัศนศิลปได  
 

2. สาระการเรียนรู 
 1)  ความหมายของรูปรางรูปทรง   
 2)  ประเภทของรูปรางรูปทรง 
 
3.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
 1)  เลนเกมทายภาพ โดยครูเปดภาพท่ีนํามาทีละสวน  แลวใหนกัเรียนทายวาเปนภาพอะไร 
 2) ครูช้ีแจงจดุประสงคของชุดการเรียนรูท่ี 5 เร่ืองรูปรางรูปทรง 
 ขั้นสอน 
 1)  ครูแนะนําแนวการปฏิบัติในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูท่ี 5 เร่ืองรูปรางรูปทรง 
 2)  นักเรียนศึกษาชุดการเรียนรูท่ี 5  เร่ืองรูปรางรูปทรง 

3)   นักเรียนทําใบงานท่ี  1, 2  (รูปรางรูปทรง) 
4)   ครูแนะนําและชวยเหลือในการปฏิบัติกจิกรรมของนักเรียน 
 

 ขั้นสรุป 
 1) รวมกนัสรุปความรู เร่ือง รูปรางรูปทรง 
 2) นักเรียนทําขอทดสอบ เร่ืองรูปรางรูปทรง 
 
4. ส่ือการเรียนรู 
 1)  เกมแผนภาพ 
 2)  คูมือนักเรียน 
 3)  ใบความรูท่ี 5 เร่ืองรูปรางรูปทรง 
 4)  ใบงานท่ี  1, 2  (รูปรางรูปทรง)  
 5)  แบบทดสอบ เร่ืองรูปรางรูปทรง 
 
5. การวัดและประเมินผล 
 1)  วัดผล  จากแบบทดสอบ 
 2) ประเมินผลงานนักเรียน จากการปฏิบัติงานใบงานท่ี  1, 2  (รูปรางรูปทรง)  
 3) สังเกตพฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรู
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แผนการจัดการเรียนรู 6 

กลุม ศิลปะ  สาระทัศนศิลป             ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4 
ชื่อแผน  น้ําหนักออนแก             เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 

ความออนแกของบริเวณเนือ้ท่ีวัตถุท่ีถูกแสงและบริเวณเนื้อท่ีเปนเงา  น้ําหนกัออนแกมี  2 
มิติและ 3  มิติ 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1)  บอกความหมาย น้ําหนกัออนแก ได  
2)  บอกลักษณะของ น้ําหนักออนแก ได  
3) ใช  น้ําหนักออนแก   สรางสรรคผลงานทัศนศิลปได 
 

2. สาระการเรียนรู 
 1)  ความหมายของนํ้าหนักออนแก 

2)  ลักษณะของน้ําหนกัออนแก  
 
3.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
 1) ครูนําแผนภาพท่ีเปนสีตางๆ ใหนักเรียนชวยกันเรียงแผนภาพตามความเขมมากไปหาเขม
นอย 
 2) ครูช้ีแจงจดุประสงคของชุดการเรียนรูท่ี 6 เร่ืองน้ําหนกัออนแก   
 ขั้นสอน 

 1)  ครูแนะนําแนวการปฏิบัติในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูท่ี 6 เร่ืองน้ําหนกัออนแก           
2)  นักเรียนศึกษาใบความรูท่ี 6 เร่ืองน้ําหนกัออนแก   
3)   นักเรียนทําใบงานท่ี  1,  (คาน้ําหนักออนแก) 

 ขั้นสรุป 
 1) รวมกนัสรุปความรู เร่ืองน้ําหนกัออนแก  
 2) นักเรียนทําขอทดสอบ เร่ืองคานํ้าหนักออนแก  
 
4. ส่ือการเรียนรู 
 1)  แผนภาพ 
 2)  คูมือนักเรียน 
 3)  ใบความรูท่ี 6 เร่ืองคานํ้าหนักออนแก 
 4)  ใบงานท่ี  1  เร่ืองคานํ้าหนักออนแก 
 5)  แบบทดสอบเร่ืองคานํ้าหนักออนแก 
 
5. การวัดและประเมินผล 
 1)  วัดผล  จากแบบทดสอบ 
 2) ประเมินผลงานนักเรียน จากการปฏิบัติงานใบงานท่ี  1, 2 (คาน้ําหนักออนแก) 
 3) สังเกตพฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรู 7 

กลุม ศิลปะ  สาระทัศนศิลป     ชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4 
ชื่อแผน   พื้นผิว      เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 

บริเวณผิวนอกของส่ิงตางๆ  ท่ีปรากฏใหเห็นและสัมผัสได  เกดิข้ึนโดยธรรมชาติและ
มนุษยสรางข้ึน 
1. จุดประสงคการเรียนรู 

1)  บอกความหมาย ของพ้ืนผิวได  
2)  บอกลักษณะของพ้ืนผิว 
3)  ใช เร่ืองพืน้ผิว  สรางสรรคผลงานทัศนศิลปได 
 

2. สาระการเรียนรู 
 1)  ความหมายของพ้ืนผิว 

2)  ลักษณะของพื้นผิว 
3)  การสัมผัสพื้นผิวของมนษุย 

 
3.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ขั้นนํา 
 1) ครูนําแผนภาพท่ีเปนสีตางๆ ใหนักเรียนชวยกันเรียงแผนภาพตามความเขมมาก                 
ไปหาเขมนอย 
 2) ครูช้ีแจงจดุประสงคของชุดการเรียนรูท่ี 7  เร่ืองพื้นผิว 
 ขั้นสอน 
 1)  ครูแนะนําแนวการปฏิบัติในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูท่ี 7  เร่ืองพื้นผิว 
 2)  นักเรียนศึกษาใบความรูท่ี 7  เร่ืองพื้นผิว 

3)   นักเรียนทําใบงานท่ี  1, 2  (เร่ืองพื้นผิว) 
 ขั้นสรุป 
 1) รวมกนัสรุปความรู เร่ืองพื้นผิว  
 2) นักเรียนทําขอทดสอบ เร่ืองพื้นผิว 
 
4. ส่ือการเรียนรู 
 1)  แผนภาพ 
 2)  คูมือนักเรียน 
 3)  ใบความรูท่ี  7  เร่ืองพื้นผิว 
 4)  ใบงานท่ี   1,  2   (เร่ืองพื้นผิว) 
 5)  แบบทดสอบทดสอบ เร่ืองพื้นผิว 
 
5. การวัดและประเมินผล 
 1)  วัดผล  จากแบบทดสอบ 
 2) ประเมินผลงานนักเรียน จากการปฏิบัติใบงานท่ี   1,  2   (เร่ืองพื้นผิว) 
 3) สังเกตพฤติกรรมการศึกษาชุดการเรียนรู 
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สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 
 
 
 
 

คูมือชุดการเรียนรูสําหรับนักเรียน 

 
 
 

