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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรม

รายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 2) หา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม

รายวิชาทศันศิลป์  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุมานัน จ านวน 23 

คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการ

จัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ชุดกิจกรรมตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม  แบบประเมินผลงาน

สร้างสรรค์  แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสังเกตพฤติกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ตามแนวคอน

สตรัคติวิสซึม พบว่า นักเรียนมีความสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่มีนักเรียนผ่านทั้งกิจกรรม

และช้ินงาน คือ กลุ่มที่ 4 มีจ านวนนักเรียน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 ส่วนกลุ่มที่มีนักเรียน

กจิกรรมไม่ผ่านและช้ินงานไม่ผ่านคือกลุ่มที่ 1 จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.78  

 2. ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิ

สซึม มีประสทิธภิาพ 77.91/78.70 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 75/75 

 3. ความพึงพอใจที่ มีต่อชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 

4.17 

 

ค าส าคญั:ชุดกจิกรรม , วิชาทศันศิลป์ , คอนสตรัคติวิสซึม 
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Abstract 

This research was  an experimental research. The aims of this research were to : 

(1) develop the activity package of visual arts subject for primary 5 students based on 

constructivism , (2) determine the efficiency of the activity package of visual arts subject , 

(3) study the satisfaction of the students toward the activity package . The target group 

included 23 primary 5 students of Sumanan school selected by the purposive sampling . 

The research instruments were visual arts learning plans , the activity package based on 

constructivism , creative works assessment form , satisfaction questionnaire , behavior 

observations form . The statistics used were percentage , mean , and standard deviation . 

The findings of this research revealed as follows : 

 1. The results of learning development by using the activity package were classified 

students to 4 groups . The group that passed both of activity and work was the fourth group 

which included 6 students (26.09%) and the group that fail both of activity and works was 

the first group included 8 students (34.78%)  

 2. The efficiency of the activity package based on Constructivism was 

77.91/78.70 higher than the expected criterion , 75/75 

 3. The satisfaction of students toward the activity package was at the highest level 

average of 4.17 

 

Keywords: Activity Package , Visual arts Subject  , Constructivism 

 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 ว่าด้วย การจัดการ

ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี

ความส าคัญที่สดุกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เตม็ตามศักยภาพ กล่าวคือ ต้องยึดหลักนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนเพราะอาจจะ

สร้างปัญหาเชิงกฎหมายในการบังคับใช้และการตีความนอกจากน้ันในปรัชญาการเรียนการสอน

ควรหลีกเล่ียงแนวคิดแบบที่แยกข้ัวระหว่างการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูมาตรา 22 

จึงกล่าวอย่างเป็นกลางๆไว้โดย "ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด" การพัฒนาคนมีความส าคัญต่อ

การพัฒนาโลกและสังคม จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการพัฒนาคนมีหลากหลายรูปแบบที่มีการ

ปรับปรุงวิธีการพัฒนาคนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายมาก

ที่สดุ ดังน้ันหากการพัฒนาคนที่ท  าให้ได้พัฒนาระบบความคิดและการเรียนรู้หรือการสร้างความรู้

ด้วยตนเองน้ัน อาจจะเร่ิมต้นจากการพัฒนานักเรียนจากวิชาที่เน้นการปฏบัิติและสามารถเรียนรู้
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ได้จากการปฏบัิติอย่างแท้จริงและเหน็ได้ชัดมากที่สดุคือ วิชาทศันศิลป์ วิชาทศันศิลป์เป็นศาสตร์ที่

ต้องใช้ไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาความรู้ของตนเอง สร้างองค์ความรู้ของ

ตนเองจากการปฏบัิติงานที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงเป็นการใช้สมองทั้งสองซีกช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

มีทั้งเหตุผลและการคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ดังน้ันหากเราจะพัฒนาคนที่จะท าให้ไปสู่

เป้าหมาย ควรจะเหน็ถึงความส าคัญของทกัษะที่ต้องฝึกฝนและพัฒนากันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วย

เสริมสร้างให้นักเรียนได้เติบโตเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมและมีความรู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้ขึ้น

เร่ือยๆ 

การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมหรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ

สร้างสรรค์ช้ินงานมีผู้น ามาใช้ในประเทศไทยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมกค็ือ ชัยอนันต์ สมุทวนิช

