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การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ 

เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 (2) เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใชช้ดุกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการ
เรียนศิลปะ ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 (3) เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนกับ
ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ ของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้คือนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  (purposive 
sampling) เครื่องมือวิจัยประกอบดว้ย ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะ
การเรียนศิลปะ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือ
เสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ และแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการ
สอนศิลปะ  เรื่ององค์ประกอบศิลป์  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ  เรื่อง
องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีสรา้ง
ขึน้มีประสิทธิภาพการพัฒนาตามเกณฑท่ี์ก าหนด  ในดา้นสาระส าคัญ จุดประสงคก์ารเรียนรู  ้เนือ้หา 
กิจกรรมการเรียนรู ้และ การวดัผลและประเมินผล ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดบั เหมาะสม
มาก 2) ผลจากการศกึษาสมัฤทธ์ิของนกัเรียน แสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้และ 3) ผลจากการศกึษาความ
พงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ 
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ชดุกิจกรรมศิลปะ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมีความพงึพอใจมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.22 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เท่ากับ 0.17 สรุปไดว้่า
นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
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In this thesis, the researcher studies (1) the development of learning activities on 

art compositions to enhance art skills for Matthayom 3 students (2) to compare the effects of 
learning achievement with art compositions to enhance art skills for Matthayom 3 students and 
(3) to study the students’ satisfaction toward an art compositions to enhance art skills for 
Matthayom 3 students. Using the purposive sampling method, the researcher selected a 
sample population consisting of Matthayom 3 students of Triamudomsuksapattanakarn 
Yannawate School, Academic Year 2020. The research instrument was an art compositions to 
enhance art skills, the learning achievement with art compositions to enhance art skills and the 
questionnaire students’ satisfaction toward an art compositions to enhance art skills. Findings 
are as follows: 1) The result of the development art compositions to enhance art skills for 
Matthayom 3 students have efficiency according to the specified criteria on side of essence, 
learning objective, content, learning activity, measurement and evaluation in all aspects were 
evinced at a high level. 2) The result of the learning achievement showed that the score in 
learning achievement posttest was higher than pretest at the statistically significant level of 
.05. 3) The result of the students’ satisfaction toward an art compositions to enhance art skills 
for Matthayom 3 students in all aspects were evinced at a high level and in the aspects of 
mean (Mean = 4.22), standard deviation (S.D. = 0.17). In terms of students’ satisfaction of 
each aspect. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้  าเร็จลลุ่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณา และความอนุเคราะหอ์ย่างสงูจากหลาย
ท่าน กราบขอบพระคุณ  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร ์ บวรกิตติ ที่ปรึกษาหลักปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาให้
ค าแนะน าและคอยชีแ้นะแนวทางการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง  ๆ ใหส้  าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี ผูว้ิจยัรูส้ึกซาบซึง้ในความ
กรุณา จึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.อติเทพ  แจด้นาลาว ที่กรุณามาเป็นประธานกรรมการ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร.อธิพัชร  ์ วิจิตสถิตรตัน์ ที่กรุณามาเป็น
กรรมการในการสอบปากเปลา่ปรญิญานิพนธ์ และใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม ช่วยปรบัปรุงการแกไ้ข ขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ 
ของปรญิญานิพนธฉ์บบันีใ้หม้ีความสมบรูณเ์รยีบรอ้ยและมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุ อาจารยส์ชุาติ  ทองสิมา อาจารยค์ณะศิลปกรรมศาสตร  ์มหาวิทยาลยัศรนีครินท
รวิโรฒ ขอบพระคุณ ครูไกรเวท  หาญกลบั ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ขอบพระคุณ ครูสุรชัสานุ ์ 
รตันวรรณ ครูโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ที่กรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบแกไ้ข ใหข้อ้มลู ค าแนะน าเก่ียวกบั
เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยั และเป็นก าลงัใจช่วยในการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารยภ์าควิชาศิลปศกึษาทกุทา่น ที่ไดป้ระสทิธิประสาทวิชา อบรมสั่งสอน ให้
ความรูต้่าง ๆ ดว้ยความรกัและความเมตตา ขอบคณุเจา้หนา้ที่คณะศิลปกรรมศาสตรท์กุท่าน ที่ไดค้อยชีแ้นะ ให้
ค าปรกึษา และสนบัสนนุ การท าปรญิญานิพนธใ์นครัง้นี ้

ขอขอบพระคุณท่านผูอ้  านวยการ เพื่อนครู ที่เอือ้เฟ้ือสถานที่ และอ านวยความสะดวกในการวิจยั ให้
ค าแนะน า ช่วยเหลอื คอยเป็นก าลงัใจในการท าปรญิญานิพนธ์ จนส าเร็จลลุว่ง ไปดว้ยดี  และขอบคณุนกัเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ ยานนาเวศ ที่สละเวลาใหค้วามรว่มมือในการท าปริญญา
นิพนธเ์ป็นอยา่งดี 

ขอบคณุเพื่อนนิสิตปรญิญาโท สาขาศิลปศึกษาทกุคนท่ีมีสว่นช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจ ใหค้  าปรกึษาในการ
ท าปริญญานิพนธ์ดว้ยดีตลอดมา และ ขอบคุณนางสาวอนุตรา  สวุคันธกุล ที่คอยถามไถ่ สนบัสนุน ตรวจทาน
ช่วยเหลือ แกปั้ญหา รวมทัง้เป็นก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัไดต้่อสูปั้ญหาฟันฝ่าอปุสรรค จนท าใหป้รญิญานิพนธส์  าเรจ็ลลุว่ง
ไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยส าคัญที่สุดผูว้ิจัยตอ้งขอกราบขอบพระคุณครอบครวั ที่ใหก้ารดูแลและคอยสนับสนุน เป็น
ก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์ดว้ยดีเสมอมา คุณค่าและประโยชนใ์นการศึกษาครัง้นี  ้ขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณคุณปู่ คุณย่า ตลอดจนทัง้ครูบาอาจารยท์ุกท่านที่ไดอ้บรมสั่งสอน  ใหม้ีความพยายามจนท าใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ สดุทา้ยนีผู้ว้ิจยัขอขอบพระคณุผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุทา่นท่ีมิไดก้ลา่วนามไว  ้ณ ที่นีด้ว้ย 

  
  

สพุิชยา  ช่วงชยัยะ 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การศึกษาไทยมีความเปล่ียนแปลงตามสภาพสงัคมโลก เพ่ือท่ีจะมุ่งเนน้ถึงการพฒันา

ระบบการศกึษาใหมี้ความกา้วหนา้ทนัโลกสู่ความเป็นสากล  มีจดุประสงคเ์พ่ือพฒันาการเรียนรูใ้ห้
มีคณุภาพในการพฒันาทกัษะชีวิต ผูเ้รียนควรน าทกัษะ ความรู ้ความสามารถท่ีมีไปใชป้ระโยชน์
สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ ตอ้งคดิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และครูตอ้งมีความคดิรเิริ่มสิ่งแปลกใหม่ เพ่ือเป็น
การพัฒนาผูเ้รียนไปสู่ความเจริญก้าวหนา้ ท่ีจะพัฒนาไปพรอ้มกับศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหผู้เ้รียน 
มีความสนใจในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึน้  และรูจ้กัปรบัตวัเพ่ือเขา้สู่ยคุแห่งการแข่งขนัในการ
เป็นผูน้  านีด้ว้ยเชน่กนั 

การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเนน้เป็นพิเศษดา้น ความรู ้คุณธรรม ความดี ท่ีสามารถพัฒนา
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเองตามธรรมชาติ และพฒันาศกัยภาพใหเ้ต็มความสามารถ ตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 4  
มาตรา 22 และ ในมาตรา 24 (2) หลกัสตูรสถานศกึษาควรพฒันาใหเ้ดก็ไดเ้รียนรูอ้ย่างเพลิดเพลิน
สนกุสนาน สรา้งความเขา้ใจ และก าลงัใจใหแ้ก่ผูเ้รียนใหเ้กิดความรูม้ากท่ีสดุ ควรสรา้งประสบการณ ์
ความเขม้แข็ง และความมั่นใจใหก้บัผูเ้รียนไดท้  างานอย่างเป็นอิสระ ควรใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูท้กัษะ
ส าคญัในทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะดา้นคิดเลข มีทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและฝึกมีเหตุผลทางกระบวนความคิด  และมาตราท่ี 24 (5)  
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู ้ทางสถานศึกษาควรอ านวยความสะดวกใหก้บัผูส้อนไดมี้ส่วนรว่ม 
ในชั้นเรียน รวมทั้งการสรา้งส่ือการเรียนรูเ้พ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้ท่ี มีความสามารถในการรู้จักตนเอง  
มีแรงจงูใจ ตดัสินใจแกปั้ญหา และแสดงออกไดดี้ รูจ้กัเห็นใจผูอ่ื้น มีความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม 
สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีสุข มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีทักษะด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ 
ในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการจัดท าหลักสูตรโดยสถานศึกษาได้ดูตามสภาพของการ
ด ารงชีวิต ว่ามีปัจจัยใดท่ีควรแก้ไข ในการประกอบอาชีพ และ การไดศ้ึกษาเล่าเรียน (มาตรา 27) 
ก าหนดให้ผู้เรียนสามารถมีความคิดสรา้งสรรค์ มีวิจารณญาณในการเรียนรูต้ามมาตรฐาน 
(มาตรฐานท่ี 8) การเห็นคณุคา่ในธรรมชาติและศิลปะ (มาตรฐานท่ี 12) มีความรกัในประเทศชาติ
และท้องถ่ินความเป็นไทย สืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม และมรดกไทย (มาตรฐานท่ี 14)  
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โดยมีหลกัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานใหมี้ความเป็นสากล มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการเรียนรูด้ว้ยตนเองอยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

ในการจดัการเรียนรู ้ไดเ้จาะจงใหผู้เ้รียนมีความส าคญั ครูผูส้อนตอ้งท าความเขา้ใจ และ
ค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนโดยกระบวนการเรียนรูท่ี้มีความหลากหลาย การพฒันาวิธีการ
เรียนรูแ้ละความสามารถของนกัเรียน เพ่ือเป็นการพฒันาตามศกัยภาพนกัเรียนน าไปสู่เป้าหมาย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนจึงตอ้งเลือกเทคนิค
วิธีการสอน แหล่งการเรียนรูท่ี้หลากหลาย การเลือกใชส่ื้อการวดัผล การประเมินผล เพ่ือใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงค ์

กลุ่มสาระศิลปะ(ทศันศิลป์) ตามธรรมชาติแลว้นกัเรียนจะไดร้บัการส่งเสรมิดว้ยลกัษณะ
การเรียนรูข้องเทคนิควิธีการท างานสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคเ์ห็นคุณค่า
ศิลปะสุนทรียภาพจินตนาการวัฒนธรรมไทยการดดัแปลงตลอดจนการเปิดโอกาสใหแ้สดงออก
อยา่งหลากหลายอยา่งอิสระไมไ่ดปิ้ดกัน้ใด ๆ 

กิจกรรมในกลุ่มสาระศิลปะ วิชาท่ีประกอบดว้ยการลงมือทดลองท าจริง ๆ ช่วยพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ความรูท้างศิลปะ พฒันาใหผู้เ้รียนมีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคท์างศลิปะ การช่ืนชมความ
งดงามทางสนุทรียภาพ ความมีคณุคา่ของศลิปะ มีจินตนาการจะช่วยสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตมนษุย ์
รวมทัง้ปลูกฝังความมีเหตมีุผล ความรูผ้ิดชอบชั่วดี และค่านิยม กิจกรรมศิลปะจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีช่วยพัฒนาความรูส้ึกทาง จิตใจ สติปัญญา พัฒนาส่งเสริมใหไ้ดรู้จ้กัมีความมั่นใจใน
ตวัเอง ผูเ้รียนรูจ้ักคิดเป็นท าเป็นเรียนรูจ้ากประสบการณ์ สามารถน าไปประกอบวิชาชีพได ้รูจ้ัก
ปอ้งกนัแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดขึน้โดยมีกระบวนการสรา้งสรรคท่ี์หลากหลาย จะตอ้งค านึงถึงความ
แตกต่างว่ามีความสอดคลอ้งและความถนดัของการฝึกทักษะกระบวนการคิดของกิจกรรมนัน้  ๆ 
ทัง้ 8 กลุ่มสาระวิชา โดยเฉพาะวิชาศลิปะ (ทศันศลิป์) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ
เลือกใช้เทคนิควิธีการรวมถึงอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสม ในการสรา้งผลงานศิลปะไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพจะตอ้ง เขา้ใจในเรื่องขององคป์ระกอบศิลป์ ทศันธาต ุคณุคา่งานทศันศิลป์ หลกัการ
ตา่ง ๆ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2551, น. 182) 

จากหลกัสตูรจะเห็นว่าวิชาศิลปะเป็นรายวิชาท่ีส าคญัในการช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กั
ความคิดริเริ่ม มีคุณค่า  มีจินตนาการ รูจ้กัช่ืนชม มีสุนทรียภาพ  รูส้ึกผ่อนคลาย กิจกรรมศิลปะ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนทัง้ทางดา้นอารมณส์งัคม จิตใจสติปัญญา น าไปสู่
การพฒันาความมั่นใจในตวัเอง รูจ้กัเรียนรูจ้ากประสบการณ ์ ปอ้งกนั และแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดขึน้  
ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการท างาน น าไปประกอบวิชาชีพของตนเอง กิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ (ทศันศิลป์)  
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มีกระบวนการเรียนรูท่ี้แตกต่างของผูเ้รียนในแต่ละคนมีความถนัดในดา้นทักษะท่ีหลากหลาย
ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ เกิดความตัง้ใจ มุ่งมั่น กระตือรือรน้ในการเรียน การเรียนวิชา
ศิลปะจึงส าคญั โดยเฉพาะความรูค้วามเขา้ใจเรื่ององคป์ระกอบศิลป์ กล่าวคือ  ในการเรียนวิชา
ศิลปะ ตอ้งให้ความใส่ใจกับการเรียน เพ่ือท่ีจะไดเ้ข้าใจในการสรา้งความชัดเจน และ เขา้ใจท่ี
ความถกูตอ้งของความรูเ้บือ้งตน้ท่ีผูเ้รียนควรมีทกุคนในงานศลิปะ 

องคป์ระกอบศิลป์ (composition) คือ การน าส่วนต่าง ๆ ทางทศันธาตมุาจดัวางผ่านส่ือ
ลักษณะความคิด ความรูส้ึก และการแสดงออก ซึ่งมีอยู่ในผลงานทางทัศนศิลป์ประเภทต่าง  ๆ  
โดยตวัเองอยู่แลว้ เช่น การซ า้ จงัหวะ ลวดลาย การลดหลั่น ทิศทาง ความกลมกลืน การตดักัน  
ความสมดุล เอกภาพ ดงันัน้ แนวความคิด ความรูส้ึก และการแสดงออกทางดา้นองคป์ระกอบ 
(การจดัวาง) นอกจากนีย้งัเป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการเรียนรู ้และมีคุณค่าทางศิลปะตลอดจนการ
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการแสดงออกทางศลิปะในโอกาสตา่ง ๆ ตอ่ไป 

ปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนรูว้ิชาศิลปะควรมีหลกัวิชาการ มีสมาธิ หลักเสรีภาพ กลา้คิด 
กลา้แสดงออก กลา้สรา้งสรรค ์มีอารมณ์ผ่อนคลาย การน ากระบวนการรวมเขา้ดว้ยกันเพ่ือให้
สัมพันธ์กระตุน้ให้ผู้เรียน มีความอยากร่วมเรียนกิจกรรมการเรียนรู ้เพ่ือส่งผลต่อ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีดีประกอบกบัการน าคณุธรรมมาใช ้มีคณุภาพน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตและสงัคมได้
อย่างเป็นสุข (เปาโลแฟรร,์ เขียน และสดใส ขนัติวรพงศ ,์ แปล 2548)ไดก้ล่าวขา้งตน้ ในระดบัชัน้
มัธยม เราจะต้องท าความเข้าใจในแนวคิดลักษณะพฤติกรรมการแสดออกของเด็กสมัยนี ้  
ว่ามีความสามารถท่ีจะเรียนรู ้หรือท าความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีการศึกษาเล่าเรียนของตนได้
มากนอ้ยเพียงใด พรอ้มท่ีจะรบัการถ่ายทอดความรูจ้ากครูผูส้อน เพราะถา้หากผูเ้รียนมีความสนใจ 
ใฝ่เรียนรูใ้นเรื่องศิลปะดว้ยความช่ืนชอบแลว้นั้นก็จะสามารถเรียนไดอ้ย่างดีและน าไปต่อยอด
พฒันาจากประสบการณ์ในการเรียนศิลปะ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนจะสรา้งสรรคถ์่ายทอดงานศิลป์ 
ไดอ้ย่างมิอิสระ ไม่ไดปิ้ดกั้นความคิด การแสดงออก และสามารถอธิบายขั้นตอนกระบวนการ 
ในการสรา้งสรรค์ และการแก้ปัญหา นอกจากนีก้ารวิพากษ์วิจารณ์ผลงานท่ีผูเ้รียนไดส้รา้งขึน้  
จะช่วยใหผู้้เรียนรูส้ึกว่าการเรียนรู้มีความน่าสนใจ สนุกสนาน มีเจตคติท่ีดีต่อศิลปะ ดงัท่ีกล่าว  
(สมรกัษ ์ อินทวิมลศร,ี 2560) 

จากเหตผุลขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้ห็นว่า การสรา้งชดุกิจกรรม เพ่ือพฒันาการสอนศิลปะ 
เรื่ององคป์ระกอบศิลป์เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ  ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัทางศิลปะและมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะส่งผลตอ่การเรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผูเ้รียน สามารถใช้
เป็นแนวทางในการสรา้งส่ือการเรียนรูใ้หมี้ความน่าสนใจ น าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกับการ
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แสดงออกทางศิลปะในโอกาสตา่ง ๆ เพ่ือเป็นประโยชนต์ามมาตรฐาน และบรรลุตามจดุมุ่งหมาย
ปลายทางของผูเ้รียน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียน

ศลิปะ 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อน และหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ  

เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ 
3. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมศลิปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ 

เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ  

ความส าคัญของการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง 

องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัทางศลิปะและมีความ
จ าเป็นท่ีจะส่งผลตอ่การเรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพ และส่งผลดีตอ่ผูเ้รียน สามารถน าความรูท่ี้ไดร้บั
ไปท าการสรา้งสรรค ์ปรบัปรุงการเรียนรูท้างดา้นศิลปะใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการ
ตลอดจนการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการแสดงออกทางศลิปะในโอกาสตา่ง ๆ ตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ 
ยานนาเวศ ปีการศกึษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 262 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ปีการศึกษา  2563 ภาคเรียนท่ี 2 จากการเลือกแบบ
เจาะจง เพ่ือประหยดัเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลู และน ามาสรุปผลของการวิจยัไดร้วดเรว็ 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะเวลาในการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ปีการศึกษา 2563  

ภาคเรียนท่ี 2 สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบเรียนละ 60 นาที เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด  
16 คาบเรียน  
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เนือ้หา 
เนือ้หาวิชาท่ีใชใ้นการศกึษาวิจยัคน้ควา้ คือเนือ้หาการเรียนรูจ้าก เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์  

เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ ฝึกปฏิบตัิสรา้งผลงานในหน่วยการเรียนรู ้เนน้การบรูณาการ
ความรูค้วามเขา้ใจจากเรื่ององคป์ระกอบศลิป์ 

นิยามศัพท ์
1. ชดุกิจกรรมศลิปะ หมายถึง ชดุการสอนส าเรจ็รูปอยา่งหนึ่งท่ีรวมกิจกรรมกระบวนการ

เรียนรู้ และ ส่ือต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็นส่ือกลาง เพ่ือให้การเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามจุดประสงค์
ประกอบดว้ยคูมื่อในการเรียนรู ้เนือ้หาเรื่ององคป์ระกอบศลิป์ และ แบบฝึกสรา้งงานทศันศลิป์ 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากแบบสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางภาคทฤษฎี 
เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ 

3.ความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้หมายถึง ความรูส้ึก หรือ แรงจูงใจท่ีมีต่อการเรียน หรือ 
การท างาน โดยใชช้ดุกิจกรรม เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์เพ่ือพฒันาความรูแ้ละเสรมิสรา้งทกัษะ 

4. การเสริมสรา้งทักษะศิลปะ หมายถึง การสรา้งทักษะความคิดทางศิลปะ ท าให้มี
ทกัษะ ความคิด กระบวนการเรียนรูแ้ละเจตคติการเตรียมความพรอ้มในการแกไ้ขปัญหาส าหรบั
การเตรียมความพรอ้มในการปรบัตวัในอนาคต 

5. องคป์ระกอบศิลป์ หมายถึง การน าส่วนประกอบ (องคป์ระกอบ) การน าส่วนต่าง  ๆ
ทางทศันธาตมุาจดัวางผ่านส่ือลกัษณะความคิด ความรูส้ึกและการแสดงออก ซึ่งมีอยู่ในผลงาน
ทางทศันศลิป์ประเภทตา่ง ๆ โดยตวัเองอยูแ่ลว้ มีหลกัการดงันี ้

5.1 การซ า้ (Repetition) 
5.2 จงัหวะ (Rhythm) 
5.3 สดัสว่น (Proportion) 
5.4 การลดหลั่น (Gradation) 
5.5 จดุเดน่ (Dominance) 
5.6 ความกลมกลืน (Harmony) 
5.7 การตดักนั (Contrast) 
5.8 ความสมดลุ (Balance) 
5.9 เอกภาพ (Unity) 
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6. ทฤษฎีการเรียนรู ้ไทเลอร ์(Learning Theory) 
6.1 ความต่อเน่ือง (Continuity) ในการฝึกทักษะประสบการณ์ ตอ้งเปิดโอกาสใหมี้

การฝึกทกัษะอยา่งตอ่เน่ืองกนั 
6.2 การจัดช่วงล าดับ (Sequence) เป็นการจัดช่วงล าดับจากความง่ายไปสู่ช่วง

ล าดบัท่ีมีความยาก ดงันัน้ควรมีการเลียงล าดบัขัน้ตอนก่อนหลงัใหไ้ดเ้นือ้หาในการจดักิจกรรมและ
ประสบการณใ์หเ้ขา้ใจยิ่งขึน้ 

6.3 บูรณาการ (Integration) เป็นการเช่ือมโยงไปในแนวทางเดียวกันของเนือ้หา 
การเรียนรู ้จากความช านาญท่ีเกิดจากการฝึกฝน จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
ระหวา่งผูเ้รียนกบัสถานการณท่ี์แวดลอ้ม 

สมมตฐิานการวิจัย 
ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการ

เรียนศลิปะ มีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูอ้ยูใ่นเกณฑดี์มาก 
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กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. ชุดกิจกรรมศิลปะ 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ ไทเลอร ์(Tyler) 

1.1 ความตอ่เนื่อง (continuity)  
1.2 การจดัชว่งล าดบั (sequence)  
1.3 บรูณาการ (integration) 

2. องคป์ระกอบศิลป์ (สุชาติ เถาทอง,  
สังคม ทองมี และคณะ, 2551) 

2.1 การซ า้ (repetition)  
2.2 จงัหวะ (rhythm)  
2.3 สดัสว่น (Proportion) 
2.4 การลดหลั่น (gradation)  
2.5 จดุเดน่ (Dominance) 
2.6 ความกลมกลนื (harmony)  
2.7 การตดักนั (contrast) 
2.8 ความสมดลุ (balance)  
2.9 เอกภาพ (unity) 

ชุดกจิกรรมศิลปะ 
เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 

เพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนศิลปะ 
1. ชดุกิจกรรม 
2. แบบทดสอบ 

1. ชดุกิจกรรมศิลปะเรือ่งองคป์ระกอบศิลป์ 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
3. ความพงึพอใจและความสนใจ 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การพฒันาชดุกิจกรรมศลิปะ เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ 
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี โดยมี
การแบง่แยกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 / กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศลิปะ 

2. หลกัสตูรโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ ยานนาเวศ  
3. ทศันศลิป์ 
4. องคป์ระกอบศลิป์ 
5. ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
6. ทฤษฏีการเรียนรู ้(ทกัษะ) 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระฯศิลปะ / สาระทัศนศิลป์ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระทัศนศิลป์ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 ถูกจดัท าขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา และการจดัการศึกษาส าหรบั
สถานศึกษา เพ่ือพฒันาผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใหมี้ทกัษะ ความรู ้มีประสิทธิภาพ  
ใชป้ระโยชนจ์ากทฤษฎี หรือความรูท่ี้มีอยู่ในยุคสมยัแห่งการเปล่ียนแปลง และเพ่ือการหาความรู้
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ซึ่งตัวชีว้ัด และมาตรฐานการเรียนรูท่ี้ก าหนดไว้จะช่วยให้
สถานศึกษาเห็นผล ท่ีต้องการในการพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียนท่ีชัดเจนขึน้ และยังช่วยให้
สถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้ เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรมีประสิทธิภาพ  
และมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึน้ ช่วยใหเ้กิดความขดัเจนเรื่องของการวดัประเมินผลการเรียนรู ้และ
ช่วยแกไ้ขปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดงันัน้การพฒันาหลกัสตูรตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึง
คณุภาพตามมาตรฐานการ ครอบคลมุแบบแผนในการจดัการศกึษาทกุรูปแบบ 

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะเป็นกลุ่มวิชาท่ีประกอบดว้ยการลงมือทดลองท าจริง ๆ  
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูท้างศิลปะ พัฒนาให้ผูเ้รียนมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคท์างศิลปะ  
การช่ืนชมความงดงามทางสุนทรียภาพ ความมีคณุค่าของศิลปะ มีจินตนาการจะช่วยส่งผลต่อ
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คุณภาพชีวิตมนุษย ์รวมทั้งปลูกฝังความมีเหตุมีผล ความรูผ้ิดชอบชั่วดี และค่านิยม กิจกรรม
ศิลปะจงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีช่วยพฒันาความรูส้ึกทาง จิตใจ สติปัญญา พฒันาส่งเสริมใหไ้ด้
รูจ้ักมีความมั่นใจในตัวเอง ผู้เรียนรูจ้ักคิดเป็นท าเป็นเรียนรูจ้ากประสบการณ์ สามารถน าไป
ประกอบวิชาชีพได ้

สรุปไดว้า่ หลกัสตูรท่ีมุง่เนน้ใหจ้ดัการศกึษา การเรียนศิลปะ กลุม่สาระการเรียนรูศ้ลิปะ
จะมีการเรียนการสอนใน เรื่องของทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี เป็นวิชาท่ีประกอบด้วยการลงมือ
ทดลองท าจรงิ ๆ จากการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ ซึ่งการจัดการศึกษามีจุดประสงคเ์พ่ือพัฒนากระบวนการคิด ทักษะปฏิบัต ิ
กระบวนการเรียนรู ้พัฒนาการฝึกฝน ฝึกซอ้มเรียนรูเ้พ่ือใหมี้ทักษะในทุกแขนง ศิลปะจึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีชว่ยพฒันาความรูส้ึกทาง จิตใจ สตปัิญญา พฒันาส่งเสรมิใหไ้ดรู้จ้กัมีความมั่นใจ
ในตัวเอง ผูเ้รียนรูจ้ักคิดเป็นท าเป็นเรียนรูจ้ากประสบการณ์ สามารถน าไปประกอบวิชาชีพได ้  
รูจ้กัปอ้งกนัแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดขึน้โดยมีกระบวนการสรา้งสรรคท่ี์หลากหลาย 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 

ภาพประกอบ 2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
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ตัวชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที ่1 ทัศนศิลป์ 

มาตรฐาน ศ1.1 สรา้งสรรคง์านทศันศิลป์ตามความคิดสรา้งสรรค ์จินตนาการ 
การวิเคราะห ์วิพากษ์ วิจารณค์ณุค่างานศิลปะ ถ่ายทอด ความคิด ความรูส้ึกอย่างอิสระ ช่ืนชม
ศลิปะ และใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั 
 

 

ภาพประกอบ 3 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระท่ี 1 ทศันศลิป์ มาตรฐาน ศ1.1 
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สาระที ่1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร ์และ

วฒันธรรม เห็นคณุคา่ งานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย 
และสากล 
 

 

ภาพประกอบ 4 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระท่ี 1 ทศันศลิป์ มาตรฐาน ศ1.2 

2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 
โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ ยานนาเวศ ไดจ้ดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 เป็นหลัก จวบจนถึงปัจจุบนั โรงเรียนไดว้างแผนปรบัปรุง
รายวิชาท่ี เปิดสอนตามแผนการเรียนในแต่ละชั้น ปี ให้เหมาะสมกับแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะทางดา้นวิชาการใหก้ับนักเรียน มีการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในชัน้เรียน และการท ากิจกรรม 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้น้หาตวัตน และความถนดัของนกัเรียน  มีการพัฒนาคณุภาพ สวสัดิการ 
อ านวยความสะดวกในดา้นตา่ง ๆ อย่างต่อเน่ือง และแนวทางการจดัการศกึษาของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เพ่ือพัฒนาคณุภาพของนักเรียนใหมี้ประสิทธิภาพเป็นส าคญั
สรา้งหลกัสูตรใหต้อบสนองความตอ้งการกับบริบท ชุมชน สงัคม ท่ีอยู่อาศยัใกลบ้ริเวณโรงเรียน 
ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไดมี้โครงสรา้งหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ ยานนาเวศ ดงันี ้
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2563 

 

 

ภาพประกอบ 5 โครงสรา้งหลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศกึษา 2563 

สรุปไดว้า่ วิชาศลิปะเป็นรายวิชาท่ีส าคญัในการชว่ยพฒันาใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัความคดิรเิริ่ม
สรา้งสรรค ์คณุคา่ศิลปะ การช่ืนชมความงดงามทางสนุทรียภาพ  กิจกรรมศิลปะจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีช่วยพฒันาผูเ้รียนทัง้ทางดา้นอารมณส์งัคม จิตใจสติปัญญา น าไปสู่การพฒันาส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัความเช่ือมั่นในตวัเอง  
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3. ทัศนศิลป์ 
ณฏัฐพล สวุรรณกศุลส่ง (2536) ไดก้ล่าวว่า ศิลปินอาจสรา้งผลงานศิลปะอย่างใดอย่าง

หนึ่งโดยสรา้งขึน้จากทศันธาต ุซึ่งเป็นธาตท่ีุเรามองเห็นไดจ้ากการเอาส่วนประกอบตา่ง ๆ ในงาน
ศิลปะมารวมเขา้ดว้ยกันนอกจากนีย้ังมีหลากหลายรูปแบบแลว้แต่ท่ีเราจะมองเห็นแตกต่างกัน
ออกไป 

ทศันธาตุเหล่านีจ้ะอยู่รวมกันและเก่ียวเน่ืองกันอยู่จากสิ่งต่าง ๆ รอบตวัตามธรรมชาต ิ
ยกตวัอย่างเช่น สม้ผลหนึ่งมีรูปทรงกลม เป็นเสน้ มีพืน้ท่ีว่างลอ้มรอบผลสม้ เม่ือแสงเงาตกกระทบ
วตัถ ุจะเห็นคา่น า้หนกัของแสง เงา พืน้ผิว มีลกัษณะขรุขระ เปลือกเป็นสีสม้อมเขียว หมายความ
ว่า ตอ้งแยกทัศนธาตุออกเป็นอย่าง ๆ เพ่ือศึกษา วิเคราะหใ์หช้ัดเจนถึงคุณลักษณะและหน้าท่ี 
เฉพาะตวัของแตล่ะธาต ุ