โดย 
นางสาวพรรณี  ทองสุกใส 

โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกลู) 
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คํานํา 
 การจัดทําชุดการเรียนรู  เรื่องทัศนธาตุ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนวัดทาไชย  อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทาง
สําหรับประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครู  ทีมุ่งเนนใหนักเรียนแสวงหาความรู
จากชุดการเรียนรู  ซึ่งในชดุการเรียนรูมีเน้ือหา  แบบฝกปฏิบัติกจิกรรมตามใบงานและ
ทดสอบผลการเรียนรูไดดวยตนเอง  ทําใหนักเรียนเกิดความรูไดจากชุดกการเรียนรู   

ชุดการเรียนรู เรื่องทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4 เปนชุดการ
เรียนรูที่เก่ียวกับสาระทศันศิลป ในกลุมสาระศิลปะ   ซึ่งชุดการเรียนรูนี้มจีํานวน  7  ชุด  
ดังน้ี 

 ชุดท่ี 1  เรื่องความหมายทัศนธาตุ 
 ชุดท่ี 2  เรื่องจุด 
 ชุดท่ี 3  เรื่องเสน 
 ชุดท่ี 4  เรื่องสี 
 ชุดท่ี 5  เรื่องรูปรางรูปทรง 
 ชุดท่ี 6 เรื่องนํ้าหนักออนแก 
 ชุดท่ี 7 เรื่องพ้ืนผิว 
ผูจัดทําหวังวาชุดการเรียนรูนี้จะเปนประโยชนตอนักเรียนและครูผูสอน  ที่

สามารถนําไปพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรูใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง ของ
หลักสูตรท่ีมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญและยังสามารถพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นอีกดวย 

 
      พรรณี  ทองสุกใส
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วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงค  การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องทัศนธาตุ สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือ 

1.  เพ่ือใหนกัเรียนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสาระทัศนศิลป  เรื่องทัศนธาตุ   
2.  เพ่ือใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนดวยชุดการเรยีนรู  เรื่องทัศนธาตุ 
3.  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูในสาระทัศนศิลป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
142 

 

คําชี้แจงในการใชชดุการเรยีนรู 
 

 การใชชุดการเรียนรูเร่ืองทัศนธาตุ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  มีดังตอไปนี ้
7. ครูแจกเอกสารใหแกนักเรียน  ไดแก  คูมือนักเรียน  ประกอบดวย  ใบความรู  ใบงาน   

แบบทดสอบหลังเรียน 
8. กอนปฏิบัติกิจกรรมใบงาน  นักเรียนควรศกึษาคูมือใหเขาใจ  เม่ือมีขอสงสัยให

สอบถามครูใหเขาใจ  และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว   
9. ศึกษาใบความรู   
10. ทําใบงาน 
11. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
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ชุดการเรียนรูที่ ๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โดย 

นางสาวพรรณี  ทองสุกใส 
โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล) 

อําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

… 

ชุดการเรียนรูที่  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ทัศนธาตุ  (Visual Elements) 
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ทัศนะ  หมายถึง  การเห็น  รูปสิ่งที่มองเห็น 
ธาตุ  หมายถึง  สิ่งที่ถือวาเปนสวนสําคัญท่ีรวมกัน  เปนรูปรางของสิ่งท้ังหลาย 
ทัศนธาตุ  หมายถึง  ปจจัยที่มีตอการรับรู  ใหความรูสึก  อารมณ  และสัมผัสได         
ทางสายตา  ไดแก  จุด  เสน  สี  รูปรางรูปทรง  น้ําหนักออนแก   และพ้ืนผิว 
                                                                  
 

 
ทัศนธาตุแบงเปนธาตุตางๆ  ไดดังน้ี 

 
 จุด  (Point)     
 เสน (Line) 
 สี  (Colour)     
  รูปรางรูปทรง  (Shape and Form) 
 น้ําหนักออนแก  (Tone)   
 พ้ืนผิว  (Texture) 

 

ทัศนธาตุ 

ใบความรู 

ทัศนธาตุ.. 
คืออะไร ? 
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ความสําคัญของทัศนธาตุ 
 

 ทัศนธาตุ  เปนองคประกอบศิลป  คือ  ถานําธาตุตางๆ  มารวมกันเปนรูปราง  
รูปทรงข้ึน  หรือการท่ีเรานําธาตุใดธาตุหน่ึงมาสรางเปนรูปข้ึน  เกิดธาตุอ่ืนๆ  ข้ึนมาดวย  
เชน การใชเสนสรางรูปทรงข้ึนรูปหน่ึง  ก็จะทําใหเกิดชองวางหรือรูปรางของบริเวณวาง  
ใชสีระบายลงบนรูปทรง  ทัศนธาตุจะปรากฏข้ึนทั้งเสน  สี  และลักษณะผิว 
ธาตุตางๆ รวมกันดวยเทคนิควิธีการ ทางดานศิลปะ ก็จะเกิดภาพข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 รูปรางรูปทรงธรรมชาติที่ประกอบดวย จุด เสน สี รูปรางรูปทรง น้ําหนักออนแก 
และพ้ืนผิว  

 เมื่อเราสรางส่ีเหลี่ยมหน่ึงรูป รูปนี้จะประกอบดวย จุดหลายๆ จุด รวมกันเปน
เสน สรางเสนตรง  4  เสน  ประกอบเปนรูปสี่เหลี่ยม ใสสี  มิติของรูปทรง  เราก็จะ
เห็นวารูปสี่เหลี่ยมที่สรางข้ึนนี้  สรางดวยธาตุตางๆ ที่รวมกัน เชน  จุด  เสน  ส ี
รูปราง-รูปทรง  น้ําหนักออน-แก  พ้ืนผิว เปนตน 
 

… 

. 
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☺ ใหนกัเรียนสรางผังความคิด ทัศนธาตุ  มีธาตุอะไรบาง ลงในกรอบที่กําหนดให  พรอมท้ัง

ตกแตง  ระบายสี  ใหสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายทัศนธาตุ 

☺ ใหนกัเรียนเขียนความหมายของทัศนธาตุ ตามความเขาใจของนักเรียนพรอมท้ัง
ยกตัวอยางประกอบ 

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

ใบงานที่  1  
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เฉลย  
 

☺ ใหนกัเรียนสราง  mind map ทัศนธาตุ  มีอะไรบาง ลงในกรอบท่ีกําหนดให  พรอมท้ัง
ตกแตง  ระบายสี  ใหสวยงาม 

 

ทัศนธาตุ 

จุด 

สี 

เสน 

 น้ําหนัก 
ออน-แก 

พ้ืนผิว 

 รูปราง-รูปทรง 
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คําชี้แจง      ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 

