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การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทกัษะทางดา้นศิลปะ โดยใชก้ิจกรรมการสอนจากแนวคิดการ

สรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์และน าผลที่ไดม้าเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อน และหลังเรียนโดยใชก้ิจกรรมการสอนเรื่องพืน้ฐาน
ทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) โดยใช้แนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1 จ านวน 32 คน ระยะเวลาในการท าการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใชเ้วลา
ในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ  คาบละ 60 นาที รวมทั้งหมด  6 คาบเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในทดลอง
ประกอบดว้ย กิจกรรมการสอนจากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม์ ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบฝึก
ทักษะทางการเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะ เรื่องพื ้นฐานทัศนศิลป์  (ทัศนธาตุ
พืน้ฐาน) ผลการวิจยัพบว่า (1) กิจกรรมการสอนจากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์เรื่องพืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตุ
พืน้ฐาน) มีคะแนนการประเมินผลงานเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก เม่ือน าไปใชจ้ดัการเรียนการสอนจะท าใหน้กัเรียนเกิดทกัษะ
ทางดา้นศิลปะ มุ่งเน้นใหเ้กิดการสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นขั้นตอน  (2) ประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัยที่ใช้จัดการเรียนการ
สอนเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิดการสรา้งสรรค์แบบคิวบิสม์ที่
ประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด  (x= 4.59) และเม่ือน าไปใช้จัดการเรียนการสอนเรื่องพืน้ฐาน
ทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) ท าใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิว
บิสม ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

ค าส าคญั : ผลสัมฤทธ์ิทางดา้นศิลปะ, แนวคิดการสรา้งสรรค,์ คิวบิสม ์
 

 

  



  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Title THE STUDY OF ART LEARNING ACHIEVEMENT OF FIFTH GRADE PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS USING CREATIVE CONCEPT OF CUBISM 

Author SASIKORN KAMOLRATTANAKUL 
Degree MASTER OF EDUCATION 
Academic Year 2019 
Thesis Advisor Dr. Atipat Vijitsatitrat  

  
The purposes of this study were to develop art skills by using learning activities from the 

creative concept of Cubism and compared the results of learning achievement before and after learning 
through visual art learning activities involving fundamental visual elements by using the creative concept of 
Cubism. The sample consisted of 32 fifth-grade students at primary school in the second semester of the 
2019 academic year at Watdansamrong School in Samut Prakan Primary Education Service Area, Office 
One. The study was implemented in the second semester of the 2019academic year. The classes were once 
a week and each lasted 60 minutes for a total of six weeks. The research instruments included visual 
elements and teaching materials for creative concepts on Cubism for fifth-grade primary school students, 
exercises and art learning achievement tests on the fundamentals of the visual arts (fundamental visual 
elements). The results of the study were as follows: (1) in accordance with the art work exercises evaluation, 
the visual elements teaching activity or the fundamental visual elements of the creative concept of Cubism 
possessed an exceptional mean which clearly indicated that the fifth-grade primary school students 
positively developed drawing skills and consecutively created art works; (2) the quality of learning activit ies 
for studying the arts learning achievement of fifth-grade primary school students using the creative concept 
of Cubism evaluated by experts had the highest mean (x= 4.59). Furthermore, learning achievement after 
using the creative concept of Cubism was higher than before using the concept with a statistical significance 
of .05. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ความหมายลึกซึง้ไม่เพียงพอต่อความรูสึ้กท่ีแทจ้ริง จึงมีค าว่าสุนทรียะ หรือสนุทรียภาพ

มาใชเ้พื่อใหเ้กิดความหมายท่ีกวา้งขึน้ นั่นหมายถึงความรูสึ้กถึงคุณค่าถึงส่ิงท่ีงาม เช่นความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยของเสียง ท่วงท านอง ถ้อยค าท่ีไพเราะ เป็นตน้ สนุทรียศาสตรจ์ึงเป็นศาสตรท่ี์ว่า
ดว้ยความนิยมความงามดว้ย กล่าวคือความนิยมความงามเป็นเร่ืองของมนุษยท่ี์มีความรูสึ้กพึง
พอใจจึงไม่สามารถสรุปรวมไดว้่าทุกคนจะสามารถรูสึ้กพึงพอใจในแบบเดียวกันได ้ความรูสึ้กถึง
ความงามจึงเป็นไปตามอุปนิสยั สภาพแวดลอ้ม การเรียนรู ้และการรบัรูข้องแต่ละบุคคล มนษุยม์ี
เครื่องมือในการรบัรูใ้นหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย เครื่องมือเหล่านัน้ถกูเรียกว่า
ประสาทสัมผสั ซึ่งประสาทสัมผัสท่ีรบัรูไ้ดถ้ึงคุณค่าทางสุนทรียะไดดี้ท่ีสุดหน่ึงในนั้นคือ “ตา” เป็น
ประสาทสัมผัสแรกท่ีท าใหส้ัมผัสถึงภาพ เห็นส่ิงท่ีปรากฏทั่วไป และเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดผล
งานทางศิลปะ ดา้นทศันศิลป์ (Visual Art) 

ทัศนศิลป์ (Visual Art) เป็นสาขาวิชาท่ีว่าด้วยเรื่องของสุนทรียศาสตร ์และการพัฒนา
ความคิดสรา้งสรรคน์ับว่าเป็นภาษาสากลท่ีทุกคนสามารถเขา้ใจได้ตรงกันในทางการส่ือสาร การ
ส่ือความหมาย และสาระของศิลปะยังมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง ท าใหผู้เ้รียนจ าเป็นตอ้งมี
พืน้ความรูใ้นสาระเบือ้งตน้ ความเขา้ใจในเร่ืองของทศันธาต ุองคป์ระกอบศิลป์ ก็เป็นองคป์ระกอบ
พื ้นฐานในการเรียนรู้ศิลปะ และสรา้งผลงานท่ีมีคุณค่า ดัง ท่ีเด่นพงษ์ วงศาโรจน์ กล่าวว่า
ส่วนประกอบทางทัศนศิลป์(Visual Element) ว่าหมายถึงการประกอบกันของ จุด เสน้ สี แสงเงา 
พืน้ผิว ขนาด ทิศทาง หรือต าแหน่ง ท่ีน ามาประสานกนั ทัง้แบบสัมพันธ์ หรือขัดแยง้ทางโครงสรา้ง
โดยรวมของผลงาน ท าใหเ้กิดเป็นคณุค่า และความสมบูรณ ์(วิรุณ  ตัง้เจริญ, 2545)  

ภาพลกัษณ(์Image) หมายถึงส่ิงท่ีเรามองเห็น ภาพท่ีมองเห็นในชีวิตประจ าวัน เป็นการ
มองเห็นท่ีมนุษย์ได้รับรูจ้นเกิดความเคยชิน แต่หากการรับรูน้ั้นเป็นการมองโดยวิธีการสั งเกต ุ 
ก็สามารถเรียนรูไ้ด้ว่าส่ิงเหล่านั้นมีรูปร่าง รูปทรง สี หรือพืน้ผิวประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็น
ภาพลักษณ์ ในทางทัศนศิลป์ส่วนประกอบนับเป็นพืน้ฐานส าคัญในการจัดการใหเ้กิดเป็นภาพท่ี
สมบูรณ ์และมีคุณค่า ส่วนประกอบจึงถกูเรียกว่า ทัศนธาต ุเมื่อเขา้ใจในส่วนประกอบแลว้นั้นก็จะ
เกิดการน าส่วนประกอบต่างๆ มาจัดวางรวมกันอย่างสรา้งสรรค์ตามรสนิยมส่วนบุคคล เพื่อ
สรา้งสรรค์เป็นผลงานใหม่ท่ีน่าสนใจ และสะท้อนมุมมองได้อย่างหลากหลาย ทัศนธาตุจึงเป็น
พืน้ฐานส าคญัในการเรียนการสอนศิลปะเพื่อพฒันาต่อยอดความคิดสรา้งสรรคต่์อไป 
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จากขา้งตน้ทัศนธาตุ เป็นส่วนประกอบพืน้ฐานท่ีส าคัญในการเรียนการสอนศิลปะ การ
น าไปใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานทางด้านศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า “ทัศน
ธาตุเป็นพื ้นฐานในการพัฒนาเป็นผลงานได้ และหากไม่ทราบถึงทัศนธาตุพืน้ฐานจะสามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานไดห้รือไม่” จากขอ้ความดังกล่าว ทัศนธาต ุ(Visual Elements) คือส่วนประกอบ
พืน้ฐานในการท างานศิลปะ เป็นการน าส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะมารวม หรือสมัพนัธ์
กัน สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานไดห้ลากหลายรูปแบบ อีกทัง้สรา้งอารมณ์ความรูสึ้กท่ีแตกต่างกัน
ใหแ้ก่ผูช้ม (ธีรพงศ ์ โพธิราช, 2554) อนัประกอบไปดว้ย “จดุ”ส่วนประกอบแรกท่ีเรียกไดว้่าเป็นตน้
ก าเนิดของส่วนประกอบอื่น ๆ ต่อไป กล่าวคือเมื่อน าจดุมาวางเรียงต่อกนัก็จะเกิดเป็นเสน้ การน า
จุดมาเรียงต่อกันเป็นทางยาวไปตามทิศทางทั้งทางตรง และทางโค้งยังเป็นแนวทางในการใช้
ส่ือสารอารมณค์วามรูสึ้กไดอ้ีกดว้ย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการน าไปใชป้ระกอบกบัทศันธาตอุื่น เช่น การน า
เส้นโค้งหงายไปวาดภาพปากในใบหน้าการต์ูน ก็สามารถส่ือสารได้ว่าตัวการต์ูนก าลังยิ ้ม มี
ความสุข อารมณ์ดี เป็นต้น หากน าเสน้มาประกอบกันก็จะเกิดเป็นรูปร่าง ก็เท่ากับการน าจุดมา
เรียงต่อกนัอย่างเหมาะสมไปในทิศทางต่าง ๆ อย่างหลากหลายมาบรรจบท่ีจดุเริ่มตน้ก็จะเกิดเป็น
รูปร่างเช่นกัน เพียงแต่ต่อยอดใหจุ้ดเป็นเสน้ และน าเสน้มาประกอบกันกระทั่งเป็นรูปร่าง รวมทั้ง
การน าจดุมาวางใหส้รา้งสรรคจ์นมีลกัษณะเป็นพืน้ผิว เพื่อการท าความเขา้ใจไดอ้ย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน และเพียงเพิ่มเส้นให้สามารถรบัรูไ้ดถ้ึงความตืน้ ความลึก ความหนา ความบาง เป็นตน้ ใน
ลกัษณะสามมิติก็จะเรียกว่ารูปทรง แต่หากไม่มีความรูพ้ืน้ฐานในเร่ืองทศันศิลป์อย่างสิน้เชิงก็ยงัคง
สามารถสรา้งสรรค์ผลงานได้ เพียงขาดการส่ือสารด้านอารมณ์ความรูสึ้ก หรือสุนทรียะต่างๆ 
นั่นเอง ดังท่ีกล่าวก่อนนีว้่าเสน้นั้นสามารถส่ือสารอารมณ์ความรูสึ้กได ้หากไม่มีพืน้ฐานเร่ืองนีจ้ะ
สรา้งผลงานท่ีส่ือความหมายไดอ้ย่างไร ในปัจจบุนัวิชาเรียนทศันศิลป์ไม่ถกูใหค้วามส าคญัเท่าวิชา
หลัก จึงถูกเขา้ใจไปว่าเป็นวิชาท่ีสั่งงานใหผู้เ้รียนเขา้มานั่งวาดรูปเท่านั้น จึงเป็นปัญหาว่าผูเ้รียน
ขาดพืน้ฐานงานศิลปะท่ีควรจะรู ้และยากท่ีจะพัฒนาทักษะความคิดสรา้งสรรค์ของผูเ้รียน ดังวิ
รตัน ์พิชญไพบูลย ์กล่าวถึง ศิลปินชื่อกอ้งโลก “Vincent Van Gogh” ในด้านการแสดงออกทาง
ศิลปะ ว่า Van Gogh มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างรุนแรง เพราะไม่ไดร้บัการอบรม ปลูกฝัง 
และส่งเสริมดา้นการแสดงออกทางศิลปะตามหลักการท่ีถูกตอ้งในช่วงวยัเด็ก ในท่ีสดุก็ฆ่าตัวตาย 
เช่นนัน้จึงควรปลกูฝังหลกัการพืน้ฐานทางศิลปะแก่เด็กอย่างถกูตอ้ง (วิรตัน ์ พิชญไพบูลย,์ 2524)  

จากปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ท่ีพบในหลายๆด้าน ตั้งแต่ปัญหา
หลักสูตรท่ีมีการก าหนดโครงสรา้งให้ในแต่ละระดับมีเนือ้หาใกลเ้คียงกันท าใหก้ิจกรรมท่ีครูจัดมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยกนัจนท าใหเ้ด็กเกิดความเบื่อหน่าย ปัญหาดา้นผูบ้ริหารท่ีไม่เขา้ใจ และมองขา้ม
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ความส าคัญของวิชาศิลปะ ส่งผลใหข้าดการส่งเสริมปัจจัยส าคัญท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้และบริหาร
จัดการอัตราก าลังครูศิลปะท่ีไม่มีวุฒิ โดยตรง ปัญหาในด้านครูผู้สอน ครูส่วนมากในระดับ
ประถมศึกษาตอ้งรบัผิดชอบในหลายวิชา ขาดความเขา้ใจในการน าไปถ่ายทอด และจดักิจกรรมได้
ท่ีไม่เหมาะสมกับเด็กส่งผลใหเ้ด็กไม่กลา้คิด ไม่กลา้แสดงออกในทางสรา้งสรรค ์และปัญหาด้าน
ผู้เรียนท่ีมีข้อจ ากัดหลายข้อ เช่น เด็กมีปัญหาด้านความไม่พร้อมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีฐานะยากจน ขาดความรูแ้ละการใชว้สัดอุุปกรณอ์ย่างผิดวิธี ปัญหาการควบคุม
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมไม่ได ้ขาดความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐาน เป็นต้น (วุฒิ  วัฒนสิน, 2535) 
จากปัญหาดังกล่าวขา้งตน้เป็นปัญหาท่ีท าใหก้ารจัดการเรียนการสอนไม่เกิดประโยชนก์ับผูเ้รียน 
อาจท าใหเ้กิดความเบื่อหน่าย ขาดการพฒันาความคิด การแสดงออกอย่างสรา้งสรรค ์อีกทัง้ยงัไม่
เห็นความส าคัญในการเรียนศิลปะ และยังคงเป็นปัญหาเร่ือยมา ปัจจบุันจะเห็นไดว้่าศิลปะไดร้บั
การยอมรบั และความนิยมเป็นอย่างมาก หลาย ๆ ประเทศมีการพฒันา และต่ืนตวัในการตระหนัก
ถึงความส าคัญของแนวทางการพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรูห้น่ึงท่ีมี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ ของชีวิต เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศกัยภาพ จึงตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษา พฒันาแนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อแกไ้ข
ปัญหาคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผูส้อนจะตอ้งมีการพัฒนาตนเอง และ
แนวทางการสอนใหม่ ๆ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการกระหายใคร่รูป้ระกอบกับส่ือประกอบในการ
ถ่ายทอดเพื่อใหก้ารด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูว้ิจัยคาดว่าหากน า
กิจกรรมการสอน หรือส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา
ศิลปะ จะสามารถท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ศิลปะ และมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปะสงูขึน้ตามไปดว้ย 

ศิลปะแบบคิวบิสม์ (Cubism) เป็นศิลปะสมัยใหม่  (Modern Age) ท่ีมีลักษณะการ
สรา้งสรรคผ์ลงานโดยการน าเอาเสน้ รูปร่าง รูปทรง สี หรือการใชพ้ืน้ผิวง่าย ๆ มาประกอบกนั ซึ่ง
อาจไม่มีรูปรา่งรูปทรงเหมือนเป็นรูปธรรมชาติจริง แต่ก็สอดรบัและคงเนือ้หาของภาพไวใ้หเ้ขา้ใจได ้
ซึ่งผู้วิจัยสังเกตุว่าศิลปะในลักษณะนีม้ีลักษณะใกล้เคียงกับการน าทัศนธาตุมาประกอบกันแต่
ยงัคงเสน่หข์องภาพท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัของศิลปะแบบคิวบิสม ์โดยศิลปินท่ีมีชื่อเสียงหลายท่าน
ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศก็น าเอาแนวคิดศิลปะแบบคิวบิสมม์าใชไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางดา้นศิลปะของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ซึ่งผูเ้รียนสามารถฝึกทักษะการรบัรู ้
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ทางศิลปะได้อย่างเป็นรูปธรรม และเขา้ใจในทัศนธาตุพืน้ฐานได้ ควบคู่ไปกับแนวทางการสอน 
ใหม่ ๆ ท่ีมีการพฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนตามแนวการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางดา้นศิลปะ โดยใชก้ิจกรรมการสอนจากแนวคิดการสรา้งสรรค์

แบบคิวบิสม ์
2. เพ่ือการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน และหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการสอนเร่ือง

พืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) จากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใช้ในการทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวดัด่านส าโรง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ 
เขต 1 จ านวน 5 หอ้งเรียน รวมจ านวนนกัเรียน 167 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/5 ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2562โรงเรียนวัดด่านส าโรง ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 หอ้งเรียน จ านวน 32 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)  

3. ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่  
3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กิจกรรมการสอนเร่ืองพืน้ฐานทศันศิลป์ (ทัศนธาตพุืน้ฐาน) จาก

การศึกษาผลงานของศิลปิน 
3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

3.2.1 ทักษะทางด้านศิลปะ โดยใชก้ิจกรรมการสอนจากแนวคิดการสรา้งสรรค์
แบบคิวบิสม ์

3.2.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ เร่ืองพืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตพืุน้ฐาน) 
4. เนื ้อหาท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งนี ้เป็นเนื้อหาวิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่องพื ้นฐาน

ทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) ส าหรบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  
5. ระยะเวลาในการท าการวิจยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใชเ้วลาในการทดลอง 6 

สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทัง้หมด 6 คาบเรียน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. กิจกรรมการสอน  หมายถึง กิจกรรมท่ีใช้จัดการเรียนการสอนโดยมีแนวคิดการ

สรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์โดยใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติั 4 กิจกรรม ดงันี ้
กิจกรรมที่ 1 “ทบัซอ้นซ่อนมิติ”  
กิจกรรมที่ 2 “รูปรา่งมหศัจรรย”์  
กิจกรรมที่ 3 “เลียนแบบศิลปิน” 
กิจกรรมที่ 4 “ชื่อ รูเ้ขา..รูเ้รา.. ศิลปินเด่ียว” 

2. แนวคิดการสร้างสรรค์แบบคิวบิสม์ หมายถึง ขั้นตอนการสรา้งสรรค์ผลงาน 
กระบวนการถ่ายทอดผลงานของศิลปินผู้สรา้งสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบคิวบิสม์ (Cubism) 
ไดแ้ก่ 

2.1 พาโบล ปิกสัโซ (Pablo Picasso) 
2.2 ฌอรฌ์ บรกั (George Braque) 
2.3 ปอล เซซาน (Paul Cezanne)     
2.4 ควน กรีส ์(Juan Gris) 
2.5 อองรี โลรองส ์(Henri Laurens) 

3. ทักษะทางศิลปะ ผลงานทางศิลปะท่ีไดจ้ากความสามารถในการท ากิจกรรมโดยใช้
แนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์
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4. ผลสัมฤทธ์ิทางด้านศิลปะ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน
วิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ประเมินจากผลงานทางดา้นศิลปะ และการทดสอบจากแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองทศันธาต ุแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

5. ทัศนธาตุ หมายถึงส่วนประกอบของศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น า้หนัก
อ่อน-แก่ สี บริเวณว่างและพืน้ผิว สามารถน าส่วนประกอบต่างๆ มาสรา้งสรรคผ์ลงานได้อย่าง
หลากหลาย และใหอ้ารมณค์วามรูสึ้กท่ีแตกต่างกนั เป็นเนือ้หาในรายวิชาศิลปะ สาระทศันศิลป์ 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ทกัษะทางดา้นศิลปะ โดยใชก้ิจกรรมการสอนจากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์

อยู่ในระดบัดี 
2. ผลสมัฤทธิ์ทางดา้นศิลปะ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชก้ิจกรรมการสอน

จากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  7 

บทท่ี 2  
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี ้
1. เอกสารท่ีเกี่ยวเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
2. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีการรบัรู ้ 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีศิลปะแบบคิวบิสม ์(Cubism) 
4. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งเร่ืองทศันธาต ุ(Visual Element) 
5. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการหาประสิทธิภาพของส่ือ 
6. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
7. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

7.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
7.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐานพทุธศักราช 2551  

1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1 ทศันศิลป์  
มาตรฐาน ศ 1.1 สรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์