ได้น าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมมาศึกษาวิจัยและใช้ในการเรียนการสอนโดยน าเอาโปรแกรม

Microword, Robot Design และPluto มาให้นักเรียนได้รู้จักการเขียนค าสั่งและสร้างงานตามที่

ตนเองต้องการซ่ึงการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม การใช้สื่อเพ่ือช่วยนักเรียนในการ

สร้างสรรค์ช้ินงานแสดงการสร้างองค์ความรู้สื่อที่ ว่าน้ีไม่จ าเป็นจะต้องใช้เฉพาะแต่สื่อและ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมอไป หากแต่เราสามารถใช้สื่อวัสดุทุกอย่างที่มีอย่างเหมาะสมเพ่ือ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้ 

คอนสตรัคติวิสซึม เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียนโดยผู้เรียนเองเช่ือว่า

การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็น

ผู้สร้างความรู้โดยการน าประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเหน็ในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับ 

มาเช่ือมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมและสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง มิใช่เป็นเพียง

การจดจ ามาเท่าน้ันแต่ละบุคคลอาจสร้างความหมายที่แตกต่างกัน เพราะมีประสบการณ์หรือ

ความรู้ความเข้าใจเดิมที่แตกต่างกัน ฉะน้ันจะเหน็ได้ว่าแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมน้ันจะสามารถ

ช่วยในเร่ืองของการพัฒนาตามความสามารถของแต่ละบุคคลตามศักยภาพและความถนัดของ

ตนเอง เน่ืองจากแต่ละคนจะมีวิธีการสร้างองค์ความรู้เป็นของตนเอง ซ่ึงกท็ าให้สามารถเข้าใจใน

เน้ือหาได้อย่างคนทน และสิ่งที่สามารถช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 

อาจเร่ิมจากการสร้างนวัตกรรมใหม่ส าหรับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและให้

นักเรียนได้มีองค์ความรู้เป็นของตนเอง คือ การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกจิกรรม 

แคปเพลอร์และแคปเพลอร์  (Kapfer ; &Kapfer.  1972 : 3-10)  ได้ให้ความหมาย

ของค าว่าชุดการเรียนไว้ว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนซ่ึงประกอบด้วย

ค าแนะน าให้ผู้เรียนได้ท ากจิกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เป็นผลของการเรียนรู้ส่วนเน้ือหา

ที่น ามาสร้างชุดการเรียนน ามาจากขอบข่ายความรู้ที่หลักสูตรก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ซ่ึงต้องสื่อ

ความหมายให้แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจนจนผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์การ

เรียนรู้ เชิงพฤติกรรม 
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ชุดกิจกรรมเป็นระบบการผลิตและการน าสื่อการเรียนหลายอย่างมาสัมพันธ์กันและมี

คุณค่าส่งเสริมซ่ึงกันและกัน สื่ออย่างหน่ึงอาจใช้เพ่ือเร้าความสนใจสื่ออีกอย่างหน่ึงใช้เพ่ืออธิบาย

ข้อเทจ็จริงของเน้ือหาและสื่ออีกอย่างหน่ึงอาจใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเสาะแสวงหาอันน าไปสู่ความ

เข้าใจอันลึกซ้ึงและป้องกันการเข้าใจความหมายผิดสื่อการสอนเหล่าน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสื่อ

ประสมน ามาใช้ให้สอดคล้องกับเน้ือหาเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้

ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพมากขึ้น (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2525)   

ดังน้ันผู้วิจัยจึงคิดสร้างชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือพัฒนาการสร้างองค์ความรู้และการคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ

ให้กบันักเรียนในการเรียนยิ่งขึ้นไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือพัฒนาชุดกจิกรรมรายวิชาทศันศิลป์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนว

คอนสตรัคติวิสซึม          

2.  เพ่ือหาประสทิธภิาพของชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม         

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาทศันศิลป์มีพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวคอน

สตรัคติวิซึม สงูข้ึนหลังใช้ชุดกจิกรรมตามเกณฑร้์อยละ 80 ที่ก  าหนดไว้    

2.  ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม มี

ประสทิธภิาพ E1/E2 = 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2520,น.135) 

3.   ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกจิกรรมรายวิชาทศันศิลป์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก  

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

พฒันาชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ หมายถึง สื่อการสอนที่ ผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือใช้

