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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ ง ทดลอง มีวั ตถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) พั ฒ นาชุ ดกิจกรรม
รายวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ตามแนวคอนสตรั ค ติ วิ ส ซึ ม 2) หา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ ชุดกิจกรรม
รายวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนสุมานัน จานวน 23
คน ซึ่งได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้ แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ชุ ดกิจกรรมตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม แบบประเมินผลงาน
สร้ างสรรค์ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสังเกตพฤติกรรม สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการพัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอน
สตรัคติวิสซึม พบว่า นักเรียนมีความสามารถแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มที่มีนักเรี ยนผ่านทั้งกิจกรรม
และชิ้ นงาน คือ กลุ่ มที่ 4 มีจานวนนักเรี ยน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.09 ส่วนกลุ่มที่มีนักเรี ยน
กิจกรรมไม่ผ่านและชิ้นงานไม่ผ่านคือกลุ่มที่ 1 จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.78
2. ชุ ดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิ
สซึม มีประสิทธิภาพ 77.91/78.70 สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ 75/75
3. ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมรายวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
4.17
คาสาคัญ:ชุดกิจกรรม , วิชาทัศนศิลป์ , 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
ความสาคัญและทีม่ าของปั ญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 ว่าด้ วย การจัดการ
ศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ กล่าวคือ ต้ องยึดหลักนักเรียนเป็ นศูนย์กลางของการเรียนการสอนเพราะอาจจะ
สร้ างปัญหาเชิงกฎหมายในการบังคับใช้ และการตีความนอกจากนั้ นในปรัชญาการเรียนการสอน
ควรหลีกเลี่ยงแนวคิดแบบที่แยกขั้วระหว่างการเรี ยนของนักเรียนและการสอนของครูมาตรา 22
จึงกล่าวอย่างเป็ นกลางๆไว้ โดย "ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด" การพัฒนาคนมีความสาคัญต่อ
การพั ฒนาโลกและสัง คม จะเห็น ได้ ว่ า ในปั จจุ บั น การพั ฒนาคนมี หลากหลายรู ป แบบที่มีก าร
ปรั บปรุงวิธีการพั ฒนาคนให้ บรรลุเป้ าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้ าหมายมาก
ที่สดุ ดังนั้นหากการพัฒนาคนที่ทาให้ ได้ พัฒนาระบบความคิดและการเรียนรู้หรือการสร้ างความรู้
ด้ วยตนเองนั้น อาจจะเริ่ มต้ นจากการพัฒนานักเรี ยนจากวิชาที่เน้ นการปฏิบัติและสามารถเรียนรู้
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ได้ จากการปฏิบัติอย่างแท้ จริงและเห็นได้ ชัดมากที่สดุ คือ วิชาทัศนศิลป์ วิชาทัศนศิลป์ เป็ นศาสตร์ท่ี
ต้ องใช้ ไหวพริบ และความคิดสร้ างสรรค์ และการพัฒนาความรู้ของตนเอง สร้ างองค์ความรู้ของ
ตนเองจากการปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมาย ซึ่งเป็ นการใช้ สมองทั้งสองซีกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีท้ังเหตุผ ลและการคิด ที่แ ตกต่ า งอย่ า งสร้ า งสรรค์ ดั ง นั้ น หากเราจะพั ฒ นาคนที่จ ะทาให้ ไปสู่
เป้ าหมาย ควรจะเห็นถึงความสาคัญของทักษะที่ต้องฝึ กฝนและพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย
เสริมสร้ างให้ นักเรียนได้ เติบโตเป็ นบุคคลที่เพียบพร้ อมและมีความรู้ท่สี ามารถพัฒนาตนเองได้ ข้ ึน
เรื่อยๆ
การเรี ย นรู้ ต ามแนวคอนสตรั ค ติวิ ซึม หรื อ ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ด้ วยตนเองโดยการ