วิเคราะหว์ิพากษ์วิจารณค์ณุค่างานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรูสึ้กความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
ชื่นชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาวนั 

1.2 คุณภาพผู้เรียน 
จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

รูแ้ละเขา้ใจการใชท้ัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว สี แสงเงา มีทักษะพืน้ฐานใน
การใชว้ัสดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ ์ความรูสึ้ก สามารถใชห้ลักการจัดขนาด สัดส่วน 
ความสมดุล น า้หนัก แสงเงา ตลอดจนการใชสี้คู่ตรงขา้มท่ีเหมาะสมในการสรา้งงานทัศนศิลป์ 2 
มิติ 3 มิติ เช่น งานส่ือผสม งานวาดภาพระบายสี งานป้ัน งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถสรา้ง
แผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ท่ีสรา้งสรรคด์ว้ย
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการท่ีแตกต่างกัน เขา้ใจปัญหาในการจัดองคป์ระกอบศิลป์ หลักการลด และ
เพิ่มในงานป้ัน การส่ือความหมายในงานทศันศิลป์ของตน รูว้ิธีการปรบัปรุงงานใหดี้ขึน้ ตลอดจน รู ้
และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2553) 

1.3 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎกีารรับรู้  
2.1 ทฤษฎีการรับรู้ 

การรบัรูเ้ป็นพืน้ฐานการเรียนรูท่ี้ส าคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรม  
ใด ๆ จะขึน้อยู่กบัการรบัรูจ้ากสภาพแวดลอ้ม  ของตน และความสามารถในการแปลความหมาย
ของสภาพนั้น ๆ ดังนั้น การเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพจึงขึน้อยู่กับปัจจัยการรับรู ้ และส่ิงเรา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งปัจจัยการรบัรูป้ระกอบด้วยประสาทสัมผัส และปัจจัยทางจิต คือความรูเ้ดิม 
ความตอ้งการ และเจตคติ เป็นตน้ การรบัรูจ้ะประกอบดว้ยกระบวนการสามดา้น คือการรบัสัมผัส 
การแปลความหมาย และอารมณ ์

การรับรู ้ (Perception) หมายถึงกระบวนการการตระหนักรู ้ในเหตุการณ์  หรือ
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ จากการรับรูส้ัมผัสของอวัยวะทั้ง 5 ผ่านการเรียนรู ้ประสบการณ ์
อารมณค์วามรูสึ้ก แรงจงูใจ เป็นตน้ (รจัรี  นพเกต,ุ 2539)  

การรบัรู ้หมายถึง การแปลความหมาย การตีความต่อส่ิงเรา้ของอวยัวะรบัสมัผสัดา้น
ใดด้านหน่ึง หรือทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ตา หู ผิวหนัง จมูก และลิน้ จากการตีความหมายร่วมกับ
ประสบการณเ์ดิม (กมลรตัน ์ หลา้สวุงษ์, 2528)  

การรับรู ้หมายถึง การรูสึ้กสัมผัสท่ีได้รับการตีความให้เกิดความหมายแล้ว เช่น
ในขณะนี ้เราอยู่ในภาวการณ์รูสึ้ก (Conscious) คือเมื่อลืมตาต่ืนอยู่ในทันใดนั้น เรารูสึ้กได้ยิน
เสียงดังปังมาแต่ไกล นั่นคือการรูสึ้กสัมผัส (Sensation) แต่ไม่รูค้วามหมาย ไม่รูว้่าเป็นเสียงอะไร 
เราจึงยังไม่เกิดการรบัรู ้แต่ครูต่่อมามีคนบอกว่าเป็นเสียงของยางรถยนตร์ะเบิด เราจึงเกิดการรบัรู ้
ความหมายของการรูสึ้กสมัผสันัน้ ดงันีเ้รียกว่าเราเกิดการรบัรู ้ดงัภาพประกอบ 2 
 

 

ภาพประกอบ 2 แผนภมูิการรบัรูข้องคน 

ท่ีมา : วิวฒัน ์ รูปสงู (2555)  
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การรับรูจ้ะเกิดขึน้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับส่ิงท่ีมีอิทธิพล หรือปัจจัยในการรับรู ้
ได้แก่ ลักษณะของผู้รบัรู ้ลักษณะของส่ิงเรา้ เมื่อมีส่ิงเรา้เป็นตัวก าหนดให้เกิดการเรียนรูไ้ด้นั้น
จะตอ้งมีการรบัรูเ้กิดขึน้ก่อน เพราะการรบัรู ้เป็นหนทางท่ีน าไปสู่การแปลความหมายท่ีเขา้ใจกนัได ้
ซึ่งหมายถึงการรบัรูเ้ป็นพืน้ฐานของการเรียนรู ้ถา้ไม่มีการรบัรูเ้กิดขึน้ การเรียนรูย้่อมเกิดขึน้ไม่ได ้
การรบัรูจ้ึงเป็นองคป์ระกอบส าคัญ ท่ีท าใหเ้กิดความคิดรวบยอด ทัศนคติของมนษุย ์อันเป็นส่วน
ส าคญัยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน (วชิระ  ขินหนองจอก, 2552)  

2.2 การรับรู้ 
การรบัรูข้องมนุษยเ์กิดขึน้ตัง้แต่ก าเนิด เรียกว่า “สัญชาตญาณ” เป็นพฤติกรรมทาง

ธรรมชาติท่ีไม่ไดม้ีการเรียนรูม้าก่อน เช่น เมื่อมือไปสัมผสัของรอ้น ก็จะชักมือออก หรือเมื่อมีวัตถุ
พุ่งเขา้ตา ก็จะกระพริบตา เป็นตน้ การรบัรูใ้นลกัษณะสญัชาตญาณนีเ้ป็นพฤติกรรมท่ีท าใหต้นเอง
รอดพน้จากอันตราย โดยการรบัรูข้องมนุษยท่ี์มีต่อธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มต่างกันไปเกิดจาก
การรบัรูจ้ากประสาทสมัผสั จนเกิดการเรียนรู ้และสามารถวิเคราะห ์จ าแนก และแยกแยะไดอ้ย่าง
ชดัเจน เพื่อถ่ายทอดผ่านทางกระบวนการเรียนรูแ้ละอบรมสั่งสอน (สุชาติ เถาทอง และคนอื่น ๆ, 
ม.ป.ป.)  

การรบัรูข้องมนษุยส์ามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงันี ้
1. การรบัรูท้างการมองเห็น การรบัรูท้างการมองเห็น เกิดจากการรบัรูผ่้านจักษุ

สัมผัส ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับการรบัรูผ่้านประสาทสัมผัสด้านอื่น ๆ โดยใช้ตาเป็น
อวยัวะรบัภาพ และแปลความหมายของภาพโดยใชส้มอง สามารถแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ ดงันี  ้

1.1 การมอง (Looking) เป็นพฤติกรรมท่ีกระท าโดยไม่ไดต้ัง้ใจ แต่เป็นไปเพื่อ
บรรลวุตัถปุระสงคบ์างอย่าง เช่น เมื่อตอ้งการขา้มถนน มนษุยจ์ะมองดใูหแ้น่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านจึง
เดินขา้ม ไม่ไดใ้ส่ใจขอ้มูลรายละเอียดของรถนอกจากรูว้่ามีรถผ่าน เพราะวัตถุประสงคคื์อตอ้งการ
ขา้มถนนไปฝ่ังตรงขา้ม 

1.2 การเห็น (Seeing) เป็นกระบวนการรับรูผ่้านประสาทสัมผัสทางตา มี
กระบวนการเก็บข้อมูลท่ีไม่มีรายละเอียดมากนักเป็นไปตามระดับการเห็น  กระทั่งเห็นสัมพันธ์
เชื่อมโยงกนัในการศึกษาเกี่ยวกบัศิลปะการมองเห็น อาจเร่ิมจากการมองภาพรวมก่อนจึงมองแบบ
จ าแนก และแยกแยะหาองค์ประกอบ เช่นความสมดุล ความเป็นเอกภาพของผลงานนั้น 
รายละเอียดของภาพ เสน้ สี รูปทรง เป็นตน้ มีความสัมพันธเ์ชื่อมโยงกันขององคป์ระกอบต่างๆท่ี
ปรากฏในภาพ 
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2. ทฤษฎีการเห็น (Visual Theory) การรบัรูก้ารเห็นของมนุษย ์เป็นกระบวนการ
ทางธรรมชาติ สมัพนัธ์กบัประสบการณข์องแต่ละบุคคลท าใหเ้กิดการรบัรูภ้าพท่ีปรากฎในลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกนั ดงัทฤษฎีการมองเห็น 4 หลกัการ ดงันี ้  

2.1 การเห็นรูป และพื ้น (Figure and Ground) เมื่อมองเห็นวัตถุ มนุษย์
สามารถรบัรูท้ั้งรูป และพืน้ไดพ้รอ้มกัน โดยรูปทรงมีความเด่นชัด และลดความเด่นของส่วนพืน้ 
เพื่อใหส้ามารถระบุไดง้่ายว่าส่ิงใดเป็นรูป ส่ิงใดเป็นพืน้ 

2.2 การเห็นแสง และเงา (Light and Shadow) การรบัรู ้หรือมองเห็นวัตถุท่ี
ตัง้อยู่บริเวณท่ีมีแสงสว่างส่องเขา้มา บริเวณไม่มีแสงส่องกระทบก็จะเกิดความเขม้ แต่หากมีแสง
สว่างความเข้มของแสงและเงาจึงลดน้อยลง ดังนั้นแสง และเงาจึงมีคุณค่า และมีอิทธิพลต่อ
รูปทรงของวตัถ ุ

2.3 การเห็นความเคล่ือนไหว (Motion) การรบัรู ้หรือการมองเห็นวตัถท่ีุมีการ
เคล่ือนไหวในลักษณะท่ีรวดเร็ว เชื่องชา้ หรือตัวเรามีการเคล่ือนไหว วัตถุท่ีเรามองเห็นก็จะเห็น
ขนาด และรูปทรงท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามมมุมองหรือทิศทางท่ีเราเคล่ือนไหว 

2.4 การเห็นต าแหน่ง และสดัส่วน (Position and Proportion) ) การรบัรู ้หรือ
การมองเห็นวัตถตุามระยะห่างของการมอง คือถา้วตัถอุยู่ใกลก้็สามารถรบัรูไ้ดช้ัดเจน แต่หากวตัถุ
อยู่ไกลรายละเอียดภาพก็จะไม่ชัดเจน ต าแหน่ง และสัดส่วนของวตัถยุังมีความเกี่ยวขอ้ง ใกล้-ไกล 
ความชัดเจน-พล่ามัว ซึ่งสัมพันธ์ระหว่างตัวเรา และวัตถุ ในการสรา้งสรรค์ผลงานจึงตอ้งมีการ
ก าหนดมิติ  และระยะภาพเพื่อให้สามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างสมจริง (สชุาติ เถาทอง และคนอื่น ๆ, 
ม.ป.ป.) 

มนุษย์สามารถรับรู ้ได้ทางสายตา การรับรู ้ทางสายตานั้นมีผลโดยตรงกับ
ความคิด นั่นหมายถึงการรบัรู ้และเข้าใจในงานทัศนศิลป์ ทั้งทางด้านคุณค่า ความงาม ความ
ซาบซึง้ รวมทัง้ความหมายท่ีแฝงอยู่ ดังภาพประกอบ 2 การรบัรูท้างสายตาของมนุษย ์ของ เด่น
พงษ์ วงศาโรจน ์ซึ่งมีกระบวนส าคญั 3 ขัน้ตอน 
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การรบัรู ้

 
 

การแยกแยะ 
 
 

การสรุป 
 

ภาพประกอบ 3 การรบัรูท้างสายตา (Visual Perception) 

ท่ีมา : วิรุณ  ตัง้เจริญ (2545) 

กระบวนการรับรู ้ทางสายตา เริ่มจากการท่ีมนุษย์รับรูผ่้านการมองเห็น 
แยกแยะข้อมูลท่ีส าคัญเป็นเรื่องของสี การเคล่ือนไหว ขนาด  พืน้ผิว ระยะทาง หรืออื่น ๆ ก่อน
น าเขา้สู่สมองเพื่อแปลความหมายและสรุปในส่ิงท่ีสนใจมอง 

การเกิดการรบัรู ้ส่งผลให้เกิดสุนทรียภาพน าไปสู่การพัฒนาผลงานศิลปะ 
และการชื่นชมทัง้ในฐานะของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน และผูช้ื่นชม พิจารณาการรบัรูไ้ด ้3 ดา้น คือ การ
รบัรู ้(Perception) เกี่ยวขอ้งกับบริบทและส่ิงแวดลอ้ม ปัญญาและความรู ้ศักยภาพและการรบัรู ้
และรสนิยมเฉพาะบุคคล ด้านต่อมาคือ ส่ือดลใจ (Inspiration) เกี่ยวข้องกับ สรรพส่ิงและ
สภาพแวดล้อม สภาพการณ์และเหตุการณ์ รวมทั้งปรากฏการณ์นามธรรม ด้านสุดท้าย ด้าน
ความคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) เกี่ยวขอ้งกับปัจเจกบุคคล ภูมิปัญญา และกลทักษะ ซึ่งหากเรา
เกิดการรบัรูท้างนามธรรม และรูปธรรม เราก็จะสรา้งภาพในความคิดและสมองให้ตีความ และ
สามารถน าเสนอเป็นผลงานศิลปะ ในกลไกของสมองสามารถสรา้ง และปรบัภาพไดห้ลายรูปแบบ 
เช่น จินตภาพ สญัลกัษณะ แบบอารมณ ์เชิงวิทยาศาสตร ์เป็นตน้ 

เมื่ อการรับ รู ้ถูกการพัฒนาจิตส านึกทางสุนทรียศาสตร์ ซึ่ ง เป็นหน่ึง
กระบวนการพฒันาความรูสึ้ก จนเขา้สู่กระบวนการพฒันาความรูส้มัผสั (Sensibility) ทางดา้นการ
มองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การรบัรส ย่อมส่งผลต่อการรบัรูร้วม (Holistic Sensibility) และมี 
นยัยะในการสรา้งสรรคศิ์ลปะ (วิรุณ  ตัง้เจริญ, 2545)  
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3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎศีิลปะแบบคิวบสิม ์(Cubism) 
3.1 แนวคิดและจุดเร่ิมต้น 

ศิลปะแบบคิวบิสม ์(Cubism) นับเป็นวิวัฒนาการครัง้ส าคัญของวงการศิลปะ โดย
ศิลปิน ไดแ้ก่ ฌอรฌ์ บรกั และปาโบล ปีกสัโซ ทัง้สองต่างมีจดุเร่ิมตน้แรงบนัดาลใจจากผลงานของ
ปอล เซซาน ท่ีคิดว่า "โครงสรา้งเรขาคณิตเป็นรากฐานของรูปทรงธรรมชาติทัง้มวล" และหากเขา้ใจ
รูปทรงของโลกภายนอก และโครงสรา้งตามความเป็นจริงแลว้ จงมองดูรูปเหล่านั้นใหเ้ป็นเหล่ียม
เป็นลกูบาศกง์่าย ๆ ศิลปินทัง้สองเนน้คุณค่าทางปริมาตรของวตัถกุบัอากาศซึ่งมีความสมัพนัธก์ัน
มากมายในภาพ เริ่มทดลองน าเสนอโดยการถ่ายทอดใหเ้ป็นรูปเหล่ียมอย่างง่าย อีกทัง้ยังปฏิเสธ
หลักการของลทัธิประทบัใจซึ่งละเลยความส าคัญของรูปทรงและมวลปริมาตร โดยบรกั และปีกัส
โซต่างเร่ิมศึกษาในรายละเอียดของส่ิงท่ีตอ้งการจะสรา้งสรรค ์จากการวิเคราะห ์และแยกแยะ จาก
การท าใหรู้ปทรงเหล่านั้นกลายเป็นชิน้เล็ก ชิน้น้อย แยกส่วน ไม่ปะติดปะต่อกัน จากนั้นมีน ามา
สงัเคราะหป์ระกอบใหม่ จดัวางใหรู้ปทรงมีการทบัซอ้น ปิดบัง หรือเหล่ือมล า้กนั โดยมีจุดประสงค์
ส าคัญในเร่ืองการสรา้งความงามท่ีเกิดจากมวลปริมาตรเป็นเป้าหมายสูงสุด ท าให้รูปดูง่ายกว่า
รูปทรง หรือสภาวะท่ีแทจ้ริงของวตัถ ุ(ศภุชยั  สิงหย์ะบุศย,์ 2557)  

โดยศิลปะแบบคิวบิสม ์นั้นมีท่ีมามาจากการท่ีฌอรฌ์ บรกั ไดส่้งผลงานของเขาเขา้
ร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปะท่ีหอศิลป์ Salon des Artistes Indépendants กรุงปารีส แต่ถูก
ปฏิเสธห้ามแสดงงาน และให้น าผลงานออกจากพืน้ท่ีนิทรรศการทัง้หมด โดยมีการแสดงความ
คิดเห็นจากนกัวิจารณเ์กี่ยวกับผลงานของบรกัว่า เป็นการสรา้งส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ขนาดเล็กทัง้สิน้ 
และเป็นผลงานท่ีทุกอย่างถูกตัดทอนออกไปไม่เห็นความส าคัญของรูปทรง รูปทรงเป็นเพียงส่ิง
ดึงดูดผูช้มใหส้นใจในภาพเพียงเท่านั้น (นีล  ค็อกซ,์ 2557) ไม่ว่าจะเป็นบา้นเรือน อาคาร รูปร่าง
ของส่ิงต่าง ๆ โดยบรกัท าใหเ้กิดรูปทรงเรขาคณิตด้วยการตัดทอน และน าไปสู่รูปทรงแบบเหล่ียม
ลกูบาศก ์ 

ศิลปะในลัทธิคิวบิสม์มีความหลากหลาย เป็นธรรมชาติ มีความริเริ่มสรา้งสรรค ์จึง
ตอ้งมีกระบวนการการท าความเขา้ใจในลัทธินีจ้ากมุมมองใหม่ ๆ นอกจากการพิจารณาเพียงส่ิงท่ี
ตามองเพียงภาพเขียนท่ีเกิดจาก “ลูกบาศกข์นาดเล็ก ๆ” (นีล  ค็อกซ,์ 2557) โดยแรกเร่ิมนั้นปิกัส
โซเริ่มท างานในแบบคิวบิสมร์่วมกับบรกั และไดเ้ปิดเผยว่า "ตอนท่ีเร่ิมเขียนภาพในแนวทางนีน้ั้น 
พวกเขาไม่ไดต้ัง้ใจจะสรา้งรูปส่ีเหล่ียม แต่เพียงแต่ตอ้งการแสดงความคิดพวกเขาออกมาเท่านั้น" 
และในการท่ีจะแสดงออกใหต้รงกับความคิดของทัง้สอง ก็จ  าเป็นตอ้งท าการคน้หาโครงสรา้งใหม่ 
และตอ้งเปล่ียนแนวศิลปะไปในทางตรงกนัขา้มกบัศิลปะแบบอิมเพลสชั่นนิสม ์ดว้ยเหตดุงันี ้เขาจึง
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ต้องละเลยเรื่องสี และพื ้นผิวสัมผัสเพื่อหันไปค้นหาเรื่องโครงสร้างซึ่งจะเป็นพื ้นฐานของ
องคป์ระกอบ โดยจดัระเบียบเสียใหม่ (ก าจร  สนุพงษ์ศรี, 2554)  

3.2 มุมมองเทคนิคและรูปแบบ 
ศิลปะแบบคิวบิสมน์บัเป็นความเคล่ือนไหวที่มีแนวคิด และหลกัการท่ีมีศิลปินจ านวน

มากน ามาใช้ในการพัฒนาต่อยอดการสรา้งสรรค์ผลงานจนส่งผลกระทบในการพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงแก่ศิลปะตะวนัตกเป็นอย่างมาก นบัเป็นการยากแก่การจ ากดัความใหช้ดัเจนเกี่ยวกับ
คิวบิสม์ เพราะคิวบิสมไ์ม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎี ระบบ หรือแม้แต่รูปแบบเพียงแบบเดียว หากแต่คิว
บิสม์ได้พยายามคน้ควา้จากแนวทางในทางการสรา้งสรรค์ งานศิลปะท่ีแสดงให้เห็นวัตถุ โดยให้
ความรูสึ้กว่าภาพบนผืนผ้าใบนั้นถูกสรา้งขึน้ด้วยสี มิใช่เพียงแค่การเลียนแบบวัตถุเท่านั้น ให้
สายตามองเห็นจริงแบบธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามศิลปะแบบคิวบิสมไ์ม่ใช่ศิลปะนามธรรมโดย
แทจ้ริง เพราะภาพศิลปะคิวบิสมย์ังมีการเล่าเร่ืองราว มีเนือ้หาแสดงอยู่ในภาพ คิวบิสม์ใหค้วาม
สนใจ และมุ่งไปท่ีลักษณะทางรูปทรงของวัตถุท่ีเราเห็นไดด้ว้ยทางความคิด ดังนั้นคิวบิสมจ์ึงเป็น
แนวทางท่ีพยายามเชื่อมโยงทัง้ความคิด และสายตาเขา้ดว้ยกนั (สรรเสริญ  สนัติธญะวงศ,์ 2560)  