ประกอบ การเรียนรู้วิชาทศันศิลป์ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 5 เร่ืองได้แก่  (1) จังหวะสร้างสรรค์  (2) สื่อศิลป์  

(3) สาดเส้นเล่นส ี(4) สสีนัและวรรณะ  (5) จินตศิลป์      

แนวคอนสตรคัติวิสซึม หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ข้ึนด้วยตนเอง 

มิใช่ได้มาจากผู้สอนและในการสร้างความรู้น้ัน ผู้เรียนต้องได้สิ่งใดสิ่งหน่ึงข้ึนมา เป็นสิ่งที่ต้อง
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สัมผัสได้ ท าให้ผู้อื่นมองเห็นได้จะมีผลท าให้ผู้เรียนใช้ความคิด มีความกระตือรือร้น มีความ

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง และประจักษ์ชัดว่าตนเองมีความรู้เพียงพอแล้ว

หรือยัง โดยผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี ตลอดจน

ผู้เรียนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นรูปธรรม  

วิชาทัศนศิลป์  หมายถึง วิชาที่อ ยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นการเรียนการสอนที่เน้นในด้านการฝึก

ทักษะพ้ืนฐานต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึง

กระบวนการในการออกแบบผลงาน       

นกัเรียน  หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก  าลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนสมุานัน 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุมานัน จ านวน 23 คน ซ่ึง

ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   

ตวัแปรตน้ 

1.  ชุดกจิกรรมตามแนวคอนสตรัคติวิซึม                  

ตวัแปรตาม 

1.  ผลการเรียนรู้วิชาทศันศิลป์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม

รายวิชาทศันศิลป์ 

2.  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

3.  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรม

รายวิชาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 

ระยะเวลาในการวิจยั 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

1.  แผนการเรียนรู้จ านวน 5 แผน 

2. ชุดกจิกรรมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 5 ชุด  ประกอบด้วย 

 2.1  จังหวะสร้างสรรค์        

 2.2  สื่อศิลป์        

   2.3  สาดเส้นเล่นส ี       
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   2.4  สสีนัและวรรณะ       

   2.5  จินตศิลป์ 

3.  แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรม 

รายวิชาทศันศิลป์ 

5. แบบสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

 5.1  แบบสงัเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

 5.2  แบบสงัเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 

 

ขั้นตอนการด าเนนิการวิจยั 

1.  ผู้สอนจัดเตรียมชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์และแผนการสอน จ านวน 5 ชุด ชุดละ 

1  ช่ัวโมง 30 นาท ีคือ 1) จังหวะสร้างสรรค์  2) สื่อศิลป์ 3) สาดเส้นเล่นสี 4) สีสันและวรรณะ 

5) จินต-ศิลป์ และสุดท้ายการสร้างช้ินงาน รวมทั้งหมด 9 ช่ัวโมง โดยให้ท าทีละชุดและสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละ ชุดกจิกรรมในห้องเรียน 

2.  ผู้สอนได้ช้ีแจงถึงวิธีการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัค

ติวิสซ่ึม โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าและสงัเกตพฤติกรรมทุกๆกจิกรรม 

3.  ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5  

จ านวน23 คน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนจริง รวมเป็นจ านวน 9ช่ัวโมง 

 4.  แต่ละกิจกรรมผู้สอนได้ใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซ่ึม 

และรวบรวมคะแนนของแต่ละชุดกจิกรรม คะแนนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ส าหรับ

การประเมินผล  

 5.  เมื่อเรียนรู้ครบทั้งหมดแล้ว ให้นักเรียนแต่ละคนสร้างช้ินงานของตนเอง โดยใช้

ความรู้ ทั้งหมดที่เรียนจากชุดกจิกรรมทั้ง 5 ชุดและประเมินผล 

 6.  น าคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1.   น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเบ้ืองต้น  เช่น  ร้อยละ   ค่าเฉล่ีย ( X  ) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) 

2.   แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3.   ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 
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ผลการวิจยั 

1.  ผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิ

สซึม พบว่า นักเรียนมีความสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 ผลงานของนักเรียนกจิกรรมไม่ผ่าน / ช้ินงานไม่ผ่าน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 34.78 

กลุ่มที่ 2 ผลงานของนักเรียนกจิกรรมไม่ผ่าน / ช้ินงานผ่าน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.09 

