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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม สาระทัศนศิลป์ ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม
สาระทัศนศิลป์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน และหลังการใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะ
การวาดภาพเหมือนจริง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา ที่เรียน
สาระทัศนศิลป์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 30 คน ได้มาจากวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง 3) แบบทดสอบทักษะ
การวาดภาพเหมือนจริง เรือ่ งรูปทรงในงานจิตรกรรม ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือโดยหาดัชนีความสอดคล้อง
การทดลองใช้ (Try-out) การหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบทักษะ เท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คา่ สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และ t- test แบบ Dependent
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงาน
จิตรกรรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.21/80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ทักษะการวาดภาพเหมือนจริง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริงเรื่องรูปทรง
ในงานจิตรกรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง รูปทรงในงานจิตรกรรม
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Abstract
This research was Quasi-Experimental Research that aimed to: 1) create and
monitor performance of the set of activities for skill practicing on realistic drawing about
forms in painting for Mathayomsuksa 6 (Grade 12) students 2) compare realistic drawing skill
regarding forms in painting for Mathayomsuksa 6 (Grade 12) students before and after using
the set of activities for skill practicing on realistic drawing. Samples were 30 Mathayomsuksa
6/1 students of Rujiseri Witthaya School who studied visual arts subject during the second
semester of academic year 2019, derived by cluster random sampling of classrooms. Research
instruments included: 1) a learning activity plan, 2) a set of activities for skill practicing on
realistic drawing, and 3) a realistic drawing skill test regarding forms in painting.
The instrument quality was examined in terms of Item Objective Congruence, Try-out,
Difficulty, Discrimination and the reliability of skill test was 0.92. Data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples.
Results were as follows. 1) The set of activities for skill practicing on realistic drawing
about forms in painting was effective at 80.21/80.33 which yielded slightly higher than that
of specified criteria. 2) The realistic drawing skill of Mathayomsuksa 6(Grade 12) students
after studying the set of activities for skill practicing on realistic drawing about forms in
painting was higher than before studying at the statistical significance level of .01.
Keywords: Set of Activities for Skill Practicing on Realistic Drawing, Forms in Painting