2. ขอใดคือความหมาย ทัศนธาตุ 
 ก. สิ่งที่เรามองเห็น  
 ข.  สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา 
 ค.  สิ่งท่ีรวมกันเปนรูปราง  ของสิ่งตางๆ  ตามท่ีตามองเห็น   
 ง. สิ่งที่รวมกันเปนรูปราง เชนคน ประกอบ คน เสื้อผา รองเทา  
2.  ขอใดตอไปนี้เปนสวนประกอบของทัศนธาตุ 
 ก.  จุด  เสน  สี รูปราง  รปูทรง 
 ข.  จุดสนใจ  สัดสวน  ความสมดุล 
 ค.  สิ่งของเครื่องใช   สิ่งมีชีวิต  อากาศ 
 ง.  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปตยกรรม 
3.  ทัศนธาตุ ใชในงานประเภทใด 
 ก.  นาฏศิลป 
 ข.  โสตศิลป 
 ค.  ทัศนศลิป 
 ง.  วรรณกรรม 
4.  ในการวาดรูปหน่ึงรูป  ธาตุแรกท่ีจะเกิดคือธาตุใด 
 ก.  จุด 
 ข.  เสน 
 ค.  จุดสนใจ 
 ง.  จิตรกรรม  
5.  ทัศนธาตุ  ประกอบไปดวยธาตุตางๆท่ีสําคัญกี่ธาตุ 
 ก.    4  ธาตุ 
 ข.    6  ธาตุ 
 ค.    7  ธาตุ 
 ง.    8  ธาตุ 

 

ขอทดสอบเรื่องทัศนธาตุ 
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เฉลย 
1.ค    2.ก      3.ค      4.ก          5.ข       
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ชุดการเรียนรูที่  
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 จุด คือ อนุภาคที่มีความกวาง ความยาว และความหนา นอยที่สุด 
สามารถสัมผัสและใหความรูสึกไดนอยดวย 
 จุด เปนสวนประกอบสําคัญอันดับแรกที่ทําใหเกิดงานศิลปะขึ้น  เมื่อนํา
จุดมาเรียงตอๆ กันในตําแหนงที่เหมาะสมจะทําใหเกิดเสน  รูปราง-รูปทรง 
พื้นผิว  นํ้าหนักออน-แก  และเปนสิ่งที่จะชวยในการสรางงานศิลปะตอๆ ไป 
  

ลักษณะของจุด  
จุด  สามารถแบงไดตามลักษณะของเกิด  คือมี  2  ลักษณะ   

 1.  เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เชน  จุดในลายของตัวสัตว  เปลือกหอย  
ผีเสื้อ  แมลงตางๆ  พืช  เปลือกไม  ผลไม  ดอกไม  กอนดิน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู 

จุด จุด 

ปลาปกเปาทะเล หิน ผีเส้ือ 

แมลงเตาทอง กลวยไม ใบสาวนอยประแปง 
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 2.  เกิดจากมนุษยสรางข้ึน  ไดแก  การจ้ิม  กระแทก  กด  ดวยวัสดุ
อุปกรณตางๆ  เชน  ปากกา  ดินสอ  พูกัน  กิ่งไม  และของปลายแหลมทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
ความสําคัญของจุด 
 

 จุดทําใหเกิดเสน  คือ การนําญจุดมาเรียงตอกัน  อยางตอเน่ือง  จนเกิด
เปนเสนตามตองการ 
 
 . …………………………………………………………..………………………….…… 

   .    … 
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 จุดทําใหเกิด รูปราง    โดยการนําจุดที่มีลักษณะเดียวกัน  ขนาด  
ความหนาแนนเทา  ๆกัน  นํามารวม  ๆกันจํานวนมาก  จะทําใหเกิดเปนรูปรางขึ้น 
 

 
 
 
 จุดทําใหเกิด  รูปทรง  โดยการนําจุดที่มีลักษณะตางกัน  นํ้าหนัก 
ความเขมของสีที่แตกตางกัน  ความหนาแนนที่ตางกัน  นํามารวมกัน 
จะทําใหเกิดเปนรูปทรงขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*ภาพ A Sunday Afternoon on the Isla  
โดยศิลปนเซอราท Georges Seurat 

 

สวนหนึ่งของภาพ 
ท่ีนํามาขยาย 
ใหเห็นถึง 

จุดภายในภาพ 
 

*http://203.158.253.12/ritelearning/ritelearning-uploads/libs/html 
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 เปนภาพที่เกิดจากการใชเทคนิกการวาดโดยใชจุดจํานวนมาก  แตงแตมจนเกิด
เปนภาพ 
 จุด ที่มี  ขนาด ทิศทาง น้ําหนัก สี  พ้ืนที่  จํานวนที่แตกตาง จะทําใหเกิดเรื่องราว 
และความรูสึกอ่ืน ๆ ได 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 จุดที่สีตางกัน  บนพ้ืนทีส่ีตางกัน  จะทําใหความรูสึกวาจุดมีขนาดเล็กหรือใหญ
ในความรูสึกที่ตางกัน   
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  จุดถาอยูในตําแหนงซ้ํากันทําใหเกิดภาพลวงตาได จากภาพน้ีจะเห็นวา  
จุดสีมีการเคล่ือนไหว
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☺   ใหนักเรียนวาดรูป จุดที่เกิดจากธรรมชาติ  ลงในชองท่ีกําหนดให  พรอม
เขียนชื่อใตภาพ 
 
 
 
 
 
 

   

 
……………………..       ……………………..     ………………………      ……………………... 
……………………..       ……………………..     ………………………      ……………………... 
 
 
☺   ใหนักเรียนวาดรูป จุดเกิดจากมนุษยสรางข้ึน  ลงในชองท่ีกําหนดให  
พรอมเขียนชื่อใตภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

ใบงานที  1 (จุด) 
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☺   ใหนักเรียนสรางสรรคภาพอยางอิสระ  ดวยจุด  1  ภาพ  พรอมท้ัง      
ระบายสี  ตกแตงใหสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อภาพ............................................... 
 

ภาพที่นักเรียนวาดเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ………………………………………………… 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

ใบงานที  2 (จุด) 
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☺ ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง  เพียงขอเดียว 
 

1.  ความหมายของจุดในทางทัศนศิลป คือ 
 ก.  กลุมอนุภาคจํานวนมากท่ีไมมีมิติ 
 ข.  การรวมกลุมของอนุภาคท่ีมีลักษณะกลม 
 ค.  อนุภาคท่ีไมมีความกวาง ความยาว และความหนา 
 ง. อนุภาคที่มีความกวาง ความยาว และความหนา นอยท่ีสุด 
2.  จุดต้ังแตสองจุดข้ึนไปเม่ือนํามาเรียงตอกันไปในทิศทางใด  ทิศทางหน่ึงจะกอใหเกิด 
 ก.  จุด      
 ข.  เสน 
 ง.   พ้ืนผิว 
  ค.  รูปราง     
3.  ขอใดกลาวถึงจุดไมถูกตอง 
 ก.  จุดสามารถสรางภาพได 
 ข.  จุดหลายจุดทําใหเกิดเสนได 
 ค.  จุดไมสามารถใหความรูสึกกับผูทีพ่บเห็นได 
 ง.  จุดเปนอนุภาคที่มี ความกวาง ยาว ความหนา นอยท่ีสุด 
4.  ภาพจดุสีดาํบนพ้ืนสีขาวนี้ ถานํามาขยายเฉพาะกอบพ้ืนขาวใหใหญข้ึนอีก 2 เทา จะทําใหเรารูสึกวา 
จุดสีดําเปนอยางไร         
 ก. เล็กลง 
 ข. ใหญข้ึน 
 ค. เทาเดิม 
 ง.  เคล่ือนไหว  ใหญ เล็ก  สลับกัน 
5.  จุดเกิดข้ึนได  2  ลักษณะ  คือ 
 ก.  เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ – ธรรมชาติสรางข้ึน 
 ข. เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ – เกิดจากมนุษยสรางข้ึน 
 ค.  เกิดจากมนุษยสรางข้ึน – เกิดจากวัสดุในธรรมชาติ 
 ง.  มีอยูในธรรมชาติ – เกิดจากการกระทําของธรรมชาติ 
 