สร้ างสรรค์ช้ ินงานมีผ้ ูนามาใช้ ในประเทศไทยอย่างจริงจังและเป็ นรูปธรรมก็คือ ชัยอนันต์ สมุทวนิช
ได้ น าทฤษฎีคอนสตรั คติวิ สซึ มมาศึ กษาวิ จั ยและใช้ ใ นการเรี ย นการสอนโดยน าเอาโปรแกรม
Microword, Robot Design และPluto มาให้ นักเรียนได้ ร้ ูจักการเขียนคาสั่งและสร้ างงานตามที่
ตนเองต้ อ งการซึ่ งการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรั คติวิ สซึ ม การใช้ ส่ือเพื่ อช่ วยนั กเรี ยนในการ
สร้ า งสรรค์ ช้ ิ นงานแสดงการสร้ า งองค์ ค วามรู้ สื่ อ ที่ว่ า นี้ ไม่ จ าเป็ นจะต้ อ งใช้ เ ฉพาะแต่ ส่ือ และ
เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ เสมอไป หากแต่ เราสามารถใช้ ส่ ือวั สดุ ทุกอย่ างที่มีอย่ างเหมาะสมเพื่ อ
ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนสามารถสร้ างสรรค์องค์ความรู้ได้
คอนสตรัคติวิสซึม เป็ นแนวคิดที่ว่าด้ วยการสร้ างความรู้ของผู้เรียนโดยผู้เรียนเองเชื่อว่ า
การเรี ยนรู้หรื อ การสร้ า งความรู้ เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้ เรี ยน โดยที่ผ้ ู เ รี ยนเป็ น
ผู้สร้ างความรู้โดยการนาประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้ อมหรือสารสนเทศใหม่ท่ไี ด้ รับ
มาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้ าใจที่มีอยู่เดิมและสร้ างเป็ นความเข้ าใจของตนเอง มิใช่เป็ นเพียง
การจดจามาเท่านั้น แต่ ละบุ คคลอาจสร้ างความหมายที่แตกต่ า งกัน เพราะมีป ระสบการณ์หรื อ
ความรู้ความเข้ าใจเดิมที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจะเห็นได้ ว่าแนวคิดคอนสตรัคติวิ สซึมนั้นจะสามารถ
ช่วยในเรื่ องของการพั ฒนาตามความสามารถของแต่ละบุคคลตามศักยภาพและความถนัดของ
ตนเอง เนื่องจากแต่ละคนจะมีวิธีการสร้ างองค์ความรู้ เป็ นของตนเอง ซึ่งก็ทาให้ สามารถเข้ าใจใน
เนื้อหาได้ อย่างคนทน และสิ่งที่สามารถช่ วยในการส่งเสริ มการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรั คติวิสซึม
อาจเริ่มจากการสร้ างนวัตกรรมใหม่สาหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและให้
นักเรียนได้ มีองค์ความรู้เป็ นของตนเอง คือ การเรียนการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรม
แคปเพลอร์และแคปเพลอร์ (Kapfer ; &Kapfer. 1972 : 3-10) ได้ ให้ ความหมาย
ของค าว่ า ชุ ด การเรี ย นไว้ ว่ า เป็ นรู ป แบบการสื่อ สารระหว่ า งผู้ ส อนกับ ผู้ เ รี ย นซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คาแนะนาให้ ผ้ ูเรียนได้ ทากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เป็ นผลของการเรียนรู้ส่วนเนื้อหา
ที่นามาสร้ างชุดการเรียนนามาจากขอบข่ายความรู้ท่หี ลักสูตรกาหนดให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้ซ่ึงต้ องสื่อ
ความหมายให้ แก่ผ้ ูเรียนอย่างชัดเจนจนผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามเป้ าหมายหรือจุดประสงค์การ
เรียนรู้เชิงพฤติกรรม
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ชุ ดกิจกรรมเป็ นระบบการผลิตและการนาสื่อการเรี ยนหลายอย่างมาสัมพั นธ์กันและมี
คุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่ออย่างหนึ่งอาจใช้ เพื่อเร้ าความสนใจสื่ออีกอย่างหนึ่งใช้ เพื่ออธิบาย
ข้ อเท็จจริงของเนื้อหาและสื่ออีกอย่างหนึ่งอาจใช้ เพื่อก่อให้ เกิดการเสาะแสวงหาอันนาไปสู่ความ
เข้ าใจอันลึกซึ้งและป้ องกันการเข้ าใจความหมายผิดสื่อการสอนเหล่ านี้เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่ าสื่อ
ประสมนามาใช้ ให้ สอดคล้ องกับเนื้อหาเพื่อช่วยให้ ผ้ ูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2525)
ดังนั้น ผู้วิ จัยจึงคิดสร้ า งชุ ดกิจกรรมรายวิ ชาทัศ นศิ ลป์ ตามแนวคอนสตรั คติวิ สซึ มของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เพื่ อพัฒนาการสร้ างองค์ความรู้และการคิดสร้ างสรรค์ทางศิลปะ
ให้ กบั นักเรียนในการเรียนยิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามแนว
คอนสตรัคติวิสซึม
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
3. เพื่อศึกษาความพึ งพอใจที่มีต่อการใช้ ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
สมมติฐานของการวิจยั
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรียนวิชาทัศนศิลป์ มีพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวคอน
สตรัคติวิซึม สูงขึ้นหลังใช้ ชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กาหนดไว้
2. ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2520,น.135)
3. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก
นิยามศัพท์เฉพาะ
พัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมรายวิ ช าทัศ นศิ ล ป์ หมายถึ ง สื่ อ การสอนที่ผ้ ู วิ จั ย สร้ า งขึ้ นเพื่ อ ใช้
ประกอบ การเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จานวน 5 เรื่องได้ แก่ (1) จังหวะสร้ างสรรค์ (2) สื่อศิลป์
(3) สาดเส้ นเล่นสี (4) สีสนั และวรรณะ (5) จินตศิลป์
แนวคอนสตรัคติวิสซึ ม หมายถึง การเรียนรู้ท่ผี ้ ูเรียนเป็ นฝ่ ายสร้ างความรู้ข้ ึนด้ วยตนเอง
มิใช่ ได้ มาจากผู้ สอนและในการสร้ างความรู้ น้ั น ผู้ เรี ยนต้ องได้ ส่ิงใดสิ่งหนึ่ งขึ้นมา เป็ นสิ่งที่ต้อง
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สัมผัสได้ ทาให้ ผ้ ูอ่ ืนมองเห็น ได้ จะมีผลทาให้ ผ้ ู เรี ยนใช้ ความคิ ด มีความกระตือรื อร้ น มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างจริงจัง และประจักษ์ชัดว่าตนเองมีความรู้เพียงพอแล้ ว
หรื อยัง โดยผู้ สอนจะเป็ นผู้ อานวยความสะดวกและสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ท่ีดี ตลอดจน
ผู้เรียนสามารถใช้ ส่อื และเทคโนโลยีในการสร้ างสรรค์ผลงานออกมาเป็ นรูปธรรม
วิ ช าทัศ นศิ ล ป์ หมายถึ ง วิ ช าที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็ นการเรียนการสอนที่เน้ นในด้ านการฝึ ก
ทักษะพื้ นฐานต่างๆ ในการสร้ างสรรค์ผลงานศิ ลปะ ทักษะทางความคิดสร้ างสรรค์ รวมไปถึง
กระบวนการในการออกแบบผลงาน
นักเรียน หมายถึง นั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่กาลังศึกษาในปี การศึกษา 2558
โรงเรียนสุมานัน
ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนสุมานัน จานวน 23 คน ซึ่ง
ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรต้น
1. ชุดกิจกรรมตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ตัวแปรตาม
1. ผลการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ ชุดกิจกรรม
รายวิชาทัศนศิลป์
2. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
3. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรม
รายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม
ระยะเวลาในการวิจยั
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
1. แผนการเรียนรู้จานวน 5 แผน
2. ชุดกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 5 ชุด ประกอบด้ วย
2.1 จังหวะสร้ างสรรค์
2.2 สื่อศิลป์
2.3 สาดเส้ นเล่นสี
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2.4 สีสนั และวรรณะ
2.5 จินตศิลป์
3. แบบประเมินผลงานสร้ างสรรค์
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรม
รายวิชาทัศนศิลป์
5. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
5.1 แบบสังเกตพฤติกรรมเป็ นรายบุคคล
5.2 แบบสังเกตพฤติกรรมเป็ นกลุ่ม
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
1. ผู้สอนจัดเตรียมชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ และแผนการสอน จานวน 5 ชุด ชุดละ
1 ชั่วโมง 30 นาที คือ 1) จังหวะสร้ างสรรค์ 2) สื่อศิลป์ 3) สาดเส้ นเล่นสี 4) สีสันและวรรณะ
5) จินต-ศิลป์ และสุดท้ ายการสร้ างชิ้นงาน รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง โดยให้ ทาทีละชุดและสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ ชุดกิจกรรมในห้ องเรียน