ปีกัสโซ และบรกัไดร้บัแรงบันดาลใจในการสรา้งงานศิลปะแบบคิวบิสมจ์ากแนวคิด
ผลงานของเซซานในเร่ืองโครงสรา้ง และการไม่ลวงตา แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงท่ีอยู่เหนือประสาท
สัมผัสปกติ น าเสนอโดยใช้ลักษณะท่ีเป็นเหล่ียมมุม และปริมาตร ท าตามหลักการวิเคราะห ์
โครงสรา้ง และการแปรระนาบ และสรา้งรูปทรงท่ีเป็นเหล่ียมเป็นสันขึน้มา โดยลดระยะในช่วง
ความลึกจากโลกแห่งทิวทัศน์จริงลงมา ท าให้มวลสารทั้งหลายอัดรวมกันเหมือนภาพนูน  
จะตัดรายละเอียดความซ า้ซอ้นของวตัถจุริงออกไป เช่นภาพบา้น ภาพตน้ไมท่ี้ถูกลดรูปทรง เหลือ
เพียงเหล่ียมลูกบาศก์ หรือรูปโค้งอย่างง่าย และเทคนิคการเชื่อมต่อระหว่างรูปทรงของวัตถุกับ
พืน้ท่ีว่าง ท าใหม้ีการพัฒนาเป็นมุมมองท่ีผันเปล่ียนในหลากหลายทิศทาง เป็นลักษณะเด่นของ
ศิลปะแบบคิวบิสม ์คือภาพวัตถุท่ีมีการปรากฏขึน้จากมุมมองต่าง ๆ ท่ีอาจทับซอ้นกนัอยู่ในพืน้ท่ี
เดียวกัน หรือท่ีเรียกว่า “การปรากฏในเวลาเดียวกัน”(Simultaneity) (สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์, 
2560)  

กระบวนการสรา้งสรรคศิ์ลปะลทัธิคิวบิสมค์ านึงถึงการน าเสน้ ไดแ้ก่เสน้ตรง เสน้เฉียง 
และเสน้โคง้มาผสานกนัอย่างมีความเหมาะสมใหเ้กิดเป็นรูปทรง โดยมีการตัดทอน ย่อส่วน หรือ
เพิ่มเติมรูปร่างของวัตถุ โดยจัดวางให้มีการซ้อนกัน ทับกัน จนเกิดเป็นระดับความตืน้ลึก สรา้ง
ความสัมพันธ์ของรูปร่าง และพื ้นท่ีว่าง มีการค านึงถึงรายละเอียดส่วนย่อย และส่วนรวมไป  
พรอ้ม ๆ กัน  เพื่อเกิดความกลมกลืนเป็นภาพเดียวกัน (สมภพ  จงจิตตโ์พธา, 2544) ในเร่ืองเส้น 
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และสีก็เช่นเดียวกัน เส้นอาจกลมกลืนเข้าไปในบริเวณของสี เส้นรอบนอกของภาพคนท่ีคมชัด
อาจจะเลือนหายเขา้ไปกบัระนาบรอบตัวไดโ้ดยง่าย วิธีการท าระนาบใหเ้ชื่อมโยงกนัไปเรื่อย ๆ นั้น
จะท าโดยการเปล่ียนระดับสายตาไปดว้ยกัน จะพบกับความตืน้ลึกท่ีต่างกัน แม้จะปรากฏอยู่บน
ระนาบเดียวกนัก็ตาม 

ในช่วงลัทธิคิวบิสม์แบบสังเคราะห์ (synthetic cubism) ปิกัสโซ่และบรกัยังคงเป็น
ผูน้  าทางความคิดในลัทธินีต้ามเดิม ศิลปะคิวบิสมแ์บบสังเคราะหนี์จ้ะมีวัสดุต่าง ๆ เท่าท่ีหาไดม้า
ปะติดเข้ารวมกัน ภาพท่ีถูกประกอบกันด้วยวัสดุต่าง ๆ นีเ้รียกว่า "ภาพปะติด" หรือ “คอลลาจ 
(collage)” อาจจะใชก้ระดาษ เศษกระดาษหนังสือพิมพ ์แผ่นกระจกเงา เสน้เชือก ทราย หรือไพ่ 
การน าเอาเศษวสัดุเหล่านีม้าใส่ในภาพ บรกัมีการน าการเขียนตัวหนังสือ หรือน าหนังสือพิมพป์ะ
ติดบนผืนผ้าใบโดยจัดภาพได้อย่างอิสระ ซึ่งยุคนี้มีการใช้เส้นกับรูปเรขาคณิตมากขึน้ ได้แก่
เสน้ตรง เสน้โคง้ ไม่มีเสน้โคง้งอไม่มีระเบียบ หรือเสน้ท่ีมีความอ่อนไหว มีการจัดวางน า้หนัก ขาว 
ด า หรืออ่อน แก่ของภาพ ผลของภาพเกิดเป็นความสัมพันธ์ของช่องว่าง (Space) กับเสน้ สี และ
ความสมดุล (สมภพ  จงจิตตโ์พธา, 2544) สามารถอ าพรางความรูสึ้กท่ีว่า "โลกของภาพเขียนกับ
โลกของจิตรกรหรือผู้ดูไม่มีอะไรเกี่ยวกันเป็นคนละโลก" ซึ่งท าให้จิตรกร และผู้ชมภาพมีความ
เชื่อมโยงกนัทางความคิดมากขึน้ วสัดท่ีุเลือกมาใชนี้จ้ะยงัคงไวซ้ึ่งคณุสมบติัทางการใชส้อย เมื่อน า
วัสดุเหล่านั้นมาจัดองคป์ระกอบทางศิลปะก็จะได้คุณลักษณะใหม่ท่ีเป็นนามธรรมในรูปแบบท่ี
แปลก และแตกต่างออกไป (ก าจร  สนุพงษ์ศรี, 2554)  

3.3 จุดมุ่งหมายและการตีความ 
กระแสคิวบิสมม์ีความเชื่อว่าการแสดงออกทางศิลปะนัน้ นอกจากจะตอ้งไม่ถ่ายทอด

ตามความเป็นจริงท่ีตาเห็นแลว้ ศิลปินยังจะตอ้งกลั่นกรองรูปทรงดว้ยการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์
รูปทรงใหเ้หลือเพียงแก่นท่ีแทจ้ริง และมั่นคงแข็งแรงดว้ยปริมาตรของรูปทรงท่ีแข็งแรงอีกดว้ย ส่วน
มิติดา้นความลึกถูกท าใหป้รากฏดว้ยการใชเ้หล่ียมมุมคลา้ยเพชรท่ีถูกเจียระไน ท าใหเ้กิดเงาจาก
การทบัซอ้น และเล่นแง่มมุดว้ยขอบเขตของภาพท่ีประสานสมัผสักนัอย่างเป็นจงัหวะภายใตก้ารใช้
สีท่ีไม่ฉดูฉาด ไม่รุนแรง เปล่ียนแปลงรูปทรงธรรมชาติ มาสู่การจดัองคป์ระกอบแบบนามธรรมทาง
เรขาคณิต ในลักษณะท่ีเป็นรูปทรงบางใสสลับกนั ทบัซอ้นกนั ใชสี้แบนราบ ไม่ใชแ้สง-เงา มีความ
กลมกลืน หรือตดักนั 

หากพิจารณารูปแบบศิลปะโดยภาพรวมของกระแสคิวบิสม์ จะเห็นลักษณะเป็น
เหล่ียมลูกบาศก์ ผลงานดังกล่าวจึงถูกเรียกว่าบาศกนิยม อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะประการ
แรกของคิวบิสมป์ระการส าคัญคือ การแสดงออกดา้นการสรา้งสรรคข์องศิลปินจะอยู่ภายใตก้าร
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ควบคุมของผลงาน และความรูสึ้กของศิลปินใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์และมีหลกัการเสมอ ศิลปิน
ค านึงถึงความมีระยะใกลไ้กลในภาพ ดว้ยขนาดของรูปทรง การทบักนั ซอ้นกนั และในลกัษณะท่ีมี
ความโปร่งใสเหมือนภาพเอกซเรย์ จะค านึงถึงการลดตัดทอน การย่อขยายสัดส่วน และการ
บิดเบือนรูปทรง ให้อิสระเสรีแก่ผู้ชมงาน และการสรา้งสรรค์งานศิลปะจะค านึงถึงหลักการจัด
องคป์ระกอบศิลป์ (ก าจร  สนุพงษ์ศรี, 2554)  

3.4 การวิเคราะหผ์ลงานศิลปินคิวบิสม ์
3.4.1 การวิเคราะหผ์ลงานของปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) 

การเขียนภาพของปีกัสโซ่เป็นการเขียนภาพท่ีไรแ้บบแผนแปลกจากจิตรกรคน  
อื่น ๆ ทั้งการเขียนตา ปาก จมูก ซึ่งปรากฎออกมาไดใ้นเวลาเดียวกัน ทัง้ด้านหน้า และดา้นขา้ง  
ดังภาพประกอบ 3 แต่ได้รบัความชื่นชอบของคนสมัยนั้น สืบเน่ืองจากการท่ีคนเสพศิลปะในยุค
ฟ้ืนฟูศิลปะวิทยา จนถึงยุคโมเดิรน์อารต์จนเกิดความเข้าใจในรูปแบบของศิลปะได้ดี และเบื่อ
หน่ายงานศิลปะในรูปแบบเดิม ๆ (ดนัแคน เดวิด ดกัลาส, 2537) 
 

 

ภาพประกอบ 4 The Weeping Woman Pablo Picasso, 1937 

ท่ีมา : Art  Enigma (2019)  

เส้นท่ีปิกัสโซ่ใช้ในการสรา้งสรรคผ์ลงานเป็นเสน้โคง้ และเส้นตรงท่ีแสดงส่วนท่ี
ส าคัญ ๆ โดยก าหนดรูปรา่งท่ีง่าย ๆ ลดตันทอนรูปรา่งของวตัถท่ีุตอ้งการเขียน โดยราวปี 1991 จะ
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ใชเ้สน้ตรงมากกว่าการใชเ้สน้โคง้ หรือใชว้งกลมเพียงสรา้งจังหวะในบางจุดของภาพเพียงเท่านั้น
นอกจากการใชเ้สน้ท่ีมีความโดดเด่นแลว้ ยงัมีการสรา้งภาพดว้ยสีด า และสีขาวดว้ย  

Les Demoiselles d'Avignon เป็นผลงานการสรา้งสรรค์โดยใช้วิธีดั้งเดิม แต่มี
การปรบัประยุกตแ์บ่งองคป์ระกอบภาพเป็นตอนๆ แสดงรูปร่างของผูห้ญิงทัง้ 5 คน โดยน าเสนอ
โครงรา่งของผูห้ญิงท่ียืนอยู่ใหม้ีลกัษณะท่ียั่วยวน ลกัษณะรา่งกายเป็นเหล่ียมทบัซอ้นกนั ใบหนา้มี
รูปวงรี ดวงตาใหญ่โปนจับจอ้งมองท่ีคนดู จมูกเป็นเสีย้ว ใบหูมีขนาดใหญ่ในภาพรวมไม่ปรากฎ
ระยะใกล ้ไกล ซึ่งวิธีการสรา้งสรรคง์านในลักษณะนีส้รา้งความตกตะลึงใหก้ับผูช้มเป็นอย่างมาก 
(สมภพ  จงจิตตโ์พธา, 2544)  
 

 

ภาพประกอบ 5 Les Demoiselles d'Avignon Pablo Picasso, 1907 

ท่ีมา : นีล  ค็อกซ ์(2557)  

3.4.2 การวิเคราะหผ์ลงานของฌอรฌ์ บรัก (George Braque) 
ผลงานจิตรกรรมของบรัก ในปี ค.ศ.1908-1913 ได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจ

รูปแบบใหม่ขอบรกัในเร่ืองของรูปทรงเรขาคณิตและทศันียภาพท่ีเกิดขึน้พรอ้ม ๆ กนั ซึ่งบรกัศึกษา
ผลกระทบจากการใชแ้สง และทศันียวิทยาอย่างจริงจงั ในการวาดภาพคนเปลือยของเขาในระยะนี้
เนน้ใหเ้ห็นถึงการเอาใจใส่โครงสรา้งของรูปทรงอย่างชดัเจน มีการสรา้งสรรคด์ว้ยรูปรา่งง่าย ๆ และ
ตัดเส้นรอบนอกด้วยสีด าท่ีมี่ความเขม้ และหนา รายละเอียดภาพพืน้หลังปรากฏเป็นรูปเหล่ียม
ใหญ่ มีแง่มุม ซึ่งในช่วงสองปีแรกคือปี ค.ศ.1908 และ 1909 นั้น เซซานได้วาดภาพทิวทัศน์ไว้
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หลายภาพ โดยเร่ิมตน้จากแนวความคิดของปอล เซซาน และพัฒนาสู่หลกัทฤษฎีของลทัธิคิวบิสม ์
เช่น หลีกเล่ียงหลักเกณฑเ์ก่า ๆ ท่ีท าใหภ้าพเกิดมิติ และรูปวตัถใุนช่องว่าง เขาไดส้รา้งภาพใหเ้ต็ม
ไปดว้ยพืน้ระนาบ ใชเ้สน้ และรูปร่างแบบเรขาคณิต นอกจากนั้นเขากบัปิกสัโซ่ยังรว่มมือกนัคิดคน้
ทฤษฎีใหม้ีความลึกซึง้ไปอีก มีการวิเคราะหค์วามเป็นนามธรรมจากรูปทรงท่ีทึบตัน ท่ีเรียกว่าจุด
เฮอเมทิคสไตล ์(Hermetic Style) ประมาณปี ค.ศ.1911 
 

 

ภาพประกอบ 6 Maisons et arbre (Houses at l'Estaque) Georges Braque, 1908  

ท่ีมา : นีล  ค็อกซ ์(2557)  

ภาพ Clarinet and Bottle of Rum on a Mantelpiece นับเป็นภาพกึ่งนามธรรม 
มีการสรา้งสรรคจ์ดัองคป์ระกอบในรูปแบบคิวบิสมท่ี์แสดงออกเป็นภาพเหล่ียม หรือปริมาตร ซึ่งดู
เหมือนเป็นภาพแบบนามธรรม แต่เมื่อพิจารณาดแูลว้ภายในภาพมีหลายอย่างปรากฏอยู่ เช่น การ
น าตัวหนังสือเข้ามาใช้ในการสรา้งสรรค์ผลงาน ดังปรากฏในภาพประกอบ  6 (วุฒิ  วัฒนสิน, 
2535)  
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ภาพประกอบ 7 Clarinet and Bottle of Rum on a Mantelpiece Georges Braque, 1911 

ท่ีมา : วฒุิ  วฒันสิน (2535)  

ถือไดว้่าบรกัเป็นจิตรกรคนแรกท่ีมีการน าตัวหนังสือมาใช้ในภาพจิตรกรรม ซึ่ง
อาจมีผู้ท ามาก่อนแต่ไม่เด่นชัดมากเท่าบรกั ส่วนการใชเ้ศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ผ้า หรือกระดาษ ท่ี
เรียกกันว่างานคอลลาจ บรักก็มีการผสมตัวหนังสือเข้าไปในภาพดว้ย เข้ากับความจริงอันเป็น
รูปธรรมปรากฏในภาพผลงาน อีกทัง้ยังเพิ่มคุณค่าในแบบศิลปะตกแต่ง หรือความงามในแบบ
มณัฑนศิลป์ ดงัเช่นการเพิ่มรอยพืน้ผิวโดยใชก้ระดาษท่ีมีความหยาบ หรือมีลวดลายต่าง ๆ กนั ท า
ใหผ้ลงานของเขาดสูนุกตา และน่าสนใจมากยิ่งขึน้ และเมื่อตน้ปี ค.ศ.1930 ลัทธิคิวบิสมม์ีความ
เคล่ือนไหวนอ้ยลง เมื่อศิลปะแบบ Surrealism ไดร้บัความนิยมแทนท่ี ในขณะท่ีผลงานของปิกสัโซ่
เปล่ียนแปลงไปท างานตามแนวลัทธิใหม่ แต่บรกัยังคงสรา้งสรรคง์านแนวคิวบิสม์ต่อไป และยัง
สนใจ ริเร่ิมท างานประติมากรรมดว้ย ส่วนมากจะเป็นภาพของสตัวต่์าง ๆ เป็นงานชิน้เล็ก ๆ และมี
ลกัษณะแบน ใหค้วามงามแบบเรียบ ๆ และมีเสน่ห ์ไดร้บัความนิยมจากนกัออกแบบท่ีระลึกน าไป
ดดัแปลงเป็นศิลปะตกแต่งบา้น 

3.4.3 การวิเคราะหผ์ลงานของปอล เซซาน (Paul Cezanne) 
ปอล เซซาน เป็นศิลปินท่ีเชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ การวางองคป์ระกอบภาพ 

การใชสี้ ใชฝี้แปรงสัน้ ๆ ซบัซอ้น การวาดเสน้กบัสีไม่สามารถแยกออกจากกันได ้เมื่อสีประสานกัน
ภาพวาดก็ยิ่งเด่นชัดมากขึน้ รูปทรงก็จะสมบูรณม์ากขึน้ ใชสี้ท าใหเ้กิดความตืน้ลึก หรือระยะใกล้
ไกลแทนเสน้  
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โครงสร้างเรขาคณิตเป็นรากฐานของรูปทรงธรรมชาติ เซซานต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงเรขาคณิตกับการปาดสีอย่างอิสระ การสรา้งงานจิตรกรรมชุดภูเขา
แซ็งต-์วิกตัวร ์(จิตรกรรมชิน้เอก) เซซานไม่ไดค้ านึงถึงความเป็นจริงของแสงและเงาตามธรรมชาติ 
แต่เปล่ียนแปลงรูปร่างและสีตามความต้องการของตนเอง รูปร่างและทัศนียภาพโดยรอบถูก
เปลี่ยนเป็นรูปเรขาคณิตท าใหด้งู่ายขึน้ และเกิดปริมาตรแสง เงาท่ีไม่เหมือนจริง 
 

 

ภาพประกอบ 8 Mont Sainte-Victoire Paul Cezanne, 1904-1906 

ท่ีมา : วิกิพีเดีย  สารานกุรมเสรี (2562)  

เซซานสรา้งสรรคผ์ลงานจากการรบัรูอ้ย่างลึกซึง้สู่การสรา้งรูปร่างของวัตถุ และ
สรา้งสรรคอ์อกมาในรูปแบบท่ีเป็นรูปเหล่ียมไม่มีมิติ และมีการใชเ้สน้ขอบท่ีมีความชดัเจน ต่างจาก
การสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีเกิดจากการรบัรูเ้พียงตาท่ีแสดงรูปภายนอกของวัตถ ุโดยเซซานเป็นจิตรกร
ท่ีสรา้งสรรคผ์ลงานโดยไม่ยึดติดกับหลักเกณฑ์เดิม ๆ และไม่เนน้ระยะใกลไ้กล ดว้ยเหตุผลท่ีไม่
สามารถส่ือถึงความรูสึ้กท่ีอยู่ภายในจิตใจของตนเองได ้จึงไม่เพียงแต่เป็นผลงานนามธรรม แต่ตอ้ง
ท าความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ดว้ย (สมภพ  จงจิตตโ์พธา, 2544)  

3.4.4 การวิเคราะหผ์ลงานของควน กรีส ์(Juan Gris) 
ควน กรีส ์ศึกษาคณิตศาสตร ์และวิศวกรรมศาสตรก์่อนจะหันมาฝึกฝนตนเอง