บทน�ำ
ด้วยแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นเครือ่ งมือในการก�ำกับทิศทางการปฏิบตั ิ
งานของหน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ด�ำเนินงานเพือ่ สร้างผลลัพธ์ให้กบั ผูเ้ รียน ภายใต้วสิ ยั ทัศน์มงุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี มีความสุขในสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จุดเด่นที่จะต้องท�ำให้เกิดขึ้นคือความส�ำเร็จ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น และความส�ำเร็จที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น
พลเมืองที่ดีของผู้เรียน (Ministry of Education, 2016) การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่มีความส�ำคัญใน
การหล่อหลอมพัฒนาผู้เรียนให้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ให้เกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่ส�ำคัญ คือ ทักษะ
การเรียนรูแ้ ละการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาคุณภาพคน ซึง่ ต้องอาศัยระบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สาระส�ำคัญดังกล่าว ส่งผลให้
เกิดความตระหนักในการจัดกระบวนการปลูกฝังมนุษย์ให้เป็นผูท้ มี่ คี วามคิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นผู้ทมี่ คี วามคิด
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สร้างสรรค์ เป็นผู้ที่ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส�ำคัญและทักษะ
การเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 รวมทั้ ง ทั ก ษะการด� ำ รงชี วิ ต และสมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านที่ ต อบสนอง
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ มุง่ เน้นด้านการคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะทางกายภาพ รวมถึงพัฒนา
บุคลิกภาพให้มีความประณีต ช่างสังเกต ละเอียดอ่อนต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีความส�ำคัญยิ่ง สวนทางกับโครงสร้าง
เวลาเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่จัดให้น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์มาก (Konkamnerd, 2014)
ได้ให้เหตุผลไว้วา่ “ปัจจุบนั คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละแห่งไม่เท่าเทียมกัน ปัญหาทีพ่ บในโรงเรียนทัว่ ไป
ได้แก่ จ�ำนวนครูอาจารย์ คุณภาพของครูอาจารย์ จ�ำนวนห้องเรียน ความไม่เท่าเทียมกันของสติปัญญาของ
นักเรียน ห้องสมุด ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ไม่บรรลุผลที่คาดหวังอย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ให้ความส�ำคัญกับการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะเท่าที่ควร ทั้งที่ ความเป็นจริงแล้ว “ศิลปะ” เป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญที่จะสร้างสรรค์และจรรโลงจิตใจมนุษย์
ที่จะคิดพัฒนาผลงานในด้านอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้นในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จึงจ�ำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมวิธีสอนประเภทต่าง ๆ ที่มีบทบาทต่อการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นตัวกลางน�ำเนื้อหาวิชาไปสู่ตัวผู้เรียนได้มากขึ้น”
การจัดการเรียนการสอนสาระทัศนศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครู
ผู้สอนต้องเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติ ต้องมีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสม เพื่อ
สร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีทักษะที่ติดทนนาน เพื่ออ�ำนวยให้เกิดการ
สรรค์สร้างผลงานของผู้เรียนในอนาคต สาระการเรียนรู้เรื่องการสร้างรูปทรง 3 มิตินั้นมีความส�ำคัญยิ่ง เพราะ
จะช่วยให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ละเอียดและลึกซึ้ง นักเรียน
ต้องได้เรียนรู้และท�ำความเข้าใจ เทคนิค กระบวนการในการสร้างรูปทรงที่ถูกต้อง มีความเข้าใจเรื่องรูปทรง
3 มิติ ด้วยการศึกษาธรรมชาติแห่งการมองเห็นตามหลักทัศนียวิทยา รวมถึงหลักของแสงเงา นักเรียนต้องเรียน
รู้ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ร่วมกับการสังเกตแบบวัตถุ เพื่อฝึกการใช้ทักษะที่ถูกต้อง การขึ้นโครงสร้างรูปทรง
การไล่นำ�้ หนักทีเ่ กิดจากแสงตกกระทบลงบนวัตถุ แต่ขนั้ ตอนการเรียนรูก้ ารสร้างรูปทรงทีถ่ กู ต้องนัน้ มีความยาก
ผู้เรียนจึงต้องหมั่นฝึกฝนซ�้ำ ๆ ด้วยความต่อเนื่องให้สมองจดจ�ำการใช้ทักษะเพื่อวาดภาพรูปทรงสิ่งต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง สามารถวาดภาพจากความเข้าใจ มิใช่เพียงการลอกเลียนแบบ ซึ่งการวาดภาพเลียนแบบนั้น
นักเรียนสามารถวาดภาพที่มีความงามและความประณีตได้ แต่ภาพวาดอาจขาดความถูกต้องตามหลัก
ทัศนียวิทยา และหลักของแสงเงา ผลงานวาดภาพจากการลอกเลียนจึงไม่อาจได้ภาพที่สมบูรณ์ เพราะ
ขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ หากวาดภาพด้วยการเริ่มต้นที่ผิดแล้วก็ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้ ผลงาน
ภาพวาดที่ดีจ�ำเป็นต้องมีทั้งความถูกต้องและความสวยงามควบคู่กันไป เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การใช้ทักษะ
ที่ถูกต้องแล้ว นักเรียนจะมีความพร้อมที่จะฝึกฝนทักษะให้มีความช�ำนาญ และประยุกต์ใช้ทักษะสู่การเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ เป็นต้น
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชดุ กิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรือ่ งรูปทรงในงานจิตกรรม ของนักเรียนระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน (Constructionism) เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ อรพินธร แก้วภู่ ในปี 2559 ท�ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนว
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คอนสตรัคติวิสซึมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีประสิทธิภาพ 77.91/78.69 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ไว้ 75/75 ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยสนใจน�ำรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของทักษะ (Instructional Model for Psychomotor Domain Based on Skill Components)
มาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการสอน เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม และผู้วิจัยจะได้น�ำผลมาต่อยอดเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส�ำหรับครูและนักเรียนที่สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่อง
รูปทรง ในงานจิตรกรรม สาระทัศนศิลป์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม สาระทัศนศิลป์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) มีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญ
ั ญาของเปียเจท์ เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism)
ต่อมา ศาสตราจารย์ ซีมัวร์ เพเพอร์ท (Seymour Papert) ซึ่งได้ร่วมงานและรับอิทธิพลแนวความคิดของ
เปียเจท์ ได้พัฒนาทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้น แนวความคิดของทฤษฎีนี้มี
เอกลักษณ์ในด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยอาศัย
สื่อที่เหมาะสม เพเพอร์ท กล่าวว่า สื่อธรรมชาติและวัสดุทางศิลปะส่วนมากสามารถน�ำมาใช้เป็นวัสดุในการ
สร้างความรู้ได้ดีเช่นกัน เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง ดินเหนียว ไม้ โลหะ พลาสติก สบู่ และของเหลือใช้ต่าง ๆ
อีกหนึ่งสิ่งจ�ำเป็น คือ สภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งประกอบด้วย บรรยากาศที่มีทางเลือกหลากหลาย สภาพแวดล้อม
ที่มีความแตกต่างกัน และบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร (Khemmani, 2017)
แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างชิ้นงาน คือ เน้นผู้เรียนรายบุคคล โดยแต่ละคน
มีเสรีภาพ ที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนจึงให้ความส�ำคัญกับการให้เสรีภาพแก่ผู้เรียน
ให้ผเู้ รียนได้ เป็นตัวของตัวเองในการเลือกสิง่ ทีต่ อ้ งการเรียนรู้ มีเสรีภาพในการเลือกวิธกี ารเรียนตามความสนใจ
มีเสรีภาพ ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และรับผิดชอบในการตัดสินใจหรือการกระท�ำของตน นักเรียน
จะมีความเข้าใจตนเองและเป็นตัวของตัวเองว่ามีจุดมุ่งหมายอะไร ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้สาระ
ทัศนศิลป์ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะปฏิบัติด้วยการสร้างชิ้นงาน
ด้านรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการออกแบบชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพ
เหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
ทักษะ รูปแบบนี้มีแนวคิดที่ว่าทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ�ำนวนมาก การฝึกต้องให้
ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั ทิ กั ษะย่อย ๆ เหล่านัน้ ได้กอ่ น แล้วจึงเชือ่ มโยงทักษะย่อย ๆ ต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วย
ให้ผู้เรียนประสบผลส�ำเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น (Khemmani, 2017) วัตถุประสงค์ของแนวคิดนี้ คือ มุ่งช่วย
พัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะที่ประกอบด้วยทักษะย่อยจ�ำนวนมาก
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ซึ่งผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบนี้คือ สามารถปฏิบัติทักษะได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ โดย
รูปแบบการสอนด�ำเนินตามขั้นตอน 5 ขั้น ดังต่อไปนี้ 1) เป็นขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท�ำภาพรวม 2) ขั้น
สาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 3) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิต 4) ขั้นให้เทคนิค
วิธีการ 5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ 					
ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพ
เหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม

ตัวแปรตาม
ผลการทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง
เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม สาระทัศนศิลป์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism)
- รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ติ าม
องค์ประกอบของทักษะ (Instructional
Model for Psychomotor Domain
Based on Skill Components)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

สมมติฐานของการวิจัย
ทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม สาระทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ในกิจกรรม
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.1 ประชากร
		 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
สั ง กั ด ส� ำ นั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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กรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน จ�ำนวน 61 คน โดยแต่ละห้อง
มีการจัดการเรียนการสอนแบบคละความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
รุจิเสรีวิทยา สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้การสุ่มแบบใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability
Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ซึ่งจัดให้หน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน จากนั้น
ท�ำการจับฉลากเพือ่ ก�ำหนดห้องเรียนทีเ่ รียนโดยใช้ชดุ กิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริงในกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จ�ำนวน 1 ห้อง ผลปรากฏว่าได้ห้อง ป. 6/1 จ�ำนวน 30 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
		 2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ งรูปทรงในงานจิตรกรรม ในกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
		 2.1.2 ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรือ่ งรูปทรงในงานจิตรกรรม สาระ
ทัศนศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 แบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะ
การวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม
3. การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ งรูปทรงในงานจิตรกรรม สาระทัศนศิลป์ โดยใช้ชดุ กิจกรรม
แบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
ผู้วิจัยด�ำเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 3.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
		 3.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในสาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และแบ่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน
รู้ในแต่ละครั้ง ก�ำหนดสาระส�ำคัญ สื่อประกอบการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และออกแบบการใช้
ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะย่อย ๆ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้
		 3.1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรม
แบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริงในกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” จ�ำนวน 5 แผน แผนละ
2 คาบเรียน
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักทัศนียวิทยาเบื้องต้น
			
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิต
			
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างน�้ำหนักด้วยดินสอด�ำ
			
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสร้างน�้ำหนักด้วยสีชอล์กน�้ำมัน
			
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสร้างภาพวัตถุเหมือนจริง
		 3.1.4 น�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ
แกนกลาง สาระส�ำคัญตามเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เวลาฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง การวัด
และประเมินผล รวมทัง้ พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมกับเวลาทีใ่ ช้โดยรวม แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
		 3.1.5 น�ำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จ�ำนวน 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
			
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
			
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ นายยุทธ พฤฒาสัจธรรม อาจารย์ประจ�ำภาควิชาภาพ
พิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
			
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ นายจาตุรนต์ ปานน�้ำผึ้ง อาจารย์ประจ�ำภาควิชาแกน
ทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
				 โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านดังนี้
				 + 1 หมายถึง ข้อค�ำถาม แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
				 0 หมายถึง ข้อค�ำถาม ไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
				 - 1 หมายถึง ข้อค�ำถาม ไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
		 3.1.6 น� ำ แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ จากผู ้ เ ชี่ ย วชาญ มาค� ำ นวณหาค่ า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) จะมีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า IOC ของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 1 ทุกข้อ และไม่มีข้อ
เสนอในการปรับแก้ไข แสดงว่าผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าแผนการจัดการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสม
		 3.1.7 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว น�ำไปใช้จริงกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
3.2 ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรือ่ งรูปทรงในงานจิตรกรรม สาระทัศนศิลป์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยออกแบบขึ้นโดยด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
		 3.2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพ
รูปแบบการจัดท�ำแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง การสร้างแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง แบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน รวมถึงการท�ำแบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง
		 3.2.2 ศึกษานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงสร้างของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ก�ำหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมฝึกทักษะต่าง ๆ โดย
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แบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
		 3.2.3 สร้างชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะ 1) หลักทัศนียวิทยาเบื้องต้น 2) โครงสร้างของ
รูปทรงเรขาคณิต 3) การสร้างน�้ำหนักด้วยดินสอด�ำ 4) การสร้างน�้ำหนักด้วยสีชอล์กน�้ำมัน และ 5) การสร้าง
ภาพวัตถุเหมือนจริง กิจกรรรมทั้ง 5 เรื่อง เรียงตามล�ำดับจากง่ายไปหายาก และมีเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมประกอบด้วย ค�ำแนะน�ำส�ำหรับครู ค�ำแนะน�ำส�ำหรับนักเรียน จุดประสงค์การ
เรียนรู้ ใบความรู้ แบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง แบบประเมินทักษะการวาดภาพเหมือน และแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
		 3.2.4 น�ำชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริงไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ าร
เรียนรู้ โดยหาดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค�ำถามกับความเหมาะ
สม จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านดังนี้
			