ขอทดสอบเร่ืองจุด 
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ชุดการเรียนรูที่  
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เสน  (Line) 
 เสน  คือ  จุดหลายๆ  จุดตอกันอยางตอเน่ืองเปนแถวยาวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง   
เกิดจากแรงผลักดัน  รอยขูด  ขีด  เขียน  ของวัตถุเปนรอยยาว   
 เสน   เปนสวนประกอบท่ีสํา คัญของงานศิลปะ   เสนจะปรากฏให เ ห็น                
ในงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  หรือศิลปะภาพพิมพ  และผลงานทัศนศิลปสาขาตางๆ  
ในประเทศทางตะวันออกในอดีตไดแกประ เทศ   จีน   ไทย   ญี่ปุ น   อิน เดี ย                      
ไดใชเสน   สรางงานศิลปะที่เปนเอกลักษณเปนของตนเอง  ศิลปะไทยที่ใชเสนก็คือ ลายไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานศลิปะภาพลายไทย ที่ใชเสน 
 

ใบความรู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
161 

 
ลักษณะของเสน 
 เมื่อมนุษยเห็นเสนก็จะทําใหเกิดความรูสึกตามรูปลักษณะน้ันๆ เชน รูสึกต่ืนเตน  
สงบ  ราบเรียบ  นิ่มนวล  ราเริง  เครงขรึม  ออนหวาน  นุมนวล เสนแบงเปน  2  ลักษณะ 
ดังน้ี 

1. เสนตรง (Straight Line) 
2. เสนโคง (Curved Line) 

 
  1.  เสนตรง       (Straight Line)  แบงออกไดดังน้ี 
 
 1.1  เสนต้ัง  คือ เสนตรงที่ต้ังฉากกับพ้ืนระดับ  ให
ความรูสึกมั่นคง  แข็งแรง  สงา รุงเรือง  สมดุล  พุงข้ึน 
 
 1.2  เสนนอน  คือ  เสนตรงท่ีนอนราบไปกับพ้ืนระดับ  ให
ความรูสึกกวางขวาง  สงบเรียบ  เยือกเย็น  ผอนคลาย 
 
 1.3  เสนตรงเฉียง  คือ เสนตรงเอนไมต้ังฉากกับพ้ืนระดับ
ใหความรูสึก  ไมมั่นคง  เคลื่อนไหว  แปรปรวน  ไมสมบูรณ 
 

1.4 เสนฟนปลาหรือเสนซิกแซก  คือ เสนตรงหลายเสนตอ 
กันสลับข้ึนลงระยะเทากัน  ใหความรูสึก
รุนแรง  กระแทก  ต่ืนเตน  อันตราย  ขัดแยง  
ตอสู  ทําลาย  สงคราม 
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2. เสนโคง         
 

 (Curved Line) แบงออกไดดังน้ี  
 2.1  เสนโคงลง  คือ  เสนที่โคงคลายทองกระทะ 
 คลายเชือกหยอน ใหความรูสึกออนโยน เคลื่อนไหว 
 ไมแข็งแรง ถาลากโคงไปเรื่อยๆ จะบรรจบกันเปนรูปวงกลม  
 
 2.2  เสนโคงขึ้น  คือ  เสนที่เปนหลังเตา  คลายคันธนู 
  ใหความรูสึกแข็งแรง  เชื่อม่ัน  เคลื่อนไหว  ถาลากโคงไปเรื่องๆ 
  จะบรรจบกันเปนรูปวงกลม  ถาเปนโคงวงแคบ 
จะเปลี่ยนทิศทางรวดเร็วเคลื่อนไหวรุนแรง 
 
 2.3  เสนคด  คือ  เสนโคงข้ึนโคงลงตอเน่ืองกัน 
คลายคลื่นทะเล  ใหความรูสึกเลื่อนไหล  ตอเน่ือง 
  ออนชอย  นุมนวล  ถาลากไปเรื่อยๆ  จะไมบรรจบกัน 
 
 2.4  เสนกนหอย  คือ  เสนโคงตอเนื่องกันวนเขา 
เล็กลงเปนจุดคลายกันหอย  ใหความรูสึกอึดอัด  
 เคลื่อนไหวคลี่คลาย  ถาลากกวนเขาเรื่อยๆ  จะคอยๆ 
  เล็กลงเปนจุดถาลากวนออกจะไมมีที่สิ้นสุด 
 
 2.5  เสนโคงอิสระ  คือ  เสนโคงตอเนื่องกันไป 
ไมมีทิศทาง  คลายเชือกพันกัน  ใหความรูสึกวุนวาย  
 ยุงเหยิง  ไมเปนระเบียบ  ลากไปเรื่อยๆ  พันกันไมสิ้นสุด 
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ความสําคัญของเสน  

 เสน  มีลักษณะ ทิศทางหรือคุณสมบัติที่หลากหลาย  เปนพ้ืนฐานที่สําคัญของ  
งานทัศนศิลปทุกประเภท  และสามารถสรางงานทัศนศิลปไดหลากหลาย ความสําคัญ
หรือ ประโยชน ของเสนมีดังน้ี  

 

1. แบงที่วางออกเปนสวน ๆ 

 

 
2. สรางเสนรอบนอกของของรูปราง 2 มิติ 

 
3. กําหนดขอบเขตของท่ีวาง รูปทรง  

    น้ําหนักและขอบเขตของสี 
  

 

4. สรางน้ําหนักออนแกของแสงและเงา 

  

5. สรางลวดลาย และพ้ืนผิว 

  
6. ใหอารมณความรูสึก 
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☺   ใหนักเรียนลากเสน  ลงในชองที่กําหนดให  อยางถูกตองตามความเขาใจ
ของนักเรียน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

               เสนตรงแนวนอน                                   เสนตรงแนวเฉียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          เสนโคง                                                เสนฟนปลา 
 
 

ใบงานที 1 (เสน) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
165 

 
 
 
☺   ใหนักเรียนสรางภาพ  ดวยเสนที่นักเรียนเลือก  1  ลักษณะ (ที่นักเรียนชอบ)  
พรอมท้ังตกแตง  ระบายสีใหสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อภาพ............................................... 
 

นักเรียนเลือกสรางภาพดวยเสนชนิดใด……………………………………………… 
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..  
 

