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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1) เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการ

พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  และ 2) เพื่อพัฒนาทักษะทางสีน ้าของนักเรียนในวิชาศิลป์จินตนาการ  โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพซ์นั กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นีค้ือนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนอังกฤษ – คหกรรม ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
จ านวน 8 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย1) เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
ทดลอง และ 2) เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ กระบวนการเรียนการสอนสีน า้
ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ันซึ่งแบ่งออกเป็น  7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การรบัรู  ้ขั้นท่ี 2 เตรียมความ
พรอ้ม ขัน้ท่ี 3 สนองตอบภายใตก้ารควบคุม ขัน้ท่ี 4 การลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกท่ีสามารถกระท าเองได้ ขัน้ท่ี 5 
กระท าอย่างช านาญ ขัน้ท่ี 6 การปรบัปรุงและประยกุตใ์ช ้และขัน้ท่ี 7 การคิดริเริ่ม ส าหรบัเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดรูปสีน ้า และแบบประเมินทักษะของนักเรียนด้านทักษะสีน า้  
ผลการวิจยัพบว่า 1) กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ 7 ขัน้ตอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพซ์นัท่ีผ่านการ
ตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.91 สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงกับการสอนวาดภาพสี
น า้ เป็นรูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะปฏิบตัิ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนได้
ฝึกทกัษะปฏิบตัิอย่างเป็นขัน้ตอน ไดฝึ้กฝนจนคล่องแคล่ว ช านาญและเชี่ยวชาญ ซึ่งส่งผลใหผู้เ้รียนไดร้บัประโยชนจ์าก
การเรียนโดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีภาคภูมิใจ และมีความสุขในการเรียนวิชาศิลป์จินตนาการ  2) ผู้เรียนมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนดา้นทกัษะปฏิบตัิดา้นสีน า้ของนักเรียนท่ี
เรียนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพซ์นัอยู่ในระดับสงูขึน้ตามล าดบั 
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The purposes of this research are as follows: (1) to develop an instructional method for 

watercolors, based on Simpson’s practical skill development model and to develop the watercolor skills of 
students in the Artistic Imagination course, using the developed instructional method based on Simpson’s 
practical skill development model. The samples in this research were eight students in Matthayom Suksa Six 
studying Home Economics in English in the 2020 academic year at Saipanya School under the Royal 
Patronage of Her Majesty the Queen. The samples were selected by purposive sampling. The research tools 
comprised of an experimental instrument and the instruments for data collection. The experimental instrument 
was the instructional method for watercolors based on Simpson’s practical skill development model. This 
instructional method consisted of seven steps, as follows: Step 1: Awareness; Step 2: Preparation; Step 3: 
Response under control; Step 4: Take action until it becomes a mechanism that can act independently; Step 
5: Act skillfully; Step 6: Improvement and Application; and Step 7: Initiative. The instruments for data collection 
were interview forms for watercolor experts and the evaluation form for the watercolor skills of students. The 
findings are as follows: (1) the seven-step instructional method of watercolor based on Simpson’s practical 
skill development model was established by experts to be at 0.91 IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
Hence, it can be used to teach watercolor painting. The teaching and learning process allowed students to 
practice their skills step-by-step. With more practice, the students could use watercolors more effectively.  As 
a result, the students can benefit from their work and enjoy studying Artistic Imagination; (2) the learning 
achievement of the students was at a .05 level of statistical significance. The score of practical skills in the 
watercolors of the students who have learned through the seven-step instructional method for watercolors and 
based on Simpson’s practical skills development model was high, respectively. 

 
Keyword : Watercolor skills, Teaching and learning process, Simpson’s Practical Skill Development Model  
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ชีวิตมนุษย์นั้นหนีจากศิลปะไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตการงานก็ตาม 
โดยเฉพาะในชีวิตสว่นตวันัน้ศิลปะมีบทบาทมาก นบัตัง้แต่การแสดงออกทางบุคลิกภาพ การเลือก
กิจกรรมไปจนกระทั่งการแต่งกาย การตกแต่งบา้นเรือน หรืออ่ืนๆก็ตาม มนุษยแ์ต่ละคนย่อมมีการ
เลือกศิลปะที่สอดคล้องกับตัวเองในหลายด้าน ทั้งการจัดสภาพแวดล้อม ขั้นตอนการท างาน
จนกระทั่งผลงานต่างๆ ก็มีศิลปะเขา้มามีบทบาทดว้ยเสมอ ดว้ยเหตนุีค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ
ศิลปะเป็นสว่นหนึ่งในการด าเนินชีวิต มีผลต่อการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มและต่อการเรียนการสอนเป็น
อย่างยิ่ง (ไพฑูรย ์สินลารตัน์, 2545) นอกจากนีก้ารใชศิ้ลปะนบัไดว้่าเป็นการใชใ้นลกัษณะที่สรา้ง
ขึน้ดว้ยฝีมือ ผสมผสานกับความรูส้ึกนึกคิด และความสามารถที่เกิดจากความเชื่อความศรทัธา 
การสรา้งสรรคง์านศิลปกรรมขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองก็ดีหรือเพื่อสงัคมก็ดี จะท า
ใหผู้พ้บเห็นเกิดความรูส้ึกดา้นอารมณแ์ละในสภาพเช่นนีศิ้ลปะจึงถูกน าเขา้มาเก่ียวขอ้งกับสงัคม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้เนื่องจากมนุษยเ์ป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ศิลปะจึงเปรียบเสมือนกระจกเงา
สะทอ้นสภาพของสงัคมในขณะนัน้ 

การเรียนศิลปะเป็นองคป์ระกอบส าคัญในการด าเนินชีวิต เนื่องจากศิลปะสามารถช่วย
สภาวะอารมณ ์ความรูส้ึก และยงัช่วยเสริมสรา้งสมาธิใหก้บัมนุษยอี์กดว้ย ซึ่งการเรียนศิลปะตอ้ง
อาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมดังที่วิรุณ ตัง้เจริญ (2526) กล่าวถึงความส าคัญของ
ศิลปศึกษาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในระบบโรงเรียน และเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
วฒันธรรมดว้ย แต่การเรียนการสอนศิลปศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ยงัมีความสบัสนอยู่มากอาจเป็น
เพราะความคลาดเคลื่อนระหว่างทฤษฎีกบัการปฏิบติั ซึ่งสอดคลอ้งกบัเยาวภา เดชะคปุต ์(2522) 
กล่าวว่าทฤษฎีคือหลกัการอันส าคัญที่จ  าเป็นต่อการเรียนรูข้องนักเรียน ทัง้ดา้นความรูใ้นศิลปะ 
และดา้นของจิตใจ แต่จะพบว่าการปฏิบติัจริงนัน้บางครัง้ก็มิไดส้อดคลอ้งไปกบัทฤษฎีเสมอ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงยังอยู่ในขอบเขตจ ากัดเฉพาะในโรงเรียนที่มีความพรอ้มทางดา้นวัสดุ 
อปุกรณ ์และบคุลากรผูส้อน  

การจัดการเรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับศิลปะนัน้แตกต่างจากรายวิชาอ่ืนๆ คือนักเรียนที่เรียน
นอกเหนือจากภาคทฤษฎีแลว้ยังต้องมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะควบคู่ไปดว้ย เช่น ทักษะในการ
ปฏิบติัเทคนิคสีน า้ ซึ่งใชก้ลวิธีมากมายในการเขียนภาพ ดังที่ อารี สุทธิพันธุ์ (2533) ไดก้ล่าวถึง
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ลกัษณะเปรียบเทียบของสีน า้ว่า รูปสีน า้แต่ละรูปมกัจะมีคณุค่าของเรื่องราวที่เห็น และคณุค่าของ
สีที่ซมึไหลโปรง่ใสมีบรรยากาศ ถา้เปรียบกบัชีวิตคือมีกายและใจ โกศล พิณกลุ (2545) ไดก้ลา่วว่า
เทคนิคสีน า้เป็นกิจกรรมทางการฝึกทกัษะอย่างหนึ่ง ซึ่งหากถามผูท้ี่ชื่นชอบเทคนิคการใชส้ีน า้คงได้
ค าตอบว่า เพราะรูส้ึกว่าการใช้สีน า้เป็นการสรา้งความสุข เป็นการใช้ความรูค้วามสามารถที่
ตอบสนองได ้ทั้งรูปของความคิดและรูปของการกระท า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีน า้ที่ผูร้ะบายตอ้ง
เผชิญกับสภาพของความไม่แน่นอน ทา้ทาย บางคนมักเสนอความเห็นว่าเทคนิคสีน า้นัน้ระบาย
ยาก ตอ้งตัดสินใจรวดเร็ว ระบายแลว้ซ า้กันไม่ไดจ้ะท าใหส้ีหมอง เน่า แต่หากไดล้งมือทดลอง
ปฏิบติัสีน า้ดว้ยตนเองตามเทคนิคกระบวนการที่เป็นขัน้ตอน ก็จะพบว่าทกุคนสามารถมีทกัษะการ
ใชส้ีน า้ได ้หากไดร้บัการฝึกฝนอย่างถกูวิธี  

การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลป์จินตนาการของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม
ราชินูปถัมภ ์มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์จินตนาการทางศิลปะ ส่งเสริมความ
เชื่อมั่นใหก้บันกัเรียน มคีวามเขา้ใจ และความรู ้มีทกัษะปฏิบติัทางศิลปะและซาบซึง้ในคณุค่าของ
ศิลปะ โดยเน้นศึกษาหลักการและกระบวนการการสรา้งสรรค์งาน โดยใช้เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนางานและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้โดยมีเนือ้หาวิชาที่สอนทกัษะปฏิบติัการระบายสีน า้ในรูปแบบเทคนิคต่างๆ และ
มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านสีน า้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญช านาญ จนสามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างสวยงาม 

สีน า้เป็นสีที่ละเอียดอ่อน มีการผสมผสานกนัไดร้ะหว่างสีต่างๆ ในขณะที่สียงัเปียกอยู่ สี
จะซมึเขา้หากนัและผสมกนัอย่างแนบเนียน ดงันัน้การใชส้ีน า้ตอ้งวางแผนการใชล้ว่งหนา้ว่าจะใชส้ี
อะไรร่วมกัน เพราะสีน า้จะระบายทับสีเดิมไม่ไดแ้ละถา้ใชไ้ม่ถูกสดัส่วนอาจท าใหส้ีเน่าได ้ดังนัน้
การจัดกิจกรรมการสอนสีน า้ซึ่งเป็นการเรียนที่เนน้ทักษะปฏิบัติ นักเรียนจะไดฝึ้กฝนทักษะสีน า้
อย่างเป็นขัน้ตอนจนมีความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญช านาญ และกลา้แสดงออกทางความคิด
สรา้งสรรค ์

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปะนั้น นอกจากนักเรียนจะได้
เรียนรูใ้นดา้นทฤษฎีแลว้ ธรรมชาติของวิชาศิลปะยังเนน้ทักษะปฏิบติั นักเรียนตอ้งไดป้ฏิบติัจริง 
เพื่อพฒันาทกัษะเพื่อใหเ้กิดความช านาญ ดงันัน้กระบวนการเรียนการสอนหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การ
เรียนการสอนตามแนวคิดของซิมพซ์นัเพื่อการพัฒนาทักษะปฏิบติั (Simpson) ที่ใหค้วามส าคัญ
กับการพัฒนาทางดา้นทักษะพิสยั เป็นการพัฒนานักเรียนดา้นความสามารถในการปฏิบติั การ
แสดงออก และการกระท า ที่มีความจ าเป็นตอ้งใชห้ลักการที่มีความแตกต่างไปจากการพัฒนา
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ทางดา้นพุทธพิสยั หรือ จิตพิสยั ซึ่งซิมพซ์นัไดร้ะบุว่าทักษะเป็นเรื่องของการพัฒนาการจากการ
ปฏิบติั สู่การท างานของร่างกายและกลา้มเนือ้ที่มีความยากและซบัซอ้น โดยเริ่มจากการสั่งงาน
ของสมอง ที่สมัพนัธก์บัความรูส้ึกที่เกิดขึน้ ทกัษะรูปแบบนีพ้ฒันาไดด้ว้ยการฝึกฝน จนเมื่อถึงจุด
หนึ่งจะเกิดความถูกตอ้ง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญ และความอดทน สงัเกตไดจ้ากความ
ราบรื่น ความแม่นย า ความรวดเร็ว ความแรงที่แสดงออกมา การฝึกตามรูปแบบของซิมพซ์ันใน
ลกัษณะนีช้่วยใหน้กัเรียนปฏิบติังานที่ตอ้งอาศยัการเคลื่อนไหวหรือการประสานงานของกลา้มเนือ้
ทั้งหลายได้อย่างช านาญและถูกต้อง ซึ่งสามารถท าหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว และช่วย
พฒันาความคิดสรา้งสรรค ์และความอดทนของนกัเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกบัปภิชญา เรืองโค (2561) 
ในการน าแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นัมาช่วยแกปั้ญหาในการจดักระบวนการเรียน
การสอนบนเว็บในรายวิชาคอมพิวเตอร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใชส้ื่อที่เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพของนกัเรียนตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเวลาที่มีจ ากดัในการ
เรียน เนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัซ า้ๆ บ่อยๆ จนเกิดความช านาญ ความแม่นย า คล่องแคล่วและ
ยงัช่วยสง่เสรมิใหน้กัเรียนมีความคิดสรา้งสรรคใ์นการสรรคส์รา้งชิน้งานใหม้ีความหลากหลาย เกิด
ผลงานใหม่ๆ ท าใหน้กัเรียนเป็นบคุคลที่ไม่ซ  า้ใครหลากหลาย มีผลงานที่สรา้งสรรค ์

จากที่กล่าวมา ผูว้ิจัยในฐานะที่เป็นครูศิลปะเล็งเห็นว่าเทคนิคสีน า้เป็นกิจกรรมการฝึก
ทักษะที่มีความทา้ทายความสามารถของนักเรียน ผูว้ิจัยจึงคิดที่จะใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์นั ในการพัฒนาทักษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ 
เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะทางสีน า้ในการวาดรูปอาหารและขนมต่างๆ และสามารถพฒันาประยกุดใ์ช้
กบัรายวิชาต่างๆ ในแผนการเรียนที่นกัเรียนศึกษาอยู่ได ้เช่น ในการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารใน
รูปแบบต่างๆ การออกแบบตกแต่งจาน  และเพื่อใหส้อดคล้องกับผลการเรียนรู ้ตามหลักสูตร
สถานศกึษานอกจากนีย้งัสามารถต่อยอดเพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บัตวันกัเรียน 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ
ซิมพซ์นั 

2. เพื่อพฒันาทกัษะทางสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ตาม
แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. เป็นแนวทางส าหรับโรงเรียนและครูผู้สอนในการพัฒนาทักษะทางสีน า้ วิชาศิลป์

จินตนาการ โดยใชห้ลักการและแนวคิดของรูปแบบการเรียนการตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
ปฏิบติัของซิมพซ์นั 

2. เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทกัษะพืน้ฐานทางสีน า้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสายปัญญา 
ในพระบรมราชินปูถมัภ ์จ านวน 206 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการ
เรียนองักฤษ – คหกรรม ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถมัภ ์จ านวน 8 
คน จากการเลือกแบบเจาะจง  

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ทักษะสีน า้ หมายถึง ทักษะการปฏิบัติทางดา้นสีน า้ของผูเ้รียนในการวาดรูปอาหาร
และขนมต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ันที่สงัเกตได ้
ไดแ้ก่ การระบายสีน า้แบบเปียกบนเปียก การระบายสีน า้แบบเปียกบนแหง้ การระบายสีน า้แบบ
แหง้บนแหง้ การระบายสีน า้แบบแหง้บนเปียก การระบายเรียบ การไล่น า้หนักสี การผสานของสี 
การไหลยอ้น และการทบักนัของสี ในรูปแบบการสรา้งสรรคง์านที่แตกต่างกนั ในขณะที่ผูเ้รียนอยู่
ในกระบวนการเรียนรูห้รือหลงัจากเกิดการเรียนรูแ้ลว้ สามารถวัดไดโ้ดยแบบประเมินทักษะของ
นกัเรียนดา้นทกัษะสีน า้ 

2. วิชาศิลป์จินตนาการ หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
กลุม่การเรียนองักฤษ – คหกรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ ์เป็นวิชาที่มุ่งพฒันา
ความคิดสรา้งสรรค ์จินตนาการทางศิลปะ สรา้งความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรูค้วามเขา้ใจทักษะ
วิธีการทางศิลปะและเห็นคณุค่าในผลงาน โดยเนน้ใหน้กัเรียนศึกษาหลกัการและกระบวนการการ
สรา้งสรรคง์าน โดยใชเ้ครื่องมือและวสัดอุปุกรณท์ี่หลากหลาย เพื่อน ามาพฒันางานใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจ สามารถสรา้งผลงานและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้โดยมีเนือ้หาวิชาที่สอนเก่ียวกบั
ทักษะการระบายสีน า้ในรูปแบบเทคนิคต่างๆ และมุ่งเนน้ดา้นการฝึกทักษะปฏิบัติทางดา้นสีน า้
เพื่อใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ ช านาญ จนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างสวยงาม 
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3. กระบวนการเรียนการสอน หมายถึง แผนแสดงกระบวนการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน เพื่อให้
ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะแสดงถึง 
องคป์ระกอบทัง้หลายไดแ้ก่ หลกัการจุดมุ่งหมาย เนือ้หา และทักษะที่ตอ้งการสอน วิธีการสอน 
กระบวนการสอน ขัน้ตอนและกิจกรรมการสอน และการวัดและประเมินผล ภายใตห้ลกัการของ
แนวคิดพืน้ฐานเดียวกนั 

4. กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
(Simpson) หมายถึง การพฒันาทกัษะจากการฝึกฝน จนเกิดความคล่องแคล่วถูกตอ้ง เมื่อน ามา
จดัเป็นกระบวนการเรียน จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติังานที่ตอ้งอาศยัการเคลื่อนไหวหรือการ
ประสานงานของกลา้มเนือ้ทัง้หลายไดเ้ป็นอย่างดี มีความถกูตอ้งและความช านาญ ใชจ้ดักิจกรรม
การเรียนรูส้  าหรบัเนือ้หาที่เป็นการปฏิบติั คือ การปฏิบติัทกัษะทางสีน า้ ในการวาดรูปอาหาร หรือ
ขนมต่างๆ จ านวน 20 ชั่วโมง โดยมีกระบวนการเรียนรู ้7 ขัน้ ดงันี ้

4.1 การรบัรู ้(Perception)  
4.2 การเตรียมความพรอ้ม (Readiness) 
4.3 การตอบสนองภายใตก้ารควบคมุ (Guided Response) 
4.4 การใหล้งมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าไดเ้อง (Mechanism) 
4.5 การกระท าอย่างช านาญ (Complex Overt Response) 
4.6 การปรบัปรุงและประยกุตใ์ช ้(Applied) 
4.7 การคิดรเิริ่ม (Creating) 

 

สมมติฐานการวิจัย 
นกัเรียนที่ไดร้บัการพฒันาทกัษะทางสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียน

การสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั มีผลสมัฤทธิก์ารเรียนรูอ้ยู่ในเกณฑดี์มาก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

การพัฒนาทักษะสีน ้า 

วิชาศิลป์จินตนาการ 

เทคนิคการระบายสีน ้าของผู้เช่ียวชาญทางด้าน
สีน ้า  
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. จกัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า 
2. นายธัชชา เทศนธ์รรม 
3. นายต ารา ชาติกานนท ์  
การระบายแบบเปียกบนเปียก, การระบายแบบเปียก
บนแหง้, การระบายแบบแหง้บนแหง้, การระบายเรียบ, 
การไลน่ า้หนกัสี, การผสานของส,ี การไหลยอ้น, การทบั
กนัของสี 
 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 
1. การรบัรู ้
2. การเตรียมความพรอ้ม 
3. การตอบสนองภายใตก้ารควบคมุ 
4. การใหล้งมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถ
กระท าไดเ้อง  
5. การกระท าอย่างช านาญ 
6. การปรบัปรุงและประยกุตใ์ช ้
7. การคิดรเิริ่ม  

การสร้างกิจกรรมศิลปะ 
ใชห้ลกัการของศาสตราจารย ์ดร.วิรุณ ตัง้เจริญ ใน
การสรา้งกิจกรรม โดยกิจกรรมศิลปะเนน้ใหผู้เ้รียน
ได้ลงมือสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะโดยตรง เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะ ความสามารถ และการแก้ไข
ปัญหา 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การพฒันาทกัษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด

การพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดัง
หวัขอ้ต่อไปนี ้

1. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
2. หลกัสตูรโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ ์
3. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา 
5. การระบายสีน า้ 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552) หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
ถูกจัดท าขึ ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการศึกษาส าหรับ
สถานศกึษา เพื่อน าไปใชพ้ฒันานกัเรียนในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใหน้กัเรียนมีความรูแ้ละทักษะ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวันในยุคที่สงัคมมีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อ
การหาความรูเ้พื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตวัชีว้ดัและมาตรฐานการเรียนรูท้ี่ก  าหนดไวจ้ะช่วย
ใหส้ถานศึกษาเห็นผลที่ตอ้งการในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่ชัดเจนขึน้ และยังช่วยให้
สถานศึกษาที่เก่ียวขอ้งร่วมกนัพฒันาหลกัสตูรได้ เพื่อใหก้ารจดัท าหลกัสูตรมีประสิทธิภาพและมี
ความเป็นเอกภาพยิ่งขึน้ ช่วยใหเ้กิดความชัดเจนเรื่องของการวัดประเมินผลการเรียนรู ้และช่วย
แก้ไขปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึง
คณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัที่ก าหนด รวมทัง้เป็นแบบแผนในการจดัการศกึษาทุก
รูปแบบ และครอบคลมุนกัเรียนทกุคนในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
 สรุปไดว้่า หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเนน้ใหจ้ัดการศึกษา การ
เรียนการสอนที่เนน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลาง โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได ้ซึ่ง
การจัดการศึกษามีจุดประสงคเ์พื่อพัฒนากระบวนการคิด ทักษะปฏิบติั กระบวนการเรียนรู ้เพื่อ
มุ่งเนน้พฒันาคณุภาพชีวิตของนกัเรียน การเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของ
ซิมพซ์นัจึงสอดคลอ้งกับหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ว่าดว้ยการส่งเสริมความสามารถในการ
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พฒันาความรู ้และทกัษะการปฏิบติัของนกัเรียนเพื่อใหเ้กิดความคล่อง เชี่ยวชาญ สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 
2. หลักสูตรโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ์

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ์ไดจ้ัดใหม้ีการเรียนการสอนตามแนวทาง
ของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พทุธศกัราช 2560) 
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับจุดมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นใหค้รูน าหลักสูตรไปเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนการจดัการเรียนรูใ้นวิชาที่ตนรบัผิดชอบโดยเนน้นักเรียนเป็นส าคญั เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความรูค้วามสามารถตามศักยภาพ และมีคณุลกัษณะอันพึงประสงคต์ามอัตลกัษณข์องนกัเรียน
และเอกลักษณ์ โดยจัดท าสาระการเรียนรู้ทั้งในวิชาพืน้ฐาน วิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนทุกภาคเรียน โดยเป็นการสรา้งหลกัสูตรที่ตอบโจทยก์ารเปลี่ยนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของการศึกษา  

ส าหรบัหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6/9 กลุ่มการเรียนอังกฤษ-คหกรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม
ราชินปูถมัภ ์ปีการศกึษา 2563 ไดจ้ดัใหม้ีการเรียนวิชาพืน้ฐาน วิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
และกิจกรรมเพิ่มเติม ดงันี ้

 
โครงสร้างหลกัสูตรชัน้ปี ห้องเรียนทั่วไป  

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คหกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวชิา รายชื่อวิชา ชม. นก. รายวชิา รายชื่อวิชา ชม. นก. 
วิชาพืน้ฐาน วิชาพืน้ฐาน 

ท33101 ภาษาไทย5 40 1.0 ท33102 ภาษาไทย6 40 1.0 
ค33101 คณิตศาสตร5์ 40 1.0 ค33102 คณิตศาสตร6์ 40 1.0 
    

  
ว30110 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 60 1.5 

ส33101 สงัคมศกึษา5 40 1.0 ส33102 สงัคมศกึษา6 40 1.0 
ส30103 ประวตัิศาสตร3์ 20 0.5 ส30104 ประวตัิศาสตร4์ 20 0.5 
พ33101 สขุศกึษาและพลศกึษา5 20 0.5 พ33102 สขุศกึษาและพลศกึษา6 20 0.5 
ศ33101 ศิลปะ5 20 0.5 ศ33102 ศิลปะ6 20 0.5 
อ33101 ภาษาองักฤษ5 40 1.0 อ33102 ภาษาองักฤษ6 40 1.0 
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โครงสร้างหลกัสูตรชัน้ปี ห้องเรียนทั่วไป  
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คหกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
รายวชิา รายชื่อวิชา ชม. นก. รายวชิา รายชื่อวิชา ชม. นก. 

    220 5.5     280 7.0 
วิชาเพิ่มเติม วิชาเพิ่มเติม 

    ท33201 หลกัภาษาไทย 40 1.0 
ว30289 วิทยาการค านวณ3 40 1.0 ว30290 การพฒันาแอปพลิเคชั่นบน

สมารท์โฟน 
40 1.0 

    
  

พ30209 กิจกรรมทางกายเพื่อสขุภาพ3 20 0.5 
ศ30207 ศิลป์จินตนาการ1 40 1.0 ศ30208 ศิลป์จินตนาการ2 40 1.0 
ง30211 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย 40 1.0     

  

ง30223 ขนมอบ 40 1.0     
  

ง30226 อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 40 1.0 ง30241 การออกแบบบรรจภุณัฑ ์ 40 1.0 
ง30262 การแปรรูปอาหาร 40 1.0 ง30288 การเงินส่วนบคุคล 40 1.0 
ง30293 โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 40 1.0     

  

อ33201 การอ่านเชงิวเิคราะห1์ 60 1.5 อ33202 การอ่านเชงิวเิคราะห2์ 60 1.5 
    340 8.5     280 7.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมชมุนมุ 20     กิจกรรมชมุนมุ 20   
  รกัษ์พรรณพฤกษา 20     รกัษ์พรรณพฤกษา 20   
  แนะแนว 20     แนะแนว 20   
  สาธารณประโยชน ์ 10     สาธารณประโยชน ์ 10   
    70       70   

กิจกรรมเพิ่มเติม กิจกรรมเพิ่มเติม 
  ประชมุระดบัชัน้ 20 

 
  ประชมุระดบัชัน้ 20 

 

    650 14.0     650 14.0 

 
ที่มา : หลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถมัภ ์
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3. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน  
ทิศนา แขมมณี (2550) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการมุ่งเนน้การพฒันาดา้น

ทกัษะพิสยั ว่าเป็นรูปแบบการเรียนสอนที่ช่วยพฒันานกัเรียนในความสามารถดา้นการปฏิบติั การ
แสดงออก หรือการกระท า ที่มีความจ าเป็นต้องใช้หลักการที่มีความแตกต่างจากการพัฒนา
ทางดา้นพุทธิพิสัยและจิตพิสัย ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถช่วยนักเรียนในดา้นการ
พฒันาทกัษะปฏิบติั ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพ์
ซัน (Simpson) เป็นรูปแบบที่เน้นการพัฒนาการด้านการปฏิบัติของนักเรียน ช่วยในเรื่องการ
ท างานของกลา้มเนือ้และรา่งกายในการท างานที่มีความซบัซอ้น ซึ่งอาศยัการท างานของกลา้มเนือ้
หลายๆส่วน ที่เกิดจากการที่สมองสั่งงาน โดยมีปฏิสัมพันธ์กับความรูส้ึกที่เกิดขึน้ การปฏิบัติ
ทางดา้นทกัษะพฒันาขึน้ไดด้ว้ยการฝึกฝนที่ดี จะก่อใหเ้กิดความคล่องแคล่ว ความถูกตอ้ง ความ
เชี่ยวชาญ และความอดทน โดยสังเกตจากการกระท าหรือพฤติกรรม ซึ่งแสดงออกจากความ
รวดเร็ว แม่นย า ในการจัดการโดยมีหลกัการเพื่อช่วยใหน้ักเรียนสามารถท างานหรือปฏิบติังานที่
ตอ้งอาศัยการเคลื่อนไหวหรือการท างานของกลา้มเนือ้ทั้งหลายไดอ้ย่างถูกตอ้ง  และเกิดความ
ช านาญ ทัง้นีก้ระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบของซิมพซ์ินนัน้มีขัน้ตอนอยู่ 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

1. การรบัรู  ้คือ ระดับพฤติกรรมพืน้ฐานขั้นแรกที่จ  าเป็นต่อการปฏิบัติ เป็นการให้
นกัเรียนรบัรูใ้นสิ่งที่จะกระท า โดยการใหน้กัเรียนสงัเกตการท างานอย่างตัง้ใจ 

2. การเตรียมความพรอ้ม คือ การใหน้กัเรียนเตรียมตวัหรือเตรียมความพรอ้มก่อนลง
มือปฏิบัติกิจกรรม ทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และร่างกาย โดยปรับตัวให้พร้อมที่จะท าการ
เคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะ รวมไปถึงสภาพจิตใจและสภาพอารมณท์ี่ดีต่อการที่จะท าหรือแสดง
ทกัษะนัน้ๆ 

3. การตอบสนองภายใตก้ารควบคมุ คือ การใหน้กัเรียนไดม้ีโอกาสตอบสนองต่อการ
เรียนรู ้โดยใหน้ักเรียนลอกเลียนแบบการกระท า หรือการปฏิบติัตามค าบอกของคนอ่ืน หรือการ
แสดงทักษะนัน้ๆ หรืออาจใหน้ักเรียนลองถูกลองผิด จนมีการตอบสนองไดอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นขัน้
แรกของการพฒันาทกัษะหรือการกระท าที่ซบัซอ้น 

4. การให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง  คือการช่วยให้
นกัเรียนประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน และเกิดความเชื่อมั่นในตนเองในการกระท าสิ่งนัน้ 
โดยเป็นการตอบสนองตามสิ่งที่ไดเ้รียนรูม้าจนกลายเป็นลกัษณะนิสยั 
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5. การกระท าอย่างช านาญ คือ เป็นการตอบสนองที่เก่ียวขอ้งกับทักษะการปฏิบัติ
ของกลา้มเนือ้ ช่วยใหน้กัเรียน ไดฝึ้กฝนแบบซ า้ๆ จนนกัเรียนท าไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ช านาญ และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

6. การปรบัปรุงและประยุกตใ์ช  ้คือ เป็นการดัดแปลงกิจกรรมเชิงกลไกใหเ้หมาะกับ
สถานการณใ์หม่ที่เป็นปัญหา การช่วยใหน้กัเรียนสามารถพฒันาทกัษะหรือการปฏิบติัของตนเอง
จนดีขึน้ และสามารถน าทกัษะไปปรบัใชใ้นสถานการณต่์างๆ 

7. การคิดริเริ่ม คือ การที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างเชี่ยวชาญ จนสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นสถานการณต่์างๆ นกัเรียนจะเกิดความคิดใหม่ ความคิดสรา้งสรรค ์ในการกระท า
ให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและความสนใจ 
จดัเป็นทกัษะขัน้สงู   