+ 1 หมายถึง แน่ใจว่า ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสม
			
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสม
			
- 1 หมายถึง ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะไม่เหมาะสม
		 3.2.5 น� ำ ชุ ด กิ จ กรรมแบบฝึ ก ทั ก ษะการวาดภาพเหมื อ นจริ ง ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญมาค�ำนวณหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึง่ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ค่า IOC ของชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรือ่ งรูปทรงในงานจิตรกรรม อยูร่ ะหว่าง
0.67-1 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมในการน�ำ
ไปใช้พัฒนาทักษะการวาดภาพเหมือนจริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเหมาะสมที่จะน�ำไปใช้ใน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
		 3.2.6 น�ำชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริงไปปรับแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ การเขียนค�ำสั่งให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในแบบฝึกทักษะแต่ละฉบับ ควรเขียนให้กระชับ
ชัดเจน นักเรียนทุกคนต้องเข้าใจตรงกัน
		 3.2.7 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง
			
ขัน้ ที่ 1 ทดลองแบบหนึง่ ต่อหนึง่ (One-to-one Try-out) กับนักเรียนชัน้ ประถม ศึกษา
ปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 3 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน ระหว่าง
ท�ำการทดลองผู้วิจัยคอยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบชุดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นักเรียนบอกถึงปัญหาในการสังเกตแสงเงาบนวัตถุทไี่ ม่ชดั เจน ผูว้ จิ ยั น�ำผลการทดสอบระหว่างเรียนกับผลการ
ทดสอบหลังเรียน มาค�ำนวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบฝึก
ทักษะผ่านเกณฑ์ 60/60 ซึ่งได้คะแนนระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.90 คะแนนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ
74.44 จากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ด้วยการเพิ่มเติมการ
จัดแสงทีต่ กกระทบวัตถุให้เห็นแสงเงาเด่นชัด ซึง่ จะท�ำให้นกั เรียนสามารถสังเกตแบบเพือ่ ท�ำความเข้าใจได้โดย
ง่าย
			
ขัน้ ที่ 2 ทดลองแบบกลุม่ (Small Group Tryout) ทดลองกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
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ปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 9 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 3 คน ระหว่าง
ท�ำการทดลองผู้วิจัยคอยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบชุดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นักเรียนบอกปัญหาในการเรียนเนื้อหาเรื่องหลักทัศนียวิทยา ผู้วิจัยน�ำผลการทดสอบระหว่างเรียนกับผลการ
ทดสอบหลังเรียนมาค�ำนวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบฝึก
ทักษะ ผ่านเกณฑ์ 70/70 ซึ่งได้คะแนนระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.63 คะแนนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ
85.18 จากนั้นผู้วิจัยปรับปรุง ชุดการจัดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ด้วยการเพิ่มวีดิทัศน์
การสาธิตให้นักเรียนสามารถน�ำกลับไปเรียนรู้นอกเวลาด้วยตัวเอง
		 3.2.8 น�ำชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริงที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
3.3 แบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรือ่ งรูปทรงในงานจิตรกรรม เป็นชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก ข้อค�ำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และครอบคลุมเนื้อหาของสาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
		 3.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ
ทักษะการวาดภาพเหมือนจริง การวิเคราะห์และการเขียนข้อสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
		 3.3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
น�ำจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการที่ก�ำหนดขึ้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
มาออกแบบแบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง
		 3.3.3 สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหา เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพื่อวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละเนือ้ หาที่ต้องการวัด ตามกรอบแนวคิดการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของ เบนจมิน เอส บลูม (Benjamin S. Bloom) ซึ่งปรับปรุงใหม่โดย แอนเดอร์สัน (Anderson) และ
แครทโวล (Krathwohl) โดยเรียงตามล�ำดับขั้นการเกิดพฤติกรรมเป็น 6 ระดับ คือ รู้จ�ำ (Remembering)
เข้าใจ (Understanding) ประยุกต์ใช้ (Applying) วิเคราะห์ (Analysing) ประเมินค่า (Evaluating) และ
การสร้างสรรค์ (Creating) ซึ่งในวิจัยนี้ ผู้วิจัยท�ำการวัดทักษะการวาดภาพเหมือนจจริง ด้านพุทธิพิสัย ระดับ
1-4 คือ รู้จ�ำ เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ และทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ส่วนพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
ระดับ 5 ผู้วิจัยประเมินค่าด้วยการวัดการใช้ทักษะในชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะวาดภาพเหมือนจริง เรื่อง
รูปทรงในงานจิตรกรรม ด้วยการให้นกั เรียนตรวจสอบความถูกต้องของภาพเหมือน และละเว้นพฤติกรรมระดับ
ที่ 6 การสร้างสรรค์ ซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นีก้ ำ� หนดขอบเขตเพียงความถูกต้องของทักษะวาดภาพเหมือนจริงเท่านัน้
โดยพฤติกรรมทั้ง 5 ข้อ จะถูกจัดล�ำดับความส�ำคัญตามหัวข้อต่าง ๆ ดังตารางที่ 1
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ด้วยการวัดการใช้ทักษะในชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ด้วยการให้
นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของภาพเหมือน และละเว้นพฤติกรรมระดับที่ 6 การสร้างสรรค์ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้
กาหนดขอบเขตเพียงความถูกต้องของทักษะวาดภาพเหมือนจริงเท่านั้น โดยพฤติกรรมทั้ง 5 ข้อ จะถูกจัดลาดับ
ความสาคัญตามหัวข้อต่าง ๆ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องรูปทรงในงาน
ตารางที่ 1 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม
จิตรกรรมกับการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อน�ำไปสร้างข้อค�ำถามในแบบทดสอบทักษะการวาด
กับการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนาไปสร้างข้อคาถามในแบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง
ภาพเหมือนจริง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.
2.
3.
4.
5.