เป็นจิตรกร กรีสส์รา้งสรรคผ์ลงานดา้นจิตรกรรมแนวคิวบิสม ์และน าเทคนิคทัง้ปาปิเยร ์คอลเล่ กับ
คอลลาจมาใชใ้นงานจิตรกรรมของตนเองจนเกิดเป็นผลงานท่ีมีองคป์ระกอบศิลป์ในแบบคิวบิสมท่ี์
มีความโดดเด่นทัง้ภาพ และตัวหนังสือ (นีล  ค็อกซ,์ 2557) ในการสรา้งสรรคผ์ลงานกรีสเ์ขียนภาพ
แบบรูปทรงเหล่ียมดว้ยวิธีการท่ีวตัถไุม่ใช่รูปทรงเล็ก ๆ มาเป็นส่วนประกอบ แต่ถกูน ามารวมเขา้กับ
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วตัถอุื่น ๆ หรือชิน้ส่วนอื่น ๆ ของวตัถุในรูปทรงรวมทัง้หมดแบบใหม่อย่างงดงาม เมื่อเปลี่ยนสไตล์
การวาดภาพ มีการใชรู้ปทรงต่าง ๆ และมีความแน่วแน่ท่ีจะใชง้านกระดาษกาว หรืองานกระดาษ
ตัดปะ แต่แตกต่างจากปีกัสโซ่ และบรักท่ีการใช้สี โดยกรีสชื่นชอบการใช้สีท่ีมีความกลมกลืน 
สดใส ภาพ Glasses, newspaper and wine bottle เป็นภาพท่ีมีระยะใกล ้ไกล เพราะมีต าแหน่ง 
และขนาดของวัตถุ ส่ิงท่ีอยู่ใกลม้ีขนาดใหญ่ และไกลออกไปมีขนาดเล็กลง มีการใชเ้สน้สีเขม้ตัด
เสน้รอบนอกเพื่อเนน้ใหภ้าพมีความคมชัด แสดงทุกดา้นในเวลาเดียวกัน ไม่ใชห้ลักการแสดงแสง
เงา นับเป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการวาดภาพเหมือนตามตาเห็นเป็นจุดประสงคส์ าคัญ (วุฒิ  วัฒน
สิน, 2535)  
 

 

ภาพประกอบ 9 The Watch (The Sherry Bottle), Juan Gris 1912 

ท่ีมา : นีล  ค็อกซ ์(2557)  

 

ภาพประกอบ 10 Glasses, newspaper and wine bottle Juan Gris 

ท่ีมา : วฒุิ  วฒันสิน (2535)  
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3.4.4 การวิเคราะหผ์ลงานของอองรี โลรองส ์(Henri Laurens) 
อองรี โลรองส์สนใจการสร้างสรรค์ผลงานแบบคอลลาจแนวคิวบิสม์ และ

สรา้งสรรคผ์ลงานประติมากรรมคิวบิสมท่ี์เป่ียมดว้ยทกัษะ และชั้นเชิงทางความคิด ในผลงานของ
อองรี โลรองส ์(Henri Laurens) เป็นการสรา้งสรรคผ์ลงานโดยการประกอบภาพดว้ยรูปเรขาคณิต 
เนน้เคา้โครงรูปรา่ง ดังเช่นภาพ Josephine baker, dancer (นักเตน้ร  าโจเซฟิน เบเกอร)์ ท่ีโรลองส์
น ารูปทรงเรขาคณิตมาใชเ้นน้เคา้โครงรูปรา่งริมฝีปาก และทรงผมชุ่มน า้มนัของนกัเตน้ร  า 
 

 

ภาพประกอบ 11 Josephine baker, dancer Henri Laurens, 1915 

ท่ีมา : นีล  ค็อกซ ์(2557)  

เช่นเดียวกับในงานประติมากรรม ท่ีมีการจดัวางองคป์ระกอบหุ่นน่ิงโดยใชท้ักษะ
การเชื่อมต่ออย่างดี  และประณีต และมีพัฒนาการวิธีการใช้สีโดยใชสี้เพื่อแยกแยะค่าต่างแสง 
และเงา โดยให้สีโต้ทวนกับผลท่ีไม่แน่นอนของแสงสว่าง และเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อชิ ้นส่วนท่ี
แตกต่างกันขององค์ประกอบ แสดงให้เห็นความชัดเจนควบคู่ไปกับความซับซ้อน มีการเพิ่ม
ลวดลาย เพิ่มการรบัรูพ้ืน้ผิว และปริมาตรใหมุ้มมองจากหลายต าแหน่งพรอ้มกัน แทนท่ีจะเน้น
ดา้นหนา้เพียงดา้นเดียว (นีล  ค็อกซ,์ 2557)  
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ภาพประกอบ 12 Clown Henri Laurens, 1915 

ท่ีมา : นีล  ค็อกซ ์(2557) 

4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับทศันธาตุ (Visual Element) 
ทัศนธาตุ (Visual Elements) เป็นการน าส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ 

จดุ เสน้ สี แสงเงา รูปรา่ง รูปทรง พืน้ผิว เป็นตน้ มารวม หรือสมัพนัธก์ัน สามารถน าส่วนประกอบ
ต่าง ๆ มาสรา้งสรรคผ์ลงานไดห้ลากหลายรูปแบบ สามารถสรา้งอารมณ์ความรูสึ้กท่ีแตกต่างกัน
ใหแ้ก่คนด ูซึ่งผูส้รา้งสรรคผ์ลงานควรศึกษาส่วนประกอบต่างๆ เพื่อเป็นความรูพ้ืน้ฐานในการน าไป
จัดระบบระเบียบรวมกับส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดเป็นผลงานศิลปะท่ีมีความสมบูรณ์ และ
น่าสนใจ 

ทัศนธาตุในทางทัศนศิลป์ จึงหมายถึงส่วนประกอบของศิลปะท่ีมองเห็นได ้ประกอบไป
ดว้ย จดุ เสน้ รูปรา่ง รูปทรง น า้หนกัอ่อน-แก่ สี บริเวณว่างและพืน้ผิว (ธีรพงศ ์ โพธิราช, 2554) ซึ่ง
มีรายละเอียดดงันี ้

จุด (Dot) 
จุด (Dot) หมายถึง รอย หรือแต้มท่ีมีลักษณะกลม ๆ ปรากฏท่ีพื ้นระนาบท่ีมี

ขนาดเล็กท่ีสุด มีความกวา้ง ความยาว และความหนาน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับส่วนประกอบ หรือ
ทศันธาตุอื่น ซึ่งเกิดจากการจิม้ กด กระแทก ดว้ยวสัดุอปุกรณต่์าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน กิ่ง
ไม้ หรือของปลายแหลมทุกชนิด เป็นต้น นับเป็นต้นก าเนิดของทัศนธาตุอื่น  ๆ เช่น เส้น รูปร่าง 
รูปทรง แสงเงา พื ้นผิว ฯลฯ จุดนอกจากจะเป็นพื ้นฐานของส่วนประกอบอื่นแล้ว ยังเป็น
ส่วนประกอบท่ีช่วยใหก้ารสรา้งสรรคผ์ลงานมีความสมบูรณม์ากขึน้ การน าจดุมาจดัใหเ้กิดรูปแบบ
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ใหม่อาจท าไดห้ลายลักษณะ (เฉลิมขวัญ  สุปิงคลัด, 2554) เช่น เมื่อน าจดุมาวางเรียงกนัก็จะเกิด
เป็นเสน้ และการน าจุดมาวางต่อกันในต าแหน่งต่าง ๆ ให้เหมาะสม ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง 
และเกิดเป็นลกัษณะพืน้ผิวได ้
 

 

ภาพประกอบ 13 การน าจดุมาเรียงต่อกนั 

ท่ีมา : พีระพงษ์  ตรีศาสตร ์(2553)  

เส้น (Line) 
เสน้ (Line) เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการรบัรู ้เพราะส่งผลใหเ้กิดความรูสึ้กต่ออารมณแ์ละ

จิตใจของมนุษย ์นับเป็นพืน้ฐานส าคัญของศิลปะทุกแขนง สามารถใหค้วามหมาย แสดงอารมณ์
ความรูสึ้กได ้เสน้เกิดจากการน าจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงเป็นทาง
ยาว เมื่อน ามาจดัวางในลกัษณะต่าง ๆ จะมีชื่อเรียก และใหค้วามหมาย และความรูสึ้กท่ีต่างกนั  

พีระพงษ์  ตรีศาสตร ์(2553) อธิบายว่า เสน้มีความยาว ไม่มีความกวา้ง กล่าวคือ
มิติเดียว ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขตรูปร่าง รูปทรง น า้หนัก สี พืน้ท่ีว่าง ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง  ๆ 
รวมทัง้เป็นโครงสรา้งหรือแกนของรูปร่าง รูปทรง แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ เสน้ตรง (Straight Line) 
และ เสน้โคง้ (Curve Line) เสน้แต่ละชนิดใหค้วามรูสึ้กและความหมายต่างกนั ดงันี ้

1.1 เสน้ตรง (Straight Line) 
เส้นตรงแนวนอน ให้ความรูสึ้กกว้างขวาง น่ิง เงียบ สงบ ผ่อนคลาย

ราบเรียบ  
เสน้ตรงแนวตัง้ ใหค้วามรูสึ้กสงูสง่า มั่นคง แข็งแรง รุง่เรือง 
เสน้ตรงแนวเฉียง ใหค้วามรูสึ้กไม่มั่นคง ไม่แข็งแรง การเคล่ือนไหวอย่าง 

รวดเร็ว ปรวนแปร 
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เส้นซิกแซก หรือเส้นหยักฟันปลา ให้ความรูสึ้กรุนแรง อันตราย ต่ืนเต้น 
วุ่นวายสบัสน และความขดัแยง้ 

เสน้ประ ใหค้วามรูสึ้กไม่ต่อเน่ือง ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน 
1.2 เสน้โคง้ (Curve Line) 

เสน้โคง้ ใหค้วามรูสึ้กอ่อนไหว สภุาพอ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เยา้ยวน 
เสน้ขดกน้หอย ใหค้วามรูสึ้กเคล่ือนไหว มึนงง การคล่ีคลาย ขยายตวั 
เส้นกับความรูสึ้กท่ีกล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหน่ึง ไม่ใช่ความรูสึ้ก

ตายตัว ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการน าไปใชร้่วมกับส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น เสน้โคง้คว ่า ถา้น าไปเขียนเป็น
ภาพปากในใบหนา้ของการต์ูน ก็จะใหเ้กิดความรูสึ้กเศรา้ เสียใจ แต่ถา้เป็นเสน้โคง้หงาย ก็จะส่ือ
ถึงความรูสึ้กมีความสขุ อารมณดี์ เป็นตน้ 

รูปร่าง และรูปทรง (Shape and Form) 
ผลท่ีเกิดจากการน าเสน้ลักษณะต่าง ๆ มาประกอบกัน รูปร่าง และรูปทรงจะมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนั ดงันี ้
1. รูปรา่ง (Shape) มีลกัษณะเป็น 2 มิติ คือมีความกวา้ง และความยาว แบน

ราบ ไม่แสดงน า้หนักแสงเงา แสดงเสน้รอบนอกทางกายภาพของวัตถุ ส่ิงของเครื่องใช้ คน สัตว ์
และพืช แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.1 รูปรา่งธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปรา่งท่ีพบเห็นอยู่ทั่วไป 
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เช่น รูปรา่งของคน สตัว ์และพืช เป็นตน้ 
 

 

ภาพประกอบ 14 รูปรา่งธรรมชาติ (Natural Shape)  

ท่ีมา : พีระพงษ์  ตรีศาสตร ์(2553)  
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1.2 รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างท่ีมนุษย์
สรา้งขึน้ โครงสรา้งมีความแน่นอนมีมาตรฐาน ไดแ้ก่ รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม และรูปวงกลม 
เป็นตน้ 
 

 

ภาพประกอบ 15 รูปรา่งเรขาคณิต (Geometrical Shape) 

ท่ีมา : พีระพงษ์  ตรีศาสตร ์(2553)  

1.3 รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างท่ี เกิดขึ ้นตามความ
ตอ้งการในการสรา้งสรรค ์ใหค้วามรูสึ้กท่ีเป็นเสรี ไม่มีโครงสรา้งเฉพาะตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพล
ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น รูปรา่งของหยดน า้ กอ้นเมฆ เป็นตน้ 
 

 

ภาพประกอบ 16 รูปรา่งอิสระ (Free Shape) 

ท่ีมา : พีระพงษ์  ตรีศาสตร ์(2553) 
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2. รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสรา้งของวตัถุท่ีปรากฎในลกัษณะ 3 มิติ คือ
มีทัง้ความกวา้ง ความยาว และความลึก หรือความหนา จะใหค้วามรูสึ้กมีปริมาตร มีน า้หนกั และ
มีเนือ้ท่ีภายใน 

2.1 รูปทรงจากธรรมชาติ (Natural Form) หมายถึง รูปทรงท่ีเกิดจาก
ส่ิงมีชีวิต มีโครงสรา้งเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น รูปทรงของส่ิงมีชีวิต คน สัตว ์แมลง เป็นตน้ โดย
การน ามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะในลกัษณะ 3 มิติ 
 

 

ภาพประกอบ 17 รูปทรงจากธรรมชาติ (Natural Form) 

2.2 รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) หมายถึง รูปทรงท่ีมนุษยส์รา้ง
ขึน้ มีรูปทรงท่ีแน่นอนมีมาตรฐาน มีกฎเกณฑส์ามารถวัด หรือค านวณได ้ไดแ้ก่ รูปทรงสามเหล่ียม 
รูปทรงส่ีเหล่ียม รูปทรงกลม รูปทรงกรวย เป็นตน้ 
 

 

ภาพประกอบ 18 รูปทรงเรขาคณิต ( Geometric Form) 

ท่ีมา : พีระพงษ์  ตรีศาสตร ์(2553) 
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2.3 รูปทรงอิสระ (Free Form) หมายถึง รูปทรงท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่มี
โครงสรา้งแน่นอน สามารถเปล่ียนแปลงไปไดต้ามสภาพแวดลอ้ม และความเหมาะสม เช่น ส่ิง
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั ปากกา ถงุเทา้ โซฟา เป็นตน้ 
 

 

ภาพประกอบ 19 รูปทรงอิสระ (Free Form) 

ท่ีมา : พีระพงษ์  ตรีศาสตร ์(2553) 

น ้าหนักอ่อน-แก่ (Value) 
น า้หนักอ่อน-แก่ หมายถึง ระดับความเขม้ ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงา

ตามท่ีประสาทตารบัรู ้เมื่อเทียบกับน า้หนักของสีขาว-ด า ความอ่อนแก่ของแสงเงาท าให้เกิดมิติ 
เกิดระยะใกลไ้กลและสมัพนัธก์บัเร่ืองสีโดยตรง ทัง้นี ้การสรา้งสรรคง์านทัศนศิลป์หากออกแบบให้
ภาพอยู่บนระนาบเดียวกันเมื่อใชน้ า้หนักท่ีต่างกันของสี และแสงเงา จะท าให้เกิดมิติต่าง ๆ บน
ระนาบนัน้ได ้(ธีรพงศ ์ โพธิราช, 2554) 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 20 น า้หนกัอ่อน-แก ่(Value) 

ท่ีมา : พีระพงษ์  ตรีศาสตร ์(2553) 
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สี (Colour) 
สี หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเรา ไดแ้ก่สีท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ 

อาจไดม้าจากพืช ผัก ผลไม ้ดิน หิน หรือสีท่ีเกิดจากท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ ท าใหเ้กิดความรูสึ้กแตกต่าง
มากมาย เช่น ท าใหรู้สึ้กรา่เริง สดใส ต่ืนเตน้ หม่นหมอง หรือเศรา้ซึมได ้เป็นตน้ 

มนุษยรู์จ้ัก และคน้พบการน าสีมาใชบ้ันทึกเร่ืองราวในชีวิตท่ีพบเจอตัง้แต่ยุคหิน 
ภาพเขียนสี ดังปรากฎภาพเขียนสีในผนังถ า้ลาสโคในประเทศฝรั่งเศส และผนังถ ้าอัลตามิราใน
ประเทศสเปน ยืนยนัว่ามนุษยรู์จ้กัการใชสี้ในการวาดภาพ โดยสีเหล่านั้นมาจากพืช ดิน และเลือก
ของสตัว ์(มานพ  ถนอมศรี, 2546)  

1. วงจรสี (Colour Wheel) 
 

 

ภาพประกอบ 21 วงจรสี ( Colour Wheel ) 

วงจรสี คือ สีท่ีเกิดจากการจับคู่และน ามาผสมกนั เร่ิมดว้ยการน าแม่สีมา
จบัคู่ผสมกนัเกิดเป็นสีใหม่ และจบัคู่สีจนครบวงจร จะไดสี้ 12 สี ซึ่งแบ่งสีเป็น 3 ขัน้คือ 

1. สีขั้นท่ี 1 (Primary Colours) คือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง สีเหลือง และสี
น า้เงิน 

2. สีขั้นท่ี 2 (Secondary Colours) คือ สีท่ีเกิดจากการน าแม่สี หรือสี
ขัน้ท่ี 1 มาผสมกนัเป็นคู่ ๆ ในอตัราส่วนเท่ากนั จะไดสี้เพิ่มขึน้อีก 3 สี ไดแ้ก่  

สีแดง  ผสมกบั สีเหลือง ได ้สีสม้ 
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สีแดง  ผสมกบั สีน า้เงิน ได ้สีม่วง 
สีเหลือง ผสมกบั สีน า้เงิน ได ้สีเขียว 

3. สีขัน้ท่ี 3 (Tertiary Colours) คือ สีท่ีเกิดจากการน าสีขัน้ท่ี 1 (แม่สี) 
ผสมกบัสีขัน้ท่ี 2 สีใหม่ท่ีไดจ้ะเรียกชื่อสีขัน้ท่ี 2 น าชื่อสีขัน้ท่ี 1 สีเพิ่มขึน้ในขัน้ท่ี 3  มี 6 สี คือ  

สีแดง ผสมกบั สีสม้   ได ้สีสม้แดง 
สีเหลือง ผสมกบั สีสม้  ได ้สีสม้เหลือง 
สีเหลือง ผสมกบัสีเขียว  ได ้สีเขียวเหลือง 
สีน า้เงิน ผสมกบัสีเขียว   ได ้สีเขียวน า้เงิน 
สีน า้เงิน ผสมกบัสีม่วง   ได ้สีม่วงน า้เงิน 
สีแดง ผสมกบั สีม่วง   ได ้สีม่วงแดง 

2. วรรณะของสี (Tone of Colour) คือ ความแตกต่างของกลุ่มสีแต่ละใน
วงจรสี โดยแบ่งวรรณะสีตามความรูสึ้กจากอณุหภมูิของสีออกเป็น 2 วรรณะ ไดแ้ก่ 

2.1 สีวรรณะรอ้น (Warm Tone) คือ สีท่ีให้ความรูสึ้กอบอุ่น หรือรอ้น 
ประกอบดว้ยสีเหลือง สม้เหลือง สม้ สม้แดง แดง และม่วงแดง   

2.2 สีวรรณะเย็น (Cool Tone) คือ สีท่ีให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย 
ประกอบดว้ยสีม่วง ม่วงน า้เงิน น า้เงิน เขียวน า้เงิน เขียว และเขียวเหลือง 
 

 

ภาพประกอบ 22 วรรณะของสี (Tone of Colour) 
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การใชสี้วรรรณรอ้น และสีวรรณะเย็น 
การเลือกใชว้รรณะสีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเขียนภาพ เพื่อ

สรา้งบรรยากาศใหแ้ก่ภาพ เช่นภาพวิวทิวทัศน ์ความสงบ ความร่มรื่นของป่า ควรใชสี้ในวรรณะ
เย็น หรือการใชสี้วรรณะรอ้นเพื่อส่ืออารมณใ์นภาพคน หรือสตัวท่ี์มีความโกรธ ความดุรา้ย เป็นตน้ 
นอกจากนีย้งัมีประโยชนใ์นการเลือกใชว้รรณะสีในการตกแต่งภายในอาคาร หรือตกแต่งบา้นเรือน 
เช่นหอ้งท่ีตอ้งการใหด้สูงบ สบายตาควรเลือกทาสีดว้ยสีเขียว เป็นตน้ (มานพ  ถนอมศรี, 2546)  

3. ค่าน า้หนกัสี (Value of colour) หมายถึง สีใดสีหน่ึงท าใหค่้อย ๆ จางลงจน
ขาวหรือสว่างและท าใหค่้อย ๆ เขม้ขึน้จนมืด เป็นการใชสี้โดยใหค่้าน า้หนกัในระดบัต่าง ๆ กัน และ
มีสีหลาย ๆ สี ซึ่งถา้เป็นสีเดียว ก็จะมีลักษณะเป็นสีเอกรงค์ การใช้ค่าน า้หนักของสีจะท าให้เกิด
ความกลมกลืน เกิดระยะใกลไ้กล ตืน้ลึก ถา้มีค่าน า้หนักหลายๆ ระดับ สีก็จะกลมกลืนกันมากขึน้ 
แต่หากค่าน า้หนกัต่างกนัเพียง 1-2 ระดบั จะท าใหเ้กิดความแตกต่าง 

4. สีเอกรงค์ (Monochrome) เป็นสีท่ีแสดงเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียว หรือ
การใชสี้เพียงสีเดียวในการเขียนภาพ โดยใหค่้าน า้หนักของสีอ่อน กลาง แก่แตกต่างกัน คลา้ยกับ
ภาพถ่ายขาว ด า 

 

 