2. ผู้สอนได้ ช้ ีแจงถึงวิธีการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัค
ติวิสซึ่ม โดยมีผ้ ูสอนเป็ นที่ปรึกษาให้ คาแนะนาและสังเกตพฤติกรรมทุกๆกิจกรรม
3. ผู้สอนจัดการเรี ยนรู้ให้ กับนักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่5
จานวน23 คน ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนจริง รวมเป็ นจานวน 9ชั่วโมง
4. แต่ละกิจกรรมผู้สอนได้ ใช้ ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึ่ม
และรวบรวมคะแนนของแต่ละชุดกิจกรรม คะแนนพฤติกรรมเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม สาหรับ
การประเมินผล
5. เมื่อเรี ยนรู้ครบทั้งหมดแล้ ว ให้ นักเรี ยนแต่ละคนสร้ างชิ้นงานของตนเอง โดยใช้
ความรู้ ทั้งหมดที่เรียนจากชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุดและประเมินผล
6. นาคะแนนที่ได้ ท้งั หมดมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเบื้องต้ น เช่น ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )
2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใช้ ตารางและการพรรณนา

978

7

ผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิ
สซึม พบว่า นักเรียนมีความสามารถแบ่งเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่าน / ชิ้นงานไม่ผ่าน จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 34.78
กลุ่มที่ 2 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่าน / ชิ้นงานผ่าน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ
26.09
กลุ่มที่ 3 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมผ่าน / ชิ้นงานไม่ผ่าน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ
13.04
กลุ่มที่ 4 ผลงานของนักเรี ยนกิจกรรมผ่าน / ชิ้นงานผ่าน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ
26.09
กลุ่มที่มีนักเรี ยนผ่านทั้งกิจกรรมและชิ้นงาน คือ กลุ่ มที่ 4 มีจานวนนั กเรี ยน 6 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 26.09 ส่วนกลุ่มที่มีนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่านและชิ้นงานไม่ผ่านคือกลุ่มที่ 1 จานวน 8
คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.78
2. ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศ นศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามแนว คอนสตรั คติวิสซึม มี
ประสิทธิภาพ 77.91/78.70 สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ 75/75
3. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ตามแนวคอนสตรั คติวิสซึมโดยภาพรวมมีระดับความพึ งพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 พิจารณา
เป็ นรายด้ าน ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมา
คือด้ าน บรรยากาศ มีค่าเฉลี่ย 3.90 และด้ านประโยชน์ท่ไี ด้ รับ มีค่าเฉลี่ย 3.83
อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิ
สซึม พบว่า นักเรียนมีความสามารถแบ่งเป็ น 4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่าน / ชิ้นงานไม่ผ่าน จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 34.78
กลุ่มที่ 2 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่าน / ชิ้นงานผ่าน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 26.09
กลุ่มที่ 3 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมผ่าน / ชิ้นงานไม่ผ่าน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ
13.04
กลุ่มที่ 4 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมผ่าน / ชิ้นงานผ่าน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ
26.09