ผลจากการที่นกัเรียนไดเ้รียนตามรูปแบบของซิมพซ์นั คือ นกัเรียนจะสามารถปฏิบติัหรือ
แสดงออกอย่างคล่องแคล่ว เชี่ยวชาญ ในสิ่งที่นักเรียนตอ้งการท า และยังช่วยพัฒนาความคิด
สรา้งสรรคข์องนกัเรียน และความอดทนในตวันกัเรียนดว้ย 

สรุปไดว้่ารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของซิมพซ์นัเพื่อการพฒันาทกัษะปฏิบติั 
สามารถน ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะสีน า้ได ้เพราะจะช่วยใหน้ักเรียน
ไดร้บัการพฒันาทางทักษะสีน า้ในการวาดรูปอาหาร และขนมต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งกับพัฒนาการทางกายของนกัเรียน นักเรียนสามารถพฒันา
ตนเองไดด้ว้ยการฝึกฝน ซึ่งถา้หากนกัเรียนไดร้บัการฝึกฝนที่ดีแลว้ จะก่อใหเ้กิดความคล่องแคล่ว 
ความถูกตอ้ง ความเชี่ยวชาญ และความช านาญในสิ่งที่นักเรียนท า และยังสามารถช่วยพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียนและความอดทนในตวันกัเรียนดว้ย 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ 

ศิลปะเป็นรายวิชาที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาอย่างมีระบบของการริเริ่มสรา้งสรรคผ์ลงาน
ศิลปะของมนษุย ์โดยมีกระบวนการสรา้งสรรคห์ลายวิธีการ ขึน้อยู่กบัลกัษณะและประเภทของงาน
ที่จะสรา้งสรรคแ์ละสอดคลอ้งจุดมุ่งหมายของผูส้รา้งเป็นส าคญั โดยเฉพาะศิลปศึกษาในโรงเรียน
ประถมและมัธยม เป็นการฝึกการท างานดา้นศิลปะใหม้ีนิสยัรกังานศิลปะ เห็นคณุค่าและซาบซึง้
ในคณุค่าของศิลปะที่ศิลปินในอดีตไดส้รา้งสรรคไ์วแ้ละเป็นพืน้ฐานการศกึษาในระดบัสงูต่อไป 

วิทยาลยัช่างศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ (2564) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสอนศิลปะ
ปฏิบติัเบือ้งตน้ว่าตอ้งเป็นกิจกรรมการสอนที่เนน้การสอนศิลปะที่หลากหลาย มีกิจกรรมเสริมที่
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัเอง เรียนรูเ้อง ซึ่งมีประเด็นของกระบวนการสอนศิลปะเบือ้งตน้ดงันี ้
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1. การเตรียมความพรอ้มของนกัเรียน คือ การชีแ้จงใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัของ
รายวิชา ว่ามีลกัษณะขอ้ปฏิบติัอย่างไร เช่น การเตรียมตวัทางดา้นทกัษะ ซึ่งบางรายวิชาอาจมีการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ในรูปแบบกระบวนการทางความคิด หรือทัง้สองอย่างที่ไปพรอ้มกนั 

2. การใชเ้ทคโนโลยีหรือสื่อตอ้งมีความหลากหลาย เนื่องจากสามารถช่วยเป็นแรง
บนัดาลใจที่ดีในการเรียนกบันกัเรียน การใชส้ื่อการสอนใหต้รงต่อการเรียนรูใ้นแต่ละเรื่อง จะช่วย
ท าใหน้กัเรียนไดเ้ห็นตวัอย่างที่เป็นแนวทางสู่การปฏิบติั เป็นการช่วยสรา้งแรงจงูใจและกระตุน้การ
พัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อที่มีความหลากหลาย มีความเหมาะสมกับนักเรียนและยุค
สมยั ครูผูส้อนควรใหค้ าแนะน าแก่นกัเรียนเพื่อใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

3. สภาพแวดลอ้ม คือ การสรา้งบรรยากาศภายในชัน้เรียน ซึ่งในการเรียนวิชาศิลปะ
ควรมีสภาพบรรยากาศที่น่าเรียน ทัง้ในเรื่องของภาพผลงานตวัอย่างของครูผูส้อนหรืออปุกรณ ์รวม
ไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือสิ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากปฏิบัติงาน หรือบรรยากาศของ
นักเรียนที่มุ่งมั่นในการปฏิบติังานตามชั่วโมงเรียนหรือนอกเวลาเรียน สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ไดต้อ้ง
ประกอบไปดว้ยนกัเรียนและครูผูส้อน 

4. การสาธิต ถือเป็นสิ่งส าคัญมากในการจัดการเรียนสอนศิลปะ เพราะปัญหาของ
นกัเรียนบางครัง้อยู่ที่ขัน้ตอนและเทคนิคการสรา้งสรรคง์าน การไดเ้ห็นครูผูส้อนสาธิตการท างาน 
จะช่วยใหน้ักเรียนสามารถเกิดความเขา้ใจในการปฏิบติังานมากยิ่งขึน้ การสาธิตงานยังเป็นการ
แสดงถึงความสามารถของครูผู้สอนในทางปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัว
ครูผู้สอนมากขึน้ การได้เห็นการสาธิตของครูผู้สอน หรือการเห็นตัวอย่างผลงานจะท าให้เกิด
ประโยชนแ์ก่นกัเรียน แต่ในอีกมมุนัน้อาจจะท าใหน้กัเรียนเกิดการลอกเลียนแบบ ครูผูส้อนจึงตอ้งมี
วิจารณญาณในการแกปั้ญหา ว่าการเลียนแบบใดเป็นการเรียนรู ้การเลียนแบบใดเป็นการยึดติด 
หรือเป็นการขโมย การสาธิตปฏิบติังานครูผูส้อนควรใหน้กัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการสาธิตดว้ย โดย
ใหน้กัเรียนช่วยในการปฏิบติังาน 

5. การจัดกระบวนการเรียนรู ้คือการอธิบายลกัษณะความส าคัญของรายวิชาที่จะ
สอน เป็นการสรา้งกระบวนการความสมัพนัธ ์ความจ า ความเขา้ใจ ใหแ้ก่นกัเรียนที่ยงัไม่มีความรู้
หรือเป็นการทบทวนความรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเป็นตัวอย่างหรือผลงานตัวอย่างที่มีความ
หลากหลาย มีการอธิบายอุปกรณ์ วิธีการการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการสาธิตการ
ปฏิบติังาน โดยใหน้กัเรียนทกุคนมีส่วนรว่มในการซกัถาม  ขัน้ตอนการท างาน ความเขา้ใจ ในขณะ
ที่ปฏิบัติงานไปพร้อมกัน นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ครูผู้สอนอธิบายได้ เมื่อ
ปฏิบติังานเสรจ็นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายเก่ียวกบัการปฏิบติังาน รวมไปถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ 
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6. ครูผูส้อน กระบวนการเรียนการสอนของทุกวิชา ประกอบดว้ยปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด
การส่งเสริมในเนือ้หาวิชาการ ความเชี่ยวชาญช านาญในทกัษะ และการเพิ่มความสามารถโดยมี
การเพิ่มระดับของความง่ายไปหาความยากในสาระที่เรียนรู ้โดยเฉพาะการเรียนรูท้างวิชาศิลปะ 
ครูผูส้อนตอ้งมีเทคนิควิธีการในการสรา้งความรูใ้หแ้ก่นักเรียนดว้ยวิธีที่เหมาะสมเป็นรายคนหรือ
รายกลุ่ม ซึ่งผลสมัฤทธิ์ท่ีไดจ้ะเป็นท่ีน่าพอใจและเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการ
เรียนการสอนศิลปะในเบือ้งตน้ตอ้งใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจในความส าคญัของวิชาศิลปะ โดยให้
นกัเรียนมีความมั่นใจและภาคภมูิใจในตนเอง สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะได ้เมื่อนกัเรียนเกิด
ทัศนคติที่ดีจะท าใหเ้กิดการใฝ่เรียนและใฝ่รู ้และเมื่อครูผูส้อนใหค้วามรูใ้นดา้นทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง
ตามล าดับ ควรใหน้ักเรียนฝึกดา้นทักษะการปฏิบัติเพื่อใหน้ักเรียนเกิดความช านาญ สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ ศิลปะปฏิบัติคือเทคนิคการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่มีความ
หลากหลายสามารถน าไปพฒันาต่อยอดไดเ้มื่อนักเรียนไดฝึ้กจนช านาญและเชี่ยวชาญ การเรียน
การสอนศิลปะจะก่อใหเ้กิดผลส าเรจ็ไดเ้มื่อครูผูส้อนมีประสบการณใ์นการสอน โดยใหน้กัเรียนหรือ
กลุ่มนกัเรียนเป็นแกนกลางในการจดัการเรียนรู ้มีความตัง้ใจในการถ่ายทอดความรู ้ที่ส  าคญัก็คือ
ครูผูส้อนควรมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ ตอ้งเป็นตวัอย่างที่ดีและชดัเจน เช่น ความสามารถที่โดด
เด่น สามารถเป็นแบบอย่างใหก้บันกัเรียน และคอยใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า พรอ้มทัง้ช่วยกระตุน้
ความคิดในการท างาน เช่น การคุยทั้งในและนอกเวลาเรียนเพื่อใหเ้กิดความรู ้พรอ้มทั้งตอ้งมี
กิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงความสามารถของนกัเรียน โดยมีพืน้ที่ในการแสดงออกใหค้นอ่ืนเห็น 
เพื่อเป็นแรงจงูใจใหก้บันกัเรียน 

7. แผนการจัดการเรียนการสอน การจัดการสอนศิลปะปฏิบติัที่ดีจะตอ้งมีแผนการ
จัดการเรียนการสอน การวางแผนอย่างรอบคอบ และสามารถยืดหยุ่นในการปฏิบติัระหว่างการ
ด าเนินการสอน ซึ่งเกิดจากการศึกษาวิเคราะห ์ท าความเขา้ใจหลกัสูตร โดยการก าหนดแผนการ
เรียนรูต้อ้งมีแผนการจดัการเรียนสอนที่มีการก าหนดวัตถุประสงคท์ี่ชดัเจน และควรใหส้มัพนัธก์บั
ระยะเวลาในการที่จะปฏิบติัไดจ้ริง เริ่มจากวิธีที่ ง่ายไปหาวิธีที่ยากขึน้ การปฏิบติัซ า้ๆ จะเกิดการ
เรียนรูท้ี่ยั่งยืน 

8. การวัดประเมินผล การตรวจงาน จะสะทอ้นกลับในเรื่องของผลการเรียนรูข้อง
นักเรียน ท าใหน้ักเรียนทราบว่าสิ่งที่ท าไปแลว้ ไดถู้กน าไปพัฒนาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือไม่ คะแนนที่ไดต้  ่ากว่าเกณฑอ์าจส่งผลใหน้กัเรียนทอ้ ครูผูส้อนควรมีเทคนิควิธีการ
สอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่นส าหรบันกัเรียนแต่ละคน มีการใหค้ าแนะน า การวิจารณ ์ใหข้อ้ชีแ้นะ 
และสรุปผลเพื่อให้นักเรียนทราบถึงผลการพัฒนาของตนเองอย่างสม ่าเสมอ การสังเกตโดย
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ครูผูส้อน การจ าแนกความสามารถนกัเรียน โดยแบ่งกลุม่เพื่อใหง้่ายต่อการเนน้และเสรมิความรูท้ัง้
ทางทฤษฎีและปฏิบติั 

อ าไพ ตีรณสาร (2536) กล่าวว่าวิธีการสอนศิลปศึกษาหรือการสอนศิลปะปฏิบัติ 
สามารถแบ่งการสอนไดด้งันี ้

1. การสอนแบบเนน้ประสบการณ ์(Art Approached Experimentally) รูปแบบการ
สอนเชิงประสบการณน์ี ้เป็นการด าเนินการสอนเพื่อช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูต้ามเป้าหมาย
โดยใหน้ักเรียนไดร้บัประสบการณ์ที่จ  าเป็นต่อการเรียนรูก้่อน และใหผู้เ้รียนสงัเกต ทบทวนสิ่งที่
เกิดขึน้และน าสิ่งนั้นมาพิจารณาจนเกิดเป็นความคิดรวบยอดหรือสมมติฐาน แลว้น าไปทดลอง
หรือประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ใหม่ต่อไปได้ วิธีด าเนินการเรียนรูต้ามรูปแบบนีจ้ะเกิดจากการ
สงัเกต เปรียบเทียบ แยกแยะ และการหาความสมัพนัธข์องเรื่องราว สื่อ และกระบวนการต่างๆ ใน
แบบใหม่ คุณค่าของการสอนรูปแบบนี ้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะและความ
เขา้ใจ ยงัช่วยสรา้งทศันคติที่ดีต่อการท างานของนักเรียน เพราะผลของการเรียนรูท้ี่เปิดกวา้งและ
ไม่มีการก าหนดกรอบ หรือผลที่ตายตัวไว ้จะท าใหน้ักเรียนรูส้ึกว่าการเรียนการสอนเป็นเรื่องทา้
ทาย ท าใหน้ักเรียนเกิดความต่ืนตัวอยู่เสมอ ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค ์ท าใหน้ักเรียนกลา้ที่จะ
ตดัสินใจ การยอมรบัขอ้จ ากดัต่างๆนัน้ ตลอดจนความลม้เหลวหรือความผิดพลาด โดยมองว่าเป็น
เพียงขัน้ตอนในการเรียนรูท้ี่จะพฒันาตนเองต่อไป ไม่ใช่ขอ้สรุปว่าตนไม่มีความสามารถและท าให้
เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง แมว้่าการสอนในรูปแบบนีจ้ะมีประโยชน ์มีคณุค่าต่อ
การเรียนรูด้งัที่กลา่วมา หากจดัการเรียนการสอนไม่เหมาะสมอาจก่อใหเ้กิดผลที่ไม่พงึประสงคไ์ด ้

2. แนวการสอนแบบมีศิลปินเป็นแบบอย่าง (The Artist as Model) แนวความคิดนี ้
เกิดจากความพยายามที่จะจัดประสบการณก์ารเรียนการสอนของนักเรียนใหใ้กลก้ับการท างาน
ศิลปะ เป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร้บัประสบการณจ์ากศิลปิน ผ่านการท าความรูจ้กั
ศิลปิน การสงัเกตการปฏิบติังานของศิลปิน การสนทนาหาความรู ้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การประยุกตใ์ชว้ิธีการของศิลปินในการท างานของตนเอง การเรียนรูด้ว้ยวิธีการสอนในรูปแบบนี ้
นกัเรียนจะไดร้บัประสบการณต์รงจากศิลปิน 

3. แนวการสอนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered approaches) 
หลักการสอนแนวนี ้คือ การให้ความส าคัญต่อลักษณะเฉพาะของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่ง
นกัเรียนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกนั ทัง้ในเรื่องความสนใจ ระดบัสติปัญญา ทกัษะ และความ
ถนัด การแสดงออกทางอารมณ ์ความรูส้ึก และความไวต่อการรบัรู ้ แนวการสอนแบบมีนักเรียน
เป็นศูนยก์ลางไดร้บัความสนใจในยุค progressive education โดย วิคเตอร ์โลเวนเฟลด ์(Viktor 



  15 

Lowenfeld) ไดก้ล่าวใหเ้ห็นถึงความส าคัญของพัฒนาการและความเจริญเติบโตที่เกิดขึน้ในตัว
เด็ก หากเด็กถูกขัดขวางกระบวนการเจริญเติบโต จากภายนอกมากเกินไป จะท าให้เด็กเกิด
ความคิดที่ ไม่ดีต่อการเรียน และส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านความสามารถ และความคิด
สรา้งสรรค ์

จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปไดว้่าควรมองการสอนออกเป็นสองรูปแบบ บทบาท
หลกัของครูกบัการปล่อยใหน้ักเรียนแสดงออกโดยเสรี (Self-Expression) ซึ่งการสอนที่มีนกัเรียน
เป็นศนูยก์ลางนัน้มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ แบบเปิดเสรี (Open classroom) และแบบแนวลกึ (In-depth 
Approach) ซึ่งทัง้ 2 แบบนีเ้นน้ความส าคญัที่ตัวนกัเรียนและมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัออกไป 
คือ 

1) แบบเปิดเสรี คือการสอนที่เริ่มตน้ใชใ้นประเทศองักฤษ โดยที่นกัเรียนจะมีบทบาท
ในตนเองอย่างที่กล่าวคือ นักเรียนสามารถเป็นผูท้ี่เลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ และเป็นผูว้างแผน
และด าเนินการเรียนดว้ยตวัเอง สว่นบทบาทของครูผูส้อนจะเนน้การเป็นผูท้ี่จดัสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
การเรียนการสอน จัดวัสดุอุปกรณ์ให้พรอ้มส าหรับให้นักเรียนเป็นผู้เลือก และครูผู้สอนจะตั้ง
ค าถามต่างๆที่ทา้ทาย เพื่อกระตุน้ความคิดของนักเรียน และท าใหน้ักเรียนสรุปความสนใจและ
ความต้องการของตนเองได้อย่างชัดเจน หรือครูผู้สอนอาจจะปล่อยใหน้ักเรียนคิด และลงมือ
ท างานดว้ยตนเองอย่างอิสระ และครูผูส้อนอาจจะมีสว่นช่วยแนะน า หรือใหข้อ้เสนอแนะเท่านัน้ 

2) แบบการศึกษาแนวลึก คือการสอนที่ใหน้ักเรียนเป็นศูนยก์ลางอีกแบบหนึ่งโดย
การใหค้วามส าคญัต่อศกัยภาพทางศิลปะของนกัเรียนแต่ละคน ในขณะที่แบบแรก ซึ่งไดแ้ก่แบบ
เปิดเสรีนัน้ เป็นการใหอิ้สระแก่นกัเรียนอย่างเต็มที่ และบทบาทของครูผูส้อนเสมือนเป็นผูช้่วยเหลือ 
แบบการศึกษาแนวลึกนีถ้ึงแมว้่าจุดศูนยก์ลางจะอยู่ที่ตัวนักเรียน แต่การเรียนการสอนจะเป็นใน
รูปแบบที่ครูผูส้อนมีส่วนร่วมอย่างใกลช้ิด ตัง้แต่การเสนอขัน้ตอน การแนะน าใหน้ักเรียนสามารถ
ด าเนินการ และวิเคราะห ์ประเมินผลการท างานในแต่ละขัน้ตอน ซึ่งขัน้ตอนที่ครูผูส้อนสามารถ
ช่วยแนะน าไดแ้ก่ การใหน้กัเรียนหดัสงัเกตตนเองในการแสดงออกทางศิลปะ ทัง้ในระหว่างที่ก าลงั
ท างาน และในผลงานของตนเอง การใหน้ักเรียนรูจ้ักประยุกต์หาแนวทางการแก้ปัญหาในการ
ท างานศิลปะของตนเองในอดีต เป็นตน้ 

โดยสรุปแลว้บทบาทของครูผูส้อน คือช่วยน าทางใหน้กัเรียนไปสู่การขยายแนวความคิด
ของตนเองใหก้วา้งขวางยิ่งขึน้ และช่วยใหน้กัเรียนแต่ละคนเขา้พฒันาศกัยภาพในการเรียนศิลปะ 
คณุค่าของการสอนแบบเปิดเสรี คือ เป็นการตอบสนองความตอ้งการ และความพอใจของนกัเรียน 
ช่วยส่งเสริมใหน้ักเรียนกระตุน้ตนเองในการเรียนรู ้ รูจ้กัสรุปความคิดและวางแผนการท างาน นั่น
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คือ การรบัผิดชอบตวัเอง ท าใหเ้กิดความมั่นใจในตนเองและเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนส ารวจ
และรูจ้กัตนเอง  

4. การศกึษาแบบประสมประสาน (Interdisciplinary Studies) หลกัส าคญัคือ ความเชื่อ
ที่ว่าดว้ยการศึกษากวา้งขวางเท่าชีวิต ดังนั้นการศึกษาจึงควรมีการประสมประสานศาสตรต่์างๆ 
เขา้ดว้ยกนั ในการจดัการเรียนการสอนสู่หอ้งเรียนจริงนัน้ จะตอ้งค านึงถึงการประสมประสานกัน
ระหว่างศาสตรต่์างๆ อย่างแทจ้ริงแทนที่จะเป็นเพียงการปะติดปะต่อเรื่องเขา้ด้วยกันโดยการ
น าเสนอในชัน้เรียนทีละเรื่อง ซึ่งอาจไม่มีความสมัพันธ์กันโดยตรง  รูปแบบการสอนแบบประสม
ประสานนีส้ามารถท าไดห้ลายรูปแบบ ซึ่งจะมีที่น่าสนใจ 2 รูปแบบคือ การใหค้รูผูส้อนและนกัเรียน
รว่มมือกนั และการจดัหลกัสตูรระยะสัน้ 

ส าหรบัรูปแบบแรกครูผูส้อนกบันกัเรียนจะร่วมมือกนัพฒันาแผนการเรียนการสอน โดยที่
ครูผูส้อนจะเริ่มดว้ยการแนะน าศาสตรต่์างๆ แลว้จึงร่วมวางแผนกบันกัเรียนถึงเรื่องต่างๆ ที่จะจดั 
ซึ่งหลักการส าคัญในการด าเนินการคือ จะตอ้งมีความยืดหยุ่นสูงในการตัดสินใจวางแผน และ
ครูผูส้อนตอ้งสามารถน านกัเรียน ไปสูข่อ้สรุปที่ชดัเจน และเป็นที่ยอมรบัได ้

ส าหรบัรูปแบบหลงัคือ การจดัหลกัสตูรระยะสัน้นัน้ เป็นการกระตุน้ความคิดใหม่ๆ และ
ตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลายใหก้ับนักเรียนซึ่งต่างจากรูปแบบแรกในแง่ที่ว่าครูผูส้อนจะ
เป็นผูว้างแผนการเรียนการสอนใหน้กัเรียนเอง ยกตวัอย่างเช่น เรื่องการถ่ายท าภาพยนตป์ระกอบ
ไปดว้ยการรวบรวมความรูห้ลายๆแขนงเขา้ดว้ยกนั เช่น เทคนิคการถ่ายท า การจดัการการแสดง 
การจดัแสงเสียง การออกแบบเครื่องแต่งกาย 

การจัดการเรียนการสอนนัน้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม หากจะบรรลุผลแลว้ตอ้งค านึงถึง
การสื่อสารกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งดว้ย คือ การสื่อสารกบันกัเรียน ครูผูส้อนจะตอ้งชีแ้จงโครงการให้
นกัเรียนไดร้บัรูแ้ละชดัเจน ปลกูฝังนกัเรียนในเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัง้ในกลุ่มนกัเรียน
ดว้ยกันเอง ครูผูส้อน และบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง ครูผูส้อนตอ้งเนน้ใหน้กัเรียนมีความเป็นตัวของ
ตวัเอง โดยใหค้ านึงถึงเอกลกัษณข์องตนเอง และตอ้งสง่เสรมิความรบัผิดชอบ การตดัสินใจอย่างมี
หลักการ รวมไปถึงการสื่อสารในกลุ่มผูร้่วมงานของครูผูส้อนควรมีการประชุมหารือ วางแผน
ร่วมกัน การจัดสรรเวลา การเตรียมความพรอ้มของอุปกรณ ์และสถานที่ ตลอดจนการติดต่อกับ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

กล่าวโดยสรุปแล้ว แนวการสอนแบบประสมประสานนั้นวิชาทางศิลปะควรเป็นผู้น า
หลกัการนีม้าใช ้เพราะเหมาะสมกบัลกัษณะของวิชาต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปะ ซึ่งโยงใยไปสู่แทบ
ทุกแง่มุมของการเรียนรูแ้ละชีวิต นอกจากนีย้ังเก่ียวขอ้งกับบุคคลโดยภาพรวม ทั้งดา้นจิตพิสยั 
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พุทธิพิสยั และทักษะ กล่าวคือช่วยหล่อหลอมอารมณ ์สติปัญญา ความรูส้ึกเป็นหนทางต่อการ
น ามาซึ่งความรู ้

วิรุณ ตัง้เจริญ (2539) ไดก้ล่าวว่าหากวิเคราะหเ์ก่ียวกบัวิชาที่ก าลงัจะสอนจะพบปัญหา 
3 ดา้น คือ ครูผูส้อน นกัเรียน และเนือ้หาวิชา ปัญหาดงักล่าวจะเก่ียวขอ้งกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนยงัเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ ความพรอ้มของนกัเรียน รวมไปถึง
สิ่งกระตุน้และกิจกรรมทางศิลปะดว้ย ศิลปะส าหรบันักเรียนคือการใหน้ักเรียนลงมือสรา้งสรรค์
ผลงานศิลปะโดยตรงเพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถ ทกัษะ และพรอ้มที่จะแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ไดใ้นระดบัหน่ึง  

กิจกรรมการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะของนกัเรียน ช่วยใหไ้ดฝึ้กใชว้สัด ุอปุกรณ ์เรียนรูว้ิธี 
ขัน้ตอนและกระบวนการการท างาน และการท างานร่วมกับผูอ่ื้น นอกจากนีช้่วยใหน้ักเรียนเกิด
คณุค่าในดา้นประสาทสมัผสั การจินตนาการ การแสดงออก การสรา้งสรรคต่์างๆ สง่ผลใหน้กัเรียน
มีความเข้าใจ ความรู้และความรู้สึกตอบรับอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องในการแสดง
ความคิด และแกปั้ญหา สามารถล าดบัความคิดและกลา้ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เพื่อใหแ้สดงออก
ได้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ สามารถดัดแปลง 
สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ รูจ้ักตัดทอนให้เหลือแค่สิ่งที่จ  าเป็น คิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบในด้าน
คณุภาพและปริมาณเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ กิจกรรมศิลปะส าหรบันักเรียนมีเนือ้หาและรูปแบบ
ในการจดัการสอนที่หลากหลาย โดยใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนกัเรียน เพราะนกัเรียนมีความ
กระตือรือรน้ที่จะเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรมส าหรบันกัเรียนสรุปได ้4 แบบ คือ 

1) กิจกรรมที่เก่ียวกับเวลาและที่ว่าง (Time and Space) เช่น งานโครงสรา้ง โมบิล 
หรือประติมากรรมแขวน เป็นตน้ 

2) กิจกรรมที่เก่ียวกับการรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผัส (Sensory Perception) เช่น ภาพ
พิมพ ์ภาพปะติด เป็นตน้ 

3) กิจกรรมที่เก่ียวกับการประดิษฐ์คิดคน้ (Imaginary Invention) เช่น การวาดภาพ
ฝาผนงั การวาดภาพระบายสี เป็นตน้ 

4) กิจกรรมที่เก่ียวกบัการสื่อสารที่มองเห็น (Visual Communication) เช่น การเขียน 
การออกแบบ เป็นตน้ 

กิจกรรมการเรียนศิลปะส าหรบันกัเรียน ตอ้งค านึงถึงวยัและพฤติกรรมของนกัเรียนดว้ย 
เพื่อใหน้กัเรียนมีพืน้ฐาน ในการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์รูจ้กัการแกไ้ขปัญหา สามารถล าดบัวิธีการ
ในการท างาน เพื่อที่จะแสดงออกอย่างเป็นระบบ เพื่อใหก้ารเรียนรูเ้กิดประสิทธิภาพ การพัฒนา
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ศิลปะส าหรับนักเรียนควรนึกถึงจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอน และประสบการณ์  
พัฒนาการของนักเรียนเป็นส าคัญ และไม่ควรจัดกิจกรรมโดยก าหนดผลตายตัว เพราะจะท าให้
เกิดการปิดกั้นทางความคิดสรา้งสรรคข์องนักเรียน ท าใหน้ักเรียนเกิดความไม่กลา้คิด ไม่กลา้ท า 
ควรใหค้ าแนะน านักเรียนเป็นรายบุคคล เพราะนักเรียนมีความแตกต่างกัน ควรใหน้ักเรียนแสดง
ความคิดเห็น ร่วมอภิปราย และพูดคุยถึงปัญหาทั่วไปที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน เคารพต่อการ
ท างานและผลงานของนกัเรียน สรา้งความภูมิใจใหแ้ก่นกัเรียนที่ไดส้รา้งผลงานดว้ยตนเอง โดยครู
ไม่ควรช่วยแกไ้ขดัดแปลง อาจช่วยไดเ้พียงเล็กน้อยในกรณีที่นักเรียนรอ้งขอ พอเป็นแนวทางให้
นักเรียนแก้ปัญหาดว้ยตนเอง และส่งเสริมใหน้ักเรียนสามารถท าในสิ่งที่ท าได ้ดว้ยวิธีที่ไม่ยาก
เกินไป อย่างหวังผลส าเร็จเป็นหลัก เพราะการเรียนรู้เกิดจากการศึกษาค้นคว้า และทดลอง 
ครูผู้สอนต้องมีความอดทนที่จะเห็นนักเรียนสร้างผลงานศิลปะอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ
เหมาะสมกบัวยั 

จากที่กล่าวมาแลว้นีถื้อเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่งของครูศิลปะจะตอ้งคน้ควา้หากิจกรรม
ใหม่ๆ มาใหผู้เ้รียน จดัเป็นการพฒันาการสอนของตวัครูเองและช่วยใหผู้เ้รียนไดค้วามรูแ้ละพฒันา
ศิลปะ นิสยั ใหรู้จ้กัรกัการท างาน มีระเบียบ มีความคิดสรา้งสรรค ์พฒันาอารมณ ์สงัคม การรบัรู ้
และสติปัญญา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะส าหรบันักเรียนตอ้งนึกถึงพฤติกรรม
และวัยของนักเรียน รวมทั้งหลักและวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีพืน้ฐานในการคิด
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์รูจ้กัการแกไ้ขปัญหา ล าดบัวิธีการในการสรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อที่จะแสดงออก
อย่างเป็นกระบวนการ เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูเ้ป็นส าคญั 

 
5. จิตรกรรมสีน ้า 

5.1 ประวัติความเป็นมาของสีน ้า 
นพดล เนตรดี (2554) ได้กล่าวว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศจีนรูจ้ักใช้สีน า้ก่อน

ประเทศอ่ืนในโลก ทัง้นีเ้พราะว่าสามารถน าไปใชเ้ขียนตัวหนงัสือดว้ยพู่กันไดอ้ย่างสะดวก ซึ่งพบ
หลกัฐานตัง้แต่ราชวงศถ์งัและพฒันาสงูสดุในราชวงศซ์ุง เนื่องจากประเทศจีนเชื่อกนัว่าธรรมชาติ
เป็นมรดกของสรรพสิ่งทัง้หลายในโลกนี ้ดงันัน้การชื่นชมและการสมัผสัธรรมชาติจึงกลายเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตที่เสริมสรา้งการรบัรูแ้ละการตอบสนองในเชิงรูปแบบศิลปะ ศิลปินชาวจีนจึงนิยมใช้
สื่อสีน า้ในการเขียนบรรยายธรรมชาติ ภูเขา ตน้ไม ้เมฆ ดอกไม ้สัตว ์ฯลฯ เพื่อสนองความเชื่อ
ดงักลา่ว 

อารี สุทธิพันธุ์ (2526) ส าหรบัประเทศไทยนัน้เริ่มรูจ้กัสื่อสีน า้เมื่อมีการจดัการเรียน
การสอนเป็นระบบขึน้ราว พ.ศ.2456 เมื่อตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึน้ ในระยะแรกตั้งนั้นเป้าหมาย
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ส าคัญก็เพื่อใชส้ีน า้เสริมแต่งการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม้ีลักษณะบรรยากาศคลา้ยของจริง
มากขึน้ กลา่วอีกอย่างหนึ่งก็คือการใชส้ีน า้เพื่อการลงสี มิใช่ระบายสี  

5.2 ประวัติความเป็นมาของสีน ้าสากล 
วรรณรตัน ์ตั้งเจริญ (2546) ไดส้รุปความเป็นมาของสีน า้ว่า สีน า้ของประเทศทาง

ตะวนัตกนัน้เริ่มจากการวาดภาพบนผนงัถ า้ของมนุษยใ์นสมยัหินเก่า ภาพวาดบนฝาผนงัของชาว
อียิปตโ์บราณ ภาพวาดของชาวโรมนั อย่างไรก็ตามจิตรกรรมสีน า้ในอดีตอาจไม่ตรงกบัความหมาย
ของสีน า้ในปัจจบุนัซึ่งในปัจจุบนัสีน า้หมายถึง สีน า้โปรง่ใส และเป็นการสรา้งสรรคง์านศิลปะเพื่อสี
น า้มากกว่า โดยสีน า้มีบทบาทที่เด่นชดัในสมยัฟ้ืนฟศิูลปะวิทยา 

อารี สุทธิพันธุ์ (2526) ไดก้ล่าวถึงวงการศิลปะของประเทศแถบตะวันตกว่า สีน า้มี
บทบาทตัง้แต่สมยัฟ้ืนฟู โดยใชส้ีน า้เสริมการวาดภาพระหว่างการระบายสีน า้กบัการวาดเสน้สีด า 
จากสมยัฟ้ืนฟูสู่ยุคบาโรก ซึ่งยุคนีคื้อยุคบุกเบิกของการใชว้สัดหุลายชนิดผสมกัน โดยศิลปินไดใ้ช้
ดินสอแรเงาผสมกับการเนน้สีน า้หรือใชส้ีน า้เป็นส่วนประกอบในบางส่วน โดยเริ่มตน้ในประเทศ
เยอรมนี ซึ่งปรากฏเด่นชดัในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 15 ดงัจะพบไดใ้นผลงานของอลัเบรชท ์ดู
เรอร ์ซึ่งเป็นศิลปินชาวเยอรมนี และต่อมาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งสีน ้า ต่อมาราว
คริสตศ์ตวรรษที่ 18 พอล แซนด ์บี ศิลปินชาวอังกฤษ ไดใ้หค้วามสนใจสีน า้เป็นพิเศษไดน้ าสีน า้
เป็นสื่อในการสรา้งสรรคบ์รรยากาศไดอ้ย่างดีเยี่ยมจนไดร้บัฉายาว่าเป็นบิดาสีน า้แห่งองักฤษ ใน
ภายหลงัเมื่อกล่าวถึงสื่อสีน า้มกัจะนึกถึงศิลปินองักฤษก่อนเสมอ เพราะเหตวุ่าศิลปินชาวอังกฤษ
สนใจและฝึกฝนปฏิบติักนัอย่างสม ่าเสมอตลอดจนไดร้วบรวมหลกัฐานไวเ้ป็นระบบตามล าดบั อีก
ทัง้ยงัไดผ้ลิตวสัดสุีน า้และอปุกรณใ์นการเขียนจ าหน่ายเป็นที่รูจ้กักนัดีทัง้โลก 

5.3 ประวัติความเป็นมาของสีน ้าในประเทศไทย 
นพดล เนตรดี (2554) กล่าวว่าจิตรกรรมสีน า้สมัยใหม่ในปัจจุบัน ประมาณ พ.ศ.