กลุ่มที่ 3 ผลงานของนักเรียนกจิกรรมผ่าน / ช้ินงานไม่ผ่าน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.04 

กลุ่มที่ 4  ผลงานของนักเรียนกิจกรรมผ่าน / ช้ินงานผ่าน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.09 

กลุ่มที่มีนักเรียนผ่านทั้งกิจกรรมและช้ินงาน คือ กลุ่มที่ 4 มีจ านวนนักเรียน 6 คน คิด

เป็นร้อยละ 26.09 ส่วนกลุ่มที่มีนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่านและช้ินงานไม่ผ่านคือกลุ่มที่ 1 จ านวน 8 

คน  คิดเป็นร้อยละ 34.78  

 2. ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนว คอนสตรัคติวิสซึม มี

ประสทิธภิาพ 77.91/78.70 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 75/75 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกจิกรรมรายวิชาทศันศิลป์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 พิจารณา

เป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมา

คือด้าน บรรยากาศ มีค่าเฉล่ีย 3.90 และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉล่ีย 3.83 

 

อภิปรายผล 

1.  ผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิ

สซึม พบว่า นักเรียนมีความสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 ผลงานของนักเรียนกจิกรรมไม่ผ่าน / ช้ินงานไม่ผ่าน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 34.78 

กลุ่มที่ 2  ผลงานของนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่าน / ช้ินงานผ่าน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.09 

กลุ่มที่ 3 ผลงานของนักเรียนกจิกรรมผ่าน / ช้ินงานไม่ผ่าน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.04 

กลุ่มที่ 4  ผลงานของนักเรียนกิจกรรมผ่าน / ช้ินงานผ่าน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.09 
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สรุปว่า กลุ่มที่มีนักเรียนผ่านทั้งกจิกรรมและช้ินงาน คือ กลุ่มที่ 4 มีจ านวนนักเรียน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.09 เน่ืองจากนักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมและคะแนน

ช้ินงานหลังจากเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วนและส่วนกลุ่ม

ที่มีนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่านและช้ินงานไม่ผ่านคือกลุ่มที่ 1 จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.78 

เน่ืองจากนักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรมและคะแนนช้ินงานหลังจากเรียนโดยใช้

ชุดกจิกรรมไม่ผ่านเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน 

จะเหน็ได้ว่า ชุดกจิกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สอดคล้องกับ กูด๊  

(Good. 1973 : 306)  ได้กล่าวถึงชุดกจิกรรมว่าสอนทุกอย่างที่จัดไว้เฉพาะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การสอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนเน้ือหาข้อมูลที่เช่ือถือได้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไว้

อย่างชัดเจนชุดกิจกรรมน้ีครูเป็นผู้จัดให้นักเรียนแต่ละคนได้ศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเองโดยครู

เป็นผู้คอยแนะน าเทา่นั้นตรงกบัแนวคิดของดวน  (Duann. 1973 : 169)  ว่า การเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมเป็นการเรียนรายบุคคล  (Individualizedinstruction)  เป็นอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงจะช่วยให้

ผู้เรียนได้สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามเป้าหมายผู้เรียนจะเรียนตามอัตราความสามารถและความ

ต้องการของตนและสอดคล้องกับแคปเพลอร์และแคปเพลอร์  (Kapfer ; &Kapfer.  1972 :   

3-10) กิลส์ (Grlies 1975)ชุดการเรียนรู้ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จาก

กจิกรรมและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่ครูจัดไว้ให้ เป็นการสนองความต้องการของนักเรียนท า

ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้ น  ฮุลเลย์ (Hulley Joan C. 

1998 : Abstract, อ้างถึงใน หทยัรัตน์ อนัดี 2544 : 64)  และ ณภัทร  พุทธสรณ์ (2551 : 21) 

กล่าวว่า ชุดกิจกรรมคือชุดการเรียนการสอนที่ครูสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้โดย

อาศัยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆมีลักษณะเป็นชุดโดยผู้เรียนเรียนรู้

ด้วยตัวเองมีครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในแต่ละชุดประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรม

การเรียนรู้แบบทดสอบที่น าหลักการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพสงูสุด  

 2.  ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนว คอนสตรัคติวิสซ่ึม มี

ประสทิธภิาพ 77.91/78.70 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ E1/E2 = 75/75  