สิ่งส าคญัในการสรา้งงานศิลปะ คือการแสดงออกทางความคิดของศิลปิน เปรียบไดก้ับ
แบบแปลนในการก่อสรา้งงานสถาปัตยกรรม ถ้าไม่มีแปลน หรือจุดหมาย งานท่ีสรา้งขึน้ก็จะ
เป็นไปอย่างตามบุญตามกรรม จะเรียกว่าเป็นงานศิลปะไม่ได ้แนวความคิดในการท างานจึงเป็น
โครงสรา้งทางนามธรรม หรือทางจิตท่ีจะขาดเสียมิไดด้ว้ยองคป์ระกอบของศลิปะ 

ศิลปินจึงได้น าองค์ประกอบมาสร้างส่ือเข้าด้วยกัน เพ่ือเป็น แนวความคิดท่ี เป็น
สนุทรียภาพ การจดัระเบียบของทศันธาต ุในบทนีจ้ะเป็นการ วิเคราะหล์กัษณะเฉพาะของทศันธาต ุ
แตล่ะธาต ุรวมไปถึงหนา้ท่ีในการสรา้งรูปทรงของ ทศันศลิป์โดยทั่วไปดว้ยองคป์ระกอบศลิป์ 

จุด (Point) ก่อนเริ่มทัศนธาตุอ่ืน ๆ จะขอกล่าวถึงจุดเสียก่อน เพราะ จุดเป็นทัศนธาตุ
เบือ้งตน้ท่ีมีขนาดท่ีเล็กท่ีสุด ซึ่งถือเป็นตน้ก าเนิดของการเกิดทศันธาตุอ่ืน ๆ เราจะมองเห็นจุดได้
ทั่วไป จุด ท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรือ เกิดจากการสรา้งขึน้ของมนุษย ์เช่น จุดท่ีสุกใสบนท้องฟ้ า 
ในกลุ่มดาว จดุท่ีเกิดบนลวดลายบนตวัของสตัวต์า่ง ๆ มากมาย นอกจากนีย้งัมีจดุท่ีเกิดขึน้บนพืช 
เป็นลวดลายของตน้ไม ้ดอกไม ้อีกดว้ย เหล่านีท้  าให ้เกิดต าแหน่งของรูปทรง (จุด) ในท่ีว่างขึน้  
ซึ่งเป็นการเริ่มแรกท่ีสดุขององคป์ระกอบ 

เส้น (Line) เป็นทัศนธาตุเบือ้งตน้ท่ีเกิดจากการน าจุดมาต่อเรียงกัน จนกลายเป็นเส้น 
เส้นพืน้ฐานของโครงสรา้งในงานศิลปะ เราจะเห็นเส้นได้ในท่ีต่าง ๆ ทั้งท่ีมนุษยส์รา้งขึน้หรือ  
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ศิลปินตะวนัตกบางคน ก็ใชเ้สน้ในการสรา้งงานศลิปะตา่ง ๆ เราสามารถ 
น าเสน้มาวาดต่อกันจนเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และการสานเสน้เพ่ือใหเ้กิดน า้หนักแสงเงาน่ีเอง  
เสน้ ยงัสามารถแสดงออกถึงอารมณค์วามรูส้ึกได ้ซึ่งมีอยูด่ว้ยกนัทัง้หมด 9 เสน้ลกัษณะ คือ 
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1. เสน้ตรงแนวตัง้ ใหค้วามรูส้กึมั่นคง แข็งแรง 
2. เสน้ตรงแนวนอน ใหค้วามรูส้กึ เรียบ สบายตา 
3. เสน้เฉียง หรือ เสน้ทแยง ใหค้วามรูส้กึเอนเอียง ไมม่ั่นคง จะลม้อยูต่ลอดเวลา 
4. เสน้โคง้ ใหค้วามรูส้กึดี นุม่นวล คนสว่นใหญ่จะรูส้กึดีกบัเสน้โคง้ 
5. เสน้คล่ืน ใหค้วามรูส้กึถึงการเคล่ือนท่ีชา้ ๆ นกึถึงคล่ืนน า้ทะเล 
6. เสน้ซิกแซก ใหค้วามรูส้กึถึงการเคล่ือนท่ีเรว็ รุนแรง กระแทกกระทัน้ 
7. เสน้ขดหอย หรือเสน้กน้หอย ใหค้วามรูส้กึ มนึงง สบัสน ดแูลว้ตาลาย 
8. เสน้ประ ใหค้วามรูส้กึ ไมต่อ่เน่ือง ขาดหาย  
9. เสน้อิสระ ใหค้วามรูส้กึวุน่วาย เป็นเสน้ท่ีไมไ่ดจ้  ากดัทิศทาง 

น า้หนกั (Tone) คือ คา่ความออ่นแก่ของ สี แสงเงา เป็นการเกิดขึน้จากปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการรบัรูท่ี้ไม่เทา่กนับนวตัถตุา่ง ๆ โดยวตัถนุัน้จะอยู่ทา่มกลางแสงสวา่ง 
ถา้วตัถอุยู่ในท่ี ๆ มีแสงมาก คา่น า้หนกัของความอ่อนแก่ก็จะเกิดความแตกตา่งกนัมาก แตถ่า้วตัถุ
อยูใ่นท่ี ๆ มีแสงนอ้ย คา่น า้หนกัความออ่นแก่ก็จะมีความแตกตา่งกนัเพียงเล็กนอ้ย สว่นคา่น า้หนกั
ของสี ก็จะมีตัง้แต่น า้หนักสีอ่อนสุดไปจนถึงน า้หนักสีท่ีเขม้ท่ีสุด ถ้าในสีเดียวกันมีค่าน า้หนักท่ี
แตกต่างกัน ก็จะท าใหสี้นัน้เกิดความรูส้ึกต่าง ๆ เกิดการเคล่ือนไหว เกิดระยะ หรือ เกิดความตืน้ 
ลกึ คือการเกิดมิตขิึน้มาน่ีเอง ในการวาดภาพนัน้ น า้หนกัแสงเงา ถือวา่เป็นสิ่งส าคญัในการท างาน 
ท าใหผ้ลงานท่ีสรา้งสรรคข์ึน้มาเหมือนจรงิมากขึน้ 

รูปแบบท่ีว่าง (Space Pattern) หรือ ช่องไฟ คือพืน้ท่ีว่างท่ีมองไม่เห็น แตร่บัรูไ้ดก็้ต่อเม่ือ
มีองคป์ระกอบส่วนอ่ืน ๆ ปรากฏขึน้ ซึ่งจะมีพืน้ท่ีว่างท่ีเกิดขึน้จริง และ พืน้ท่ีว่างลวงตา มองเห็น
แลว้ไมใ่ชค่วามลกึจรงิ มีลกัษณะเป็น 3 มิต ิถกูก าหนดแบง่ดว้ยเสน้ใหเ้ป็นพืน้ท่ีว่างขึน้มา 

สี (Colour) เม่ือแสงแดดกระทบกับวตัถุแลว้สะทอ้นเขา้ตา แต่ความรูส้ึกท่ีเรารบัรูไ้ดจ้ะ
แตกต่างกันนัน้ ขึน้อยู่กับความแตกต่างประสบการณข์องแต่ละคน เราจึงท าใหเ้กิดการมองเห็น
เป็นสีขึน้นั่นเองซึ่งมีเยอะมาก แม่สีมีอยู่ 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีน า้เงิน เม่ือเราน ามาระบายทับ
ซอ้นกนัจะไดท้ัง้หมด 3 ขัน้ จึงท าใหเ้กิด วงจรสี สีจะมีอยู่ สองวรรณะ คือ รอ้น และเย็น สีม่วงและ 
สีเหลืองสามารถอยู่ไดท้ัง้สองวรรณะ การลงสีของน า้หนกัภาพอยู่ท่ีการเรามองภาพ การเลือกใชสี้
เป็นเรื่องง่าย ๆ ในการใชชี้วิตเรา ไมมี่ถกู ไมมี่ผิด ถา้เรารูจ้กัการเลือกใชสี้ใหเ้หมาะสม 

ลักษณะผิว (Texture) คือส่วนภายนอกของวัตถุท่ีเรามองเห็น และสามารถสัมผัสได ้ 
ซึ่งพืน้ผิวนั้นมีทั้งหมด 4 แบบ คือพืน้ผิวนั้นจะเกิดความงาม ความรูส้ึกในการสัมผัสจับตอ้งท่ี
แตกตา่ง พืน้ผิวนัน้ยงัสามารถลวงตา สรา้งมิตใิหมี้ขาดแตกตา่งกนั ท าใหเ้กิดความลกึตืน้ หรือ เกิด
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ระยะ ใกล้ กลาง ไกลได ้นอกจากนีพื้น้ผิวยังสามารถกระตุน้อารมณ์ความรูส้ึกไดอี้กดว้ย เช่น 
เรียบ–น่าจับ มัน-หรูหรา ละเอียด-ใหญ่-ระเบียบ หยาบ-แคบ อึดอัด ขรุขระ-ขยะแขยง หนาม- 
ไมป่ลอดภยั ยน่-ชรา-ไมส่ด นอกจากนีพื้น้ผิวยงัถกูสรา้งขึน้มาเพื่อประโยชนใ์นการใชส้อยอีกดว้ย 

ทัศนศิลป์ คือหลักการท างานศิลปะท่ีน่าเช่ือถือ การน าหลักศิลปะมาสรรคส์รา้งขึน้  
เพ่ือความงามโดยการน าธาตท่ีุเป็นความรูเ้ริ่มตน้มาประกอบรวมกันกับหลกัทฤษฎีเป็นปัจจยัใน
การสรา้งงานขึน้มาไม่ว่าจะเป็นงาน จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานออกแบบ  
ภาพพิมพ์ ศิลปะส่ือผสม งานประยุกตศ์ิลป์ หรือ การน าส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชใ้นการ
ท างาน ลว้นท่ีเป็นงานทศันศิลป์ทัง้สิน้ ท าใหเ้กิดคณุคา่ของงานศิลปะขึน้ โดยการน ากระบวนการ
ความรูท่ี้ไดศ้กึษามาตอ่ยอดการเช่ือมโยง สรา้งเป็นผลงานขึน้มาโดยการส่ือสารจากศลิปินใหค้นได้
เขา้ใจในงานศิลปะ โดยการสรา้งความงาม คณุภาพทางคณุค่าท่ีมีมุมมองในงานศิลปะท่ีมีความ
หมายความเฉพาะ ทางคณุคา่ทางทศันศิลป์อย่างถ่องแท ้ในนิยามของทศันศลิป์ท่ีถ่ายทอดผลงาน 
แล้วแต่ความรู้สึกของคนท่ีมองงานทัศนศิลป์ ซึ่ งหลักการนี ้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เพ่ือใหเ้กิดความจรรโลงในจิตใจจากการช่ืนชมในการพฒันาผลงานทางทศันศลิป์ 

สรุปได้ว่าทัศนศิลป์ หมายถึงศิลปะท่ีสามารถมองเห็นหรือสัมผัสจับตอ้งได ้มีความ
มุ่งเนน้คณุคา่ทางดา้นจิตใจ ทศันศิลป์คือการน า ทศันธาตมุารวมกับองคป์ระกอบศิลป์ ท าใหเ้กิด
เป็นทศันศิลป์ขึน้ ธาตตุ่าง ๆ ท่ีศิลปินน ามาใชใ้นการสรา้งรูปทรงเพ่ือใหเ้ห็นได ้ประกอบดว้ย จุด 
เสน้ น า้หนัก แบบรูปของท่ีว่าง สี และลักษณะผิว พืน้ฐานของการสรา้งงานศิลปะ ท่ีว่าง สี และ
ลกัษณะพืน้ผิว ซึ่งเป็นบทเรียนพืน้ฐานเบือ้งตน้ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู ้ในการน าทักษะมาปรบัใช้ 
ให้มีคล่องแคล่ว ส่งผลต่อการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน สามารถใช้เป็น
แนวทางในการสรา้งงานศิลปะ น าไปต่อยอดสรา้งสรรคใ์ห้ผลงานศิลปะของตนเองสวยงาม
นา่สนใจ 
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4. องคป์ระกอบศิลป์ 
ความหมายขององคป์ระกอบศิลป์ 

การน าองคป์ระกอบศิลป์มาใช้ในการสรา้งสรรค์งานขึน้อยู่ กับลักษณะของงาน 
จุดมุ่งหมายของงาน ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนความพอใจของผู้สรา้งสรรคผ์ลงานนั้น ๆ 
หลายคนเขา้ใจว่าองคป์ระกอบศิลปะมีความส าคญัตอ่การเขียนภาพและการออกแบบ หรืองานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวาดเขียน นั่นก็เป็นสิ่งท่ีถกูตอ้ง แตอ่งคป์ระกอบศิลปะไม่ไดมี้ประโยชน์เฉพาะงาน
ท่ีกล่าวมานีเ้ท่านั้น องคป์ระกอบศิลปะมีความจ าเป็นต่องานสาขาวิจิตรศิลป์เกือบทุกประเภท  
เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม ภาพพิมพส่ื์อผสม ภาพถ่าย นอกจากนี้
องคป์ระกอบศิลปะยังมีความจ าเป็นต่องานศิลปะ งานประยุกต ์ และงานออกแบบสรา้งสรรค์ 
ตา่ง ๆ 

ชลดู นิ่มเสมอ (2557) ไดก้ลา่ววา่ องคป์ระกอบศลิป์ หมายถึง โครงสรา้งทางวตัถุ 
ท่ีมนษุยส์รา้งขึน้เพ่ือถ่ายทอดความรูส้กึ อารมณ ์ความคดิ หรือ ความงาม 

ฉัตรชัย อรรถปักษ์ (2550) ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบศิลป์ หมายถึง การแสดง
ความมุ่งหมาย ใหมี้ความดึงดดูน่าสนใจ น ามาประกอบเขา้ดว้ยกนั โดยความเหมาะสม สายงาน
ศลิปะประยกุต ์วิจิตรศลิป์ 

สชุาติ เถาทอง และคณะ (2554) องคป์ระกอบศิลป์ หมายถึง เครื่องมือท่ีส าคญั 
ทางศิลปะ เป็นพืน้ฐานท่ีผูส้รา้งสรรคไ์ดส่ื้อถึง ความงาม ความคิด ความพอดี ของศิลปะ สามารถ
ส่ือสารผา่นงานศลิปะได ้

สวนศรี ศรีแพงพงษ์ (2538) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การน า
ศลิปะมาจดัวางเขา้ดว้ยกนั ซึ่งนกัออกแบบ และ ศลิปิน ไดแ้สดงออกส่ือความหมายของงานศลิปะ 

สิทธิศกัดิ ์ธญัศรีสวสัดิก์ลุ (2527) ไดก้ลา่วว่า องคป์ระกอบศลิป์ หมายถึง การส่ือ
ความหมายโดยน ารูปแบบมาจดัการสรา้งสรรคเ์พ่ือแสดงออกถึงงานศลิปะใหเ้กิดเป็นรูปรา่งตา่ง ๆ 

สรุปไดว้่า องคป์ระกอบศิลป์หมายถึงการน าส่วนต่าง ๆ ทางทศันธาตท่ีุเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัมาจัดวางผ่านส่ือลักษณะความคิด ความรูส้ึกและการแสดงออก ซึ่งมีอยู่ในผลงานทาง
ทศันศิลป์ประเภทตา่ง ๆ โดยตวัเองอยู่แลว้ ท าความเขา้ใจในคณุคา่กบัผลงานทางศิลปะตลอดจน
การน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการแสดงออกทางศลิปะในโอกาสตา่ง ๆ 
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ความส าคัญขององคป์ระกอบศิลป์ 
องคป์ระกอบศิลป์ถือว่าเป็นหัวใจหลักท่ีส าคัญท่ีเป็นรากฐานความรูเ้บือ้งตน้ของ

ผูเ้รียน สิ่งท่ีควรมีตอ่ความเขา้ใจ ทัง้การน าไปใช้ประโยชนใ์นชีวิต การออกแบบดีไซน ์ท่ีจะตอ้งใช้
น ามาสรา้งงานศิลปะต่าง ๆ เหล่านี ้ลว้นท่ีจะตอ้งอาศยัความส าคญัของหลักองคป์ระกอบศิลป์
ดว้ยกนัทัง้สิน้ 

องคป์ระกอบศิลป์คือพืน้ฐานส าคญักบัศิลปะทุกแขนงเป็นอย่างมาก เพ่ือท่ีจะน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลดีตอ่การสรา้งงานศลิปะ สรุปไดด้งันี ้

องคป์ระกอบทีเ่ป็นพืน้ฐานในการสร้างงานศิลปะ ประกอบดว้ย 
1. จดุ (Point) 
2. เสน้ (Line) 
3. รูปรา่ง รูปทรง (Shape From) 
4. ลกัษณะผิว (Texture) 
5. สดัสว่น (Proportion) 
6. สี (Color) 
7. น า้หนกัหรือคา่ความออ่นแก่ (Tone) 
8. แสง-เงา (Light and Shade) 
9. ท่ีวา่ง (Space) 

องคป์ระกอบศิลป์ ทีเ่ป็นหลักในการสร้างงานศิลปะ ประกอบดว้ย 
1. สดัสว่นของภาพ (Proportion) 
2. ความสมดลุของภาพ (Balance) 
3. จงัหวะลีลาของภาพ (Rhythm) 
4. การเนน้หรือจดุเดน่ของภาพ (Emphasis) 
5. เอกภาพ (Unity) 
6. ความขดัแยง้ของภาพ (Contrast) 
7. ความกลมกลืนของภาพ (Harmony) 
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ส่วนประกอบขององคป์ระกอบศิลป์ 
ในการสรา้งงานศิลปะให้มีความน่าสนใจ สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีเกิดขึน้เอง  

ตามธรรมชาติหรือในส่วนท่ีมนุษย์สรา้งขึน้ มีดังนี ้ จุด เส้น รูปร่าง -รูปทรง สี น า้หนัก-แสงเงา 
จดุเดน่-จดุรอง ระยะ-จงัหวะ-การซ า้ พืน้ผิว พืน้ท่ีวา่ง ความสมดลุ ความเป็นเอกภาพ 

หลักองคป์ระกอบทางศิลปะ 
เป็นหลกัส าคญัส าหรบัผูส้รา้งสรรคง์านศิลปะ เกิดจากการน าเอาองคป์ระกอบตา่ง ๆ 

ทางศิลปะน าเสนอเนือ้หาเรื่องราวใหมี้ความสมัพนัธก์ับเนือ้หา เรื่องราวท่ีน าเสนองานศิลปะใหมี้
คณุคา่ทางความงาม 

หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ในทางศิลปะหมายถึงการประกอบกันขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในโครงสรา้งทางศิลปะท่ี
ประกอบกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว ไม่ มีส่วนท่ีท าให้รู ้สึกขาดหรือเกิน  การประกอบกันของ
องคป์ระกอบตา่ง ๆ ใหส้มบูรณมี์เอกภาพนัน้  มีการสรา้งไดม้ากมายหลายวิธี  แตจ่ะยกตวัอย่างท่ี
ควรเนน้ 4 หวัขอ้ คือ 

1. การประสาน (Transition) หมายถึง การเช่ือมตอ่ประสานกนัระหว่างสิ่ง 2 สิ่ง 
ตัวอย่างเช่น น า้หนักในภาพท่ีมีขาวกับด าตัดกันรุนแรงไป หากต้องการให้ดูนุ่มนวลกว่าเดิม 
กลมกลืนกว่าเดิมมากขึน้ก็ตอ้งใชน้  า้หนกัเทามาเฉล่ียลงในระหว่างช่องไฟขาวกับด า เป็นการลด
ความรุนแรงประสานน า้หนักให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง หรือ เส้น 2 เส้น กลุ่มในภาพท่ีมีทิศทาง
ต่างกันดึงดูดสายตาพอกัน เกิดการขัดกันเกินไป เราอาจจะต้องเพิ่มเส้น หรือกลุ่มเส้นลงไป  
ลดความรุนแรงลง เป็นตวัผสานในทิศทางของเสน้ใหด้ตู่อเน่ือง การใช ้Transition ในภาพจะเป็น
ภาพท่ีดูนุ่มนวล กลมกลืน หรือใชใ้นกรณีท่ีมีความขัดแยง้เกินไปภายในภาพ เพ่ือช่วยให้ความ
รุนแรงความขดัแยง้ลดลง 

2. การซ า้ (Repetition) หมายถึง การใชอ้งคป์ระกอบบางชนิดหรือหลายชนิดซ า้ ๆ  
กนัในภาพ หรือกระจายอยู่ในภาพ ลกัษณะของการซ า้กันในภาพนัน้เป็นวิธีท่ีเป็นหลกัเบือ้งตน้ใน
การจดัองคป์ระกอบ แต่การซ า้กันในภาพบางครัง้จะดซู  า้ซาก น่าเบื่อ ดงันัน้ การใช ้Repetition นี ้
เราอาจใชว้ิธีการซ า้กนัแบบตา่ง ๆ เช่น การกระจายรูปทรงเล็กซ า้ ๆ ดโูปรง่ไม่เป็นระเบียบแบบแผน
นกั ก็อาจจะช่วยลดความซ า้ซากลงได ้และกลับใหผ้ลท่ีดดีูก็ได ้หรือการน ารูปทรงหรือสีท่ีตดักัน
รุนแรง เช่น รูปทรงเรขาคณิตกับรูปทรงอิสระ หรือสีเขียวตัดกับสีแดง เราอาจใช้ Repetition  
มาช่วยดว้ย การย่อขนาดของสีใหเ้ล็กลงและกระจายประกอบกันทั่วภาพก็อาจจะช่วยลดความ
รุนแรงขดักนัลงไดผ้ลดี 



  20 

3. จุดเด่น (Dominance) หมายถึง จุดเด่นหรือส่วนท่ีเป็นประธานในภาพอาจจะ
เป็นการรวมกลุ่มของน า้หนกั สี เสน้หรือรูปทรง การใช ้Dominance นัน้เป็นการง่ายท่ีจะท าภาพให้
ดนู่าสนใจ  การท่ีจุดใดจุดหนึ่งในภาพจะเป็นจุดเด่นไดน้ัน้จะตอ้งมีส่วนรองรอบขา้งมาสนบัสนุน 
ยกตวัอยา่งเช่น การรวมกลุ่มของน า้หนกัขาวและเทาออ่น จะเดน่ไดก็้ตอ้งมีสว่นรองรอบขา้งรองรบั
เป็นสีด า หรือการรวมตวัของพืน้ท่ีว่างเล็ก ๆ จะเด่นไดก็้ตอ้งมีพืน้ท่ีว่างกวา้ง ๆ เป็นส่วนรอง ทัง้นี ้
ในการใชอ้งคป์ระกอบอ่ืน ๆ ก็เช่นกัน เสน้ใหญ่ ๆ สีด าหนาจะดูเด่นเม่ืออยู่ในหมู่ของเสน้เล็ก ๆ  
บาง ๆ เป็นตน้ 

4. ความสมดุล (Balance) หมายถึง ความสมดุลในภาพ ความสมดุลเป็นงาน 
ท่ีขาดไม่ไดใ้นงานศิลปะ ในองคป์ระกอบต่าง ๆ นัน้ ใหค้วามรูส้ึกหนักได้ ความหนักของเสน้ สี 
น า้หนัก หรือรูปทรงท่ีประกอบกันในภาพจะต้องมีความสมดุลในความรูส้ึก (คณะกรรมการ
นกัศกึษา, คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ,์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2539, น. 17) 

สรุปความรูค้วามเข้าใจในองคป์ระกอบศิลป์ (Composition) คือ การน าส่วนต่าง ๆ 
ทางทัศนธาตมุาจดัวางผ่านส่ือลักษณะทางความคิด ความรูส้ึกและการแสดงออก ซึ่งจะมีอยู่ใน
ผลงานทางทัศนศิลป์ ประเภทต่าง ๆ โดยตัวเองอยู่แล้ว อาจจะดว้ยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ดงันั้น
แนวความคิดความรูส้ึกและการแสดงออกนัน้ จึงเป็นหน่วยทางทัศนธาตท่ีุส าคญัเป็นอย่างมาก  
ในความสมัพนัธก์บัการแสดงออกทางดา้นองคป์ระกอบ (การจดัวาง) มาใชใ้หมี้ความเหมาะสมกบั
แนวความคิดความรูส้ึกและการแสดงออกในลักษณะเฉพาะตนผ่านการสรา้งสรรคผ์ลงานทาง
ทัศนศิลป์ต่อไป เพราะถ้าไม่มีหลักทางการจัดองคป์ระกอบศิลป์แล้วนั้นก็ถือว่างานศิลปะนั้น  
ไมส่มบรูณ ์เหมือนขาดสีสนัของงานศลิปะไปนั่นเอง 

5. ทฤษฎีและหลักการทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชดุกิจกรรม เป็นบทเรียนท่ีมุ่งเนน้การจดักิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างหนึ่ง ท่ีรวบรวมส่ือ 
เนือ้หา นวตักรรมทางการศึกษาท่ีสรา้งไวเ้ป็นส่ือกลางเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการน าไปใชป้ระโยชน์
ทั่วไป โดยก าหนดการสอนใหต้รงกบัวตัถปุระสงคห์ลกัสูตร เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนรู ้ทกัษะ
การคิด อย่างกลมกลืน เพ่ือให้ผูเ้รียนรูจ้ักเรียนรูแ้ละรูจ้ักแก้ปัญหาจาประสบการณ์ของผู้เรียน  
ซึ่งมีดงันี ้

ชดุการสอน เป็นส่ือผสมประเภทหนึ่งซึ่งมีจดุมุ่งหมายเฉพาะเรื่อง สอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค ์เนือ้หาการเรียน เพ่ือช่วยให้มีการเรียนรูมี้คุณภาพ (ชัยยงค ์ พรหมวงศ ,์ 2537,  
น. 113-114) 
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ชดุการสอน เป็นชดุการสอนส าเร็จรูป เพ่ือใหผู้ส้อนน าไปใชเ้ป็นส่ือการสอนหลาย ๆ 
อยา่ง เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้(ภพ  เลาหไพบลูย,์ 2537, น. 225) 

ชุดการสอน เป็นการใช้ส่ือการสอนหลาย ๆ อย่าง มาเก่ียวโยงกันเพ่ือให้เกิดผล 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ตามเนือ้หาสาระ (วาสนา  พรมสรุนิทร,์ 2540, น. 11)   

ชุดกิจกรรม เป็นส่ือใหม่ท่ีมุ่งสนับสนุนการปรบัเปล่ียนพัฒนาเพ่ือให้การศึกษา
สามารถสรา้งคนดีให้กับสังคมและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานา
อารยประเทศบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมและความเป็นไทยและการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ส  าหรับผู้สอนในการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ งและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สนีุย ์ เปมะประสิทธ์ิ, 2543, น. 2-3) 

สรุปไดว้า่ ชดุกิจกรรม ชดุการสอน คือ คูมื่อส่ือการสอน หรือแผนการจดัการเรียนรูไ้ด้
อย่างหลากหลาย รวมเนือ้หาค าน า  ค  าชีแ้จง  จุดมุ่งหมาย  กิจกรรม ท่ีเป็นคู่มือส าเร็จรูปน ามา
ประกอบเข้าดว้ยกัน สรา้งขึน้โดยครูผู้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ศึกษา แนวทางการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการส่งเสริมใหผู้้เรียนไดสื้บเสาะ คน้ควา้ ลงมือท าเกิดเป็นขอ้สรุปในการ
ท างาน 

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้เน้นความส าคัญของผู้เรียน (ชม  

ภมูิภาค ม.ป.ป., 100) ไดจ้  าแนกแนวคดิไวด้งันี ้
1. ทฤษฎีการเรียนรูเ้ฉพาะตัว ท่ีท าให้แต่ละบุคคลแตกต่างกัน แสดงถึงความ

สนใจ สมบตัขิองบคุคลดา้นตา่ง ๆ โดยครูผูส้อนจะคอยดแูลชว่ยเหลือตามความเหมาะสม 
2. ทฤษฎีการเรียนรูย้ึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู ้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้

รูจ้ักเรียนรู ้โดยการไดร้บัความรูต้ามล าดบัท่ีผูเ้รียนใหค้วามสนใจ ใชส่ื้อประสมมาช่วยใหผู้เ้รียน  
ไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง แลว้จึงน าไปท าการทดลอง วิเคราะหป์รบัปรุง จนไดชุ้ดกิจกรรมท่ีน่าเช่ื อถือ
น ามาใชไ้ด ้

ในการสรา้งชุดกิจกรรมการเรียนรูนี้ ้สามารถสรา้งกระบวนการส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
สืบเสาะ ไดค้น้ควา้ ไดส้  ารวจ ลงมือท าแลว้เกิดเป็นขอ้สรุป โดยผูเ้รียนจะรูส้ึกถึงความสนใจในการ
เรียน ใชข้่าวเหตุการณ์ปัจจุบันกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ อยากรูอ้ยากเห็ นและสามารถ
กระตุน้ผู้เรียนโดยมีการตัง้ค  าถามให้ผู้เรียนมีการสืบคน้ต่อไป อาจสืบค้นด้วยตนเองโดยการ
ทดลองลงมือปฏิบตั ิ  
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องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 
ลกัษณะส าคญัของชดุกิจกรรม 

ผศ.ดร.ระพินทร ์ โพธ์ิศรี (2545, น. 98)  ได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของชุด
กิจกรรมมีดงันี ้

1. จดุประสงคช์ดุกิจกรรมท่ีจะตอ้งท าตามล าดบัชดัเจนตามท่ีมอบหมายไว ้
2. มีกลุม่เปา้หมายของชดุกิจกรรมท่ีชดัเจน 
3. องคป์ระกอบของจดุประสงคอ์ย่างเป็นระบบ 
4. ค  าชีแ้จง เนือ้หากิจกรรมการเรียนการเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์ 

แตล่ะระดบั 
5. คูมื่ออธิบายวิธีการใชช้ดุกิจกรรมทัง้หมด 

ชดุกิจกรรมมีประโยชนต์อ่การจดัการเรียนการสอนใหก้บัผูส้อน สามารถน ามาปรบัใช้
ใหก้บับริบท ถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ผูอ่ื้นเพ่ือความเขา้ใจ เป็นท่ีช่ืนชอบ สรา้งทกัษะชีวิต
ให้เกิดกับผู้เรียนในแต่ละคน การหาความรูด้ว้ยการใช้ชุดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาในการท า
กิจกรรมดว้ยตนเอง ผูส้อนอาจจะใชช้ดุกิจกรรมในการรว่มกนัน าความรูม้าเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีผูเ้รียน
สนใจ หรือเหตุการณ์ในชีวิตแต่ละวัน ท าให้ขยายความรูใ้นชุดกิจกรรมนั้นเพิ่มขึน้ ในการท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนเพ่ือใหผู้เ้รียนไดท้ดสอบตนเองว่าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูน้ัน้ถูกตอ้งหรือไม่ หรือ 
อาจเกิดการตัง้ข้อค าถาม เกิดการต่อยอดน าไปสู่ประเด็นต่าง ๆ ในการต่อยอดในชุดกิจกรรม 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนท่ี์สงูสดุแก่ผูเ้รียน 