หลักทัศนียวิทยาของรูปทรงสี่เหลี่ยม
โครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิต
การสร้างน้าหนักด้วยดินสอดา
การสร้างน้าหนักด้วยสีชอล์กน้ามัน
การสร้างภาพวัตถุเหมือนจริง
รวม

1
2
2
3
8

1
3
4

2
2
2
6

รวม

4
3
2
1
10

ทักษะการวาด
ภาพเหมือน

1
1
2

การวิเคราะห์

การนาไปใช้

หัวข้อ

ความเข้าใจ

พฤติกรรม

ความรู้ความจา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6
6
6
6
6
30

		 2.3.4
นจริงง เรืเรื่อ่องรูงรูปปทรงในงานจิ
ทรงในงานจิตรกรรม
ตรกรรมเป็นเป็แบบ
น
2.3.4สร้สร้าางแบบทดสอบทั
งแบบทดสอบทักกษะการวาดภาพเหมื
ษะการวาดภาพเหมืออนจริ
แบบทดสอบชนิ
อกตอบ
ก จ�ำนวน
ให้คะแนนข้
อทีกต่ อบถู
ก 1 คะแนน
ทดสอบชนิดเลืดอเลื
กตอบ
4 ตัว4เลืตัอวกเลืจอานวน
30 ข้อ30ให้ข้คอะแนนข้
อที่ตอบถู
1 คะแนน
และให้คและให้
ะแนนข้คอะแนนข้
ที่ตอบผิอดที่ 0
ตอบผิ
ด 0 คะแนน
คะแนน
		 2.3.5
แบบทดสอบทักกษะการวาดภาพเหมื
ออ
2.3.5น�นำาแบบทดสอบทั
ษะการวาดภาพเหมืออนจริ
นจริง งเรืเรื่อ่งรู
องรูปปทรงในงานจิ
ทรงในงานจิตรกรรม
ต รกรรมเสนอต่
เสนอต่
อาจารย์ทที่ปี่ปรึกษาวิททยานิ
่อตรวจสอบความถู
กต้อกงและความเหมาะสม
แล้วนาไปปรั
งแก้ไบขข้
อาจารย์
ยานิพพนธ์นธ์เพืเพื
่อตรวจสอบความถู
ต้องและความเหมาะสม
แล้วน�บำปรุไปปรั
ปรุองบกพร่
แก้ไของ
รึ ก ษาวิทที่ปยานิ
พ นธ์ทเยานิ
สนอแนะ
ได้ แ ก่ การปรั
อ ค าถามให้
บ ความต้
รวั ดอผลและ
ข้อตามที
บกพร่่ ออาจารย์
งตามทีที่ ปอาจารย์
รึกษาวิ
พนธ์เสนอแนะ
ได้แก่บ ข้การปรั
บข้อค�ตำรงกั
ถามให้
ตรงกัอบงกา
ความต้
งการ
จุ
ด
ประสงค์
ก
ารเรี
ย
นรู
้
วัดผลและจุดประสงค์การเรียนรู้
2.3.6น�นำาแบบทดสอบทั
อ นจริ
ง ไปให้
ผู้เชี่ยผวชาญตรวจสอบความเที
่ยงตรง
		 2.3.6
แบบทดสอบทักกษะการวาดภาพเหมื
ษะการวาดภาพเหมื
อนจริ
ง ไปให้
ู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เนื้อหา ง(Content
Validity) และพิ
จารณาความสอดคล้
องระหว่างข้อคาถามกั
บจุาดงข้ประสงค์
การเรีบยจุนรู
้ จานวน 3
เทีเชิ่ยงงตรงเชิ
เนื้อหา (Content
Validity)
และพิจารณาความสอดคล้
องระหว่
อค�ำถามกั
ดประสงค์
ท่าน ยโดยมี
ดเห็นใของผู
้เชี่ยวชาญแต่ดลเห็
ะท่นาของผู
นดังนี้้เชี่ยวชาญแต่ละท่านดังนี้
การเรี
นรู้ จ�เกณฑ์
ำนวนให้3คะแนนความคิ
ท่าน โดยมีเกณฑ์
ห้คะแนนความคิ
หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
			
++ 11 หมายถึ
ง แน่ใจว่าข้อค�ำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
			