2524-2525 จิตรกรรมสีน า้ไดก้ลบัมาสูค่วามนิยมในวงการศิลปะอีกครัง้หนึ่งหลงัจากที่เงียบหายไป
นาน ทั้งนีไ้ด้มีการแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสีน า้ยังสถานที่ต่างๆ เป็นระยะ แม้ว่าการแสดง
นิทรรศการในระยะนีจ้ะเป็นการแสดงนิทรรศการกลุ่มก็ตาม ซึ่งการแสดงนิทรรศการสีน า้ในกลุ่ม
ต่างๆ ได้สร้างความสนใจและกระตุ้นให้ศิลปินผู้สนใจในวงการศิลปะหันมาให้ความส าคัญ
จิตรกรรมสีน า้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดม้ีการเรียนการสอนจิตรกรรมสีน า้ที่ภาควิชาศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จากการเรียนการสอนนีเ้องท าให้เกิด
ศิลปินจิตรกรรมสีน า้ขึน้หลายคน รวมทัง้การต่ืนตวัทางดา้นจิตรกรรมสีน า้ในหลายสถาบนัและหมู่
คณาจารยจ์ากวิทยาลยัช่างศิลปดว้ย นบัตัง้แต่กลางทศวรรษ 2550 เป็นตน้มาจนถึงปัจจบุนั นบัได้
ว่าเป็นช่วงต่ืนตัวทางดา้นการสรา้งสรรคจ์ิตรกรรมสีน า้เป็นอย่างมาก ศิลปินและนิสิตนักศึกษา
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ทางดา้นศิลปะสนใจ ฝึกฝน และแสดงนิทรรศการกันบ่อยครัง้ แต่การต่ืนตัวครัง้ส  าคัญนีก้็จ  าเป็น
จะตอ้งรอเวลาพิสจูนอี์กระยะหนึ่ง 

วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ (2546) กล่าวว่านอกจากนี ้การต่ืนตัวในหมู่นักสร้างสรรค์
จิตรกรรมสีน ้าแล้ว หลักสูตรในสถาบันการศึกษาศิลปะต่างๆ เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สถาบนัราชภฏั สถาบนัศิลปะ เอกชน ก็ไดบ้รรจุวิชาจิตรกรรมสีน า้ 
หรือการระบายสีน า้ไวด้ว้ย  

5.4 ลักษณะและคุณสมบัติของสีน ้า 
อารี สุทธิพันธ์ (2526) กล่าวว่าลักษณะและคุณสมบัติของสีน ้าโดยสรุป มีอยู่ 4 

ประการคือ โปร่งใส เปียกชุ่ม แหง้เร็ว รุกรานและยอมรบั และสีน า้ก็ยงัเป็นสื่อที่มีความโดดเด่น 3 
ประการ ดงันี ้

1) สีน า้สามารถใชเ้พื่อถ่ายทอดรูปแบบของวตัถุต่างๆ ตามที่มองเห็นและรูส้ึกได ้
เพื่อแสดงความรูส้กึเรียบง่าย 

2) สีน า้สามารถใช้เพื่อบันทึกความประทับใจ และประสบการณ์ที่ได้รับรู ้มา
โดยตรงต่อสิ่งแวดลอ้มและสถานที่ 

3) สีน า้มีความงามในตวัเอง เสมือนกบัความงามทางกายภาพของโลกตามที่จะ
สามารถรบัรูไ้ด ้

สีน า้มีส่วนประกอบส าคัญ คือ เนือ้สีที่บดละเอียดแลว้ ผสมเขา้กับกาวอารบิค 
กาวชนิดนีม้ีลกัษณะคือ สามารถติดกระดาษแน่นและละลายน า้ไดง้่าย อีกทัง้ยงัโปร่งใส ในกรณีที่
มีความตอ้งการใชก้าวอ่ืนแทนสามารถใชก้ลีเซอรีนหรือน า้ผึง้ เพราะละลายในน า้ได้ดีกว่า จึงสรุป
ไดว้่าสีน า้จึงประกอบไปดว้ย กลีเซอรีน เนือ้สี และกาว  

สีน า้ที่ใชม้ีดว้ยกนัหลายชนิด บางชนิดบรรจุหลอดขนาดต่างๆกัน บางชนิดบรรจุ
ในตลบัเรียงตามล าดบัสี สีน า้ส่วนมากส่งมาขายจากต่างประเทศ มีราคาแพง โดยบริษัทต่างๆกัน 
เช่น สีน า้จากองักฤษ อเมรกินั จีน รสัเซีย ญ่ีปุ่ น เกาหลี ฮอลแลนด ์และออสเตรเลีย ฯลฯ ซึ่งสีน า้ที่ดี
จะตอ้งมีเนือ้สีละเอียด ละลายน า้ไดดี้ มีความโปรง่แสงดีเป็นเยี่ยม  

สีน า้มีคณุสมบติัเด่น คือ 
1. มีลักษณะโปร่งใส เพราะสีน า้เป็นสีที่บดอย่างละเอียด และมีส่วนผสมของกาว 

เมื่อระบายสีน า้ลงบนกระดาษขาวที่มีความหนาไม่มากนัก ท าใหเ้กิดมีลกัษณะโปร่งใส และการ
ระบายสีน า้ไม่ควรระบายซ า้กนั ระบายไปทีเดียว เพราะจะท าใหส้ีหม่นหรือช า้ และระบายจากอ่อน
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ไปหาเขม้หรือเขม้ไปหาอ่อน และระมดัระวงัอย่าใหน้ า้ที่ใชผ้สมคล า้หรือขุ่น เพราะจะท าใหส้ีหม่น
ไม่สวยไดเ้มื่อระบายลงบนกระดาษ 

2. มีลกัษะเปียกชุ่ม การระบายสีน า้นัน้จะตอ้งผสมน า้กบัสี และระบายสีน า้ใหซ้มึเขา้
หากนัหากตอ้งการใหส้ีเขา้กนัได ้เมื่อระบายลกัษณะของสีน า้ที่แหง้บนกระดาษ จะมคีวามเปียกชุ่ม
ของสีปรากฏขึน้เสมอ และเมื่อใชส้ีน า้ระบายในปริมาณมาก เมื่อสีแหง้แลว้จะปรากฏคราบของสี
แสดงขึน้มา จัดว่าเป็นลกัษณะเด่นที่ไดร้บัความนิยมอย่างมาก หากศิลปินสีน า้คนใดสามารถใช้
คราบดงักลา่วสรา้งสรรคผ์ลงานไดโ้ดดเด่น ก็จะท าใหผ้ลงานมีคณุค่าและน่าชื่นชมมากยิ่งขึน้ 

3. มีลกัษณะที่แหง้เร็ว เมื่อเปรียบเทียบกบัสีน า้มนั จึงเกิดความเขา้ใจกนัว่าสีน า้เป็น
สีที่มีความยากในการสรา้งผลงานและมีความเหมาะส าหรบัคนที่สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างรวดเรว็
ในการถ่ายทอดเท่านั้น อย่างไรก็ตามความเชื่อดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ดว้ยการลงมือท าจริง 
เนื่องจากสีน า้มีวิธีการระบายที่หลากหลาย และควบคมุคณุสมบติัของสีน า้ที่แหง้เร็วนีไ้ดด้ว้ยการ
ผสมกลีเซอรีนลงในน า้ที่ผสมสีก็จะช่วยใหส้ีน า้แหง้ชา้ได ้

4. มีคุณสมบติัรุกรานและยอมรบั (Advance Recede) ทัง้นีเ้ก่ียวขอ้งกับเนือ้สีและ
สารเคมีที่ผสมอยู่ในสีน า้ ซึ่งผูส้นใจจะตอ้งสงัเกตดว้ยตนเองว่าสีใดที่มีคณุสมบติัรุกรานสีอ่ืน หรือสี
ใดยอมใหส้ีอื่นรุกราน และสีใดที่ติดกระดาษแน่นจนลา้งน า้ไม่ออก (Stained Color) 

5.5 วัสดุอุปกรณเ์กี่ยวกับการเขียนภาพสีน ้า 
การท างานศิลปะในแต่ละประเภทจะใหป้ระสบผลส าเร็จเกิดผล คือ ความงาม และ

ความพอใจไดน้ัน้จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเขา้ช่วย ซึ่งแต่ละ
ประเภทก็จะใช้แตกต่างกันไปตามธรรมชาติของศิลปะนั้นๆ การเขียนภาพสีน า้ก็เช่นกัน วัสดุ
อปุกรณท์ี่จ  าเป็นมีดงันี ้คือ 

1) กระดานรองเขียน (Drawing Board)  
ควรเป็นกระดานแผ่นเรียบไม่บางหรือหนาจนเกินไป ควรมีน า้หนกัเบา ขนาด 

18 X 24 นิว้ ใชส้  าหรบัรองรบักระดาษสีน า้ เป็นที่ส  าหรบัรองเขียน กระดานรองเขียนสามารถจัดหา
ไดโ้ดยไปซือ้ไมอ้ดั 8 มิล กวา้ง 4 ฟตุ ยาว 8 ฟตุ แลว้น ามาตดัแบ่งจะไดก้ระดานรองเขียนขนาด 18 
X 24 นิว้ จ านวน 10 แผ่น ซึ่งราคาถูกกว่าไปซือ้กระดานรองเขียนส าเร็จรูป ผูส้นใจเขียนสีน า้ควรมี
กระดานรองเขียนไม่นอ้ยกว่า 2 แผ่น ยิ่งมากย่ิงดี เพราะจะไดเ้ตรียมขึงกระดาษไว ้เมื่อตอ้งเขียนจะ
ไดเ้ขียนไดท้นัที 

2) กระดาษสีน ้า (Watercolor Paper) 
ความสวยงามของภาพสีน า้จะปรากฏขึน้บนกระดาษที่มีคณุภาพ โดยทั่วไป

แลว้กระดาษส าหรบัเขียนภาพสีน า้มีลกัษณะแตกต่างกนั ซึ่งแต่ละลกัษณะจะช่วยใหภ้าพมีความ
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คงทนถาวร อย่างแรกผลิตจากฝ้ายอีกอย่างหนึ่งผลิตจากเส้นใยไม้ตามกระบวนการทางเคมี 
กระดาษสีน า้สามารถแบ่งตามคณุลกัษณะและวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตคือ  

1. กระดาษสีน า้ที่ผลิตจากฝ้าย กระดาษชนิดนีม้ีลกัษณะพืน้ผิว 3 แบบ 
ไดแ้ก่ชนิดหยาบ ชนิดกึ่งหยาบ และชนิดเรียบ เหมาะส าหรบัการระบายสีน า้ในลกัษณะที่ตอ้งการ
ความอิสระ การระบายสีน า้ที่สรา้งพืน้ผิวใหส้วยงามแสดงรอยแปรง และการระบายสีน า้ที่เก็บ
รายละเอียด เขียนภาพประกอบ ตามล าดบั 

2. กระดาษสีน า้ที่ผลิตจากเสน้ใยไม ้เหมาะส าหรบันกัออกแบบที่ท างาน
เพื่อเป็นตน้แบบสิ่งพิมพ ์เนื่องจากเป็นกระดาษสีน า้ราคาถูก ผลิตจากเสน้ใยไมต้ามกระบวนการ
ทางเคมีและผลิตเพียงชนิดอดัเย็น  

กระดาษที่ใชว้าดหรือเขียนภาพสีน า้โดยปกติจะมีลกัษณะที่ดา้นหนึ่งหยาบ ดา้น
หนึ่งเรียบ โดยดา้นหยาบมเีพื่อใชส้  าหรบัระบายสี หากเป็นกระดาษที่หยาบทัง้สองดา้นนัน้ การดวู่า
ควรระบายหรือใชด้า้นไหน จะตอ้งดลูายน า้บนกระดาษแผ่นนัน้ โดยดา้นที่อ่านลายน า้ไดเ้ป็นดา้น
ส าหรบัระบายสี ส  าหรบัคุณสมบติัโดยสรุปของกระดาษที่ใชใ้นการระบายสีน า้นัน้ นพดล เนตรดี 
(2555) ไดก้ลา่วไวว้่า 

1) เนือ้กระดาษควรมีความหนาตัง้แต่ 185 – 500 gsm ซึ่งมีอยู่ดว้ยกนัหลาย
ระดบั 

2) กระดาษสีน า้มักเป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของฝ้าย (Cotton) ซึ่งมีวิธีอัด
ดว้ยความรอ้น (Hot Press) และอดัดว้ยความเย็น (Cold Press) 

3) ขาตั้งรองเขยีนภาพ (Easel) 
ในการเขียนภาพสีน ้า ขาตั้งรองภาพนับว่ามีความจ าเป็นรองลงมาจาก

กระดานรองเขียน ซึ่งอาจเขียนโดยไม่ใช้ขาตั้งรองเขียนก็ได ้แต่ถ้ามีขาตั้งก็จะช่วยให้สามารถ
ควบคมุสีที่ระบายใหไ้หลมากนอ้ยตามความตอ้งการ เพราะขาตัง้รองเขียนภาพสีน า้ สามารถเอียง
ให้ลาดหรือตั้งก็ได้ ซึ่งต่างกับขาตั้งรองเขียนสีน ้ามัน มุมที่กระดานรองเขียนตั้งกับพื ้นก็มี
ความส าคญัมาก วิธีเขียนโดยทั่วไปนัน้ควรวางกระดานรองเขียนเอียงเป็นมมุประมาณ 15 องศา 

4) จานส าหรับระบายสีน ้า (Palette) 
จานระบายสีน า้ คือ ภาชนะแบบที่มีแอ่งส าหรบัใชผ้สมสี อาจเป็นจานสีพิเศษ

และแผ่นถาดเรียบก็ได ้มีจ าหน่ายตามรา้นเครื่องเขียนทั่วไป บางชนิดเป็นกล่องมีช่องส าหรบัสอด
มือระบายสี จานระบายสีควรมีสีขาว เพราะจะไดม้องเห็นสีชัดเจนขณะผสมสี ปัจจุบันมีจานสี
รูปแบบต่างๆ มากมาย บางชนิดก็มีราคาแพงหากมีชื่อศิลปินชัน้เยี่ยมประทบัตราเป็นเครื่องหมาย
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การคา้ราคาก็จะสงูขึน้ ส  าหรบัผูท้ี่สนใจอาจซือ้ถาดพลาสติกสีขาวที่มีหลมุไม่ลึกนักมาใชเ้ป็นจาน
ระบายสีได ้

5) พู่กันสีน ้า (Brush) 
พู่กนัสีน า้ มีลกัษณะต่างๆ กนั เช่น พู่กนักลม พู่กนัแบน พู่กนัฟิลเบอรท์ พู่กนั

เล็กยาว ขนพู่กันที่อุม้น า้ไดดี้ควรท าจากขนสัตว ์พู่กันกลมใชส้  าหรบัระบายทั่วๆไป พู่กันแบนใช้
ส  าหรบัระบายสิ่งก่อสรา้งเพราะใหค้วามรูส้ึกเก่ียวกบัโครงสรา้งไดดี้ พู่กนัมีขนาดเล็กและใหญ่ตาม
เบอรติ์ดอยู่บนดา้ม พู่กันสีน า้ที่มีตัวเลขมากแสดงว่ามีขนาดใหญ่กว่าตัวเลขน้อย ผูท้ี่สนใจควร
เลือกพู่กัน 3 ขนาด คือ ใหญ่ กลาง เล็ก ซึ่งปัจจุบันผูผ้ลิตมักจะใชข้นใยสังเคราะหซ์ึ่งไม่อุ้มน า้
เท่าที่ควร ผูท้ี่สนใจพยายามเลือกพู่กันที่ท าจากขนสัตวป์ระเภทขนมา้ ขนหูวัว ขนกระต่าย ขน
จิง้จอกขาว ขนหมาป่า จะไดค้ณุภาพดีกว่า 

พู่กันที่ดีนอกจากจะอุม้น า้ไดดี้แล้ว ขนพู่กันจะยืดหยุ่น คงรูป ขนไม่แตกปลาย
หรือหลดุง่าย ซึ่งพู่กนัดีมกัจะมีราคาสงูแต่อายกุารใชง้านก็คุม้ค่าเมื่อเทียบกบัพู่กนัราคาถกู ส าหรบั
พู่กนัที่ดีควรมีลกัษณะดงันี ้เมื่อดดูว้ยตาขนพู่กนัควรเป็นสีออกขาว ขนพู่กนัตอ้งเป็นเสน้ตรงไม่หงิก
งอ ปลายขนตรงไม่งอเป็นขอเบ็ด กรวยพู่กนัเรียบเสมอเป็นเนือ้เดียวกนั ไม่มีรอยต่อและยดึติดแน่น
กบัดา้ม 

7) ภาชนะใส่น ้า (Water Container) 
ในการเขียนภาพสีน า้ ภาชนะส าหรบัใส่น า้ควรมีขนาดบรรจุไดอ้ย่างนอ้ย 1 

ลิตร หรือมีที่ใส่น า้ 2 หลุม คือ หลุมหนึ่งเพื่อใส่น า้ระบายสีและอีกหลุมหนึ่งเพื่อลา้งพู่กัน และน า้
ส  าหรบัใชผ้สมสีก็มีความส าคญัมาก ควรใชน้ า้สะอาด 

8) อุปกรณเ์สริม 
นอกจากอุปกรณ์ที่จ  าเป็นดังกล่าวแล้ว อุปกรณ์เสริม (เครื่องทุ่นแรง) ก็มี

ความจ าเป็นมาก ซึ่งมีดงัต่อไปนี ้
1. ฟองน า้ หากไดฟ้องน า้ธรรมชาติก็ยิ่งดี หรือฟองน า้สงัเคราะหเ์นือ้แน่น 

ฟองน า้ชนิดนีม้ีคณุสมบติัที่ดีมาก สามารถท าความสะอาดไดดี้ซบัน า้ไดดี้ เวลาเก็บควรท าใหเ้ปียก
น า้ตลอดเวลา และไม่ควรตากแดด 

2. ผา้อเนกประสงคห์รือผา้เช็ดมือที่สะอาด ใชส้  าหรบัท าความสะอาด
จานสี หรือเช็ดพู่กนัใหแ้หง้หลงัจากท าความสะอาดแลว้ 

3. กลอ่งใสส่ีและเกา้อีน้ั่ง จะมีประโยชนม์ากเมื่อออกไปเขียนภาพทิวทศัน์
นอกสถานที่ 
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4. กระดาษกาวน า้ ตอ้งเป็นกระดาษกาวน า้ที่ชุบน า้ก่อนใช ้หนา้กวา้ง 1 
นิว้ (อย่าใชก้ระดาษกาวที่มีกาวเหนียวในตวั) 

5. กระเป๋าหิว้ใสก่ระดานรองเขียนและอปุกรณ ์ 
5.6 แนวคิดการระบายสีน ้า 

วรรณรตัน ์ตัง้เจริญ (2546) กล่าวว่าเป็นที่ยอมรบัว่าถา้ผูเ้รียนเขา้ใจแนวคิดของสิ่งที่
ตอ้งการศึกษาหาความรูก้่อน จะช่วยใหก้ารเรียนการสอนในสิ่งนั้นสะดวก ประสบความส าเร็จ 
ดงันัน้ในการฝึกฝนการระบายสีน า้จึงมีแนวคิดหลกัส าคญัและจ าเป็น 5 ประการดงัต่อไปนี ้

1) สีน า้เป็นสื่อถ่ายทอดรูปแบบที่ผสมน า้ระบายบนระนาบรองรบั 

2) การถ่ายทอดรูปแบบดว้ยสีน า้นิยมใหเ้ป็นรูปแบบเรียบง่ายและไดส้าระมาก 

3) การถ่ายทอดรูปแบบด้วยสีน ้าจะประสบผลต้องปฏิบัติตามกติกาและ
กระบวนการของสีน า้ 

4) การพลิกแพลงกระบวนการเพื่อให้ได้รูปแบบตามที่คาดหวังและความคิด 
สรา้งสรรคเ์ป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง 

5) รูปแบบสีน ้าคล้ายกับการเขียนลายเซ็น เขียนมากเท่าใดก็ได้ รูปแบบไม่
เหมือนกนั แต่ก็ยงัรูว้่าใครเขียน 

5.7 เทคนิคและวิธีการระบายสีน ้า 
สุชาติ เถาทอง (2540) กล่าวว่าการเขียนภาพสีน า้ที่ดีจะตอ้งฝึกหัดตามขั้นตอนที่

ถูกตอ้งตัง้แต่การจบัพู่กนั การรูจ้กัธรรมชาติของสี กระดาษ การจดัต าแหน่งของกระดานรองเขียน 
และจานระบายสี ที่ส  าคญัคือตอ้งมีวินยั จริงจงัในการฝึกหดัซึ่งเป็นพืน้ฐานใหเ้กิดผลส าเร็จไดเ้ป็น
อย่างดี การเขียนภาพสีน า้มีเทคนิคและวิธีการระบายสีน า้ทัง้หมด 4 วิธี คือ 

1) การระบายแบบเปียกบนเปียก คือ การท าพืน้กระดาษใหเ้ปียกน า้เสียก่อน 
แลว้จึงระบายสีตามที่ตอ้งการ และใหร้ะบายขณะที่สีเดิมยงัไม่แหง้ การระบายตามวิธีการนีจ้ะช่วย
ใหร้ะบายสีติดบนกระดาษไดท้ั่วทุกส่วน เนื่องจากว่า กระดาษบางประเภทระบายสีติดไดย้าก มี
ความหยาบขรุขระ หรือความมนั การระบายดว้ยวิธีการนีม้ีเทคนิคที่ส  าคญั 3 ประการ คือ 

1. กระดาษเปียกโชกเป็นสภาพที่มีปรมิาณของน า้มาก เวลาระบายสีลงไปจะ
ไหลยอ้ยเขา้หากนั การถ่ายทอดรูปร่างที่ชดัเจนท าไม่ได ้การระบายสีดว้ยวิธีการนีผู้เ้ขียนภาพตอ้ง
ศกึษาดว้ยว่า สามารถน าไปถ่ายทอดธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอ้มอะไรไดบ้า้ง 

2. กระดาษชุ่ม เป็นสภาพที่มีปริมาณของน า้ปานกลาง เวลาระบายสีจะ
แผ่ซ่านบา้ง แต่ไม่เลื่อนไหลมากเหมือนเปียกโชก วิธีการนีส้ามารถสรา้งรูปทรงต่างๆ ได ้
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3. กระดาษหมาดเป็นสภาพที่กระดาษเกือบแหง้ เวลาระบายสีลงไปเสน้ของ
รูปจะคมชดัมากกว่ากระดาษชุ่ม สามารถก าหนดรายละเอียดของภาพได ้

2) การระบายแบบเปียกบนแห้ง คือ การระบายสีโดยไม่ตอ้งระบายน า้บน
กระดาษก่อน วิธีการระบายแบบเปียกบนแหง้จะตอ้งผสมสีในจานสีใหดี้เสียก่อน แลว้จึงระบายลง
ไปบนกระดาษที่แหง้ ความส าคญัของการระบายสีแบบนี ้คือ ปริมาณของน า้ที่พู่กนั ถา้มีปริมาณ
น า้มากสีจะติดกระดาษเรียบเสมอกนั แต่ถา้ปรมิาณน า้นอ้ยสีจะติดกระดาษไม่ทั่วถึงท าใหเ้กิดเป็น
ลกัษณะผิวที่ขรุขระ สีติดบา้งไม่ติดบา้ง ปริมาณการเปียกสีและน า้ของพู่กนัสามารถระบายสีได ้3 
แบบ คือ 

1. ปริมาณสีและน า้บนพู่กันมาก สามารถน ามาระบายบนกระดาษแหง้ให้
เรียบเสมอกนั มีวิธีการระบายคือ ผสมสีในจานสีใหม้ีปริมาณน า้มากแลว้ระบายลงบนกระดาษไป
ทางเดียวกนัใหเ้รียบเสมอกนั 

2. ปริมาณสีและน า้บนพู่กันมากสามารถระบายสีใหม้ีค่าระดับสีต่างกันได ้
ท าโดยการระบายสีลงบนกระดาษดว้ยสีเขม้ก่อน แลว้ใชน้ า้ระบายไลน่ า้หนกัใหอ่้อนแก่ 

3. ปริมาณสีและน า้บนพู่กันนอ้ย เวลาระบายบนกระดาษสีจะติดบา้งไม่ติด
บา้ง เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ ท าโดยการผสมสีแลว้ทดลองระบายบนกระดาษแผ่นอ่ืนก่อนเพื่อหา
ปรมิาณน า้ที่เหมาะสม แลว้จึงระบายบนกระดาษวาดเขียน 

3) การระบายแบบแห้งบนแห้ง คือ การระบายสีน า้ที่ใหพู้่กนัจุ่มสีเพียงเล็กนอ้ย 
แล้วจึงรีบระบายสีลงบนกระดาษอย่างรวดเร็ว การระบายแบบนี ้มักจะมีการเขียนหรือวาด
ความรูส้ึกของตนเองลงไปดว้ย การระบายสีดว้ยวิธีการนีม้ีประโยชนใ์นการที่จะเนน้บริเวณที่เห็น
ว่าควรท าใหเ้ด่น ศิลปินทางตะวนัออก เช่น จีน ญ่ีปุ่ น มีความช านาญในการระบายสีดว้ยวิธีการนี ้
มาก เพราะมีลกัษณะคลา้ยคลงึกบัการเขียนตวัหนงัสือของเขา การระบายสีแบบนีไ้ดร้บัการพฒันา
ไปสู่รูปแบบของการวาดเขียนตามท่าทาง และการเขียนภาพที่ตอ้งการชีเ้ฉพาะเจาะจง หลงัจากที่
ระบายสีเรียบรอ้ยแลว้ การระบายแบบแหง้บนแหง้มีเทคนิคอยู่ 3 วิธี คือ 

1. การแตะ เป็นการก าหนดรูปร่างหรือรูปทรงของภาพอย่างง่ายโดยใชส้่วน
ใดส่วนหนึ่งของพู่กันแตะลงไป ภาพที่เกิดขึน้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับการแตะหรือ
น า้หนกัของมือที่ระบายลงไปในแต่ละครัง้ 

2.การป้าย เป็นการระบายที่มีความรวดเร็วและสีจะไม่ชุ่มเมื่อเทียบกับการ
แตะ การปา้ยจะเป็นไปในทิศทางตรง เอียง หรือโคง้ก็ได ้ปรมิาณสีที่ติดกระดาษมากนอ้ยขึน้อยู่กบั
น า้กบัสีที่พู่กนั 
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3. การผสม เป็นการใชว้ิธีการแตะและการป้าย น ามาผสมผสานกันเพื่อให้
เกิดรูปแบบเทคนิคใหม่ๆ ในการเขียนสีน า้ 

4) การระบายบนระนาบรองรับที่เตรียมไว้ คือ การปรุงแต่งลักษณะผิว
กระดาษใหต่้างไปจากเดิม เพื่อผลลพัธท์ี่ไดม้ีความแปลกใหม่และน่าสนใจ นอกจากนีย้งัช่วยสนอง
ความตอ้งการของผูเ้ขียนภาพสีน า้ที่ตอ้งการถ่ายทอดรูปแบบวัตถุใหค้ลา้ยกับสิ่งที่มองเห็นและ
สรา้งรูปแบบใหต่้างไปจากเดิม มีเทคนิคที่ส  าคญั คือ 

1. การขูด ขีด ดว้ยปลายแหลมของดา้มพู่กนัวิธีการนีส้ีที่ระบายลงไปแต่เดิม
จะตอ้งมีความเขม้ขน้และเปียกโชก 

2. ขดูขีดดว้ยของมีคม ระวงัอย่ากดแรงกระดาษจะขาด เมื่อขดูขีดแลว้ระบาย
สีน า้ทบั สงัเกตความแตกต่าง 

3. เช็ดดว้ยพู่กนั ท าเมื่อสีเริ่มหมาด และตอ้งลา้งพู่กนัใหส้ะอาดก่อนทกุครัง้ 
4. ขีดเขียนดว้ยเกรียงระบายสี มี 2 วิธีคือ 