6. ทฤษฏีการเรียนรู้ (ทักษะ) 
จิตวิทยาการเรียนรู ้ทกัษะของการรบัรูท่ี้จะน าไปสู่การเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพแลว้ ผูส้อน

จึงตอ้งเป็นผูก้ระตุน้หรือเสนอสิ่งต่าง ๆ ใหผู้้เรียน เพราะการเรียนรูเ้ป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในตัวผูเ้รียน 
จ าเนียร ช่วงโชติ (2519) ใหค้วามหมายไวว้่า “การเรียนรูห้มายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนั
เกิดจากประสบการณท่ี์มีขอบเขตกวา้งและสลบัซบัซอ้นมากโดยเฉพาะในแง่ของการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม” 

ทฤษฎีการเรียนรูใ้นดา้นการศึกษาท่ีส าคญั ประกอบไปดว้ย การเรียนรูแ้บบผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง คือ ทฤษฎีนีเ้กิดจากแนวคิดท่ีว่าการเรียนรูท่ี้ไม่จ  ากัดอยู่เฉพาะการเรียนจากผู้สอน
เท่านัน้ แต่เกิดจากการท่ีผูเ้รียนรว่มมือกันกับผูส้อน เพ่ือน ๆ และชมุชน ภายใตก้ารเรียนรูร้ว่มกัน 
แต่ไม่ไดบ้อกว่าการเรียนรูแ้บบดัง้เดิม เป็นสิ่งท่ีลา้สมัย ผูส้อนควรรูจ้กัประสมประสานการสอน  
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ทัง้สองวิธีใหม้ากขึน้ หลีกเล่ียงการสอนสอนท่ีเนน้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถา้สิ่งแวดลอ้มการเรียนรู้
ในรูปแบบท่ีมีผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางจะนา่สนใจมากขึน้ 

ทฤษฎีการเรียนรู ้โดยใชส้มองเป็นฐาน เป็นแนวคิดท่ีว่าการขยายตวัของสมอง เกิดจาก
ใยประสาท โดยสมองของเราจะมีกลไกในการแกปั้ญหา มีการสรา้งใยประสาทเพิ่มขึน้ แตถ่า้หาก
เราไม่ค่อยไดใ้ช้สมองมากนัก ความสามารถก็จะลดลง การประยุกตท์ฤษฎีนี ้จึงตอ้งเข้าใจใน
ความสมัพนัธข์องสมองกบัการเรียนรูก้่อน สมองมีความเช่ือมโยงกบัอารมณ ์ในขณะท่ีอารมณก็์จะ
ส่งผลต่อการเรียนรูข้องคนเรา โดยอารมณ์จะเป็นตวัช่วยใหเ้ราเรียกความทรงจ าเดิม ๆ ท่ีเก็บไว้
ออกมาใช ้ภาวะของสมองท่ีมีความต่ืนตวัแบบผ่อนคลาย เป็นภาวะท่ีดีตอ่การเรียนรู ้ดงันัน้ ผูส้อน
จึงมีหนา้ท่ีในการสรา้งสิ่งแวดลอ้มในการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียน ในลักษณะท่ีเพลิดเพลิน ทา้ทาย และ
ชวนใหห้าค าตอบ เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการต่ืนตวัแบบผ่อนคลายมากกว่าความรูส้ึกเครียด 
กงัวล และกดดนั นอกจากนีส้มองของคนเราสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ซีก คือสมองซีกซา้ย จะสั่งการ
เก่ียวกบัตรรกะ ตวัเลข การวิเคราะห ์ส่วนสมองซีกขวา จะสั่งการเก่ียวกบัศิลปะ ดนตรี จินตนาการ 
ดงันั้นผู้สอนควรมีการจัดหากิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสใหผู้้เรียนมี
โอกาสเรียนรู ้ตามอตัราความกา้วหนา้การเรียนรูข้องผูเ้รียนเอง  

ทฤษฎีคอนเนคติวิสต ์การเรียนรูภ้ายใตท้ฤษฎีคอนเนคติวิสต ์เกิดจากความเช่ือท่ีว่า
ทฤษฎีท่ีเกิดขึน้ก่อนหนา้นีไ้ม่สามารถตอบสนองตอ่ผูเ้รียนยคุใหม่ ๆ ท่ีเติบโตท่ามกลางการพฒันา
ของเทคโนโลยีต่าง ๆ รอบตวัผูเ้รียน เช่น โทรศพัทมื์อถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์หรืออินเทอรเ์น็ต  
ไดอี้กตอ่ไป สิ่งเหลา่นีส้่งผลใหก้ารเรียนรูจ้ะเกิดจากการตดัสินใจของผูเ้รียน ท่ีจะเป็นคนท่ีเลือกสรร
ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ มากมายท่ีอยู่รอบตัว และน าข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้น  
มารวบรวม วิเคราะห ์และรอ้ยเรียงใหเ้กิดเป็นสารตัถะท่ีมีความหมายส าหรบัตวัผูเ้รียนเอง จาก
ทฤษฎีนีเ้ริ่มมีผูส้อนน าเครื่องมือการเรียนรูใ้หม่ ๆ ทางสงัคมออนไลนท่ี์มีผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสาร น ามาใช้
กบัการเรียนการสอนมากยิ่งขึน้ แตก่ารใชง้านมกัจะจ ากัดการใชง้านเพ่ือการส่ือสารกบัผูเ้รียนเป็น
หลกัเท่านัน้ การสอนภายใตท้ฤษฎีคอนเนคติวิสตนี์ ้สิ่งส  าคญัคือ ผูส้อนจะตอ้งเข้าใจแนวคิดเป็น
อย่างดีก่อน อีกทัง้ตอ้งเป็นคนทนัสมยั ชอบเครื่องมือการเรียนรูใ้หม่ ๆ มีทกัษะดา้นดิจิตอล เพราะ
เครื่องมือและทรยัพากรการเรียนรูส้่วนใหญ่จะใชท้รพัยากรการเรียนรูอ้อนไลน ์รวมทัง้ตอ้งมีทกัษะ
ในการจัดหา เกื ้อหนุน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ท่ีส าคัญผู้ เรียนจ าเป็นต้องมีวินัย  
รูจ้กัวางแผนการเรียนรู ้รูจ้กัการก ากบัการเรียนรูข้องตนเอง และประเมินความกา้วหนา้การเรียนรู้
ของตนดว้ย 
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ทฤษฎีการเรียนรู ้(ทักษะ) ท่ีไดม้านี ้เป็นแนวทางให้ผู้สอนน าไปประยุกตใ์ช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกบัผูเ้รียนยคุใหม่ถา้เราไม่ปรบั
วิธีสอน ใชว้ิธีการสอนแบบเดิม ๆ อยู่ อาจจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความเบื่อหน่าย และท าใหก้าร
เรียนไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้ 

สรุปไดว้่าการเรียนรูมี้ความส าคญัมากส าหรบัผูเ้รียน ช่วยลดเวลา และความพยายามท่ี
เราไดศ้กึษาทกัษะ ท าใหท้ราบวิธีท่ีดีท่ีสดุของตนเอง ท าใหเ้ขา้ใจในความรูท่ี้สามารถฝึกทกัษะไดดี้ 
สามารถชว่ยกระตุน้ชว่ยฝึกความคดิ ใหมี้แรงจงูใจ ความตัง้ใจ เพ่ือพฒันาความสามารถใหมี้ความ
เช่ียวชาญจากการฝึกฝนกิจกรรมท่ีผูเ้รียนใหค้วามสนใจ ทกัษะการเรียนรูท่ี้หลากหลายช่วยใหก้าร
เรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรจัดให้มีการ
เปล่ียนแปลงไดไ้ม่ตายตัว ผสมผสานท่ีหลากหลายท่ีผู้เรียนถนัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
วตัถปุระสงคใ์นการสอน 

ทฤษฎีการเรียนรู้ ไทเลอร ์(Learning Theory) 
ทฤษฎีการเรียนรู ้ไทเลอร ์(Learning Theory) (Tylor, 2012) สรุปไดด้งันี ้

ความตอ่เน่ือง (Continuity) ในการฝึกทกัษะติดตอ่กนัเป็นประจ า ตอ้งเปิดโอกาส
ใหมี้การฝึกทกัษะอยา่งตอ่เน่ืองกนั 

การจัดช่วงล าดับ (Sequence) เป็นการจัดช่วงล าดับจากความง่ายไปสู่ช่วง
ล าดบัท่ีมีความยาก ดงันั้นควรมีการเรียงล าดบัขัน้ตอนก่อนหลังใหไ้ดเ้นือ้หาในการจัดกิจกรรม 
และประสบการณใ์หเ้ขา้ใจยิ่งขึน้ 

บูรณาการ (Integration) เป็นการประสานการเช่ือมโยง ใหส้ัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน
ของเนื ้อหาการเรียนรู้ ความเช่ียวชาญจากการฝึกฝนมาจึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ ์
(Interaction) ระหวา่งผูเ้รียนกบัสถานการณท่ี์แวดลอ้ม 

จากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ้เป็นแนวคิดท่ีมีรูปแบบเดียวกับหลกัสูตรสถานศึกษา 
และกระบวนการเรียนรู ้เพ่ือพฒันาคณุภาพของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการ
เพ่ือใหบ้รรลจุดุมุง่หมายในการเรียนรูต้ามทฤษฎีการเรียนรูข้องไทเลอร ์
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7. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

ชุดกิจกรรม 
ชชัวาล  เจริญชนม ์สมชาย  วรกิจเกษมสกลุ  และวลัลภ  เหมวงษ ์(2560) ไดท้  า

การวิจยัพฒันากิจกรรมการสอนศิลปะ โดยใชก้ารสอนเสริมดว้ยแบบฝึกหดัทกัษะวาดภาพระบาย
สีเชิงสรา้งสรรค ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 1) การใชรู้ปแบบการสอนเสริมดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะวาดภาพระบายสีเชิงสรา้งสรรค ์มีขัน้ตอนส าคญั ไดแ้ก่ ขัน้น าเสนอบทเรียน ขัน้ฝึกปฏิบตัิ
ตามแบบ  ขัน้ฝึกปฏิบตัภิายใตก้ารก ากบัของผูชี้แ้นะ การฝึกปฏิบตัอิยา่งอิสระโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ
วาดภาพระบายสีเชิงสรา้งสรรคเ์ขา้มาเสริมในขัน้น าเสนอบทเรียน จนถึงขัน้ตอนการฝึกปฏิบัติ
อย่างอิสระ 2) นักเรียนมีคะแนนทักษะวาดภาพระบายสีผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 75 จ  านวน 21 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 91.30 และไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 49.17 คิดเป็นรอ้ยละ 81.96  3) รูปแบบการสอน
ดว้ยแบบฝึกทกัษะวาดภาพระบายสีเชิงสรา้งสรรคอ์ยูใ่นเกณฑดี์มาก 

บญัชา  นิยมแก้ว และ ศุภชัย  อารีรุ่งเรือง (2560) ไดศ้ึกษาการพัฒนาชุดการ
สอนการสรา้งงานศิลปะจากวสัดเุหลือใช ้ผลวิจยัพบว่า ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบชดุการสอน 10 ชดุ โดย
ไดผ้ลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.70 ซึ่งอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมากท่ีสดุ และมี
คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.12  นกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสดุและมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.11 

ณัฎฐกาญจน ์ อนันทราวัน (2559) ไดท้  าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรูแ้บบร่วมมือกัน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนตน้ พบวา่รูปแบบการจดัการเรียนรูศ้ลิปะเพื่อส่งเสรมิทกัษะการเรียนรูแ้บบรว่มมือในหอ้งเรียน
รวม ผลการตรวจสอบคุณภาพ มีความสอดคลอ้งกับทฤษฎีและเหมาะสมในการน าไปใช ้และ
หลังจากการทดลองพบว่านักเรียนมีพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้บบร่วมมือ และมีการเรียนรูศ้ิลปะ  
ท่ีสูงขึน้จากช่วงแรก   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีความกระหยิ่มใจท่ีได้
ปรบัปรุงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึน้ สามารถท างานเป็นกลุ่มไดดี้กว่างานเด่ียว ร่วมงานกับเพ่ือน 
อยา่งมีความสขุ ท าใหมี้คะแนนทางการเรียนท่ีดี 

บุญยนุช  สิทธาจารย ์(2560) ไดท้  าการวิจยั เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนศิลปะ
ตามแนวสะเต็มศกึษา ส่งเสรมิการสรา้งสรรคข์องนกัเรียน พบว่าแนวคิดนีเ้ป็นการน าทกัษะความรู ้
ทางศาสตรส์าขาตา่ง ๆ มารวมเขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นขัน้เป็นตอน ผูส้อนไดส้รา้งกระบวนการเรียน 
โดยใหผู้เ้รียนไดสื้บเสาะ คน้ควา้ ไดล้งมือท า แลว้เกิดเป็นขอ้สรุป รูส้ึกถึงความสนใจในการเรียนใช้
ข่าว เหตกุารณปั์จจบุนักระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ หรือความตอ้งการ สามารถกระตุน้ผูเ้รียน
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โดยมีการตัง้ค  าถาม ใหผู้เ้รียนมีการสืบคน้ตอ่ไป อาจสืบคน้ดว้ยตนเองโดยการทดลองลงมือปฏิบตั ิ
น าเสนอผลงาน  สะทอ้นความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็น และสรุปสิ่งท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม  
ซึ่งผลการตรวจชดุการสอนโดยผูท้รงคณุวฒุิ 5 คน พบวา่ ชดุการสอนมีคณุภาพในระดบัดี คา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.36 นักเรียนมีความพึงพอใจมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดใ้ชค้วามคิดในการสรา้งสรรคศ์ิลปะมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 
รองลงมานกัเรียนเกิดแรงบนัดาลใจในการคิดสรา้งสรรคช์ิน้งานมากขึน้ คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.47 และ
มีความสนกุสนานกบัการเรียน คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.41 ตามล าดบั 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 
พชัธาภรณ ์ บุญแสน (2562) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การจัดองคป์ระกอบศิลป์ โดย

การใชเ้ทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ STAD พบว่า มีค่าเฉล่ีย 24.17 จากคะแนนเต็ม 30  
คิดเป็นรอ้ยละ 80.68 จากคะแนนเต็ม 100 เม่ือเทียบระหว่างเกณฑร์อ้ยละ 70 กับคะแนนผูเ้รียน
หลงัจากใชเ้ทคนิค STAD พบว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระหว่างการจดัการเรียนการสอน
เทคนิครว่มมือ STAD อยูใ่นระดบัดี 

กรวรรณ  ทบัทิมดี (2558) ไดท้  าการวิจยัเรื่องการพฒันากิจกรรมการสอนการจดั
องค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรม
องคป์ระกอบศิลป์ ควรเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรูถ้ึงคุณค่า ความแตกต่างของ
วัฒนธรรมในแต่ละภาค สามารถน าความรูม้าประยุกตใ์ชใ้นงานของตนเอง โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค ์เนือ้หารายวิชา ส่ือการเรียนรู ้การจัดกิจกรรมการสอน การวัดประเมิน ท่ีมีความ
หลากหลายตามบรบิทของภมูิภาคในแตล่ะวฒันธรรม  

อมัพร  พรอ้มสรรพ (2559) ไดท้  าการวิจยัเรื่องความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์
ผลิตผลงานของผู้เรียนให้ดีขึน้ ในระดับ ปวช.3/3 ในรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ ส าหรับงาน
คอมพิวเตอร ์โดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบเทคนิคการสอนแบบสาธิต 

ผลการวิจัยพบว่า วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ
สาธิต ท าใหผู้้เรียนเกิดทักษะทางกระบวนการทางความคิดสูงขึน้และความสามารถในการคิด
สรา้งสรรคผ์ลิตผลงานของผูเ้รียน วิธีการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัเทคนิคการสอนแบบ
สาธิตในครัง้นี ้ท  าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัจดุประสงคท่ี์ก าหนด 
และนักเรียนมีความพึงพอใจในการใชก้ารเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอน
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แบบสาธิต  นกัเรียนเกิดทกัษะทางกระบวนการทางความคิดสงูขึน้ และสอดคลอ้งกบัจดุประสงค์ 
ท่ีก าหนด 

งานวิจัยต่างประเทศ 
เบอรต์นั (Berton, 1981, อา้งถึงใน ธานินทร ์ศรีภาวินทร ,์ 2546, น. 58) ไดว้ิจยัเรื่อง  

การใชเ้สน้ในการจดัองคป์ระกอบ โดยผูว้ิจยัใหเ้ด็กนกัเรียน วาดภาพแรเงาคนจากเหตกุารณท่ี์ได้
พบเจอ พบว่า การวาดภาพจากเหตกุารณ์ท่ีไดพ้บเจอ นักเรียนใชเ้สน้ ไม่ดีเท่าการวาดภาพจาก
การ โดยเฉพาะการวาดเสน้ดว้ยน า้หนกั เด็กโตจะแสดงแนวคิดใหเ้ห็นถึงความแตกตา่งการใชเ้สน้
วาดภาพ คน สดัสว่น ไดดี้กวา่ 

อบัดลุลาฮมั (2015, p. 1133-1148) ไดท้  าการศกึษาผลของการจดัการเรียนการสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค ์โดยไดศ้ึกษากบักลุ่มเป้าหมายคือนกัศกึษา
คณะศึกษาศาสตรท่ี์มหาวิทยาลยัคิงแอบดลูาซิสท่ีซาอุดิอาระเบีย โดยใชก้ารแบ่งนกัศึกษา กลุ่ม
แรกสอนแบบปกติ อีกกลุ่ม สอนแบบหอ้งเรียนกลบัด้าน ใชก้ารแจกแบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ี
ท าการส ารวจประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัการเรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ผลจาก
การวิจยัพบว่ากลุ่มท่ีสอนแบบหอ้งเรียนกลับดา้นนัน้จะดีความคิดสรา้งสรรคใ์นการตอบค าถาม
และก็แสดงออกมากกวา่อีกกลุ่มท่ีสอนปกต ิอย่างไรก็ตาม การจดัการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น
มีขอ้จ ากัดคือ นักเรียนจะตอ้งเตรียมพรอ้มท่ีจะเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้นและมีการเรียนรู้ 
อยา่งพอเพียง 

อสัฮาลิฟ (2014) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะวฒันธรรม
ของชาวซาอุดิอาระเบีย เพ่ือส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจในวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า ชาว
ซาอุดิอาระเบีย มีวตัถปุระสงคม์ุ่งเนน้การศึกษาศิลปะ วฒันธรรม ในซาอดีุอาระเบีย และอเมริกา
ของหลกัสูตรศิลปะมธัยม โดยใหค้วามส าคญักับผูเ้รียนทางดา้นทศันคติ เพ่ือเป็นการลดช่องว่าง
ระหว่างวฒันธรรม ท่ีมีความแตกต่างกนัทางการศึกษา การวิจัยนีจ้ึงไดอ้อกแบบการเรียนรูศ้ิลปะ 
เพ่ือสง่เสรมิความเขา้ใจทางวฒันธรรม ประเพณีซาอดุอิาระเบีย   

โอเวียส (2001) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง องคป์ระกอบของความสามคัคีในศิลปะอิสลามท่ี
ตรวจสอบผ่านผลงาน ของ จามาว บารเ์ดิรน์  วิจยันีเ้ป็นการวิเคราะห ์ความเช่ือ ความหมาย ของ
องคป์ระกอบทางศิลปะ โดยการศึกษาศิลปะ งานสถาปัตยข์องสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา และกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ของออสการ ์ บารเ์ดิรน์ (1909-1999) มีความช านาญทางศิลปะ
ภาษาอาหรบั ผลการวิจัยพบว่า ในศาสนาอิสลามมีงานศิลปะ ท่ีแฝงไปดว้ยเครื่องหมายรูปร่าง 
รูปทรงเรขาคณิตท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรม ความสามคัคีทางศาสนา 



  28 

เซ็นซิเบาท ์และ เอ.เอ็ม (2016) ไดท้  าการศึกษาผลการเรียนของนักเรียนท่ีมีความ
บกพรอ่งทางการเรียนรูใ้นรูปแบบตา่ง ๆ ท าการวิเคราะหง์านวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิของการ
เรียนรู ้โดยคัดเลือกตัวอย่างงานวิจัย ท่ีใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือแต่ละ
รูปแบบจ านวน 6 งานวิจยั ท่ีน าเสนอถึงผลสมัฤทธ์ิท่ีมีความแตกต่างกนัในการ ผลการสงัเคราะห์
งานวิจัยพบว่ารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยวิธีการสอนโดยเพ่ือนต่างระดบัชัน้ การทบทวน
บทเรียนโดยเพ่ือนทัง้ชัน้ การสอนโดยก าหนดแนวทางและไม่ก าหนดแนวทาง รายการเรียนรูแ้บบ
เพ่ือนชว่ยเพ่ือน และนกัเรียนท่ีบกพรอ่งทางการเรียนรู ้

จะเห็นไดว้่า ส าหรบัการศกึษาดา้นองคป์ระกอบศิลป์พบว่า พฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน
จะเกิดผลดีขึน้ไดน้ัน้ เกิดจากการสอนโดยชดุกิจกรรมท่ีสามารถช่วยใหผู้เ้รียนมีความริเริ่ม คิดเป็น 
ท าเป็น ฝึกทักษะการคิด ไดเ้รียนรูจ้ากความช านาญท่ีเกิดจากการฝึกฝนหาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรูเ้บือ้งตน้ทางศิลปะและสามารถน าไปท าการพัฒนาทางดา้นศิลปะ
ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักวิชาความรูส้าขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา ตลอดจนการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการแสดงออกทางศลิปะในโอกาสตา่ง ๆ 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพฒันาชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ 
ส าหรบันักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนในการด าเนินการวิจัย
ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. ระเบียบวิธีวิจยั 
3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. วิธีการสรา้งและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
5. วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
6. การวิเคราะหข์อ้มลู 
7. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 

พฒันาการ ยานนาเวศ ปีการศกึษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 262 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ  านวน 30 คน  
โดยวิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and development) ผู้วิจัยจึงได้

ก าหนดแบบแผนการวิจัยแบบ one group pretest – posttest design (ล้วน สายยศ , และ 
องัคณา สายยศ, 2538, น. 249) คือ การออกแบบใหค้วามรูโ้ดยมีการทดสอบก่อนเรียน (pretest) 
จากนัน้นกัเรียนไดศ้ึกษาชุดกิจกรรมศิลปะ แลว้จึงท าแบบทดสอบหลงัเรียน (posttest) ตามแบบ
แผนดงันี ้
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ตาราง 1 แบบแผนแบบทดสอบหลงัเรียนรู ้(posttest) 

ทดสอบก่อนเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบหลังเรียนรู้ 
T1 X T2 

T1 หมายถึง  แทนการทดสอบก่อนเรียน 
X หมายถึง  แทนการเรียนโดยใชช้ดุกิจกรรมการสอนศลิปะ เรื่ององคป์ระกอบศลิป์ 
T2 หมายถึง  แทนการทดสอบหลงัเรียน 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ชดุกิจกรรมศลิปะ เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ 
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชช้ดุกิจกรรมศลิปะ 
3. แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมศลิปะ 

4. วิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา หนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง คน้ควา้หาแนวคิด
ทฤษฏีหลกัการในงานวิจยั 

2. ประมวลขอ้มูล หาความรูเ้พิ่มเติม การเลือกเรื่องเพ่ือตัง้ประเด็นปัญหาโดยขอค า
ชีแ้นะ จากทา่นอาจารยท่ี์ปรกึษาและอาจารยป์ระจ าสาขาศลิปศกึษา  

3. เลือกผูท้รงคุณวุฒิจากท่ีไดร้บัการบอกกล่าวจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หาทางองคป์ระกอบศลิป์ 

4. น าแบบทดสอบชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะ
การเรียนศลิปะท่ีไดท้  าการสรา้งขึน้ใหผู้เ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินคณุภาพส่ือทางดา้นเนือ้หา 

5. ท าการทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑช์ุดกิจกรรม โดยคิดจากคะแนนระหว่าง
เรียน และคะแนนหลงัเรียน 
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5. วิธีการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้ันตอนที ่1 ศึกษาการจัดท า ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฏีหลกัการในงานวิจยั การจดัการเรียนรู้
ศลิปะเพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าชดุกิจกรรมศลิปะ เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ 

2. วิเคราะหป์ระเด็นเนือ้หาชุดกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าชุดกิจกรรม
ศลิปะ เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ 

ข้ันตอนที ่2 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 
1. ก าหนดเนือ้หาท่ีใชใ้นการจดัท าชุดกิจกรรม เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ ไดแ้ก่ วิธีการ

เรียนรู ้และการน าหลกัการทัศนธาตุ มาจดัเป็นองคป์ระกอบศิลป์โดยใชท้ัศนธาตุไดแ้ก่ เสน้ จุด 
รูปรา่ง รูปทรง สี พืน้ผิว พืน้ท่ีวา่ง มาจดัเป็นองคป์ระกอบรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีแปลกใหม ่และนา่สนใจ 

2. ออกแบบและจดัท าองคป์ระกอบตา่ง ๆ ของชดุการเรียนรู ้เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ 
ไดแ้ก่ ชดุกิจกรรม ใบความรู ้ใบงาน 

ข้ันตอนที ่3 การตรวจสอบและความเทีย่งเชิงเนือ้หา 
1. ศึกษาสรา้งเครื่องมือการตรวจสอบความเท่ียงเชิงเนือ้หาส าหรบัตรวจสอบชุด

กิจกรรม และแบบวัดความรูค้วามเขา้ใจความเท่ียงเชิงเนือ้หาส่ือการจัดการเรียนรูศ้ิลปะ เรื่อง 
องคป์ระกอบศลิป์ 

2. ตรวจสอบความเท่ียงเชิงเนือ้หาของชดุกิจกรรมการเรียนรูศ้ิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบ 
ศลิป์โดย ผูมี้ความเช่ียวชาญทางดา้นศลิปศกึษา จ านวน 3 ทา่น ซึ่งมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงันี ้

2.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาดา้นการจัดการ
เรียนรูศ้ลิปศกึษาเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 ปี จ  านวน 1 ทา่น 

2.2 ครูศิลปะในระดบัชัน้มัธยมศึกษา เป็นผู้มีประสบการณ์สอนวิชาทัศนศิลป์  
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี จ  านวน 1 ทา่น 

2.3 ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการเรียนรูช้ัน้มธัยมศึกษา เป็นผูมี้ประสบการณใ์นการ
พฒันาดา้นการจดัการเรียนรูศ้ลิปศกึษาเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 ปี จ  านวน 1 ทา่น 

3. วิเคราะหผ์ลการตรวจสอบ และแกไ้ขปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ข้ันตอนที ่4 การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
1. ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง และเก็บรวบรวมขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูศ้ลิปะ เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ 

1.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง 
องคป์ระกอบศลิป์ จ  านวน 30 คน 8 ครัง้ 

1.3 ด าเนินการวดัผลสมัฤทธ์ิ (Post-test) โดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ศลิปะ เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ 

1.4 ด  าเนินการวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ  

1.5 น าค าตอบท่ีไดจ้ากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรวจใหค้ะแนนแล้ว 
จงึน าไปวิเคราะหผ์ลความแตกตา่งระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ข้ันตอนที ่5 วิเคราะหแ์ละสรุปผล 
น าขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีจ  าแนกมาวิเคราะห ์เปรียบเทียบผลการวิเคราะห ์และสรุปผลการวิจยั 

การสร้างแบบสอบถามวัดความพงึพอใจ 
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์  

เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ มีลักษณะประเมินค่า 5 ระดบั (rating scale) ตามวิธีของ 
Likert (quoted in Best: 182) ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของ Likert จากหนงัสือของ 
อทุมุพร (2530, น. 62) 

2. ก าหนดโครงสร้างค าถามหรือแนวการถามและสร้างค าถามให้ตรงกับ
วตัถปุระสงคท่ี์ระบไุว ้

3. สรา้งแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบ
ศลิป์ จ  านวน 1 ฉบบั โดยมีการเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 
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ในการแปลความหมายของแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ ใชค้ะแนนเฉล่ียท่ีได้
จากการวิเคราะหข์อ้มลูเปรียบเทียบ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้วามหมายรายขอ้ดงันี ้

4.51 – 5.00  หมายถึง พงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50  หมายถึง พงึพอใจในระดบัมาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง พงึพอใจในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง พงึพอใจในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50  หมายถึง พงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

4. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความ
สมบรูณ ์และ ส านวนภาษา จากนัน้วิเคราะหด์ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตอ้งมีคา่ .05 ขึน้ไป แลว้
น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม มีเกณฑพ์ิจารณาดงันี ้(บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ.์
2545) 

+1   หมายถึง   เม่ือแนใ่จวา่สอดคลอ้งระหวา่งเกณฑก์ารประเมินกบัลกัษณะ
ผลงาน 

  0   หมายถึง   เม่ือไม่แน่ใจว่าสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินกับ
ลกัษณะผลงาน 

 -1   หมายถึง   เม่ือแน่ใจว่าไม่สอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินกับ
ลกัษณะผลงาน 

5. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบ
ศลิป์ ท่ีไดป้รบัปรุงแลว้ไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง 

6. การวิเคราะหข้์อมูล 
เครื่องมือในการวิจยัประกอบดว้ย ส่ือการจดัการเรียนรูศ้ิลปศึกษา แบบทดสอบขอ้สอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน ใบงาน ใบความรู ้เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ แบบทดสอบการสรา้งสรรค์
ผลงาน เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์มีรายละเอียดใน การวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบความเท่ียงเชิงเนื ้อหา วิเคราะห์หาความ
เท่ียงตรงดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency : IOC) 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลแบบประเมินคณุภาพชุดกิจกรรม วิเคราะหห์าค่ามัชฌิมเลข
คณิตหรือค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

3. วิเคราะหผ์ลการเรียนรูจ้ากการใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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4. เปรียบเทียบโดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนศิลปะ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 
ดว้ยการทดสอบทีแบบไมอิ่สระ (t – testfor Dependent Sample) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนรูด้้วยชุด
กิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบ ใชค้า่เฉล่ียเลขคณิต ( ) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลว้น าไปแปลความหมาย คา่ระดบัตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

7. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิจยัครัง้นีป้ระมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป วิเคราะหข์อ้มลูทางสถิต ิ 

7.1 คา่ความเท่ียงตรงดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
หาค่าความเท่ียงตรงเชิงพินิจรายข้อมูลใช้สูตร IOC ค่าตั้งแต่ .05 โดยใช้สูตร 

ดงันี ้(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543) 

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑁
 

เม่ือ 𝐼𝑂𝐶 คือ  ดชันีความสอดคลอ้ง 
∑𝑅 คือ  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

𝑅 คือ  คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

𝑁 คือ  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

7.2 คา่มชัฌิมเลขคณิตหรือคา่เฉล่ียเลขคณิต (�̅�) ของคะแนน 
หาค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนนของผลการประเมินทักษะของนักเรียน เรื่อง 

องคป์ระกอบศลิป์ โดยใชส้ตูร ดงันี ้(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538) 
7.2.1 การหาคา่เฉล่ีย (Mean) ของคะแนน 