0 1 หมายถึ
ง ไม่แน่ใจว่าข้อค�ำถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
หมายถึง ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
			 2.3.71น าแบบทดสอบทั
หมายถึง ข้อค�กำษะการวาดภาพเหมื
ถามไม่สอดคล้องกับจุอดนจริ
ประสงค์
ยนรู้ น จากผู้ เชี่ ย วชาญ
ง ที่ ไ กด้ารเรี
รั บ การประเมิ
		 2.3.7่ยงตรงเชิ
น�ำแบบทดสอบทั
กษะการวาดภาพเหมื
งที่ไผูด้้วริจับัยจะเลื
การประเมิ
นจากผู
่ยวชาญ
มาคานวณหาความเที
งเนื้อหา โดยหาค่
าดัชนีความสอดคล้อองนจริ
(IOC)
อกข้อสอบที
่มีค้เ่าชีIOC
ตั้งแต่
มาค�บัำณนวณหาความเที
ย
่
งตรงเชิ
ง
เนื
อ
้
หา
โดยหาค่
า
ดั
ช
นี
ค
วามสอดคล้
อ
ง
(IOC)
ผู
ว
้
จ
ิ
ย
ั
จะเลื
อ
กข้
อ
สอบที
ม
่
ค
ี
า
่
IOC
ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
กันว่าแบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ ผู้วิจัยปรับปรุงข้อค�ำถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ การใช้ค�ำ
หรือข้อความที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงกับเนื้อหาสาระที่ต้องการวัดผลและประเมินผลตามจุดประสงค์
การเรียนรู้
		 2.3.8 น�ำแบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนนจริงที่ปรับแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เป็นนักเรียนที่เรียน
46 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เนื้อหานี้แล้ว เพื่อน�ำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) โดยใช้เทคนิค
50% ด้วยการจัดล�ำดับคะแนนของนักเรียน แล้วแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงและกลุ่มที่ได้
คะแนนต�่ำ ผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ค่าความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) มีค่า
ระหว่าง 0.20-0.53
		 2.3.9 น�ำแบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริงไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีของ
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ตามสูตร KR-20 โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทักษะ
การวาดภาพเหมือนจริง เท่ากับ 0.92
		 2.3.10 น�ำแบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วไปจัดพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วน�ำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมผู้เรียนก่อนการทดลอง
		 แนะน�ำวิธกี ารเรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรือ่ งรูปทรงในงาน
จิตรกรรม ก�ำหนดเวลาเรียนในกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ การท�ำแบบฝึกทักษะและการทดสอบระหว่าง
เรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรูข้ องแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวิธกี ารท�ำแบบทดสอบทักษะ
การวาดภาพเหมือนจริง
3.2 ขั้นด�ำเนินการทดลอง
		 ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” โดยใช้แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จ�ำนวน 5 แผน และชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง จ�ำนวน 5 ชุดกิจกรรม เก็บ
คะแนนระหว่างเรียนจากการท�ำแบบทดสอบในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยน�ำคะแนนของ
นักเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมมาค�ำนวณหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ เพือ่ น�ำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
คือ 80 ตัวแรก (E1)
3.3 ขั้นด�ำเนินการหลังการทดลอง
		 3.3.1 ท�ำการทดสอบวัดทักษะการวาดภาพเหมือนจริง หลังการใช้ชดุ กิจกรรมแบบฝึกทักษะ
การวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม สาระทัศนศิลป์ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
		 3.3.2 น�ำคะแนนจากการท�ำแบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง สาระทัศนศิลป์ หลัง
การใช้ชดุ กิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริงในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ เรือ่ งรูปทรงในงาน
จิตรกรรม มาค�ำนวณหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย เพื่อน�ำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 80 ตัวหลัง
(E2)
		 3.3.3 น�ำคะแนนจากการท�ำแบบทดสอบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงาน
จิตรกรรม สาระทัศนศิลป์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชดุ กิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ใน
กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา มาท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในวิจัยนี้ ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังนี้
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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4.1 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงาน
จิตรกรรม โดยหาค่าร้อยละเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียน (E1) กับร้อยละเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรม (E2) จากสูตร E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80
4.2 หาค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในนงานจิตรกรรม
4.34.2วิหาค่
เคราะห์
ยบทั
กษะทางการเรี
ยน ก่(S.D.)
อนและหลั
งเรียนด้วยชุ
จกรรมแบบฝึ
าเฉลีเ่ยปรี(x)ยบเที
และส่
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนเฉลี
่ยก่ดอกินเรี
ยนและหลังกเรีทัยกนด้ษะว ย
การวาดภาพเหมื
ง เรื่องรูปทรงในงานจิ
กเรียนชั้นตประถมศึ
ชุดกิจกรรมแบบฝึอกนจริ
ทักษะการวาดภาพเหมื
อนจริตรกรรม
ง เรื่องรูปของนั
ทรงในนงานจิ
รกรรม กษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติทดสอบ
t- test แบบ Dependent
4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการ

วาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิ ตรกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สถิติทดสอบ t- test
แบบ Dependent
ผลการศึ
กษา

ผู้วิจัยได้น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการน�ำเสนอผลการ

ผลการศึกษา
วิเคราะห์ขผู้อ้วมูิจลัยออกเป็
น 2 ตอน ดัเงคราะห์
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16.37

3.51

30

23.97

3.52

ทักษะการวาดภาพ

n

ก่อนเรียน
หลังเรียน

S.D.