4.1 ขีดเขียนแบบเปียกบนแหง้ 
4.2 ขดูเขียนบนกระดาษเปียก 

5.8 การถ่ายทอดรูปแบบด้วยสีน ้า 
1) การถ่ายทอดทฤษฎีแสงและเงา คือ การถ่ายทอดทฤษฎีแสงและเงาดว้ยสีน า้

จะมีลกัษณะของแสงและเงาตกทอดคลา้ยของจริง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ามีลกัษณะตามความ
เป็นจริง เช่น ใหค้วามรูส้ึกเป็นสามมิติ ใหค้วามรูส้ึกใกลไ้กล ใหค้วามรูส้ึกเก่ียวกบับรรยากาศ และ
ใหค้วามรูส้กึว่าเรามีสว่นรว่มในภาพนัน้ๆ ดว้ย 

2) การถ่ายทอดตามทฤษฎีรูปและพืน้ เป็นการถ่ายทอดที่ต่อเนื่องมาจากทฤษฎี
การมองเห็นดว้ยแสงและเงา เพราะในบางครัง้แสงและเงาอาจจะไม่ชัดเจน หากมองเห็นรูปและ
พืน้ไดช้ัดเจนกว่า การถ่ายทอดรูปแบบนีจ้ะตอ้งแยกใหอ้อกระหว่างรูปและพืน้ หากแยกไดก้็จะ
สามารถก าหนดไดว้่าบรเิวณใดเป็นพืน้หนา้และพืน้หลงั บรเิวณที่เป็นรูปและพืน้จะมีความสมัพนัธ์
กันอย่างมาก เพราะถา้รูปและพืน้มีบริเวณที่เท่ากัน จะท าใหรู้ส้ึกว่าเป็นภาพวาดธรรมดา แต่ถา้
ปริมาณของรูปและพืน้มีความต่างกันจะท าใหรู้ปมากหรือนอ้ยกว่าพืน้ได ้ในกรณีที่รูปและพืน้อยู่
ดว้ยกนั และน า้หนกัของรูปแสดงความอ่อนแก่ต่างกนับนน า้หนกัของพืน้เท่ากนั จะพบว่าน า้หนัก
ของรูปที่ใกล้เคียงกันกับน า้หนักของพืน้ดูรูส้ึกว่ากลมกลืนมากกว่า อย่างไรก็ดีปรากฏการณ์
ทางการเห็น ซึ่งเก่ียวกับความผสานของรูปและพืน้ดังกล่าวนี ้เกิดจากความรูส้ึกของการรับรู ้
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ทางการเห็นของมนุษย ์และในการถ่ายทอดตามทฤษฎีรูปและพืน้มีวิธีการถ่ายทอดที่ส  าคัญอยู่ 2 
แบบ ไดแ้ก่ การถ่ายทอดรูปและพืน้แบบปิด และการถ่ายทอดรูปและพืน้แบบเปิด 

3) การถ่ายทอดตามทฤษฎีการสร้างสรรค ์มีสมมติฐานที่ส  าคัญอยู่ 3 ประการ 
คือ 

1 ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นคณุสมบติัของมนุษยติ์ดตัวมาทุกคน คลา้ยกบัส่วนใด
สว่นหนึ่งของรา่งกายสามารถพฒันาได ้

2. ความคิดสรา้งสรรค์เกิดจากความรูค้วามเข้าใจในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
สามารถแยกแยะตามกระบวนการไดต้ามล าดบั แลว้จึงเกิดความคิดในการพฒันา 

3. ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นความหวงัใหม่อนัส าคญัของการถ่ายทอดรูปแบบการ
ถ่ายทอดตามทฤษฎีนีม้ีขบวนการเป็นไปได ้3 ขบวนการ คือ 

1. การถ่ายทอดจากปรากฏการณท์ี่ไม่คาดฝัน 
2. การถ่ายทอดโดยการสลบัเทคนิค 
3. การถ่ายทอดโดยการผสานและสลบัเรื่องราว (อารี สทุธิพนัธุ.์ 2526) 

 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวิจัยภายในประเทศ 
อภิญญา สิทธิวงค ์(2558) กล่าวถึงการศึกษาพฒันาโครงงานเปรียบเทียบความคิด

สรา้งสรรคใ์นการเรียนวิชาศิลปะ เทคนิคจิตรกรรมสีน า้ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ไทยครสิเตียน กรุงเทพมหานคร ที่เรียนดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน ผลการศกึษาพบว่าการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละเนือ้หานั้นมีปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คือ การเลือกวิธีสอนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเนือ้หา และควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การสอน การจดัการเรียนการสอน การจดัสิ่งแวดลอ้ม การใชส้ื่อการเรียนการสอน การใหน้กัเรียนมี
สว่นรว่มในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นสิ่งที่ส  าคญัที่ครูผูส้อนควรค านึงถึงในการจัดการ
เรียนการสอนทกุครัง้ 

ธัชชา เทศนธ์รรม (2559) ไดศ้ึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเ้ร่ืองการ
ระบายสีน า้ดว้ยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน โดยการวิจยัเป็นการวิจยัทดลอง โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเ้ร่ืองการระบายสีน า้ ก่อนและหลังการสอน 2) ศึกษา
ทักษะการเรียนรูข้องนักเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใชป้ระกอบไปดว้ย แผนการจดัการ
เรียนรู ้จ านวน 6 แผน แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์การเรียนรูด้า้นความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองการระบายสี
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น า้ แบบประเมินผลสมัฤทธิ์การเรียนรูด้า้นทกัษะการระบายสีน า้ แบบประเมินทกัษะการเรียนรู ้ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการระบายสีน า้ หลังเรียนท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 และกลุม่ตวัอย่างมีทกัษะการเรียนรูภ้าพรวมอยู่ในระดบัดีมาก 

เจริญสขุ กนัยาลอง, ปรียาพร ทองผุด และ ณรงคศ์กัดิ์ สกุแกว้มณี (2560) ไดศ้ึกษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการระบายสีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะวาดภาพระบายสีดว้ยเทคนิคสีน า้ โดยมีวตัถุประสงค ์1) สรา้งและหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทกัษะวาดภาพระบายสีใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนและทกัษะการระบายสีระหว่างเรียนและหลงัเรียน 3) ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนที่มี
ต่อการเรียนแบบฝึกทักษะวาดภาพระบายสี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
โรงเรียนช่องพรานวิทยา อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุี ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 
2558 จ านวน 30 คน แบบแผนการวิจัยคือ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบดว้ย แบบฝึกทักษะวาดภาพระบายสีดว้ยเทคนิคสีน า้ แผนการจัดการเรียนรู ้
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบประเมินทักษะระบายสี แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย

วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยค่าเฉลี่ย ( X̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test ผลการศึกษา
พบว่า 1) แบบฝึกทกัษะวาดภาพระบายสีดว้ยเทคนิคสีน า้ ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 82.96/84.28 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทกัษะการระบายสีของนกัเรียน
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสีน า้ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ย

แบบฝึกทกัษะวาดภาพระบายสีดว้ยเทคนิคสีน า้ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( X̅  = 4.71) 
บุสรินทร ์พาระแพน (2561) ไดศ้ึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูก้ารแสดงนาฏศิลป์

พืน้บา้นตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสรา้งสรรคก์าร
ปฏิบติัท่าร  า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนรูก้าร
แสดงนาฏศิลป์พืน้บา้น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) ศึกษาดชันีประสิทธิผลของชุดการ
เรียนรูก้ารแสดงนาฏศิลป์พืน้บา้น 3) ศึกษาบุคลิกภาพของนักเรียนที่เรียนดว้ยชุดการเรียนรูก้าร
แสดงนาฏศิลป์พืน้บา้น 4) ศึกษาความคิดสรา้งสรรคก์ารปฏิบติัท่าร  า กลุ่มทดลองไดแ้ก่ นกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อ าเภอสุวรรณภูมิ ส  านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนจ านวน 39 คน เป็น
หอ้งเรียนที่มีนกัเรียนแบบคละความสามารถ เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ ชดุการ
เรียนรูก้ารแสดงนาฏศิลป์พืน้บ้านตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน แผนการจัดการเรียนรู้
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ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู ้แบบประเมินความคิดสรา้งสรรค์การปฏิบัติท่าร  า แบบประเมิน
บคุลิกภาพการปฏิบติัท่าร  า สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ผล
การศึกษาพบว่า ผลพัฒนาชุดการเรียนรูก้ารแสดงนาฏศิลป์พืน้บา้นตามแนวคิดทกัษะปฏิบติัของ
ซิมพซ์นั ที่สง่เสรมิบคุลิกภาพและความคิดสรา้งสรรค ์นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 92.51/8705 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรูก้าร
แสดงนาฏศิลป์พืน้บา้นตามแนวคิดทักษะปฏิบติัของซิมพซ์นั นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า
เท่ากับ 0.8143 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81.43 บุคลิกภาพการปฏิบติัท่าร  าของนักเรียนที่เรียนดว้ยชุด
การเรียนรูก้ารแสดงนาฏศิลป์พืน้บา้นตามแนวคิดทักษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพ
และความคิดสรา้งสรรคก์ารปฏิบติัท่าร  า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ ความคิดสรา้งสรรคก์ารปฏิบติัท่าร  าของนกัเรียนดว้ยชุดการเรียนรูก้ารแสดงนาฏศิลป์พืน้บา้น
ตามแนวคิดทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ที่สง่เสรมิบคุลิกภาพและความคิดสรา้งสรรคก์ารปฏิบติัท่าร  า 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ปภิชญา เรืองโค (2561) ไดศ้กึษาการพฒันาบทเรียนเว็บโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นัเพื่อส่งเสริมทกัษะปฏิบติัและความคิดสรา้งสรรค์
ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้1) พฒันาบทเรียนบนเว็บเพื่อสง่เสริม
ทักษะปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพของเมกุยแกนส ์3) เปรียบเทียบทกัษะปฏิบติั และความคิดสรา้งสรรคก์่อนและหลงั
เรียน 4) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียน 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดสรา้งสรรคแ์ละทกัษะปฏิบติัของนกัเรียนที่เรียนดว้ยบทเรียนบนเว็บที่พฒันาขึน้ 6) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล จงัหวดัอดุรธานี จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจัย ได้แก่ บทเรียนบนเว็บเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติและความคิดสรา้งสรรค์ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะปฏิบัติ แบบวัดความคิดสรา้งสรรคข์องทอแรนซโ์ดยใช้
รูปภาพเป็นสื่อแบบ ก และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t-test dependent sample ผลการศกึษาพบว่า 1) บทเรียนบนเว็บประกอบดว้ย แบบทดสอบ
ก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และมีรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
ปฏิบติัของซิมพซ์นั แบ่งออกเป็น 7 ขัน้ตอน ซึ่งบทเรียนบนเว็บไดผ้่านการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญ
จนท าใหม้ีคณุภาพของบทเรียนบนเว็บอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก 2) บทเรียนมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑม์าตรฐานของเมกุยแกนส ์3) เมื่อเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 4) ความสมัพนัธร์ะหว่างความคิดสรา้งสรรคก์บัทกัษะปฏิบติั
มีความสมัพนัธ์กันอยู่ในระดับสงู อย่างมีนยัส าคญัที่ระดับ .01 5) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนดว้ยบทเรียนบนเว็บท่ีพฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก 

งานวิจัยต่างประเทศ 
คลารก์, แอน-มารี (Clark, 2001) ได้ศึกษาครูชั้นประถมศึกษาปีที่  1 คนหนึ่งใน

โรงเรียนเขตเมืองใหญ่ ในขณะที่เธอเริ่มเปลี่ยนแปลงการปฏิบติัการสอนของเธอในการท าการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีซิมพซ์นัพบว่า สิ่งที่เป็นอปุสรรคที่ครูเผชิญอยู่ในขณะที่ใชก้ารสอนตามแนวคิด
ทฤษฎีซิมพซ์ัน คือ 1) การจัดการพฤติกรรมที่ทา้ทายของนักเรียนในกลุ่มเล็กๆ 2) การวางแผน
ส าหรบัโครงการภายในเวลาจ ากัดของหลกัสูตรที่บงัคับ 3) การเผชิญกบัอุปสรรคจากบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนที่มุ่งเนน้การสอนโดยตรงเก่ียวกบัทกัษะการเตรียมตวัสอบ 

โอเวน พาเมลา เม (Owen, 2002) ศึกษาความสามารถเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและ
การปฏิบติัตามแนวคิดของซิมพซ์นั พบว่า นกัศึกษามีความคิดเชิงบวกต่องานวิจยัและทฤษฎีทาง
ปัญญาเพิ่มมากขึน้ แมจ้ะพบปัญหาเวลาการเขียนแผนการสอน การขาดตน้แบบใหศ้ึกษา และ
การสอนเป็นทีม 3 คน แต่การก าหนดกรอบการปฏิบติังานของการสอนตามแนวคิดทฤษฎีซิมพซ์นั 
มีสว่นท าใหน้กัศกึษาสามารถปฏิบติัอย่างมีพฒันาการอย่างเหมาะสม 

โซติโรปลู ูมารีนา (Sotiropoulou, 2012) ศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในหอ้งเรียน
ช่วยส่งเสริมดา้นจินตนาการและความต่ืนตาต่ืนใจ ก่อใหเ้กิดประสบการณ ์จึงควรจดักิจกรรมให้
บ่อยที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้เพื่อการศึกษาทางสนุทรียศาสตร์ในโรงเรียน การเรียนรูก้ิจกรรมศิลปะ
ทางกายภาพ ยกตวัอย่างเช่น การพดูออกเสียง การเป็นช่างภาพ การแสดงละคร ลว้นแลว้แต่เป็น
กิจกรรมที่แสดงออกถึงอารมณ ์และเป็นการสื่อสารที่ชดัเจน การเรียนรูส้นุทรียศาสตรผ์่านกิจกรรม
ต่างๆ และเทคนิคในการสอนงานศิลปะผ่านสุนทรียศาสตร ์ เน้นการให้ผู้เรียนแสดงออกทาง
รา่งกาย เพลง ประติมากรรม เป็นตน้ ซึ่งจากตวัอย่างวิจยั การแสดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างการใช้
งานทางดา้นศิลปะและการพฒันาทางภาษาในกิจกรรมวิเคราะหห์วัขอ้ในการศึกษานี ้แสดงใหเ้ห็น
ว่า กิจกรรมดา้นความงามที่มีผลในเชิงบวกต่อสภาพแวดลอ้มทางสงัคมในระหว่างการเรียนการ
สอนของภาษา โดยเฉพาะการเรียนภาษาพรอ้มกบักิจกรรมดา้นสนุทรียศาสตรท์ี่ดเูหมือนจะดึงดดู
ความสนใจ และมีสว่นรว่มกบัความหลากหลายของผูเ้รียน กิจกรรมดา้นสนุทรียศาสตรช์่วยใหเ้ด็ก
มีแรงบนัดาลใจในการเรียนรูท้ี่ดี มีความนบัถือตนเอง และมีความสมัพนัธภ์ายในกลุม่เรียน 

มแูฮมิน มฮูมัหมดั (Muhaemin, 2021) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัการพฒันาโมดลูเทคนิคการ
วาดภาพสีน า้บนกิจกรรมนอกหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา การศึกษานีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ
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พฒันาโมดลูเทคนิคสีน า้ในโรงเรียนมธัยมศึกษาที่ผ่านเกณฑท์ี่ถูกตอ้งจากผูป้ระเมิน แบบจ าลอง
ของการวิจัยและการพัฒนานีอ้า้งถึงแบบจ าลองของ ADDIE การพัฒนาแบบจ าลอง ADDIE ใช้
สองขัน้ตอน คือการวิเคราะหแ์ละออกแบบ หวัขอ้การศกึษาคือเทคนิคการระบายสีน า้โดยมีขัน้ตอน
การพฒันาความตอ้งการและการวิเคราะหก์ารออกแบบซึ่งผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบความถูกตอ้ง
โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา และผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
การเรียนรู ้เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ ใบเสนอแนะส าหรบัผูป้ระเมินการออกแบบสื่อ
เนือ้หาและการเรียนรูท้ี่ใชอ้า้งอิงเพื่อปรบัปรุงโมดลูที่พฒันาขึน้ ผลการศึกษาพบว่าเทคนิคการวาด
ภาพสีน า้ที่พฒันาขึน้มีผลบงัคับใชแ้ลว้หลงัจากปฏิบติัตามเกณฑค์วามถูกตอ้งจากผูเ้ชี่ยวชาญ 4 
คน ได้แก่ ผู ้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื ้อหา และ
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการเรียนรู ้

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่าการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของซิมพซ์นัเพื่อการพฒันาทกัษะปฏิบติั สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาการเรียน
การสอนที่เนน้ทกัษะการปฏิบติัอย่างไดผ้ล โดยเฉพาะในวิชาศิลปะที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
เนน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั ทกัษะปฏิบติันีส้ามารถพฒันาไดด้ว้ยการฝึกฝน ซึ่งหากนกัเรียนไดร้บัการ
ฝึกฝนที่ดีแล้ว จะท าให้เกิดความถูกต้องคล่องแคล่ว เชี่ยวชาญช านาญการ และยังส่งผลให้
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลา้แสดงออก นอกจากนัน้ยังช่วยพัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์
รวมถึงการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณต่์างๆ ไดเ้พิ่มมากขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดงันัน้ผูว้ิจยัเห็นว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชห้ลกัการตามแนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้7 ขั้นตอนนั้น มีความ
เหมาะสมที่จะน ามาใชใ้นการพัฒนาทักษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ์เมื่อนักเรียนไดร้บัการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์นั จะท าใหน้ักเรียนไดพ้ัฒนาทักษะสีน า้ ความคิดสรา้งสรรค ์
สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึน้ 
 

 
  



  32 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยั เรื่อง การพฒันาทกัษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชรู้ปแบบการเรียนการ

สอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเพื่อให้เห็นถึง
กระบวนการของการปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนในการวิจยัดงันี ้
 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ ์จ านวน 206 คน 

2. กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียน
องักฤษ – คหกรรม ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถมัภ  ์จ านวน 8 คน 
จากการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากการฝึกทักษะปฏิบัติดา้นสีน า้ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝน
เพื่อให้เกิดความช านาญ นักเรียนกลุ่มการเรียนอังกฤษ - คหกรรม เป็นห้องเรียนที่หลักสูตร
สถานศกึษาจดัใหม้ีรายวิชาศิลปะเพิ่มเติม จ านวน 2 คาบต่อสปัดาห ์จึงมีความเหมาะสมที่จะใชใ้น
การเป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้
 
2. การด าเนินการวิจัย 

การพฒันาทกัษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด
การพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ผูว้ิจยัมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

ขั้นที ่1 การศึกษาข้อมูลขั้นต้น 
ขัน้ตอนการศึกษาขอ้มูลพืน้ฐาน การศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้ง การศึกษาวิเคราะห์

ค าอธิบายรายวิชา เพื่อน ามาพิจารณาจัดท ารายละเอียดเป็นกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตาม
แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ทัง้นีจ้ะประกอบไปดว้ย ผลการเรียนรู ้จดุประสงคก์าร
เรียนรู ้สาระส าคญั กิจกรรมการเรียนรู ้(โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวคิดของซิมพซ์นั 7 ขัน้ตอน) 
สื่อหรือแหล่งเรียนรู ้การวดัและประเมินผล เพื่อก าหนดสาระการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับ
นกัเรียน และการสมัภาษณจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดรูปสีน า้  

การเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดรูปสีน ้า การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาคณุสมบติั ดงันี ้

1. เป็นผูท้ี่มีความรอบรู ้มีประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญในการวาดรูปสีน า้ 
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2. เป็นครูหรืออาจารย ์ในโรงเรียน มหาวิทยาลยั หรือสถาบนัที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปะ 
3. เป็นผูม้ีประสบการณต์รงทางดา้นการวาดรูปสีน า้ 

ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวขา้งต้น คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดรูปสีน า้ที่มีความ
เหมาะสมกบัเรื่องที่ท าวิจยั จ านวน 3 คน โดยมีรายนามดงันี ้

1) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จักรพงษ์ แพทยห์ลกัฟ้า อาจารยค์ณะศิลปกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาศิลปศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2) นายธัชชา เทศนธ์รรม ต าแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะครูช านาญการ ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรูศิ้ลปะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 

3) นายต ารา ชาติกานนท ์ต าแหน่ง ครู คศ.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ โรงเรียน
เทพศิรนิทร ์นนทบรุี 

ขั้นที ่2 การจัดท ากระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นต้น 
น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดรูปสีน า้ น ามาสรุปเป็น

เนือ้หา เพื่อน ามาจัดท ากระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ
ซิมพซ์นั ทัง้นีจ้ะประกอบไปดว้ย ผลการเรียนรู ้จุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระส าคัญ กิจกรรมการ
เรียนรู ้(โดยใชรู้ปแบบการสอนตามแนวคิดของซิมพซ์นั 7 ขัน้ตอน) สื่อหรือแหลง่เรียนรู ้การวดัและ
ประเมินผล 

ขั้นที ่3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนศิลปะ 

1. น ากระบวนการจดัการเรียนการสอนขัน้ตน้เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบความถกูตอ้งเหมาะสม ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า   

2. น ากระบวนการจดัการเรียนการสอนสีน า้ ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของ
ซิมพซ์นัที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะเพื่อประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและเนือ้หา รูปแบบการสอนและความเหมาะสมของกิจกรรมเพื่อน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติัการสอน  

การเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาคณุสมบติั ดงันี ้

1. เป็นผูท้ี่มีความรอบรู ้มีประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาศิลปะ 
2. เป็นครูหรืออาจารย ์ในโรงเรียน มหาวิทยาลยั หรือสถาบนัที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปะ 
3. เป็นผูท้ี่มีประสบการณต์รงดา้นการสอนศิลปะ 
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ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะที่มีความ
เหมาะสมกบัเรื่องที่ท าวิจยั จ านวน 3 คน โดยมีรายนามดงันี ้

1) นายสุชาติ ทองสิมา อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2) นางสาวสรุชัสานุ ์รตันวรรณ ต าแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะครูช านาญการ ครูกลุ่ม
สาระการเรียนรูศิ้ลปะ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 

3) นายกฤษพล วฒันปาน ครูกลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

3. ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดบั ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert) โดยมีการก าหนดเกณก์ารประเมินดงันี ้

ระดบั 5  หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
ระดบั 4  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
ระดบั 3  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

ส าหรับการแปรความหมายของค่าที่วัดได้ ผู ้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ ใช้ในการให้
ความหมาย โดยการเฉลี่ยรายช่วงและรายขอ้ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
2.51 – 3.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
4. ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินความถูกตอ้งทางภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา แลว้น า

ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเนือ้หาและ
กิจกรรมการเรียนรู ้  

5. หลงัจากผูเ้ชี่ยวชาญไดว้ิเคราะหค์วามสอดคลอ้งของเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้
แลว้ ผูว้ิจัยไดน้ ากระบวนการจัดการเรียนการสอนสีน า้ ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบติัของ
ซิมพซ์นั มาใชใ้นการเรียนการสอนต่อไป 
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ขั้นที ่4 การรับรองกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
น ากระบวนการจัดการเรียนการสอนสีน า้ ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ

ซิมพซ์นั ไปใหผู้อ้  านวยการโรงเรียนและรองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสายปัญญา 
ในพระบรมราชินปูถมัภ ์รบัรองว่าสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยจ าแนกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง และ
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู มีรายละเอียดดงันี ้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน ้าตาม
แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้จ านวน 6 แผน 

2. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย 
2.1 แบบสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดรูปสีน า้ 
2.2 แบบประเมินทกัษะของนักเรียนดา้นทกัษะสีน า้ ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า

แบ่งประเภทการประเมินออกเป็น 4 ดา้น คือ 1. กลวิธีการระบายสีน า้ 2. การแสดงคุณลกัษณะ
ของสีน า้ 3. การจดัองคป์ระกอบภาพ 4. ความประณีตสวยงาม 
 
4. วิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัไดส้รา้งและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1. แบบสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญด้านการวาดรูปสีน ้า 

1.1 ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เก่ียวขอ้ง หลังจากนั้นรวบรวม
ประเด็นความรูข้อ้มลูที่ไดศ้กึษาคน้ควา้มาก าหนดค าถามในการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาด
รูปสีน า้ 

1.2 น าแบบสมัภาษณใ์หอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธต์รวจสอบความถกูตอ้ง
เหมาะสม แลว้ปรบัปรุงตามค าแนะน า   

1.3 น าแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะ จ านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา ภาษา และเกณฑก์ารใหค้ะแนน แลว้น าผลการประเมินของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ มาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึ่งค่าที่ค  านวณไดต้ัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ถือว่ามี
ความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้มีเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี ้(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 
2545) 
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+1 หมายถึง  แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหว่างเกณฑก์ารประเมินกบั 
ลกัษณะผลงาน 

0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหว่างเกณฑก์ารประเมินกบั 
ลกัษณะผลงาน 

-1  หมายถึง  แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งระหว่างเกณฑก์ารประเมินกบั 
ลกัษณะผลงาน 

จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะไดค่้าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.95 (ดงัแสดงในตารางที่ 11 ภาคผนวก ง หนา้ 93) ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการสอนศิลปะมาปรบัปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชส้มัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดรูปสีน า้ 

2. กระบวนการเรียนการสอนสีน ้าตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ
ซิมพซ์ัน 

2.1 น าเนือ้หาที่ไดจ้ากการสรุปการสัมภาษณม์าจัดกระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ในการพฒันาทกัษะสีน า้ จ านวน 6 แผน 

2.2 น ากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทกัษะปฏิบติัของซิมพ์
ซนั ในการพฒันาทกัษะสีน า้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และเหมาะสม แลว้ปรบัปรุงตามค าแนะน า 

2.3 น ากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบติัของซิมพ์
ซนั เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษา
และความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา แลว้น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ซึ่งค่าที่ค  านวณได้ตั้งแต่ 0.50 ขึน้ไป ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรบัได ้มีเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี ้(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ.์ 2545) 

+1 หมายถึง แน่ใจว่ากระบวนการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ากระบวนการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1 หมายถึง แน่ใจว่ากระบวนการเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งกบั 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.91 (ดังแสดงในตารางที่ 12 ภาคผนวก ง หน้า 91) ผูว้ิจัยน าขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะ มาปรบัปรุงตามค าแนะน า ก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 
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2.4 น ากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์
ซนั ในการพฒันาทกัษะสีน า้ ที่ปรบัปรุงแลว้ไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิจยัใชท้ดลองกบันกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนองักฤษ – คหกรรม ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสายปัญญา ใน
พระบรมราชินปูถมัภ ์จ านวน 8 คน ซึ่งเป็นกลุม่ทดลองในการวิจยัครัง้นี ้

3. แบบประเมินทักษะของนักเรียนด้านทักษะสีน ้า 
3.1 ศกึษาแนวคิดทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสรา้งแบบประเมินทกัษะการระบายสีน า้ 

จากหนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินทักษะการระบายสีน ้า 

ก าหนดประเด็นการประเมินเป็น 4 ดา้น คือ 1. กลวิธีการระบายสีน า้ 2. การแสดงคณุลกัษณะของ
สีน า้ 3.การจดัองคป์ระกอบภาพ 4. ความประณีตสวยงาม 

3.3 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินทกัษะการระบายสีน า้ โดยใชม้าตรประเมินค่า ใช้
เกณฑก์ารแปลความหมายดงันี ้
  ช่วงคะแนน 9 – 10 คะแนน หมายถึง มีทกัษะการระบายสีน า้ดีมาก 

ช่วงคะแนน 7 – 8 คะแนน  หมายถึง มีทกัษะการระบายสีน า้ดี 
ช่วงคะแนน 5 – 6 คะแนน  หมายถึง มีทกัษะการระบายสีน า้พอใช ้
ช่วงคะแนน 0 – 4 คะแนน  หมายถึง มีทกัษะการระบายสีน า้ควรปรบัปรุง 
3.4 ร่างค าอธิบายคุณภาพของเกณฑก์ารประเมินทักษะการระบายสีน า้ เพื่อใช้

ตดัสินความสามารถของนกัเรียน 
3.5 น าแบบประเมินทักษะการระบายสีน า้ เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งและเหมาะสม แลว้ปรบัปรุงตามค าแนะน า 
3.6 น าแบบประเมินทักษะการระบายสีน า้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

ศิลปะ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา ภาษา และเกณฑก์ารใหค้ะแนน แลว้
น าผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ มาค านวณค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ซึ่งค่าที่ค  านวณได้
ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้มีเกณฑใ์นการพิจารณาดังนี ้
(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ.์ 2545) 

+1  หมายถึง  แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหว่างเกณฑก์ารประเมินกบั 
ลกัษณะผลงาน 

0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งระหว่างเกณฑก์ารประเมินกบั 
ลกัษณะผลงาน 
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-1  หมายถึง  แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งระหว่างเกณฑก์ารประเมินกบั 
ลกัษณะผลงาน 

จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 (ดังแสดงในตารางที่ 13 ภาคผนวก ง หน้า 96) ผูว้ิจัยน าขอ้เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าก่อนน าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอย่าง 

3.7 น าแบบประเมินทักษะการระบายสีน า้ ที่ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปจัดท าใหเ้ป็น
ฉบับสมบูรณ์ และน าไปทดลองจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนอังกฤษ – 
คหกรรม ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ ์จ านวน 8 คน ซึ่งเป็นกลุม่
ทดลองในการวิจยัครัง้นี ้
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณแ์ละด าเนินการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนอังกฤษ – คหกรรม ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน 8 คน จากการเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีล  าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. ผูว้ิจัยท าแบบสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดรูปสีน า้ โดยผ่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะ เพื่อหาเทคนิควิธีการวาดภาพสีน า้ไปจดักระบวนการเรียนการ
สอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์นั เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนกับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนองักฤษ – คหกรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม
ราชินปูถมัภ ์ปีการศกึษา 2563 จ านวน 8 คน โดยใชเ้วลาในการสอนจ านวน 20 ชั่วโมง 

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการน าผลงานของผู้เรียนมาตรวจโดยใช้แบบ
ประเมินทกัษะการระบายสีน า้ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

3. น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจโดยใชแ้บบประเมินทักษะการระบายสีน า้ มา
วิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพื่อดกูารพฒันาทกัษะสีน า้ของผูเ้รียน 
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6. สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีป้ระมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป และวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ดงันี ้

6.1 หาค่าความเที่ยงตรง 
หาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจรายขอ้มลูใชส้ตูร IOC ค่าตัง้แต่ .05 โดยใชส้ตูร ดงันี ้

(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543)  

  IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

โดย IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งของค าถามรายขอ้ 

 ∑𝑅 คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
  N คือ จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 

6.2 หาค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนของผลการประเมินทกัษะของนกัเรียนดา้นทักษะสี
น า้ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั โดยใช้
สตูร ดงันี ้(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538)  

6.2.1 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน 

   �̅�  =  
∑𝑥

𝑛
 

  โดย �̅�  คือ แทนค่าเฉลี่ย 

   ∑𝑥 คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   N คือ จ านวนสถิติในกลุม่ตวัอย่าง 