�̅� =
∑𝑥

𝑛
 

เม่ือ  �̅�     คือ  แทนคา่เฉล่ีย 

∑𝑥 คือ  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

𝑛 คือ  จ านวนสถิตใินกลุม่ตวัอยา่ง 
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7.2.2 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

𝑡 =
∑𝐷

√
𝑁∑𝑥2 − (∑𝑥2)

𝑁(𝑁 − 1)

 

เม่ือ  𝑠   คือ  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 
(∑𝑥2)  คือ  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
∑𝑥2   คือ  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
𝑁   คือ  จ านวนนกัเรียน 

7.3 เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคะแนนเฉล่ียของคะแนน ของผลการประเมิน
ทกัษะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ โดยใช ้t-Test แบบ Dependent (กาญจนา วฒันาย,ุ 2548, น. 96-97) 

𝑡 =
∑𝐷

√𝑁∑𝐷2 − (∑𝐷2)
𝑁 − 1

 

เม่ือ 𝐷   คือ  ความแตกต่างของคะแนนครั้ง ท่ี  1 และครั้งท่ี  2 ของ
นกัเรียนแตล่ะคน 

𝑡   คือ  การทดสอบความแตกตา่งของคะแนนครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 
∑𝐷   คือ  ผลรวมของความแตกตา่งของคะแนนครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 

ของนกัเรียนทกุคน 
𝐷2   คือ  ความแตกต่างของคะแนนครั้ง ท่ี  1 และครั้งท่ี  2 ของ

นกัเรียนแตล่ะคนยกก าลงัสอง 
∑𝐷2   คือ  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 

ของนกัเรียนแตล่ะคนยกก าลงัสอง 
(∑𝐷2) คือ  ผลรวมของความแตกตา่งของคะแนนครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 

ของนกัเรียนแตล่ะคนยกก าลงัสอง 
𝑁∑𝐷2 คือ  จ านวนนกัเรียนคณูผลรวมของความแตกตา่งของคะแนน

ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ของนกัเรียนแตล่ะคนยกก าลงัสอง 
𝑁 − 1 คือ  จ านวนคู ่(ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2) หรือจ านวนนกัเรียนทัง้หมด

ลบดว้ย 1 
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ตาราง 2 แผนผงัสรุปขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัการพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะ  เรื่ององคป์ระกอบ
ศลิป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ข้ันตอนการวจัิย วธีิการด าเนินงาน ผลทีไ่ด้รับ 
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษา และพัฒนา 
1. ชดุกิจกรรม เรือ่งองคป์ระกอบศิลป์ 

 

 

ขัน้ตอนที่ 2 ชุดการจัดการเรียนรู้ 
1. ชุดกิจกรรม 

1.1 แผนการสอน 
1.2 ใบความรู ้

2. แบบวัดความรู้ความเข้าใจ 
2.1 แบบทดสอบ 

  

ขัน้ตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพ 
1. เครือ่งมือตรวจสอบคณุภาพ 
ชดุกิจกรรมศิลปะ (คา่ IOC) 

  

ขัน้ตอนที่ 4 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  

 

 

ขัน้ตอนที่ 5 วิเคราะหผ์ลการทดลอง   

แนวทางในการจดัท าชดุกิจกรรม 
ศิลปะและแบบวดัความรูค้วาม
เขา้ใจ เรือ่งองคป์ระกอบศิลป์ ศกึษาแนวคิดงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

เรือ่งองคป์ระกอบศิลป์ 

ศกึษาทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งในการจดัท าชดุ
กิจกรรมศิลปะ เรือ่งองคป์ระกอบศิลป์ 

ก าหนดเนือ้หา ที่ใชใ้นการจดัท าชดุ
กิจกรรม และแบบวดัความรูค้วาม
เขา้ใจ เรือ่งองคป์ระกอบศิลป์ 

ออกแบบและจดัท าชดุกิจกรรม
ศิลปะ และแบบวดัความรูค้วาม
เขา้ใจเรือ่งองคป์ระกอบศิลป์ 

องคป์ระกอบชดุกิจกรรม  
การจดัการเรยีนรู ้

ชดุกิจกรรมศิลปะ  
เรือ่ง องคป์ระกอบศิลป์ (ฉบบัรา่ง) 

การศกึษาคณุภาพชดุกิจกรรมศิลปะ 

หาคา่ IOC แกไ้ข 

1. ชดุกิจกรรมศิลปะ 
2. แบบสอบถามความพงึพอใจ 

วิเคราะห ์/ สรุป ผลการวิเคราะห/์ผลการวิจยั 

ทดสอบก่อน 
การทดลอง 

ด าเนินการ
ทดลองกบั 
กลุม่ตวัอยา่ง 

1. ผลการด าเนินการทดลอง 
2. ขอ้มลูระดบัความพงึพอใจ 

ทดสอบหลงั 
การทดลองและ
น าคะแนนไป
วิเคราะหผ์ล 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

การวิจยั เรื่อง การพฒันาชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ
การเรียนศิลปะ วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี ้ (1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง 
องคป์ระกอบศิลป์เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ (2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชช้ดุกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการ
เรียนศิลปะ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบ
ศิลป์เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิเคราะหข์อ้มูลซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน 
ตามล าดบั คือ 

ตอนท่ี 1 การหาประสิทธิภาพชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้ง 
ทกัษะการเรียนศลิปะ  

ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะ 
เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ  

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อ ง 
องคป์ระกอบศลิป์เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ 

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเรียนศิลปะ 

ตาราง 3 ผลการหาคา่ประสิทธิภาพชดุกิจกรรมศลิปะ เรื่ององคป์ระกอบศลิป์ 

รายการ ค่าเฉล่ีย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับคุณภาพ 

1. สาระส าคัญ 
1.1 มีความถกูตอ้ง 0.9 0.7 มาก 
1.2 มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 0.9 0.7 มาก 
1.3 มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 0.9 0.7 มาก 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

รายการ ค่าเฉล่ีย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับคุณภาพ 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2.1 สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 0.5 0.50 มาก 

2.2 สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 1.4 0.90 มากท่ีสดุ 
2.3 สามารถวดัผลและประเมินผลได ้ 0.5 0.50 มาก 

3. เนือ้หา 
3.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 1.4 0.90 มากท่ีสดุ 
3.2 มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 0.9 0.70 มาก 
3.3 เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน 1.4 0.90 มากท่ีสดุ 
3.4 เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของผูเ้รียน 0.9 0.70 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 0.9 0.90 มาก 
4.2 สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 1.4 0.90 มากท่ีสดุ 
4.3 เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน 1.4 0.90 มากท่ีสดุ 
4.4 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการใชส่ื้อ 1.4 0.90 มากท่ีสดุ 

5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
5.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 1.4 0.90 มากท่ีสดุ 
5.2 เรา้ความสนใจของผูเ้รียน 0.9 0.70 มาก 
5.3 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการใชส่ื้อ 0.9 0.70 มาก 

6. การวัดผลและประเมินผล 
6.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 1.4 0.90 มากท่ีสดุ 
6.2 สามารถวดัผลและประเมินผลได ้ 0.5 0.50 มาก 
6.3 ใชเ้ครื่องมือวดัผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 0.9 0.70 มาก 

รวม 14.66 0.23 มาก 
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จากตารางผลการหาค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือ
เสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ ในดา้นสาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู ้เนือ้หากิจกรรมการ
เรียนรู ้และการวดัผลและประเมินผล ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเห็นวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ือง
องคป์ระกอบศิลป์ เพือ่เสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ 

ตาราง 4 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ือง
องคป์ระกอบศลิป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ 

ล าดับที ่ คะแนนเตม็ ก่อนเรยีน หลังเรียน 
1 30 6 27 

2 30 11 28 

3 30 12 30 

4 30 9 28 

5 30 10 28 

6 30 12 29 

7 30 8 28 

8 30 10 28 

9 30 8 27 

10 30 11 29 

11 30 7 29 

12 30 10 28 

13 30 13 30 

14 30 12 28 

15 30 10 29 

16 30 11 28 

17 30 13 30 

18 30 7 28 

19 30 11 30 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดับที ่ คะแนนเตม็ ก่อนเรียน หลังเรียน 
20 30 9 29 

21 30 10 28 

22 30 14 27 

23 30 15 30 

24 30 10 28 

25 30 13 29 

26 30 8 27 

27 30 10 28 

28 30 12 29 

29 30 9 27 

30 30 11 28 

ตาราง 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดบันัยส าคัญทางสถิติ ในการใชชุ้ดกิจกรรม
ศลิปะ เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ  

รายการ 
จ านวน  
(N) 

ค่าเฉล่ีย  

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
(S.D.) 

t-test 

ก่อนเรียน 30 10.4 2.14 
19.51 

หลงัเรียน 30 28.4 0.96 

 
จากตาราง แสดงให้เห็นคะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย ( ) 10.4 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน ค่าเฉล่ีย ( ) 28.4 และ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรียน
เทา่กบั 2.14 และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลงัเรียนเทา่กบั 0.96 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่านกัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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ตาราง 6 แบบวิเคราะหผ์ลงานทัศนศิลป์ของนกัเรียน เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ โดยใชชุ้ดกิจกรรม
ศลิปะ 

ผลงานนักเรียน วิเคราะหผ์ลงานทศันศิลป์ 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 1 

ช่ือผลงาน - เจา้หญิงดอกไม ้
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีรูปแบบท่ีแปลก
ใหมน่่าสนใจ แสดงความรูส้กึภาพดอกไมไ้ดด้ี 
ดา้นความประณีตสวยงาม – มีรายละเอียด
สวยงาม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีการ
แสดงออกของลายเสน้ท่ีเป็นรูปธรรม น า้หนกั
ภาพยงัไมช่ดัเจน 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 2 

ช่ือผลงาน - หมาเหงา 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีรูปแบบท่ี 
แปลกใหม ่
ดา้นความประณีตสวยงาม – ท างานยงัไม่
ประณีต 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีลายเสน้
หลากหลาย แตย่งัยงัขาดการลงน า้หนกัแสงเงา
ของภาพ ท าใหภ้าพดไูมเ่รียบรอ้ย 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 3 

ช่ือผลงาน – Hi5 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– ภาพดนู่าสนใจ มี
รูปทรงท่ีไมเ่หมือนใคร รูปแบบกึ่งนามธรรม 
ดา้นความประณีตสวยงาม – ภาพดมูีมิติ  
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – รูปแบบ 
ดไูมน่่าเบ่ือ มีลายเสน้ท่ีหลากหลายน่าสนใจ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ผลงานนักเรียน วิเคราะหผ์ลงานทศันศิลป์ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 4 

ช่ือผลงาน – ตลอดไป 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีรูปแบบอิสระ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – ภาพดมูีมิติ 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – น่าสนใจ 
แตอ่งคป์ระกอบยงัไมค่รบถว้นเท่าท่ีควร 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 5 

ช่ือผลงาน – ใบไม ้
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีการแสดงออกของ
รูปรา่ง รูปทรงท่ีหลากหลาย 
ดา้นความประณีตสวยงาม – มีน า้หนกัขาว  
เทา ด า 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีความ
เป็นเอกภาพ ดมูีมิติน่าสนใจ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 6 

ช่ือผลงาน – ฝัน 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– การออกแบบ 
แปลกใหม ่
ดา้นความประณีตสวยงาม – มีการแสดงออก
ลวดลายของเสน้ผมท่ีหลากหลาย 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – ภาพมี
จดุเดน่ ลวดลายเสน้อิสระ แตย่งัขาดการลง
น า้หนกัแสงเงา 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ผลงานนักเรียน วิเคราะหผ์ลงานทศันศิลป์ 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 7 

ช่ือผลงาน – ดิน น า้ ลม ไฟ 

ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีการวาดภาพ
การต์นูประกอบ แนวคิดแปลกใหมไ่มซ่  า้ใคร 
ดา้นความประณีตสวยงาม – วาดภาพสวยงาม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีความ
เป็นเอกภาพ  

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 8 

ช่ือผลงาน – ทอ้งฟ้า ทะเล ประภาคาร 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– ภาพมีเรื่องราว
น่าสนใจ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – มีรูปแบบกึ่ง
นามธรรม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีลายเสน้
โคง้เป็นสว่นใหญ่ มีการจดัวางลายเสน้รูปภาพ
เป็นทะเล 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 9 

ช่ือผลงาน – แฟชั่นสไตล ์
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีความโมเดิรน์ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – การออกแบบ
ลวดลายชดุดสูวยงามทนัสมยั ไมน่่าเบ่ือ 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีเทคนิค 
ท่ีน่าสนใจในการออกแบบลวดลายชดุ มีจดุเดน่ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ผลงานนักเรียน วิเคราะหผ์ลงานทศันศิลป์ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 10 

ช่ือผลงาน – ก่อนอรุณรุง่ 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีเรื่องราวเก่ียวกบั
ทะเล 
ดา้นความประณีตสวยงาม – ขาดความตัง้ใจ
ในลายเสน้ ยงัไมเ่รียบรอ้ย 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีความ
น่าสนใจของแสงอาทิตย ์แตย่งัขาดการลง
น า้หนกั ไมม่ีมิต ิ

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 11 

ช่ือผลงาน – บอลลนู 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีลายเสน้น่าสนใจ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – แสดงถงึความ
ตัง้ใจ 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีลายเสน้
ท่ีหลากหลาย แตอ่งคป์ระกอบยงัไมค่รบถว้น 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 12 

ช่ือผลงาน – ทะเล 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– รูปแบบอิสระ 
น่าสนใจ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – ครบถว้น 
สวยงาม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีความ
เป็นเอกภาพ มีจดุเดน่ มีน า้หนกั 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ผลงานนักเรียน วิเคราะหผ์ลงานทศันศิลป์ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 13 

ช่ือผลงาน – วาเลนไทน ์
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– ลายเสน้หลากหลาย 
ดา้นความประณีตสวยงาม – มีเสน้อิสระ 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีความ
สมดลุ จดัวางองคป์ระกอบไดด้ี 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 14 

ช่ือผลงาน - มมุมองศิลปะ 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– ภาพสะทอ้นมมุมอง
ใหม ่
ดา้นความประณีตสวยงาม – เสน้โคง้เป็นหลกั 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – ภาพมี
น า้หนกั ขาวด า น่าสนใจ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 15 

ช่ือผลงาน – การเดินทาง 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีลายเสน้
หลากหลาย 
ดา้นความประณีตสวยงาม – มีความสวยงาม
สมบรูณ ์
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ –  
มีองคป์ระกอบครบถว้น มีเอกเอภาพ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ผลงานนักเรียน วิเคราะหผ์ลงานทศันศิลป์ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 16 

ช่ือผลงาน – เปลี่ยนแปลง 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– เสน้สรา้งสรรค ์
ดา้นความประณีตสวยงาม –  ลายเสน้สวยงาม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – การจดัวาง
ครบถว้น สวยงาม มีเอกภาพ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 17 

ช่ือผลงาน – บิวตี ้
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– ภาพแปลกใหม่
น่าสนใจ 
ด้านความประณีตสวยงาม – ลวดลายบน
ใบหนา้สวยงาม ประณีต 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีจดุเดน่
ความสวยงาม มีคณุค่าทางศิลปะ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 18 

ช่ือผลงาน - Lighthouse 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีลายเสน้ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – ลายเสน้สวยงาม  
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – 
องคป์ระกอบดสูมบรูณ ์มีความงามของ 
เนือ้เรื่อง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ผลงานนักเรียน วิเคราะหผ์ลงานทศันศิลป์ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 19 

ช่ือผลงาน – ธรรมชาติ 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีเสน้อิสระ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – ภาพมีเรื่องราว
สวยงาม เสน้อิสระ 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีเอกภาพ
ของเรื่องราวของธรรมชาติ มีความสมดลุ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 20 

ช่ือผลงาน – สนุทร ี
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– ผลงานสรา้งสรรค ์
ดา้นความประณีตสวยงาม – มีความสวยงาม
ประณีต มีเรื่องราวน่าสนใจ 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ –  
มีสนุทรียภาพการจดัวางภาพไดด้ี สมดลุ  
มีเอกภาพความงาม  

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 21 

ช่ือผลงาน – ดอกไมก้บัแจกนั 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีการลดทอน 
ความจริง 
ดา้นความประณีตสวยงาม – มีความงามของ
น า้หนกั ลายเสน้ 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีรูปแบบ
กึ่งนามธรรม มีเรื่องราวหลากหลายน่าสนใจ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ผลงานนักเรียน วิเคราะหผ์ลงานทศันศิลป์ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 22 

ช่ือผลงาน – แมวเสือ 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีความแปลกใหม ่
ดา้นความประณีตสวยงาม – ภาพสตัวส์วยงาม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ –  
การแสดงออกของภาพดอูบอุน่ น าจดุมาใชใ้น
ภาพ น่าสนใจ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 23 

ช่ือผลงาน – กระตา่ยนอ้ย 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– เหมาะสมและ
น่าสนใจ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – มีความประณีต
สวยงามดนูุ่มนวล 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – การจดัวาง
ภาพน่าสนใจ 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 24 

ช่ือผลงาน – Lavender 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– ภาพดนู่าสนใจ  
มีรูปแบบกึ่งนามธรรม 
ดา้นความประณีตสวยงาม – ลวดลายสวยงาม 
ประณีต 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – 
สนุทรียภาพการจดัวางภาพไดด้ี สมดลุ  
มีเอกภาพความงาม 

  



  49 

ตาราง 6 (ตอ่) 

ผลงานนักเรียน วิเคราะหผ์ลงานทศันศิลป์ 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 25 

ช่ือผลงาน - today 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– ลายเสน้หลากหลาย 
ดา้นความประณีตสวยงาม – ลายเสน้สวยงาม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – ลายเสน้ 
ท่ีหลากหลาย องคป์ระกอบครบถว้น 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 26 

ช่ือผลงาน - แยกไมอ่อก 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีเสน้อิสระ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – การลงน ้าหนัก
ลายเสน้สวยงาม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีความ
สมดลุ กลมกลืน และมีความเป็นเอกภาพ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 27 

ช่ือผลงาน - เรื่องราว 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีแรงบนัดาลใจ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – ลายเสน้สวยงาม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – 
องคป์ระกอบดสูมบรูณ ์มีความงามของ 
เนือ้เรื่อง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ผลงานนักเรียน วิเคราะหผ์ลงานทศันศิลป์ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 28 

ช่ือผลงาน – อดุมสมบรูณ ์

ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– มีรูปแบบท่ีแปลก
ใหมน่่าสนใจ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – รูปแบบกึ่ง
นามธรรม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – การจดัวาง
ภาพน่าสนใจ มีเอกภาพ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 29 

ช่ือผลงาน – ดอกไม ้
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– แนวคิดแปลกใหม ่
ไมซ่  า้ใคร น่าสนใจ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – ลายเสน้สวยงาม 
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ - 
องคป์ระกอบดสูมบรูณ ์มีความงามของภาพ 

ภาพประกอบผลงานคนท่ี 30 

ช่ือผลงาน – นก 
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์– ภาพมีเรื่องราว
น่าสนใจ 
ดา้นความประณีตสวยงาม – มีความเพอ้ฝัน
เหนือธรรมชาต ิ
ดา้นการจดัองคป์ระกอบของภาพ – มีเทคนิค 
ท่ีน่าสนใจในการออกแบบ 
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จากการวิเคราะหพ์บวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความตัง้ใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศลิป์ 
มีการพัฒนาทักษะทางองคป์ระกอบศิลป์ สรา้งงานออกมาไดต้ามจินตนาการท่ีตนเองมีความ  
ช่ืนชอบ และสนใจ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาไดเ้ป็นอย่างดี ครบถ้วนถูกตอ้งตามการจัด
องคป์ระกอบของภาพ 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินแบบวัดความพงึพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ือง องคป์ระกอบ
ศิลป์เพือ่เสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ 

ตาราง 7 ผลการประเมินแบบวดัความพงึพอใจของผูเ้รียน ท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบ
ศลิป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ 

N=30 

ข้อค าถามในการประเมิน �̅� 𝑆. 𝐷. 
ระดับความ 
พงึพอใจ 

ล าดับ 
 

1. เนือ้หาในชดุกิจกรรมศลิปะ มีความชดัเจนอา่น
เขา้ใจง่าย 

4.24 0.48 มาก 4 

2. เนือ้หาสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู ้ 4.21 0.37 มาก 5 

3. ชดุกิจกรรมมีความเหมาะสมในการเขา้สู่
บทเรียน 

3.97 0.55 มาก 9 

4. รูปภาพตวัอยา่งในชดุกิจกรรมชว่ยใหน้กัเรียน
เขา้ใจเนือ้หาไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ 

4.55 0.40 มากท่ีสดุ 2 

5. การจดัล าดบัในเนือ้หา ไม่สบัสน เขา้ใจง่าย  
เป็นล าดบัขัน้ตอน 

4.14 0.83 มาก 7 

6. รูปเลม่ของชดุกิจกรรมรูปภาพและตวัอกัษร
ชดัเจนเขา้ใจง่าย นา่ใช ้

3.97 0.69 มาก 10 

7. ชดุกิจกรรมศลิปะท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจ
ศลิปะมากยิ่งขึน้ 

4.59 0.25 มากท่ีสดุ 1 

8. ชดุกิจกรรมมีความทา้ทายความสามารถของ
นกัเรียน 

4.14 0.35 มาก 6 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
N=30 

ข้อค าถามในการประเมิน �̅� 𝑆. 𝐷. 
ระดับความ 
พงึพอใจ 

ล าดับ 
 

9. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิในชดุกิจกรรมได ้

4.07 0.64 มาก 8 

10. ชดุกิจกรรมสามารถน าไปตอ่ยอดในการสรา้ง
งานอ่ืน ๆ ได ้

4.41 0.53 มาก 3 

รวม 4.22 0.17 มาก  

 
จากตาราง แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จ านวน 30 คน ท่ีมีต่อชุด

กิจกรรมศลิปะ เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมีความพึงพอใจมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 
( ) เท่ากับ 4.22 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.17 นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ใน 3 ล  าดบัแรก คือ 

1) ชดุกิจกรรมศลิปะท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจศลิปะมากย่ิงขึน้ 
2) รูปภาพตวัอยา่งในชดุกิจกรรมชว่ยใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาไดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ 
3) ชดุกิจกรรมสามารถน าไปตอ่ยอดในการสรา้งงานอ่ืน ๆ ได ้

เป็นล าดบัขัน้ตอนโดยมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.59, 4.55และ 4.41 และ มีคา่ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 0.25,  0.40 และ 0.53 ตามล าดบั 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะ 
การเรียนศลิปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีขัน้ตอน และผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียน

ศลิปะ 
2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะ 

เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ 
3. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมศลิปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ 

เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ 

ความส าคัญของการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง 

องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ  ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัทางศิลปะ และมี
ความจ าเป็นท่ีจะส่งผลตอ่การเรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพ และส่งผลดีตอ่ผูเ้รียน สามารถน าความรูท่ี้
ได้รบัไปท าการสรา้งสรรค ์ปรบัปรุงการเรียนรูท้างดา้นศิลปะให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการตลอดจนการน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับการแสดงออกทางศิลปะในโอกาสต่าง ๆ 
ตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ ยานนาเวศ ปีการศกึษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 262 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จ านวน 30 คน โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ปีการศึกษา  2563 ภาคเรียนท่ี 2 จากการเลือกแบบ
เจาะจง เพ่ือประหยดัเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลู และน ามาสรุปผลของการวิจยัไดร้วดเรว็ 
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สมมตฐิานการวิจัย 
ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการ

เรียนศลิปะ มีผลสมัฤทธ์ิสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ชดุกิจกรรมศลิปะ เรื่ององคป์ระกอบศลิป์  
2. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยชดุกิจกรรมศลิปะ 
3. แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการสอนศลิปะ 

การวิเคราะหข้์อมูล 
1. การวิเคราะหห์าประสิทธิภาพการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ท่ีตัง้ไว ้
2. การหาคา่สถิติพืน้ฐานของคะแนนเฉล่ียรอ้ยละท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

จากการเรียนดว้ยชดุกิจกรรมศลิปะ โดยน าไปหาคา่มชัฌิมเลขคณิตหรือคา่เฉล่ียเลขคณิต ( ) และ
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุม่ทดลอง  

3. การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยการทดสอบคา่ทีแบบไม่อิสระ (t – test for 
Dependent Sample)  

4. การวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรม
ศิลปะ ใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปแปลความหมาย
คา่ระดบัตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

สรุปผลการวิจัย 
การพฒันาชดุกิจกรรมศลิปะ สรุปไดด้งันี ้

1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ ท่ีสรา้งขึน้มีประสิทธิภาพการพฒันาตามเกณฑ  ์
ท่ีก าหนดในดา้นสาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู ้เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู ้และ การวัดผล
ประเมินผล ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเห็นวา่อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก 

2. ผลจากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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3. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมีความพึงพอใจมาก โดยมีคา่เฉล่ีย ( ) เทา่กบั 4.22และมีคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทา่กบั 0.17 สรุปไดว้า่ นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้  าการศกึษา การพฒันาชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ 

เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยสามารถอภิปรายผล
การศกึษาไดด้งันี ้

1. ขัน้ตอนการพฒันาชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ
ศิลปะ พบว่าจากการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยหลังเรียนสูงขึน้ 
ตามความมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกับจุดประสงค ์ทางการศึกษาท่ีตัง้ไว้ โดยเลือกเทคนิค
วิธีการสอน แหล่งการเรียนรูท่ี้หลากหลาย เพ่ือเป็นการพัฒนาตามศักยภาพนักเรียนน าไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาศิลปะเป็นวิชา ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการฝึกฝน ใส่ใจ  
หาความรูท้างศิลปะ มีสุนทรียภาพ ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค ์เพิ่มความมั่นใจในตวัเอง พฒันา
ทกัษะแกปั้ญหา ฝึกสมาธิ ความรบัผิดชอบ และความฉลาดทางอารมณ ์เพ่ือใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา
ทั้งดา้นการศึกษา อารมณ์ สังคม และจินตนาการดังท่ี  ทิศนา แขมมณี (2534) ไดก้ล่าวว่า ชุด
กิจกรรมจะตอ้งน าองคป์ระกอบต่าง ๆ มาจดัวาง โดยเนือ้หาในหลกัสตูรกับกิจกรรมมาบูรณาการ
เข้าดว้ยกันอย่างเป็นระบบตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนท่ีมีความหลากหลายมีความ
ชัดเจนในรายละเอียด มีลักษณะส าเร็จรูปในตัว นักเรียนสามารถเรียนรูแ้ละฝึกทักษะจากชุด
กิจกรรมศลิปะได ้ เขา้กนักบัวิรยิะ ฤาชยัพาณิชย ์(2558) ท่ีวา่การสอนท่ีมีความสรรคส์รา้งเป็นฐาน
หมายถึงการสอนแบบสรา้งสรรคพ์ฒันามาจากการสอนท่ีใชปั้ญหามาเป็นตวัตัง้ แนวคิดสรา้งสรรค์
มาพฒันาโดยใชค้วามคิดทฤษฎีเอ็ดเวิรด์เดอโบโน  เป็นการน าทฤษฎีความคิดสรา้งสรรคม์าสรา้ง
รูปแบบการเรียนแบบใหม่ท่ีเรียกว่าการสอนแบบสรา้งสรรคเ์ป็นฐาน creative based Learning
และสอดคลอ้งกบัการสอนแบบทนัสมยัและเทคนิควิธีสอนแนวใหม่ของ ขณัธช์ยั อธิเกียรติ (2558) 
เป็นการน าแนวคดิวิธีการกระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มาใชใ้นพฒันาการเรียนรู ้แกปั้ญหา
ไดต้รงตามเป้าหมายของหลักสูตร ช่วยให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ สามารถสรา้งความคิด  
ขอ้ค าถาม แกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเรว็ ท าใหผู้เ้รียนมีความมมุานะกระตือรือรน้ในการเรียน 

แสดงใหเ้ห็นว่าผูว้ิจยัสามารถสรา้งชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ ท าให้
นกัเรียนมีทกัษะสามารถคิดและวิเคราะหอ์งคป์ระกอบศิลป์ ท าใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถ
ทางศิลปะอย่างอิสระจากความคิดสรา้งสรรคข์องตนเองสูก่ารสรา้งผลงานศิลปะท่ีสวยงาม ผูเ้รียน
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ไดค้วามรู ้และไดป้ฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนเป็นไปตามแบบแผนกระบวนการท่ีวางไว ้ท าให้เกิด
ทกัษะ พฒันาการ ความรูค้วามเขา้ใจ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ โดยระหว่างการเรียนรูไ้ดเ้ปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนไดฝึ้กฝนปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ ไดถู้กตอ้งจนเกิดความคล่องแคล่ว 
ช  านาญ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาไดเ้ป็นอย่างดี ตามท่ีตนเองช่ืนชอบ สนใจ ครบถว้นตาม
หลกัการจดัองคป์ระกอบของภาพ สง่ผลใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนศลิปะท่ีดีขึน้ 

2. จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน โดยใชช้ดุกิจกรรมศิลปะ เร่ือง องคป์ระกอบ
ศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ แสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้สอดคลอ้งกับ พชัรี 
เมฆสมุทร (2557) การวาดภาพสิ่งแวดล้อม   เกิดจากการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศิลปะท่ีมี
ความคิดสรา้งสรรค์ ให้ผู้เรียนมีความช านาญ ในการวาดภาพจากความนึกคิดท่ีสรา้งขึน้ดว้ย
ตนเองไดอ้ย่างถูกต้อง วาดภาพไดอ้ย่างความสนุกสนานจากการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า
ผลสมัฤทธ์ิทางความคิด จินตนาการของนกัเรียน หลงัจากฝึกดว้ยแบบฝึก ซึ่งมีคะแนนสูงขึน้กว่า
ก่อนใชแ้บบฝึกทกัษะ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sencibaught (2016) ท่ีอธิบายว่าการเรียนรูแ้บบ
การรว่มมือชว่ยพฒันาดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีบกพรอ่งทางการเรียนรูไ้ด ้

ดังนั้น การท่ีผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเป็นเพราะใช้ชุด
กิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ ตรงกับความสนใจของนักเรียนท่ีต้องการเรียนรูผ้่าน
โครงสรา้งทางดา้นทฤษฎี และการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนือ้หาท่ี
เขา้ใจง่าย เหมาะสมชัดเจน ผูเ้รียนมีความพัฒนาอย่างเห็นไดช้ัด ดงันัน้ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง
องคป์ระกอบศิลป์ จึงมีความจ าเป็นในการเสริมสรา้งทกัษะการเรียนต่อนกัเรียน และมีประโยชน์
ตอ่วิชาศลิปะ 