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สรุปว่า กลุ่มที่มีนักเรียนผ่านทั้งกิจกรรมและชิ้นงาน คือ กลุ่มที่ 4 มีจานวนนักเรียน 6 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 26.09 เนื่องจากนักเรี ยนมีคะแนนระหว่ างเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมและคะแนน
ชิ้นงานหลังจากเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วนและส่วนกลุ่ม
ที่มีนักเรี ยนกิจกรรมไม่ผ่านและชิ้นงานไม่ผ่านคือกลุ่มที่ 1 จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.78
เนื่องจากนักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมและคะแนนชิ้นงานหลังจากเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน
จะเห็นได้ ว่า ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สอดคล้ องกับ กูด๊
(Good. 1973 : 306) ได้ กล่าวถึงชุดกิจกรรมว่าสอนทุกอย่างที่จัดไว้ เฉพาะมีวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ ใน
การสอนอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการเรียนเนื้อหาข้ อมูลที่เชื่อถือได้ มีการกาหนดจุ ดมุ่งหมายของการเรียนไว้
อย่างชัดเจนชุดกิจกรรมนี้ครูเป็ นผู้จัดให้ นักเรียนแต่ละคนได้ ศึกษาและฝึ กฝนด้ วยตนเองโดยครู
เป็ นผู้คอยแนะนาเท่านั้นตรงกับแนวคิดของดวน (Duann. 1973 : 169) ว่า การเรียนโดยใช้ ชุด
กิจกรรมเป็ นการเรียนรายบุคคล (Individualizedinstruction) เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้ สัมฤทธิ์ผลทางการเรี ยนตามเป้ าหมายผู้เรียนจะเรี ยนตามอัตราความสามารถและความ
ต้ องการของตนและสอดคล้ องกับแคปเพลอร์และแคปเพลอร์ (Kapfer ; &Kapfer. 1972 :
3-10) กิลส์ (Grlies 1975)ชุ ดการเรี ยนรู้ช่วยเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่ครูจัดไว้ ให้ เป็ นการสนองความต้ องการของนักเรียนทา
ให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้ น มีความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มมากขึ้น ฮุลเลย์ (Hulley Joan C.
1998 : Abstract, อ้ างถึงใน หทัยรัตน์ อันดี 2544 : 64) และ ณภัทร พุทธสรณ์ (2551 : 21)
กล่าวว่า ชุดกิจกรรมคือชุดการเรียนการสอนที่ครูสร้ างขึ้นเพื่ อใช้ เป็ นสื่อในการจัดการเรียนรู้โดย
อาศัยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆมีลักษณะเป็ นชุดโดยผู้เรียนเรียนรู้
ด้ วยตัวเองมีครูเป็ นที่ปรึกษาให้ คาแนะนาในแต่ละชุดประกอบด้ วยจุ ดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรม
การเรี ย นรู้ แบบทดสอบที่ น าหลั ก การทางจิ ต วิ ท ยามาใช้ ประกอบเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ตามแนว คอนสตรัคติวิสซึ่ม มี
ประสิทธิภาพ 77.91/78.70 สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ E1/E2 = 75/75
คะแนนชิ้นงานของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้ ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนว
คอนสตรัคติวิสซึ่ม ผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 80 ตามที่กาหนดไว้ พบว่ามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 12
คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.17 และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.82
ลาดับที่ 5, 6, และ 20 ไม่ผ่านเกณฑ์ มีคะแนนอยู่ท่ี 6 คะแนน เพราะมีคะแนนต่าเรื่อง
ความแปลกใหม่ ความโดดเด่น และการนาเสนอ
ลาดับที่ 3,4,7,12,13,21 และ 23 ไม่ ผ่านเกณฑ์ มีคะแนนอยู่ ท่ี 7 คะแนน เพราะมี
คะแนนต่า เรื่องความโดดเด่น และการนาเสนอ
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จะเห็น ได้ ว่า ชุ ดกิจ กรรมรายวิ ช าทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรั คติวิสซึ ม สอดคล้ องกับ
เพียเจต์และวีกอทสกี้ (Jean Piaget and Vygotsky,2555) ที่กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึ ม
เชื่อว่า การเรียนรู้เป็ นกระบวนการสร้ าง มากกว่าการรับรู้ ดังนั้น เป้ าหมายของการสอนทฤษฎีน้ ี