ภาพประกอบ 23 ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์

ท่ีมา : กนัยารตัน ์ ผะอบนาค (2555)   
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5. สีคู่ตรงขา้ม หรือสีตัดกัน (Contrast) หมายถึง สีท่ีอยู่ตรงกนัขา้มในวงจรสี 
เช่น สีแดง ตรงขา้มกับสีเขียว, สีน า้เงิน ตรงขา้มกบักับสีสม้ หรือสีม่วง ตรงขา้มกบัสีเหลือง เป็นตน้ 
ให้ความรูสึ้กในทางตรงกันขา้ม เช่นสีหน่ึงให้ความรูสึ้กรอ้นแรง สีตรงข้ามให้ความรูสึ้กเยือกเย็น 
หรือสีหน่ึงใหค้วามรูสึ้กสนกุสนานรา่เริง สีตรงขา้มใหค้วามรูสึ้กโศกเศรา้ ในวงจรสีประกอบดว้ยสีคู่
ตรงขา้มทัง้หมด 6 คู่ โดยมีต าแหน่งตรงขา้มกัน จึงท าให้เรียกได้ว่าสีคู่ตรงขา้ม(มานพ ถนอมศรี , 
2546) 
 

 

ภาพประกอบ 24 สีคู่ตรงขา้ม 

บริเวณว่าง (Space) 
บริเวณว่าง หมายถึง บริเวณท่ีเป็นความว่างไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นรูปทรง หรือเนือ้หาใน

การจดัองคป์ระกอบ บริเวณว่างเหล่านีจ้ะช่วยใหรู้ปภาพมีลกัษณะปลอดโปรง่ สบายตา ดไูม่อึดอดั 
ทึบตัน ใหค้วามรูสึ้กแปลกใหม่ และผ่อนคลาย หากมีพืน้ท่ีว่างมาก และมีรูปภาพหรือเนือ้หานอ้ย 
จะท าใหเ้กิดความรูสึ้กอา้งวา้ง หรือโดดเด่ียวได ้

พืน้ผิว (Texture) 
พืน้ผิว หมายถึง ลักษณะของส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถรับรูไ้ด้จากการสัมผัสจับ

ตอ้ง หรือการมองเห็น พืน้ผิวของวตัถุแต่ละชนิดทัง้ท่ีเกิดจากธรรมชาติ และมนุษยส์รา้งสรรคข์ึน้มี
ลักษณะแตกต่างกัน ย่อมให้ความรูสึ้กแตกต่างกันด้วย เช่นพืน้ผิวหยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ด้าน 
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เนียน สาก เป็นตุ่ม เป็นหนาม เป็นตน้ ในทางทัศนศิลป์ ลักษณะของพืน้ผิวเกิดจากการน า เสน้ สี 
รูปร่าง รูปทรง พืน้ท่ีว่าง และแสงเงามาผสมผสานกัน เช่นการป้ายสีโดยใชพู้่กัน หรือแปรง ท าให้
เกิดรอยฝีแปรงในภาพวาด เป็นตน้  

ลกัษณะท่ีสมัผสัไดข้องพืน้ผิวมี 2 ประเภทคือ 
1. พืน้ผิวท่ีสัมผัสไดด้ว้ยมือ หรือกายสัมผัส เป็นลักษณะพืน้ผิวท่ีเป็นอยู่จริง

ของผิวหน้าของวัตถุนั้นๆ ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากงานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์อื่น ๆ  

2. พืน้ผิวท่ีสมัผสัไดด้ว้ยสายตา จากการมองเห็น แต่การรบัรูจ้ากการมองเห็น
นั้นอาจไม่ใช่ลักษณะของพืน้ผิวท่ีแท้จริงของวัตถุ เช่นการวาดภาพหาดทรายท่ีมีการจุดให้เกิด
รายละเอียดของทรายบนกระดาษ จะใหค้วามรูสึ้กเป็นทรายแต่หากใชม้ือสัมผัสบนกระดาษก็รบัรู ้
ไดว้่าเป็นพืน้ผิวเรียบของกระดาษ หรือใชก้ระดาษพิมพล์ายไม้ หรือลายหินอ่อนเมื่อใชม้ือสมัผัสก็
รบัรูไ้ด้ว่าเป็นพืน้ผิวเรียบเช่นกัน เป็นการสรา้งพืน้ผิวลวงตาให้สัมผัสได้ดว้ยการมองเห็นเท่านั้น 
พืน้ผิวลักษณะต่าง ๆ จะใหค้วามรูสึ้กต่องานศิลปะท่ีแตกต่างกัน พืน้ผิวหยาบกระตุน้ประสาทให้
เกิดความรูสึ้กหนักแน่น แข็งแรง มีความมั่นคง ถาวร หรือ ผิวเรียบจะใหค้วามรูสึ้กเบา สบาย การ
ใชล้กัษณะของพืน้ผิวท่ีแตกต่างกนั  

ทศันธาต ุหรือส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี ้หากน ามาจดัวางใหเ้หมาะสมลงตัว
ก็จะเกิดเร่ืองราว และมีรูปแบบท่ีงดงาม น่าสนใจ 

5. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการหาประสิทธิภาพของสื่อ 
แนวคิด และหลักการการผลิตส่ือการสอนของศาสตราจารย ์ดร.ชัยยงค ์พรหมวงษ์ ใหไ้ว้

ว่าเมื่อผลิตส่ือการสอน ก่อนน าไปใชจ้ดัการเรียนการสอนตอ้งมีการทดสอบหาประสิทธิภาพของส่ือ
ว่าส่ือนั้นสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนตอ้งมีความรู้
เพิ่มขึน้ และมีความพึงพอใจต่อส่ือ จึงจ าเป็นตอ้งน าส่ือไปหาคณุภาพโดยการหาประสิทธิภาพส่ือ 

ความหมายของการหาประสิทธิภาพ 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2520) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือคุณภาพ หรือ

สภาวะของสมรรถนะในการด าเนินงาน โดยใชเ้วลา ความพยายาม และค่าใชจ้่ายอย่างคุม้ค่าท่ีสุด 
เพื่อใหผ้ลลพัธม์ีความส าเร็จตามจดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ 

การหาประสิทธิภาพของส่ือ หมายถึง การทดสอบ ส่ือด้วยกระบวนการการหา
ประสิทธิภาพการใช้เบือ้งต้น (Try Out) และกระบวนการหาประสิทธิภาพเมื่อใชส้อนจริง (Trail 
Run) เพื่อหาคุณภาพของส่ือตามขั้นตอน 3 ประเด็น คือประเด็นแรกการท าใหน้ักเรียนมีความรู้
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เพิ่มขึน้ ประเด็นท่ีสองการท าใหน้ักเรียนผ่านกระบวนการเรียน และการท าแบบประเมินไดดี้ และ
ประเด็นท่ีสามารถท าใหน้กัเรียนเกิดความพึงพอใจ เพื่อน าผลมาปรบัปรุงก่อนการน าส่ือไปเผยแพร ่
หรือน าไปใชจ้ริง ครูจึงตอ้งมั่นใจว่าส่ือท่ีใชเ้ป็นเครื่องมือช่วยสอนนั้น สามารถกระตุน้ใหน้ักเรียน
เกิดการเรียนรู ้การหาประสิทธิภาพตามล าดับขั้นตอนช่วยให้ได้ส่ือท่ีมีคุณค่าทางกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้กระบวนการหาประสิทธิภาพประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน 
ดงันี ้ 

1. การหาประสิทธิภาพการใช้เบือ้งต้น (Try Out) เป็นขั้นตอนของการน าส่ือท่ี
ตน้แบบท่ีสรา้งขึน้ไปหาประสิทธิภาพ เพื่อปรบัปรุงใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

2. กระบวนการหาประสิทธิภาพสอนจริง (Trail Run) เป็นการน าส่ือท่ีสรา้งขึน้ไป
หาประสิทธิภาพ และปรบัปรุงใหถ้ึงเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นแต่ละหน่วย น าไปใชจ้ดัการเรียนการสอน
จริงในช่วงเวลาหน่ึงอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ภาคเรียน เพื่อตรวจหาคุณภาพครัง้สุดทา้ยก่อนน าไป
เผยแพร ่และน าไปใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรูจ้ริง 

การก าหนดประสิทธิภาพ 
ความหมายของเกณฑ์ (Criterion) เกณฑ์เป็นหลักท่ีก าหนดขึน้ส าหรับพิจารณา 

ยอมรบัว่าส่ือมีคณุภาพ หรือมปีริมาณในระดบัท่ีก าหนด 
 เกณฑป์ระสิทธิภาพ หมายถึง ขีดก าหนดประสิทธิภาพของส่ือ เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจ หากส่ือมีประสิทธิภาพ 
ส่ือนัน้ก็มีคณุค่าเหมาะท่ีจะน าไปจดักระบวนการเรียนการสอน และคุม้ค่าการลงทนุผลิตออกมาใน
จ านวนมาก  

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ เป็นการคาดการณ์ของครูผู้สอนในเรื่องของ
พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีน่าพึงพอใจ ใชใ้นการประเมินผลพฤติกรรม
ของผูเ้รียน 2 พฤติกรรม คือพฤติกรรมต่อเน่ือง ก าหนดค่าเป็น E1 (Efficiency of Process) และ
พฤติกรรมสดุทา้ย ก าหนดค่าเป็น E2 (Efficiency of Product) ดงันี ้

1. ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ือง (Transitional Behavior) คือประสิทธิผลจาก
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีเรียกว่า “กระบวนการ” (Process) เกิดจากการท่ีนักเรียนท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีครูผูส้อนเป็นผูก้  าหนด ไดแ้ก่ การท างานกลุ่ม และการท างานรายบุคคล เป็นตน้ 

2. ประเมินพฤติกรรมสุดท้าย (Terminal Behavior) ประเมินจากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียน เป็นการประเมิน “ผลลพัธ”์ (Product) ของผูเ้รียน  
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โดยก าหนดใหค่้าเฉล่ียคะแนนการท างาน หรือท ากิจกรรมของนักเรียนทัง้หมด 
ต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด ใช้เกณฑ์ E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ ์ใหค้รูผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณา หากเป็นเนือ้หาความรูค้วามจ า
มักก าหนดไวท่ี้เกณฑ์ 90/90 หรือ 85/85 และในส่วนท่ีเป็นจิตพิสัย หรือทักษะการท างานอาจตั้ง
เกณฑใ์นระดบัต ่าลง คือ 80/80 แต่ไม่ควรต ่ากว่า 75/75 เพราะเป็นระดบัเกณฑท่ี์ต ่าท่ีสดุ 

  
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ 

ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพส่ือ มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
1. การทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว (1:1) เป็นการทดสอบส่ือกับนักเรียน

จ านวน 1 –3 คน โดยใชน้ักเรียนท่ีเรียนอ่อน ระดับปานกลาง และนักเรียนท่ีเก่ง มาร่วมกิจกรรม 
ท างานท่ีครูมอบให้ และทดสอบหลังเรียน น าคะแนนท่ีได้จากการท ากิจกรรมมาค านวณหา
ประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑท่ี์ก าหนดตอ้งปรบัปรุงใหดี้ขึน้ ซึ่งคะแนนท่ีไดจ้ะต ่ากว่าเกณฑม์าก 
แต่เมื่อมีการปรบัปรุงแล้วคะแนนจะสูงขึน้มาก ก่อนน าไปใชใ้นการทดสอบแบบกลุ่มในขั้นตอน
ต่อไป ในขัน้นี ้E1/E2 มีค่าประมาณ 60/60 

2. การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) เป็นการทดสอบกับนักเรียน 6 -10 
คนโดยคละนักเรียนท่ีเก่ง ปานกลางกับอ่อน ประเมินจากกระบวนการ การท ากิจกรรม และงานท่ี
ครูมอบหมาย และประเมินผลลัพธ์จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมาค านวนหาประสิทธิภาพ 
มาค านวณหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงระดับเกณฑ์ท่ีก าหนดต้องปรับปรุงกิจกรรมระหว่างเรียน 
และแบบทดสอบหลังเรียนใหดี้ขึน้ ในขั้นนีค้ะแนนของนักเรียนจะเพิ่มขึน้เกือบเท่าเกณฑโ์ดยเฉล่ีย
จะห่างจากเกณฑป์ระมาณ 10% E1/E2 มีค่าประมาณ 70/70 

3. การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) ทดสอบประสิทธิภาพส่ือนกัเรียน
ทัง้ระดบัชัน้ ประมาณ 40-100 คน ค านวนหาประสิทธิภาพ หากไม่ถึงเกณฑต์อ้งปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้
ขึน้ แลว้น าไปทดสอบซ า้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเดิม จนได้ค่าตามเกณฑ์ขั้นต ่า ผลลัพธ์ท่ีได้ควร
ใกลเ้คียงกันเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้ใหย้อมรบัว่าส่ือมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้หากผลท่ีไดต่้าง
จากเกณฑไ์ม่เกิน 2.5%  

6. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือความรู ้ความสามารถของนักเรียนท่ีไดร้บัประสบการณ์
การเรียนรูผ่้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูเป็นผูส้รา้งเครื่องมือในการวัดผล
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สมัฤทธิ์ทางการเรียน ครูจ าเป็นตอ้งศึกษาแนวทางในการวดัและประเมินผลเพือ่ใหเ้ครื่องมือวัดท่ีมี
คณุภาพ โดยมีผูใ้หค้วามหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไว ้ดงันี ้

ปราณี  กองจินดา (2549) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ
ผลส าเร็จทางการเรียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรูท้างดา้นพุทธิ
พิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสัยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน  

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2555) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าคือ
ขนาดของความส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 

สรุปไดว้่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูท่ี้จะ
ท าให้นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้ง 3 ดา้น ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัยหรือความรู ้ความ
เข้าใจ ด้านจิตพิสัย อารมณ์ความรูสึ้ก และด้านทักษะพิสัย หรือทักษะปฏิบัติ โดยวัดความรู้
ความสามารถจากเคร่ืองมือทดสอบผลสมัฤทธิ์ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2545) กล่าวถึงความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ว่าแบบทดสอบท่ีใชส้ าหรบัวดัพฤติกรรมของผูร้ียน ทัง้ความรู ้ความสามารถทางวิชาการ การ
ฝึกฝนทักษะปฏิบัติจากการท่ีนกัเรียนไดร้บัการเรียนรู ้ว่าบรรลผุลส าเร็จตามจดุประสงคท่ี์ก าหนด
ไวม้ากนอ้ยเพียงใด 

สมพร  เชือ้พันธ์ (2547) ใหค้วามหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ว่า
เป็นชดุแบบทดสอบท่ีใชว้ัดความสามารถในการท ากิจกรรม และความส าเร็จจากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูผูส้อนว่าผ่านจดุประสงคก์ารเรียนรูท่ี้ตัง้ไวเ้พียงใด 

สิริพร  ทิพย์คง (2545) ได้ให้ความหมายว่า เป็นชุดค าถามท่ีมุ่งวัดพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนว่ามีความรู ้ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองดา้นต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีเรียนรูไ้ปแลว้
มากนอ้ยเพียงใด 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนมากครูจะเป็นผูส้รา้งเครื่องมือขึน้เอง 
แต่นิยมใช ้6 ประเภท ดงันี ้

1. ขอ้สอบอัตนัย หรือความเรียง (Subjective or Essay test) เป็นขอ้สอบท่ีเป็น
ค าถามใหอ้ธิบาย ตอ้งการใหน้กัเรียนเขียนบรรยาย อภิปราย อธิบายเขียนตอบอย่างเสรี หรือเขียน
แสดงความเห็น อาจมีการยกตวัอย่างประกอบค าอธิบาย 
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 2. ขอ้สอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) เป็นขอ้สอบท่ีมีตัวเลือก 2 ตัวเลือก
ให้เลือกตอบ โดยมีข้อความใหน้ักเรียนพิจารณาเลือกตอบตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึง ตัวเลือกจะมี
ลกัษณะคงท่ี และมีความหมายในทางตรงกนัขา้ม เช่นใช่หรือไม่ใช่ ถกูหรือผิด เป็นตน้ 

3. ข้อสอบแบบเติมค า (Completion test) เป็นขอ้สอบท่ีก าหนดประโยคขึน้มา 
แต่ประโยคนัน้ยงัไม่สมบูรณ ์มีการเวน้ช่องว่างไวเ้พื่อใหน้ักเรียนเติมค าลงในประโยคใหเ้กิดความว
สมบูรณ ์

4. ขอ้สอบแบบตอบสัน้ ๆ (Short answer test) ขอ้สอบแบบเขียนตอบอย่างสัน้นี ้
มีลักษณะคลา้ยกับขอ้สอบแบบเติมค า ต่างกันท่ีขอ้สอบเติมค า เป็นประโยคหรือขอ้ความท่ียังไม่
สมบูรณ์ และใหน้ักเรียนเขียนตอบ ส่วนขอ้สอบแบบตอบสัน้ ๆ นีม้ีการก าหนดประโยคสมบูรณ ์
และใหน้กัเรียนตอบค าถามสัน้ ๆ กะทดัรดั ไม่ตอ้งบรรยาย หรืออธิบายแบบขอ้สอบอตันยั 

5. ข้อสอบแบบจับคู่  (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิดหน่ึง 
ก าหนดค า หรือขอ้ความให ้2 ส่วน ส่วนแรกอาจเป็นค า หรือขอ้ความท่ีเป็นโจทย์ค าถาม อีกส่วน
เป็นตัวเลือกค า หรือขอ้ความท่ีสมัพันธก์นั ใหน้ักเรียนเลือกจบัคู่โดยพิจารณาความสมัพันธก์ันของ
ขอ้ความ  

6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ข้อสอบในลักษณะนี้จะ
ประกอบดว้ย 2 ส่วนส าคญั คือ ขอ้ค าถาม (Item) และตวัเลือก (Choice) ในส่วนท่ีเป็นตวัเลือกนั้น
ประกอบด้วยตัวเลือกท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้อง และตัวเลือกเลือกท่ีเป็นตัวลวง มีการก าหนดข้อ
ค าถามใหม้ีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน ใหน้ักเรียนเลือกตอบตัวเลือกขอ้ท่ี
ถกูตอ้งเพียงตวัเลือกเดียว  

สรุปไดว้่า การสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมทธิ์ ครูผู้สอนสามารถสรา้งเครื่องมือ 
หรือแบบวดัผลสมัฤทธิ์ไดอ้ย่างหลากหลายวิธี ควรค านึงถึงระดบัความยากง่ายในแบบทดสอบ ให้
มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนเพื่อวัดความรู ้ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากผ่าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนจากครูผูส้อน 

7. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
7.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

ชมนาด  อุปชิตกุล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชรู้ปแบบเกม โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งมาจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 ทัศนธาตุและการออแบบงานทัศนศิลปะทั้งหมด 4 
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แบบทดสอบ ปรากฎว่านักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบเกม มีผลสมัฤทธิ์สูง
กว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบเกม กลุ่มทดลองจ านวน 25 คน ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนเกม ความพึงพอใจดา้นเนือ้หามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.8 ผลรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
มาก ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.8 ผลรวมความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก 
ด้านผู้เรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.7 ผลรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และด้านคุณภาพมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.8 ดงันัน้ผลรวมความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก 

ธนิตย ์ เพียรมณีวงศ ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การพัฒนาแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทาง
ทศันธาต ุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสรา้งงานทัศนศิลป์ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ พบว่า แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ และองคป์ระกอบ
ศิลป์สู่การสรา้งงานทศันศิลป์ ส าหรบันกัเรียนระดับช่วงชั้นท่ี 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ท่ีสรา้งขึน้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด (80/80) สงูกว่าเกณฑ ์คือ 94.22/97 และมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทัศนธาตุ และองคป์ระกอบ

ศิลป์สู่การสรา้งงานทศันศิลป์ โดยผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย (x)̅ เท่ากบั 24.60 และผลสมัฤทธิ์

หลังเรียนมีค่าเฉล่ีย (x)̅ เท่ากับ 29.10 และค่า T-test เท่ากับ 10.07 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนมี
ผลสมัฤทธิ์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลระดบัคะแนน
ของผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุ และ
องค์ประกอบศิลป์สู่การสรา้งงานทัศนศิลป์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ จ านวน  30 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับท่ีดีมาก ( x ̅= 9.76,  
S.D. = 0.37) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ท าใหร้ะดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน
ดว้ยแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทางทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์สู่การสรา้งงานทัศนศิลป์ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสดุมีค่าเฉล่ีย ( x ̅= 4.45, S.D. = 0.59) 
นชุษนัย  แม่บุญเรือน (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการเรียนรูด้ว้ยชุดการสอนแบบศูนย์

การเรียนกับการสอนแบบปกติ วิชาศิลปะ เรื่องทัศนธาตุ ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โดยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาศิลปะ เรื่องทัศนธาตุ สาหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 80.67/81.23 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 และคะแนน
การปฏิบัติงาน เท่ากับ 84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 ท าใหผ้ลการเรียนรูว้ิชาศิลปะ เร่ืองทัศน
ธาตุ ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีระดับความ
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คิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 ท่ีมีต่อชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน วิชาศิลปะเรื่อง

ทศันธาต ุเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดี ( x ̅ = 4.23, S.D.= 0.70) 
รฐันนท ์ สว่างผล (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค์

