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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ 2) เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาการสร้างสรรค์ช้ินงานทางทศันศิลป์ของ
นกัเรียน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี
มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา               
ปีท่ี 1 ของโรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) 
จังหวดัแพร่ ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน                              
1 หอ้งเรียน รวม 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบคน้พบ เร่ืองงานป้ันและส่ือผสม แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินการสร้างสรรค์
ช้ินงานทางทศันศิลป์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ แบบ
แผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียววดัสองคร้ัง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าที 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) การสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์ของนกัเรียนหลงัการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) ความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

Abstract 
The purposes of this research aimed 1) to compare learning achievement before and after 

discovery learning; 2) to compare the development of visual art product creating before and after discovery 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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797



learning; and 3) to study the student satisfaction towards during discovery learning. The sample group of 
this study consisted of a class 40 students studying during the second semester in academic year 2018 of 7th 
Grade students of Nareerat School, Phrae, Secondary Educational Service Area Office 37 (Phrae-Nan) by 
cluster random sampling. The research instruments consisted of the student achievement test, product visual 
art creating trend evaluation and the student satisfaction towards during discovery learning. This research 
is one group pro-test, post-test design. The tools for data analysis were basic statistics, t-test for dependent 
sample and one sample t-test. The results found that 1) The learning achievement result of the student, after 
using discovery learning, were higher at the statistical significance at .01 level. 2) The visual art product 
creating result of the student after by using discovery learning were higher at the statistical significance at 
.01 level. and 3) The student satisfaction on discovery learning was the highest level and higher than 
standard at the statistical significance at .01 level. 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การจดัการเรียนรู้ทางทศันศิลป์เก่ียวขอ้งกบัการคิดเชิงระบบ เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทุน

มนุษย ์พฒันาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวตักรรมและยกระดบัคุณภาพจิตใจให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
ส าหรับในด้านทศันศิลป์หรือศิลปะท่ีมองเห็น มีแนวคิดท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้ทางทศันศิลป์อย่าง
หลากหลายตามความเช่ือท่ีไดป้รากฏให้เห็นเป็นรูปแบบของผูส้อนและผูเ้รียน โดยในแต่ละแนวคิดต่างก็มี
ความมุ่งหมายท่ีจะจดัการเรียนรู้เพื่อตอบปัญหาและสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบันกัเรียนตามแนวคิดและ
ความเช่ือท่ีแตกต่างกนัของผูส้อน มุ่งเน้นให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ วิธีการ กระบวนการท่ี
เช่ือมโยงจากความจริงรอบตวั กระบวนการคิดและกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ (พิบูลย ์มงักร 
และคณะ, 2559) จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ร่วมกนั
เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีบ่งบอกถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาการศึกษากนัอีกคร้ังหน่ึง 
การขยายตวัอย่างกวา้งขวางของส่ือและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือคอมพิวเตอร์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้เขา้มามีบทบาทส าคญัในวิถีชีวิตของมนุษยท์ัว่โลก ส่งผลให้ชีวิตมนุษยเ์กิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจนทั้งทางบวกและทางลบ เด็ก เยาวชนและพลเมืองของประเทศในศตวรรษท่ี 
21 จึงต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การด ารงชีวิตอยู่ใน
สภาพการณ์เช่นน้ี การใชชุ้ดความรู้เดิมท่ีเคยไดเ้รียนรู้มา คงไม่เพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวติท่ีดี จ  าเป็นตอ้งมี
ชุดความรู้ใหม่ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อพฒันานกัเรียนให้สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพและความสุข (ทิศนา แขมมณี, 2557) การจดัการศึกษาจึงควรมีเป้าหมายในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค ์ความคิดริเร่ิมและความสามารถคิดไดเ้องอย่างอิสระของนกัเรียนมากกว่าการสอนให้
จดจ าขอ้มูลองคค์วามรู้เดิมเพื่อไปสอบ หรือการลอกแบบเลียนแบบ ท าตาม เพราะโลกยคุศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง
มีความคิดริเร่ิมสามารถท่ีจะประเมินและริเร่ิมส่ิงต่างๆ ไดเ้องอยา่งอิสระจึงจะอยูใ่นโลกน้ีอยา่งมีคุณภาพชีวิต
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ได ้(วิทยากร เชียงกูล, 2559) ทั้งน้ีในการพฒันานกัเรียนให้มีความคิดริเร่ิม คิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถ
คิดไดเ้องอยา่งอิสระในศตวรรษท่ี 21 จากการศึกษาแนวคิดของ บรูเนอร์ (Bruner, 1963) ท่ีเช่ือวา่การเรียนรู้ท่ี
ดี นกัเรียนจะตอ้งเป็นผูค้น้พบดว้ยตนเอง เรียกวิธีการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีว่า การเรียนรู้แบบคน้พบ 
(Discovery Learning) การเรียนรู้แบบคน้พบจึงเป็นกลวิธีและเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น โดยการศึกษาเรียนรู้เร่ืองต่างๆ และปฏิบติัจนกระทัง่พบ
ค าตอบ หรือเกิดความเขา้ใจเร่ืองนั้นๆ ไดด้ว้ยตนเอง (สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ, 2547) อนัเป็นท่ีมาของทิศทางใน
การจดัการศึกษาใหม่ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ส าคญักวา่ความรู้ จดัการศึกษาให้นกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กฝน
ทกัษะการเรียนรู้ โดยมีครูผูส้อนเป็นผูช่้วยส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถริเร่ิมสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ ไดเ้อง
ผา่นกระบวนการการเรียนรู้ในสาระวิชาต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ (ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และคณะ, 2557) ดงันั้น
การศึกษาท่ีแทจ้ริงคือการศึกษาท่ีสอนให้นกัเรียนเป็นอิสระและใช้จุดแข็งของตนเองสร้างสรรคผ์ลงานให้
โดดเด่น แตกต่างจากผูอ่ื้น เพื่อให้ทุกคนยืนอยู่ไดอ้ย่างสง่างามในสังคม (ภิญโญ ไตรสุริยธรรมมา, 2559) 
จากหลกัการและเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาการสร้างสรรคช้ิ์นงานทาง
ทศันศิลป์โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนเกิดการ
แสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง โดยการสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์ประเภทงานป้ันและส่ือผสม 
จะช่วยให้นกัเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจินตนาการทางศิลปะ มีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจท่ี
จะเรียนรู้เพื่อคน้หาค าตอบดว้ยตนเองเป็นฐานส าคญัให้นกัเรียนคน้พบในส่ิงท่ีชอบและสามารถสร้างความรู้
ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุดจนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบคน้พบ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาการสร้างสรรค์ช้ินงานทางทศันศิลป์ของนกัเรียน ก่อนและหลงั

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์ โดย การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ  

 
สมมติฐานการวจิัย 

1. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ มีการสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์
ของนกัเรียน สูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน 
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3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบคน้พบสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด และอยูใ่นระดบัมาก 

 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการวจัิย เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) จงัหวดัแพร่ ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 จ  านวน 12 หอ้งเรียน รวมทั้งหมด 454 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) จงัหวดัแพร่ ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 40 คน 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตวัแปรตน้ คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ 
ตวัแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) การสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์ และ3) ความ

พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจัิย เป็นเน้ือหาสาระทศันศิลป์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เร่ืองงานป้ันและ

ส่ือผสม รหสัวชิา ศ 21102 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย เป็นเวลา 5 สัปดาห์ รวม 19 ชัว่โมง โดยท าการทดสอบก่อน

เรียน 2 ชั่วโมง ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง (5 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชั่วโมง) และทดสอบหลังเรียน                      
2 ชัว่โมง 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้และการสร้างเคร่ืองมือในการวจิัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1.1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบ 
1.2. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างสรรคช้ิ์นงานป้ันและส่ือผสม 
1.3. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 5 แผน และเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม จากนั้นด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 
1.4. น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) และปรับปรุงตามค าแนะน า พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67-1.00 
และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอยา่ง 
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2. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง งานป้ันและส่ือผสม 
2.1. ศึกษาวธีิการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบปรนยั 
2.2. สร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองงานป้ันและส่ือผสม เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์พิจารณาและด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 
2.3. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองงานป้ันและส่ือผสม ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 

เพื่อประเมินความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่ามีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั้งแต่ 0.67-1.00 จ านวน 20 ขอ้ 