สนับสนุนกระบวนการสร้ างองค์ความรู้ มากกว่าการรับรู้จึงสนับสนุ นกระบวนการหรือกลไกการ
สร้ างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซีมัวร์ เพเพอร์ท (Seymour Papert) และ
คณะวิ จั ยแห่ ง M.I.T. กล่ า วว่ า ทฤษฎีการเรี ย นรู้ คอนสตรั ค ติวิ สซึ ม (Constructivism) มี
สาระสาคั ญ ที่ว่ า ความรู้ ไม่ ได้ มาจากการสอนของครู หรื อผู้สอนเพี ยงอย่ างเดียว แต่ ความรู้ จะ
เกิดขึ้นและสร้ างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ดี ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ ลงมือกระทาด้ วย
ตนเอง (Learning by doing) และวิไลวรรณวิภา จักษณะกุล (2549 : 155) กล่าวว่า ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบสร้ างสรรค์ความรู้(Constructivisim theory) มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็ นกระบวนการ
ที่เกิดจากการผู้เรียนเป็ นผู้สร้ างความรู้โดยมีครูเป็ นผู้เอื้ออานวยความสะดวกช่วยให้ ผ้ ูเรียนจะต้ อง
ใช้ กระบวนการทางสติปัญญาในการปรับโครงสร้ างความรู้ใหม่และความรู้เก่ากับโครงสร้ างทาง
สติปัญญาของตน และช่วยให้ ผ้ ู เรียนสร้ างองค์ความรู้ด้วยตัวเองโดยการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้
สังเกตได้ สารวจจนพบปั ญหาเพื่ อช่ วยให้ ผ้ ู เรี ยนได้ สร้ างความรู้ ความคิดที่ยังไม่ สมบู รณ์ให้ เกิด
ความสมบูรณ์ข้ ึน ซึ่งสอดคล้ องกับจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์ (2549 : 108) ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการจัดค่ายอนุ รักษ์ส่งิ แวดล้ อม เรื่องการอนุ รักษ์ส่งิ แวดล้ อม สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่
4 ผลการประเมินพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่ิงแวดล้ อมประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 และพนา
รัตน์ ศรีปัญญากร (2553:2) ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น พบว่า ชุดการเรียนรู้มีประสิธภิ าพ 81.33/86.11
3. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ตามแนวคอนสตรั คติวิสซึ่มโดยภาพรวมมีระดับความพึ งพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 พิจารณา
เป็ น รายด้ าน ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมา
คือด้ าน บรรยากาศ มีค่าเฉลี่ย 3.90 และด้ านประโยชน์ท่ไี ด้ รับ มีค่าเฉลี่ย 3.83
จะเห็นได้ ว่า ชุ ดกิจ กรรมรายวิ ชาทัศ นศิ ลป์ ตามแนวคอนสตรั คติวิ สซึ ม สอดคล้ องกับ
ปราณี หีบแก้ ว (2554 : บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 อยู่ระดับมาก ศศิธร มงคลทอง (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่ อ งการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมเรื่ อ งน้ า เพื่ อ ชี วิ ต ส าหรั บ นั ก เรี ย นช่ ว งชั้ น ที่ 3 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตาบลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก เจษฎาภรณ์สายถิ่น (2555:บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื่องผล
การใช้ ชุดกิจกรรมการสอนความรู้ความตระหนักและทักษะชีวิตเพื่อการป้ องกันโรคเอดส์สาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พบว่าเมื่อหลังเรียน สิ้นสุดนักศึกษามีความพึงพอใจใน
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ระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และพงศ์ศิริ อ่อนคา (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง
การพั ฒ นาชุ ด การสอนแบบศู น ย์ ก ารเรี ย นเรื่ อ งภาพพิ ม พ์ แ กะไม้ สี น้า ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง
ภาพพิมพ์แกะไม้ สนี า้ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ
ข้อค้นพบในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า
1. นั ก เรี ย นที่ ป ฏิ บั ติ ง านระหว่ า งการใช้ ชุ ด กิ จ กรรม รายวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ ตามแนว