ใบงานที 2 (เสน) 
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คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบใหถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

1.  ขอใดหมายถึงเสน 
 ก.  จุดจํานวนมาก 
 ข.  เปนสัญลกัษณทศนิยม   
 ค.  จุด ตอๆกันเปนแถวยาว   
 ง.  ตัวเชื่อมระหวางจุดสองจุด 
2.  เสนแบงออกเปนสองลักษณะคือขอใด 
 ก.  เสนหยัก – เสนโคง 
 ข.  เสนตรง - เสนโคง  
 ค.  เสนโคงคด - โคงหยัก 
 ง.  เสนอิสระ - เสนตามรูปแบบ 
3.  ขอใดไมใชประโยชนของเสน 

จ. สรางลวดลาย และพ้ืนผิว 
ฉ. แบงที่วางออกเปนสวน ๆ 
ช. เสนใหความรูสึกไดนอยท่ีสุด 
ซ. สรางเสนรอบนอกของของรูปราง 2 มิติ 

4.  เสนใดคลายคลื่นน้ําทะเล 
 ก.  เสนเฉียง 
 ข.  เสนฟนปลา 
 ค.  เสนกนหอย 
 ง.  เสนโคงคด 
5.  เสนใดใหความรูสึก  ไมมั่นคง ไมสมบูรณ 
 ก.  เสนเฉียง 
 ข.  เสนโคงคด 
 ค.  เสนฟนปลา  
 ง.  เสนตรงแนวต้ัง 

ขอทดสอบเร่ืองเสน 
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เฉลย 
1.ค    2.ข     3.ค      4.ง        5.ก      
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ชุดการเรียนรูที่  
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สี  (Colour) 
 

 สี คือ  ความเขมของแสงหรือความถี่ของคลื่นแสง  ที่สองมากระทบสายตาเรา  
ทําใหมองเห็นเปนสี  
  
ลักษณะของสี 

สี  แบบออกเปน  2  ลักษณะ  ดังนี้ 
1. สีที่เปนวัตถุ  คือ สีที่เกิดจากการผสมของวัตถุธรรมชาติ  เชน  พืช  สัตว  ดิน  

หิน  แรธาตุอ่ืนๆ  
 2.  สีที่เปนแสง  คือ สีที่เกิดจากการหักเหของแสง  แสงสองผานแทงแกว  
แสงแดดสองแผนละอองนํ้าในอากาศ  การหักเหของแสงทําใหเกิดสีรุง 
 
สีในงานศิลปะ 
 สีที่ใชในงานศิลปะ คือ  สีที่เกิดจากการผสมของวัตถุธรรมชาติ  ซึ่งไดจาก  พืช  
สัตว  แรธาตุตางๆ   จนเกิดเปนสีข้ึน  เราสามารถนําสีเหลาน้ันมาผสมกันระหวางคูสีทํา
ใหเกิดสีอีกหลายสี โดยสามารถแบงสีไดตามข้ันตอนการผสมไดดังน้ี 
 สีข้ันที่ 1  (แมสี)  จะมีสี  แดง  เหลือง  น้ําเงิน  ซึ่งเปนสีหลักที่ใชผสมเปนอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

ใบความรู 

สี 
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 สีข้ันที่  2  การนําแมสีมาผสมกันทีละคูสี  จะไดสีเพ่ิมข้ึนอีก  3  สี  ไดแก  สมีวง  
สม  เขียว 
 
 
 
 
 สีข้ันที่  3  การนําสีข้ันที่ 2  มาผสมกับสีข้ันที่  1  ทีละคูสี  จะไดสีเพ่ิมข้ึนอีก  6  สี  
ไดแก    สีมวงแดง  มวงนํ้าเงิน  เขียวนํ้าเงิน  เขียวเหลือง  สมเหลือง  สมแดง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเรานําสีทั้ง  12  สี  มาเรียงตามลําดับตามคาของสี เรียกวา  วงจรสี  ไดดังน้ี 
 
 

 มวง 

 สม 

 เขียว 

 มวงแดง 

 มวงน้ําเงิน 

 เขียวนํ้าเงิน 

 เขียวเหลือง 

 สมเหลือง 

 สมแดง 
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วรรณะของสี 
 ถาเราแบงวงจรสีออกเปนสองสวน  ก็จะไดวรรณะของสี 2  วรรณะ คือ 

1. วรรณะสีรอน  Warm Tone  ไดแกสี  เหลืองสม  สม  สมแดง  แดง  
มวงแดง   

2. วรรณะสีเย็น  Cool Tone  ไดแกสี    เหลืองเขียว  เขียว  เขียวนํ้าเงิน  
น้ําเงิน  มวงน้ําเงิน 
 สวนสี  มวง  และสีเหลือง  เปนไดทั้งสีรอนและสีเย็น ในทางทัศนศิลปถาจัดสใีด
เขาไปในวรรณะใดวรรณะหน่ึงตองไมมีอีกสีหน่ึง  เชน จัดใหสีเหลืองอยูในวรรณะเย็นก็
ตองไมมีสีมวง  หรือจัดสีมวงอยูในวรรณะรอนก็ไมมีสีเหลืองอยูในวรรณะเดียวกัน   
เพราะวาสี เหลืองและสีมวงเปนสีตรงขามในวงจรสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

เทา 
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ภาพที่ใชสีเขียวสรางสรรคผลงาน 

ภาพวรรณะสีรอน 

ภาพวรรณะสีเย็น 
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 คําช้ีแจง   ใหนักเรียนระบายสี  ลงในชอง  วงกลม ใหตรงกับชื่อสี  และ  
ระบายสีในวงกลมของผล  ที่สีสองสีผสมกันในอัตราสวนเทาๆ 50:50  จะไดสี
อะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่  1  (สี) 

 
 ได น้ําเงิน แดง 

 
 ได น้ําเงิน เหลือง 

 
 ได เหลือง แดง 

 
 ได ขาว แดง 

 
 ได ขาว น้ําเงิน 

ตรงนี้คือสีท่ีชอบ 
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 ใหนักเรียนวาดภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  1  ภาพ  โดยเลือกใชสีวรรณะ
ใดวรรณะหน่ึงระบาย  พรอมตกแตงภาพใหสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อภาพ……………………………. 
 นักเรียนวาดภาพโดยในสีใดในการวาด……………………………………… 
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
          
    
 

ใบงานที ่2  (สี) 
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คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบใหถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

1.  ขอใดหมายถึงสี 
 ก.  วัตถุธรรมชาติ 
 ข.   ความเขมของแสง  
 ค.  ความเขมของวัตถุ 
 ง.  สารเคมีที่มีอยูในธรรมชาติ 
2.  สีที่มีความเขมมากทําอยางไรจึงจะทําใหสีจางลง 
 ก.  ผสมสีดํา 
 ข.  ผสมสีฟา 
 ค.  ผสมสีขาว 
 ง.  ผสมสีน้ําเงิน 
3.  สีคูใดผสมไดถูกตอง 
 ก.  น้ําเงิน + แดง  เปนสมีวง 
 ข.  เหลือง + สม  เปนสีแดง 
 ค.  เหลือง + แดง  เปนสนี้ําเงิน 
 ง.  แดง + น้ําเงิน  เปนสีเขียว 
4.  สีในขอใดจัดวาเปนสีวรรณะรอน 
 ก.  ฟา   น้ําเงิน   เขียว  มวง 
 ข.  แดง  สม  มวง  สมเหลือง 
 ค.  น้ําเงิน   มวง   แดง   เขียว 
 ง.  เหลือง   สม   เขียว   มวง 
5.  สีในขอใดใหความรูสึกต่ืนเตน  อันตราย  สงคราม 
 ก.  มวง 
 ข.  เขียว 
 ค.  แดง 
 ง.  เหลือง   
 