6.2.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

    S.D. =   √
𝑛∑𝑥2−(∑𝑥2)

N(N−1)
 

   โดย s คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอย่าง 

  (∑x2) คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

  ∑x2  คือ ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

  N  คือ จ านวนนกัเรียน 
6.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของคะแนนของผลการประเมิน

ทักษะของนักเรียนดา้นทักษะสีน า้ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน โดยใช้ t-test แบบ Dependent โดยใช้สูตร ดังนี ้(ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2538) 
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    t =  
∑𝐷

√𝑁∑𝐷2−(∑𝐷)2

𝑁−1

 

โดย D คือ ความแตกต่างของคะแนนครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2  
ของนกัเรียนแต่ละคน 

  t คือ การทดสอบความแตกต่างของคะแนนครัง้ที่ 1  
และครัง้ที่ 2 

  ∑𝐷 คือ  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนครัง้ที่ 1  
และครัง้ที่ 2 ของนกัเรียนทกุคน 

𝐷2 คือ ความแตกต่างของคะแนนครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2  
ของนกัเรียนแต่ละคนยกก าลงัสอง  

   ∑D2 คือ ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนครัง้ที่ 1  
และครัง้ที่ 2 ของนกัเรียนแต่ละคนยกก าลงัสอง 

(∑D2) คือ ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนครัง้ที่ 1  
และครัง้ที่ 2 ของนกัเรียนแต่ละคนยกก าลงัสอง 

𝑛∑D2  คือ จ านวนนกัเรียนคณูผลรวมของความแตกต่างของ 
คะแนนครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ของนกัเรียนแต่ละคน 
ยกก าลงัสอง 

N – 1    คือ จ านวนคู่ (คะแนนครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2) หรือจ านวน 
นกัเรียนทัง้หมดลบดว้ย 1 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการ

สอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) วัตถุประสงคข์องการวิจัยมี ดังนี ้(1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตาม
แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบติัของซิมพซ์นั (2) เพื่อพัฒนาทักษะทางสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนองักฤษ – คหกรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระ
บรมราชินปูถมัภ ์โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติั
ของซิมพซ์นั แบบสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดรูปสีน า้ และแบบประเมินทกัษะของนักเรียน
ดา้นทักษะสีน า้ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 คน แลว้น าไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 6/9 กลุม่การเรียนองักฤษ – คหกรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ ์
ที่เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน โดยเริ่มจากการเรียนรูต้ามกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตาม
แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน สงัเกตทักษะการเรียนรูข้องนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ตามล าดบั คือ 

ตอนที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ 
ซิมพซ์นั 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินทกัษะของนกัเรียนดา้นทกัษะสีน า้ โดยใชก้ระบวนการเรียน
การสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะของนักเรียนดา้นทักษะสีน า้ โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 

ส าหรบัรายละเอียดผลการวิเคราะหข์อ้มลูในแต่ละตอนมีดงันี ้
 
ตอนที ่1 กระบวนการเรียนการสอนสีน ้าตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 

ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดสีน า้ น ามาสรุปเป็น
เนือ้หา เพื่อน ามาจัดท ากระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ
ซิมพซ์นั ซึ่งผลสรุปการสมัภาษณม์ีรายละเอียดดงันี ้
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1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จักรพงษ์ แพทยห์ลกัฟ้า อาจารยค์ณะศิลปกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาศิลปศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสบการณก์ารวาดภาพสีน า้ 40 ปี 

สรุปการสมัภาษณด์งันี ้
การวาดภาพสีน า้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนั้น นักเรียนต้องเริ่มจากการ

เรียนรูก้ารสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกับเทคนิคพืน้ฐานก่อน โดยอาจจะเรียนรูจ้ากทฤษฎีสีน า้ของ
ศาสตราจารยพ์ิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ เช่น การระบายเปียกบนเปียก การระบายเรียบ การระบาย
เคลือบ การระบายแหง้บนแหง้ หรือเทคนิคอ่ืนๆที่เป็นเทคนิคพิเศษที่เก่ียวขอ้ง โดยเรียนรูเ้ทคนิค
พืน้ฐานใหเ้กิดความคลอ่งและช านาญ แลว้น าเทคนิคมาใชอ้ย่างอิสระโดยใชค้วามรูส้กึแสดงผ่านสี 
ผ่านรูปทรง เพื่อใหเ้กิดความดงึดดูในภาพ  

หากเป็นการวาดภาพประกอบเก่ียวกบัขนม เครื่องดื่ม หรืออาหาร โดยใชส้ีน า้ภาพไม่
จ าเป็นตอ้งเหมือนจรงิ อาจท าใหภ้าพมีการตดัทอนรูปทรงใหด้งู่ายแลว้แต่การน าเสนอ หรืออาจท า
ใหภ้าพดูสวยเกินความจริงที่เป็นอยู่ โดยเริ่มจากการร่างภาพและลงสี การลงสีอาจลงใหภ้าพมี
ความดงึดดูโดยการใชส้ีสนัเพื่อใหภ้าพเกิดความสนกุ  

2. นายธัชชา เทศนธ์รรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์
สิงหเสนี) ประสบการณก์ารวาดภาพสีน า้ 10 ปี 

สรุปการสมัภาษณด์งันี ้
การวาดภาพสีน า้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนัน้ เทคนิคและการถ่ายทอดที่

เหมาะสม คือ นกัเรียนควรมีความรูพ้ืน้ฐานในเรื่องของคณุสมบติัต่างๆของสีน า้ วสัดอุปุกรณท์ี่ใช ้
เทคนิควิธีการพืน้ฐานของสีน า้ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชก้บัการวาดภาพต่างๆ 

ขัน้ตอนการร่างและขั้นตอนการวาดภาพสีน า้นั้น ขัน้ตอนการร่างภาพตอ้งเริ่มจาก
การก าหนดมุมมอง โครงสร้างที่วาดเป็นภาพที่มาจากสถานที่จริงหรือภาพถ่าย เพราะจะมี
โครงสรา้งที่แตกต่างกนัออกไป หากเป็นการร่างภาพประกอบเก่ียวกบัขนม เครื่องด่ืม หรืออาหาร 
ใหก้ าหนดโครงสรา้งของรูปที่จะวาดว่าอยู่ในฟอรม์ของรูปเรขาคณิตแบบใด เพื่อใหง้่ายต่อการร่าง
ภาพ โดยตอ้งค านึงจากมุมมองการน าเสนอ เพื่อก าหนดสดัส่วนของภาพ ในส่วนของการลงสีน า้
นัน้จะเนน้ใชเ้ทคนิคการระบายสีน า้แบบเปียกบนเปียก และแบบเปียกบนแหง้เป็นส่วนใหญ่ โดยมี
เทคนิควิธีการลงใหภ้าพมีความน่าสนใจ คือ ลงสีใหภ้าพมีสีสันใกลเ้คียงของจริง หรือลงสีใหส้ดใส
ฉดูฉาดกว่าของจรงิเพื่อดงึดดูใหภ้าพมีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ 

3. นายต ารา ชาติกานนท ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบุรี 
ประสบการณก์ารวาดภาพสีน า้ 10 ปี 
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สรุปการสมัภาษณด์งันี ้
การวาดภาพสีน า้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนัน้ สิ่งที่ส  าคัญที่สุดคือนักเรียน

จะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของเทคนิคสีน า้เบือ้งตน้ คณุสมบติัต่างๆของสีน า้ และอปุกรณ์
การวาดภาพสีน า้ เพื่อจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถถ่ายทอดภาพสีน า้ออกมาอย่างสวยงาม 

ขัน้ตอนการร่างและขัน้ตอนการวาดภาพสีน า้นัน้ โดยพืน้ฐานใหว้าดรูปดว้ยดินสอที่
ไม่เขม้มาก พยายามไม่ใชย้างลบเยอะ เนื่องจากกระดาษสีน า้จะมีความอ่อนแอ ในการลงสีน า้เป็น
สีที่ลงแลว้ลบไม่ได ้คนที่จะวาดสีน า้ตอ้งวางแผน และจินตนาการไวก้่อน ว่าขัน้ตอนการลงสีจะเป็น
อย่างไร และก่อนการระบายสีน า้ตอ้งคิดถึงเรื่องการลงน า้หนักแสงเงาดว้ย โดยลงจากอ่อนสดุไปสี
เขม้ เริ่มจากบรรยากาศแลว้ลงตัววัตถุ และค่อยๆใส่รายละเอียดของสีที่เขม้ขึน้ ลงรวมๆทัง้ภาพ 
โดยใชเ้ทคนิคพืน้ฐานต่างๆ ในการลงสี  

หากเป็นการรา่งภาพประกอบเก่ียวกบัขนม เครื่องดื่ม หรืออาหาร ตอ้งเตรียมความพรอ้ม
ใหทุ้กอย่างสะอาดทัง้อุปกรณแ์ละกระดาษ เพื่อใหภ้าพที่ลงสีน า้มีความสด ดนู่ากิน และตอ้งเนน้
ในเรื่องของแสงเงาของวตัถ ุเพื่อใหภ้าพดสูวยขึน้และมีมิติ  

จากสรุปการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นสีน า้ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูเทคนิคการวาดภาพสี
น า้ของผูเ้ชี่ยวชาญมาสรา้งกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของ
ซิมพซ์นั โดยที่กระบวนการสอนการวาดภาพสีน า้ไดม้ีการล าดบั 7 ขัน้ตอน  ดงันี ้

1. การรบัรู ้เป็นขัน้ตอนที่ใหน้กัเรียนรบัรูถ้ึงสิ่งที่ก าลงัจะปฏิบติัจากครูผูส้อน โดยการ
ใหน้กัเรียนคอยสงัเกตการปฏิบติัสีน า้ของครูผูส้อนดว้ยความตัง้ใจ 

2. การเตรียมความพรอ้ม เป็นขัน้ตอนที่นักเรียนจะตอ้งเริ่มปรบัตัวใหพ้รอ้มที่จะเริ่ม
ปฏิบติัการวาดภาพสีน า้ ในดา้นร่างกาย อารมณ ์และจิตใจ โดยเป็นการปรบัตัวใหพ้รอ้มที่จะท า
การปฏิบติั ซึ่งนกัเรียนจะตอ้งมสีภาวะอารมณแ์ละจิตใจที่พรอ้มต่อการปฏิบติัทกัษะสีน า้ 

3. การตอบสนองภายใต้การควบคุม เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะไดม้ีโอกาสที่จะได้
ตอบสนองการปฏิบัติจากสิ่งที่ก าลังรบัรู ้ซึ่งครูผูส้อนอาจจะลองใหน้ัก เรียนลอกเลียนแบบการ
ปฏิบติัทกัษะสีน า้จากสิ่งที่ครูผูส้อนสาธิต หรืออาจใหน้กัเรียนลองถกูผิดจนกระทั่งนกัเรียนสามารถ
ปฏิบติัทกัษะทางสีน า้เองไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4. การใหล้งมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าไดเ้อง  เป็นขัน้ตอนที่จะ
ช่วยใหน้กัเรียนประสบผลส าเรจ็และเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบติัทกัษะสีน า้  
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5. การกระท าอย่างช านาญ เป็นขัน้ตอนที่จะช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กการปฏิบติัทกัษะสี
น า้แบบซ า้ๆ หลายๆครัง้ จนนักเรียนมีความคล่องแคล่ว ช านาญเชี่ยวชาญ จนสามารถปฏิบติัได้
เองตามอตัโนมติัและดว้ยความมั่นใจในตนเอง 

6. การปรบัปรุงและประยกุตใ์ช ้เป็นขัน้ตอนที่ช่วยใหน้กัเรียนสามารถปรบัปรุง คน้หา
วิธีการปฏิบัติทักษะสีน า้ของตนเองใหดี้ยิ่งขึน้ และสามารถน าทักษะที่ตนเองไดร้บัไปปรบัใชใ้น
สถานการณต่์างๆ 

7. การคิดริเริ่ม เมื่อนักเรียนมีความสามารถปฏิบัติทักษะสีน า้ได้อย่างช านาญแลว้ 
และสามารถน าไปปรบัใชใ้นสถานการณ์ที่หลากหลายได ้นักเรียนจะเริ่มเกิดความคิดใหม่ๆ มี
ความริเริ่มสรา้งสรรค ์หรือการแสดงออกตามจินตนาการ ในการปฏิบติัทักษะทางสีน า้ให้เป็นไป
ตามที่ตนเองตอ้งการ 

ผูว้ิจยัไดน้ ากระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพ์
ซนัมาใชท้ดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนองักฤษ – คหกรรม โรงเรียนสาย
ปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ์ปีการศึกษา 2563 ที่เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน มีขั้นตอน
ด าเนินการสอนดงันี ้

1. อธิบายกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ
ซิมพซ์นักบันกัเรียนกลุม่ทดลอง 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนา
ทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั จ านวน 6 แผน (20 ชั่วโมง) 

รายละเอียดการทดลองสอนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการ
พฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนองักฤษ – คหกรรม 
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ ์ปีการศกึษา 2563 ดงันี ้
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ตาราง 1 แสดงการทดลองสอนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
ปฏิบติัของซิมพซ์นั 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 ความรูเ้บือ้งตน้
เก่ียวกบัการวาด
ภาพสีน า้และ 

1) การศึกษาเก่ียวกบัความ
เป็นมาของสีน า้ เพื่อที่จะท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบังานสีน า้ใหดี้ยิ่งขึน้ 

ฝึกลงมือปฏิบติั 2 

 เทคนิคสีน า้
เบือ้งตน้ 

2) เพื่อใหก้ารระบายสีน า้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดี จ าเป็นจะตอ้ง
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เลือกใชว้สัดอุปุกรณท์ี่ดีและ
เหมาะสม รวมถึงการเก็บรกัษา
วสัดอุปุกรณเ์พื่อยืดอายกุารใช้
งาน 
3) การสรา้งสรรคง์านสีน า้ มี
ความจ าเป็นที่จะตอ้งเขา้ใจ
คณุสมบติัของสีน า้ เทคนิค
พืน้ฐาน การฝึกฝนจะท าให้
ควบคมุการระบายได ้

  

2 การถ่ายทอดรูปสี
น า้ตามทฤษฎีแสง
และเงาจากการ
เขียนภาพสีน า้หุ่น
นิ่ง 

การระบายสีน า้ มีความ
จ าเป็นตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบั
ทฤษฎีแสงและเงา เพื่อที่งานที่
ถ่ายทอดออกมาจะมีความเป็นมิติ 
และสามารถน าไปสรา้งสรรค์
ผลงานตามความถนดัของตนเอง
ได ้

ฝึกลงมือปฏิบติั 2 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

3 การออกแบบ
ภาพประกอบขนม
หวาน (เบเกอรี่) 

การสรา้งสรรคง์านสีน า้ จะตอ้งมี
ทกัษะในการใชว้สัด ุอปุกรณ ์
กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ 
อย่างถูกตอ้ง อีกทัง้ยงัตอ้งมี
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการ
ออกแบบผลงาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงาน 

ฝึกลงมือปฏิบติั 4 

  ที่สวยงาม มีคณุค่า เหมาะสมกบั
โอกาสและสถานที่ 

  

4 การออบแบบ
ภาพประกอบ
เครื่องด่ืมที่อยู่ใน
แกว้น า้ 

การสรา้งสรรคง์านสีน า้ จะตอ้งมี
ทกัษะในการใชว้สัด ุอปุกรณ ์
กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ 
อย่างถูกตอ้ง อีกทัง้ยงัตอ้งมี
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการ
ออกแบบผลงาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงาน
ที่สวยงาม มีคณุค่า เหมาะสมกบั
โอกาสและสถานที่ 

ฝึกลงมือปฏิบติั 4 

5 การออกแบบ
ภาพประกอบ
น า้พรกิ ปลาท ู
และผกัตม้ 

การสรา้งสรรคง์านสีน า้ จะตอ้งมี
ทกัษะในการใชว้สัด ุอปุกรณ์
กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ 
อย่างถูกตอ้ง อีกทัง้ยงัตอ้งมี
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการ
ออกแบบผลงานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่
สวยงาม มีคณุค่า เหมาะสมกบั
โอกาสและสถานที่ 

ฝึกลงมือปฏิบติั 4 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 
ล าดับ 
ที ่

ชื่อหน่วยการ 
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

6 การออกแบบ
บรรจภุณัฑส์ าหรบั
ใสอ่าหาร 

การสรา้งสรรคง์านสีน า้ จะตอ้งมี
ทกัษะในการใชว้สัด ุอปุกรณ ์
กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ 
อย่างถูกตอ้ง อีกทัง้ยงัตอ้งมี
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการ
ออกแบบผลงาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงาน
ที่สวยงาม มีคณุค่า เหมาะสมกบั
โอกาสและสถานที่ 

ฝึกลงมือปฏิบติั 4 

 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินทักษะของนักเรียนด้านทักษะสีน ้า โดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนสีน ้าตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 
 ผูว้ิจยัไดน้ าผลงานของนักเรียนมาตรวจ เพื่อประเมินทกัษะของนักเรียนดา้นทกัษะสีน า้ที่
ไดร้บัการสอนโดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพ์
ซนั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนองักฤษ – คหกรรม โรงเรียนสายปัญญา ใน
พระบรมราชินปูถมัภ ์ปีการศกึษา 2563 จ านวน 8 คน 
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ตาราง 2 แสดงผลการประเมินทักษะของนักเรียนด้านสีน า้ เรื่อง การออกแบบภาพประกอบ  
ขนมหวาน (เบเกอรี่) ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทักษะปฏิบติัของ 
ซิมพซ์นั 
 

ผูท้ดลอง 

การออกแบบภาพประกอบขนมหวาน  
(เบเกอรี่) 

D=(X-Y) D2 

N = 8 
ครัง้ที่ 1 (X) ครัง้ที่ 2 (Y) 

1 7 9 2 4 
2 9 10 1 1 
3 7 9 2 4 
4 8 10 2 4 
5 7 9 2 4 
6 7 9 2 4 
7 9 10 1 1 
8 7 9 2 4 

N = 8     
รวม 61 75 14 26 
X = 7.625 9.375 1.750 3.063 

S.D. = 0.916 0.518 0.463 1.389 

 
จากตาราง 2 พบว่าคะแนนทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การออกแบบภาพประกอบ

ขนมหวาน (เบเกอรี่) ครัง้ที่ 1 เฉลี่ย 7.625 ครัง้ที่ 2 เฉลี่ย 9.375 แสดงว่านกัเรียนโดยรวมมีทักษะสี
น า้ในการออกแบบภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่) สงูขึน้ เฉลี่ย 1.750 
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ตาราง 3 แสดงผลการประเมินทักษะของนักเรียนด้านสีน า้ เรื่อง การออกแบบภาพประกอบ
เครื่องด่ืมที่อยู่ในแกว้น า้ ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทักษะปฏิบติั
ของซิมพซ์นั 
 

ผูท้ดลอง 

การออกแบบภาพประกอบ 
เครื่องด่ืมที่อยู่ในแกว้น า้ 

D=(X-Y) D2 

N = 8 

ครัง้ที่ 1 (X) ครัง้ที่ 2 (Y) 
1 7 9 2 4 
2 9 10 1 1 
3 7 9 2 4 
4 8 10 2 4 
5 7 8 1 1 
6 7 8 1 1 
7 8 9 1 1 
8 7 9 2 4 

N = 8     
รวม 60 72 12 20 
X = 7.5 9 1.500 2.500 

S.D. = 0.756 0.756 0.535 1.604 
 

จากตาราง 3 พบว่าคะแนนทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การออกแบบภาพประกอบ
เครื่องด่ืมที่อยู่ในแกว้น า้ ครัง้ที่ 1 เฉลี่ย 7.5 ครัง้ที่ 2 เฉลี่ย 9 แสดงว่านกัเรียนโดยรวมมีทกัษะสีน า้
ในการออกแบบภาพประกอบเครื่องดื่มที่อยู่ในแกว้น า้ สงูขึน้ เฉลี่ย 1.500 
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ตาราง 4 แสดงผลการประเมินทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การออกแบบภาพประกอบน า้พริก 
ปลาท ูและผกัตม้ ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพ์
ซนั 
 

ผูท้ดลอง 

การออกแบบภาพประกอบ 
น า้พรกิ ปลาท ูและผกัตม้ 

D=(X-Y) D2 

N = 8 
ครัง้ที่ 1 (X) ครัง้ที่ 2 (Y) 

1 7 9 2 4 
2 8 9 1 1 
3 7 9 2 4 
4 7 8 1 1 
5 7 8 1 1 
6 7 9 2 4 
7 8 9 1 1 
8 7 8 1 1 

N = 8     
รวม 58 69 11 17 
X = 7.250 8.625 1.375 2.125 

S.D. = 0.463 0.518 0.518 1.553 

 
จากตาราง 4 พบว่าคะแนนทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การออกแบบภาพประกอบ

น า้พริก ปลาทู และผักตม้ ครัง้ที่ 1 เฉลี่ย 7.250 ครัง้ที่ 2 เฉลี่ย 8.625 แสดงว่านักเรียนโดยรวมมี
ทกัษะสีน า้ในการออกแบบภาพประกอบน า้พรกิ ปลาท ูและผกัตม้ สงูขึน้ เฉลี่ย 1.375 

 
  



  51 

ตาราง 5 แสดงผลการประเมินทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การออกแบบบรรจภุณัฑส์ าหรบัใส่
อาหาร ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
 

ผูท้ดลอง 
การออกแบบบรรจภุณัฑส์ าหรบัใสอ่าหาร 

D=(X-Y) D2 N = 8 
ครัง้ที่ 1 (X) ครัง้ที่ 2 (Y) 

1 8 9 1 1 
2 9 10 1 1 
3 8 9 1 1 
4 8 10 2 4 
5 8 9 1 1 
6 8 9 1 1 
7 9 10 1 1 
8 8 9 1 1 

N = 8     
รวม 66 75 9 11 
X = 8.25 9.375 1.125 1.375 

S.D. = 0.463 0.518 0.354 1.061 

 
จากตาราง 5 พบว่าคะแนนทักษะของนักเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ส าหรบัใสอ่าหาร ครัง้ที่ 1 เฉลี่ย 8.25 ครัง้ที่ 2 เฉลี่ย 9.375 แสดงว่านกัเรียนโดยรวมมีทกัษะสีน า้ใน
การออกแบบบรรจภุณัฑส์ าหรบัใสอ่าหารสงูขึน้ เฉลี่ย 1.125 
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะของนักเรียนด้านทักษะสีน ้า โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนสีน ้าตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 
 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะของนักเรียนด้านสีน ้า เรื่อง การออกแบบ
ภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่) ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนา
ทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
 

การประเมิน N  ΣD ΣD2 T-test 

ครัง้ที่ 1 8 7.625 14 26 6.41* 
ครัง้ที่ 2 8 9.375    

df = 7    t .05 = 0.9026  
*= มีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

 
จากตาราง 6 พบว่า เมื่อตรวจสอบผลการประเมินทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การ

ออกแบบภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่) ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ดว้ย t-test พบว่าครัง้ที่ 2 สูงกว่าครัง้ที่ 1  
t = 6.41 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสมัฤทธิ์ครัง้ท่ี 1 และครัง้ที่ 2 มีนัยส าคัญที่
เชื่อมั่นได้ 95% ซึ่งยอมรับสมมติฐานว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางสีน ้า วิชาศิลป์
จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทักษะปฏิบติัของซิมพซ์นั มี
ผลสมัฤทธิ์การเรียนสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะของนักเรียนด้านสีน ้า เรื่อง การออกแบบ
ภาพประกอบเครื่องด่ืมที่อยู่ในแกว้น า้ ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนา
ทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 

 

การประเมิน N  ΣD ΣD2 T-test 

ครัง้ที่ 1 8 7.5 12 20 7.94* 
ครัง้ที่ 2 8 9.00    

df = 7    t .05 = 0.9026 
*= มีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

 
จากตาราง 7 พบว่า เมื่อตรวจสอบผลการประเมินทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การ

ออกแบบภาพประกอบเครื่องด่ืมที่อยู่ในแกว้น า้ ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิด
การพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ดว้ย t-test พบว่าครัง้ที่ 2 สงูกว่าครัง้ที่ 1 
t = 7.94มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ครัง้ท่ี 1 และครัง้ที่ 2 มีนัยส าคัญที่
เชื่อมั่นได้ 95% ซึ่งยอมรับสมมติฐานว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางสีน ้า วิชาศิลป์
จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทักษะปฏิบติัของซิมพซ์นั มี
ผลสมัฤทธิ์การเรียนสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะของนักเรียนด้านสีน ้า เรื่อง การออกแบบ
ภาพประกอบน า้พรกิ ปลาท ูและผกัตม้ ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันา
ทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
 

การประเมิน N  ΣD ΣD2 T-test 

ครัง้ที่ 1 8 7.25 11 17 7.51* 
ครัง้ที่ 2 8 8.625    

df = 7    t .05 = 0.9026 
*= มีนยัส าคญัที่ระดบั .05 
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จากตาราง 8 พบว่า เมื่อตรวจสอบผลการประเมินทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การ
ออกแบบภาพประกอบน า้พริก ปลาทู และผกัตม้ ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิด
การพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ดว้ย t-test พบว่าครัง้ที่ 2 สงูกว่าครัง้ที่ 1 
t = 7.51 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสมัฤทธิ์ครัง้ท่ี 1 และครัง้ที่ 2 มีนัยส าคัญที่
เชื่อมั่นได้ 95% ซึ่งยอมรับสมมติฐานว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางสีน ้า วิชาศิลป์
จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทักษะปฏิบติัของซิมพซ์นั มี
ผลสมัฤทธิ์การเรียนสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะของนักเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การออกแบบบรรจุ
ภัณฑส์ าหรบัใส่อาหาร ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ของซิมพซ์นั 
 

การประเมิน N  ΣD ΣD2 T-test 

ครัง้ที่ 1 8 8.25 9 11 9.00* 
ครัง้ที่ 2 8 9.375    

df = 7    t .05 = 0.9026 
*= มีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

 
จากตาราง 9 พบว่า เมื่อตรวจสอบผลการประเมินทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การ

ออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัใส่อาหาร ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนา
ทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ดว้ย t-test พบว่าครัง้ที่ 2 สงูกว่าครัง้ที่ 1 t = 9.00 มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ครัง้ท่ี 1 และครัง้ที่ 2 มีนัยส าคัญที่เชื่อมั่นได ้
95% ซึ่งยอมรบัสมมติฐานว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการพฒันาทกัษะทางสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดย
ใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั มีผลสมัฤทธิก์ารเรียน
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05  
 
  



  55 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษา เรื่อง การพฒันาทกัษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการ

สอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั มีขัน้ตอนการศกึษาและผลการศึกษา สรุปได้
ดงัต่อไปนี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ
ซิมพซ์นั 

2. เพื่อพฒันาทกัษะทางสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ตาม
แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เป็นแนวทางส าหรับโรงเรียนและครูผู้สอนในการพัฒนาทักษะทางสีน า้ วิชาศิลป์
จินตนาการ โดยใชห้ลักการและแนวคิดของรูปแบบการเรียนการตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
ปฏิบติัของซิมพซ์นั 

2. เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทกัษะพืน้ฐานทางสีน า้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสายปัญญา 
ในพระบรมราชินปูถมัภ ์จ านวน 206 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการ
เรียนองักฤษ – คหกรรม ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถมัภ ์จ านวน 8 
คน จากการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากการฝึกทกัษะปฏิบติัดา้นสีน า้ตอ้งอาศยัเวลาในการฝึกฝน
เพื่อให้เกิดความช านาญ นักเรียนกลุ่มการเรียนอังกฤษ - คหกรรม เป็นห้องเรียนที่หลักสูตร
สถานศกึษาจดัใหม้ีรายวิชาศิลปะเพิ่มเติม จ านวน 2 คาบต่อสปัดาห ์จึงมีความเหมาะสมที่จะใชใ้น
การเป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้
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สมมติฐานการวิจัย 
นกัเรียนที่ไดร้บัการพฒันาทกัษะทางสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียน

การสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั มีผลสมัฤทธิก์ารเรียนรูอ้ยู่ในเกณฑดี์มาก 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยจ าแนกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง และ
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน ้าตาม
แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้จ านวน 6 แผน 

2. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย 
2.1 แบบสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดรูปสีน า้ 
2.2 แบบประเมินทกัษะของนักเรียนดา้นทกัษะสีน า้ ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า

แบ่งประเภทการประเมินออกเป็น 4 ดา้น คือ 1. กลวิธีการระบายสีน า้ 2. การแสดงคุณลกัษณะ
ของสีน า้ 3. การจดัองคป์ระกอบภาพ 4. ความประณีตสวยงาม 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณแ์ละด าเนินการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนอังกฤษ – คหกรรม ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน 8 คน จากการเลือกแบบ
เจาะจง โดยมีล  าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. ผูว้ิจัยท าแบบสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดรูปสีน า้ โดยผ่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนศิลปะ เพื่อหาเทคนิควิธีการวาดภาพสีน า้ไปจดักระบวนการเรียนการ
สอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์นั เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนกับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนองักฤษ – คหกรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม
ราชินปูถมัภ ์ปีการศกึษา 2563 จ านวน 8 คน โดยใชเ้วลาในการสอนจ านวน 20 ชั่วโมง 

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการน าผลงานของผู้เรียนมาตรวจโดยใช้แบบ
ประเมินทกัษะการระบายสีน า้ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

3. น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจโดยใชแ้บบประเมินทักษะการระบายสีน า้ มา
วิเคราะหเ์ปรียบเทียบเพื่อดกูารพฒันาทกัษะสีน า้ของผูเ้รียน 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติพืน้ฐานไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของคะแนน โดยใช ้t-test แบบ Dependent 
2. สถิติที่ใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ การหาค่าความเที่ยงตรง 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี ้
1. กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
2. ผลการประเมินทักษะของนักเรียนดา้นทักษะสีน า้ โดยใชก้ระบวนการเรียนการ

สอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
3. การเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะของนักเรียนด้านทักษะสีน ้า โดยใช้

กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจยั เรื่อง การพฒันาทกัษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียน

การสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบติัของซิมพซ์นั พบว่านักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 
กลุ่มการเรียนอังกฤษ - คหกรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ไดเ้รียนโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั เรื่อง การพฒันาทักษะ
สีน ้า วิชาศิลป์จินตนาการ พบว่า คะแนนทักษะของนักเรียนด้านสีน ้า เรื่อง การออกแบบ
ภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่) ครัง้ที่ 1 เฉลี่ย 7.625 ครัง้ที่ 2 เฉลี่ย 9.375 แสดงว่านักเรียน
โดยรวมมีทกัษะสีน า้ในการออกแบบภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่)  สงูขึน้ เฉลี่ย 1.750 ซึ่งเป็น
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คะแนนทักษะของนักเรียน
ดา้นสีน า้ เรื่อง การออกแบบภาพประกอบเครื่องดื่มที่อยู่ในแกว้น า้ ครัง้ที่ 1 เฉลี่ย 7.5 ครัง้ที่ 2 เฉลี่ย 
9 แสดงว่านักเรียนโดยรวมมีทักษะสีน า้ในการออกแบบภาพประกอบเครื่องด่ืมที่อยู่ในแก้วน า้ 
สูงขึน้ เฉลี่ย 1.500 ซึ่งเป็นผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
คะแนนทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การออกแบบภาพประกอบน า้พริก ปลาท ูและผกัตม้ ครัง้
ที่ 1 เฉลี่ย 7.250 ครั้งที่ 2 เฉลี่ย 8.625 แสดงว่านักเรียนโดยรวมมีทักษะสีน ้าในการออกแบบ
ภาพประกอบน า้พริก ปลาทู และผกัตม้ สงูขึน้ เฉลี่ย 1.375 ซึ่งเป็นผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสงูขึน้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  คะแนนทกัษะของนกัเรียนดา้นสีน า้ เรื่อง การออกแบบบรรจุ
ภณัฑส์ าหรบัใส่อาหาร ครัง้ที่ 1 เฉลี่ย 8.25 ครัง้ที่ 2 เฉลี่ย 9.375 แสดงว่านกัเรียนโดยรวมมีทกัษะ
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สีน า้ในการออกแบบบรรจุภัณฑส์ าหรบัใส่อาหารสูงขึน้ เฉลี่ย  1.125 ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 
อภปิรายผล 

การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเรื่อง การพฒันาทกัษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดย
ใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน  ของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 6/9 กลุม่การเรียนองักฤษ – คหกรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ ์
ซึ่งการเรียนการสอนตามแนวคิดของซิมพซ์ันเพื่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติ  (Simpson) สามารถ
น ามาใชไ้ด้จริงกับการสอนวาดภาพสีน า้ เนื่องจากเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นใชใ้นการพัฒนา
ทักษะปฏิบติั โดยรูปแบบการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้มีขัน้ตอนกระบวนการ
สอนที่ช่วยให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน ได้ฝึกฝนจน
คล่องแคล่ว ช านาญและเชี่ยวชาญ ซึ่งผูเ้รียนเองไดร้บัประโยชนจ์ากการเรียน มีความสขุในการท า
กิจกรรมและสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างภาคภูมิใจ ท าใหน้ักเรียนมีคะแนนสูงขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ปภิชญา เรือง โค (2561) ได้ศึกษาบทเรียนเว็บเพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติและ
ความคิดสรา้งสรรคส์  าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าบทเรียนบนเว็บที่ใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะของซิมพ์ซันภายในบทเรียนจะประกอบด้วย 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งบทเรียนบนเว็บได้ผ่านการประเมินจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญจนท าใหม้ีคุณภาพของบทเรียนบนเว็บอยู่ในระดับเหมาะสมมากและมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑข์องเมกุยแกนส ์ความคิดสรา้งสรรคห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 ความสมัพนัธร์ะหว่างความคิดสรา้งสรรคก์ับทกัษะปฏิบติัมีความสมัพนัธ์กันอยู่
ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนบนเว็บ
ที่พฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก โดยสามารถอภิปรายผลการศกึษาไดด้งันี ้

1. กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 
จากการที่ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดรูปสีน า้ มาสรุปและจัดท ากระบวนการ
เรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั เมื่อน ามาใชท้ดลองกบันกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/9 กลุ่มการเรียนอังกฤษ – คหกรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม
ราชินปูถมัภ ์ปีการศกึษา 2563 จ านวน 8 คน นัน้ พบว่ากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
ซิมพ์ซันเพื่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ที่ เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน ซึ่งมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้7 ขัน้ตอนที่ส  าคัญ สามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงในการพฒันาทักษะสีน า้และส่งผล
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ใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัหรือท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว เชี่ยวชาญช านาญการ สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ จันทรเ์พ็ญ ภัทรมานนท ์(2553) ไดศ้ึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้สาระ
นาฏศิลป์ เรื่อง ร  าวงมาตรฐาน ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ตามแนวคิดของ
ซิมพซ์นั พบว่าการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดทฤษฎีซิมพซ์นั สามารถใชใ้นการพฒันาการ
เรียนรูข้องนักเรียนได้ ท าใหน้ักเรียนไดร้บัการฝึกฝนเกิดทักษะ ความคล่องแคล่ว ช านาญและ
คงทน และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ฉวีวรรณ กดุหอม (2557) ไดศ้กึษาการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ตามรูปแบบของซิปปาและรูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า กิจกรรมการเรียนรู ้วิชานาฏศิลป์ ตามรูปแบบของซิปปาและ
รูปแบบการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั มีประสิทธิภาพเท่ากบั 78.30/83.96 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ ์
75/75 ที่ตัง้ไว ้ 

ดังนัน้กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบติัของซิมพ์
ซนั จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดการพฒันาทกัษะสีน า้ 
การพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์และประโยชนส์งูสุดแก่ผูเ้รียนต่อไป เนื่องจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้นรูปแบบนีท้  าใหผู้เ้รียนได้เริ่มฝึกทักษะเป็นกระบวนการและขั้นตอน โดยเริ่มจากการฝึก
ปฏิบติัจากขัน้ตอนที่ง่าย ไปสู่ขัน้ตอนที่ยากและซบัซอ้นขึน้ โดยไดผ้่านกระบวนการที่ฝึกซ า้ๆ จนมี
การพฒันาที่ดีขึน้ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญที่สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานของตนเองขึน้มาไดอ้ย่าง
สวยงาม  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 กลุ่มการเรียนอังกฤษ – คหกรรม โรงเรียนสาย
ปัญญา ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ปีการศึกษา 2563 จ านวน 8 คน ที่ไดเ้รียนดว้ยกระบวนการเรียน
การสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์นั มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึน้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ
ซิมพซ์ันที่ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบมานั้นมีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เป็นขั้นตอน โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ทกัษะปฏิบติัจึงท าใหน้กัเรียนไดร้บัการฝึกและพฒันาอย่างเป็นระบบ จนสามารถวาดภาพสีน า้ได้
ออกมาตามขั้นตอน โดยในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ดเ้ปิดโอกาสใหน้ักเรียนลองวาด
ภาพสีน า้ดว้ยตนเองจนเกิดความถูกตอ้ง คล่องแคล่ว และช านาญ ส่งผลใหน้กัเรียนที่ไดเ้รียนการ
วาดภาพสีน า้ดว้ยกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพัฒนาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้
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นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนดีที่สดุ การวาดภาพสีน า้  
“การออกแบบภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่)” 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 เปรียบเทียบผลงานครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 หลงัการทดลองสอนดว้ยกระบวนการ
เรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นัเรื่อง การออกแบบภาพประกอบ

ขนมหวาน (เบเกอรี่) 
 

จากการวิเคราะหผ์ลงานการระบายสีน า้ หลงัจากไดร้บัการสอนดว้ยกระบวนการเรียน
การสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั พบว่า 

ดา้นกลวิธีการระบายสีน า้ หลงัการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการแสดงออกถึงกลวิธีการ
ระบายสีน า้อย่างถกูตอ้งชดัเจน อนัเกิดจากเทคนิคการระบายสีน า้เบือ้งตน้ ไดอ้ย่างครบถว้น 

ด้านการแสดงคุณลักษณะของสีน ้า หลังการทดลองพบว่าภาพผลงานป รากฏ
คณุลกัษณะของสีน า้ไดอ้ย่างชดัเจน คือ ความโปรง่ใส เปียกชุ่ม 

ด้านการจัดองค์ประกอบภาพ หลังการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการจัดวาง
องคป์ระกอบของภาพไดดี้ มีความสมดลุใกลเ้คียงกนักบัการวาดภาพครัง้ที่ 1 

ดา้นความประณีตสวยงาม หลงัการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการเก็บรายละเอียดใน
ส่วนของผลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สวยงาม การใช้สีที่ท าให้ภาพมีความดึงดูด ดูน่าสนใจ 
มากกว่าการวาดภาพครัง้ที่ 1 
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นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนดีที่สดุ การวาดภาพสีน า้  
“การออกแบบภาพประกอบเครื่องด่ืมที่อยู่ในแกว้น า้” 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 เปรียบเทียบผลงานครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 หลงัการทดลองสอนดว้ยกระบวนการ
เรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั เรื่อง  การออกแบบ

ภาพประกอบเครื่องดื่มที่อยู่ในแกว้น า้ 
 

จากการวิเคราะหผ์ลงานการระบายสีน า้ หลงัจากไดร้บัการสอนดว้ยกระบวนการเรียน
การสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั พบว่า 

ดา้นกลวิธีการระบายสีน า้ หลงัการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการแสดงออกถึงกลวิธีการ
ระบายสีน า้อย่างถกูตอ้งชดัเจน อนัเกิดจากเทคนิคสีน า้เบือ้งตน้ ไดอ้ย่างครบถว้น 

ด้านการแสดงคุณลักษณะของสีน ้า หลังการทดลองพบว่าภาพผลงานปรากฏ
คณุลกัษณะของสีน า้ไดอ้ย่างชดัเจน คือ ความโปรง่ใส เปียกชุ่ม 

ด้านการจัดองค์ประกอบภาพ หลังการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการจัดวาง
องคป์ระกอบของภาพครัง้ที่และครัง้ที่ 2 มีขนาดที่แตกต่างกนั โดยครัง้ที่ 2 มีขนาดที่ใหญ่กว่าครัง้ที่ 
1 ท าใหภ้าพขาดความสมดลุ 

ดา้นความประณีตสวยงาม หลงัการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการเก็บรายละเอียดใน
ครัง้ที่ 2 ไดล้ะเอียดมากขึน้ และครบถว้นสมบรูณ ์สวยงาม 
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นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนดีที่สดุ การวาดภาพสีน า้ 
“การออกแบบภาพประกอบน า้พรกิ ปลาท ูและผกัตม้” 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 เปรียบเทียบผลงานครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 หลงัการทดลองสอนดว้ยกระบวนการ
เรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั เรื่อง การออกแบบ

ภาพประกอบน า้พรกิ ปลาทู และผกัตม้ 
 

จากการวิเคราะหผ์ลงานการระบายสีน า้ หลงัจากไดร้บัการสอนดว้ยกระบวนการเรียน
การสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั พบว่า 

ดา้นกลวิธีการระบายสีน า้ หลงัการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการแสดงออกถึงกลวิธีการ
ระบายสีน า้อย่างถกูตอ้งชดัเจน อนัเกิดจากเทคนิคสีน า้เบือ้งตน้ ไดอ้ย่างครบถว้น 

ด้านการแสดงคุณลักษณะของสีน ้า หลังการทดลองพบว่าภาพผลงานปรากฏ
คณุลกัษณะของสีน า้ไดอ้ย่างชดัเจน คือ ความโปรง่ใส เปียกชุ่ม 

ด้านการจัดองค์ประกอบภาพ หลังการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการจัดวาง
องคป์ระกอบของภาพไดดี้ มีความสมดลุ 

ดา้นความประณีตสวยงาม หลังการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการเก็บรายละเอียดได้
อย่างครบถว้นสมบรูณ ์สวยงาม 
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นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนดีที่สดุ การวาดภาพสีน า้  
“การออกแบบบรรจภุณัฑส์ าหรบัใสอ่าหาร” 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 เปรียบเทียบผลงานครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 หลงัการทดลองสอนดว้ยกระบวนการ
เรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั เรื่อง การออกแบบบรรจภุณัฑ์

ส าหรบัใส่อาหาร 
 

จากการวิเคราะหผ์ลงานการระบายสีน า้ หลงัจากไดร้บัการสอนดว้ยกระบวนการเรียน
การสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั พบว่า 

ดา้นกลวิธีการระบายสีน า้ หลงัการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการแสดงออกถึงกลวิธีการ
ระบายสีน า้อย่างถกูตอ้งชดัเจน อนัเกิดจากเทคนิคการระบายสีแบบเปียกบนเปียก เปียกบนแหง้ 

ด้านการแสดงคุณลักษณะของสีน ้า หลังการทดลองพบว่าภาพผลงานปรากฏ
คณุลกัษณะของสีน า้ไดอ้ย่างชดัเจน คือ ความโปรง่ใส เปียกชุ่ม 

ด้านการจัดองค์ประกอบภาพ หลังการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการจัดวาง
องคป์ระกอบของภาพไดดี้ มีความสมดลุ 

ดา้นความประณีตสวยงาม หลงัการทดลองพบว่าภาพผลงานมีการเก็บรายละเอียดยงัไม่
ครบถว้นสมบรูณ ์ขาดความมีมิติของภาพ 
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กลา่วคือกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เนื่องจากเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นใชใ้นการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะเป็นวิชาที่เน้นในการฝึกทักษะปฏิบัติ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบนีท้  าใหผู้เ้รียนไดม้องเห็นขั้นตอนการฝึกทักษะปฏิบัติจริง ซึ่ง
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ บุสรินทร ์พาระแพน (2561) ไดศ้ึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูก้าร
แสดงนาฏศิลป์พืน้บ้านตามแนวทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิด
สรา้งสรรค์การปฏิบัติท่าร  า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งส่งผลต่อนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมนี ้มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

จากที่กล่าวมาผูว้ิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสีน า้ โดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั ท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัการวาด
ภาพสีน า้อย่างเป็นระบบขั้นตอน โดยเริ่มเรียนจากเทคนิควิธีอย่างง่าย เพื่อน าไปสู่เทคนิควิธีที่
ซับซ้อนขึน้ โดยผ่านกระบวนการฝึกทักษะปฏิบัติแบบซ า้ๆ หลายๆครั้ง จนเกิดความช านาญ
เชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว จนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานออกมาได้ตามจินตนาการ ทัง้นีจ้ากการฝึก
วาดภาพสีน ้ายังสามารถช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึน้ เนื่องจากก่อนเริ่ม
กระบวนการเรียนการสอนนีน้กัเรียนมีความกงัวลในการวาดภาพสีน า้ นกัเรียนมีความเขา้ใจว่าการ
วาดภาพสีน า้เป็นเทคนิคที่ยาก แต่สดุทา้ยแลว้ก็สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานออกมาไดอ้ย่างสวยงาม 
และยังถือเป็นการฝึกความอดทนของนกัเรียนดว้ย  ส่งผลใหน้ักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และ
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไปดงันี ้

1. ขอ้เสนอแนะทั่วไป 
1.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้อนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ในดา้นของความพรอ้มทางร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม สติปัญญา และพืน้ฐานความรู ้
ความสามารถเดิมของนักเรียนแต่ละคน ครูผูส้อนตอ้งให้นักเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองใหม้าก
ที่สดุ ครูผูส้อนควรกระตุน้ใหน้กัเรียนไดค้น้หาความสามารถของตนเอง และควรระมดัระวงัในเรื่อง
ของการช่วยเหลือนกัเรียน 
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1.2 ครูผูส้อนควรมีการเตรียมความพรอ้มมาล่วงหนา้อย่างดี ควรมีการจดัเตรียม
อุปกรณ์การสอน สื่อการสอนใหพ้รอ้มก่อนท าการสอนอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อไม่ให้
กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดความติดขดั 

1.3 ครูผูส้อนตอ้งมีความเสียสละเวลาว่าง เพื่อใหค้ าแนะน านกัเรียนที่ตอ้งการฝึก
ปฏิบติันอกเวลา เพราะเวลาในชั่วโมงเรียนอาจจะยงัไม่เพียงพอ เนื่องจากการประเมินทกัษะปฏิบติั
ตอ้งใชเ้วลามาก 

1.4 ในการจัดกิจกรรม ครูผูส้อนตอ้งคอยกระตุน้ และเสริมแรงนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เนื่องจากการวาดภาพระบายสีน า้นกัเรียนจะตอ้งมีความมั่นใจ และความกลา้ในการลงสี 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของ

ซิมพซ์นัในสาระที่เนน้การปฏิบติั จะท าใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางดา้นทกัษะปฏิบติัมากยิ่งขึน้ 
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูร้ะหว่างการสอนตาม

แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั และการสอนดว้ยรูปแบบการสอนอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญด้านการวาดรูปสีน ้า 

และผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ (ตรวจสอบเครื่องมือ) 
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รายนามผู้เช่ียวชาญด้านการวาดรูปสีน ้า 
 
1. ชื่อ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. จกัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า 
 สถานที่ท างาน คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 วฒุิการศกึษา 
  - ศศ.ด. (ศิลปวฒันธรรมวิจยั) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
  - กศ.ม. (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
  - ศษ.บ. (จิตรกรรมสากล) สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
 ประสบการณห์รือความช านาญ 
  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศิลปศกึษา คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. ชื่อ นายธัชชา เทศนธ์รรม 
 สถานที่ท างาน โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
 วฒุิการศกึษา 
  - กศ.ม. (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

- กศ.บ. (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 ประสบการณห์รือความช านาญ 
  ครูช านาญการ กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 
3. ชื่อ นายต ารา ชาติกานนท ์
 สถานที่ท างาน โรงเรียนเทพศิรนิทร ์นนทบรุี 
 วฒุิการศกึษา 

- กศ.บ. (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 ประสบการณห์รือความช านาญ 

ครูกลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ โรงเรียนเทพศิรนิทร ์นนทบุรี 
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รายนามผู้เช่ียวชาญด้านการสอนศิลปะ (ตรวจสอบเครื่องมือ) 
 
1. ชื่อ อาจารยส์ชุาติ ทองสิมา 
 สถานที่ท างาน คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 วฒุิการศกึษา 
  - ค.ม. (ศิลปศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
  - กศ.บ. (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 ประสบการณห์รือความช านาญ 
  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศิลปศกึษา คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. ชื่อ นางสาวสรุชัสานุ ์รตันวรรณ 
 สถานที่ท างาน โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
 วฒุิการศกึษา 
  - ศ.ม. (ทศันศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- กศ.บ. (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 ประสบการณห์รือความช านาญ 
  ครูช านาญการ กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 
3. ชื่อ นายกฤษพล วฒันปาน 
 สถานที่ท างาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
 วฒุิการศกึษา 
  - กศ.ม. (ศิลปศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
  - ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 ประสบการณห์รือความช านาญ 

อาจารยก์ลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพือ่วิจัย 
และหนังสือการรับรองจริยธรรมพจิารณาโครงการวิจยัทีท่ าในมนุษย ์
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 
1. แบบประเมินความเหมาะสมกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติั
ของซิมพซ์นั 
2. แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนา
ทักษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
ปฏิบติัของซิมพ ์
3. แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสมัภาษณ ์เรื่อง การพัฒนาทักษะสีน า้ วิชา
ศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
4. แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เกณฑก์ารประเมินผลงานนกัเรียน เรื่อง การพฒันา
ทักษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
ปฏิบติัของซิมพซ์นั 
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แบบประเมินความเหมาะสม 
กระบวนการเรียนการสอนสีน ้าตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซั์น 

 
 แบบประเมินฉบับนีเ้ป็นแบบประเมินกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการ
พฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั โดยมีวตัถุประสงคใ์หท้่านซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ ไดก้รุณาพิจารณา
ความเหมาะสมสอดคลอ้งของกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติั
ของซิมพซ์นั ว่ามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งเพียงใด ตามประเด็นดงันี ้
 
ค าชีแ้จง ใหท้่านพิจารณาแผนการเรียนรู้เรื่องการพฒันาทักษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ 

โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์ัน
ในแง่มมุต่อไปนีม้ีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด และท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน
ช่องการประเมินใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 คะแนน 5  หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 
 คะแนน 4  หมายถึง เหมาะสมมาก 
 คะแนน 3  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
 คะแนน 1  หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 5 
1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1.1 จุดประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการจัดการเรียนรู ้มี
ความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

     

1.2 จุดประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการจัดการเรียนรู ้มี
ความเป็นไปไดแ้ละมีคณุค่าเพียงพอต่อการน าไปปฏิบติั
ต่อ 

     

1.3 จุดประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการจัดการเรียนรู ้มี
ความเหมาะสมกบัแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบัติของ
ซิมพซ์นั 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

1 2 3 4 5 
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการจัดการเรียนรูม้ี
ลกัษณะเป็นการเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างทักษะสีน า้กับ
แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 

     

2. กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้
ผูเ้รียนบรรลผุลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั 

     

2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้
วิธีการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

     

2.3 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัการประเมิน      
2.4 เวลาที่ก าหนดเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู ้      

3. วิธีวัดและประเมินผล 
3.1 วิ ธีวัดและประเมินผล ตรงกับ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงัและโครงสรา้งเนือ้หาสาระ 

     

3.2 วิธีการวดัและประเมินผล ครอบคลมุผลการเรียนรูท้ี่
คาดหวงัและโครงสรา้งเนือ้หาสาระ 

     

3.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล เนน้การประเมินตาม
สภาพจรงิ 

     

3.4 วิธีการวดัและประเมินผล ใชว้ิธีที่หลากหลาย      
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาถกูตอ้ง สมบรูณดี์ 
     

4.2 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หามีความต่อเนื่อง      
4.3 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาเหมาะสมกบัเวลาท่ี
ก าหนด 

     

4.4 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาสอดคลอ้งกบัผลการ
เรียนรูท้ี่คาดหวงั 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
     ลงชื่อ................................................ผูป้ระเมิน 
                       (.................................................) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของกระบวนการจัดการเรียนรู้เร่ือง 
การพัฒนาทักษะสีน ้า วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 

ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 
 

ค าชี้แจง  ขอใหท้่านผูเ้ชี่ยวชาญโปรดพิจารณาและใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของกระบวนการ
จัดการเรียนรูเ้รื่อง การพัฒนาทักษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพฒันาทักษะปฏิบติัของซิมพซ์ัน แต่ละขอ้ว่ามีความถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ เมื่อ
พิจารณาแลว้ใหใ้สเ่ครื่องหมาย (✓) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพรอ้มเขียนขอ้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชนใ์นการน าไปพิจารณาปรบัปรุงต่อไป โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้
   เมื่อแน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 
   เมื่อไม่แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน   0 
   เมื่อแน่ใจว่าไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 1 

1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
1.1 จุดประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการจดัการเรียนรู ้
มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

    

1.2 จุดประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการจดัการเรียนรู ้
มีความเป็นไปไดแ้ละมีคุณค่าเพียงพอต่อการน าไป
ปฏิบติัต่อ 

    

1.3 จุดประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการจดัการเรียนรู ้
มีความเหมาะสมกับแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบติั
ของซิมพซ์นั 

    

1.4 จดุประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการจดัการเรียนรูม้ี
ลกัษณะเป็นการเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างทักษะสีน า้
กบัแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 

    

2. กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเป็นไปได้ที่จะท าให้
ผูเ้รียนบรรลผุลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
     ลงชื่อ................................................ผูป้ระเมิน 
                       (.................................................) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 1 

2.2 กิจกรรมการเรียนรูย้ึดผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้
วิธีการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

    

2.3 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัการประเมิน     

2.4 เวลาที่ก าหนดเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู ้     

3. วิธีวัดและประเมินผล 
3.1 วิธีวัดและประเมินผล ตรงกับ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวงัและโครงสรา้งเนือ้หาสาระ 

    

3.2 วิธีการวัดและประเมินผล ครอบคลุมผลการ
เรียนรูท้ี่คาดหวงัและโครงสรา้งเนือ้หาสาระ 

    

3.3 วิธีการวัดผลและประเมินผล เน้นการประเมิน
ตามสภาพจรงิ 

    

3.4 วิธีการวดัและประเมินผล ใชว้ิธีที่หลากหลาย     

4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.1 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาถกูตอ้ง สมบรูณดี์ 

    

4.2 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หามีความต่อเนื่อง     

4.3 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาเหมาะสมกบัเวลาท่ี
ก าหนด 

    

4.4 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาสอดคลอ้งกบัผล
การเรียนรูท้ี่คาดหวงั 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสัมภาษณ ์

เร่ือง การพัฒนาทักษะสีน ้า วิชาศิลป์จินตนาการ  
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 

ตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 
 

 

ค าชีแ้จง  ขอใหท้่านผูเ้ชี่ยวชาญโปรดพิจารณาและใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณ ์
เรื่อง การพฒันาทกัษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์ัน แต่ละขอ้ว่ามีความถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ เมื่อพิจารณาแลว้ให้
ใสเ่ครื่องหมาย (✓) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพรอ้มเขียนขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนใ์นการ
น าไปพิจารณาปรบัปรุงต่อไป โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้
   เมื่อแน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 
   เมื่อไม่แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน 0 
   เมื่อแน่ใจว่าไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 1 

1. ประวัติส่วนตัว 
1.1 อาย ุ

    

1.2 ส าเรจ็การศกึษาระดบั.........สาขาวิชา................     

1.3 ประสบการณก์ารวาดภาพสีน า้........ปี     

1.4 ประสบการณท์ างานอ่ืนๆ ........ ปี ลกัษณะการ
ปฏิบติังาน................... 

    

2. กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานในการวาดภาพสีน ้า 
2.1 ท่านมีขัน้ตอนการรา่งภาพและขัน้ตอนการวาดภาพสีน า้
อย่างไร 

    

2.2 เทคนิคสีน า้ที่ท่านใชใ้นการวาดภาพสีน า้บ่อยที่สดุ     

2.3 หากท่านตอ้งการวาดภาพประกอบเก่ียวกบัอาหาร ขนม 
และเครื่องด่ืม ท่านจะใชเ้ทคนิคใดวิธีการใดใหภ้าพมีความ
น่าสนใจ 

    

3. ประเด็นอื่นๆ................................................     
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
     ลงชื่อ................................................ผูป้ระเมิน 
                       (.................................................) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) เกณฑก์ารประเมินผลงานนักเรียน 
เร่ือง การพัฒนาทักษะสีน ้า วิชาศิลป์จินตนาการ  

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตาม 
แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 

 

 

ค าชี้แจง  ขอใหท้่านผูเ้ชี่ยวชาญโปรดพิจารณาและให้คะแนนความสอดคลอ้งของ เกณฑ์การ
ประเมินผลงานนกัเรียน เรื่อง การพฒันาทกัษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน แต่ละขอ้ว่ามีความถูกตอ้งเหมาะสม
หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ใส่เครื่องหมาย (✓) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพรอ้มเขียน
ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนใ์นการน าไปพิจารณาปรบัปรุงต่อไป โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้
   เมื่อแน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน +1 
   เมื่อไม่แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  0 
   เมื่อแน่ใจว่าไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 1 

1.กลวิธีการระบายสีน ้า 
1.1 ผลงานแสดงถึงกลวิธีของการระบายสีน า้ที่
ถกูตอ้งชดัเจน (การระบายแบบเปียก, การระบาย
แบบแหง้, การระบายเคลือบฯ)  

    

1.2 ผลงานแสดงถึงกลวิ ธีของการระบายสีน ้าที่
ถกูตอ้งเป็นบางสว่น  

    

1.3 ผลงานไม่แสดงถึงกลวิธีของการระบายสีน า้ที่
ถกูตอ้ง 

    

2.การแสดงคุณลักษณะของสีน ้า 
2.1 ผลงานแสดงถึงคณุลกัษณะของสีน า้ไดช้ดัเจน 
(ความโปรง่ใส,ความเปียกชุ่ม,การไหลซมึฯ) 

    

2.2 ผลงานแสดงถึงคณุลกัษณะของสีน า้บา้ง
บางสว่น 

    

2.3 ผลงานไม่แสดงถึงคณุลกัษณะของสีน า้     
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 1 

3.การจัดองคป์ระกอบของภาพ 
3.1 ผลงานสมบรูณต์ามองคป์ระกอบศิลป์และมี
รูปแบบงานถูกตอ้งตามหลกัการของศิลปะ 

    

3.2 ผลงานมี รูปแบบถูกต้องตามหลักศิลปะแต่ 
ไม่สมบรูณต์ามองคป์ระกอบ 

    

4.ความประณีตสวยงาม 
4.1 ผลงานมีความสะอาดเรียบรอ้ย 

    

4.2 ผลงานขาดความสะอาดเรียบรอ้ย     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
     ลงชื่อ................................................ผูป้ระเมิน 
                       (.................................................) 
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ภาคผนวก ง 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพ 
และตารางแสดงการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 ของเครื่องมือวิจัย 
 

1. ตารางแสดงผลคะแนนแบบประเมินความเหมาะสมกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิด
การพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
2. ตารางแสดงการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสมัภาษณ ์เรื่อง การพฒันาทกัษะสี
น า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของ
ซิมพซ์นั 
3. ตารางแสดงการประเมินผลค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของกระบวนการจัดการเรียนรูเ้รื่อง 
การพัฒนาทักษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพ ์
4. ตารางแสดงการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เกณฑก์ารประเมินผลงานนกัเรียน เรื่อง 
การพัฒนาทักษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 

  



  90 

ตาราง 10 แสดงผลคะแนนแบบประเมินความเหมาะสมกระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตาม
แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ  

 
S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
1. ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั       

1.1 จดุประสงคก์ารเรียนรูข้อง
แผนการจดัการเรียนรู ้มีความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

5 5 4 4.67 0.58 มากที่สดุ 

1.2 จดุประสงคก์ารเรียนรูข้อง
แผนการจดัการเรียนรู ้มีความ
เป็นไปไดแ้ละมีคณุค่าเพียงพอต่อ
การน าไปปฏิบติัต่อ 

5 5 4 4.67 0.58 มากที่สดุ 

1.3 จดุประสงคก์ารเรียนรูข้อง
แผนการจดัการเรียนรู ้มีความ
เหมาะสมกบัแนวคิดการพฒันา
ทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 

5 5 4 4.33 1.15 มาก 

1.4 จดุประสงคก์ารเรียนรูข้อง
แผนการจดัการเรียนรูม้ีลกัษณะ
เป็นการเชื่อมโยงความรูร้ะหว่าง
ทกัษะสีน า้กบัแนวคิดการพฒันา
ทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 

5 5 4 4.33 1.15 มาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้       

2.1 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความ
เป็นไปไดท้ี่จะท าใหผู้เ้รียนบรรลผุล
การเรียนรูท้ี่คาดหวงั 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 
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ตาราง 10 (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

x S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
2.2 กิจกรรมการเรียนรูย้ึดผูเ้รียน
เป็นส าคญัและใชว้ิธีการสอนที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 

5 5 4 4.67 0.58 มากที่สดุ 

2.3 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัการ
ประเมิน 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 

2.4 เวลาที่ก าหนดเหมาะสมกบั
กิจกรรมการเรียนรู ้

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สดุ 

3. วิธีวัดและประเมินผล       

3.1 วิธีวดัและประเมินผล ตรงกบั 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงัและ
โครงสรา้งเนือ้หาสาระ 

5 5 4 4.67 0.58 มากที่สดุ 

3.2 วิธีการวดัและประเมินผล 
ครอบคลมุผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั
และโครงสรา้งเนือ้หาสาระ 

5 5 4 4.67 0.58 มากที่สดุ 

3.3 วิธีการวดัผลและประเมินผล 
เนน้การประเมินตามสภาพจรงิ 

5 5 4 5.00 0.00 มากที่สดุ 

3.4 วิธีการวดัและประเมินผล ใชว้ิธี
ที่หลากหลาย 

5 5 4 4.33 0.58 มาก 

4. แผนการจัดการเรียนรู้       

4.1 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หา
ถกูตอ้ง สมบรูณดี์ 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

4.2 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หามี
ความต่อเนื่อง 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

x S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
4.3 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หา
เหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด 

4 5 4 4.67 0.58 มากที่สดุ 

4.4 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หา
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรูท้ี่
คาดหวงั 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