คอนสตรัคติวิสซึม คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ และชิ้นงานหลังจากการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมมี
ความขัดแย้ งกันเนื่องจาก ผลจากคะแนนพฤติกรรมเป็ นรายบุคคล เป็ นกลุ่ม และคะแนนชิ้นงาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ แบ่งเป็ น 7 กลุ่มแต่
ละกลุ่มมีคะแนนด้ านพฤติกรรมเป็ นรายบุคคล ด้ านพฤติกรรมเป็ นกลุ่ม และชิ้นงาน แตกต่างกัน
ดังได้ กล่าวไว้ ในบทที่ 4 ผลการศึกษาและจะเห็นได้ ว่ามีกลุ่มนักเรียนที่ผ่านทั้ง 3 ด้ าน คือผ่านด้ าน
พฤติกรรมเป็ นรายบุคคล พฤติกรรมเป็ นกลุ่ม และชิ้นงาน มีจานวนนักเรี ยน 3 คน ส่วนกลุ่มที่มี
นักเรียน ไม่ผ่านทั้ง 3 ด้ านมีจานวน 2 คน จากจานวน 23 คน สาหรับการสังเกตพฤติกรรมเป็ น
รายบุคคลและเป็ นกลุ่มจะเห็นได้ ว่ามีผลของคะแนน ที่แตกต่างกัน เพราะคะแนนพฤติกรรมเป็ น
กลุ่มมากกว่าคะแนนรายบุคคล
2. ชุ ดกิจกรรมรายวิชาทัศ นศิลป์ ตามแนวคอนสตรั คติวิสซึ ม สามารถสนั บสนุ นการ
เรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนวิชามทัศนศิลป์ เนื่องจากนักเรียนมีการปฏิบัติงานจริงทั้งรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม ซึ่งจะเห็นความสามารถและความถนัดของนักเรียนแต่ละอย่างชัดเจน โดยสังเกตได้
จากคะแนนพฤติก รรมของนักเรี ยนคะแนนระหว่ างเรี ยนจากการเรี ยนโดยใช้ ชุดกิจกรรม และ
คะแนนชิ้นงานหลังจากการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมที่ได้ กล่าวไว้ ในบทที่ 4
3. ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สามารถเป็ นตัวช่วยส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู้ให้ เร้ าความสนใจนักเรียนได้ มากกว่าการสอนแบบปกติ เนื่องจากนักเรียน
สามารถสร้ างความรู้ความเข้ าใจในวิธขี องตนเองและตามศักยภาพของตนเอง ทาให้ นักเรียนเข้ าถึง
บทเรียนและเข้ าใจบทเรียนได้ ง่ายกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อีกทั้งช่วยส่งเสริมความคิดและ
จินตนาการให้ กบั นักเรียนได้ มากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ เป็ นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนแบบใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ ได้ รวมไปถึงวิชาอื่นได้ เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. การเตรียมชุดกิจกรรม และอุปกรณ์ท่ตี ้ องใช้ ในแต่ละชุดกิจกรรม ควรเตรียม
ล่วงหน้ าประมาณ 1-2 วัน ควรตรวจว่ามีปัญหาหรือไม่ ถ้ ามีต้องรีบแก้ ไขก่อนที่นาไปใช้
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2. ผู้สร้ างชุดกิจกรรมจะต้ องศึกษาเรื่องโปรแกรมที่จะใช้ สาหรับการสร้ างและ
องค์ประกอบต่างๆที่ใช้ รวมไปถึงการพิมพ์รูปเล่มในแบบฉบับที่สมบูรณ์
3. การใช้ ชุดกิจกรรมผู้สอนควรศึกษาในแต่ละชุดกิจกรรม ทั้งเรื่องของกิจกรรม
เนื้อหาในกิจกรรม และการปฏิบัติงานให้ ละเอียดและเข้ าใจ เพื่อนาไปสอนได้ อย่างถูกต้ องตาม
จุดประสงค์ของชุดกิจกรรม
4. ควรคานึงถึงระยะเวลาในการสอนและการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็ นการเรียนรู้ด้าน
ทักษะปฏิบัติ
5. ควรเลือกภาพประกอบที่ใช้ สอนนักเรียนให้ มีความสอดคล้ องกับเนื้อหา และมี
รูปภาพประกอบในการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความเข้ าใจของนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบงานวิจัยกับการพั ฒนาทักษะด้ านศิลปะในรูปแบบ
อื่นๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เช่น การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนาทักษะการ
ระบายสี การพัฒนาทักษะการวาดภาพ เป็ นต้ น
2. ควรมีการศึกษาการส่งเสริมนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในด้ านศิลปะให้ มีทกั ษะเพิ่มมาก
ขึ้น เป็ นกรณีศึกษา
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