2.4. น าแบบวดัไปทดลองใช ้(Try-out) กบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนารีรัตน์
จงัหวดัแพร่ ท่ีเคยเรียนวชิาทศันศิลป์ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 

2.5. หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก พบวา่แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความยาก 
(p) ตั้งแต่ 0.40-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.41-0.83 จ านวน 18 ขอ้ 

2.6. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทั้งฉบบั โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน พบว่า
แบบวดัมีค่าความเช่ือมัน่ 0.92 และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
3. แบบประเมินการสร้างสรรค์ช้ินงานทางทัศนศิลป์ 

3.1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการประเมินการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ 
3.2. สร้างแบบประเมินการสร้างสรรค์ช้ินงานทางทศันศิลป์ และเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์พิจารณา และด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 
3.3. น าแบบประเมินการสร้างสรรค์ช้ินงานทางทศันศิลป์ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อ

ประเมินความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากบั 1.00 จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try-out) กบันักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนารีรัตน์
จงัหวดัแพร่ท่ีเคยเรียนวชิาทศันศิลป์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 

3.4. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินทั้งฉบบั โดยใช้สูตรหาค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 
ของเพียร์สัน (Pearson) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 คน พบวา่แบบประเมินมีค่าความเช่ือมัน่ 0.91 และน าไปใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
4. แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

4.1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
4.2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ และเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา และ

ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 
4.3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อประเมินความสอดคลอ้ง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้น
น าไปทดลองใช้ (Try-out)กบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ท่ีเคยเรียน
วชิาทศันศิลป์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 
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4.4. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ 0.93 และน าไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินการสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์ไป

ทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ จ  านวน 40 คน ใช้เวลาทดสอบ 2 
ชัว่โมง แลว้บนัทึกคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและประเมินการสร้างสรรค์ช้ินงานทางทศันศิลป์ของ
กลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre – test) 

2. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ 
ไปทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มเดิมท่ีผา่นการเรียน โดยผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใชเ้วลาในการ
จดัการเรียนรู้ทั้งหมด 5 สัปดาห์ รวม 15 ชัว่โมง หลงัจากเสร็จส้ินแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนผูว้ิจยั
ประเมินช้ินงานทางทศันศิลป์ของนกัเรียนดว้ยแบบประเมินการสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์ 

3. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไป
ทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่ จ  านวน 40 คน ใช้เวลาทดสอบ 2 
ชัว่โมง แลว้บนัทึกคะแนนกลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนหลงัเรียน (Post – test) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคะแนนการสร้างสรรค์ช้ินงานทาง
ทศันศิลป์ ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent 
Sample) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบคน้พบกบัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยการทดสอบค่าที (One Sample t-test) 
 
ผลการวจัิย 
ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบคน้พบ 

คะแนน n คะแนน
เต็ม 

x̅ S.D.  ∑D
  

∑D²  df t p 

ก่อนเรียน 40 18 9.58 2.68 296 2376 39 21.45** .00 
หลงัเรียน 40 18 16.98 0.95 

** p < .01 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ 
นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนการสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบคน้พบ 

คะแนน n คะแนน
เต็ม 

x̅ S.D. ∑D ∑D² df t p 

ก่อนเรียน 40 20 11.03 2.01 217 1295 39 19.74** .00 
หลงัเรียน 40 20 16.45 1.40 

** p < .01 
จากตารางท่ี 2 พบว่า หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ 

นกัเรียนมีคะแนนการสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบคน้พบ 

องค์ประกอบของความพงึพอใจต่อ
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

แต่ละด้าน 

x̅ S.D. ระดับ
ความเห็น 

คะแนน 
เกณฑ์ 

t p 

1. ดา้นเน้ือหา 4.27 0.38 มากท่ีสุด 3.50 12.99** .00 
2. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4.26 0.39 มากท่ีสุด 3.50 12.45** .00 