ก่อน และหลังการทดลองสอนดว้ยชุดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค ์ตามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิ
พนัธุ ์พบว่า ความคิดสรา้งสรรคข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นในถุง้ หลงัการท า
กิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ตามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิพันธุ์ สูงกว่าก่อนท ากิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 แสดงว่ากิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคต์ามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิพันธุ ์
ส่งเสริมใหน้ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นในถุง้ มีความคิดสรา้งสรรคโ์ดยรวมสูงขึน้
อย่างชดัเจน และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคต์ามแนวคิดของอารีสุทธิพันธุ์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียนบา้นในถุง้จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษา
พบว่าโดยรวมค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.92 

สายใจ  ตะพองมาตร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ้บบ 
ซินเนคติกสโ์ดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีชื่อเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคข์องนกัเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งพบว่า แผนการจดัการเรียนรูแ้บบซินเนคติกสโ์ดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ี
มีชื่อเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีสรา้งขึน้มี

คณุภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดในระดับมาก โดยผลการประเมินคณุภาพมีค่าเฉล่ีย ( x ̅)  รวมเท่ากับ 
4.39 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.20 ซึ่งผลการประเมินความคิดสรา้งสรรค์
กระบวนการทางานและผลงานศิลปะของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้ผนการจัดการเรียนรูแ้บบซินเนค
ติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินท่ีมีชื่อเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย ( x ̅) รวม เท่ากับ 8.31 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 ท าให้ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการ
จดัการเรียนรูแ้บบซินเนคติกสโ์ดยใชแ้นวคิดของศิลปินท่ีมีชื่อเสียง เพื่อพฒันาความคิดสรา้งสรรค์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย ( x ̅) เท่ากบั 4.32 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.40 
สมภพ  จงจิตต์โพธา (2544) ได้ศึกษาเรื่อง จิตรกรรมแนวคิวบิสม์ : กรณีศึกษา

ผลงานจิตรกรรมของปา โบล ปิกัสโซ (ช่วง ค.ศ.1906-1915) พบว่า จิตรกรรมของปาโบล ปิกสัโซ่ 
มีแนวคิดจากหนา้กาก และงานประติมากรรมแบบอาฟริกา จ านวน 6 ภาพ ภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 
28.6 เนือ้หาในภาพเกี่ยวขอ้งกบัมนษุยแ์ละสงัคม จ านวน 7 ภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 80.9 กระบวนการ
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สรา้งสรรคภ์าพใชล้ักษณะของกลุ่มรูปทรงบนระนาบในการจดัโครงสรา้งของภาพ จ านวน 7 ภาพ 
คิดเป็นรอ้ยละ 33.3 มีการสร้างทิศทางการเคล่ือนไหวส่วนรวมของภาพเป็นแบบผสมผสาน 
จ านวน 11 ภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 52.3 และมีการสรา้งความสมดุลแบบสองขา้งไม่เท่ากัน จ านวน 
19 ภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 90.4 เน้นการสรา้งรูปทรงโดยการใช้เส้นในการสรา้งรูปทรงจ านวน 15 
ภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 71.4 ส่วนการสรา้งมิติความตืน้ลึกสรา้งโดยเน้นการใช้รูปแบบให้มีขนาด
ต่างกนั บงักัน และทบัซอ้นกนั จ านวน 16 ภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 76.1 รวมทัง้การสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างรูปทรงกับพืน้โดยเน้นใชรู้ปทรงเปิด 12 ภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 57.1 ในเรื่องสีเนน้การใช้สี
กลมกลืนในกลุ่มสีส่วนรวม จ านวน 15 ภาพ คิดเป็นรอ้ยละ 71.5 ใชว้ิธีการระบายสีแสดงลีลารอย
พู่กัน การระบายสีเรียบกลมกลืน การระบายสีผสมแสดงน า้หนักสี การระบายสีโดยไม่เกล่ียให้
กลมกลืนกนั และระบายสีผสมผสานการปะติดวสัดุ 

7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Dan O’brien (2018) ไดศึ้กษาเรื่อง ลัทธิการเขียนภาพแบบเหล่ียม (คิวบิสม)์: ศิลปะ 

และปรชัญา ยืนยันว่าพัฒนาการของลัทธิการเขียนภาพแบบเหล่ียม หรือคิวบิสม์ โดยปิกัสโซ่ 
และบรคั ในช่วงตน้ของศตวรรษท่ี 20 สามารถอธิบายโดยพิจารณาจากขอ้ถกเถียงทางปรชัญาใน
ระยะยาวท่ีเกี่ยวขอ้งกับมุมมองของลัทธิเรียลลิสม์ โดยเฉพาะแนวคิดของ Lokce ท่ีกล่าวถึงข้อ
แตกต่างระหว่างระยะแรก และระยะท่ีสอง และแนวคิดเรียลลิสม์เชิงประจักษ์ของ Kant ส่วน 
Daniel-Henry Kahnweiler ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายของปิกัสโซ่ และผูม้ีอ  านาจยุคแรกๆในลัทธิคิว
บิสม ์ตีความว่าปิกัสโซ่ และบราคเป็น Kantian ในแนวทางของพวกเขา ผูว้ิจัยปฏิเสธการตีความ
เร่ืองอิทธิพลของเขา แต่มีการน าเสนอท่ีมีความน่าเชื่อถือ Kantian เป็นความรูข้องคิวบิสม ์

Lian Guanyu et al (2016) ไดท้ าการทดลองการสรา้งสรรค์ผลงานตามรูปแบบคิว
บิมสข์องปิกัสโซ่ น าเสนอการน าวิธีการแบ่งเป็นชั้นเลเยอรใ์ห้มีความใกลเ้คียงกัน เพื่อเลียนแบบ
ภาพคิวบิสม์ของปิกัสโซ่ จากนั้นจึงสรา้งภาพคิวบิสม์รูปแบบปิกัสโซ่ขึน้ ใหม่ โดยเริ่มสรา้งสรรค์
ผลงานแรกจากภาพตน้ฉบบัภาพ "Girl with a Mandolin" ของปิกสัโซ่ และท าการสุ่มองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ มาสรา้งเป็นภาพผลงานรูปแบบคิวบิสม์ ในขั้นตอนนี้วิเคราะห์จากการสรา้งสรรค์งาน
ตน้แบบดัง้เดิม แบ่งออกเป็น 5 เลเยอร ์เลเยอรน์ามธรรมประกอบดว้ยสีคมุโทน และรูปเรขาคณิต
มากมาย เลเยอรพ์ืน้ผิวเป็นการสุ่มค่าสี และรูปแบบพืน้ผิวต่าง ๆ เลเยอรคิ์วบิสมเ์ป็นรูปแบบการ
สรา้งสรรคง์านคิวบิสมข์องปิกัสโซ่ เลเยอรว์ัตถุรูปธรรมเป็นภาพเด็กผูห้ญิงและพิณ (the girl and 
mandolin) และเลเยอรเ์งาเป็นภาพท่ีแสดงส่วนของเงา ในเลเยอรต่์าง ๆ ถูกแยกออกจากกัน และ
ถกูสรา้งขึน้มาใหม่ใหม้ีความแตกต่างจากเดิม 



  41 

บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช ้
แนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. การก าหนดเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การด าเนินการวิจยั 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรปราการ เขต 1 จ านวน 5 หอ้งเรียน รวมจ านวนนกัเรียน 167 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/5 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนวัดด่านส าโรง ส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ห้องเรียน จ านวน 32 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling)  

2. การก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ประกอบไปด้วย 

1. เครื่องมือท่ีใชส้ ารวจขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาวิธีการสอน เร่ืองทศัน
ธาต ุไดแ้ก่ 

1.1 แนวคิด กระบวนการและวิธีการสรา้งสรรคผ์ลงานของศิลปิน  
1.2 ผลงานของศิลปินท่ีมีแนวการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะแบบคิวบิสม ์ 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
2.1 กิจกรรมการสอน เรื่องพืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) โดยใชแ้นวคิด

การสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์จ านวน 1 แผนการจดัการเรียนรู ้รวม 6 คาบเรียน 
2.2 แบบฝึกทกัษะทางการเรียน เร่ืองพืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) 
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2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืองพืน้ฐานทัศนศิลป์ 
(ทศันธาตพุืน้ฐาน) 

2.4 แบบประเมินการปฏิบัติงานวิชาศิลปะ เรื่องพื ้นฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุ
พืน้ฐาน) 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โดยใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ประกอบดว้ย 
3.1 เคร่ืองมือทดลอง 

กิจกรรมการสอนท่ี 1 “ทบัซอ้นซ่อนมิติ” 
- ภาพผลงานของศิลปินท่ีมีแนวคิดการสรา้งผลงานแบบคิวบิสม ์
- แผ่น Chart รูปรา่งรูปทรงเรขาคณิต 
- แถบ Chart สี 

กิจกรรมการสอนท่ี 2 “รูปรา่งมหศัจรรย”์ 
- ภาพผลงานของศิลปิน Henri Laurens ไดแ้ก่ Josephine baker, dancer 
- ภาพผลงานของศิลปิน Pablo Picasso ไดแ้ก่ Girl with a Mandolin 
- แผ่น Chart รูปรา่งรูปทรงเรขาคณิต 

กิจกรรมการสอนท่ี 3 “เลียนแบบศิลปิน” 
- ภาพผลงานของศิลปิน Pablo Picasso ไดแ้ก่ 

ภาพท่ี 1 Girl before a mirror 
ภาพท่ี 2 Three Musicians 
ภาพท่ี 3 Bust of a Woman 
ภาพท่ี 4 Two Character 

กิจกรรมการสอนท่ี 4 “ชื่อ รูเ้ขา..รูเ้รา.. ศิลปินเด่ียว” 
- ภาพผลงานของศิลปิน Juan Gris ไดแ้ก่ Harlequin with Guitar 
- แผ่น Chart รูปรา่งรูปทรงเรขาคณิต 

3.2 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จ านวน 1 ชุด มี

ลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 
3.2.2 แบบประเมินผลงานศิลปะ 
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3.2.3 แบบประเมินคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าอันดับ (Rating Scale) 5 อันดับ โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยทางดา้นแผนการจัดการเรียนรู ้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อน และหลงัเรียน และกิจกรรมที่ใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 

1. ผูช้่วยศาตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2. อาจารย์สุชาติ ทองสิมา อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาทัศน
ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นางกนกวรรณ มั่นสุข ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 1  

3.3 การสร้างเคร่ืองมือ 
3.3.1 การสร้างกิจกรรมการสอน เร่ืองพื้นฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุ

พืน้ฐาน) โดยใช้แนวคิดการสร้างสรรคแ์บบคิวบิสม ์
1) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้น

พืน้ฐานปี พุทธศักราช 2551 โดยวิเคราะห์กระบวนการท างาน และเลือกผลงานของศิลปินให้
สอดคล้องกับเนือ้หาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) เรื่องพืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) ในแต่ละ
กิจกรรม 

2) คน้ควา้และรวบรวมเนือ้หาขอ้มูล เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแนวทาง 
หรือกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานของศิลปิน และแนวทางศิลปะแบบคิวบิสม  ์

3) เรียบเรียง วางโครงเรื่อง และด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูส้รา้ง
ส่ือทัศนธาตุ เรื่องพืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) โดยใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์
และน าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบความถกูตอ้ง เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงดา้นเนือ้หา รูปแบบ ภาษา
ท่ีใช ้และกิจกรรมการเรียนการสอน ตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษา 

4) ตรวจสอบความสอดคล้องของเนือ้หาว่า สอดคล้องตามเนือ้หาและตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดย
ก าหนดใหข้อ้ค าถามแต่ละขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 

5) น าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญมาปรบัปรุงแกไ้ขก่อนลงมือ และสรา้งส่ือ
ทศันธาตจุากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  

6) น าแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่องพื ้นฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุ
พืน้ฐาน) กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการสอนทศันธาตจุากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบ
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คิวบิสม ์ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสรา้งเสร็จแลว้ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
และปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

7) น าแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่องพื ้นฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุ
พืน้ฐาน) ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปศึกษาผลการใชจ้ากกลุ่มตวัอย่าง 

3.3.2 การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
ใช้ในการทดสอบ 

โดยสรา้งจากเนื้อหาวิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
วิธีด าเนินการสรา้งตามขัน้ตอน ดงันี ้

1) ศึกษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร 
และต าราอื่นๆ 

2) วิเคราะห์เนือ้หากับวัตถุประสงค์การเรียน โดยก าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรูใ้นการทดสอบใหช้ดัเจนว่าตอ้งการพฤติกรรมใด 

3) ก าหนดเนือ้หาท่ีจะใชใ้นการสรา้งแบบทดสอบ และล าดบัความส าคัญ
ของเนือ้หาท่ีใชส้รา้งแบบทดสอบของส่ือทศันธาต ุจากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

4) ก าหนดน า้หนกั และคะแนน 
5) ก าหนดรูปแบบค าถาม จ านวนขอ้ และคะแนน เป็นค าถามแบบปรนัย

ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ๆ ละ 1 คะแนน 
6) สรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 40 ขอ้ โดยใหแ้บบทดสอบครอบคลมุเนือ้หาและวตัถปุระสงค ์
7) น าแบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ของเนือ้หา และตรงตามวตัถปุระสงค ์จากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยก าหนดใหข้อ้
ค าถามแต่ละขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 

8) น าแบบทดสอบท่ีไดป้รบัปรุงตามค าแนะน าไปทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 (ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง) จ านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

9) น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน โดยใช้วิธี 0-1 (Zero-One 
Method) คือใหค้ะแนนขอ้ท่ีถกูตอ้งเป็น 1 คะแนน ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน เป็น 0 

10) น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะหห์าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ของแบบทดสอบ 
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11) คัดเลือกข้อสอบจ านวน 20 ข้อ เพื่อน ามาใช้เป็นแบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

12) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นแบบทดสอบโดยใชส้ตูร KR-20 (Kuder Richardson)   

3.3.3 การสร้างแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมการสอนทัศนธาตุจาก
แนวคิดการสร้างสรรคแ์บบคิวบิสมโ์ดยผู้เชี่ยวชาญ 

ให้ผู้เชี่ยวชาญท าเครื่องหมายในหัวข้อท่ีต้องการตอบ  โดยการให้ระดับ
คะแนน ค าถามมุ่งหาค าตอบเฉพาะเร่ืองท่ีจะศึกษา มีขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้

1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะวิธีการสรา้ง
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้ศึกษาการสรา้งแบบวัดจากหนังสือสถิติพื ้นฐาน ของ 
ชชัวาลย ์ เรืองประพนัธ ์(2539, น. 15)  

2) น าคุณลักษณะท่ีจะวัดมาสรา้งแบบประเมินประสิทธิภาพท่ีมีความ
สอดคลอ้ง และครอบคลุมคณุสมบติัท่ีตอ้งการประเมินคุณภาพในแต่ละขอ้มาเขียนเป็นขอ้ค าถาม 
โดยใช้แบบประเมินเครื่องมือวิจัย ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าอันดับ (Rating Scale)  
5 อนัดบั ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert’s Scale)  ไดแ้ก่ 

5  หมายถึง มากท่ีสดุ 
4  หมายถึง มาก 
3  หมายถึง ปานกลาง 
2  หมายถึง นอ้ย 
1  หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ 

3) น าแบบประเมินคณุภาพท่ีสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบ และ
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

4) น าแบบประเมินท่ีผ่านการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพของกิจกรรมการสอนทัศนธาตุจากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม์ก่อนท่ีจะน าไปหา
ผลในการใชต่้อไป 

5) น าผลการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉล่ีย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายของระดับคุณภาพ 
ดงันี ้ 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มาก 
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คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แปลความว่า ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แปลความว่า นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แปลความว่า นอ้ยท่ีสดุ 

4. การด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัย เร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางดา้นศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โดยใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้
เวลาในการทดลอง 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที ซึ่งมีกระบวนการทดลอง ดงันี ้

1. ผูว้ิจัยคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/5 จ านวนนักเรียน 32 คน ด าเนินการทดสอบวัดความรูก้่อน
เรียน (Pre-Test) โดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืองทศันธาต ุ

2. น ากิจกรรมการสอนทัศนธาตุจากแนวคิดการสรา้งสรรค์แบบคิวบิสม์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสรา้งขึน้ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีกิจกรรมให้กลุ่ม
ตวัอย่างไดท้ดลองปฏิบติั 4 กิจกรรม ดงันี ้

กิจกรรมที่ 1 “ทบัซอ้นซ่อนมิติ”  
กิจกรรมที่ 2 “รูปรา่งมหศัจรรย”์  
กิจกรรมที่ 3 “เลียนแบบศิลปิน” 
กิจกรรมที่ 4 “ชื่อ รูเ้ขา..รูเ้รา.. ศิลปินเด่ียว” 
โดยมีการประเมินผลงานทางศิลปะในทกุๆ กิจกรรมการสอน 

3. ผูว้ิจยัท าการทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) โดยใชแ้บบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาศิลปะ เร่ืองทศันธาตุชดุเดิม หลงัการทดลองใชก้ิจกรรมการสอนทศันธาตจุากแนวคิดการ
สรา้งสรรค์แบบคิวบิสม์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และทดลองปฏิบัติกิจกรรมทัง้ 4 
กิจกรรม 

4. ผูว้ิจยัน าเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ 
เร่ืองทศันธาต ุก่อนเรียน (Pre-Test) และหลงัเรียน (Post-Test) 
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
5.1 ค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

5.1.1 ค่าเฉล่ีย (mean) โดยใชส้ตูร 
 

x = 
 ∑R

N
 

 

เมื่อ  x แทน คะแนนเฉล่ีย 
∑R   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
N     แทน จ านวนนกัเรียน 

5.1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 

S.D. = 
N∑X2 –(∑X2)

N(N−1)
 

 
เมื่อ  S.D.   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑R  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
∑𝑋2   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
N     แทน จ านวนนกัเรียน 

5.1.3 ค่า t-test for dependent Samples เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียวระหว่างก่อนทดลองกบัหลงัทดลอง ดงันี ้

 

𝑡 =
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷
2

− ( ∑ 𝐷)2

𝑁 − 1

 

 

เมื่อ    t  แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน t- distribution 
D แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
N  แทน จ านวนคู่ของคะแนน หรือจ านวนนกัเรียน 
∑ 𝐷 แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อน และหลังการ

ทดลอง 
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∑ 𝐷
2  แทน ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนก่อน และหลัง

การทดลอง 
5.2 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

5.2.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
 

IOC = 
 ∑R

N
 

 
เมื่อ   IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 

∑R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
N     แทน จ านวนของผูเ้ชี่ยวชาญ 

5.2.2 ค่าความยาก (difficulty) ในแบบทดสอบปรนยั ดงันี ้
 

P = 
𝑅

𝑁
 

   

เมื่อ P  แทน ค่าความยาก 
R   แทน จ านวนคนท่ีตอบขอ้สอบขอ้นัน้ถกู 
N  แทน จ านวนคนสอบทัง้หมด 

5.2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (discrimination) 
 

r   =   PH   -  PL 

 

เมื่อ r   แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
PH แทน สดัส่วนของผูต้อบถกูในกลุ่มสงู 
PL แทน สดัส่วนของผูต้อบถกูในกลุ่มต ่า 
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5.2.4 ความเชื่อมั่น (reliability) ใช้สูตร KR-20 วิธีของคูเดอร ์– ริชารด์สัน (Kuder-
Richardson procedure) ใชก้บัแบบทดสอบท่ีใหค้ะแนน เมื่อตอบถกูได ้1 ตอบผิดได ้0 
 

𝑟𝑡𝑡   = 
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑃𝑖𝑞𝑖

𝑠𝑡
2 ] 

 

เมื่อ  𝑟𝑡𝑡  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
K แทน จ านวนขอ้สอบ 

Pi แทน สดัส่วนผูต้อบขอ้สอบขอ้ท่ี i ถกู 

qi แทน สดัส่วนผูต้อบขอ้สอบขอ้ท่ี i ผิด (q=1-p) 

𝑠𝑡
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
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บทท่ี 4  
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางศิลปะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้นวคิด
การสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี  ้

1. การพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ จากกิจกรรมการสอนโดยใช้แนวคิดการ
สรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน และหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการสอนเร่ือง
พืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) โดยใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม)์ 

1. การพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ จากกิจกรรมการสอนโดยใช้แนวคิดการสร้างสรรค์
แบบคิวบิสม ์

การวิเคราะห์ทักษะทางด้านศิลปะ จากกิจกรรมการสอนโดยใช้แนวคิดการสรา้งสรรค์
แบบคิวบิสม ์มีผลคะแนนการฝึกทกัษะ ดงัตารางที่ 1 

ตาราง 1 ตารางคะแนนการฝึกทกัษะทางดา้นศิลปะ จากกจิกรรมการสอนโดยใชแ้นวคิดการ
สรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์