3. ดา้นความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์  เพ่ือ
เสริมสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ จากการศกึษาความพึงพอใจของผูเ้รียนพบว่า ความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการเรียน  
โดยรวมอยู่ในระดบัมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.22 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.17 สรุปได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยความ 
พึงพอใจใน 3 ล  าดบัแรก คือ 1) ชุดกิจกรรมศิลปะท าให้นักเรียนมีความเขา้ใจศิลปะมาก อยู่ใน
ระดบัมีความพึงพอใจมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.59 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.25 2) รูปภาพตวัอย่างในชุดกิจกรรมช่วยใหน้ักเรียนเขา้ใจเนือ้หาไดช้ัดเจนมาก
ยิ่งขึน้ อยู่ในระดบัมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ีย ( ) เท่ากบั 4.55 และมีคา่สว่นเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.40 3) ชดุกิจกรรมสามารถน าไปตอ่ยอดในการสรา้งงานอ่ืน ๆ ได ้อยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 4.41 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.53 ตามล าดบั โดยสอดคลอ้งกบั กรวรรณ (2558, น. 145) ในการสรา้งสรรคง์าน
ศลิปะ การน าความรูเ้บือ้งตน้มาใชท้างศิลปะก็มีจ าเป็น รวมไปถึงการน าทศันธาต ุและหลกัการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ มาใช้เป็นความรูเ้บือ้งตน้ในงานศิลปะ ดังท่ี อติยศ สรรคบุรานุรกัศ ์(2559,  
น. 65) ไดก้ล่าวไวว้่าสิ่งส าคญัของการจดัการเรียนการสอน โดยใชศ้ิลปะเป็นฐานเป็นหวัใจส าคญั
ของความคิดสรา้งสรรค ์อนัน าไปสู่การคิดคน้นวตักรรมใหม่ สามารถน าไปปรบัใชส้่งเสริมไดท้ัง้
วงการธุรกิจ และวงการศึกษา ซึ่งสามารถส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหผู้เ้รียนท่ีจะเสริมสรา้งการ
คิดคน้นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการเช่ือมโยงทางศิลปะ และ ตรงกบัค ากล่าว ณฏัฐกาญจน ์
อนันทราวัน (2559) การใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ มาเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรูศ้ิลปะ เป็นการใหแ้รงเสริมเพ่ือกระตุน้การพฒันาการดา้นการเรียนรู้ และ สรา้งสรรคผ์ลงาน
ศลิปะดว้ยตนเองโดยครูเป็นผูช้ว่ยเหลือ และจดัการเรียนรู ้

ทัง้นี ้เพราะไดร้บัการพฒันาอย่างเป็นระบบ การพฒันาการเรียนการสอนนัน้มีความ
น่าสนใจในชุดกิจกรรม เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ เม่ือผูเ้รียนได้
ท าการศกึษา และปฎิบตัิตามค าชีแ้จง จะเห็นไดว้่า ความรูใ้นชุดกิจกรรมนัน้ มีการอธิบายเนือ้หา 
ล าดบัขัน้ตอน พรอ้มรูปภาพ ตวัอย่างประกอบในบทเรียน ท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษา ท าความเขา้ใจ
ไดง้่าย ในแตล่ะบทเรียนของทกุกิจกรรมการเรียนรู ้

ข้อเสนอแนะ 
จากการพฒันาชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียน

ศิลปะ จากการวิจยัไปแลว้นัน้ ผูว้ิจัยไดเ้สนอแนวคิด และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับผลการวิจยัครัง้นี ้
เป็น 2 ประการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้สอนควรท าความเข้าใจ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เนือ้หาการปฏิบัติงานอย่าง

ละเอียด เพ่ือน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงตามวตัถปุระสงค ์
2. ควรใหโ้อกาสนกัเรียนทกุคน ไดมี้สว่นรว่มกบัการท ากิจกรรม ไดแ้ลกเปล่ียนความรู ้

และความคิดระหว่างเพ่ือนในห้องเรียน ควรให้นักเรียนได้น าเสนอความคิดเห็นของตนเอง 
เพราะว่าการน าเสนอความคิดเห็น จะสรา้งความกลา้แสดงออก ความภูมิใจ และแรงบนัดาลใจ 
ในการท าผลงานครัง้ตอ่ไป 
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3. ผูส้อนควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนรู้ ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูศ้ิลปะดงักล่าว 
ใหม้ากขึน้ เพ่ือฝึกฝนใหเ้กิดทกัษะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใหม้ากท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป ส าหรบัผูท่ี้สนใจในการพฒันาชดุกิจกรรม

ศลิปะ เรื่ององคป์ระกอบศลิป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะดงันี ้
1. ควรมีการวิจยัชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ

การเรียนศิลปะอย่างต่อเน่ือง โดยมีการเผยแพรสู่่การส่ือสารสารสนเทศ ระบบออนไลนใ์นรูปแบบ
ตา่ง ๆ เพ่ือเป็นประโยชนท์างการศกึษากบัผูส้นใจ  

2. ควรมีการวิจยัใน เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ
อยา่งหลากหลายรูปแบบ 

3. ควรน าชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ ไปประยุกตใ์ชก้ับการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ในเนือ้หาสาระอ่ืน ๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรูแ้ก่นกัเรียน 
ใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ 
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ภาคผนวก



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
รายนามผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ 

(ตรวจสอบเคร่ืองมือ) 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ  
(ตรวจสอบเคร่ืองมือ) 

การพฒันาชดุกิจกรรมศลิปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ 
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

1. ชื่อ อาจารยสุ์ชาต ิ ทองสิมา 
สถานท่ีท างาน คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
วฒุิการศกึษา 

- ค.ม. (ศลิปศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- กศ.บ. (ศลิปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณห์รือความช านาญ 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศลิปศกึษา คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
2. ชื่อ ครูไกรเวท  หาญกลับ 

สถานท่ีท างาน โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 
วฒุิการศกึษา 

- ศป บ. (ศลิปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
- กศ.ม. (ศลิปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
- ค.ม. (การบรหิารการศกึษา) มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

ประสบการณห์รือความช านาญ 
ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พฒันาการ 
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3. นางสาวสุรัชสานุ ์ รัตนวรรณ 
สถานท่ีท างาน โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
วฒุิการศกึษา 

- ศ.ม. (ทศันศลิปศกึษา) มหาวิทยาลยัศลิปากร 
- กศ.บ. (ศลิปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ประสบการณห์รือความช านาญ 
ครูช านาญการ กลุม่สาระการเรียนรูศ้ลิปะ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ  

หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพือ่วิจัย  
และหนังสือการรับรองจริยธรรมพจิารณาโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์

  



  67 

 
  



  68 

 
  



  69 

 
  



  70 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
แบบประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
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แบบประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. แบบประเมินคา่ดชันีสอดคลอ้ง (IOC) ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู ้โดย
ใชชุ้ดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ ส าหรบันกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

2. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ชุดกิจกรรม
ศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ  ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

3. แบบประเมินคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจ ชดุกิจกรรม
ศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ 

ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที ่3 

ค าชีแ้จง ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญโปรดพิจารณา และใหค้ะแนนความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององค์ประกอบศิลป์ ส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แต่ละขอ้ว่ามีความถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ เม่ือพิจารณาแลว้ใหใ้ส่
เครื่องหมาย (/) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพรอ้มเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ในการ
น าไปพิจารณาปรบัปรุงตอ่ไป โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้

   เม่ือแนใ่จวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง      ใหค้ะแนน  +1 

   เม่ือไมแ่นใ่จวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน    0 

   เม่ือแนใ่จวา่ไมเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   -1 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

+1 0 -1 
1. สาระส าคัญ    
    1.1 มีความถกูตอ้ง    
    1.2 มีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน    
    1.3 มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย    

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้    
    2.1 สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั    
    2.2 สอดคลอ้งกบัเนือ้หา    
    2.3 สามารถวดัผลและประเมินผลได ้    

3. เนือ้หา    
    3.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้    
    3.2 มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย    
    3.3 เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน    
    3.4 เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของผูเ้รียน    
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

+1 0 -1 
4. กิจกรรมการเรียนรู้    
    4.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้    
    4.2 สอดคลอ้งกบัเนือ้หา    
    4.3 เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน    
    4.4 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการใชส่ื้อ    
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้    
    5.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้    
    5.2 เรา้ความสนใจของผูเ้รียน    
    5.3 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการใชส่ื้อ    
6. การวัดผลและประเมินผล    
    6.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้    
    6.2 สามารถวดัผลและประเมินผลได ้    
    6.3 ใชเ้ครื่องมือวดัผลไดอ้ยา่งเหมาะสม    

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงช่ือ ..................................................ผูเ้ช่ียวชาญ 

(.............................................) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพือ่เสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ  

ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ค าชี้แจง ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญโปรดพิจารณา และใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 แต่ละข้อว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่ 
เม่ือพิจารณาแลว้ใหใ้ส่เครื่องหมาย (/) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพรอ้มเขียนขอ้เสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน ์ในการน าไปพิจารณาปรบัปรุงตอ่ไป โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้

   เม่ือแนใ่จวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง      ใหค้ะแนน  +1 

   เม่ือไมแ่นใ่จวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน     0 

   เม่ือแนใ่จวา่ไมเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   -1 

ข้อค าถาม 
ความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ 

ระดับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1. การจดัวางผลงานสว่นตา่ง ๆ รวมกนัเป็น
หนึ่งกลุม่กอ้นกลมกลืน เรียกลกัษณะการท า
ชนิดนีว้า่อะไร 
ก. สว่นประกอบ 
ข. องคป์ระกอบศลิป์ 
ค. สว่นของสดัสว่น 
ง. การประสมประสาน 

องคป์ระกอบศลิป์ 
(COMPOSITION) 

    

2. ขอ้ใดเป็นการจดัองคป์ระกอบผลงาน
ศลิปะ 
ก. บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั  เครื่องนุง่หม่ 
เครื่องประดบั 
ข. ภเูขา  ล าธาร  แม่น า้  ทอ้งฟ้า 
ค. มนษุย ์  ท่ีอยูอ่าศยั  รูปป้ันแกะสลกั 
ง. ทิวทศัน ์  ภาพวาด   รูปหลอ่ 

องคป์ระกอบศลิป์ 
(COMPOSITION) 

    

      



  76 

ข้อค าถาม 
ความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ 

ระดับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
3. นกัเรียนจะใชก้ฎรองของความเป็น
เอกภาพสรา้งผลงานทศันศลิป์ไดอ้ยา่งไร 
ก. สรา้งผลงานใหก้ลมกลืนกนั 
ข. ใชต้วักลางเช่ือมสิ่งท่ีตรงขา้มเขา้ดว้ยกนั 
ค. สรา้งผลงานใหมี้จดุเดน่หรือจดุสนใจ 
ง. น าสิ่งท่ีมีความขดัแยง้มาอยูด่ว้ยกนั 

จดุเดน่ 
(Dominance) 

    

4. ขอ้ใดตอ่ไปนี ้ไมใ่ช ่การจดัองคป์ระกอบ
ศลิป์  
ก. เอกภาพ (Unity) 
ข. ความเหมาะสม (Suitability) 
ค. ความกลมกลืน (Harmony) 
ง. จดุเดน่ (Dominance) 

องคป์ระกอบศลิป์ 
(COMPOSITION) 

    

5.ขอ้ใดตอ่ไปนี ้หมายถึง องคป์ระกอบศลิป์ 
ก. แสง เงา (Shadow) 
ข. รูปรา่ง รูปทรง (Shape) 
ค. ความสมดลุ หรือ ดลุยภาพ (Balance) 
ง. พืน้ผิว (Surface) 

ความสมดลุ 
(Balance) 

    

6. ขอ้ใดไมใ่ชข่อ้ควรค านงึถึงการจดั
องคป์ระกอบศลิป์ 
ก. สดัสว่น (Proportion) 
ข. ความสมดลุ (Balance) 
ค. ส่ือผสม (Mixed media) 
ง. จงัหวะ (Rhythm) 

องคป์ระกอบศลิป์ 
(COMPOSITION) 

    

7. ภาพท่ีมีลกัษณะทัง้สองขา้งเทา่กนั มี
ขนาดสดัสว่นเท่ากนัตรงกบัหลกัการ จดั
องคป์ระกอบศลิป์ในขอ้ใด 
ก. ความกลมกลืน (Harmony) 
ข. ความเทา่เทียม (Equality) 
ค. ความสมดลุ (Balance) 
ง. ความขดัแยง้ (Contrast) 

ความสมดลุ 
(Balance) 
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ข้อค าถาม 
ความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ 

ระดับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
8. การสมดลุตามความรูส้ึกในการจดั
องคป์ระกอบโดยทั่วไปหมายถึงอะไร 
ก. ดา้นขวาเป็นรูปผูช้ายนอน - ดา้นซา้ยเป็น
รูปผูห้ญิงนั่ง 
ข. ดา้นขวาเป็นรูปแจกนั - ดา้นซา้ยเป็นขวด
ขนาดเท่ากนั 
ค. ดา้นขวาเป็นรูปแมวนอน 3 ตวั - ดา้นซา้ย
เป็นรูปไก่ 1 ตวั 
ง. ดา้นขวาเป็นรูปพดัลมตัง้โต๊ะ - ดา้นซา้ย
เป็นพดัลมเพดาน 

ความสมดลุ 
(Balance) 

    

9. สมดลุ (Balance) แบง่ออกไดท้ัง้หมดก่ี
ประเภท 
ก. 5 ประเภท 
ข. 4 ประเภท 
ค. 3 ประเภท  
ง. 2 ประเภท 

ความสมดลุ 
(Balance) 

    

10. ภาพดงัตอ่ไปนีเ้ป็นการจดัองคป์ระกอบ
ความสมดลุแบบใด 

 
ก. ความสมดลุสองขา้งเทา่กนั 
ข. ความสมดลุสองขา้งไมเ่ทา่กนั 
ค. ความสมดลุขดัแยง้กนั 
ง. ไมมี่ขอ้ถกู 

ความสมดลุ 
(Balance) 
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ข้อค าถาม 
ความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ 

ระดับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
11. ขอ้ใดคือลกัษณะของเอกภาพ (Unity) 
ในงานทศันศลิป์ 
ก. การจดัภาพใหเ้กิดความสมัพนัธใ์หมี้
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัไมก่ระจดั
กระจาย 
ข. การจดัภาพใหส้มดลุกนัและสรา้งความ
ประสานกลมกลืน 
ค. การสรา้งสรรคผ์ลงานใหมี้ขนาดสดัสว่นท่ี
แตกตา่งกนั 
ง. การสรา้งสรรคผ์ลงานใหมี้ความเดน่ชดั
ท่ีสดุเกิดความนา่สนใจ 

เอกภาพ (Unity)     

12. การออกแบบผลงานทศันศลิป์ใหมี้
เอกภาพ (Unity) จะสง่ผลอย่างไร 
ก. ผลงานมีความสมบรูณด์งึดดูความสนใจ 
ข. ผลงานมีความแปลกกว่าของผูอ่ื้น 
ค. ผลงานมีความมั่นคงแข็งแรง 
ง. ผลงานมีความทนัสมยั 

เอกภาพ (Unity)     

13. การสรา้งขนาดของรูปทรงเหมาะสมกบั
พืน้ท่ีตรงกบัองคป์ระกอบศลิป์ในขอ้ใด 
ก. ความสมดลุแบบอสมมาตร (Balance) 
ข. การประสาน (Synchronization) 
ค. ความเดน่ (Dominance) 
ง. สดัสว่น (Proportion) 

สดัสว่น 
(Proportion) 

    

14. ขนาดและสดัสว่น (Proportion)  
จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือเกิดสิ่งใด 
ก. จินตนาการถึงขนาด และสดัสว่น 
ข. การเปรียบเทียบของขนาดและสดัสว่น 
ค. คดิและค านวณขนาดและสดัสว่น 
ง. การเจรญิเตบิโต 

สดัสว่น 
(Proportion) 
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ข้อค าถาม 
ความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ 

ระดับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
15. ภาพดงัตอ่ไปนีเ้ป็นการจดัองคป์ระกอบ
แบบใด 

 
ก. ความขดัแยง้ (Contrast) 
ข. ความสมดลุ (Balance) 
ค. ขนาดสดัสว่น (Proportion) 
ง. จงัหวะ (Rhythm) 

จงัหวะ (Rhythm)     

16. ขอ้ใด หมายถึง จงัหวะ (Rhythm) ของ
ภาพ 
ก. การใสเ่สน้บรรทดัในภาพ 
ข. การวาดโนต้ดนตรีในภาพ 
ค. การเคาะจงัหวะในภาพ  
ง. การจดัวางองคป์ระกอบภาพ 

จงัหวะ (Rhythm)     

17.ลกัษณะจงัหวะ (Rhythm) การซ า้ของ
รูปทรงในขอ้ใดใหค้วามรูส้กึเคล่ือนไหว 
ก. 

 

ข. 

 
  

ค. 

 

ง. 

  

จงัหวะ (Rhythm)     
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ข้อค าถาม 
ความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ 

ระดับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
18. การจดัจงัหวะ (Rhythm) แบบสลบัไป
มา มีลกัษณะอยา่งไร 
ก. จดัสงูบา้ง ต ่าบา้ง 
ข. จากผิวเรียบไปผิวหยาบ 
ค. จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ 
ง. การสีออ่นไปสีเข็ม 

จงัหวะ (Rhythm)     

19. จากรูปภาพท่ีก าหนดใหข้อ้ใดไมมี่
ลกัษณะของการซ า้ (Repetition) 
ก. 

 

ข. 

 
  

ค. 

 

ง. 

  

การซ า้ 
(Repetition) 

    

20.ภาพท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั สีใกลเ้คียงกนั 
น ามาจดัรวมกนัตรงกบัหลกัการ จดั
องคป์ระกอบศลิป์ในขอ้ใด 
ก. ความกลมกลืน (Harmony) 
ข. ความเทา่เทียม (Equality) 
ค. ความเสมอภาค (Equality) 
ง. ความคลา้ยคลงึ (Analogy) 

ความกลมกลืน 
(Harmony) 
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ข้อค าถาม 
ความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ 

ระดับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
21. ภาพในขอ้ใดใหค้วามรูส้ึกกลมกลืน 
(Harmony) ชดัเจนนอ้ยท่ีสดุ 
ก. 

 

ข. 

 
  

ค. 

 

ง. 

  

ความกลมกลืน 
(Harmony) 

    

22. ภาพท่ีมีความขดัแยง้กนั ขาดความ
กลมกลืนภายในภาพ แตท่ าใหภ้าพดู
นา่สนใจ ตรงกบัหลกัการจดัองคป์ระกอบ
ศลิป์ในขอ้ใด 
ก. ลกัษณะตรงขา้ม 
ข. การตดักนั 
ค. ความขดัแยง้ 
ง. ลดความกลมกลืน 

ความขดัแยง้ 
(Contrast) 

    

23. ความขดัแยง้ (Contrast) ในภาพคือ
อะไร 

 
ก. กา้นพรกิหยวก 
ข. พรกิหยวก 

ความขดัแยง้ 
(Contrast) 
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ข้อค าถาม 
ความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ 

ระดับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
ค. กา้นแอปเป้ิล 
ง. แอปเป้ิล 
24. ความขดัแยง้ (Contrast) แบง่ออก
ทัง้หมดมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 
ก. 5 ประเภท ขดัแยง้ดว้ยรูปทรง/ขดัแยง้
ดว้ยขนาด/ขดัแยง้ดว้ยเสน้/ขดัแยง้ดว้ยผิว/
ขดัแยง้ดว้ยสี 
ข. 5 ประเภท ขดัแยง้ดว้ยรูปรา่ง/ขดัแยง้ดว้ย
สี/ขดัแยง้ดว้ยเสน้/ขดัแยง้ดว้ยผิว/ขดัแยง้
ดว้ยเอกภาพ 
ค. 4 ประเภท ขดัแยง้ดว้ยรูปทรง / ขดัแยง้
ดว้ยขนาด / ขดัแยง้ดว้ยเสน้ / ขดัแยง้ดว้ยผิว 
ง. 4 ประเภท ขดัแยง้ดว้ยรูปรา่ง /ขดัแยง้
ดว้ยสี /ขดัแยง้ดว้ยเสน้ / ขดัแยง้ดว้ย
เอกภาพ 

ความขดัแยง้ 
(Contrast) 

    

25. ขอ้ใดคือผลท่ีเกิดขึน้จากการตดักนั 
(Contrast) โดยลกัษณะของสี, น า้หนกั 
ก. 

 

ข.

  
  

ค. 

 

ง. 

  

ความขดัแยง้ 
(Contrast) 
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ข้อค าถาม 
ความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ 

ระดับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
26. จดุเดน่ (Dominance) หมายถึง 
ก. จดุเดน่หลกั เป็นภาพท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสดุในเรื่องท่ีจะเขียน แสดงออกถึงเรื่องราว
ท่ีชดัเจน เดน่ชดัท่ีสดุในภาพ 
ข. จดุเดน่รอง เป็นภาพประกอบของจดุเดน่
หลกั ท าหนา้ท่ีสนบัสนนุจดุเดน่หลกั ใหภ้าพ
มีความสวยงามยิ่งขึน้ 
ค. สว่นส าคญัท่ีปรากฏชดั โดดเดน่สะดดุตา
ท่ีสดุในงานศลิปะ จดุเดน่จะชว่ยสรา้งความ
นา่สนใจในผลงาน 
ง. ความสมดลุแบบสองขา้งเทา่กนั เป็นการ
จดัวางองคป์ระกอบใหมี้น า้หนกัเทา่กนั 

จดุเดน่ 
(Dominance) 

    

27. จดุเดน่ (Dominance) ในภาพคืออะไร 

 
ก. ชอ้น 
ข. แอง่น า้ 
ค. เชอรี่ 
ง. ตน้ไม ้

จดุเดน่ 
(Dominance) 

    

28. จดุเดน่รอง คืออะไร 
ก. เป็นภาพประกอบของจดุเดน่หลกั ท า
หนา้ท่ีสนบัสนนุจดุเดน่หลกัใหเ้กิด
องคป์ระกอบภาพท่ีสวยงาม 
ข. เป็นการสรา้งสรรคภ์าพผลงานนัน้ใหดู้
ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
ค. เป็นการประกอบสดัสว่นภาพใหน้า่สนใจ 
ง. ถกูทกุขอ้ 

จดุเดน่ 
(Dominance) 
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ข้อค าถาม 
ความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบศิลป์ 

ระดับความ
คิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
29. การจดัแบบท่ีมีการลดหลั่น 
(Gradation) มีลกัษณะอย่างไร 
ก. จดัจากใหญ่ไปเล็ก 
ข. จดัใหมี้การสลบักนั 
ค. จดัใหมี้ขนาดเทา่กนั 
ง. จดัใหเ้ป็นลกัษณะหมนุวน 

การลดหลั่น 
(Gradation)   

    

30. จากภาพเป็นการ ลดหลั่น (Gradation) 
ขององคป์ระกอบทศันศลิป์ในขอ้ใด 

 
ก. ลดหลั่นดว้ยรูปรา่ง 
ข. ลดหลั่นดว้ยเสน้ 
ค. ลดหลั่นดว้ยสี 
ง. ลดหลั่นดว้ยน า้หนกัอ่อนแก่ 

การลดหลั่น 
(Gradation)   

    

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงช่ือ ..................................................ผูเ้ช่ียวชาญ 

(.............................................) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพงึพอใจ  
โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ 

ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ค าชีแ้จง ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญโปรดพิจารณา และใหค้ะแนนความสอดคลอ้งความเหมาะสมของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการ
เรียนศิลปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 แตล่ะขอ้ว่ามีความถกูตอ้งเหมาะสมหรือไม ่
เม่ือพิจารณาแลว้ใหใ้ส่เครื่องหมาย (/) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพรอ้มเขียนขอ้เสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน ์ในการน าไปพิจารณาปรบัปรุงตอ่ไป โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้

   เม่ือแนใ่จวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง      ใหค้ะแนน  +1 

   เม่ือไมแ่นใ่จวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน    0 

   เม่ือแนใ่จวา่ไมเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   -1 

ข้อค าถามในการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

หมายเหตุ 
+1 0 1 

1. เนือ้หาในชดุกิจกรรมศลิปะ มีความชดัเจนอา่นเขา้ใจง่าย     
2. เนือ้หาสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู ้     
3. ชดุกิจกรรมมีความเหมาะสมในการเขา้สู่บทเรียน     
4. รูปภาพตวัอยา่งในชดุกิจกรรมชว่ยใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หา
ไดช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ 

    

5. การจดัล าดบัในเนือ้หา ไม่สบัสน เขา้ใจง่าย เป็นล าดบั
ขัน้ตอน 

    

6. รูปเลม่ของชดุกิจกรรมรูปภาพและตวัอกัษรชดัเจนเขา้ใจง่าย 
นา่ใช ้

    

7. ชดุกิจกรรมศลิปะท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจศลิปะมาก
ยิ่งขึน้ 

    

8. ชดุกิจกรรมมีความทา้ทายความสามารถของนกัเรียน     
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ข้อค าถามในการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

หมายเหตุ 
+1 0 1 

9. นกัเรียนสามารถปฏิบตัิแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิในชดุ
กิจกรรมได ้

    

10. ชดุกิจกรรมสามารถน าไปตอ่ยอดในการสรา้งงานอ่ืน ๆ ได ้     

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงช่ือ ..................................................ผูเ้ช่ียวชาญ 

(.............................................) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพ  

และตารางแสดงการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ของเคร่ืองมือวิจัย 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพ  
และตารางแสดงการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. ตารางแสดงการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ความเหมาะสมของแผนการ
จดัการเรียนรู ้โดยใชช้ดุกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศลิป์ เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ 
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

2. ตารางแสดงการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  
ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ ส าหรบันักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

3. ตารางแสดงการประเมินคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ ส าหรบันักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
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ตารางแสดงการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพือ่เสริมสร้างทักษะการเรียน

ศิลปะ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ระดับ
คุณภาพ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
1. สาระส าคัญ 
    1.1 มีความถกูตอ้ง +1 0 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้
    1.2 มีความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน 

0 +1 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้

    1.3 มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย 0 +1 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    2.1 สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 0 +1 0 1 0.30 ใชไ้ด ้
    2.2 สอดคลอ้งกบัเนือ้หา +1 0 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้
    2.3 สามารถวดัผลและประเมินผลได ้ +1 0 0 1 0.30 ใชไ้ด ้
3. เนือ้หา 
    3.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

    3.2 มีความชดัเจนเขา้ใจง่าย +1 0 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้

    3.3 เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

    3.4 เหมาะสมกบัระดบัชัน้ของ
ผูเ้รียน 

0 +1 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

0 +1 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้

    4.2 สอดคลอ้งกบัเนือ้หา +1 +1 +1 3 1.00 มาก 
    4.3 เหมาะสมกบัเวลาท่ีสอน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

    4.4 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการใชส่ื้อ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ระดับ
คุณภาพ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

    5.2 เรา้ความสนใจของผูเ้รียน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

    5.3 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการใชส่ื้อ 0 +1 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้
6. การวัดผลและประเมินผล 

    6.1 สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

    6.2 สามารถวดัผลและประเมินผลได ้ 0 +1 0 1 0.30 ใชไ้ด ้

    6.3 ใชเ้ครื่องมือวดัผลไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

+1 0 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้

 
คัดเลือกแบบประเมินความพึงพอใจของแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง
องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 

ท่ีมีคา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ≥ 0.5 
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ตารางแสดงการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพือ่เสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ 

ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 

ข้อ 
ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC การพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
2. 0 0 +1 1 0.30 คดัเลือกไว ้
3. +1 +1 0 2 0.70 คดัเลือกไว ้
4. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
5. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
6. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
7. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
8. 0 +1 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
9. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
10. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
11. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
12. 0 +1 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
13. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
14. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
15. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
16. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
17. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
18. 0 +1 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
19. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
20. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
21. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
22. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
23. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
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ข้อ 
ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC การพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

24. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
25. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
26. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
27. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
28. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
29. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
30. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
 

คัดเลือกแบบประเมินของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง
องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 

ท่ีมีคา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ≥ 0.5 
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ตารางแสดงการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามความพงึพอใจ  
ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพือ่เสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ  

ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 

ข้อ 
ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC การพจิารณา 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
2. 0 +1 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
3. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
4. 0 +1 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
5. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
6. +1 +1 +1 3 0.70 คดัเลือกไว ้
7. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
8. +1 0 +1 2 0.70 คดัเลือกไว ้
9. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
10. +1 +1 +1 3 1.00 คดัเลือกไว ้
 

คัดเลือกแบบประเมินความพึงพอใจชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือ
เสริมสรา้งทักษะการเรียนศิลปะ ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีค่าดัชนีความ

เท่ียงตรง (IOC) ≥ 0.5 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
เคร่ืองมือส าหรับการวิจัย 
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เคร่ืองมือส าหรับการวิจัย 
 

1. แผนการจดัการเรียนรู ้โดยใชช้ดุกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้ง
ทกัษะการเรียนศลิปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือเสริมสรา้ง
ทกัษะการเรียนศลิปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรียนศลิปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
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ชุดกจิกรรมศลิปะ 
เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ เพือ่เสริมสร้างทกัษะการเรียนศิลปะ 

ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 

 
 

โดย 
ครูสุพชิยา  ช่วงชัยยะ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ยานนาเวศ 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
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ชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ จดัท าขึน้เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ และ
พัฒนาการของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ส าหรบัศึกษา เรียนรู ้
สรา้งความเขา้ใจในวิชาศิลปะ เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตรงตามหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

ผูจ้ัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ เพ่ือ
เสริมสรา้งทกัษะการเรียนศิลปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นี ้จะเป็น
ประโยชนแ์ละเป็นแนวทางส าหรบัครู นักเรียน ตลอดจนผูท่ี้มีความสนใจทั่วไป ท่ีจะ
น าไปใชจ้ดัการเรยีนรูใ้หบ้รรลผุลโดยตรงต่อการพฒันาการเรยีนการสอนวิชาศิลปะใหมี้
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรยีนรูข้องกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ิลปะต่อไป 
 

นางสาวสพุชิยา  ช่วงชยัยะ 

ผูจ้ดัท า 

  

ค าน า 
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ชุดกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ จัดท าขึน้เพ่ือเสริมสรา้งทักษะ
พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมี
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและการเรียนรูค้รบถว้น รวมทั้งภาพประกอบตัวอย่างท่ีชัดเจน 
สวยงาม เขา้ใจง่าย ประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และแผนการ
จดัการเรยีนรู ้เนือ้หาเรื่ององคป์ระกอบศิลป์ เม่ือไดศ้กึษาชดุกิจกรรมจบ นกัเรยีนจะเป็น
ผู้มีความเข้าใจในวิธีการสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะ ผ่านการจัดองค์ประกอบศิลป์  
ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดีและมีความสขุ 
  

ค าชีแ้จง 
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1. ชีแ้จงใหน้กัเรยีนอ่านค าแนะน าใหเ้ขา้ใจก่อนศกึษาชดุกิจกรรมศิลปะ โดยละเอียด 
2. ใชช้ดุกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์รว่มกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้
3. แนะน าวิธีการเรยีนและการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนใหท้ราบก่อน 
4. ใหค้  าปรกึษาเม่ือนกัเรยีนมีปัญหาหรอืไม่เขา้ใจในขณะท่ีเรยีนดว้ยชดุกิจกรรมศิลปะ 
5. ก ากบัดแูลนกัเรยีนใหป้ฏิบตัิตามขอ้แนะน าท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
  

ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม (ส าหรับครู) 
เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 
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1. อ่านค าชีแ้จงของชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่ององคป์ระกอบศิลป์อย่างตัง้ใจ 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ศกึษาเนือ้หาและค่อย ๆ ปฏิบตัิตามล าดบัไม่ควรขา้มขัน้ตอน หากไม่เขา้ใจใหถ้ามครู 
4. นกัเรยีนควรศกึษาหรอืคน้ควา้เรื่ององคป์ระกอบศิลป์เพิ่มเติม จากหนงัสือ ส่ือทาง 
Internet หรอื ส่ือผลงานทศันศิลป์ประเภทต่าง ๆ จะท าใหไ้ดป้ระโยชนม์ากยิ่งขึน้ 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพ่ือเป็นการวดัผลสมัฤทธ์ิดว้ยความซ่ือสตัย ์
  

ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม (ส าหรับนักเรียน) 
เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ 
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รายวิชาศิลปะ (ทศันศิลป์) องคป์ระกอบศิลป์ จดัท าขึน้เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะพฒันาการ
เรียนการสอนศลิปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

 
 

ชดุกิจกรรมศิลปะ เรื่อง องคป์ระกอบศิลป์ จดัท าขึน้เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะและพฒันาการ
เรียนการสอนศิลปะ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการเรียนรูค้รบถว้น รวมทัง้ภาพประกอบตวัอย่างท่ีชดัเจน สวยงาม เขา้ใจง่าย ประกอบดว้ย 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาเร่ืององคป์ระกอบศิลป์ 
เม่ือไดศ้ึกษาชุดกิจกรรมจบ นักเรียนจะเป็นผู้มีความเข้าใจในวิธีการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะ  
ผา่นการจดัองคป์ระกอบศลิป์ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง มีความสขุ 
 

 
 

1. เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบศลิปะ 
2. เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ 
3. เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะและมีพฒันาการเรียนการสอนศิลปะ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

 
 

เนือ้หาท่ีใชใ้นการสอนครัง้นี ้ไดแ้ก่ สาระวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีเรียนรูด้ว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรู ้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

โดยนกัเรียนไดเ้รียนรูเ้รื่อง การจดัองคป์ระกอบศิลป์ ไดแ้ก่ การซ า้ จงัหวะ สัดส่วน การ
ลดหลั่น จุดเด่น ความกลมกลืน ความขัดแยง้ ความสมดุล และเอกภาพ โดยไดแ้บ่งเนือ้หาการ
เรียนรูอ้อกเป็น 2 ชดุกิจกรรม ดงันี ้  

รายละเอยีด 

ค าอธิบายชุดกิจกรรม 

จุดมุ่งหมาย 

รายละเอียดหวัข้อ 
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1.  ชุดกิจกรรมที ่1 เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์  
กิจกรรมที ่1 เรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียน 
เนือ้หา หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์ 
กิจกรรมที ่2 เรื่อง แบบทดสอบหลงัเรียน 
เนือ้หา หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์ 

2.  ชุดกิจกรรมที ่2 เร่ือง หลักในการจัดองคป์ระกอบศิลป์ 
กิจกรรมที ่1 เรื่อง ออกแบบลายผา้ 
เนือ้หา การซ า้และจงัหวะ 
กิจกรรมที ่2 เรื่อง วาดภาพตวัการต์นู 
เนือ้หา สดัสว่น 
กิจกรรมที ่3 เรื่อง ไลร่ะดบัโทนสี 
เนือ้หา การลดหลั่น 
กิจกรรมที ่4 เรื่อง วาดภาพสรา้งสรรค ์(จดุเดน่) 
เนือ้หา จดุเดน่ 
กิจกรรมที ่5 เรื่อง การจดัองคป์ระกอบศลิป์ดว้ยสีโทนรอ้น/โทนเย็น 
เนือ้หา ความกลมกลืน 
กิจกรรมที ่6 เรื่อง การจดัองคป์ระกอบศลิป์ดว้ยการวาดเสน้ 
เนือ้หา ความขดัแยง้ 
กิจกรรมที ่7 เรื่อง วิเคราะหค์วามสมดลุในงานทศันศลิป์ 
เนือ้หา ความสมดลุ 
กิจกรรมที ่8 เรื่อง ภาพปะตดิ/ส่ือผสมสรา้งสรรค ์
เนือ้หา เอกภาพ 

 

 
 

1.  น าเขา้สูบ่ทเรียน  
2.  ด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการเรียนรู ้
3.  สรุปกิจกรรมการเรียนรู ้
4.  วดัผลและประเมินผลหลงัการท ากิจกรรม  

การด าเนินการเรียนการสอน 
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1.  จากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนในการมีสว่นรว่มท ากิจกรรม 
2.  จากผลงานในการปฏิบตักิิจกรรม 
3.  จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 
 

ตารางวิเคราะหช์ุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั กลุ่มสาระ
การเรียนรูศ้ลิปะ (ทศันศลิป์) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
กลุม่สาระการเรียนรูศ้ลิปะ สาระ ทศันศลิป์ 

มาตรฐานการเรียนรู ้
และตวัชีว้ดั 

 
ชดุกิจกรรมการเรียนรู ้

ศ1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
กิจกรรมท่ี 1 ก่อนเรียน ✓ ✓            

 
กิจกรรมท่ี 2 หลงัเรียน ✓ ✓            

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง การจัดองคป์ระกอบศิลป์ 
กิจกรรมท่ี 1 ✓  ✓  ✓         

 
กิจกรรมท่ี 2 ✓  ✓    ✓       

 
กิจกรรมท่ี 3 ✓   ✓           
กิจกรรมท่ี 4 ✓   ✓           
กิจกรรมท่ี 5 ✓    ✓          
กิจกรรมท่ี 6 ✓    ✓          
กิจกรรมท่ี 7 ✓  ✓            
กิจกรรมท่ี 8  ✓   ✓ ✓ ✓         
  

การประเมนิผล 

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชีวั้ด
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โครงสร้างรายวิชาทัศนศิลป์ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์  
จัดท าขึน้เพือ่เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ  

ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

เนือ้หา 
จ านวน
ชิน้งาน 

คาบเรียน 
(50 นาท)ี 
/ สัปดาห ์

ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 1 
กิจกรรมท่ี 1 แบบทดสอบก่อนเรียน 1 2 
กิจกรรมท่ี 2 แบบทดสอบหลงัเรียน 1 2 

ชดุกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 2 
กิจกรรมท่ี 1 ออกแบบลายผา้ 1 2 
กิจกรรมท่ี 2 วาดภาพการต์นู 1 2 
กิจกรรมท่ี 3 การไลร่ะดบัโทนสี (คณุคา่สี) 1 2 
กิจกรรมท่ี 4 วาดภาพสรา้งสรรค ์(จดุเดน่) 1 2 
กิจกรรมท่ี 5 การจดัองคป์ระกอบศลิป์สีโทนรอ้น/โทนเย็น 1 2 
กิจกรรมท่ี 6 การจดัองคป์ระกอบศลิป์โดยการวาดเสน้ 1 2 
กิจกรรมท่ี 7 วิเคราะหค์วามสมดลุในงานทศันศลิป์ 1 2 
กิจกรรมท่ี 8 ภาพปะตดิ/ส่ือผสมสรา้งสรรค ์ 1 2 

รวม 10 20 

  

โครงสร้างรายวชิา 
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บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใช้ความรูเ้รื่องทัศนธาตุ และ
หลกัการออกแบบ และบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินในการสรา้งงานทศันศิลป์ วิเคราะหแ์ละ
บรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสรา้งงานทัศนศิลป์ของตนเอง  ให้มี
คณุภาพ มีทักษะในการสรา้งงานทศันศิลป์อย่างนอ้ย 3 ประเภท มีทักษะในการผสมผสานวสัดุ
ต่าง ๆ ในการสรา้งงาน ทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการออกแบบ สรา้งงานทศันศิลป์ท่ี 2 มิติและ 3 มิติ
เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ สรา้งสรรคง์านทศันศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราว 
โดยประยกุตใ์ชท้ศันธาต ุและหลกัการออกแบบ วิเคราะห ์และอภิปรายรูปแบบ เนือ้หา และคณุคา่
ในงานทศันศิลป์ของตนเอง และผูอ่ื้น หรือของศิลปิน ระบุอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกับงานทศันศิลป์และ
ทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้อย่าง
เหมาะสม และน าไปจัดนิทรรศการ ระบุและบรรยายเก่ียวกับวฒันธรรมต่าง  ๆ ท่ีสะทอ้นถึงงาน
ทศันศลิป์ในปัจจบุนั ศกึษาและอภิปรายงานทศันศลิป์ท่ีสะทอ้นคณุคา่ของวฒันธรรม 
  

ค าอธิบายรายวิชา 
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มาตรฐาน ศ1.1  สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ ์วิจารณค์ณุคา่ งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดตอ่งานศลิปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

ตัวชีวั้ด ศ1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรูเ้รื่อง
ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

 ศ1.1 ม.3/3 วิเคราะห ์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาต ุและหลกัการออกแบบในการ
สรา้งงานทศันศลิป์ของตนเองใหมี้คณุภาพ 

 

 
 

ผลงานทัศนศิลป์เกิดจากการน าทัศนธาตุมาจัดวางตามหลักการศิลปะ จนเกิด
องคป์ระกอบศิลป์ท่ีลงตวั การรูจ้กัคณุสมบตัิขององคป์ระกอบศิลป์ท่ีแตกต่างกัน จะท าใหผู้เ้รียน
สามารถวิเคราะหแ์ละเลือกใช ้ ทศันธาตใุนการ สรา้งสรรคผ์ลงานทศันศลิป์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การฝึกพฒันาการกระบวนการคิดท่ีมีความสรา้งสรรคจ์ากการสรา้งสรรคผ์ลงานภาพวาด
จากทศันธาตโุดยน าหลกัการการจดัองคป์ระกอบทางศิลปะท่ีไดศ้ึกษาจากบทเรียนองคป์ระกอบ
ศลิป์มาใชไ้ด ้  

แผนการจัดกิจกรรมที ่1 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลปะ 

กจิกรรมที ่1 แบบทดสอบก่อนเรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 
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หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์ (หลกัการศลิปะ/ออกแบบ) 
1. การซ า้ (Repetition)  
2. จงัหวะ (Rhythm) 
3. สดัสว่น (Proportion)  
4. การลดหลั่น (Gradation) 
5. จดุเดน่ (Dominance) 
6. การประสาน หรือ ความกลมกลืน (Harmony)  
7. การตดักนั หรือ ความขดัแยง้ (Contrast)  
8. ความสมดลุ หรือ ดลุยภาพ (Balance)  
9. เอกภาพ (Unity) 

 

 
 

ด้านความรู้ (K) 
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในงานองค์ประกอบศิลป์ท่ีใช้ในการ

สรา้งสรรคง์านทศันศลิป์  
2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทศันธาตแุละการจดัองคป์ระกอบศลิป์  

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลกัของการจดัองคป์ระกอบศลิป์ได ้

ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 
1. เห็นคณุคา่ของทศันธาตแุละองคป์ระกอบศลิป์ท่ีมีตอ่การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ 

 

 
 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการส่ือสาร  

สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมรรถนะผู้เรียน 
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1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 

 

 
 

ใบงานแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ 
 
 
 

ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ครูพดูคยุสนทนาทกัทายกบันกัเรียน สอบถามความรูพื้น้ฐานเดิมท่ีเคยเรียนมาใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-2 โดยมีค าถามดงันี ้

2. ครูพูดถึงความส าคญัของการจัดองคป์ระกอบศิลป์และ และสอบถามความรูใ้น
เรื่องของการจดัองคป์ระกอบศลิป์ 

ข้ันสอน 
1. ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่ององค์ประกอบศิลป์  โดยให้นักเรียนท า

แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ครูบรรยายเนือ้หาเก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ และบรรยายความหมายหลกัการจดั

องคป์ระกอบศลิป์ตา่ง ๆ วา่มีความหมายและใหค้วามรูค้วามส าคญัแปลกใหมอ่ย่างไร 
3. ครูมีส่ือภาพผลงานตวัอย่างเก่ียวกับการจัดองคป์ระกอบศิลป์ในแบบต่าง ๆ ให้

นกัเรียนด ู
4. ใหสุ้่มนกัเรียนออกมาวาดภาพตวัอย่างเก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์มา 1 อย่างและ

ใหน้กัเรียนบอกความหมายวา่เป็นการจดัองคป์ระกอบศลิป์แบบใด 
5. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หลงัจากการท่ีนกัเรียนไดเ้รียน เรื่องการจดั

องคป์ระกอบศลิป์ไปแลว้ นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
6. ใหน้กัเรียนลงมือปฏิบตัิใบงานแบบทดสอบหลงัเรียนท่ีไดร้บัมอบหมายและท าการ

ตรวจผลงาน 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 

ภาระชิน้งาน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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ข้ันสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมในการเรียนว่าไดร้บัความรูอ้ะไรบา้ง ครูให้

ค  าแนะน าและ ชีแ้จงใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงจดุมุง่หมายในการเรียน เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ 
2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ 

 

 
 

1. ส่ือตวัอยา่ง ผลงานศลิปะตา่ง ๆ 
2. ส่ือการสอนภาพผลงานประกอบการสอนออนไลน ์
3. ใบความรู ้/ ใบงาน 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

 
 

รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. การประเมินชิน้งาน 

- การท าแบบทดสอบก่อน

เรยีนเรือ่ง องคป์ระกอบศิลป์ 

- ตรวจผลงานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ 

- แบบประเมินผลงาน 9-10   คะแนน = ดีเยี่ยม 

7-8    คะแนน = ดี 

5-6    คะแนน = ผา่น 

0-4    คะแนน = ไมผ่า่น 

2. คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่มั่นในการท างาน 

- สงัเกตพฤตกิรรมใน

การเรยีนและการท างาน 

- บนัทกึหลงัการสอน ระดบั 3 = ดีเยี่ยม 

ระดบั 2 = ดี 

ระดบั 1 = ผา่น 

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

3. สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน 

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- สงัเกตจากการตอบ

ค าถามในชัน้เรยีน 

- แบบสงัเกต 

- แบบประเมิน 

ระดบั 3 = ดีเยี่ยม 

ระดบั 2 = ดี 

ระดบั 1 = ผา่น 

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

  

ส่ือการใช้ประกอบชุดกิจกรรม 

การวัดและประเมิน 
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มาตรฐาน ศ1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ ์วิจารณค์ณุคา่ งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดตอ่งานศลิปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

ตัวชีวั้ด ศ1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรูเ้รื่อง
ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

 ศ1.1 ม.3/3 วิเคราะห ์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาต ุและหลกัการออกแบบในการ
สรา้งงานทศันศลิป์ของตนเองใหมี้คณุภาพ 

 ศ1.1 ม.3/5 มีทักษะในการผสมผสานวัสดตุ่าง ๆ ในการสรา้งงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลกัการออกแบบ 

 

 
 

การสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์เกิดจากการน าทัศนธาตุมาจัดวางตามหลักการจัด
องคป์ระกอบศิลปะ ดว้ยการซ า้ (Repetition) เกิดจากองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกัน ตัง้แต ่ 
2 หนว่ยขึน้ไป วางอยูใ่นท่ีวา่ง เพ่ือใหเ้กิดความสวยงาม  

แผนการจัดกิจกรรมที ่2 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลปะ 

กจิกรรมที ่1 ออกแบบลายผ้า 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 
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หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์ (หลกัการศลิปะ/ออกแบบ) 
1. การซ า้ (Repetition) 
2. จงัหวะ (Rhythm) 

 

 
 

ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในงานองคป์ระกอบศลิป์ท่ีใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน

ทศันศลิป์ 
2. นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทัศนธาตแุละการจดัองคป์ระกอบศิลป์ดว้ย

การซ า้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

1. นกัเรียนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์จากทัศนธาตุดว้ยการซ า้ (Repetition) 
ได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะของการซ า้ในงานทศันศลิป์ของตนเองได ้
ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 

1. เห็นคณุคา่ของทศันธาตแุละองคป์ระกอบศลิป์ท่ีมีตอ่การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ 
 

 
 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการส่ือสาร 

 

 
 

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 

สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมรรถนะผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
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นกัเรียนออกแบบลวดลายจากการซ า้ (Repetition) จงัหวะ (Rhythm) ของทศันธาตไุด ้

 
 

ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม  
1. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตสิ่งแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน ว่ามีอะไรเหมือน ๆ กนับา้ง แลว้

ใหน้กัเรียนชว่ยกนัแสดงความคดิเห็น  
2. ครูสรุป และยกตวัอย่างสิ่งของในหอ้งเรียนว่า มีอะไรท่ีเหมือน ๆ กันบา้ง เช่น โต๊ะ

นกัเรียน หนา้ตา่ง ลวดลายผา้มา่น เป็นตน้ 
ข้ันสอน 

1. ครูน าเสนอภาพลวดลายบนผา้ในรูปแบบตา่ง ๆ ผา่นส่ือ PowerPoint  
2. ครูใหน้กัเรียนชว่ยกนัสงัเกตลวดลายท่ีอยู่บนผา้ วา่มีลวดลายอะไรบา้ง 
3. ครูใหน้กัเรียนแบง่ประเภทหรือจดักลุม่ลวดลายบนผา้ดงัตอ่ไปนี ้

-  การซ า้แบบเหมือนกนั 
-  การซ า้แบบลดหลั่น 
-  การซ า้เป็นจงัหวะ 
-  การซ า้แบบไมเ่ป็นจงัหวะ 

4. ครูน าเสนอชิน้งานการสรา้งสรรค์ลวดลายผ้า ด้วยการซ า้  (Repetition) ให้กับ
นกัเรียน 

5. ครูสาธิตการสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยการน าเอาทศันธาตอุย่างใดอย่างหนึ่ง มาซ า้
กนัเพ่ือใหเ้กิดลวดลายลงในกระดาษ 

6. ครูมอบหมายชิน้งานใหน้กัเรียน 
ข้ันสรุป 

1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปกิจกรรมโดยครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานการออกแบบ
ลวดลายผา้ของตนเองพรอ้มทัง้ระบวุา่นกัเรียนใชก้ารซ า้แบบใด 

2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ  

ภาระชิน้งาน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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1. ส่ือตวัอยา่ง ผลงานศลิปะตา่ง ๆ 
2. ส่ือการสอนภาพผลงานประกอบการสอนออนไลน ์
3. ใบความรู ้/ ใบงาน 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

 
 

รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. การประเมินชิน้งาน 
- การสรา้งสรรคล์วดลายผา้
ดว้ยทศันธาต ุ

- ตรวจผลงานตาม
เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

- แบบประเมินผลงาน 9-10   คะแนน = ดีเยี่ยม 
7-8    คะแนน = ดี 
5-6    คะแนน = ผา่น 
0-4    คะแนน = ไมผ่า่น 

2. คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
- ใฝ่เรยีนรู ้ 
- มุง่มั่นในการท างาน  

- สงัเกตพฤตกิรรมในการ
เรยีนและการท างาน 

- บนัทกึหลงัการสอน ระดบั 3 = ดีเยี่ยม 
ระดบั 2 = ดี 
ระดบั 1 = ผา่น 
ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

3. สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
- ความสามารถในการคิด  
- ความสามารถในการสือ่สาร  

- สงัเกตจากการตอบ
ค าถามในชัน้เรยีน 

- แบบสงัเกต 
- แบบประเมิน 

ระดบั 3 = ดีเยี่ยม 
ระดบั 2 = ดี 
ระดบั 1 = ผา่น 
ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

  

ส่ือการใช้ประกอบชุดกิจกรรม 

การวัดและประเมิน 
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มาตรฐาน ศ1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ ์วิจารณค์ณุคา่ งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดตอ่งานศลิปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

ตัวชีวั้ด ศ1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรูเ้รื่อง
ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

 ศ1.1 ม.3/3 วิเคราะห ์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาต ุและหลกัการออกแบบในการ
สรา้งงานทศันศลิป์ของตนเองใหมี้คณุภาพ 

 ศ1.1 ม.3/7 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ส่ือความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกตใ์ช้
ทศันธาต ุและหลกัการออกแบบ 

 

 
 

สดัส่วน คือ ความสมัพนัธก์ันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององคป์ระกอบท่ีแตกต่าง
กนั ทัง้ขนาดท่ีอยู่ในรูปทรงเดียวกนัหรือระหวา่งรูปทรง และรวมถึงความสมัพนัธก์ลมกลืนระหว่าง
องคป์ระกอบทัง้หลายดว้ยซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่ มากไมน่อ้ยขององคป์ระกอบ ทัง้หลายท่ี
น ามาจดัรวมกนั  

แผนการจัดกิจกรรมที ่2 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลปะ 

กจิกรรมที ่2 วาดภาพการต์ูน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 
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หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์(หลกัการศลิปะ/ออกแบบ) 
1. สดัสว่น (Proportion) 

 

 
 

ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในงานองคป์ระกอบศลิป์ท่ีใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน

ทศันศลิป์  
2. นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสดัสว่นของตวัการต์นูได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. นกัเรียนสามารถสรา้งสรรคภ์าพการต์นูตามสดัสว่นตา่ง ๆ ได ้

ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 
1. เห็นคณุคา่ของทศันธาตแุละองคป์ระกอบศลิป์ท่ีมีตอ่การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์  

 

 
 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการส่ือสาร 

 

 
 

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 

 

 
 

นกัเรียนวาดภาพตวัการต์นูในสดัสว่น (Proportion) ท่ีแตกตา่งกนัได ้

สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมรรถนะผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 

ภาระชิน้งาน 
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ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม  
1. ครูใหน้กัเรียนท่ีมีความสูงท่ีแตกต่างกันมายืนหนา้ชัน้เรียน 2 คน นกัเรียนสงัเกต

ขนาดตวัของเพ่ือน ๆ ในชัน้เรียน 

2. ครูสรุป นกัเรียนแต่ละคนจะมีความสงู รูปรา่งท่ีไม่เหมือนกัน แตส่ิ่งท่ีมีเหมือนกัน
คือ สดัสว่น ต าแหนง่ของอวยัวะ ซึ่งจะแปรเปล่ียนไปตามอาย ุเพศ และสิ่งแวดลอ้ม 

ข้ันสอน 
1. ครูน าเสนอภาพมนษุยใ์นรูปแบบตา่ง ๆ ผา่นส่ือ PowerPoint 
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตสัดส่วนของมนุษย ์ต าแหน่งของอวัยวะต่าง  ๆ บน

รา่งกาย เดก็ ผูใ้หญ่ เพศหญิงและเพศชาย 
3. ครูน าเสนอภาพการวาดการต์นูโดยมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกันออกไป ตัง้แต่ 2 ส่วน  

3 สว่น 5 สว่น 7 สว่น และ 8 สว่น 
4. ครูสาธิตการวาดภาพการต์นูตามสดัส่วนตา่ง ๆ ใหน้กัเรียนด ูตัง้แต ่2 ส่วน 3 ส่วน 

5 สว่น และ 7 สว่น 
5. ครูมอบหมายชิน้งานใหน้ักเรียน โดยให้นักเรียนเลือกออกแบบตัวการต์ูน ตาม

สดัสว่นท่ีนกัเรียนสนใจ 
ข้ันสรุป 

1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปกิจกรรมโดยครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานการออกแบบ
ตวัการต์นูของตนเอง 
 

 
 

1. ส่ือตวัอยา่ง ภาพสดัสว่นมนษุย ์ผลงานการวาดภาพการต์นูตา่ง ๆ 
2. ส่ือการสอนภาพผลงานประกอบการสอนออนไลน ์
3. ใบความรู ้ 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

  

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือการใช้ประกอบชุดกิจกรรม 
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รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. การประเมินชิน้งาน 

- การวาดภาพตวัการต์นู 

- ตรวจผลงานตามเกณฑ์

ที่ก าหนดไว ้

- แบบประเมินผลงาน 9-10   คะแนน = ดีเยี่ยม 

7-8    คะแนน = ดี 

5-6    คะแนน = ผา่น 

0-4    คะแนน = ไมผ่า่น 

2. คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์ 

- ใฝ่เรยีนรู ้

- มุง่มั่นในการท างาน 

- สงัเกตพฤตกิรรมในการ

เรยีนและการท างาน 

- บนัทกึหลงัการสอน ระดบั 3 = ดีเยี่ยม 

ระดบั 2 = ดี 

ระดบั 1 = ผา่น 

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

3. สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน  

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- สงัเกตจากการตอบ

ค าถามในชัน้เรยีน 

- แบบสงัเกต 

- แบบประเมิน 

ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

  

การวัดและประเมิน 
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มาตรฐาน ศ1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ ์วิจารณค์ณุคา่ งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดตอ่งานศลิปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

ตัวชีวั้ด ศ1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรูเ้รื่อง
ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

 ศ1.1 ม.3/4 มีทกัษะในการสรา้งงานทศันศลิป์อยา่งนอ้ย 3 ประเภท 
 

 
 

การจดัองคป์ระกอบศลิป์โดยการลดหลั่น (gradation) คือ การจดัล าดบัขององคป์ระกอบ
ต่าง ๆ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ลักษณะผิว  ฯลฯ ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปตามล าดับ เช่น 
ระดบัสีออ่นไปสีแก่ ลกัษณะผิวเรียบไปสูข่รุขระ รูปทรงเล็กไปหารูปทรงใหญ่ 
 

 
 

หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์ (หลกัการศลิปะ/ออกแบบ) 
1. การลดหลั่น (gradation) 

  

แผนการจัดกิจกรรมที ่2 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลปะ 

กจิกรรมที ่3 การไล่ระดับโทนสี (คุณค่าสี) 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 

สาระการเรียนรู้ 
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ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในงานองคป์ระกอบศลิป์ท่ีใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน

ทศันศลิป์  
2. นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทัศนธาตแุละการจดัองคป์ระกอบศิลป์ดว้ย

การไลร่ะดบัโทนสีได ้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

1. นกัเรียนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศลิป์จากไลร่ะดบัโทนสีดว้ยสีโปสเตอรไ์ด ้
ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 

1. เห็นคณุคา่ของทศันธาตแุละองคป์ระกอบศลิป์ท่ีมีตอ่การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ 
 

 
 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการส่ือสาร 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

 
 

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 

 

 
 

นกัเรียนไลร่ะดบัโทนสี (คณุคา่สี) ดว้ยสีโปสเตอรไ์ด ้
  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมรรถนะผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 

ภาระชิน้งาน 
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ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ครูใหน้ักเรียนสังเกตสิ่งแวดลอ้มภายในโรงเรียน ว่ามีตน้ไมมี้สีอะไรบา้ง แลว้ให้

นกัเรียนชว่ยกนัน าเสนอ แสดงความคดิเห็น  
2. ครูสรุป และยกตวัอย่างใบไม ้หรือพุ่มไม ้และตัง้ค  าถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบว่า 

ท าไมพุ่มไม้ถึงมีแต่ละสีท่ีแตกต่างกัน เช่น มีสีเขียวเขม้ สีเขียวอ่อน และท าไมถึงมีใบท่ีมีขนาด
แตกตา่งกนั 

ข้ันสอน 
1. ครูน าเสนอภาพสิ่งแวดลอ้มในรูปแบบตา่ง ๆ ผา่นส่ือ PowerPoint  
2. ครูใหน้กัเรียนช่วยกันสงัเกตว่าในภาพนัน้ ท าไมตอ้งมีสีท่ีแตกตา่งกนั และมีขนาด

ท่ีแตกตา่งกนั 
3. ครูน าเสนอภาพการไลร่ะดบัโทนสีใหน้กัเรียนด ูแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะหว์่า

ท าไมถึงเป็นเชน่นัน้ 
4. ครูน าเสนอชิน้งานการใชสี้โปสเตอรร์ะบายไลร่ะดบั จากสีออ่นไปยงัสีเขม้ หรือจาก

สีเขม้ไปยงัสีออ่น  
5. ครูสาธิตการสรา้งสรรคก์ารไลร่ะดบัสีโดยการใชสี้โปสเตอรล์งบนกระดาษ 
6. ครูมอบหมายชิน้งานใหน้กัเรียน 

ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปกิจกรรมโดยครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานการไล่ระดบั

โทนสีของตนเอง 
2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ 

 

 
 

1. ส่ือตวัอยา่ง การไลร่ะดบัโทนสี (คณุคา่ของสี) แบบตา่ง ๆ 
2. ส่ือการสอนภาพผลงานประกอบการสอนออนไลน ์
3. ใบความรู ้ 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือการใช้ประกอบชุดกิจกรรม 
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รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. การประเมินชิน้งาน 

- การไลร่ะดบัโทนสดีว้ยสี

โปสเตอร ์

- ตรวจผลงานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ 

- แบบประเมินผลงาน 9-10   คะแนน = ดีเยี่ยม   

7-8    คะแนน = ดี 

5-6    คะแนน = ผา่น  

0-4    คะแนน = ไมผ่า่น  

2. คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์ 

- ใฝ่เรยีนรู ้ 

- มุง่มั่นในการท างาน  

- สงัเกตพฤตกิรรมใน

การเรยีนและการท างาน   

- บนัทกึหลงัการสอน ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น  

3. สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน  

- ความสามารถในการคิด  

- ความสามารถในการสือ่สาร  

- ความสามารถในการแกไ้ข

ปัญหา 

- สงัเกตจากการตอบ

ค าถามในชัน้เรยีน 

- แบบสงัเกต 

- แบบประเมิน 

ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

  

การวัดและประเมิน 
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มาตรฐาน ศ1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ ์วิจารณค์ณุคา่ งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดตอ่งานศลิปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

ตัวชีวั้ด ศ1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรูเ้รื่อง
ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

 ศ1.1 ม.3/4 มีทกัษะในการสรา้งงานทศันศลิป์อยา่งนอ้ย 3 ประเภท 
 

 
 

การสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์เกิดจากการน าทัศนธาตุ มาจัดวางตามหลักการจัด
องคป์ระกอบศลิปะ จ าเป็นตอ้งมีจดุเดน่หรือจดุสนใจของผลงาน เพ่ือแสดงออกถึงเรื่องราว เนือ้หา 
และใหเ้กิดความสวยงาม ซึ่งจดุเดน่นัน้ไมจ่  าเป็นตอ้งอยูบ่รเิวณกลางภาพเสมอ 
 

 
 

หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์(หลกัการศลิปะ/ออกแบบ) 
1. จดุเดน่ (Dominance) 

  

แผนการจัดกิจกรรมที ่2 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลปะ 

กจิกรรมที ่4 วาดภาพสร้างสรรค ์(จุดเด่น) 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 

สาระการเรียนรู้ 
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ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในงานองคป์ระกอบศลิป์ท่ีใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน

ทศันศลิป์  
2. นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทัศนธาตแุละการจดัองคป์ระกอบศิลป์ดว้ย

จดุเดน่ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

1. นกัเรียนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศลิป์ใหมี้จดุเดน่ได ้
2. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะของจดุเดน่ในงานทศันศลิป์ของตนเองได ้

ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 
1. เห็นคณุคา่ของทศันธาตแุละองคป์ระกอบศลิป์ท่ีมีตอ่การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ 

 

 
 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการส่ือสาร 
3. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 

 

 
 

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 

 

 
 

นกัเรียนวาดภาพตามความคดิสรา้งสรรคโ์ดยใหภ้าพมีจดุเดน่ในส่วนตา่ง ๆ ของภาพ  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมรรถนะผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 

ภาระชิน้งาน 
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ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม  
1. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตสิ่งแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน ว่ามีอะไรเหมือน ๆ กนับา้ง แลว้

ใหน้กัเรียนชว่ยกนัแสดงความคดิเห็น 
2. ครูสรุป และยกตวัอย่างสิ่งของในหอ้งเรียนว่า มีอะไรท่ีเหมือน ๆ กันบา้ง เช่น โต๊ะ