รวม 4.27 0.37 มากท่ีสุด 3.50 13.25** .00 

** p < .01 
จากตารางท่ี 3 พบว่า หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ 

นกัเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
สรุปผลการวจิัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. การสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์ของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
อภิปรายผลการวจิัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนไดแ้สวงหาและคน้พบความรู้
ดว้ยตนเอง ผูส้อนจะเป็นเพียงผูช้ี้แนะแนวทางการเรียนรู้ มีหลกัการส าคญัคือ นกัเรียนตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จากการคิดและปฏิบติัจริงตามล าดบัขั้น ท าใหค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม
ชดัเจน รวมทั้งนกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั มีการประเมินผลการเรียนรู้และช้ินงานจึงท าให้
เพิ่มความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบยงัส่งเสริมให้
นกัเรียนใช้ความสามารถรอบดา้นของตนเองเป็นปัจจยัในการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีจะท าให้การเรียนรู้ประสบ
ความส าเร็จ จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั จตุพร อยูศิ่ริ (2552: 90-92) 
ท่ีกล่าวถึงการเรียนรู้แบบคน้พบไวว้่า กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบช่วยให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเอง มีส่วนร่วมในกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ผา่นความคิด แลว้ลงมือปฏิบติั ลองผิดลองถูก และ
สามารถสรุปความคิดรวมยอดได้ นักเรียนจะเกิดการพฒันาทางความคิด สามารถคิดแบบมีเหตุผล (คิด
วเิคราะห์เป็น) แกปั้ญหาได ้นกัเรียนจะเป็นผูใ้ฝ่รู้ เรียนรู้วธีิท่ีจะคน้หาค าตอบ น าไปสู่การจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ไป
ไดน้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชมพูนุท จวบบุญ (2555: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทศันคติต่อการเรียนศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning Process) ของบรูเนอร์ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ ง 5 
กิจกรรม นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนศิลปะหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนศิลปะ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการเรียนศิลปะโดยการจดักระบวนการเรียนรู้แบบคน้พบท าให้ความสามารถใน
การเรียนศิลปะของนกัเรียนสูงข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจาตุพร อยู่ศิริ (2552: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษา
เร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการคน้พบ เร่ือง ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยการจดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขา พบว่า ผลการเรียนรู้หลังการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัไตรสิกขาสูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. การสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์ของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ท่ีตั้งไว ้
เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
คน้ควา้แสวงหาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น จากหนงัสือเรียน ใบความรู้ ส่ือสารสนเทศ 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ท าให้นักเรียนค้นพบวิธีการท่ีหลากหลายในการปฏิบติัสร้างช้ินงานท่ีจะสามารถ
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ประยุกตก์บัการสร้างสรรคช้ิ์นงานของตนเองได ้อีกทั้งการเรียนรู้แบบคน้พบยงัส่งเสริมให้นกัเรียนมีอิสระ
ทางความคิดในกระบวนการสร้างสรรคช้ิ์นงาน ท าให้นกัเรียนมีการพฒันาความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
ประกอบกบัผูส้อนช้ีแนะให้นกัเรียนปฏิบติัตามกรรมวิธีขั้นตอนพื้นฐานของการสร้างงานทศันศิลป์จากใบ
ความรู้ รวมทั้งผูส้อนได้ทบทวนความรู้เดิมเร่ืองการจดัวางองค์ประกอบศิลป์ จึงส่งผลให้นักเรียนมีการ
สร้างสรรค์ช้ินงานทางทศันศิลป์ท่ีสูงข้ึน สอดคล้องกบัสมโภชน์ สายบุญเรือน (2558: 1) ท่ีกล่าวว่า หาก
นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมกระบวนการคิดผา่นการสร้างสรรคช้ิ์นงานทางทศันศิลป์ จะช่วยให้นกัเรียนเกิด
การพฒันาการคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นทกัษะ ท่ีจ าเป็นส าหรับนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 และเน่ืองจากส่ือการ
เรียนการสอนในปัจจุบนันั้นยงัเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาค้นควา้หาความรู้ได้ด้วยตนเองมากข้ึนกว่า
สมยัก่อน ท าให้นกัเรียนใชค้วามสามารถของตนเองไดอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัวิลเลียม เจ 
เบนเนท (Willim J. Bennett’s, 2000: ออนไลน์) ท่ีไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ
โดยสรุปไดว้่า เป็นการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วมและเอาใจใส่ในการเรียน