Correlation
.718

t
15.72**

p-value
.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ย มหาวิทยาลัยสวนดุ
สิต า ผลคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือน
48 บัณฑิตวิทยาลัจากตารางที
่ 2 พบว่

จริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ” โดยใช้สถิติทดสอบค่า t มีค่า p-value
เท่ า กั บ .000 ซึ่ งน้ อ ยกว่ า .01 จึ งปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลั ก (HO) หมายความว่ า ผลการทดสอบทั ก ษะการวาด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพ
เหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” โดยใช้สถิติทดสอบค่า t มีค่า
p-value เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (HO) หมายความว่า ผลการทดสอบทักษะ
การวาดภาพเหมือนจริง สาระทัศนศิลป์ เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนรุจเิ สรีวทิ ยา ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 16.37
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.51 ส่วนคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทักษะหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 23.97
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.52

อภิปรายผล
จากการวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ้ ค้นพบทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพ
เหมือนจริง และการเปรียบเทียบทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ในกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแบบ
ฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ซึ่งผู้วิจัยน�ำมาอภิปรายผลดังนี้
1. จากการวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรือ่ งรูปทรงในงานจิตรกรรม
สาระทัศนศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 80.21/80.33 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ อาจเป็นเพราะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ถูกออกแบบขึ้นเพื่อ
อ�ำนวยต่อการฝึกฝนทักษะของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามองค์
ประกอบของทักษะ (Instructional Model for Psychomotor Domain Based on Skill Components)
เพื่อฝึกฝนทักษะย่อย ๆ แต่ละส่วน ได้แก่ การใช้หลักทัศนียวิทยาเบื้องต้น โครงสร้างรูปทรงเรขาคณิต การ
ไล่น�้ำหนักด้วยดินสอด�ำ และการไล่น�้ำหนักด้วยสีชอล์กน�้ำมัน เพื่อน�ำทักษะย่อยแต่ละส่วน มาประสานกันใน
การวาดภาพวัตถุเหมือนจริง รวมถึงชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริงทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างและพัฒนา
ขึน้ ส�ำหรับจัดการเรียนการสอนในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู”้ สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นพัฒนาทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) เป็นแบบฝึกทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนรับรู้สิ่งที่จะท�ำโดยการ
สังเกตการท�ำงานอย่างตัง้ ใจ นักเรียนได้เลียนแบบการกระท�ำ นักเรียนอาจใช้วธิ กี ารลองผิดลองถูก การได้ลงมือ
กระท�ำบ่อย ๆ จนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท�ำได้เอง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Kaewphu (2016)
เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สอดคล้องกับทฤษฎี
การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองโดยการสร้างชิน้ งาน (Constructionism) ทีใ่ ห้ความส�ำคัญด้านการใช้สอื่ เทคโนโลยี
วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ให้ผเู้ รียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยอาศัยสือ่ ทีเ่ หมาะสม ในสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนประสบผลส�ำเร็จในการวาดภาพและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ท�ำให้ชุดกิจกรรม
รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม(Khemmani, 2017) มีประสิทธิภาพ
77.91/78.69 สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ 75/75 ภายในชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรือ่ ง
รูปทรงในงานจิตรกรรม ยังได้น�ำสื่อการเรียนรู้ เช่น ใบความรู้ แบบวัตถุวาดภาพ วีดิโอการสาธิต ที่สามารถ
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