คะแนนช้ินงานของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ตามแนว

คอนสตรัคติวิสซ่ึม ผ่านเกณฑ ์ร้อยละ 80 ตามที่ก  าหนดไว้พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 12

คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 11  คน  คิดเป็นร้อยละ 47.82 

ล าดับที่ 5, 6, และ 20 ไม่ผ่านเกณฑ์ มีคะแนนอยู่ที่ 6 คะแนน เพราะมีคะแนนต ่าเร่ือง

ความแปลกใหม่ ความโดดเด่น และการน าเสนอ 

ล าดับที่ 3,4,7,12,13,21 และ 23 ไม่ผ่านเกณฑ์ มีคะแนนอยู่ที่ 7 คะแนน เพราะมี

คะแนนต ่า เร่ืองความโดดเด่น และการน าเสนอ 
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จะเห็นได้ว่า ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สอดคล้องกับ   

เพียเจต์และวีกอทสกี้  (Jean Piaget and Vygotsky,2555) ที่กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 

เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้าง มากกว่าการรับรู้ ดังน้ัน เป้าหมายของการสอนทฤษฎีน้ี 

สนับสนุนกระบวนการสร้างองค์ความรู้ มากกว่าการรับรู้จึงสนับสนุนกระบวนการหรือกลไกการ

สร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซีมัวร์  เพเพอร์ท (Seymour Papert)  และ

คณะวิจัยแห่ง M.I.T. กล่าวว่าทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) มี

สาระส าคัญที่ว่า ความรู้ไม่ได้มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะ

เกิดขึ้ นและสร้างขึ้ นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี กต่็อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วย

ตนเอง (Learning by doing) และวิไลวรรณวิภา จักษณะกุล (2549 : 155) กล่าวว่า ทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้(Constructivisim theory) มีความเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการ

ที่เกดิจากการผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยมีครูเป็นผู้เอื้ออ านวยความสะดวกช่วยให้ผู้เรียนจะต้อง

ใช้กระบวนการทางสติปัญญาในการปรับโครงสร้างความรู้ใหม่และความรู้เก่ากับโครงสร้างทาง

สติปัญญาของตน และช่วยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

สังเกตได้ส ารวจจนพบปัญหาเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เกิด

ความสมบูรณ์ขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์ (2549 : 108) ศึกษาเร่ืองการพัฒนา

ชุดกจิกรรมการจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 

4 ผลการประเมินพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 และพนา

รัตน์  ศรีปัญญากร (2553:2) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนรู้  เร่ืองเศรษฐกจิพอเพียงส าหรับ

ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ชุดการเรียนรู้มีประสธิภิาพ 81.33/86.11  

3. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกจิกรรมรายวิชาทศันศิลป์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่

5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซ่ึมโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 พิจารณา

เป็น รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุคือ ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมา

คือด้าน บรรยากาศ มีค่าเฉล่ีย 3.90 และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉล่ีย 3.83 

จะเห็นได้ว่า ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สอดคล้องกับ

ปราณี  หีบแก้ว (2554 : บทคัดย่อ) เร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ืองแรงและการเคล่ือนที่  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบองิประสบการณ์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ืองแรงและการ

เคล่ือนที่  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  อยู่ระดับมาก  ศศิธร  มงคลทอง (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษา

เร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมเร่ืองน ้าเพ่ือชีวิต  ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่  3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต าบลชุบศร  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  พบว่านักเรียนมีความพึง

พอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก  เจษฎาภรณ์สายถิ่น (2555:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองผล

การใช้ชุดกิจกรรมการสอนความรู้ความตระหนักและทกัษะชีวิตเพ่ือการป้องกันโรคเอดส์ส าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พบว่าเมื่อหลังเรียน สิ้นสุดนักศึกษามีความพึงพอใจใน
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ระดับมากที่สดุโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 และพงศ์ศิริ  อ่อนค า (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง

การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเร่ืองภาพพิมพ์แกะไม้สีน ้า ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เร่ือง

ภาพพิมพ์แกะไม้สนี า้  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ 

 

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้  พบว่า 

1.  นักเรียนที่ปฏิบัติงานระหว่างการใช้ชุดกิจกรรม รายวิชาทัศนศิลป์  ตามแนว       

คอนสตรัคติวิสซึม คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้  และช้ินงานหลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมี

ความขัดแย้งกันเน่ืองจาก ผลจากคะแนนพฤติกรรมเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม และคะแนนช้ินงาน

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ แบ่งเป็น 7 กลุ่มแต่

ละกลุ่มมีคะแนนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ด้านพฤติกรรมเป็นกลุ่ม และช้ินงาน แตกต่างกัน 

ดังได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 ผลการศึกษาและจะเหน็ได้ว่ามีกลุ่มนักเรียนที่ผ่านทั้ง 3 ด้าน คือผ่านด้าน

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล พฤติกรรมเป็นกลุ่ม และช้ินงาน มีจ านวนนักเรียน 3 คน ส่วนกลุ่มที่มี

นักเรียน ไม่ผ่านทั้ง 3 ด้านมีจ านวน 2 คน จากจ านวน 23 คน ส าหรับการสังเกตพฤติกรรมเป็น

รายบุคคลและเป็นกลุ่มจะเหน็ได้ว่ามีผลของคะแนน ที่แตกต่างกัน เพราะคะแนนพฤติกรรมเป็น

กลุ่มมากกว่าคะแนนรายบุคคล 

 2.  ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สามารถสนับสนุนการ

เรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนวิชามทศันศิลป์ เน่ืองจากนักเรียนมีการปฏบัิติงานจริงทั้งรายบุคคล

และเป็นกลุ่ม ซ่ึงจะเหน็ความสามารถและความถนัดของนักเรียนแต่ละอย่างชัดเจน โดยสังเกตได้

จากคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคะแนนระหว่างเรียนจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม และ

คะแนนช้ินงานหลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรมที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4  

 3.  ชุดกจิกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สามารถเป็นตัวช่วยส่งเสริม

พฤติกรรมการเรียนรู้ให้เร้าความสนใจนักเรียนได้มากกว่าการสอนแบบปกติ เน่ืองจากนักเรียน

สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธขีองตนเองและตามศักยภาพของตนเอง ท าให้นักเรียนเข้าถึง

บทเรียนและเข้าใจบทเรียนได้ง่ายกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อีกทั้งช่วยส่งเสริมความคิดและ

จินตนาการให้กบันักเรียนได้มากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ เป็นแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนแบบใหม่ในรายวิชาทศันศิลป์ได้รวมไปถึงวิชาอื่นได้เช่นกนั 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1. การเตรียมชุดกจิกรรม และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในแต่ละชุดกจิกรรม ควรเตรียม

ล่วงหน้าประมาณ 1-2 วัน ควรตรวจว่ามีปัญหาหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบแก้ไขก่อนที่น าไปใช้  
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2. ผู้สร้างชุดกจิกรรมจะต้องศึกษาเร่ืองโปรแกรมที่จะใช้ส าหรับการสร้างและ

องค์ประกอบต่างๆที่ใช้รวมไปถึงการพิมพ์รูปเล่มในแบบฉบับที่สมบูรณ์ 

3. การใช้ชุดกจิกรรมผู้สอนควรศึกษาในแต่ละชุดกจิกรรม ทั้งเร่ืองของกจิกรรม 

เน้ือหาในกจิกรรม และการปฏบัิติงานให้ละเอียดและเข้าใจ เพ่ือน าไปสอนได้ อย่างถูกต้องตาม

จุดประสงค์ของชุดกจิกรรม 

4.  ควรค านึงถึงระยะเวลาในการสอนและการปฏบัิติงาน เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ ด้าน

ทกัษะปฏบัิติ 

5.  ควรเลือกภาพประกอบที่ใช้สอนนักเรียนให้มีความสอดคล้องกบัเน้ือหา และมี 

รูปภาพประกอบในการเรียนการสอนทุกคร้ัง เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจของนักเรียน 

 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัยกับการพัฒนาทักษะด้านศิลปะในรูปแบบ 

อื่นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  เช่น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทกัษะการ

ระบายส ีการพัฒนาทกัษะการวาดภาพ เป็นต้น 

2.  ควรมีการศึกษาการส่งเสริมนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในด้านศิลปะให้มีทกัษะเพ่ิมมาก

ขึ้น เป็นกรณีศึกษา 

 

บรรณานุกรม 
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