 169 

ขอทดสอบหลังเรียน ที่ 4 
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เฉลย 
1.ข     
2.ค   
3.ก      
4.ข         
5.ค  
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ชุดการเรียนรูที่  
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รูปรางและรปูทรง (Shape - Form)  
 
 รูปราง  (Shape)  หมายถึง  รูปลักษณะแบนราบ เปน 2  มิติ (กวาง  ยาว)  ของรูป
วัตถุ  คน  สตัว  พืช  สิ่งของ   
 รูปทรง (Form)  หมายถึง  รูปที่มลีักษณะ  3  มิติ (กวาง  ยาว  หนาหรือลึก) 
ของรูปวัตถุ  คน  สัตว  พืช  สิ่งของ   
 
ประเภทของรูปรางรูปทรง 
  
 รูปราง-รูปทรง เปนทัศนธาตุอยางหน่ึงท่ีรวมกับทัศนธาตุอ่ืนแลวทําใหเกิดเปน
รูปภาพข้ึน  รูปราง-รูปทรง ไดแบงออกเปน  3  ประเภท 

1. รูปราง-รูปทรงธรรมชาติ   
2. รูปราง-รูปทรงเรขาคณิต 
3. รูปราง-รูปทรงอิสระ  

 
 
 
 

ใบความรู 
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 1.  รูปราง-รูปทรงธรรมชาติ  คือ รปูรางรูปทรงที่มนุษยไดถายทอดมาจาก

ธรรมชาติลอกเลียนแบบจากธรรมชาติตามท่ีสายตามองเห็น หรือไดสัมผัส  
 เชน  คน  สตัว  พืช  สิ่งของ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปรางธรรมชาติ   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทรงธรรมชาติ 
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รูปราง-รูปทรงเรขาคณิต  คือ รูปราง-รูปทรง ที่มนุษยสรางสรรคข้ึนมี
โครงสรางที่แนนอน  เชน  วงกลม  รปูสามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม  รปูสี่เหลี่ยม หรือรูปหลาย
เหลี่ยมเปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปรางเรขาคณิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทรงเรขาคณิต 
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รูปราง-รูปทรงอิสระ  คือ  รูปราง-รูปทรง  ที่มนุษยไดดัดแปลง  สรางสรรคเพ่ิมเติม 
จากการสังเกตธรรมชาติที่อยูรอบตัว หรือท่ีเคยพบเห็น รวมทั้งรูปราง-รูปทรงจาก
ธรรมชาติทีส่ามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไดอยางอิสระ  เชนเปลวไฟ  คลื่นน้ํา  กอน
เมฆ  เปนตน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปรางอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทรงอิสระ 
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 ใหนักเรียนดูภาพแลวบอกวา  ภาพที่เห็นเปนภาพรูปรางหรือรูปทรงชนิดใด
เชน    รูปรางเรขาคณิต    รูปรางธรรมชาติ  รูปรางอิสระ 
           รูปทรงเรขาคณติ    รูปทรงธรรมชาติ   รูปทรงอิสระ 
  

ใบงานที่  1  (รูปราง-รูปทรง)1 
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 ใหนักเรียนเลือกวาดภาพประเภทรูปรางหรือรปูทรง  ประเภทใดประเภทหน่ึง  
1  ภาพ    ระบายสี  พรอมตกแตงภาพใหสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อภาพ……………………………. 
 นักเรียนวาดภาพรูปราง-รูปทรงชนิดใด……………………………………… 
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
          

ใบงานที่  2  (รูปราง-รูปทรง) 
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  คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบใหถูกตองท่ีสุดเพยีงคําตอบเดียว 
 

1.  ขอใด “ไมใช” ความหมายของ “รูปราง”  
 ก.  รูปลักษณะแบนราบ   
 ข.  รูปลักษณะ  3  มิติ   
 ค.  รูปลักษณะ  2  มิติ  คือ กวาง ยาว 
 ง.  รูปลักษณะท่ีไมแสดงความหนา 
2.  ถานักเรียนตองการวาดรูป  แกวนํ้า  ใหเหมือนจริง  นักเรียนตองวาดรูปราง-รูปทรง  ชนิดใด 
 ก.   รูปราง-รูปทรงอิสระ 

ข.  รูปราง-รูปทรงธรรมชาติ   
ค.  รูปราง-รูปทรงออกแบบ 
ง. รูปราง-รูปทรงเรขาคณิต 

3.  ภาพท่ีกําหนดใหเปนรูปราง-รูปทรงชนิดใด 
 ก.   รูปราง-รูปทรงอิสระ 

ข. รูปราง-รูปทรงธรรมชาติ   
ค. รูปราง-รูปทรงออกแบบ 
ง. รูปราง-รูปทรงเรขาคณิต 

4.  ขอใดเปนภาพรูปรางอิสระ 
 ก.       ข.   
 
 
 ค.       ง. 
 
5.  ขอใดเปนภาพรูปทรง 
  
 ก.         ข.   
  
 ค.       ง.  

ขอทดสอบเร่ืองรูปรางรูปทรง 
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เฉลย 
1.ค    2 .ง     3. ง       4.ง          5.ข       
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ชุดการเรียนรูที่  
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น้ําหนกัออนแก (Tone) 
 นํ้าหนักออนแก  หมายถึง ความออนแกของบริเวณเน้ือที่วัตถุที่ถูกแสงและ
บริเวณเนื้อท่ีเปนเงา   

ในงานทัศนศิลปคานํ้าหนักอาจเปนน้ําหนักขาวจนถึงดํา  หรือนํ้าหนักที่เกิดจาก
การใชสีๆ เดียว  หรือหลายๆ ส ี
 

ลักษณะของคาน้ําหนักออนแก 
 คานํ้าหนักแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 
  1.  คานํ้าหนักแบบ  2  มิติ   
  2.  คานํ้าหนักแบบ  3  มิติ 
 

คาน้ําหนัก  2  มิติ 
 คานํ้าหนักในบริเวณพ้ืนท่ีที่  เปนรูป 2  มิติ  คือบรเิวณท่ีมีพ้ืน  กวาง  ยาว   
 
 
 
 
 

คาน้ําหนัก  3 มิติ 
 คานํ้าหนักในบริเวณพ้ืนท่ีที่ เปนรูป 3  มิติ  คือบรเิวณท่ีมีพ้ืน  กวาง  ยาว  และ
ความลึก 
 
 
 