49

แสกนผ่านคิวอาโค้ดเพือ่ เข้ารับชมได้ทันที สื่อต่าง ๆ ถูกน�ำมาจัดไว้ด้วยกันภายในชุดกิจกรรม เช่นเดียวกับงาน
วิจัยของ สุรัชสานุ์ รัตนวรรณ (2557) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด
การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ (Mitler, 1993) อ้างใน (Watthanasin, 1998) ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้น�ำสื่อหลายชนิดมารวมกันเป็นบทเรียนมัลติมีเดีย ช่วยสอนในสาระทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติช่วยแก้ปัญหาการเรียนในเนื้อหาที่ยาก การมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนรู้ จะท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ นักเรียนมีความสุขในการท�ำงาน และสามารถทบทวน
บทเรียนย้อนหลังเมื่อเกิดความสงสัยในเนื้อหา ท�ำให้มีความรู้และทักษะที่ติดทนนาน ผลการวิจัยพบว่า
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่ 81/88
2. จากการวิจัย พบว่า ทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
รุจิเสรีวิทยา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรง
ในงานจิตรกรรม ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง
เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรมครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ และ
มีทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นดังนี้ อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญครอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่ก�ำหนด
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การน�ำสือ่ การเรียนรู้ เช่นใบความรู้ และแบบฝึกทักษะทีส่ ามารถ
สร้างแรงกระตุ้น และเร้าความสนใจของนักเรียนให้เกิดความสนใจใคร่รู้ กระตือรือร้นที่จะฝึกฝนวาดภาพ
ด้วยตนเอง ประกอบกับการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ นักเรียนสามารถน�ำ
ชุดกิจกรรมกลับไปทบทวนนอกเวลาเรียน ท�ำให้นักเรียนท�ำงานอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจในความส�ำเร็จ
ของตนเอง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Buates (2014) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ในชุดกิจกรรมการสอน พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการสอน
วิชาทัศนศิลป์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพเหมือนจริง
เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรมได้สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาที่
ต้องการวัดเพื่อสร้างข้อค�ำถามในแบบทดสอบจากพฤติกรรม 5 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบโดยให้อันดับ
ความส�ำคัญด้านความเข้าใจเป็นส�ำคัญ รองลงมา คือ การน�ำไปใช้ ประเมินค่าทักษะการวาดภาพเหมือนจริง
การวิเคราะห์ และสุดท้าย คือ ความรู-้ ความจ�ำ ตามล�ำดับ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
โดยใช้ภาพมาเป็นส่วนประกอบหลัก เพือ่ วัดพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ให้นกั เรียนเป็นเหมือนผูว้ จิ ารณ์
และจ�ำแนกผลงานภาพเหมือนที่ถูกต้องและผลงานที่ผิดในลักษณะต่าง ๆ เพื่อวัดการใช้ทักษะที่ถูกต้องของ
นักเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Sintow (2012) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง
การวาดภาพแสดงทัศนียภาพ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)
(Sariwat, 2014) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา พบการใช้ภาพหลัก
ทัศนียวิทยาในลักษณะที่แตกต่างกันเป็นส่วนประกอบในแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาก
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การทดสอบพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระทัศนศิลป์ เรื่องการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา โดยการใช้รูปแบบการสอนร่วมมือกันเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 86.74 สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้รอ้ ยละ 80 และพบว่าทักษะทางการเรียนสาระทัศนศิลป์ เรือ่ งการวาด
ภาพแสดงทัศนียภาพโดยการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.26 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 70 ที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะว่าภาพต่าง ๆ สามารถเป็นสื่อที่กระตุ้นความสนใจในการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ดี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จัดท�ำสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ เช่น
ใบความรู้ การสาธิตผ่านสื่อ ICT เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เดิม รวมถึงแบบวัตถุส�ำหรับวาดภาพเพื่อ
ให้นักเรียนศึกษาผ่านการมองเห็นวัตถุจริง
2. การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ควรก�ำหนดระยะเวลาการเรียนในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รียน และควรมีความยืดหยุน่ ในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ สู้ อนและนักเรียนควรร่วมกันวางแผนบริหาร
จัดการเวลาให้สอดคล้องกับทุก ๆ กิจกรรม
3. ครูผู้สอนควรพัฒนาต่อยอดการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กับเนื้อหาอื่น ๆ ในสาระ
ทัศนศิลป์ ในส่วนที่บกพร่อง และน�ำไปจัดท�ำเป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝน
ด้วยตนเองได้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เพือ่ พัฒนาชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ทเี่ ชือ่ มโยงกับการใช้เทคโนโลยี
ผ่านเกมหรือผ่านแอปพลิเคชัน (application) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความหลากหลายและ
ร่วมสมัย
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมสาระทัศนศิลป์ในเนื้อหาอื่นหรือช่วงวัยอื่น โดยออกแบบให้
เน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านเจตคติท่ีมีต่อสาระ
การเรียนรู้ทัศนศิลป์
3. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักเรียนระหว่าง
การเรียนในเวลาเรียนปกติ กับการเรียนในกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ฉบับปีพทุ ธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ.
ทิศนา แขมมณี. (2560). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

51

ลภาวัน บัวเทศ. (2557). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานีในชุดกิจกรรมการสอน. ปริญญานิพนธ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วันชัย ก่อนก�ำเนิด. (2557). ผลการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 สาระ
การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การค้นคว้าอิสระปริญญา
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุรชั สานุ์ รัตนวรรณ. (2557). การพัฒนาบทเรียนมัลติมเี ดียช่วยสอน เรือ่ งทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อรพินธร แก้วภู.่ (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวสิ ซึม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
อรรคพงษ์ สินเธาว์. (2555). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดภาพแสดงทัศนียภาพ
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาแกสามัคคีวทิ ยา. รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives. New York: Mckay.

Translated Thai References
Buates, L. (2014). The study Achievements in Visual Art on Folk Wisdoms of Patumthani
Through a Learning Plan. Thesis Master Degree of Education in Art Education.
Graduate School, Srinakharinwirot University. (in Thai)
Kaewphu, O. (2016). A Development of Activity Package of Visual Arts Subject Based
on Constructivism for Primary 5 Student. Thesis Master Degree of Education in
Education. College of Education Sciences, Dhurakij Pundit University. (in Thai)
Khemmani, T. (2017). Science of Teaching Pedagogy. Bangkok: Chulalongkorn University.
(in Thai)
Konkamnerd W. (2014). Learning Effect Achievement by Using Learning Activities Through
The Five Senses, Learning Ar. On Visual Arts. Of Prathomsuksa Five Students.
An Independent Study.The Degree Master of Fine Art Program in Visual Art Education
Department of Visual Art Education Graduate School, Silpakorn University. (in Thai)
Ministry of Education. (2016). Basic Education Core Curriculum A.D.2008. Bangkok: Ministry
of Education. (in Thai)
52 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Sariwat, L. (2014). Psychology for teachers. Bangkok: Odeon Store. (in Thai)
Sintow, A. (2012). The study Achievements in Visual Art The Perspective Technique
by Using The Cooperative Learning of The Matthayom 1 Students
Nakaesamakkiwittaya Shool. Independent Study Report Master Degree of
Education in Curriculum and Instruction. Faculty of Education, Khon Kaen
University. (in Thai)
Watthanasin, W. (1998). Art for secondary education. Pattani: Prince of Songkla University.
(in Thai)

คณะผู้เขียน
นายวรพันธ์ สิทธิเสรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
e-mail: warrapan789@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ศุภานัน สิทธิเลิศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
e-mail: ssupanan@yahoo.com

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

53