ที่ กิจกรรมที ่
1 

กิจกรรมที่ 
2 

กิจกรรมที่ 
3 

กิจกรรมที่ 
4 

รวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 

20 20 20 20 80  
1 16 19 19 20 74 92.5 ดีมาก 
2 20 20 19 20 79 98.75 ดีมาก 
3 20 16 17 19 72 90 ดีมาก 
4 17 17 17 19 70 87.5 ดีมาก 
5 20 16 19 19 74 92.5 ดีมาก 
6 15 17 16 18 66 82.5 ดีมาก 
7 17 18 16 20 71 88.75 ดีมาก 
8 17 19 19 18 73 91.25 ดีมาก 
9 15 19 16 18 68 85 ดีมาก 
10 16 18 17 19 70 87.5 ดีมาก 
11 20 18 19 19 76 95 ดีมาก 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนท่ีได้จากการท ากิจกรรมการสอนโดยใช้แนวคิดการ

สรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์การประเมินผลงานทางศิลปะมีผลคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก 
สรุปได้ว่า กิจกรรมการสอนโดยใช้แนวคิดการสรา้งสรรค์แบบคิวบิสม์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 เมื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอนจะท าใหน้ักเรียนเกิดทักษะทางด้านศิลปะ 
มุ่งเนน้ใหเ้กิดการสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นขัน้ตอน 

ที่ กิจกรรมที่ 
1 

กิจกรรมที่ 
2 

กิจกรรมที่ 
3 

กิจกรรมที่ 
4 

รวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 

20 20 20 20 80  
12 18 19 19 20 76 95 ดีมาก 

13 19 19 19 20 77 96.25 ดีมาก 

14 17 19 18 19 73 91.25 ดีมาก 

15 19 19 18 20 76 95 ดีมาก 

16 19 20 16 20 75 93.75 ดีมาก 

17 17 20 17 19 73 91.25 ดีมาก 

18 18 20 19 19 76 95 ดีมาก 

19 19 19 16 19 73 91.25 ดีมาก 

20 20 20 18 20 78 97.5 ดีมาก 

21 20 20 19 20 79 98.75 ดีมาก 

22 17 19 16 18 70 87.5 ดีมาก 

23 19 18 17 18 72 90 ดีมาก 

24 16 17 18 20 71 88.75 ดีมาก 

25 17 19 18 19 73 91.25 ดีมาก 

26 19 20 18 20 77 96.25 ดีมาก 

27 18 17 16 19 70 87.5 ดีมาก 

28 18 19 18 20 75 93.75 ดีมาก 

29 19 16 18 19 72 90 ดีมาก 

30 18 16 20 20 74 92.5 ดีมาก 

31 15 19 16 19 69 86.25 ดีมาก 

32 19 20 20 20 79 98.75 ดีมาก 
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อน และหลงัเรียน โดยใช้กิจกรรมการสอนเร่ืองพืน้ฐาน
ทัศนศลิป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) โดยใช้แนวคิดการสร้างสรรคแ์บบคิวบิสม ์

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นศิลปะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
5 โดยใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ระหว่างก่อนเรียนและหลงัการเรียน ก าหนดนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางที่ 2 

ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบันยัส าคญัทางสถิติ การเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชส้ถิติทดสอบค่าเฉล่ีย t-test 

การทดสอบ N ค่าเฉล่ีย 

(X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t-test P-value 

(Significant) 

ก่อนเรียน 32 14.53 2.565 -2.438 .000* 

หลงัเรียน 32 16.97 1.616 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05   

จากตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียทางการเรียนคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนของนกัเรียน ใชส้ถิติทดสอบค่าที (t - test) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางด้านศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แนวคิดการสรา้งสรรค์แบบคิวบิสม ์
จ านวน 32 คน พบว่า ก่อนเรียนทางดา้นศิลปะ มีค่าเฉล่ีย 14.53 และหลังเรียนทางดา้นศิลปะ มี
ค่าเฉล่ีย 16.97 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ค่า t-test เท่ากับ -2.438 
โดยมีค่า Sig. เท่ากบั .000 นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ีระดับ 0.05 ตามท่ีก าหนดไว ้หมายความว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05  

สรุปไดว้่า หลังการเรียนทางดา้นศิลปะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้นวคิด
การสรา้งสรรค์แบบคิวบิสมจ์ะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใชแ้นวคิด
การสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์
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ภาพประกอบ 25 4 ประมวลภาพกิจกรรม 1 กจิกรรมทบัซอ้นซอ่นมิติ 
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ภาพประกอบ 26 ประมวลภาพกิจกรรมที่ 2 รูปรา่งมหศัจรรย ์
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ภาพประกอบ 27 ประมวลภาพกิจกรรมที่ 3 เลียนแบบศิลปิน 
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ภาพประกอบ 28  ประมวลภาพกิจกรรมท่ี 4 รูเ้ขา.. รูเ้รา.. ศิลปินเด่ียว” 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางด้านศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
แนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี ้ 

สังเขปการวจิัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ จากกิจกรรมการสอนโดยใช้แนวคิดการ
สรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน และหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการสอนเร่ือง
พืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) จากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม์ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการทดลอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2562 โรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรปราการ เขต1 จ านวน 5 หอ้งเรียน รวมจ านวนนกัเรียน 167 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการทดลอง เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5/5 ภาคเรียน ท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนวัดด่านส าโรง ส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรปราการ 1 หอ้งเรียน จ านวน 32 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)  

3. ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่  
3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กิจกรรมการสอนเร่ืองพืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตุพืน้ฐาน) 

จากการศึกษาผลงานของศิลปิน 
3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

3.2.1 ทักษะทางด้านศิลปะ โดยใช้กิจกรรมการสอนจากแนวคิดการ
สรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์

3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ เร่ืองพื้นฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุ
พืน้ฐาน) 

4. เนือ้หาท่ีใชใ้นการท าวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หาวิชาศิลปะ สาระทศันศิลป์ เร่ืองพืน้ฐาน
ทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) ส าหรบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
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5. ระยะเวลาในการท าการวิจัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการ
ทดลอง 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทัง้หมด 6 คาบเรียน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบไปดว้ย 

1. เครื่องมือท่ีใชส้ ารวจขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันากิจกรรมการสอน 
เร่ืองทศันธาต ุไดแ้ก่ 

1.1 แนวคิด กระบวนการและวิธีการสรา้งสรรคผ์ลงานของศิลปิน  
1.2 ผลงานของศิลปินท่ีมีแนวการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะแบบคิวบิสม ์ 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
2.1 กิจกรรมการสอน เรื่องพื ้นฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพื ้นฐาน) โดยใช้

แนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์จ านวน 1 แผนการจดัการเรียนรู ้รวม 6 คาบเรียน 
2.2 แบบฝึกทกัษะทางการเรียน เร่ืองพืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) 
2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืองพืน้ฐานทศันศิลป์ 

(ทศันธาตพุืน้ฐาน) 
2.4 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานวิชาศิลปะ เรื่องพื ้นฐานทัศนศิลป์ 

(ทศันธาตพุืน้ฐาน) 
การด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย เร่ืองผลสมัฤทธิ์ทางดา้นศิลปะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้
เวลาในการทดลอง 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที ซึ่งมีกระบวนการทดลอง ดงันี  ้

1. ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิ ธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/5 จ านวนนักเรียน 32 คน ด าเนินการทดสอบวัด
ความรูก้่อนเรียน (Pre-Test) โดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เร่ืองทศันธาต ุ

2. น ากิจกรรมการสอนทศันธาตุจากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ส าหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีกิจกรรมให้กลุ่มตัวอย่างได้
ทดลองปฏิบติั 4 กิจกรรม ดงันี ้

กิจกรรมที่ 1 “ทบัซอ้นซ่อนมิติ”  
กิจกรรมที่ 2 “รูปรา่งมหศัจรรย”์  
กิจกรรมที่ 3 “เลียนแบบศิลปิน” 
กิจกรรมที่ 4 “ชื่อ รูเ้ขา..รูเ้รา.. ศิลปินเด่ียว” 
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3. ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาศิลปะ เรื่องทัศนธาตุชุดเดิม หลังการทดลองใช้ส่ือทัศนธาตุจากแนวคิดการ
สรา้งสรรค์แบบคิวบิสม ์ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และทดลองปฏิบัติกิจกรรมทัง้ 4 
กิจกรรม 

4. ผูว้ิจัยน าเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ศิลปะ เร่ืองทศันธาต ุก่อนเรียน (Pre-Test) และหลงัเรียน (Post-Test) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
หลงัจากท่ีผูว้ิจัยไดท้ าการทดลองแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลมาประมวลผลตามระเบียบวิธี

ทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู มีดงันี ้
1. หาประเมินคณุภาพกิจกรรมการสอนทศัธาตโุดยใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบ

คิวบิสม ์ของผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 คน โดยประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบ (IOC) และ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

2. น าผลสมัฤทธิ์ทางดา้นศิลปะของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้นวคิด
การสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสมท่ี์พฒันาขึน้หาค่าเฉล่ีย และคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นศิลปะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 โดยใช้แนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม์ ระหว่างก่อนเรียน และหลังการเรียนโดยน ามา
วิเคราะหห์าค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวดัความแตกต่างโดยใช ้t - test ทดสอบระดับ
นยัส าคญัทางสถิติของแบบทดสอบ 

สรุปผลการวิจัย  
1. กิจกรรมการสอนจากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์เร่ืองพืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศัน

ธาตุพืน้ฐาน) มีคะแนนการประเมินผลงานเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก เมื่อน าไปใช้จัดการเรียนการ
สอนจะท าใหน้กัเรียนเกิดทกัษะทางดา้นศิลปะ มุ่งเนน้ใหเ้กิดการสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นขัน้ตอน 

2. คณุภาพของกิจกรรมการสอนท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางศิลปะ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แนวคิดการสร้างสรรค์แบบคิวบิสม์ท่ีประเมินโดย

ผูเ้ชี่ยวชาญมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̅= 4.59) และเมื่อน าไปใชจ้ัดการเรียนการสอนเรื่อง
พืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) ท าใหน้ักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้
แนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผลการวิจัย   
จากการศึกษา และวิเคราะหค์ณุภาพของกิจกรรมการสอนท่ีใชจ้ัดการเรียนการสอนเร่ือง

พืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตุพืน้ฐาน) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางศิลปะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โดยใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสมท่ี์สรา้งขึน้ ไปจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดด่านส าโรง สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาแนวการสรา้งสรรค์
ผลงานของศิลปินคิวบิสม์ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ พาโบล ปีกัส โซ่ (Pablo Picasso), ฌอร์ฌ บรัก 
(George Braque), ปอล เซซาน (Paul Cezanne), ควน กรีส ์(Juan Gris) และ เอ็ดการด์ มาเนต ์
(Edguard Manet) ทัง้หมดไดม้ีแนวทางการสรา้งสรรคผ์ลงานแนวคิวบิสมท่ี์มีการใชเ้สน้ท่ีชัดเจน 
เด่นชัด และเนน้โครงสรา้งรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิตท่ีชัดเจน สามารถใชก้ารสรา้งสรรคง์านบนพืน้
ระนาบให้มีมิติ จัดวางภาพให้เกิดการรับรูใ้นแง่มุมท่ีหลากหลาย และน่าสนใจ เมื่อวิเคราะห์
แนวทางดังกล่าวของศิลปิน ประกอบกับ “ทัศนธาตุ”(Element) เป็นความรูพ้ืน้ฐาน นับตัง้แต่ จุด 
เสน้ รูปร่าง รูปทรง แสง และเงา น า้หนักอ่อนแก่ สี พืน้ผิว การจะน าเอาส่ิงดังกล่าวมาจัดกระท า
รวมกันใหเ้กิดคณุค่าทางศิลปะไดน้ั้น จะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจใหถ้่องแท ้(พีระพงษ์  ตรีศาสตร,์ 
2553) ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่ารูปแบบผลงานของศิลปินมีการสรา้งสรรค์ผลงานโดยใช้ทัศนธาตุ
พืน้ฐาน จึงน ารูปแบบแบบคิวบิสม์ท่ีได้ศึกษามาสรา้งกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพื ้นฐาน
ทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) ทัง้หมด 4 กิจกรรม ไดแ้ก่  

กิจกรรมที่ 1 “ทบัซอ้นซ่อนมิติ”  
เป็นกิจกรรมท่ีผูว้ิจัยไดศึ้กษาวิธีการจัดวางภาพตามแนวทางการสรา้งสรรคง์าน

ของปิกสัโซ่ท่ีมีการสรา้งงานแบบสามมิติจากการรบัรูข้องมนษุย ์ท่ีก าหนดรูว้่าวตัถุจะชดัเจนเมื่ออยู่
ใกล้ผูม้อง และจะดูเลือนเมื่อห่างไกลออกไป หรือรายละเอียดจะคมชัดถ้าส่ิงนั้นใกลต้ัว และจะ
พล่าเลือนเมื่ออยู่ห่างไกล (กิตติกร  มีทรพัย์ และ บริษัทรีดเดอรส์  ไดเจสท์, 2543) โดยการวาด
ภาพให้เกิดจังหวะซ า้กันของรูปทรง ทับซ้อน และเหล่ือมล า้กัน ประกอบกับแนวคิดการท างาน
ของบรกัในการน ารูปทรงเรขาคณิตมาวาดบนระนาบเดียวกัน และใชสี้โทนเดียวไล่ค่าน า้หนัก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัเซซานในการใชสี้เป็นตวัก าหนดระยะตืน้ลึก ใกลไ้กล 
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ภาพประกอบ 29 ภาพตวัอยา่งการสรา้งสรรคผ์ลงานกิจกรรม “ทบัซอ้นซอ่นมิติ” 

กิจกรรมที่ 2 “รูปรา่งมหศัจรรย”์  
จากการศึกษาแนวคิดการสรา้งสรรคผ์ลงานของบรกัเมื่อครัง้สรา้งสรรคง์านภาพ

คนเปลือย บราคการสรา้งสรรคผ์ลงานโดยเนน้โครงสรา้งของรูปทรงอย่างชัดเจน โดยเป็นรูปร่าง
ง่าย ๆ ตัดเสน้ดว้ยรอบนอกสีด าท่ีมีความเขม้ และหนา มีภาพพืน้หลังเป็นภาพเหล่ียมใหญ่ ๆ ซึ่ง
การสรา้งสรรคง์านของบรกัไดร้บัแรงบันดาลใจมาจากเซซานท่ีมีแนวความคิดท่ีว่าโครงสรา้งทาง
เรขาคณิตเป็นรูปทรงในธรรมชาติทัง้มวล และถา้เขา้ใจรูปทรงของโลกภายนอก และโครงสรา้งตาม
ความเป็นจริงแลว้จงมองรูปทรงเหล่านัน้ใหเ้ป็นเหล่ียมลูกบาศกง์่ายๆ ซึ่งการสรา้งสรรคผ์ลงานของ
เซซานชุดจิตรกรรมภูเขาแซ็งต์-วิกตัวร ์(Mont Sainte-Victoire 1904-1906) เซซานก็สรา้งสรรค์
งานโดยเปล่ียนแปลงรูปร่าง และทัศนียภาพเป็นรูปเรขาคณิตง่าย ๆ และเลือกใชสี้ตามท่ีตนเอง
ตอ้งการ ไม่ไดค้ านึงถึงความเป็นจริงของแสงและเงา แต่เกิดแสงเงาท่ีไม่เหมือนจริง ประกอบกับ
การจัดวางภาพแบบผสมผสาน แปลกใหม่ในหลายๆมุมมอง จนเกิดเป็นภาพสามมิติตามแนวคิด
ของปิกสัโซ่ดว้ย 
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ภาพประกอบ 30 ภาพตวัอยา่งการสรา้งสรรคผ์ลงานกิจกรรม “รูปรา่งมหศัจรรย”์ 

และจากภาพ josephine baker, dancer (นักเตน้ร  าโจเซฟิน เบเกอร)์ ของอองรี 
โลรองส ์เป็นผลงานคอลลาจท่ีไม่ใช่งานภาพเหมือน เป็นภาพท่ีเกิดจากการประกอบของรูปทรง
เรขาคณิต ท่ีเนน้เคา้โครงรูปรา่งของนกัเตน้ร  า กิจกรรมรูปร่างมหศัจรรยจ์ึงเป็นกิจกรรมท่ีเนน้โครง
ร่างของรูปทรงอย่างชัดเจน ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าหากผูเ้รียนเกิดการสังเกต และเปล่ียนแปลงภาพ
รูปรา่งของวัตถุ หรือส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เป็นรูปเรขาคณิต ซึ่งเป็นรากฐานของรูปทรงธรรมชาติ เป็น
ทัศนธาตุพืน้ฐานในการน าไปรวมกับส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อใหก้ารวาดภาพวัตถุรอบตัวง่ายขึน้ 
และเกิดเป็นผลงานศิลปะท่ีมีความสมบูรณ ์และน่าสนใจ 
 

 

ภาพประกอบ 31 ภาพ Josephine Baker, Dancer Henri Laurens, 1915 

ท่ีมา : นีล  ค็อกซ ์(2557) 
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กิจกรรมที่ 3 “เลียนแบบศิลปิน” 
กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการศึกษาแนวทางสรา้งสรรคผ์ลงานของ Pablo 

Picasso ท่ีมีการใชเ้สน้เข้ม หนา และชัดเจน ประกอบเป็นรูปรา่ง รูปทรง ท่ีเกิดจากเส้นตรง และ
เสน้โคง้มาผสานกนัอย่างเหมาะสม โดยตดัทอน ย่นย่อ หรือตกแต่งเพิ่มเติม จดัวางแบบผสมผสาน
แปลกใหม่ในแง่มมุหลายแง่มมุ มีความหนาแน่น เหล่ือมล า้ และซ า้ซอ้นกนัเกิดเป็นมิติความตืน้ลึก
ของรูปทรง รวมทัง้การใชสี้ท่ีเป็นแม่สี ซึ่งเป็นพืน้ฐานทศันธาตท่ีุน่าสนใจ 
 

 

ภาพประกอบ 32 ภาพ Two Characters Pablo Picasso, 1934 

ท่ีมา : Wiki Art Visaul Art Encyclopedia (2011)  

กิจกรรมที่ 4 “ชื่อ รูเ้ขา..รูเ้รา.. ศิลปินเด่ียว” 
ในกิจกรรมนีผู้ว้ิจัยมีแนวคิดท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีในการวาดภาพ โดย

สังเกตทัศนธาตุพืน้ฐาน ได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิตในผลงานของศิลปินมาสรา้งสรรค์
ผลงานวาดภาพระบายสีในแบบของตนเอง โดยยึดหลักการท างานของเซซานท่ีว่า “ทุกอย่างใน
ธรรมชาติมีพืน้ฐานจากรูปทรงกลม ทรงกรวย รูปทรงกระบอก ซึ่งรูปทรงง่ายๆเหล่านีเ้ป็นส่ิงแรกท่ี
ตอ้งเรียนรูส้ าหรบัการระบายสี” ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กสังเกตภาพเรขาคณิต และจินตนาการส่ิงท่ีศิลปิน
ต้องการส่ือสาร ซึ่งในกิจกรรมนี้ผู้วิจัยได้เลือกผลงาน Harlequin with Guitar ของ Juan Gris 
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(ฆวน กรีส) มาศึกษาและใชใ้นท ากิจกรรมท่ี 4 ซึ่ง กรีส เป็นศิลปินลัทธิคิวบิสมท่ี์เขียนภาพแบบ
รูปทรงเหล่ียม ท่ีไม่ไดน้ าวตัถชุิน้เล็ก ๆ มาประกอบ แต่น ามารวมเขา้กบัวตัถอุื่น ๆ ใหม่  และใชสี้ท่ีมี
ความกลมกลืน สดใส 

 

 

ภาพประกอบ 33 ภาพ Harlequin with Guitar Juan Gris,1919 

ท่ีมา : Wiki Art Visaul Art Encyclopedia (2011) 

ในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนผูว้ิจยัใชห้ลกัการจดัการเรียนการสอนแบบ
โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู ้ความ
เข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนอย่างถ่องแท้ โดยสรา้งความรูด้้วยตนเอง และความร่วมมือจากกลุ่ม อีกทั้ง
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และ
กระบวนการแสวงหาความรู ้(ทิศนา  แขมมณี, 2556) มีขัน้ตอนการด าเนินการ 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ทบทวนความรูเ้ดิม 
2. การแสวงหาความรูใ้หม่ 
3. การศึกษาท าความเขา้ใจขอ้มูลความรูใ้หม่ และเชื่อมโยงความรูใ้หม่กับ