รวมเฉล่ีย    4.62 0.50 มากที่สดุ 
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ตาราง 11 แสดงการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสมัภาษณ ์เรื่อง การพฒันาทกัษะ
สีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติั
ของซิมพซ์นั 
 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ประวัติส่วนตัว       
1.1 อายุ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

1.2 ส าเรจ็การศึกษาระดบั.........
สาขาวิชา................ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

1.3 ประสบการณก์ารวาดภาพสีน า้
........ปี 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

1.4 ประสบการณท์ างานอ่ืนๆ ........ 
ปี ลกัษณะการปฏิบติังาน............... 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2. กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน
ในการวาดภาพสีน ้า 

      

2.1 ท่านมีขัน้ตอนการรา่งภาพและ
ขัน้ตอนการวาดภาพสีน า้อย่างไร 

+1  +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2.2 เทคนิคสีน า้ที่ท่านใชใ้นการวาด
ภาพสีน า้บ่อยที่สดุ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2.3 หากท่านตอ้งการวาด
ภาพประกอบเก่ียวกบัอาหาร ขนม 
และเครื่องด่ืม ท่านจะใชเ้ทคนิคใด
วิธีการใดใหภ้าพมีความน่าสนใจ 

0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

3. ประเด็นอื่นๆ .......................... +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

ค่าเฉลี่ย IOC = 
7.67

8
 = 0.95 
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ตาราง 12 แสดงการประเมินผลค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของกระบวนการจดัการเรียนรูเ้รื่อง 
การพฒันาทกัษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพ ์
 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง       
1.1 จดุประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการ
จดัการเรียนรู ้มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

1.2 จดุประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการ
จดัการเรียนรู ้มีความเป็นไปไดแ้ละมี
คณุค่าเพียงพอต่อการน าไปปฏิบติัต่อ 

0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

1.3 จดุประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการ
จดัการเรียนรู ้มีความเหมาะสมกบั
แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของ
ซิมพซ์นั 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

1.4 จดุประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการ
จดัการเรียนรูม้ีลกัษณะเป็นการ
เชื่อมโยงความรูร้ะหว่างทกัษะสีน า้กบั
แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของ
ซิมพซ์นั 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2. กิจกรรมการเรียนรู้       
2.1 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเป็นไป
ไดท้ี่จะท าใหผู้เ้รียนบรรลผุลการเรียนรู้
ที่คาดหวงั 

0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

2.2 กิจกรรมการเรียนรูย้ึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญัและใชว้ิธีการสอนที่เนน้ผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลาง 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12 (ต่อ)  
 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

2.3 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัการ
ประเมิน 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2.4 เวลาที่ก  าหนดเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรยีนรู ้

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3. วิธีวัดและประเมินผล       
3.1 วิธีวดัและประเมินผล ตรงกบั ผล
การเรียนรูท้ี่คาดหวงัและโครงสรา้ง
เนือ้หาสาระ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3.2 วิธีการวดัและประเมินผล 
ครอบคลมุผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั
และโครงสรา้งเนือ้หาสาระ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3.3 วิธีการวดัผลและประเมินผล เนน้
การประเมินตามสภาพจรงิ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3.4 วิธีการวดัและประเมินผล ใชว้ิธีที่
หลากหลาย 

1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

4. แผนการจัดการเรียนรู้       
4.1 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หา
ถกูตอ้ง สมบรูณด์ี 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4.2 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หามี
ความต่อเนื่อง 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4.3 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หา
เหมาะสมกบัเวลาที่ก  าหนด 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4.4 แผนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หา
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั 

1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

 

ค่าเฉลี่ย IOC = 
14.68

16
 = 0.91  
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ตาราง 13 แสดงการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เกณฑก์ารประเมินผลงานนกัเรียน 
เรื่อง การพฒันาทกัษะสีน า้ วิชาศิลป์จินตนาการ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
พฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1.กลวิธีการระบายสีน ้า       
1.1 ผลงานแสดงถึงกลวิธีของการ
ระบายสีน า้ที่ถกูตอ้งชดัเจน (การ
ระบายแบบเปียก, การระบายแบบ
แหง้, การระบายเคลือบฯ) 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

1.2 ผลงานแสดงถึงกลวิธีของการ
ระบายสีน า้ที่ถกูตอ้งเป็นบางสว่น  

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

1.3 ผลงานไม่แสดงถึงกลวิธีของการ
ระบายสีน า้ที่ถกูตอ้ง 

1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้

2.การแสดงคุณลักษณะของสีน ้า       
2.1 ผลงานแสดงถึงคณุลกัษณะของ
สีน า้ไดช้ดัเจน (ความโปรง่ใส,ความ
เปียกชุ่ม,การไหลซมึฯ) 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2.2 ผลงานแสดงถึงคณุลกัษณะของ
สีน า้บา้งบางสว่น 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2.3 ผลงานไม่แสดงถึงคณุลกัษณะ
ของสีน า้ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3.การจัดองคป์ระกอบของภาพ       
3.1 ผลงานสมบรูณต์าม
องคป์ระกอบศิลป์และมีรูปแบบงาน
ถกูตอ้งตามหลกัการของศิลปะ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 13 (ต่อ)  

 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

3.2 ผลงานมีรูปแบบถกูตอ้งตาม
หลกัศิลปะแต่ไม่สมบรูณต์าม
องคป์ระกอบ 

1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
 

4.ความประณีตสวยงาม       
4.1 ผลงานมีความสะอาดเรียบรอ้ย 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4.2 ผลงานขาดความสะอาด
เรียบรอ้ย 

1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

 

ค่าเฉลี่ย IOC = 
9.34

10
 = 0.93 
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ภาคผนวก จ 
เครื่องมือส าหรับการวิจัย 

 
1. แบบสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวาดรูปสีน า้ 
2. กระบวนการเรียนการสอนสีน า้ตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั 
3. แบบประเมินทกัษะของนกัเรียนดา้นทกัษะสีน า้ 
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แบบสัมภาษณ ์

เร่ือง การพัฒนาทักษะสีน ้า วิชาศิลป์จินตนาการ  
โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซ์ัน 

โดย นางสาวอนุตรา สุวคันธกุล 
นิสิตปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ สาขาศิลปศกึษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูส้มัภาษณ…์…………………………… 
สมัภาษณว์นัที่…………………………… 
เวลา……………………………………… 
สถานที่…………………………………… 

 

1. ประวัติส่วนตัว 
1.1 อาย.ุ........................ปี 
1.2 ส าเรจ็การศกึษาระดบั...............................สาขาวิชา.............................................. 
1.3 ประสบการณก์ารวาดภาพสีน า้..................................ปี 
1.4 ประสบการณท์ างานอื่นๆ .............ปี ลกัษณะงานที่ปฏิบติั....................................... 

 

2. กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานในการวาดภาพสีน ้า 
2.1 ท่านมีขัน้ตอนการรา่งและขัน้ตอนการวาดภาพสีน า้อย่างไร...................................... 
2.2 เทคนิคสีน า้ที่ท่านใชใ้นการวาดภาพสีน า้บ่อยที่สดุ.................................................... 
2.3 หากท่านตอ้งวาดภาพประกอบเก่ียวกับอาหาร ขนม และเครื่องด่ืม ท่านจะใชเ้ทคนิค
วิธีการใดใหภ้าพมีความน่าสนใจ................................................................................ 

 

3. ประเด็นอื่นๆ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
 
รายวิชา ศ30207 ศิลป์จินตนาการ 1              กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6/9                         เวลา 2 คาบ 
เรื่อง ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการวาดภาพสีน า้และเทคนิคสีน า้เบือ้งตน้  
 

1. ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการวาดภาพสีน า้  
 2. มีความรูเ้ก่ียวกบัคณุสมบติัของสีน า้ 
 3. สามารถใชว้สัดอุปุกรณใ์นการวาดภาพสีน า้ไดถ้กูตอ้ง 
 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 

1. นกัเรียนมีความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัสีน า้ 
2. นกัเรียนสามารถบอกคณุสมบติัของสีน า้ได ้
 

ด้านทักษะ (P) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. สามารถน าศิลปะไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
2. นกัเรียนสามารถใชว้สัดอุปุกรณใ์นการวาดภาพสีน า้ไดถ้กูตอ้ง 
 

ด้านทัศนคติ (A) เพื่อใหน้กัเรียน 
เขา้ใจ ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาศิลป์จินตนาการ และมีความ

รบัผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและผูอ่ื้น พรอ้มทัง้น าผลการวิจารณไ์ปปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันางาน 
 

3. สาระส าคัญ  
สีน ้า เป็นสีที่ใชก้นัมาตัง้แต่โบราณ ทัง้ในแถบยโุรปและเอเชียโดยเฉพาะจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งมี

ความสามารถในการระบายสีน า้แต่ในอดีต การระบายสีน า้มักใชเ้พียงสีเดียว คือ สีด า ผูท้ี่จะ
ระบายไดอ้ย่างสวยงามจะตอ้งมีทกัษะการใชพู้่กนัที่สงูมาก การระบายสีน า้จะใชน้ า้เป็นส่วนผสม 
และท าละลายใหเ้จือจางในการใชส้ีน า้ ไม่นิยมใชส้ีขาวผสมเพื่อใหม้ีน า้หนกั อ่อนลง และไม่นิยมใช้
สีด าผสมใหม้ีน า้หนักเขม้ขึน้ เพราะจะท าใหเ้กิดน า้หนักมืดเกินไป  แต่จะใชส้ีกลางหรือสีตรงขา้ม
ผสมแทนลกัษณะของภาพวาดสีน า้ จะมีลกัษณะใส บาง และ สะอาด การระบายสีน า้ตอ้งใชค้วาม
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ช านาญสงูเพราะผิดพลาดแลว้จะแกไ้ขยาก จะระบายซ า้ๆ ทบักนัมากๆ ไม่ไดจ้ะท าใหภ้าพออกมา
มีสีขุ่นๆ ไม่น่าดู หรือที่เรียกว่าสีเน่า สีน า้ที่มีจ าหน่ายในปัจจุบนัจะบรรจุในหลอด เป็นเนือ้สีฝุ่ นที่
ผสมกบักาวอราบิค ซึ่งสกดัมาจากตน้อะคาเซีย (ACACIA TREE) กาวชนิดนีม้ีคณุสมบติัพิเศษคือ
ละลายน า้ง่ายและเกาะติดกระดาษแน่น อีกทัง้ยังมีลกัษณะที่โปร่งใส (ในกรณีที่ตอ้งการใช้กาว
ชนิดอ่ืนแทนก็ใชน้ า้ผึง้ หรือกลีเซอรีน ซึ่งละลายน า้ไดดี้) สีน า้นิยมระบายบนกระดาษที่มีผิวขรุขระ 
หยาบ 

คุณสมบัติท่ัวไปของสีน ้า 
1. ลกัษณะโปรง่แสง (Transparent Quality) เนื่องจากสีน า้มีสว่นผสมของกาว และสีที่บด

อย่างละเอียด ดังนั้น เมื่อระบายน า้บนกระดาษสีขาวจึงมีเนือ้ที่ไม่หนาทึบจนเกิดไป ท าใหเ้กิด
ลกัษณะโปร่งใส และการระบายสีน า้จะตอ้งระบายไปทีเดียว ไม่ระบายซ า้กนั เพราะจะท าใหส้ีช า้
หรือหม่นได ้และควรระบายจากสีอ่อนไปหาสีแก่ ในบางกรณีอาจจะระบายจากสีแก่ไปหาอ่อนก็ได ้
ทัง้นีต้อ้งคอยระวงัอย่าใหน้ า้ที่ใชผ้สมสีขุ่นหรือคล า้ เพราะจ าท าใหส้ีหม่นหรือทบึได ้

2. ลกัษะเปียกชุ่ม (Soft Quality) เนื่องจากในการระบายสี จะตอ้งผสมผสานกับน า้และ
ระบายใหซ้มึเขา้หากนัเมื่อตอ้งการใหก้ลมกลืนกนั ดงันัน้ เมื่อระบายไปแลว้ลกัษณะของสีที่แหง้บน
กระดาษ จะคงความเปียกชุ่มของสี ปรากฏใหเ้ห็นอยู่เสมอ และในบางกรณีที่ใชส้ีน า้ระบายมาก
เกินไป แล้วปล่อยให้สีแห้งไปเอง ก็จะเกิดคราบของสี (SFUMATO) ปรากฏให้เห็น ซึ่งถือเป็น
ลกัษณะพิเศษที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ยิ่งศิลปินสีน า้ท่านใดสามารถสรา้งสรรคใ์หค้ราบนัน้
น่าดแูละมีความหมายขึน้ ถือว่าเป็นลกัษณะพิเศษของสีน า้ที่มีค่าควรชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง 

3. สีน า้มีคุณสมบติัแหง้เร็ว เมื่อเทียบกับสีน า้มัน ดังนัน้จึงท าใหเ้กิดความเชื่อต่อผูส้นใจ
ทัง้หลายว่า เป็นสื่อที่ระบายยากและเหมาะส าหรบัผูท้ี่สามารถตัดสินใจรวดเร็วในการถ่ายทอด
เท่านัน้ อย่างไรก็ดีความเชื่อดงักล่าวอาจแกไ้ขได ้ดว้ยการลงมือท าจริง เพราะเหตวุ่า การระบายสี
น า้มีวิธีระบายหลายวิธี และเราสามารถควบคมุคณุสมบติัแหง้เรว็นีไ้ด ้ดว้ยการผสมกลีเซอรีนลงใน
น า้ผสมสีก็จะช่วยใหแ้หง้ชา้ได ้

4. สีน า้มีคุณสมบัติรุกรานและยอมรบั (Advance, Decent) ทั้งนีเ้ก่ียวขอ้งกับเนือ้สีและ
สารเคมีที่ผสม ซึ่งผูส้นใจจะตอ้งสอบทานดว้ยตนเองว่าสีใดที่มีคณุสมบติัรุกรานสีอ่ืน หรือสีใดยอม
ใหส้ีอื่นรุกราน และสีใดที่ติดกระดาษแน่นลา้งน า้ไม่ออก (Stained Color) 

ลกัษณะและคณุสมบติัของสีน า้โดยสรุปทัง้ 4 ประการนี ้ช่วยใหรู้ว้่า สีน า้มีขีดจ ากดัในการ
น าไปใช้เ ป็นสื่ อได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี ้สีน ้าก็ยัง เ ป็นสื่ อที่ มีปรโยชน์ และมีคุณค่าที่
เด่นๆ 3 ประการคือ 
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1. สีน า้สามารถใชเ้ป็นสื่อถ่ายทอดรูปแบบของสิ่งต่างๆได ้ตามที่เรามองเห็นและเรารูส้ึก 
เพื่อแสดงคณุค่าของความรูส้กึเรียบง่าย (Simpli-city) คณุค่าของบรรยากาศและเวลา 

2. สีน า้สามารถใชเ้ป็นสื่อบนัทกึความรูส้ึกประทบัใจ และประสบการณข์องเราโดยตรงต่อ
สถานที่และสิ่งแวดลอ้มที่เราสมัผสั (Impression) 

3. สีน า้โดยตวัของมนัเอง มีคณุค่าของความงาม เท่ากบัความงามของโลกภายนอกเท่าที่
เราสามารถรบัรูไ้ด ้(Time and Space) 

สรุปไดว้่า จิตรกรรมสีน า้ เป็นพฤติกรรมตอบสนองจากการรบัรูข้องมนุษยด์ว้ยมือและ
สมอง ผสมกับความคิดสรา้งสรรคท์ี่ติดตัวมา ก่อใหเ้กิดเป็นรูปแบบศิลปะประเภทหนึ่ง ซึ่งสีน า้ที่
มนุษย์น ามาใช้สรา้งสรรค์นีไ้ด้รับการพัฒนามาจากการวาดเขียน โดยสามารถเพิ่มคุณค่าเชิง
คุณภาพดา้นบรรยากาศไดดี้กว่าการวาดเขียน สีน า้มีคุณสมบติัโปร่งใส นิยมระบายบนกระดาษ
ขาว ซึ่งมีลักษณะผิวของกระดาษต่างๆกัน นอกจากนี ้ยังมีลักษณะชุ่มเยิ ้มมีคราบ เป็น
ลกัษณะเฉพาะของสีน า้เอง ดงันัน้คณุค่าและประโยชนข์องสีน า้ จึงต่างกบัสื่อวสัดปุระเภทอ่ืน เช่น 
คณุค่าของความเรียบง่าย และคณุค่าดา้นความรูส้ึกของบรรยากาศ เป็นตน้ 

วัสดุอุปกรณใ์นการวาดภาพสีน ้า 

วัสดุ/อุปกรณ ์ ตัวอย่าง 
1.กระดานรองเขียน เป็นกระดานใชส้  าหรบัรอง
เขียน เป็นกระดานแผ่นเรียบไม่บางหรือหนา
จนเกินไป น า้หนกัเบา ขนาดกวา้ง 18”x 24” หรือ
ขนาด   20” x 26” ผูส้นใจระบายสีน า้ควรมีกระดาน
รองเขียนไม่นอ้ยกว่า 2 แผ่น เพราะจะไดเ้ตรียมขึง
กระดาษไวเ้มื่อตอ้งการเขียนจะไดเ้ขียนไดท้นัที 

 

 

2.กระดาษสีน ้า ในการวาดภาพสีน า้นัน้ เรา
จ าเป็นตอ้งใชก้ระดาษที่เป็นกระดาษเฉพาะในการ
ท าสีน า้ ซึ่งมีลกัษณะแตกต่างกบักระดาษทั่วไป   คือ 
มีความหนา และมีลกัษณะผิวหลายชนิด เช่น หยาบ 
เรียบ ทัง้หนา้เดียว หรือสองหนา้ กระดาษวาดเขียน
เขาประเมินราคาตามความหนาของกระดาษ และ
มกัมีขนาดกวา้งยาวเป็นมาตรฐาน เช่น
กวา้ง 22” ยาว 30” ความหนาเริ่ม 
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วัสดุ/อุปกรณ ์ ตัวอย่าง 
ตัง้แต่ 80 ปอนด ์100 ปอนด ์จนถึง 400 ปอนด ์ซึ่ง
ราคาของกระดาษย่อมแพงกว่ากระดาษบาง ส าหรบั
กระดาษวาดเขียนที่มีจ  าหน่ายทั่วไป ขนาด 22” x 
30” มีดา้นขรุขระ และดา้นเรียบ ขนาด 100 ปอนด ์
เวลาเขียนนิยมเขียนดา้นหยาบเพราะเป็นดา้นหนา้ 
สว่นดา้นเรียบเป็นดา้นหลงั 

 

3.ขาหย่ัง ในการเขียนสีน า้ ขาหยั่งรองเขียนมีความ
จ าเป็นรองจากกระดานรองเขียน เราอาจเขียนโดยไม่
ใช้ขาหยั่งรองเขียนก็ได้แต่ถ้ามีขาหยั่งก็จะช่วยให้
สามารถคุมสีที่ระบายให้ไหลมากน้อยตามความ
ตอ้งการ เพราะขาหยั่งรองเขียนสีน า้สามารถเอียง
ลาดหรือตัง้ขึน้ได ้ซึ่งต่างกบัขาหยั่งรองเขียนสีน า้มัน 

มมุที่กระดานรองเขียนตัง้กบัพืน้ก็มีความส าคญัมาก 
วิธีเขียนโดยทั่วไปนัน้ ควรวางกระดานรองเขียนเอียง
เป็นมมุ 15 องศากบัพืน้ 

   

    
 
 

4.จานระบายสี จานระบายสี คือ ภาชนะแบนที่มี
แอ่งส าหรบัใชผ้สมสี อาจเป็นจานสีพิเศษ และแผ่น
ถาดเรียบๆ   มีจ าหน่ายตามรา้นเครื่องเขียนทั่วไป 
บางชนิดเป็นกล่องมีช่องส าหรบัสอดหัวแม่มือขณะ
ระบายสี จานระบายสีควรมีสีขาว เพราะจะได้
มองเห็นสีที่ก าลังระบายชัดเจนขณะผสมสี ผูท้ี่เริ่ม
ระบายสีน า้ อาจซือ้ถาดพลาสติกสีขาวที่มีหลมุไม่ลึก
นกั มาใชเ้ป็นจานระบายสีได ้

 

 
 

5.สีน ้า สีน า้มีหลายชนิด บางชนิดบรรจุหลอด บาง
ชนิดบรรจุในตลับ เราแนะน าให้ผู ้ที่สนใจซื ้อสีน ้า
บรรจุหลอด เพราะสะดวกในการใช ้และสงวนพู่กัน 
ไม่ใหส้ึกเร็วเกินไปดว้ย สีน า้ส่วนมากส่งมาขายจาก
ต่างประเทศ เช่น สีน า้วินเซอร ์และรีฟ (องักฤษ)   

 

 
 



  104 

วัสดุ/อุปกรณ ์ ตัวอย่าง 
สีน า้กรมัเบอรเ์ชอร ์และเพอมาเนนท ์พิกเมนท ์
(อเมรกิา)  เป็นตน้ สว่นสีที่ผลิตในประเทศไทยที่มี
คณุภาพและราคาไม่แพง คือ สีศิลปากรประดิษฐ์ 

 

 
 

6.พู่กัน พู่กนัเป็นอปุกรณส์ าหรบัใชใ้นการระบายสี
น า้ ซึ่งมีลกัษณะต่างๆกนั คือ 

- พู่กนักลมพอง ส าหรบัระบายสีบรเิวณพืน้ที่กวา้ง
ใหญ่ 
- พู่กนักลมปลายแหลม ส าหรบัระบายวตัถทุั่วๆไป 
- พู่กนักลมแบบปลายตดั ส าหรบัระบายวตัถทุี่เป็น
สิ่งก่อสรา้งเพราะใหค้วามรูส้ึกเก่ียวกบัโครงสรา้งไดดี้ 
พู่กนัมีขนาดเล็กและใหญ่ตามเบอรท์ี่ติดอยู่บนดา้ม
พู่กนัสีน า้ที่มีตวัเลขมากแสดงว่ามีขนาดใหญ่กว่า
ตวัเลขนอ้ย ผูส้นใจควรเลือกพู่กนั 3 ขนาด คือ ใหญ่
ที่สดุเบอร ์12 กลาง เบอร ์8 และเล็ก เบอร ์3 ปัจจุบนั
ในบา้นเรา ผูผ้ลิตมกัจะมกัจะใชข้นใยสงัเคราะหซ์ึ่ง
ไม่ใครอุ่ม้น า้มากเท่าที่ควร หากผูส้นใจพยายาม
เลือกพู่กนัที่ใชข้นสตัวจ์ะไดค้ณุภาพที่ดีกว่า ราคา
ของพู่กนั ย่อมแตกต่างกนัไปตามคณุค่าของวสัด ุคือ 
พู่กนัขนสตัว ์ทัง้นีผู้ส้นใจสามารถเลือกซือ้ไดต้าม
ฐานะและความสนใจเป็นดีที่สดุ 
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วัสดุ/อุปกรณ ์ ตัวอย่าง 
7.ภาชนะใส่น ้า ในการระบายสีน า้ ภาชนะส าหรบั
ใสค่วรมี 2 ใบ ใบหน่ึงควรมีขนาดเล็กเพื่อใสน่ า้
ส  าหรบัระบายสี และใบใหญ่ส าหรบัลา้งพู่กนั และน า้
ส  าหรบัใชผ้สมสีก็มีความส าคญัมากดงัที่กลา่วไวใ้น
ตอนแรก 

 

 
 

8.อุปกรณเ์สริม นอกจากอปุกรณท์ี่จ  าเป็นดงักลา่ว
แลว้ อปุกรณเ์สรมิก็มีความจ าเป็นมาก ซึ่งมี
ดงัต่อไปนี ้
- ฟองน า้ หากไดฟ้องน า้ธรรมชาติก็ย่ิงดี ฟองน า้ใช้
ส  าหรบัระบายสีใหไ้ดล้กัษณะผิว แปลกๆ และเพื่อ
เช็ดคราบบางสิ่งที่ไม่ตอ้งการออก และใชส้  าหรบัเช็ด
ใหก้ระดาษเปียกขณะขึงกระดาษ 
- ผา้เช็ดมือที่สะอาด ทัง้นีเ้พื่อใชส้  าหรบัท าความ
สะอาดจานสีหรือเช็ดพู่กนัใหแ้หง้ หลงัจากลา้ง
สะอาดแลว้ 
- กลอ่งสีและเกา้อีน้ั่ง มีประโยชนเ์มื่อออกไปเขียน
ทิวทศันน์อกหอ้ง บางคนอาจใชร้ม่กนัแดดบงัขณะ
เขียนดว้ย เพื่อไม่ใหแ้สงตกบนกระดาษที่ก าลงัเขียน 
เพราะจะท าใหเ้สียสายตาในเวลาต่อไปได ้
- กระเป๋าหิว้ใสก่ระดานรองเขียนและอปุกรณ ์มีไว้
ส  าหรบัเก็บอปุกรณต่์างๆ ส าหรบัการออกไปวาด
ภาพนอกสถานที่ 

 

 

 



  106 

วิธีการขึงกระดาษ 

วิธีการ ตัวอย่าง 
1.เตรียมกระดานรองเขียน และกระดาษเขียนให้
พรอ้ม รวมทัง้กระดาษกาวสีน า้ตาล ฟองน า้และ
น า้ใหอ้ยู่ใกลม้ือที่สุด จากนัน้ตัดกระดาษกาวสี
น า้ตาลที่มีความหนาประมาณ 1 นิว้ ใหม้ีความ
ยาวและความกวา้งเท่ากับความยาวกวา้งของ
กระดาษ เตรียมไว ้

 

 
 

2.ดวู่ากระดาษวาดเขียนที่เราจะขึงนัน้ ดา้นไหน
เป็นดา้นหนา้ส าหรบัเขียนหากเป็นกระดาษที่
หยาบทัง้สองหนา้ ก็เลือกดวู่าควรจะระบายดา้น
ใดถึงจะดี โดยทั่วไปแลว้ กระดาษดีๆ มกัจะมี
ลายน า้อยู่ดา้นลา่ง ซึ่งควรระบายในดา้นที่อ่าน
ลายน า้กระดาษออก เมื่อไดห้นา้กระดาษที่จะ
ระบายสีแลว้ คว ่ากระดาษนัน้ใชฟ้องน า้จุ่มเช็ด
ใหก้ระดาษหลงัเปียกก่อนแลว้กลบัดา้นหนา้ขึน้
เช็ดดว้ยฟองน า้ดา้นหนา้ ระวงัอย่าใหชุ้่ม
จนเกินไปนกั เอาไปวางบนกระดานรองเขียน
จากนัน้จึงใชน้ า้ทากระดาษสีน า้ตาล และปิด
ขอบกระดาษกบักระดานรองเขียนทกุดา้น
โดยเร็ว เพราะเมื่อกระดาษวาดเขียนหดตวั จะ
ดงึกระดาษกาวหลดุจากกระดานรองเขียน 

 

 

3.ดวู่ากระดาษเมื่อถูกน า้แลว้ดา้นไหนยืดหรือ
ขยายตวัมาก ควรรีบปิดกระดาษกาวดา้นนัน้
ก่อน เมื่อปิดกระดาษกาว กระดาษจะโป่งขึน้
บางสว่นควรปล่อยทิง้ไวไ้ม่ตอ้งแกไ้ขอย่างใด
ทัง้สิน้ เพราะเมื่อธรรมชาติของกระดาษวาด
เขียนทกุชนิดที่เมื่อเปียกน า้แลว้ยืดแต่พอแหง้
แลว้จะหดตวั และมีความตงึ 
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วิธีการ ตัวอย่าง 
4.การปิดกระดาษกาว ควรใชก้ระดาษที่มีความ
แหง้ เมื่อถกูน า้แลว้เหนียว อย่าใชก้ระดาษชนิดที่
มีกาวเหนียวในตัวเอง เพราะจะปิดบนกระดาษ
ชืน้ไม่ติด 

 

 
 

 

การสรา้งสรรคภ์าพจิตรกรรมสีน า้ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งเขา้ใจคุณสมบติัของสีน า้ และ
ตอ้งสามารถควบคมุได ้การลงมือทดลองจะเห็นธรรมชาติ และความเป็นไปของมนั การฝึกฝนจะ
ท าใหรู้จ้งัหวะและควบคมุได ้เทคนิคพืน้ฐานการระบายสีน า้ทัง้ 5 ประการคือการระบายแบบเปียก
บนเปียก การระบายแบบเปียกบนแหง้ การระบายแบบแหง้บนแหง้ การระบายเคลือบ การระบาย
ขอบคมชดัและเรือนราง จะท าใหผู้เ้ริ่มตน้รูจ้กัสีน า้อย่างถ่องแทแ้ละสามารถน าไปสรา้งสรรคภ์าพ
จิตรกรรมสีน า้ที่สมบรูณ ์ไดอ้ย่างแน่นอน 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นการรับรู้, ขั้นการเตรียมความพร้อม, ขั้นการตอบสนองภายใต้
การควบคุม, ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง, ขั้นการ
กระท าอย่างช านาญ) 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

ครูซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัความรูเ้บือ้งตน้ของสีน า้ว่ามีความรูม้ากนอ้ยเพียงใด 
 ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัสีน า้เพิ่มเติม ว่ามีที่มาอย่างไร คณุสมบติัทั่วไปของสี
น า้มีอะไรบา้ง  

2. ครูอธิบายความรูเ้ก่ียวกบัวสัดอุปุกรณว์าดภาพสีน า้ 
3. ครูสาธิตวิธีการขึงกระดาษใหน้กัเรียนดู 
4. ครูอธิบายและสาธิตพืน้ฐานการลงสีน า้เบือ้งตน้ใหน้กัเรียนดู 

 - การลงสีฉากเรียบ 
 - การไลส่ีจากหนาไปบาง 
 - การไลส่ีสองสีหรือมากกว่า 

5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนฝึกขึงกระดาษดว้ยตนเอง  
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6. ครูใหน้กัเรียนฝึกระบายสีน า้ตามเทคนิคต่างๆ ที่ครูไดส้อนไป โดยในแต่ละเทคนิคใหฝึ้ก
ระบายเทคนิคละ 3 – 4 ครัง้ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถควบคมุพู่กนัไดถ้นดั โดยที่ครูคอยใหค้ าแนะน า
ตลอดเวลา 

ขั้นสรุป 
ครแูละนักเรียนช่วยกันทบทวนความรู้และสาระสำคัญ 
 

5. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ 

1. หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
2. หอ้งสมดุโรงเรียน 
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑก์ารผ่าน 

การตอบค าถาม พิจารณาการตอบค าถามคณุครูในหอ้ง มีคะแนนไม่ต ่ากว่า 60 % 
 

7. บันทกึหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผลการจดัการเรียนรู ้

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ปัญหาและอปุสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

    ลงชื่อ..........................................  
    (                                ) 

   ผูส้อน/ผูบ้นัทกึ  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 
 
รายวิชา ศ30207 ศิลป์จินตนาการ 1              กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6/9                         เวลา 2 คาบ 
เรื่อง การถ่ายทอดรูปสีน า้ตามทฤษฎีแสงและเงาจากการเขียนภาพสีน า้หุ่นนิ่ง   

 

1. ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัเทคนิคสีน า้เบือ้งตน้ 

 2. สามารถใชว้สัดอุปุกรณใ์นการวาดภาพสีน า้ไดถู้กตอ้ง 
3. มีความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการถ่ายทอดรูปสีน า้ตามทฤษฎีแสงและเงาได ้