ใบความรู 
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 ระดับคานํ้าหนักที่เปนความแตกตางของน้ําหนักขาวดําหรือนํ้าหนักสี สามารถ
สรางใหเกิดคานํ้าหนักระดับตางๆ  ไดหลายน้ําหนัก  ระดับคานํ้าหนักที่สรางไดงายที่สุด
คือ 3  ระดับ  เชน  น้ําหนักขาว  เทา  ดํา  นอกจากน้ีระดับคานํ้าหนักยังสามารถเพ่ิมใหมี
ความแตกตางข้ึนไดอีกเปน  5,  7,  หรือ 9  ระดับ 
 
   คาน้ําหนักของสีขาวดํา 
 
 

   

 

ระดับคานํ้าหนัก  3  ระดับ 
 

     

 

ระดับคานํ้าหนัก  5 ระดับ 
 

       

 

ระดับคานํ้าหนัก 7 ระดับ 
 

         

 

ระดับคานํ้าหนัก  9 ระดับคานํ้าหนักของสี 

คานํ้าหนักของสีขาวดํา 
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คานํ้าหนักของสีออนแก  ความสวางความมืดของสี  ถาเรานําสีใดสีหน่ึงผสมสี
ขาวเขาไป  น้ําหนักของสีนั้นจะออนลง  หากเพ่ิมสีขาวเขาไปทีละระดับ ๆ  จะไดน้ําหนัก
ของสีออนลง  จากสีที่แกที่สุดไปสีที่ออนท่ีสุด 
  
 

   

 

ระดับคานํ้าหนัก  3  ระดับ 
 

     

 

ระดับคานํ้าหนัก  5 ระดับ 
 

       

 

ระดับคานํ้าหนัก 7 ระดับ 
 

         

 

ระดับคานํ้าหนัก  9 ระดับ 
 

คานํ้าหนักของสีคานํ้าหนักของสี  
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คานํ้าหนักของสีสองสี 
 
 คานํ้าหนักของสีออนแก ของการผสมสีของสีสองสีเขาดวยกัน ทีละระดับ        
ในการเพ่ิมสีใดสีหนึ่งเขาไป ก็จะไดสีในระดับตางๆ  เชน การผสมสีแดงกับสีเหลือง จะ
ไดระดับของสีตางๆ ดังน้ี 
 

   

 

ระดับคานํ้าหนัก  3  ระดับ 
 
 

ระดับคานํ้าหนัก  5 ระดับ 
 
 

 
 

ระดับคานํ้าหนัก 7 ระดับ 
 
 
 

ระดับคานํ้าหนัก  9 ระดับ 
 

 
 

     

       

         

คานํ้าหนักของสีสองสี 
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 สีทุกสี เม่ือถูกแสงเงาตกกระทบ ก็จะมีคาน้าํหนักของแสงและเงา  สี   ท่ีแตกตางกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            คานํ้าหนักของสีดํา   คานํ้าหนักของสีตางๆ 
 
 
 

              การไลคาน้ําหนักแบบผสมผสาน   คือ  จากระดับคาน้ําหนักตางๆ  จากแกไปออน          
หรือจากออนไปแกใหผสมผสานกัน เชนจากเขมสุดไปหาออนสุด  และจากออนสุดไปหาเขมสุด  
ทําใหผลงานท่ีสรางข้ึนเรียบเนียน  นุมนวล  
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 เมื่อแสงสองกระทบวัตถุ  ทําใหเราเห็นความออนแกในพ้ืนที่วัตถุที่เราเห็น        
ในงานทัศนศิลป  ไดแยกแสงท่ีกระทบวัตถุหรือคานํ้าหนักของแสงและเงา                
เปน  6  ระดับ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

การแยกคานํ้าหนักออนแกของแสงเงาเปนระดับตางๆ  เมื่อนํามาใชในงาน
ทัศนศิลปก็จะทําใหเกิดผลงานที่นาดูเหมือนจริง  มีมิติ  ความต้ืน  ลึก หนา บาง  ของภาพ
ที่สรางสรรคข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.น้ําหนักแสงสวางสุด 2. แสงสวาง 

3. เงา 

4. เงามืด 

5. แสงสะทอน 

6. เงาตกทอด 

1.น้ําหนักแสงสวางสุด 

2. แสงสวาง 

3. เงา 

4. เงา

5. แสงสะทอน 

6. เงาตกทอด 
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 ใหนักเรียนเลือกวาดภาพที่ใชเทคนิคการใหคานํ้าหนักออนแก  โดยใชสีไม
หรือดินสอระบายใหสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อภาพ……………………………. 
 นักเรียนเลือกการใชอุปกรณชนิดใด..................................................................
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

ใบงานที่  1  (นํ้าหนักออน-แก) 
  
 
         การสรางสรรคภาพโดยใชคา นํ้าหนักออนแก   ซึ่งทําใหภาพดเหมือนจริง   
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบใหถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 
2. ขอใดคือความหมายของคําวา  “คานํ้าหนักออนแก”   

ก. น้ําหนักออนแกของสี 
ข. ความออนแกของแสงท่ีกระทบวัตถุ 
ค. น้ําหนักออนแกของสีที่ใชสรางสรรคงานทัศนศิลปในระดับตางๆ 
ง. ความออนแกของบริเวณเน้ือที่วัตถุ ที่ถูกแสงและบริเวณเน้ือท่ีเปนเงา 

2.  ประโยชนของคานํ้าหนักออนแกในงานทัศนศิลปคือขอใด 
 ก.  สรางสีสันที่เดนชัด 
 ข.  สรางพ้ืนผิวใหมีความแตกตาง 
 ค.  สรางมิติในภาพ  ความต้ืน ลึก หนา บาง 
 ง.  สรางอารมณความรูสึกชื่นชอบผลงาน 
3.  คานํ้าหนักแบงออกเปน  2  ลักษณะคือขอใด 
 ก.  แบบ  ขาวและดํา 
 ข.  แบบ  กวาง  และยาว  
 ค.  แบบ  มิติเดียว และ 2  มิติ   
 ง.  แบบ  2  มิติ  และ  3  มิติ 
4.  ระดับคานํ้าหนักในขอใดที่สรางไดงายที่สุด 
 ก.  ระดับคานํ้าหนัก   1  ระดับ 
 ข.  ระดับคานํ้าหนัก   3  ระดับ 
 ค.  ระดับคานํ้าหนัก   5  ระดับ 
 ง.  ระดับคานํ้าหนัก   9  ระดับ 
5.  ขอใดเปนการไลคานํ้าหนักและใหแสงเงาวัตถุไดถูกตอง 
 
 ก.       ข.   
 
 ค.      ง.  
 