นกัเรียน หนา้ตา่ง ลวดลายผา้มา่น เป็นตน้ 
ข้ันสอน 

1. ครูน าเสนอภาพลวดลายบนผา้ในรูปแบบตา่ง ๆ ผา่นส่ือ PowerPoint  
2. ครูใหน้กัเรียนชว่ยกนัสงัเกตลวดลายท่ีอยู่บนผา้ วา่มีลวดลายอะไรบา้ง 
3. ครูใหน้กัเรียนแบง่ประเภทหรือจดักลุม่ลวดลายบนผา้ดงัตอ่ไปนี ้

-  การซ า้แบบเหมือนกนั 
-  การซ า้แบบลดหลั่น 
-  การซ า้เป็นจงัหวะ 
-  การซ า้แบบไมเ่ป็นจงัหวะ  

4. ครูน าเสนอชิน้งานการสรา้งสรรค์ลวดลายผ้า ด้วยการซ า้  (Repetition) ให้กับ
นกัเรียน 

5. ครูสาธิตการสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยการน าเอาทศันธาตอุย่างใดอย่างหนึ่ง มาซ า้
กนัเพ่ือใหเ้กิดลวดลายลงในกระดาษ 

6. ครูมอบหมายชิน้งานใหน้กัเรียน 
ข้ันสรุป 

1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปกิจกรรมโดยครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานการออกแบบ
ลวดลายผา้ของตนเองพรอ้มทัง้ระบวุา่นกัเรียนใชก้ารซ า้แบบใด 

2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ 
 

 
 

1. ส่ือตวัอยา่ง ผลงานศลิปะตา่ง ๆ 
2. ส่ือการสอนภาพผลงานประกอบการสอนออนไลน ์
3. ใบความรู ้/ ใบงาน 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือการใช้ประกอบชุดกิจกรรม 
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รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. การประเมินชิน้งาน 

- การวาดภาพตามความคิด

สรา้งสรรค ์

- ตรวจผลงานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ 

- แบบประเมินผลงาน 9-10   คะแนน = ดีเยี่ยม   

7-8    คะแนน = ดี 

5-6    คะแนน = ผา่น  

0-4    คะแนน = ไมผ่า่น  

2. คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์ 

- ใฝ่เรยีนรู ้ 

- มุง่มั่นในการท างาน  

- สงัเกตพฤตกิรรมใน

การเรยีนและการท างาน   

- บนัทกึหลงัการสอน ระดบั 3 = ดีเยี่ยม 

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น  

3. สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน  

- ความสามารถในการคิด  

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการแกไ้ข

ปัญหา 

- สงัเกตจากการตอบ

ค าถามในชัน้เรยีน 

- แบบสงัเกต 

- แบบประเมิน 

ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

  

การวัดและประเมิน 
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มาตรฐาน ศ1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ ์วิจารณค์ณุคา่งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดตอ่งานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

ตัวชีวั้ด ศ1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรูเ้รื่อง
ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

 ศ1.1 ม.3/5 มีทักษะในการผสมผสานวัสดตุ่าง ๆ ในการสรา้งงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลกัการออกแบบ 

 

 
 

การสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะโดยการน าองคป์ระกอบพืน้ฐานท่ีมีความคล้ายกัน หรือ
เหมือนกันมาจดัวาง อย่างสมัพนัธก์ัน เกิดการประสานกันอย่างเหมาะสม และลงตวัในผลงานดู
แลว้ไมข่ดัตา เป็นความกลมกลืนในเรื่องสีวรรณะเดียวกนั 
 

 
 

หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์(หลกัการศลิปะ/ออกแบบ) 
1. ความกลมกลืน  

แผนการจัดกิจกรรมที ่2 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลปะ 

กจิกรรมที ่5 การจัดองคป์ระกอบสีโทนร้อน/โทนเย็น 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 

สาระการเรียนรู้ 
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ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในงานองคป์ระกอบศลิป์ท่ีใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน

ทศันศลิป์  
2. นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทัศนธาตแุละการจดัองคป์ระกอบศิลป์ดว้ย

ความกลมกลืน  
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

1. นกัเรียนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศลิป์จากทศันธาตดุว้ยความกลมกลืนได ้
2. นกัเรียนสามารถระบายสีโปสเตอรไ์ด ้

ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 
1. เห็นคณุคา่ของทศันธาตแุละองคป์ระกอบศลิป์ท่ีมีตอ่การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ 

 

 
 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการส่ือสาร 
3. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 

 

 
 

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 

 

 
 

นกัเรียนจดัองคป์ระกอบศลิปะโดยการใชสี้โทนรอ้นหรือโทนเย็น  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมรรถนะผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 

ภาระชิน้งาน 
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ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม  
1. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตสิ่งแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน ว่ามีอะไรท่ีสีเหมือนกนับา้ง แลว้

ใหน้กัเรียนชว่ยกนัแสดงความคดิเห็น  
2. ครูสรุป และยกตวัอย่างสิ่งของในหอ้งเรียนว่า มีอะไรท่ีเหมือน ๆกนับา้ง เช่น สีของ

โต๊ะนกัเรียน กบัสีของเกา้อี ้สีของชดุนกัเรียน เป็นตน้ 
ข้ันสอน 

1. ครูน าเสนอภาพผลงานการจดัองคป์ระกอบศิลปะ โดยการใชสี้โทนรอ้น และโทน
เย็น ผา่นส่ือ PowerPoint  

2. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสงัเกตภาพผลงาน ว่าแตล่ะภาพมีการใชท้ศันธาตอุะไรบา้ง
เป็นองค ์ประกอบ เชน่ มีรูปรา่ง รูปทรงอะไรบา้ง ใชสี้อะไรบา้ง เป็นสีโทนรอ้น หรือโทนเย็น  

3. ครูและนกัเรียนชว่ยกนัสรุปวา่ ความกลมกลืนนัน้มีอะไรบา้ง 
-  กลมกลืนดว้ยรูปรา่ง รูปทรง 
-  กลมกลืนดว้ยเสน้  
-  กลมกลืนดว้ยการใชสี้  
-  กลมกลืนดว้ยเรื่องราว 

4. ครูน าเสนอชิน้งานการสร้างสรรคก์ารจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยการระบายสี
โปสเตอร ์ใหก้บันกัเรียน 

5. ครูสาธิตการออกแบบผลงาน โดยการน าเอาทศันธาต ุไม่วา่จะเป็น จดุ เสน้ รูปรา่ง 
รูปทรง ฯ แบบตา่ง ๆวาดลงในกระดาษรอ้ยปอรน์เอส่ี ตามหลกัของการจดัองคป์ระกอบศลิป์  

6. ครูสาธิตการระบายสีโปสเตอร ์โดยเลือกกลุม่สีเป็นสีโทนรอ้นหรือสีโทนเย็น 
7. ครูมอบหมายชิน้งานใหน้กัเรียน 

ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปกิจกรรมและทบทวนการออกแบบผลงานตามหลกัการ

จดัองคป์ระกอบศลิป์ดว้ยสีโปสเตอร ์โทนรอ้นหรือโทนเย็น (โดยใหน้กัเรียนเลือกตามความสนใจ) 
2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ  

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปกิจกรรมโดยครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานการออกแบบ

ลวดลายผา้ของตนเองพรอ้มทัง้ระบวุา่นกัเรียนใชก้ารซ า้แบบใด 
2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ 

 

 
 

1. ส่ือตวัอยา่งการจดัองคป์ระกอบศลิป์ (Composition Art) ผลงานศลิปะตา่ง ๆ 
2. ส่ือการสอนภาพผลงานประกอบการสอนออนไลน ์
3. ใบความรู ้ 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

 
 

รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. การประเมินชิน้งาน 

- การจดัองคป์ระกอบศิลป์
ดว้ยสโีทนรอ้นหรอืสโีทนเย็น 

- ตรวจผลงานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ 

- แบบประเมินผลงาน 9-10   คะแนน = ดีเยี่ยม   

7-8    คะแนน = ดี 

5-6    คะแนน = ผา่น  

0-4    คะแนน = ไมผ่า่น  

2. คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์ 

- ใฝ่เรยีนรู ้ 

- มุง่มั่นในการท างาน  

- สงัเกตพฤตกิรรมใน

การเรยีนและการท างาน 

- บนัทกึหลงัการสอน ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น  

3. สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน  
- ความสามารถในการคิด  
- ความสามารถในการสือ่สาร  
- ความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหา 

- สงัเกตจากการตอบ

ค าถามในชัน้เรยีน 

- แบบสงัเกต 

- แบบประเมิน 

ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

ส่ือการใช้ประกอบชุดกิจกรรม 

การวัดและประเมิน 
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มาตรฐาน ศ1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ ์วิจารณค์ณุคา่ งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดตอ่งานศลิปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

ตัวชีวั้ด ศ1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรูเ้รื่อง
ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

 ศ1.1 ม.3/5 มีทักษะในการผสมผสานวัสดตุ่าง ๆ ในการสรา้งงานทัศนศิลป์โดยใช้
หลกัการออกแบบ 

 

 
 

การสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์เกิดจากการน าทัศนธาตุมาจัดวางตามหลักการจัด
องคป์ระกอบศิลปะ ดว้ยการเอาความขดัแยง้ (Contrast) หมายถึง ความไม่ลงรอยกัน ไม่เขา้กัน
ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของงานศิลปะเกิดการต่อตา้นซึ่งกันและกันท าให้ขาดความประสาน
กลมกลืน เพ่ือใหเ้กิดเป็นจดุสนใจหรือสีสนัในผลงานศลิปะนัน้ ๆ 
 

 
 

หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์ (หลกัการศลิปะ/ออกแบบ) 
1. ความขดัแยง้ (Contrast)  

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 

สาระการเรียนรู้ 

แผนการจัดกิจกรรมที ่2 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลปะ 

กจิกรรมที ่6 การจัดองคป์ระกอบศิลป์โดยการวาดเส้น 
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ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในงานองคป์ระกอบศลิป์ท่ีใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน

ทศันศลิป์  
2. นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในการจดัองคป์ระกอบศลิป์ดว้ยความขดัแยง้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. นกัเรียนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศลิป์จากทศันธาตดุว้ยความขดัแยง้ได ้
2. นกัเรียนสามารถออกแบบผลงานดว้ยการวาดเสน้ได ้

ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 
1. เห็นคณุคา่ของทศันธาตแุละองคป์ระกอบศลิป์ท่ีมีตอ่การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ 

 

 
 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการส่ือสาร 
3. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 

 

 
 

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 

 

 
 

นกัเรียนออกแบบการวาดภาพลายเสน้ดว้ยการจดัองคป์ระกอบตามหลักความขดัแยง้ 
(Contrast)  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมรรถนะผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 

ภาระชิน้งาน 
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ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม  
1. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตสิ่งแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน ว่ามีอะไรเหมือน ๆ กนับา้งหรือ

ตา่งกนับา้ง แลว้ใหน้กัเรียนชว่ยกนัแสดงความคดิเห็น  
2. ครูสรุป และยกตวัอย่างสิ่งของในหอ้งเรียนว่า มีอะไรท่ีแตกตา่งกนัหรือขดัแยง้กัน

บา้งในเรื่องของทศันธาต ุเชน่ เสาในหอ้งเรียน (เสน้ตัง้) กบัพืน้หอ้งเรียน (เสน้นอน) ใบไมสี้เขียวกบั
ดอกไมสี้แดง เป็นตน้ 

ข้ันสอน 
1. ครูน าเสนอภาพผลงานศิลปะการจดัองคป์ระกอบศิลป์ดว้ยการวาดเสน้ ผ่านส่ือ 

PowerPoint  
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตภาพผลงานศิลปะการวาดเส้น แล้วช่วยกันตอบ

ค าถามในภาพมีความขดัแยง้กนัของทศันธาตดุงัตอ่ไปนี ้
- ขดัแยง้ดว้ยรูปทรง  
- ขดัแยง้ดว้ยขนาด  
- ขดัแยง้ดว้ยเสน้ 
- ขดัแยง้ดว้ยพืน้ผิว 
- ขดัแยง้ดว้ยวรรณะสี 

4. ครูน าเสนอชิน้งานการจดัองคป์ระกอบศลิป์ดว้ยการวาดเสน้ ใหก้บันกัเรียน 
5. ครูสาธิตการสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยการน าเอาทศันธาตอุย่างใดอย่างหนึ่ง มาซ า้

กนัเพ่ือใหเ้กิดลวดลายลงในกระดาษ 
6. ครูมอบหมายชิน้งานใหน้กัเรียน 

ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปกิจกรรมโดยครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานการออกแบบ

ลวดลายผา้ของตนเองพรอ้มทัง้ระบวุา่นกัเรียนใชก้ารซ า้แบบใด 
2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ 

  

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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1. ส่ือตวัอยา่ง ผลงานศลิปะตา่ง ๆ 
2. ส่ือการสอนภาพผลงานประกอบการสอนออนไลน ์
3. ใบความรู ้/ ใบงาน 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

 

 
 

รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. การประเมินชิน้งาน 

- การจดัองคป์ระกอบศิลป์โดย

การวาดเสน้ 

- ตรวจผลงานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ 

- แบบประเมินผลงาน 9-10   คะแนน = ดีเยี่ยม   

7-8    คะแนน = ดี 

5-6    คะแนน = ผา่น  

0-4    คะแนน = ไมผ่า่น  

2. คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์ 

- ใฝ่เรยีนรู ้ 

- มุง่มั่นในการท างาน  

- สงัเกตพฤตกิรรมใน

การเรยีนและการท างาน 

- บนัทกึหลงัการสอน ระดบั 3 = ดีเยี่ยม 

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น  

3. สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน  

- ความสามารถในการคิด  

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- ความสามารถในการแกไ้ข

ปัญหา  

- สงัเกตจากการตอบ

ค าถามในชัน้เรยีน 

- แบบสงัเกต 

- แบบประเมิน 

ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

  

ส่ือการใช้ประกอบชุดกิจกรรม 

การวัดและประเมิน 
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มาตรฐาน ศ1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ ์วิจารณค์ณุคา่ งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดตอ่งานศลิปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

ตัวชีวั้ด ศ1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรูเ้รื่อง
ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

 ศ1.1 ม.3/3 วิเคราะห ์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาต ุและหลกัการออกแบบในการ
สรา้งงานทศันศลิป์ของตนเองใหมี้คณุภาพ 

 

 
 

ความสมดุล (Balance) หมายถึง การน าส่วนประกอบต่าง ๆ ของศิลปะ เช่น รูปร่าง 
รูปทรง น า้หนัก มาจัดเขา้ดว้ยกันอย่างพอเหมาะพอดีใหเ้กิดน า้หนกัทัง้สองขา้ง ซา้ยขวาเท่ากัน 
โดยมีแกนสมมติท าหนา้ท่ีแบ่งภาพเป็นซา้ย-ขวา หรือ บน-ล่าง การเท่ากันนีอ้าจจะไม่เท่ากันจริง 
ก็ได ้แต่เท่ากนัในความรูส้ึก ความสมดลุแบง่เป็น 2 ประเภท คือ ความสมดุลสองขา้งเท่ากนั และ
ความสมดลุสองขา้งไมเ่ทา่กนั 
 

 
 

หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์(หลกัการศลิปะ/ออกแบบ) 
1. ความสมดลุ (Balance)  

แผนการจัดกิจกรรมที ่2 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลปะ 

กจิกรรมที ่7 วิเคราะหค์วามสมดุลในงานทศันศิลป์ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 

สาระการเรียนรู้ 
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ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในงานองคป์ระกอบศลิป์ท่ีใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน

ทศันศลิป์  
2. นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทัศนธาตแุละการจดัองคป์ระกอบศิลป์ดว้ย

ความสมดลุ  
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

1. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะของความสมดลุ (Balance) ในงานทศันศิลป์ของ
ตนเองได ้

ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 
1. เห็นคณุคา่ของทศันธาตแุละองคป์ระกอบศลิป์ท่ีมีตอ่การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์  

 

 
 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการส่ือสาร 

 

 
 

1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 

 

 
 

นกัเรียนวิเคราะห ์เรื่อง ความสมดลุ (Balance) ในงานทศันศลิป์ได ้  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมรรถนะผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 

ภาระชิน้งาน 
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ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตสิ่งแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน ว่ามีอะไรเหมือน ๆ กนับา้ง แลว้

ใหน้กัเรียนชว่ยกนัแสดงความคดิเห็น  
2. ครูสรุป และยกตวัอย่างสิ่งของในหอ้งเรียนว่า มีอะไรท่ีเหมือน ๆ กันบา้ง เช่น โต๊ะ

นกัเรียน หนา้ตา่ง ลวดลายผา้มา่น เป็นตน้ 
ข้ันสอน 

1. ครูน าเสนอภาพผลงานทศันศลิป์ของศลิปินตา่ง ๆ ผา่นส่ือ PowerPoint  
2. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสงัเกตว่าในภาพผลงานทศันศิลป์นัน้ มีการจดัวางภาพเป็น

อยา่งไร มีสมดลุแบบใด (สมดลุแบบซา้ยขวาเทา่กนั และสมดลุแบบซา้ยขวาไมเ่ทา่กนั) 
3. ครูใหน้กัเรียนแบง่จดักลุม่ภาพผลงานของศลิปินท่ีครูน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้

-  สมดลุแบบซา้ยขวาเทา่กนั 
-  สมดลุแบบซา้ยขวาไมเ่ทา่กนั 

4. ครูใหน้กัเรียนชว่ยกนัวิเคราะหภ์าพผลงานในแตล่ะกลุม่วา่เป็นอย่างไรบา้ง 
5. ครูน าเสนอตัวอย่างใบงานการวิเคราะห ์ความสมดุล ของผลงานทัศนศิลป์ ให้

นกัเรียน 
6. ครูมอบหมายชิน้งานใหน้กัเรียน โดยใหน้กัเรียนเลือกภาพผลงานทศันศิลป์ มา 2 

ภาพท่ีมีความสมดลุท่ีแตกตา่งกนั พรอ้มทัง้วิเคราะหว์า่มีความสมดลุแบบใด 
ข้ันสรุป 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมโดยครูใหน้ักเรียนน าเสนอใบงานของตนเอง
พรอ้มทัง้วิเคราะหว์า่ ผลงานท่ีนกัเรียนเลือกมามีการจดัองคป์ระกอบภาพโดยความสมดลุแบบใด 

2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ 
  

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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1. ส่ือตวัอยา่ง ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินตา่ง ๆ 
2. ส่ือการสอนภาพผลงานประกอบการสอนออนไลน ์
3. ใบความรู ้/ ใบงาน เรื่อง วิเคราะหค์วามสมดลุ (Balance) ในงานทศันศลิป์ 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

 
 

รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. การประเมินชิน้งาน 

- การวิเคราะห ์เรือ่ง ความ

สมดลุในงานทศันศิลป์ 

- ตรวจผลงานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ 

- แบบประเมินผลงาน 9-10   คะแนน = ดีเยี่ยม   

7-8    คะแนน = ดี 

5-6    คะแนน = ผา่น  

0-4    คะแนน = ไมผ่า่น  

2. คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์

- ใฝ่เรยีนรู ้ 

- มุง่มั่นในการท างาน  

- สงัเกตพฤตกิรรมใน

การเรยีนและการท างาน   

- บนัทกึหลงัการสอน ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น  

3. สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน  

- ความสามารถในการคิด 

- ความสามารถในการสือ่สาร 

- สงัเกตจากการตอบ

ค าถามในชัน้เรยีน 

- แบบสงัเกต 

- แบบประเมิน 

ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

  

ส่ือการใช้ประกอบชุดกิจกรรม 

การวัดและประเมิน 
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มาตรฐาน ศ1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ ์วิจารณค์ณุคา่ งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดตอ่งานศลิปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

ตัวชีวั้ด ศ1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรูเ้รื่อง
ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

 ศ1.1 ม.3/4 มีทกัษะในการสรา้งงานทศันศลิป์อยา่งนอ้ย 3 ประเภท 
 ศ1.1 ม.3/5 มีทักษะในการผสมผสานวัสดตุ่าง ๆ ในการสรา้งงานทัศนศิลป์โดยใช้

หลกัการออกแบบ 
 ศ1.1 ม.3/6 สรา้งงานทศันศิลป์ ทัง้ 2 มิต ิและ 3 มิติ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณแ์ละ

จินตนาการ 
 

 
 

การสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ โดยการจดัภาพใหเ้กินความสมัพนัธอ์ยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ไม่กระจดักระจายหรือก่อใหเ้กิดความสบัสน มีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนั แมจ้ะมีส่วนแตกแยกไป
บา้งก็เป็นเพียงสว่นประกอบเทา่นัน้  

แผนการจัดกิจกรรมที ่2 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลปะ 

กจิกรรมที ่8 ภาพปะตดิ/สื่อผสมสร้างสรรค ์

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 



  139 

 
 

หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์(หลกัการศลิปะ/ออกแบบ) 
1. เอกภาพ (Unity) 

 

 
 

ด้านความรู้ (K) 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในงานองคป์ระกอบศลิป์ท่ีใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน

ทศันศลิป์ 
2. นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทัศนธาตแุละการจัดองคป์ระกอบศิลป์ใหมี้

เอกภาพ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

1. นกัเรียนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศิลป์จากทศันธาตดุว้ยเทคนิคส่ือผสมใหมี้
เอกภาพได ้ 

2. นกัเรียนสามารถอธิบายลกัษณะความเป็นเอกภาพในงานทศันศลิป์ของตนเองได ้
ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 

1. เห็นคณุคา่ของทศันธาตแุละองคป์ระกอบศลิป์ท่ีมีตอ่การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ 
 

 
 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการส่ือสาร 
3. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

  

สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมรรถนะผู้เรียน 
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1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 

 

 
 

นกัเรียนสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศลิป์ดว้ยเทคนิคส่ือผสมใหมี้เอกภาพ (Unity) 
 

 
 

ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม 
1. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตสิ่งแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน ว่ามีอะไรเหมือน ๆ กนับา้ง แลว้

ใหน้กัเรียนชว่ยกนัแสดงความคดิเห็น  
2. ครูสรุป และยกตวัอย่างสิ่งของในหอ้งเรียนว่า มีอะไรท่ีเหมือน ๆ กันบา้ง เช่น โต๊ะ

นกัเรียน หนา้ตา่ง ลวดลายผา้มา่น เป็นตน้ 
ข้ันสอน 

1. ครูน าเสนอภาพผลงานส่ือผสม ผา่นส่ือ PowerPoint  
2. ครูใหน้กัเรียนช่วยกันสงัเกตความเป็นเอกภาพ หรือความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน

ของงานส่ือผสม พรอ้มทัง้ชว่ยกนัวิเคราะห ์ 
3. ครูอธิบาย เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  โดยการจัดภาพให้เกิน

ความสัมพันธ์อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่กระจัดกระจายหรือก่อใหเ้กิดความสับสน มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกัน แมจ้ะมีส่วนแตกแยกไปบา้งก็เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านัน้  เรียกว่า การจดัวางภาพ
ใหมี้เอกภาพ 

4. ครูน าเสนอชิน้งานการสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยเทคนิคส่ือผสมใหก้บันกัเรียน 
5. ครูสาธิตการออกแบบผลงานลงในกระดาษ/กระดาน โดยตอ้งค านงึถึงหลกัการจดั

วางองคป์ระกอบใหมี้เอกภาพ 
6. ครูมอบหมายชิน้งานให้นักเรียน โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพ่ือ

สรา้งสรรคช์ิน้งานส่ือผสม 

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 

ภาระชิน้งาน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมโดยครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานส่ือผสมใน

กลุม่ของตนเองตามหลกัเอกภาพ 
2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ 

 

 
 

1. ส่ือตวัอยา่ง ผลงานศลิปะส่ือผสมตา่ง ๆ 
2. ส่ือการสอนภาพผลงานประกอบการสอนออนไลน ์
3. ใบความรู ้
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

 
 

รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. การประเมินชิน้งาน 

- การสรา้งสรรคผ์ลงาน

สือ่ผสมตามหลกัเอกภาพ 

- ตรวจผลงานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ 

- แบบประเมินผลงาน 9-10   คะแนน = ดีเยี่ยม   

7-8    คะแนน = ดี 

5-6    คะแนน = ผา่น  

0-4    คะแนน = ไมผ่า่น  

2. คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์ 

- ใฝ่เรยีนรู ้ 

- มุง่มั่นในการท างาน  

- สงัเกตพฤตกิรรมใน

การเรยีนและการท างาน   

- บนัทกึหลงัการสอน ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น  

3. สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน  

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการสือ่สาร 
- ความสามารถในการแกไ้ข

- สงัเกตจากการตอบ

ค าถามในชัน้เรยีน 

- แบบสงัเกต 

- แบบประเมิน 

ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

ส่ือการใช้ประกอบชุดกิจกรรม 

การวัดและประเมิน 
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รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
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มาตรฐาน ศ1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์
วิพากษ ์วิจารณค์ณุคา่ งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคิดตอ่งานศลิปะอย่างอิสระ ช่ืนชม 
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

 
 

ตัวชีวั้ด ศ1.1 ม2/1 บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ท่ีเลือกมา โดยใชค้วามรูเ้รื่อง
ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ 

 ศ1.1 ม2/3 วิเคราะห ์และบรรยายวิธีการใชท้ศันธาต ุและหลกัการออกแบบในการ
สรา้งงานทศันศลิป์ของตนเองใหมี้คณุภาพ 

 

 
 

ผลงานทัศนศิลป์เกิดจากการน าทัศนธาตุมาจัดวางตามหลักการศิลป ะ จนเกิด
องคป์ระกอบศิลป์ท่ีลงตวั การรูจ้กัคณุสมบตัิขององคป์ระกอบศิลป์ท่ีแตกต่างกัน จะท าใหผู้เ้รียน
สามารถวิเคราะหแ์ละเลือกใชท้ศันธาตใุนการ สรา้งสรรคผ์ลงานทศันศลิป์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

การฝึกพฒันาการกระบวนการคิดท่ีมีความสรา้งสรรคจ์ากการสรา้งสรรคผ์ลงานภาพวาด
จากทศันธาตโุดยน าหลกัการการจดัองคป์ระกอบทางศิลปะท่ีไดศ้ึกษาจากบทเรียนองคป์ระกอบ
ศลิป์มาใชไ้ด ้  

แผนการจัดกิจกรรมที ่1 

เร่ือง องคป์ระกอบศิลปะ 

กจิกรรมที ่2 แบบทดสอบหลังเรียน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชีวั้ด 

สาระส าคัญ 
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หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์(หลกัการศลิปะ/ออกแบบ) 
1. การซ า้ (Repetition)  
2. จงัหวะ (Rhythm) 
3. สดัสว่น (Proportion)  
4. การลดหลั่น (Gradation) 
5. จดุเดน่ (Dominance) 
6. การประสาน หรือ ความกลมกลืน (Harmony)  
7. การตดักนั หรือ ความขดัแยง้ (Contrast)  
8. ความสมดลุ หรือ ดลุยภาพ (Balance)  
9. เอกภาพ (Unity) 

 

 
 

ด้านความรู้ (K) 
1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในงานองค์ประกอบศิลป์ท่ีใช้ในการ

สรา้งสรรคง์านทศันศลิป์  
2. เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องทศันธาตแุละการจดัองคป์ระกอบศลิป์ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลกัของการจดัองคป์ระกอบศลิป์ได ้

ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค ์(A) 
1. เห็นคณุคา่ของทศันธาตแุละองคป์ระกอบศลิป์ท่ีมีตอ่การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ 

 

 
 

1. ความสามารถในการคดิ 
2. ความสามารถในการส่ือสาร  

สาระการเรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมรรถนะผู้เรียน 
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1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุง่มั่นในการท างาน 

 

 
 

ใบงานแบบทดสอบหลงัเรียน เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ 
 

 
 

ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม  
1. ครูพดูคยุสนทนาทกัทายกบันกัเรียน สอบถามความรูพื้น้ฐานเดิมท่ีเคยเรียนมาใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยมีค าถามดงันี ้

2. ครูพูดถึงความส าคญัของการจัดองคป์ระกอบศิลป์และ และสอบถามความรูใ้น
เรื่องของการจดัองคป์ระกอบศลิป์ 

ข้ันสอน 
1. ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่ององค์ประกอบศิลป์  โดยให้นักเรียนท า

แบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ครูตรวจแบบทดสอบของนกัเรียน 

ข้ันสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมในการเรียนว่าไดร้บัความรูอ้ะไรบา้ง ครูให้

ค  าแนะน าและ ชีแ้จงใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงจดุมุง่หมายในการเรียน เรื่อง องคป์ระกอบศลิป์ 
2. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ 

  

คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 

ภาระชิน้งาน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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1. ส่ือตวัอยา่ง ผลงานศลิปะตา่ง ๆ 
2. ส่ือการสอนภาพผลงานประกอบการสอนออนไลน ์
3. ใบงาน 
4. หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ทศันศลิป์ 3 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

 
 

รายงานการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. การประเมินชิน้งาน 

- การท าแบบทดสอบหลงัเรยีน

เรือ่งองคป์ระกอบศิลป์ 

- ตรวจผลงานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ 

- แบบประเมินผลงาน 9-10   คะแนน = ดีเยี่ยม   

7-8    คะแนน = ดี 

5-6    คะแนน = ผา่น  

0-4    คะแนน = ไมผ่า่น  

2. คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์ 

- ใฝ่เรยีนรู ้ 

- มุง่มั่นในการท างาน  

- สงัเกตพฤตกิรรมใน

การเรยีนและการท างาน   

- บนัทกึหลงัการสอน ระดบั 3 = ดีเยี่ยม   

ระดบั 2 = ดี   

ระดบั 1 = ผา่น  

ระดบั 0 = ไมผ่า่น  

3. สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน  

- ความสามารถในการคิด  

- ความสามารถในการสือ่สาร  

- สงัเกตจากการตอบ

ค าถามในชัน้เรยีน 

- แบบสงัเกต 

- แบบประเมิน 

ระดบั 3 = ดีเยี่ยม 

ระดบั 2 = ดี 

ระดบั 1 = ผา่น 

ระดบั 0 = ไมผ่า่น 

  

ส่ือการใช้ประกอบชุดกิจกรรม 

การวัดและประเมิน 
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หลักการจัดองคป์ระกอบศิลป์ในงานศิลปะ (Principles of Composition) 
หลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ คือ การน าทศันธาตมุาจดัเรียงตามหลกัการออกแบบให้

เกิดความงาม ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมของภาพ ผลงานศิลปะท่ีดีจะมีการใชห้ลักการจัด
องคป์ระกอบศิลป์ในการสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างเหมาะสม หลักการจัดองคป์ระกอบศิลป์ท่ี
ส าคญั 9 อยา่งไดแ้ก่ 

1. การซ า้ (Repetition)  
2. จงัหวะ (Rhythm) 
3. สดัสว่น (Proportion)  
4. การลดหลั่น (Gradation) 
5. จดุเดน่ (Dominance) 
6. การประสาน หรือ ความกลมกลืน (Harmony)  
7. การตดักนั หรือ ความขดัแยง้ (Contrast)  
8. ความสมดลุ หรือ ดลุยภาพ (Balance)  
9. เอกภาพ (Unity) 

 

 
 