 4. สามารถน าเทคนิคการถ่ายทอดรูปสีน า้ตามทฤษฎีแสงและเงา ไปสรา้งสรรคง์านตามความ
ถนดัของตนเองได ้
 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 

1. นกัเรียนมีความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัเทคนิคสีน า้เบือ้งตน้ 

2. นกัเรียนสามารถใชว้สัดอุปุกรณใ์นการวาดภาพสีน า้ไดถู้กตอ้ง 
3. นกัเรียนสามารถเขา้ใจและอธิบายการถ่ายทอดรูปสีน า้ตามทฤษฎีแสงและเงาได ้
4. นักเรียนสามารถวาดและลงมือปฏิบัติการระบายสีน ้าตามการถ่ายทอดรูปสีน ้า  

ตามทฤษฎีแสงและเงาได ้ 
5. นักเรียนสามารถน าเทคนิคการถ่ายทอดรูปสีน า้ตามทฤษฎีแสงและเงา ไปสรา้งสรรค์

งานตามความถนดัของตนเองได ้
 

ด้านทักษะ (P) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. สามารถน าศิลปะไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
2. นกัเรียนสามารถวาดและลงมือปฏิบติัการระบายดีน า้ได ้
 

ด้านทัศนคติ (A) เพื่อใหน้กัเรียน 
เขา้ใจ ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาศิลป์จินตนาการ และมีความ

รบัผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและผูอ่ื้น พรอ้มทัง้น าผลการวิจารณไ์ปปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันางาน 
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3. สาระส าคัญ  

การถ่ายทอดรูปสีน า้ตามทฤษฎีแสงและเงาจากการเขียนภาพสีน า้หุ่นนิ่ง การเขียนภาพสี
น า้หุ่นนิ่งเป็นพืน้ฐานแรกที่นักเรียน นักศึกษา หรือผูท้ี่สนใจควรจะฝึกเขียนก่อนจะไปเขียนภาพ
จ าพวกทิวทศัน ์หรือ อย่างอ่ืนๆ หุ่นนิ่งแบบที่อยู่กบัที่เคลื่อนไหวไม่ได ้สามารถจดัวางในต าแหน่งที่
ตอ้งการได ้เขียนในหอ้งได ้ท าใหม้ีสมาธิในการเขียนไดเ้ป็นอย่างดี การถ่ายทอดรูปสีน า้ตามทฤษฎี
แสงและเงาจะมีลกัษณะของแสงและเงาตกทอดคลา้ยของจริง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า จะมี
ลักษณะตามความเป็นจริง เช่น ให้ความรูส้ึกเป็นสามมิติ ให้ความรูส้ึกใกล้ไกล ให้ความรูส้ึก
เก่ียวกบับรรยากาศและใหค้วามรูส้กึว่า เรามีสว่นรว่มในภาพนัน้ๆดว้ย  การลงสีน า้ตามทฤษฎีแสง
และเงา สามารถถ่ายทอดภาพในลกัษณะที่เป็นกิจกรรมในชายคา และ นอกชายคา 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นการรับรู้, ขั้นการเตรียมความพร้อม, ขั้นการตอบสนองภายใต้
การควบคุม, ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง, ขั้นการ
กระท าอย่างช านาญ) 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูซกัถามว่านกัเรียนมีความรูเ้ก่ียวกบัทฤษฎีแสงและเงามากนอ้ยเพียงใด  
2. ครูคอยกระตุน้ให้นักเรียนมองสิ่งของที่อยู่รอบตัวที่โดนแสงตกกระทบ ว่ามีลักษณะ

อย่างไร หากน ามาวาดภาพสีน า้จะความงดงามอย่างไร 
ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายและสาธิตการถ่ายทอดรูปสีน า้ตามทฤษฎีแสงและเงา 
2. ครูใหน้กัเรียนฝึกระบายสีน า้ตามทฤษฎีแสงและเงา โดยใหฝึ้กการลงค่าแสงและเงาจาก

หุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิตจากมมุต่างๆ  
ขั้นสรุป 
ครแูละนักเรียนช่วยกันทบทวนความรู้และสาระสำคัญ 

 

5. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 
 1. ภาพตวัอย่างเทคนิคสีน า้เบือ้งตน้ 

2. ภาพตวัอย่างงานการถ่ายทอดรูปสีน า้ตามทฤษฎีแสงและเงา 
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แหล่งเรียนรู้ 
1. หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
2. หอ้งสมดุโรงเรียน 

 

6. การวัดผลและประเมินผล 
เกณฑก์ารวดัและประเมินผลงาน 

เกณฑก์ารประเมิน คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) 
กลวิธีการระบายสีน า้ 3 คะแนน 

การแสดงคณุลกัษณะของสีน า้ 3 คะแนน 
การจดัองคป์ระกอบภาพ 2 คะแนน 
ความประณีตสวยงาม 2 คะแนน 

 
7. บันทกึหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผลการจดัการเรียนรู ้
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ปัญหาและอปุสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
    ลงชื่อ..........................................  

    (                                ) 
   ผูส้อน/ผูบ้นัทกึ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 
 
รายวิชา ศ30207 ศิลป์จินตนาการ 1              กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6/9                         เวลา 4 คาบ 
เรื่อง การออกแบบภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่)   
  

1. ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบ 

 2. มีความรูใ้นหลกัการลงสีภาพประกอบ โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ 
3. สามารถน าหลกัการออกแบบมาสรา้งสรรคผ์ลงานได ้

 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. รูแ้ละเขา้ใจหลกัการออกแบบ 
2. รูแ้ละเขา้ใจหลกัการลงสีภาพประกอบ โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ 
3. นกัเรียนสามารถน าหลกัการออกแบบมาสรา้งสรรคผ์ลงานได ้
 

ด้านทักษะ (P) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. สามารถน าศิลปะไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

ด้านทัศนคติ (A) เพื่อใหน้กัเรียน 
เข้าใจ ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาศิลป์จินตนาการ และมีความ

รบัผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ ์และประเมินงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และผูอ่ื้น พรอ้มทัง้น าผลการวิจารณไ์ปปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันางาน 
 

3. สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 
ภาพประกอบเรื่อง หมายถึง ภาพวาดที่เขียนขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาสาระสอดคลอ้ง สมัพันธ์กับ

เรื่องราวที่ก าหนดไว ้สามารถช่วยสง่เสรมิใหเ้กิดการรบัรูต่้อเรื่องราวนัน้ๆได ้เช่น ภาพวาดประกอบเรื่อง
จากศาสนา วรรณคดี นิทาน นวนิยาย บทเรื่อง ค าบอกเลา่ เหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ 

การสรา้งภาพประกอบเรื่องในงาน 2 มีลกัษณะคือ 
1. ลกัษณะภาพประกอบเรื่องแบบวาดเสน้ 
2. ลกัษณะภาพประกอบเรื่องแบบระบายสี 
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ภาพวาดที่ผู ้วาดจะวาดออกมานั้นนอกจากจะสวยงามแล้วยังสื่ อถึงความหมายและ
เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึน้ ซึ่งผูว้าดภาพจะเขา้ใจดี คือ การวาดภาพนัน้ไม่ใช่วาดเพื่อความสวยงามแต่
ตอ้งสามารถเล่าถึงเรื่องราวต่างๆจากภาพได ้ขัน้ตอนการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวผู้
วาดจะตอ้งมีการวางแผน ออกแบบไปตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ก าหนดกรอบแนวคิด คือ เป็นการกระชับขอบเขตการท างานไม่ใหก้วา้งจนเกินไป 
คือ ก าหนดว่าจะวาดอะไร เพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวใด น่าจะใชเ้ทคนิคการวาดภาพแบบใด 

2. ขัน้ก าหนดชื่อเรื่อง เป็นการตัง้ชื่อเรื่องใหม้ีความสมัพันธ์กับภาพที่เราวาดออกมาหรือ
ก่อนจะวาดภาพนัน้ 

3. ขัน้ร่างภาพ หลงัจากตกผลึกแนวคิดในการวาดภาพแลว้ ก็ท าการร่างภาพดว้ยดินสอ
เบาๆ โดยค านึงถึงการจดัวางรูปทรงใหเ้ป็นเอกภาพ 

4. ขัน้ระบายสี เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการสรา้งสรรคผ์ลงาน ตอ้งใชเ้ทคนิคและวิธีการที่
แตกต่างกนัไปของการลงสีแต่ละชนิด 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นการรับรู้, ขั้นการเตรียมความพร้อม, ขั้นการตอบสนองภายใต้
การควบคุม, ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง, ขั้นการ
กระท าอย่างช านาญ, ขั้นการริเร่ิม) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ครูอธิบายถึงความส าคญัและหลกัการออกแบบภาพประกอบ 
ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการออกแบบภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่) 
2. ครูใหน้กัเรียนวาดและระบายสีน า้ภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่) โดยใหฝึ้กวาดซ า้ 2 

ครัง้เลียนแบบจากแบบที่ครูวาดสาธิตเพื่อฝึกใหเ้กิดความช านาญ  
3. เมื่อนักเรียนสามารถลงสีน า้ภาพประกอบขนมหวานได้ช านาญแล้ว ครูให้นักเรียน

ออกแบบภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่) คนละ 1 อย่าง โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ตามเทคนิคต่างๆ ที่
ครูไดส้อนไปอย่างละ 2 รูป เพื่อดพูฒันาการในการวาดภาพสีน า้ 

ขั้นสรุป 
ครูและนกัเรียนช่วยกนัทบทวนความรูแ้ละสาระส าคญั 
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5. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

1. ตวัอย่างภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอรี่)  

 
 

แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1. หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
2. หอ้งสมดุ  
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
เกณฑก์ารวดัและประเมินผลงาน 

เกณฑก์ารประเมิน คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) 
กลวิธีการระบายสีน า้ 3 คะแนน 

การแสดงคณุลกัษณะของสีน า้ 3 คะแนน 
การจดัองคป์ระกอบภาพ 2 คะแนน 
ความประณีตสวยงาม 2 คะแนน 
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7. บันทกึหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผลการจดัการเรียนรู ้

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ปัญหาและอปุสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
    ลงชื่อ..........................................  

    (                                ) 
   ผูส้อน/ผูบ้นัทกึ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
 
รายวิชา ศ30207 ศิลป์จินตนาการ 1              กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6/9              เวลา 4 คาบ 
เรื่อง การออกแบบภาพประกอบเครื่องด่ืมที่อยู่ในแกว้น า้    
 

1. ผลการเรียนรู้คาดหวัง 
 1. มีความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบ 

 2. มีความรูใ้นหลกัการลงสีภาพประกอบ โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ 
 3. สามารถน าหลกัการออกแบบมาสรา้งสรรคผ์ลงานได ้
 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. รูแ้ละเขา้ใจหลกัการออกแบบ 
2. รูแ้ละเขา้ใจหลกัการลงสีภาพประกอบ โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ 
3. นกัเรียนสามารถน าหลกัการออกแบบมาสรา้งสรรคผ์ลงานได ้
 

ด้านทักษะ (P) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. สามารถน าศิลปะไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

ด้านทัศนคติ (A) เพื่อใหน้กัเรียน 
เข้าใจ ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาศิลป์จินตนาการ และมีความ

รบัผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ ์และประเมินงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และผูอ่ื้น พรอ้มทัง้น าผลการวิจารณไ์ปปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันางาน 
 

3. สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 
ภาพประกอบเรื่อง หมายถึง ภาพวาดที่เขียนขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาสาระสอดคลอ้ง สมัพันธ์

กับเรื่องราวที่ก าหนดไว ้สามารถช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการรับรูต่้อเรื่องราวนั้นๆได ้ เช่น ภาพวาด
ประกอบเรื่องจากศาสนา วรรณคดี นิทาน นวนิยาย บทเรื่อง ค าบอกเล่า เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ 

การสรา้งภาพประกอบเรื่องในงาน 2 มีลกัษณะคือ 
1. ลกัษณะภาพประกอบเรื่องแบบวาดเสน้ 
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2. ลกัษณะภาพประกอบเรื่องแบบระบายสี 
ภาพวาดที่ผู ้วาดจะวาดออกมานั้นนอกจากจะสวยงามแล้วยังสื่ อถึงความหมายและ

เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึน้ ซึ่งผูว้าดภาพจะเขา้ใจดี คือ การวาดภาพนัน้ไม่ใช่วาดเพื่อความสวยงามแต่
ตอ้งสามารถเล่าถึงเรื่องราวต่างๆจากภาพได ้ขัน้ตอนการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวผู้
วาดจะตอ้งมีการวางแผน ออกแบบไปตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ก าหนดกรอบแนวคิด คือ เป็นการกระชับขอบเขตการท างานไม่ใหก้วา้งจนเกินไป 
คือ ก าหนดว่าจะวาดอะไรเพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวใด น่าจะใชเ้ทคนิคการวาดภาพแบบใด 

2. ขัน้ก าหนดชื่อเรื่อง เป็นการตัง้ชื่อเรื่องใหม้ีความสมัพันธ์กับภาพที่เราวาดออกมาหรือ
ก่อนจะวาดภาพนัน้ 

3. ขัน้ร่างภาพ หลงัจากตกผลึกแนวคิดในการวาดภาพแลว้ ก็ท าการร่างภาพดว้ยดินสอ
เบาๆ โดยค านึงถึงการจดัวางรูปทรงใหเ้ป็นเอกภาพ 

4. ขัน้ระบายสี เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการสรา้งสรรคผ์ลงาน ตอ้งใชเ้ทคนิคและวิธีการที่
แตกต่างกนัไปของการลงสีแต่ละชนิด 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นการรับรู้, ขั้นการเตรียมความพร้อม, ขั้นการตอบสนองภายใต้
การควบคุม, ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง, ขั้นการ
กระท าอย่างช านาญ, ขั้นการริเร่ิม) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ครูน าภาพผลงานภาพประกอบเครื่องด่ืมที่อยู่ในแกว้น า้ ที่ใชเ้ทคนิคการลงสีน า้ใหน้กัเรียน

ด ู
ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการออกแบบภาพประกอบเครื่องดื่มที่อยู่ในแกว้น า้ 
2. ครูใหน้กัเรียนวาดและระบายสีน า้ภาพประกอบเครื่องด่ืมที่อยู่ในแกว้น า้  โดยใหฝึ้กวาด

ซ า้ 2 ครัง้ เลียนแบบจากแบบที่ครูวาดสาธิตเพื่อฝึกใหเ้กิดความช านาญ 
3. เมื่อนกัเรียนสามารถลงสีน า้ภาพประกอบเครื่องด่ืมที่อยู่ในแกว้น า้ไดช้ านาญแลว้ ครูให้

นักเรียนออกแบบภาพประกอบเครื่องด่ืมที่อยู่ในแก้วน า้ คนละ 1 อย่าง โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ตาม
เทคนิคต่างๆ ที่ครูไดส้อนไปอย่างละ 2 รูป เพื่อดพูฒันาการในการวาดภาพสีน า้ 

ขั้นสรุป 
ครูและนกัเรียนช่วยกนัทบทวนความรูแ้ละสาระส าคญั 
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5. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

1. ตวัอย่างภาพประกอบเครื่องดื่มที่อยู่ในแกว้น า้ 

 
 

แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1. หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
2. หอ้งสมดุ  
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
เกณฑก์ารวดัและประเมินผลงาน 

เกณฑก์ารประเมิน คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) 
กลวิธีการระบายสีน า้ 3 คะแนน 

การแสดงคณุลกัษณะของสีน า้ 3 คะแนน 
การจดัองคป์ระกอบภาพ 2 คะแนน 
ความประณีตสวยงาม 2 คะแนน 
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7. บันทกึหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผลการจดัการเรียนรู ้

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ปัญหาและอปุสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
    ลงชื่อ..........................................  

    (                                ) 
   ผูส้อน/ผูบ้นัทกึ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 
 
รายวิชา ศ30207 ศิลป์จินตนาการ 1              กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6/9              เวลา 4 คาบ 
เรื่อง การออกแบบภาพประกอบน า้พริก ปลาท ูและผกัตม้    
 

1. ผลการเรียนรู้คาดหวัง 
 1. มีความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบ 

 2. มีความรูใ้นหลกัการลงสีภาพประกอบ โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ 
 3. สามารถน าหลกัการออกแบบมาสรา้งสรรคผ์ลงานได ้
 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. รูแ้ละเขา้ใจหลกัการออกแบบ 
2. รูแ้ละเขา้ใจหลกัการลงสีภาพประกอบ โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ 
3. นกัเรียนสามารถน าหลกัการออกแบบมาสรา้งสรรคผ์ลงานได ้
 

ด้านทักษะ (P) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. สามารถน าศิลปะไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

ด้านทัศนคติ (A) เพื่อใหน้กัเรียน 
เข้าใจ ตระหนัก และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาศิลป์จินตนาการ และมีความ

รบัผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ ์และประเมินงานทัศนศิลป์ของตนเอง
และผูอ่ื้น พรอ้มทัง้น าผลการวิจารณไ์ปปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันางาน 
 

3. สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 
ภาพประกอบเรื่อง หมายถึง ภาพวาดที่เขียนขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาสาระสอดคลอ้ง สมัพันธ์กับ

เรื่องราวที่ก าหนดไว ้สามารถช่วยสง่เสรมิใหเ้กิดการรบัรูต่้อเรื่องราวนัน้ๆได ้เช่น ภาพวาดประกอบเรื่อง
จากศาสนา วรรณคดี นิทาน นวนิยาย บทเรื่อง ค าบอกเลา่ เหตกุารณใ์นชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ 

การสรา้งภาพประกอบเรื่องในงาน 2 มีลกัษณะคือ 
1. ลกัษณะภาพประกอบเรื่องแบบวาดเสน้ 
2. ลกัษณะภาพประกอบเรื่องแบบระบายสี 
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ภาพวาดที่ผู ้วาดจะวาดออกมานั้นนอกจากจะสวยงามแล้วยังสื่ อถึงความหมายและ
เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึน้ ซึ่งผูว้าดภาพจะเขา้ใจดี คือ การวาดภาพนัน้ไม่ใช่วาดเพื่อความสวยงามแต่
ตอ้งสามารถเล่าถึงเรื่องราวต่างๆจากภาพได ้ขัน้ตอนการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวผู้
วาดจะตอ้งมีการวางแผน ออกแบบไปตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ก าหนดกรอบแนวคิด คือ เป็นการกระชับขอบเขตการท างานไม่ใหก้วา้งจนเกินไป 
คือ ก าหนดว่าจะวาดอะไรเพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวใด น่าจะใชเ้ทคนิคการวาดภาพแบบใด 

2. ขัน้ก าหนดชื่อเรื่อง เป็นการตัง้ชื่อเรื่องใหม้ีความสมัพันธ์กับภาพที่เราวาดออกมาหรือ
ก่อนจะวาดภาพนัน้ 

3. ขัน้ร่างภาพ หลงัจากตกผลึกแนวคิดในการวาดภาพแลว้ ก็ท าการร่างภาพดว้ยดินสอ
เบาๆ โดยค านึงถึงการจดัวางรูปทรงใหเ้ป็นเอกภาพ 

4. ขัน้ระบายสี เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการสรา้งสรรคผ์ลงาน ตอ้งใชเ้ทคนิคและวิธีการที่
แตกต่างกนัไปของการลงสีแต่ละชนิด 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นการรับรู้, ขั้นการเตรียมความพร้อม, ขั้นการตอบสนองภายใต้
การควบคุม, ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง, ขั้นการ
กระท าอย่างช านาญ, ขั้นการริเร่ิม) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ครูน าภาพผลงานภาพประกอบน ้าพริก ปลาทู และผักต้ม ที่ใช้เทคนิคการลงสีน า้ให้

นกัเรียนด ู
ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการออกแบบภาพประกอบน า้พรกิ ปลาท ูและผกัตม้ 
2. ครูใหน้ักเรียนวาดและระบายสีน า้ภาพประกอบน า้พริก ปลาทู และผักตม้ โดยใหฝึ้ก

วาดซ า้ 2 ครัง้ เลียนแบบจากแบบที่ครูวาดสาธิตเพื่อฝึกใหเ้กิดความช านาญ 
3. เมื่อนกัเรียนสามารถลงสีน า้ภาพประกอบน า้พริก ปลาทู และผกัตม้ ไดช้ านาญแลว้ ครู

ใหน้กัเรียนออกแบบภาพประกอบน า้พริก ปลาท ูและผกัตม้ คนละ 1 อย่าง โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ตาม
เทคนิคต่างๆ ที่ครูไดส้อนไปอย่างละ 2 รูป เพื่อดพูฒันาการในการวาดภาพสีน า้ 

ขั้นสรุป 
ครูและนกัเรียนช่วยกนัทบทวนความรูแ้ละสาระส าคญั 
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5. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

1. ตวัอย่างภาพประกอบน า้พรกิ ปลาทู และผกัตม้ 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1. หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
2. หอ้งสมดุ  
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
เกณฑก์ารวดัและประเมินผลงาน 

เกณฑก์ารประเมิน คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) 
กลวิธีการระบายสีน า้ 3 คะแนน 

การแสดงคณุลกัษณะของสีน า้ 3 คะแนน 
การจดัองคป์ระกอบภาพ 2 คะแนน 
ความประณีตสวยงาม 2 คะแนน 
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7. บันทกึหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผลการจดัการเรียนรู ้

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ปัญหาและอปุสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. แนวทางแกไ้ข 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
    ลงชื่อ..........................................  

    (                                ) 
   ผูส้อน/ผูบ้นัทกึ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
 
รายวิชา ศ30207 ศิลป์จินตนาการ 1              กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6/9              เวลา 4 คาบ 
เรื่อง การออกแบบบรรจภุณัฑส์ าหรบัใส่อาหาร    
 

1. ผลการเรียนรู้คาดหวัง 
 1. มีความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบ 

 2. มีความรูใ้นหลกัการลงสีภาพประกอบ โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ 
 3. สามารถน าหลกัการออกแบบมาสรา้งสรรคผ์ลงานได ้
 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. รูแ้ละเขา้ใจหลกัการออกแบบ 
2. รูแ้ละเขา้ใจหลกัการลงสีภาพประกอบ โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ 
3. นกัเรียนสามารถน าหลกัการออกแบบมาสรา้งสรรคผ์ลงานได ้
 

ด้านทักษะ (P) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
1. สามารถน าศิลปะไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

ด้านทัศนคติ (A) เพื่อใหน้กัเรียน 
เขา้ใจ ตระหนกั และมีทศันคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาศิลป์จินตนาการ และมีความ

รบัผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห ์วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินงานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและผูอ่ื้น พรอ้มทัง้น าผลการวิจารณไ์ปปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันางาน 
 

3. สาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) 
ภาพประกอบเรื่อง หมายถึง ภาพวาดที่เขียนขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาสาระสอดคลอ้ง สมัพันธ์

กับเรื่องราวที่ก าหนดไว ้สามารถช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการรบัรูต่้อเรื่องราวนั้นๆได ้เช่น ภาพวาด
ประกอบเรื่องจากศาสนา วรรณคดี นิทาน นวนิยาย บทเรื่อง ค าบอกเล่า เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ 

การสรา้งภาพประกอบเรื่องในงาน 2 มีลกัษณะคือ 
1. ลกัษณะภาพประกอบเรื่องแบบวาดเสน้ 
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2. ลกัษณะภาพประกอบเรื่องแบบระบายสี 
ภาพวาดที่ผู ้วาดจะวาดออกมานั้นนอกจากจะสวยงามแล้วยังสื่ อถึงความหมายและ

เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึน้ ซึ่งผูว้าดภาพจะเขา้ใจดี คือ การวาดภาพนัน้ไม่ใช่วาดเพื่อความสวยงามแต่
ตอ้งสามารถเล่าถึงเรื่องราวต่างๆจากภาพได ้ขัน้ตอนการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวผู้
วาดจะตอ้งมีการวางแผน ออกแบบไปตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ก าหนดกรอบแนวคิด คือ เป็นการกระชับขอบเขตการท างานไม่ใหก้วา้งจนเกินไป 
คือ ก าหนดว่าจะวาดอะไรเพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวใด น่าจะใชเ้ทคนิคการวาดภาพแบบใด 

2. ขัน้ก าหนดชื่อเรื่อง เป็นการตัง้ชื่อเรื่องใหม้ีความสมัพันธ์กับภาพที่เราวาดออกมาหรือ
ก่อนจะวาดภาพนัน้ 

3. ขัน้ร่างภาพ หลงัจากตกผลึกแนวคิดในการวาดภาพแลว้ ก็ท าการร่างภาพดว้ยดินสอ
เบาๆ โดยค านึงถึงการจดัวางรูปทรงใหเ้ป็นเอกภาพ 

4. ขัน้ระบายสี เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการสรา้งสรรคผ์ลงาน ตอ้งใชเ้ทคนิคและวิธีการที่
แตกต่างกนัไปของการลงสีแต่ละชนิด 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นการรับรู้, ขั้นการเตรียมความพร้อม, ขั้นการตอบสนองภายใต้
การควบคุม, ขั้นการให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง, ขั้นการ
กระท าอย่างช านาญ, ขั้นการริเร่ิม) 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ครูน าภาพผลงานการออกแบบบรรจภุณัฑส์ าหรบัใส่อาหารแบบต่างๆให ้นกัเรียนด ู
ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการออกแบบบรรจภุณัฑส์ าหรบัใสอ่าหาร 
2. ครูใหน้กัเรียนวาดและระบายสีน า้ภาพประกอบบรรจภุณัฑส์ าหรบัใส่อาหาร โดยใหฝึ้ก

วาดซ า้ 2 ครัง้ เลียนแบบจากแบบที่ครูวาดสาธิตเพื่อฝึกใหเ้กิดความช านาญ 

3. เมื่อนกัเรียนสามารถลงสีน า้ภาพประกอบบรรจภุณัฑส์ าหรบัใส่อาหารไดช้ านาญแลว้ 
ครูใหน้กัเรียนออกแบบบรรจุภณัฑส์ าหรบัใส่อาหาร คนละ 1 แบบ โดยใชเ้ทคนิคสีน า้ตามเทคนิค
ต่างๆ ที่ครูไดส้อนไปแบบละ 2 รูป เพื่อดพูฒันาการในการวาดภาพสีน า้ 

ขั้นสรุป 
ครูและนกัเรียนช่วยกนัทบทวนความรูแ้ละสาระส าคญั 
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5. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

1. ตวัอย่างภาพประกอบการออกแบบบรรจภุณัฑ ์
 

 
 

แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 
1. หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
2. หอ้งสมดุ  
 

6. การวัดผลและประเมินผล 
เกณฑก์ารวดัและประเมินผลงาน 

เกณฑก์ารประเมิน คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) 
กลวิธีการระบายสีน า้ 3 คะแนน 

การแสดงคณุลกัษณะของสีน า้ 3 คะแนน 
การจดัองคป์ระกอบภาพ 2 คะแนน 
ความประณีตสวยงาม 2 คะแนน 
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7. บันทกึหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผลการจดัการเรียนรู ้

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ปัญหาและอปุสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางแกไ้ข 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
    ลงชื่อ..........................................  

    (                                ) 
   ผูส้อน/ผูบ้นัทกึ 
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แบบประเมินผลงานการระบายสีน ้า 
“เร่ือง...........................................................................” 

 
ชื่อ......................................นามสกุล......................................ชั้น..................เลขที.่............. 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
กลวิธีการระบายสีน า้ 3  

การแสดงคณุลกัษณะของสีน า้ 3  

การจดัองคป์ระกอบ 2  

ความประณีตสวยงาม 2  

คะแนนรวม 10  

 
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ.............................................. 
            (..............................................) 
                  ผูป้ระเมิน 
 
 
  



  130 

เกณฑก์ารประเมินผลงานนักเรียน 

รายการประเมิน น ้าหนักคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

กลวิธีการระบายสีน า้ 

3 ผลงานแสดงถึงกลวิธีของการระบายสีน า้ที่ถูกตอ้ง
ชดัเจน (การระบายแบบเปียก,การระบายแบบแหง้,การ
ระบายเคลือบฯ) 

2 ผลงานแสดงถึงกลวิธีของการระบายสีน า้ที่ถูกตอ้งเป็น
บางสว่น 

1 ผลงานไม่แสดงถึงกลวิธีของการระบายสีน า้ที่ถกูตอ้ง 

การแสดงคณุลกัษณะ 
ของสีน า้ 

3 ผลงานแสดงถึงคณุลกัษณะของสีน า้ไดช้ดัเจน 
(ความโปรง่ใส,ความเปียกชุ่ม,การไหลซมึฯ) 

2 ผลงานแสดงถึงคณุลกัษณะของสีน า้บา้งบางสว่น 
1 ผลงานไม่แสดงถึงคณุลกัษณะของสีน า้ 

การจดัองคป์ระกอบ 
ของภาพ 

2 ผลงานสมบรูณต์ามองคป์ระกอบศิลป์และมีรูปแบบงาน
ถกูตอ้งตามหลกัการของศิลปะ 

1 ผลงานมีรูปแบบถกูตอ้งตามหลกัศิลปะแต่ไม่สมบรูณ์
ตามองคป์ระกอบ 

ความประณีตสวยงาม 
2 ผลงานมีความสะอาดเรียบรอ้ย 
1 ผลงานขาดความสะอาดเรียบรอ้ย 

คะแนนรวม 10  
 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
9 – 10 ดีมาก 
7 – 8 ดี 
5 – 6 พอใช ้
0 - 4 ควรปรบัปรุง 

 

เกณฑก์ารผ่าน ตัง้แต่ระดบัคณุภาพ พอใช้ ขึน้ไป 

 สรุป  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลงานการพัฒนาทักษะสีน ้า วิชาศิลป์จินตนาการ 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด 

การพัฒนาทักษะปฏบิัติของซิมพซ์ัน 
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การออกแบบภาพประกอบขนมหวาน (เบเกอร่ี) 
 

นักเรียนคนที ่ ภาพผลงาน 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 
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นักเรียนคนที่ ภาพผลงาน 

5 

 

 
 

6 

 

 
 

7 

 

 
 

8 
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การออกแบบภาพประกอบเคร่ืองดื่มทีอ่ยู่ในแก้วน ้า 
 
นักเรียนคนที่ ภาพผลงาน 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 
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นักเรียนคนที่ ภาพผลงาน 

5 

 

 
 

6 

 

 
 

7 

 

 
 

8 
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การออกแบบภาพประกอบน ้าพริก ปลาทู และผักต้ม 
 
นักเรียนคนที ่ ภาพผลงาน 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 
 

 
 

4 
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นักเรียนคนที่ ภาพผลงาน 

5 

 

 
 

6 

 

 
 

7 

 

 
 

8 
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การออกแบบบรรจุภัณฑส์ าหรับใส่อาหาร 
 

นักเรียนคนที่ ภาพผลงาน 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 
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นักเรียนคนที่ ภาพผลงาน 

5 

 

 
 

6 

 
 

 
 

7 

 
 

 
 

8 
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ภาคผนวก ช 
เกียรติบัตรการอบรม หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

ส าหรับนักศึกษา/นักวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล น.ส.อนตุรา สวุคนัธกลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 2 สิงหาคม พ.ศ. 2532 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551-2555 การศกึษาบณัฑิต (ทศันศิลปศึกษา)   

จาก คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2559-2563 การศกึษามหาบณัฑิต (ศิลปศกึษา)  
จาก คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที่ 455/91 จรญัสนิทวงศ ์35 แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกนอ้ย 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
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