ขอทดสอบเร่ืองน้ําหนกัออนแก 
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เฉลย 
1. ง     2.ค       3. ค        4.ข        5.ก       
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ชุดการเรียนรูที่  
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       พ้ืนผิว  (Texture) 
 

 พ้ืนผิว คือ  บริเวณผิวนอกของสิ่งตางๆ  ที่ปรากฏใหเห็นและสัมผัสได  พ้ืนผิว
สามารถกอใหเกิดความรูสึกในลักษณะตางๆ กัน เชน  หยาบ  ละเอียด  ขรขุระ  มัน ดาน   
 
ลักษณะพ้ืนผิว 
 ลักษณะพ้ืนผิวแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 

1. พ้ืนผิวที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
2. พ้ืนผิวที่เกิดข้ึนโดยมนุษยสราง 

 
1.  พ้ืนผิวท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ไดแก  พ้ืนผิวของเปลือกไม  กอนกรวด  กอนหิน     
กิ่งไม  ใบไม  ผิวหนังของสัตว ฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ใบความรู 
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2. พ้ืนผิวท่ีเกิดขึ้นโดยมนุษยสราง  ไดแก พ้ืนผิวที่เกิดจาก  การขูด  ขีด  แตม  ระบาย
ดวยสี  การแกะสลัก  และกระบวนการผลิตของเครื่องจักร 
 
 
 
 
 
 

         ลายไม             พ้ืนปูนซีเมนต 
 
  
 
 
 
         ลายผา                ผิวผลไม  
 
 
 
 
 
 

  ภาพวาดดวยสีน้ํา    
 

 
  
 
 

ช่ือผลงาน :  Starry Night, ค.ศ.1889 
สีนํ้ามัน ของ Vincent van Gogh 

หลอดวยทองเหลือง 
ช่ือผลงาน : ความปรารถนา  
นนทิวรรธน  จันทนะผลิน 

*http://203.158.253.12/ritelearning/ritelearning-uploads/libs/html 
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การสัมผัสพ้ืนผิวของมนุษย   
มนุษยสัมผัสพ้ืนผิวได  2  ลักษณะ คือ  

    
1. พ้ืนผิวท่ีสัมผัสไดดวยมือ หรือกายสัมผัส เปนลักษณะพ้ืนผิวท่ีเปนอยูจริง ๆ

ของ  ผิ วหน าของ วัส ดุนั้ น  ๆ    ซึ่ งสามารถ สัม ผัสได จ ากงานประ ติมากรรม                     
งานสถาปตยกรรม   และสิ่งประดิษฐอ่ืน ๆ  

2. พ้ืนผิวท่ีสัมผัสไดดวยสายตา จากการมองเห็นแตไมใชลักษณะท่ีแทจริงของ
ผิววัสดุนั้น ๆ เชน การวาดภาพกอนหินบนกระดาษ   จะใหความรูสึกเปนกอนหินแต  
มือสัมผัสเปนกระดาษ หรือใชกระดาษพิมพลายไม หรือลายหินออน เพ่ือปะ  ทับ  
บนผิวหนาของส่ิงตาง ๆ เปนตน ลักษณะเชนนี้ถือวา    เปนการสรางพ้ืนผิวลวงตา  
ใหสัมผัสไดดวยการมองเห็นเทาน้ัน  

 
 
 
 
 
    
  พ้ืนผิวลักษณะตาง ๆ จะใหความรูสึกตองานศิลปะที่แตกตางกัน  
 
พ้ืนผิวหยาบ  ใหความรูสึกกระตุนประสาท หนักแนน  มั่นคง แข็งแรง ถาวร    
พ้ืนผิวเรียบ  จะใหความรูสึก  เบา สบาย นุมนวล นาสัมผัส 
 
 พ้ืนผิวในงานทัศนศิลป จะเปนสวนประกอบท่ีชวยสรางสรรคผลงาน   ทําให  
ผลงานมีความสวยงาม  และความสมบูรณของภาพ  พ้ืนผิวที่แตกตางกันก็ทําใหเกิด
ความรูสึกที่ตางกันดวย  เชน ความรูสึกแข็งแรง  ถาวร  หนักแนน  มั่นคง  นุมนวล       
นาสัมผัส  ต่ืนเตน  เราใจ  ราบเรียบ  นุมนวล  

ความรูสึกที่มีตอพ้ืนผิว     
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☺   ใหนักเรียนใชสีเทียนพิมพภาพ  โดยใชวิธีการขูด  ถ ู ดวยสีใหเกิดลวดลายที่
กําหนดให  พรอมเขียนชื่อพ้ืนผิวใหตรงกับลวดลาย 
  
      พ้ืนผิวธรรมชาติ    พ้ืนผิวที่มนุษยสรางข้ึน 
  
  
 
 
 
 
 
 

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

ใบงานที่  1  (พื้นผิว) 
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☺   ใหนักเรียนวาดภาพพื้นผิวที่นักเรียนสนใจ  1  ภาพ  พรอมท้ังระบายสี
ตกแตงใหสวยงาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อภาพ............................................... 
 

นักเรียนวาดภาพพ้ืนผิวชนิดใด…………………………………………..................... 
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

ใบงานที่  2  (พื้นผิว) 
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คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลือกคําตอบใหถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

1.  ขอใดคือความหมายของพ้ืนผิว 
 ก.  สิ่งตางๆ ที่สัมผัส และใหความรูสึก 
 ข.  สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา และสัมผัสได 
 ค.  บริเวณขอบรอบนอกท่ีมีลักษณะตาง ๆ กัน 
 ง.  บริเวณผิวนอกของสิ่งตาง เห็นและ สัมผัสได  
2.  ขอใดเปนพ้ืนผิวที่สัมผัสไดดวยสายตา 
 ก.  พ้ืนผิวภาพวาด 
 ข.  พ้ืนผิวรูปปนคนเหมือน 
 ค.  พ้ืนผิวรูปปนพระพุทธรูป 
 ง.  พ้ืนผิวงานสถาปตยกรรม 
3.  ขอใดเปนพ้ืนผิวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
 ก.  ใบไมบนแจกัน 
 ข.  รูปใบไมบนกระดาษ 
 ค.  ลายใบไมบนเซรามิก 
 ง.  ใบไมแกะสลักบนแตงกวา 
4.  พ้ืนผิวหยาบจะใหความรูสึกอยางไร 
 ก.  นุมนวล 
 ข.  ราบเรียบถาวร 
 ค.  มั่นคงแข็งแรง 
 ง.  เบาสบายนาสัมผัส 
5. พ้ืนผิวแบงออกเปน  2  ลักษณะคือขอใด      
 ก.  พ้ืนผิวออน – พ้ืนผิวแข็ง 
 ข.   สัมผัสได – สัมผัสไมได 
 ค.  พ้ืนผิวหยาบ – พ้ืนผิวเรียบ 
 ง.   เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ – มนุษยสรางข้ึน 
 

ขอทดสอบหลังเรียน ที่ 7 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ช่ือ – สกุล  นางสาวพรรณ ี ทองสุกใส 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2532  สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกศิลปศึกษา        
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

พ.ศ.2551 สําเร็จการศึกษา  ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2535 อาจารย 1  ระดับ  3  โรงเรียนขุมทอง(เพชรทองคําอุปถัมภ) 
   กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.2537 อาจารย  1  ระดับ 5  โรงเรียนวัดทาไชย(ประชานุกูล)  จงัหวัดสุพรรณบุรี 
 ปจจุบัน  ครู  ชํานาญการ  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ(นันทราษฎรรังสรรค) 
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