มากข้ึน กระตุน้ให้นกัเรียนมีแรงจูงใจอยากรู้อยากเห็น ส่งเสริมให้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัท่ีจะเป็นแรงบนัดาลใจให้มีโอกาสในการคน้พบในส่ิงท่ีชอบด้วยตนเอง เกิดการสร้างความรู้และ
เขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ นกัเรียนไดรั้บผลตอบกลบัจากการเร่ิมเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน ท าให้จดจ าขอ้มูลไดน้านโดย
ใช้การจ าเป็นขั้นตอน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของชมพูนุท จวบบุญ (2555: 71) ศึกษาเร่ือง การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคติต่อการเรียนศิลปะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบคน้พบ (Discovery Learning Process) ของบรูเนอร์ พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบคน้พบมีความสามารถในการสร้างสรรค์ช้ินงานทางศิลปะ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบช่วยให้ความสามารถในการ
เรียนรู้ศิลปะของนกัเรียนสูงข้ึน 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีตั้ง
ไว ้เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบ ส่งเสริมให้นกัเรียนไดค้น้ควา้ แสวงหาการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งจากการค้นควา้หาข้อมูลและจากการปฏิบติั
สร้างสรรคช้ิ์นงาน รวมทั้งไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และมีการประเมินผลการเรียนรู้และช้ินงาน จึง
ท าใหเ้พิ่มความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนและเป็นการช่วยเปิดโลกทศัน์ทางการเรียนรู้วชิาทศันศิลป์ของนกัเรียน
ท่ีเกิดข้ึนภายในหอ้งเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งรูปแบบของการจดัการเรียนรู้แบบคน้พบเป็นการจดักิจกรรมท่ี
ให้อิสระทางการเรียนรู้แก่นักเรียนจะท าให้นักเรียนสนุกและชอบในการเรียนรู้ ตวัอย่างเช่น “...ท าให้
มีไอเดียสร้างช้ินงาน...” “...สนุกกบัการท าช้ินงาน...” “...ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ช้ินงานกบัเพื่อนๆ...” จึงส่งผล
ให้นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเหนือดวง พูลเพิ่ม (2560: 72) ท่ีกล่าววา่ 
ความพึงพอใจในการเรียนเป็นความรู้สึกท่ีดีของนกัเรียนท่ีมีต่อการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
อยา่งมีความสุข ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ จึงถือ
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ไดว้า่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึง ซ่ึงส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย ์(2560: 173) ท่ีกล่าววา่ ผลงานศิลปะท่ี
สร้างสรรค์สามารถเป็นไดท้ั้งการเสริมแรงทางบวกและเสริมแรงทางลบ หากผลงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมา
ปรากฏองคป์ระกอบและสีสันท่ีสวยงามและสนองต่ออารมณ์ก็ยิง่เป็นการเสริมแรงทางบวก หรือเป็นรางวลั
ให้ผูส้ร้างสรรค์นั้นสนุกกบังานของตนมากข้ึนเป็นล าดบั โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชมพูนุท จวบบุญ 
(2555: 93) ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคติต่อการเรียนศิลปะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning Process) ของบรูเนอร์ พบว่า 
ทศันคติของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบมีผลต่อการเรียนศิลปะของนกัเรียน ผล
เฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.32 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราพร วงศพ์ลวรรณ (2557: 
บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เร่ือง การสร้างสรรค์ช้ินงานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า หลงัเรียนดว้ยการเรียนแบบ
ผสมผสาน นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู ผูส้อน น ากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบคน้พบไป
ประยกุตใ์ชใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนจดัท าช้ินงาน 

2. ควรน าวิธีการและผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ทางศิลปะ
ประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสร้างสรรคช้ิ์นงานป้ันและส่ือผสม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ และประสิทธิผลทางการเรียนรู้ 

3. การส่งเสริมการเรียนรู้แบบคน้พบ เป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระทางความคิด
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองส าหรับการน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 
กล่าวคือ นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการคิด คิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์เป็นประโยชน์ สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆท่ีอยูร่อบตวั ส่งเสริมให้เป็นผูรั้กการแสวงหาความรู้ คน้พบความรู้
และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าให้คน้พบในส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีอยากเรียนรู้ไดง่้าย ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถต่อ
ยอดทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนต่อในระดบัชั้นต่อไปและสู่การประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
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