เกิดจากการซ า้กันอย่างต่อเน่ือง และมีเอกภาพขององคป์ระกอบพืน้ฐาน ท่ีมีลักษณะ 
เหมือนกนัตัง้แต ่2 หนว่ยขึน้ไปบนท่ีวา่ง 

รูปแบบของจังหวะ 
1. จงัหวะซ า้ เป็นจงัหวะขององคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัเรียงตอ่เน่ืองกนัไป 
2. จังหวะสลับ เป็นจังหวะขององคป์ระกอบท่ีมีลักษณะสลับกันไปมาอย่างเป็น

ระเบียบ 
3. จงัหวะแปร เป็นจงัหวะขององคป์ระกอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงของลกัษณะไปทีละ

เล็กละนอ้ย 

ใบความรู้ที ่1 องคป์ระกอบศิลป์  

เร่ือง การซ า้และจังหวะ  
 

จังหวะ (Rhythm) 
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ทีม่า https://www.pinterest.com/Rhythm 
 

 
 

การซ า้ (Repetition) เกิดจากองคป์ระกอบท่ีมีลักษณะเหมือนกัน ตัง้แต่ 2 หน่วยขึน้ไป 
วางอยู่ในท่ีว่าง โดยมี ท่ีคั่นอยู่ระหว่างหน่วยองคป์ระกอบท่ีจะน ามาวางซ า้เหล่านี ้ไดแ้ก่ จุด เสน้ 
น า้หนกั รูปรา่ง รูปทรง สี ลกัษณะผิว 
 

 
 

ทีม่า https://www.pinterest.com/Repetition  

การซ า้ (Repetition) 

https://www.pinterest.com/Rhythm
https://www.pinterest.com/Repetition
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รูปแบบของการซ า้ 
1.1 การซ ้าแบบเหมือนกัน เป็นการซ า้ขององคป์ระกอบท่ีมีขนาด น า้หนัก หรือ

ลกัษณะเดียวกนัเรียงตอ่เน่ืองกนัไป 
 

 
 

ทีม่า https://www.camerartmagazine.com 
 

1.2 การซ ้าแบบลดหล่ัน เป็นการซ ้าขององค์ประกอบท่ีมีขนาด น ้าหนัก หรือ
ลกัษณะแตกตา่งกนัเรียงจาก มากไปนอ้ย หรือนอ้ยไปมาก 
 

 
 

ทีม่า https://kritsanabbcit58.wordpress.com 
 

1.3 การซ ้าเป็นจังหวะ เป็นการซ า้ของชุดองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกันเรียง
ต่อเน่ืองกันไป ซึ่งภายใน ชุดองคป์ระกอบ 1 ชุดนี ้จะประกอบดว้ยหน่วยย่อยท่ีมีขนาด น า้หนัก 
หรือลกัษณะแตกตา่งกนั 
  

https://www.camerartmagazine.com/
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ทีม่า https://patsudabbcit58.wordpress.com 
 

1.4 การซ ้าแบบไม่เป็นจังหวะ เป็นการซ า้ของชุดองคป์ระกอบลักษณะหนึ่ง  ๆ 
อยา่งอิสระ 
 

 
 

ทีม่า https://www.camerartmagazine.com 
  

https://patsudabbcit58.wordpress.com/
https://www.camerartmagazine.com/
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การน าเอาสดัส่วนประกอบต่าง ๆ มาจดัใหไ้ดส้ดัส่วนท่ีเหมาะสมซึ่งแสดงความสมัพนัธ์
ของจ านวน ความกวา้ง ยาวลึก น า้หนัก ขนาดของรูปทรงต่าง ๆ สัดส่วนนบัเป็นหลักส าคญัของ
การจัดภาพ ท าใหช้ิน้งานนัน้มีความสมบูรณ์สัมพันธก์ลมกลืนกันอย่างงดงาม เช่น สดัส่วนของ
มนุษยก์ับท่ีอยู่อาศยั เครื่องใชส้อย  และ เสือ้ผา้ สดัส่วนในทางศิลปะเป็นเรื่องราวของความรูส้ึก
ทางสุนทรียภาพ การสมสดัส่วนนีห้มายถึงความสมัพนัธก์ันอย่างเหมาะสมของ สี แสง เงา และ
ทศันธาตอ่ืุน ๆ 
 

 
 

ทีม่า https://www.pinterest.com/Proportion 
 

สัดส่วน (Proportion) 
สดัส่วน หมายถึง  ความสมัพนัธก์นัอย่างเหมาะสมระหวา่งขนาดขององคป์ระกอบท่ี

แตกตา่งกนั ทัง้ขนาดท่ีอยูใ่นรูปทรงเดียวกนัหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสมัพนัธก์ลมกลืน
ระหว่างองคป์ระกอบทัง้หลายดว้ยซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่นอ้ยขององคป์ระกอบ 
ทัง้หลายท่ีน ามาจดัรวมกนั ความเหมาะสมของสดัสว่นอาจ พิจารณาจากคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลกัษณะตามธรรมชาติ ของ คน สตัว ์พืช ซึ่ง
โดยทั่วไป ถือว่า สดัส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามท่ีเหมาะสมท่ีสุด หรือจากรูปลกัษณะท่ีเป็น
การ สรา้งสรรคข์องมนุษย ์เช่น Gold section เป็นกฎในการสรา้งสรรครู์ปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า 
"ส่วนเล็กสมัพนัธก์บัสว่นท่ีใหญ่กว่า ส่วนท่ีใหญ่กว่าสมัพนัธก์บัส่วนรวม" ท าใหส้ิ่งตา่ง ๆ ท่ีสรา้งขึน้
มีสดัสว่นท่ีสมัพนัธก์บัทกุสิ่งอยา่งลงตวั  

สัดส่วน (Proportion) 

https://www.pinterest.com/Proportion
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ทีม่า https://www.pinterest.com/Proportion 
 

2. สัดส่วนจากความรู้สึก โดยท่ีศิลปะนั้นไม่ได้สรา้งขึน้เพ่ือความงามของ
รูปทรงเพียง อยา่งเดียว แตย่งัสรา้งขึน้เพ่ือแสดงออกถึง เนือ้หา เรื่องราว ความรูส้ึกดว้ย สดัส่วนจะ
ช่วย เนน้อารมณ ์ความรูส้ึก ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์และเรื่องราวท่ีศิลปินตอ้งการลกัษณะเช่น 
นี ้ท าให้งานศิลปะของชนชาติต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เน่ืองจากมีเรื่องราว อารมณ์และ
ความรูส้ึกท่ีตอ้งการแสดงออกตา่ง ๆ กนัไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็นอดุมคต ิ
เน้นความงามท่ีเกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรง จึงแสดงถึงความเหมือนจริงตาม
ธรรมชาต ิ
 

 
 

ทีม่า https://www.pinterest.com/Proportion  

https://www.pinterest.com/Proportion
https://www.pinterest.com/Proportion
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การลดหลั่น (gradation) คือ การจัดล าดับขององคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี ลกัษณะผิว ฯลฯ ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปตามลา้ดบั เช่น ระดบัสีอ่อนไปสีแก่ ลกัษณะ
ผิวเรียบไปสูข่รุขระ รูปทรงเล็กไปหารูปใหญ่ 
 

 
 

ทีม่า https://www.pinterest.com/Gradation 
 

การไล่โทนสี หรือการเลือกใชสี้ใดสีหนึ่งดว้ยการไล่โทนสีเขม้อ่อนแตกต่างกนัไป โทนสี
แบบนีเ้หมาะส าหรบัหอ้งท่ีคณุตอ้งการจะสรา้งบรรยากาศแบบสงบผอ่นคลาย ลองทาสีเพดานหอ้ง
ดว้ยสีฟ้าออ่นท่ีสดุ ผนงัเป็นสีฟ้ากลาง และเครื่องใชท่ี้ท าจากไมท้าสีฟ้าครามเขม้ เป็นตน้ 
 

 
 

ทีม่า https://www.design365days.com/Site/BlogDetail 

การลดหล่ัน (Gradation) 

https://www.pinterest.com/Gradation
https://www.design365days.com/Site/BlogDetail
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จุดเด่น หมายถึง ส่วนส าคญัท่ีปรากฏชดั โดดเดน่ท่ีสดุในผลงานศิลปะ จดุเดน่ เกิดจาก
การเน้นท่ีดีต  าแหน่งของจุดเด่นนิยมจัดวางไวใ้นระยะหน้าหรือระยะกลางแต่ ไม่ควรวางไวต้รง
กลางพอดีเพราะจะท า ใหภ้าพเกิดความรูส้ึกนิ่งไม่เกิดการเคล่ือนไหว จุดเด่นท่ีดีควรมีเพียงจุด
เดียว และมีพืน้ท่ีประมาณ 20-30% ของพืน้ท่ีทัง้หมด จุดเด่นเกิดจากการจดัวางท่ีเหมาะสม และ
รูจ้กัการเนน้ภาพ (Emphasis)ท่ีดี จดุเดน่ มี 2 แบบ คือ 

1. จุดเด่นหลัก เป็นภาพท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในเรื่องท่ีจะเขียน แสดงออกถึง
เรื่องราวท่ีชดัเจน เดน่ชดัท่ีสดุในภาพ 

2. จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจดุเด่นหลกั ท าหนา้ท่ีสนบัสนนุจดุเดน่หลกั ให้
ภาพมีความสวยงามยิ่งขึน้  
 

 
 

ทีม่า https://www.pinterest.com/Dominance 
  

จุดเด่น (Dominance) 

https://www.pinterest.com/Dominance
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จุดเด่นหลัก 

จุดเด่นรอง 
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การน าองคป์ระกอบพืน้ฐานท่ีมีความคลา้ยกนั หรือเหมือนกนัมาจดัวาง อยา่งสมัพนัธก์นั 
เกิดการประสานกันอย่าง เหมาะสม และลงตวัในผลงานดูแลว้ไม่ขดัตา และเป็นความกลมกลืน 
ในเรื่องสีวรรณะเดียวกนั 

ลักษณะของความกลมกลืน 
1. ความกลมกลืนขององคป์ระกอบพืน้ฐานท่ีคลา้ยกนั  
2. ความกลมกลืนตามธรรมชาตหิรือประโยชนใ์ชส้อย 

2.1 ความกลมกลืนตามธรรมชาต ิเชน่ การออกแบบตกแตง่สวน 
2.2 ความกลมกลืนดา้นประโยชนใ์ชส้อย เชน่ บา้นเมืองท่ีอยู่ใน เขตรอ้นควรปลกู

บา้นใหมี้ ใตถ้นุสงู หลงัคาโปรง่ทรงสงู 
 

 
 

ทีม่า https://www.pinterest.com/Harmony 
  

การประสาน หรือ ความกลมกลืน (Harmony) 

https://www.pinterest.com/Harmony
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ความขัดแย้ง (contrast) หมายถึง ความไม่ลงรอยกนั ไม่เขา้กนัขององคป์ระกอบตา่ง ๆ 
ของงานศิลปะ เช่น รูปทรงท่ีต่างกัน สีตรงกันขา้มกัน ลักษณะผิว วิธีลดปริมาณใหเ้หลือนอ้ยลง
ประมาณรอ้ยละ 20 หรือการเพิ่มลักษณะของรูปร่าง รูปทรง ให้เกิดความกลมกลืนขึน้ แต่ยังมี
ความขดัแยง้อยู่บา้งเล็กนอ้ย เพ่ือแกค้วามเบื่อหน่ายอนัเกิดจากความกลมกลืนท่ีมากเกินไป ซึ่งจะ
ท าใหง้านออกแบบนัน้นา่สนใจ 

1) ขดัแยง้ดว้ยรูปทรง 2) ขดัแยง้ดว้ยขนาด 3) ขดัแยง้ดว้ยเสน้ 4) ขดัแยง้ดว้ยพืน้ผิว 
5) ขดัแยง้ดว้ยวรรณะสี 

ความขัดแย้งท่ีกล่าวมานีถู้กจัดวางเพ่ือให้เกิดความงามทางศิลปะและเกิดความ
แปลกใหมท่ าใหผ้ลงานศลิปะเกิดความนา่สนใจ 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
 

ทีม่า https://www.pinterest.com/Contrast 
  

การตัดกัน หรือ ความขัดแย้ง (Contrast) 

https://www.pinterest.com/Contrast
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ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ (Balance) หมายถึง น า้หนกัท่ีเท่ากนัขององคป์ระกอบ ไม่
เอนเอียงไปขา้งใดขา้งหนึ่ง ในทางศิลปะยงัรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดี
ของ ส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิน้หนึ่ง การจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ ลงใน งาน
ศลิปกรรมนัน้จะตอ้งค านงึถึงจดุศนูยถ์่วง ในธรรมชาตนิัน้ ทกุสิ่งสิ่งท่ีทรงตวัอยูไ่ดโ้ดยไม่ลม้เพราะมี
น า้หนกัเฉล่ียเท่ากนัทกุดา้น ฉะนัน้ ในงานศิลปะถา้มองดแูลว้รูส้ึกว่าบางส่วนหนกัไป แน่นไป หรือ 
เบา บางไปก็จะท าใหภ้าพนัน้ดเูอนเอียง และเกิดความ รูส้ึกไม่สมดลุ เป็นการบกพรอ่งทางความ
งาม ดลุยภาพในงานศลิปะ มี 2 ลกัษณะ คือ 

1. ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซา้ยขวา
เหมือนกนั คือ การวางรูปทัง้สองขา้งของแกนสมดลุ เป็นการสมดลุแบบธรรมชาติลกัษณะแบบนี้
ใน ทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใชใ้นลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ  
ในงานท่ีตอ้งการดลุยภาพท่ีนิ่งและมั่นคงจรงิ ๆ 
 

 

 

ความสมดุลซ้ายและขวาเท่ากัน 

  

ความสมดุล หรอ ดุลยภาพ (Balance) 

https://sites.google.com/site/artelements22042101/1/symmetrical_balance.jpg?attredirects=0
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2. ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้าย
ขวาไมเ่หมือน กนั มกัเป็นการสมดลุท่ีเกิดจาการจดัใหมข่องมนษุย ์ซึ่งมีลกัษณะท่ีทางซา้ยและขวา
จะไม่ เหมือนกัน ใชอ้งคป์ระกอบท่ีไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลดว้ย 
น า้หนักขององคป์ระกอบ หรือสมดลุดว้ยความรูส้ึกก็ได ้การจดัองคป์ระกอบใหเ้กิดความ สมดุล
แบบอสมมาตรอาจท าไดโ้ดย เล่ือนแกนสมดุลไปทางดา้นท่ีมีน า้หนักมากว่า หรือ เล่ือนรูปท่ีมี
น า้หนกัมากวา่เขา้หาแกน จะท าใหเ้กิดความสมดลุขึน้ หรือใชห้นว่ยท่ีมีขนาดเล็กแตมี่รูปลกัษณะท่ี
นา่สนใจถ่วงดลุกบัรูปลกัษณะท่ีมีขนาดใหญ่แตมี่รูปแบบธรรมดา 
 

 
ความสมดุลซ้ายและขวาไม่เท่ากัน 

 

ทีม่า https://www.pinterest.com/balance 
  

https://www.pinterest.com/balance
https://sites.google.com/site/artelements22042101/1/pic_h015.jpg?attredirects=0
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เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันขององคป์ระกอบศิลป์ทัง้ดา้น
รูปลกัษณะและดา้นเนือ้หาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจดัระเบียบของส่วนต่าง  ๆ ใหเ้กิดความ
เป็น หนึ่งเดียว เพ่ือผลรวมอนัไม่อาจแบง่แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป การสรา้งงานศิลปะ คือ การ
สรา้งเอกภาพขึน้จากความสับสน  ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบ และดุลยภาพ ให้แก่สิ่งท่ี
ขดัแยง้กนัเพ่ือใหร้วมตวักนัได ้โดยการเช่ือมโยงสว่นตา่ง ๆ ใหส้มัพนัธก์นัเอกภาพของงานศลิปะ 

ความเป็นหน่วยหรือเป็นอันเดียวกัน มีความกลมกลืนเขา้กันไดไ้ม่กระจดักระจายและ
เป็นกลุ่มก่อนเดียวกัน เอกภาพในทางศิลปะคือ การจัดภาพให้เกินความสัมพันธ์อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันไม่กระจัดกระจายหรือก่อให้เกิดความสับสน มีความสัมพันธเ์ช่ือมโยงกัน แมจ้ะมีส่วน
แตกแยกไปบา้งก็เป็นเพียงสว่นประกอบเท่านัน้ 
 

 
 

ทีม่า https://www.pinterest.com/Unity 
  

เอกภาพ (Unity) 

https://www.pinterest.com/Unity
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ (จ านวน 30 ข้อ) 

รายวิชาศิลปะ 6 รหัสวิชา ศ23102 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 เวลา 30 นาท ี

ช่ือ-นามสกลุ...................................................................................ชัน้..............เลขท่ี............. 
 

ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. การจดัวางทศันธาต ุรวมกนัเป็นหนึ่งกลุม่กอ้นกลมกลืน เรียกลกัษณะการท าชนิดนีว้า่อะไร 
ก. สว่นประกอบ 
ข. องคป์ระกอบศลิป์ 
ค. สว่นของสดัสว่น 
ง. การประสมประสาน 

 

2. ขอ้ใดเป็นการจดัองคป์ระกอบผลงานศลิปะ 
ก. เสน้ สี รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว น า้หนกั 
ข. ภเูขา  ล าธาร  แมน่  า้  ทอ้งฟ้า 
ค. มนษุย ์  ท่ีอยูอ่าศยั  รูปป้ันแกะสลกั 
ง. ทิวทศัน ์  ภาพวาด   รูปหลอ่ 

 

3. นกัเรียนจะใชก้ฎรองของความเป็นเอกภาพสรา้งผลงานทศันศลิป์ไดอ้ย่างไร 
ก. สรา้งผลงานใหก้ลมกลืนกนั 
ข. ใชต้วักลางเช่ือมสิ่งท่ีตรงขา้มเขา้ดว้ยกนั 
ค. สรา้งผลงานใหมี้จดุเดน่หรือจดุสนใจ 
ง. น าสิ่งท่ีมีความขดัแยง้มาอยูด่ว้ยกนั  
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4. ขอ้ใดตอ่ไปนี ้ไมใ่ช ่การจดัองคป์ระกอบศลิป์  
ก. เอกภาพ (Unity) 
ข. ความเหมาะสม (Suitability) 
ค. ความกลมกลืน (Harmony) 
ง. จดุเดน่ (Dominance) 

 

5. ขอ้ใดตอ่ไปนี ้หมายถึง องคป์ระกอบศลิป์ (หลกัการศลิปะ) 
ก. แสง เงา (Shadow) 
ข. รูปรา่ง รูปทรง (Shape) 
ค. ความสมดลุ หรือ ดลุยภาพ (Balance) 
ง. พืน้ผิว (Surface) 

 

6. ขอ้ใดไมใ่ชข่อ้ควรค านงึถึงการจดัองคป์ระกอบศลิป์ 
ก. สดัสว่น (Proportion) 
ข. ความสมดลุ (Balance) 
ค. ส่ือผสม (Mixed media) 
ง. จงัหวะ (Rhythm) 

 

7. ภาพท่ีมีลกัษณะทัง้สองขา้งเท่ากนั มีขนาดสดัส่วนเท่ากนัตรงกบัหลกัการ จดัองคป์ระกอบศิลป์
ในขอ้ใด 

ก. ความกลมกลืน (Harmony) 
ข. ความเทา่เทียม (Equality) 
ค. ความสมดลุ (Balance) 
ง. ความขดัแยง้ (Contrast) 

 

8. การสมดลุตามความรูส้ึกในการจดัองคป์ระกอบโดยทั่วไปหมายถึงอะไร 
ก. ดา้นขวาเป็นรูปผูช้ายนอน - ดา้นซา้ยเป็นรูปพระอาทิตย ์
ข. ดา้นขวาเป็นรูปแจกนั - ดา้นซา้ยเป็นขวดขนาดเทา่กนั 
ค. ดา้นขวาเป็นรูปแมวนอน 3 ตวั - ดา้นซา้ยเป็นรูปไก่ 1 ตวั 
ง. ดา้นขวาเป็นรูปพดัลมตัง้โต๊ะ – ดา้นซา้ยเป็นพดัลมเพดาน  



  163 

9. สมดลุ (Balance) แบง่ออกไดท้ัง้หมดก่ีประเภท 
ก. 5 ประเภท 
ข. 4 ประเภท 
ค. 3 ประเภท 
ง. 2 ประเภท 

 

10. ภาพดงัตอ่ไปนีเ้ป็นการจดัองคป์ระกอบความสมดลุแบบใด 
 

 
 

ก. ความสมดลุสองขา้งเทา่กนั 
ข. ความสมดลุสองขา้งไมเ่ทา่กนั 
ค. ความสมดลุขดัแยง้กนั 
ง. ไมมี่ขอ้ถกู 

 

11. ขอ้ใดคือลกัษณะของเอกภาพ (Unity) ในงานทศันศิลป์ 
ก. การจดัภาพใหเ้กิดความสมัพนัธใ์หมี้ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัไมก่ระจดักระจาย 
ข. การจดัภาพใหส้มดลุกนัและรูปทรงเหมาะสม 
ค. การสรา้งสรรคผ์ลงานใหมี้ขนาดสดัสว่นท่ีแตกตา่งกนั 
ง. การสรา้งสรรคผ์ลงานใหมี้ความเดน่ชดัท่ีสดุเกิดความน่าสนใจ 

 

12. การออกแบบผลงานทศันศลิป์ใหมี้เอกภาพ (Unity) จะสง่ผลอยา่งไร 
ก. ผลงานมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 
ข. ผลงานมีความแปลกกวา่ของผูอ่ื้น 
ค. ผลงานมีความมั่นคงแข็งแรง 
ง. ผลงานมีความทนัสมยั  
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13. การสรา้งขนาดของรูปทรงเหมาะสมกบัพืน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบศลิป์ในขอ้ใด 
ก. ความสมดลุแบบอสมมาตร (Balance) 
ข. การประสาน (Synchronization) 
ค. ความเดน่ (Dominance) 
ง. สดัสว่น (Proportion) 

 

14. ขนาดและสดัสว่น (Proportion) จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือเกิดสิ่งใด 
ก. มีสีสนัแตกตา่งกนั 
ข. การเปรียบเทียบของขนาดและสดัสว่น  
ค. การใชเ้สน้หลายแบบ 
ง. การใชพื้น้ผิวตา่งกนั 

 

15. ภาพดงัตอ่ไปนีเ้ป็นการจดัองคป์ระกอบแบบใด 
 

 
 

ก. ความขดัแยง้ (Contrast) 
ข. ความสมดลุ (Balance) 
ค. ขนาดสดัสว่น (Proportion) 
ง. จงัหวะ (Rhythm) 

 

16. ขอ้ใด หมายถึง จงัหวะ (Rhythm) ของภาพ 
ก. การใสเ่สน้บรรทดัในภาพ 
ข. การวาดโนต้ดนตรีในภาพ 
ค. การเคาะจงัหวะในภาพ 
ง. การจดัวางองคป์ระกอบภาพ  



  165 

17. ลกัษณะจงัหวะ (Rhythm) การซ า้ของรูปทรงในขอ้ใดใหค้วามรูส้กึเคล่ือนไหว 
 

ก.  ข.  ค.  ง.  
 

18. การจดัจงัหวะ (Rhythm) แบบสลบัไปมา มีลกัษณะอยา่งไร 
ก. จดัสงูบา้ง ต ่าบา้ง 
ข. จากผิวเรียบไปผิวหยาบ 
ค. จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ 
ง. การสีออ่นไปสีเข็ม 

 

19. จากรูปภาพท่ีก าหนดใหข้อ้ใดไมมี่ลกัษณะของการซ า้แบบ (Repetition) เป็นอยา่งไร 
 

ก.  ข.  ค.  ง.  
 

20. ภาพท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน สีใกลเ้คียงกัน น ามาจัดรวมกันตรงกับหลักการ จดัองคป์ระกอบ
ศลิป์ในขอ้ใด 

ก. ความกลมกลืน (Harmony) 
ข. ความเทา่เทียม (Equality) 
ค. ความเสมอภาค (Equality) 
ง. ความคลา้ยคลงึ (Analogy)  
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21. ภาพในขอ้ใดใหค้วามรูส้ึกกลมกลืน (Harmony) ชดัเจนนอ้ยท่ีสดุ 
 

ก.  ข.  ค.  ง.  
 

22. ภาพท่ีมีความขัดแย้งกัน ขาดความกลมกลืนภายในภาพ แต่ท าให้ภาพดูน่าสนใจ ตรงกับ
หลกัการจดัองคป์ระกอบศลิป์ในขอ้ใด 

ก. ลกัษณะตรงขา้ม 
ข. การตดักนั 
ค. ความขดัแยง้ 
ง. ลดความกลมกลืน 

 

23. ความขดัแยง้ (Contrast) ในภาพคืออะไร 
 

 
 

ก. กา้นพรกิหยวก 
ข. พรกิหยวก 
ค. กา้นแอปเป้ิล 
ง. แอปเป้ิล  
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24. ความขดัแยง้ (Contrast) แบง่ออกทัง้หมดมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 
ก. 6 ประเภท ขัดแย้งด้วยรูปทรง/ขัดแย้งด้วยขนาด/ขัดแย้งดว้ยเส้น/ขัดแย้งด้วยผิว/

ขดัแยง้ดว้ยสี/ขดัแยง้ดว้ยน า้หนกัแสงเงา 
ข. 5 ประเภท ขัดแยง้ดว้ยรูปร่าง/ขัดแยง้ดว้ยสี/ขดัแยง้ดว้ยเสน้/ขัดแยง้ดว้ยผิว/ขัดแยง้

ดว้ยเอกภาพ 
ค. 4 ประเภท ขดัแยง้ดว้ยรูปทรง / ขดัแยง้ดว้ยขนาด / ขดัแยง้ดว้ยเสน้ / ขดัแยง้ดว้ยผิว 
ง. 3 ประเภท ขดัแยง้ดว้ยรูปรา่ง /ขดัแยง้ดว้ยสี / ขดัแยง้ดว้ยเอกภาพ 

 

25. ขอ้ใดคือผลท่ีเกิดขึน้จากการตดักนั (Contrast) โดยลกัษณะของสี, น า้หนกั 
 

ก.  ข.  ค.  ง.  
 

26. จดุเดน่ (Dominance) หมายถงึ 
ก. จดุเดน่หลกั เป็นภาพท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุในเรื่องท่ีจะเขียน แสดงออกถึงเรื่องราว

ท่ีชดัเจน เดน่ชดัท่ีสดุในภาพ 
ข. จดุเดน่รอง เป็นภาพประกอบของจดุเด่นหลกั ท าหนา้ท่ีสนบัสนนุจดุเดน่หลกั ใหภ้าพ

มีความสวยงามยิ่งขึน้ 
ค. ส่วนส าคญัท่ีปรากฏชดั โดดเดน่สะดดุตาท่ีสดุในงานศิลปะ จดุเดน่จะช่วยสรา้งความ

นา่สนใจในผลงาน 
ง. ความสมดลุแบบสองขา้งเทา่กนั เป็นการจดัวางองคป์ระกอบใหมี้น า้หนกัเทา่กนั 

  



  168 

27. จดุเดน่ (Dominance) ในภาพคืออะไร 
 

 
 

ก. ชอ้น 
ข. แอง่น า้ 
ค. เชอรี่ 
ง. ตน้ไม ้

 

28. จดุเดน่รอง คืออะไร 
ก. เป็นภาพประกอบของจดุเด่นหลกั ท าหนา้ท่ีสนบัสนนุจดุเดน่หลกัใหเ้กิดองคป์ระกอบ

ภาพท่ีสวยงาม 
ข. เป็นการสรา้งสรรคภ์าพผลงานนัน้ใหด้ชูดัเจนมากย่ิงขึน้ 
ค. เป็นการประกอบสดัสว่นภาพใหน้า่สนใจ 
ง. ถกูทกุขอ้ 

 

29. การจดัแบบท่ีมีการลดหลั่น (Gradation) มีลกัษณะอยา่งไร  
ก. จดัจากใหญ่ไปเล็ก  
ข. จดัใหมี้การสลบักนั  
ค. จดัใหมี้ขนาดเทา่กนั  
ง. จดัใหเ้ป็นลกัษณะหมนุวน 
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30. จากภาพเป็นการ ลดหลั่น (Gradation) ของทศันธาตใุนขอ้ใด 
 

 
 

ก. ลดหลั่นดว้ยรูปรา่ง 
ข. ลดหลั่นดว้ยเสน้ 
ค. ลดหลั่นดว้ยสี 
ง. ลดหลั่นดว้ยน า้หนกัออ่นแก่ 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

1. ข 2. ก  3. ค 4. ข 5. ค 6. ค 7. ค 8. ข 9. ง 10. ข 
11. ก 12. ก  13. ง 14. ข 15. ง 16. ง 17. ค 18. ก 19. ง 20. ก 
21. ค 22. ค 23. ข 24. ก 25. ข 26. ค 27. ค 28. ก 29. ก 30. ข 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อชุดกิจกรรมศิลปะ 
เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ 

ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย√ ประเมินระดับความพึงพอใจ ลงในช่องท่ีตรงกับความ
คดิเห็นเพียงชอ่งเดียวเทา่นัน้ ซึ่งมี 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง  มีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง  มีระดบัความเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง  มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง  มีระดบัความเหมาะสมนอ้ย 
1 หมายถึง  มีระดบัความเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 

 

ขอ้ค าถามในการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. เนือ้หาในชดุกิจกรรมศลิปะ มีความชดัเจนอา่นเขา้ใจง่าย      
2. เนือ้หาสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู ้      
3. ชดุกิจกรรมมีความเหมาะสมในการเขา้สูบ่ทเรียน      
4. รูปภาพตวัอย่างในชดุกิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเนือ้หาไดช้ดัเจน
มากยิ่งขึน้ 

     

5. การจดัล าดบัในเนือ้หา ไมส่บัสน เขา้ใจง่าย เป็นล าดบัขัน้ตอน      
6. รูปเลม่ของชดุกิจกรรมรูปภาพและตวัอกัษรชดัเจนเขา้ใจง่าย นา่ใช ้      
7. ชดุกิจกรรมศลิปะท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจศลิปะมากย่ิงขึน้      
8. ชดุกิจกรรมมีความทา้ทายความสามารถของนกัเรียน      
9. นกัเรียนสามารถปฏิบตัแิบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิในชดุกิจกรรมได ้      
10. ชดุกิจกรรมสามารถน าไปตอ่ยอดในการสรา้งงานอ่ืน ๆ ได ้      

ข้อเสนอแนะ 

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

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

ลงช่ือ ..................................................ผูป้ระเมิน 

(.................................................) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ภาพการจัดกิจกรรมศิลปะ 

เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ภาพประกอบ 1 

 

ภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 3 

 

ภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 5 

 

ภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 7 

 

ภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 9 

 

ภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 11 

 

ภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 13 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
ภาพประกอบผลงานทัศนศิลป์ 

เร่ืององคป์ระกอบศิลป์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนศิลปะ 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
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ภาพประกอบผลงานคนท่ี 1 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 2 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 3 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 4 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 5 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 6 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 7 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 8 
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ภาพประกอบผลงานคนท่ี 9 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 10 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 11 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 12 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 13 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 14 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 15 

 
ภาพประกอบผลงานคนท่ี 16 
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