ความรูเ้ดิม 
4. การแลกเปลี่ยนความรูค้วามเขา้ใจกบักลุ่ม 
5. การสรุป และจดัระเบียบความรู ้
6. การปฏิบติั หรือการแสดงผลงาน 
7. การประยกุตใ์ชค้วามรู ้
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ผูว้ิจัยจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเริ่มจากการทบทวนความรูพ้ืน้ฐานเรื่อง
พืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) ท่ีผูเ้รียนเคยรูน้ ามาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การรบัรูเ้ดิม และทดลองลากเส้น ขีดเขียนเป็นเส้น และรูปร่าง รูปทรงอย่างง่าย 
พรอ้มระบายสีตกแต่ง เพื่อสรา้งความพรอ้มในการเรียนรู ้และรบัความรูใ้นรูปแบบใหม่ 
 

 

ภาพประกอบ 34 ทบทวนความรูเ้ดิม 

จากนัน้ผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมน ากิจกรรมส่ือทศันธาตจุากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสมท่ี์สรา้ง
ขึน้ มาให้นักเรียนได้ศึกษาจากแนวการสรา้งสรรค์ผลงานของศิลปิน และผลงานท่ีแปลกใหม่ 
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการสังเกต และมีกระบวนคิดอย่างสรา้งสรรค ์เป็นการแสวงหาความรูใ้หม่ของ
นักเรียนจากแหล่งความรูท่ี้ครูเตรียมมา พร้อมท าความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียนได้อย่างถ่องแท ้
กล่าวคือเมื่อผู้สอนน าผลงานศิลปินมาเป็นตัวอย่าง ประกอบกับแนะแนวทาง และรูปแบบการ
สรา้งสรรคโ์ดยน าทัศนธาตุพืน้ฐานมาใชใ้นการท างาน ก็จะท าใหก้ารท างานนั้นง่ายขึน้จึงเรียกว่า
ถ่องแท้ คือเขา้ใจอย่างแท้จริง ประกอบกับในการจัดการเรียนการสอนมีการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความเห็นภายในชั้นเรียน เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้และกระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ความรูท่ี้ไดร้บัจึงเป็นความรูท่ี้เกิดจากการรบัรู ้และเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เมื่อน าไป
ปฏิบัติ หรือสรา้งสรรค์ผลงานในกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม จึงเป็นการตอกย า้ความรูค้วามเข้าใจใน
เนือ้หา และพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ใหม่ๆ รวมทั้งสรา้งทัศนคติท่ีดีในการวาดภาพต่อไป และ
เมื่อเร่ิมกระบวนการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบดงักล่าว ผูเ้รียนรอคอย และใหค้วามสนใจในกิจกรรม
ผูส้อนจัดเตรียมมา ผลการวิจัยพบว่า ส่ือทัศนธาตุจากแนวคิดการสรา้งสรรค์แบบคิวบิสม์ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางดา้นศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แนวคิดการ
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สรา้งสรรค์แบบคิวบิสม์ท่ีสรา้งขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธม์ีค่าเท่ากบั 83.48/84.85 สงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา รวบรวม และมีส่วนร่วมในการสรา้ง
ความรูด้้วยตนเอง รวมทัง้ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูก้ับผูอ้ื่นในวิธีการ หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อน า
ประยุกตใ์ชไ้ด้อย่างสรา้งสรรค ์ดังกระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาท่ีกล่าวมาขา้งต้น 
สอดคล้องกับ ธนิตย์  เพียรมณีวงศ์ (2557) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะด้วยตนเองทาง
ทศันธาต ุและองคป์ระกอบศิลป์สู่การสรา้งงานทัศนศิลป์ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพฯ พบว่า แบบฝึกทกัษะดว้ยตนเองทางทศันธาตุ และองคป์ระกอบ
ศิลป์สู่การสรา้งงานทศันศิลป์ ส าหรบันกัเรียนระดับช่วงชั้นท่ี 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ท่ีสรา้งขึน้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด (80/80)  

และเมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
แนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์เรื่องพืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) มีคะแนนหลังเรียน
สงูกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้แสดง
ให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการสรา้งสรรค์แบบคิวบิสม์จะท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐนนท์  สว่างผล (2558) ท่ี
การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรคก์่อน และหลังการทดลองสอนด้วยชุดกิจกรรมศิลปะ
สรา้งสรรค ์ตามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิพันธุ์ แสดงใหเ้ห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์
ตามแนวคิดวิธีการของอารี สุทธิพันธุ์ ส่งผลใหน้ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นในถุ้ง 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช มีความคิดสรา้งสรรคส์ูงขึน้ ตามค าอธิบายเกี่ยวกับการรบัรูข้องเด่นพงษ์ 
วงศาโรจนท่ี์ว่ามนุษยม์ีความสามารถรบัรูไ้ดท้างสายตาซึ่งมีผลโดยตรงกบัความคิด หมายถึงการ
รบัรู ้และเขา้ใจงานทศันศิลป์ เมื่อมีการรบัรูผ่้านการมองเห็น ก็จะมีการแยกแยะขอ้มลูส าคญั ๆ ใน
เรื่องขนาด สี พื ้นผิว เป็นต้น ก่อนเข้าสู่สมองเพื่อสรุปแปลความหมาย และน าไปสู่การพัฒนา
ผลงานศิลปะดา้นความคิดสรา้งสรรคไ์ด ้(วิรุณ  ตัง้เจริญ, 2545) 

จากสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้แนวคิดการสร้างสรรค์แบบคิวบิสม์สูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งผู้เรียนให้ความสนใจใน
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบท่ีมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ รวมทัง้การน าภาพศิลปินแนว
คิวบิสม์ไปเป็นส่ือทัศนธาตุ ท าให้เกิดกระบวนการการเรียนรู ้และบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดน้ าภาพผลงานจากกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องพืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทศันธาตุ
พืน้ฐาน) ทัง้ 4 กิจกรรม มาวิเคราะหเ์พิ่มเติมไดด้งันี ้
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กิจกรรมที่ 1 “ทบัซอ้นซ่อนมิติ”   
 

 

ภาพประกอบ 35 ผลงานนกัเรียน กิจกรรมที่ 1 ทบัซอ้นซอ่นมิติ 

จากภาพขา้งต้น กิจกรรมนีเ้ป็นการน ารูปร่างเรขาคณิต (สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม 
และวงกลม) มาจัดเรียงแบบเหล่ือมล า้ และทับซ้อนกันด้วยการวาดซ า้ ๆ ของรูปร่างเรขาคณิต
ดังกล่าว และระบายสีโทนเดียวไล่ค่าน า้หนัก โดยใชสี้เป็นตัวก าหนดความตืน้ลึก หรือระยะใกล้
ไกล ผูเ้รียนเลือกใชรู้ปร่างเรขาคณิตไดแ้ก่รูปสามเหล่ียม และเลือกใชสี้เขียวไล่ค่าน า้หนักใหเ้กิด
ความลึก ตืน้ และระยะใกลไ้กล นอกจากผูเ้รียนจะใชสี้ในการก าหนดระยะแลว้  แต่ละกลุ่มของรูป
สามเหล่ียมท่ีผูเ้รียนไดจ้ดัวางยังมีการสรา้งขนาดท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือสามเหล่ียมท่ีระบายดว้ยสี
เข้มเพื่อแสดงให้เห็นระยะใกล้ ผู้เรียนไดว้าดภาพสามเหล่ียมให้มีขนาดใหญ่ และมีการลดหลั่น
ขนาดตามสีท่ีเลือกใช ้รวมทั้งการทับซ้อนตามการลดหลั่นของขนาด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิด
ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง ในการเชื่อมโยงความรูเ้ดิม และความรูใ้หม่ เกิดกระบวนการคิด ความ
เขา้ใจ และปฏิบติัไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์
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กิจกรรมที่ 2 “รูปรา่งมหศัจรรย”์ 
 

 

ภาพประกอบ 36 ผลงานนกัเรียน กิจกรรมที่ 2 รูปรา่งมหศัจรรย ์

จากภาพขา้งต้น นักเรียนวาดภาพโดยร่างภาพจากภาพเรขาคณิตง่าย ๆ ไดแ้ก่ 
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดเล็ก รูปครึง่วงกลม และ รูปวงรี ดงัท่ีแสดงใหเ้ห็นทางดา้นซา้ย และเมื่อวาด
ภาพโดยใชเ้สน้ต่าง ๆ มาประกอบกัน ผูเ้รียนวาดภาพโดยใหส่ี้เหล่ียมผืนผา้จัดวางในต าแหน่งของ
ฐานครก รูปครึ่งวงกลมเป็นตัวครก และวงรีเป็นสากกระเบือ เพื่อให้ภาพดูชัดเจนขึน้ผู้เรียนได้
ตกแต่งใหภ้ายในครกมีวัตถุดิบ ได้อย่างสวยงาม เพิ่มเติมดว้ยภาพพืน้หลังท่ีใชเ้ส้นตรงแนวเฉียง
เพื่อให้เกิดพืน้ผิวภายในภาพ และเกิดสีสันโดยไมต้้องระบายสี หากแต่ลากเสน้โดยใชสี้หลาย ๆ 
เสน้ ก็จะท าใหเ้กิดการรบัรูภ้ายในภาพว่ามีการใชสี้ไดอ้ย่างน่าสนใจ อนัจะเป็นแนวทางในการปรบั
ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 “เลียนแบบศิลปิน” 
 

 

ภาพประกอบ 37 ผลงานนกัเรียน กิจกรรมที่ 3 เลียนแบบศิลปิน 
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จากภาพขา้งตน้ ครูน าภาพ Two Characters ของ Picasso ใหน้กัเรียนวาดตาม
แบบ โดยอธิบาย และแนวทางการสงัเกตลุกัษณะการใชเ้สน้ รูปรา่ง รูปทรง และสี นกัเรียนเกิดการ
สงัเกตตามแนวทางท่ีครูไดช้ีแ้จงแลว้เบือ้งตน้ และลงมือวาดภาพจากการสงัเกตทศันธาตพุืน้ฐานท่ี
ตนเองรูจ้ัก ประกอบดว้ย เสน้ รูปร่าง รูปทรง สี มาจดัวางใหเ้ป็นภาพตามแนวทางการสรา้งสรรค์
แบบคิวบิสมด์งัภาพตวัอย่าง พรอ้มตดัเสน้เขม้ตามแนวทางการสรา้งสรรคง์านของปิกสัโซ่ เป็นการ
ฝึกทักษะทางการวาดภาพระบายสีโดยเริ่มจากเสน้ง่าย ๆ มาประกอบกนัเป็นภาพ และใหน้กัเรียน
มีความคิดสรา้งสรรคจ์ากกรอบเดิม 

กิจกรรมที่ 4 “รูเ้ขา.. รูเ้รา ศิลปินเด่ียว” 
 

 

ภาพประกอบ 38 ผลงานนกัเรียน กิจกรรมที่ 4 รูเ้ขา.. รูเ้รา ศิลปินเด่ียว 

จากภาพขา้งตน้ ครูน าภาพ Harlequin with Guitar ของ ฆวน กรีส มาเป็นภาพ
ตน้แบบใหน้ักเรียนไดศึ้กษา และส่ือความหมายในแบบของตนเอง จากกิจกรรมก่อนนีท่ี้มีการใช้
เสน้ รูปร่าง รูปทรง ซึ่งเป็นทัศนธาตุพืน้ฐานมาร่างภาพก่อนการวาดภาพของตนเอง ครูจึงน าภาพ
ของศิลปินมาใหน้กัเรียนไดศึ้กษา และส่ือความหมายจากภาพท่ีไดร้บัรู ้และส่ือออกมาในแบบของ
ตนเอง เป็นการประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงาน ผลงานขา้งตน้นี ้นักเรียนวาดภาพตาม
การรบัรูผ่้านกระบวนการเรียนรูใ้นกิจกรรมก่อนนี ้โดยวาดภาพออกมาเป็นผูห้ญิงสวมหมวกนั่งเล่น
กีตารบ์นเกา้อีใ้นสวนริมสระ ในบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ และสีสันท่ีสดใสตามแบบของนกัเรียน
เอง เป็นการมองภาพ และตีความใหเ้กิดอารมณ ์ความรูสึ้กภายในภาพ 
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จากการวิจัยครัง้นี ้อาจกล่าวไดว้่าส่ือทศันธาตจุากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิว
บิสม ์เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เนน้ทกัษะกระบวนการคิด มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อให้
เกิดการสรา้งสรรคผ์ลงานอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นบทเรียนเรื่องพืน้ฐาน
ทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการจดัรูปแบบกิจกรรมใหม้ีความหลากหลาย เพิ่มกิจกรรมการสรา้งสรรคผ์ลงาน

ในเทคนิคต่างๆ เช่น งานประติมากรรม หรืองานป้ันง่ายๆ ส าหรบัเด็กระดับประถมศึกษา หรืองาน
ภาพปะติด (collage) เป็นตน้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดม้องภาพไดช้ดัเจน รวมทัง้มิติท่ีจะเกิดขึน้ดว้ย 

2. อาจน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถท าให้
นกัเรียนไดเ้กิดการรบัรู ้และเกิดกระบวนการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน และเต็มศกัยภาพ 

3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด และการ
สรา้งสรรคผ์ลงานของตนเองไดอ้ย่างน่าสนใจ 
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- กศ.บ. (ดนตรีศึกษา : ดนตรีไทย ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณห์รือความช านาญ 
- ครูช านาญการ โรงเรียนวดัด่านส าโรง 
- ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการ เขต 1 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พืน้ฐานทัศนศลิป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

สาระการเรียนรู้ ทัศนศลิป์              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน)  เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ศ.1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรูสึ้ก ความคิดต่องานศิลปะอย่าง
อิสระ ชื่นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ตัวชีว้ัด 
ศ.1.1 ป.5/6 ระบุปัญหาในการจัดองคป์ระกอบศิลป์ และการส่ือความหมายในงาน

ทศันศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรบัปรุงงานใหดี้ขึน้ 
ศ.1.1 ป.5/1 การจัดจังหวะและต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ในส่ิงแวดล้อมและในงาน

ทศันศิลป์ มีหลายประเภท แต่ละประเภท มีลกัษณะการจดัท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 ศ 1.1 ป.5/3 การวาดภาพให้มีความสวยงาม สมจริงนั้น ผู้วาดภาพจะต้องเข้าใจ

องคป์ระกอบ และใชเ้ทคนิคของแสงเงา เทคนิคของน า้หนักสี และเทคนิคของวรรณะสี โดยปฏิบัติ
ตามวิธีการอย่างถกูตอ้ง 
 
สาระส าคัญ 

ในการสรา้งงานทัศนศิลป์นักเรียนอาจพบปัญหามากมายหลายอย่าง ดังนั้นควรหา
สาเหตแุลว้แกไ้ข เพื่อใหผ้ลงานมีความสมบูรณ ์ซึ่ง เสน้ สี รูปรา่ง พืน้ผิว เป็นองคป์ระกอบท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีท าใหเ้กิดจังหวะต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ และเกิดความสวยงาม ซึ่งเรา
สามารถน าองคป์ระกอบเหล่านีม้าท างานทศันศิลป์ เพื่อช่วยใหง้านทัศนศิลป์มีลกัษณะเด่น และมี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 
 
สาระการเรียนรู้ (KPA) สู่ตัวชีว้ัด 
 1. ความรู้ 

- พืน้ฐานทศันธาต ุ(เสน้ สี รูปรา่ง พืน้ผิว) 
- การจดัองคป์ระกอบศิลป์ และการส่ือความหมายในงานทศันศิลป์ 
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 2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

- ทกัษะการคิดสรา้งสรรค ์
- กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานโดยน าทัศนธาตุ (เส้น สี รูปร่าง พื ้นผิว) มาจัด

องคป์ระกอบศิลป์ 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

- มีวินยั รบัผิดชอบ  
- ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการท างาน 

 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

การจดัองคป์ระกอบศิลป์และการส่ือความหมาย ในงานทศันศิลป์ 
- การวาดเสน้ รูปรา่ง รูปทรง 
- ลดตดัทอน 
- การใชสี้ 
- จดุเด่นของภาพ 

 
สมรรถนะ 
 

การส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิต การใชเ้ทคโนโลยี 

✓ ✓ ✓ ✓  

 
กิจกรรมการเรียนรู้ / กระบวนการเรียนรู้ 
  คาบที่ 1 
 ขั้นน า 

1. ครูกล่าวทักทายผูเ้รียน ชีแ้จงท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะเรียน และกิจกรรมท่ีจะท าใน
บทเรียนนี ้

2. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เรื่องพืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุ
พืน้ฐาน) 
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 ขั้นสอน 
1. ตัง้ค าถามพูดคุยเกี่ยวกับความรูพ้ืน้ฐานทัศนศิลป์ ใหน้ักเรียนร่วมกันแสดงความเห็น

เพื่อทบทวนความรูเ้ดิมท่ีนกัเรียนมี 
2. ครูให้นักเรียนลงมือลากเสน้ เป็นเสน้ตรง และเสน้โคง้ในลักษณะต่าง ๆ พรอ้มแสดง

ความเห็นถึงความรูสึ้กท่ีไดจ้ากเสน้นัน้ ๆ  
3. ครูชีแ้จงการน าเสน้ต่าง ๆ มาประกอบกนัตามท่ีครูบอก โดยการลากเสน้จากจดุเร่ิมตน้ 

จนกระทั่งมาบรรจบกนั(หรือมีจดุสิน้สดุ)ท่ีจดุเร่ิมตน้อีกครัง้ พรอ้มอธิบายรูปรา่งท่ีเกิดขึน้ เช่น “รูปท่ี
จะน ามาประกอบกันรูปนีใ้ชเ้ส้นทัง้หมด 4 เส้น เริ่มจากการลากเส้นตรงแนวตัง้ ต่อดว้ยเส้นตรง
แนวนอน เสน้ท่ีสามใชเ้สน้ตรงแนวตัง้ และเสน้ท่ีส่ีเสน้สดุทา้ยลากไปใหจ้ดุสิน้สุดไปจบยังจดุเร่ิมตน้
โดยใชเ้สน้ตรงแนวนอน” รูปร่างท่ีได้คือรูปส่ีเหล่ียม (อาจอธิบายต่อไดว้่าหากลากเสน้แนวนอนทัง้
สองดา้นมีระยะยาวกว่าแนวตัง้ก็อาจไดรู้ปส่ีเหล่ียมผืนผา้) เป็นตน้  

 
 ขั้นสรุป 

ครู และนกัเรียนสรุปกิจกรรมรว่มกนั 
 
 สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งการเรียนรู้ 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เร่ืองพืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) 
 
  คาบที่ 2 กิจกรรมทับซ้อนซ่อนมิติ 
 ขั้นน า 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน ซักถามถึงประสบการณ์การรบัรูเ้กี่ยวกับรูปเรขาคณิตว่ามี
รูปร่าง รูปทรงอย่างไรบา้ง และยกตัวอย่างส่ิงของต่าง ๆ พรอ้มซักถามว่าส่ิงของเหล่านั้นมีรูปร่าง
อย่างไร 

2. ครูตัง้ค าถามกบันกัเรียนว่า รูปรา่งเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร  
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 ขั้นสอน 
1. ครูให้นักเรียนลากเสน้ต่อกันจนกระทั่งประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ (เช่น ลากเส้นตรง

แนวตั้ง และเส้นตรงแนวนอนสลับกัน ให้จุดสิน้สุดไปหยุดท่ีจุดเริ่มต้นอีกครั้ง เกิดเป็นรูปร่าง
ส่ีเหล่ียม หรือ ลากเส้นตรงแนวนอน และเส้นโค้งคว ่าต่อกัน เกิดเป็นรูปร่างครึ่งวงกลม เป็นต้น) 
และใหน้กัเรียนสงัเกตว่าหากนกัเรียนใชเ้สน้มาลากตดักนัไปมา จะเกิดเป็นรูปรา่งอะไรบา้ง  

2. ครูใหน้ักเรียนเลือกสีท่ีจะใชส้รา้งสรรคง์านมา 1 สี และเลือกสีท่ีมีค่าสีใกลเ้คียงกันมา
อีก 2 สี เช่น        ,         หรือ  เป็นตน้   

3. ครูอธิบายขัน้ตอนการสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยใหน้กัเรียนเลือกรูปรา่ง 1 รูปเพื่อใชใ้นการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน เช่นรูปร่างสามเหล่ียม รูปรา่งส่ีเหล่ียม หรือวงกลม เป็นตน้ และน ามาวาดลงบน
กระดาษตามขัน้ตอนท่ีครูก าหนด 

 
 
 
เมื่อนักเรียนก าหนดแลว้ ใหน้ักเรียนน ามาวาดซอ้นทับกันทีละชั้นใหม้ีทัง้ขนาดเล็ก และ

ขนาดใหญ่ เหล่ือมล า้ ทบัซอ้นกนั โดยวาดภาพระบายสีชัน้แรกดว้ยสีอ่อนท่ีสดุท่ีเลือกไว ้ตามดว้ยสี
กลาง  และสีเขม้สดุ  

 
1.         2.         3. 

     
 
 ขั้นสรุป 

ครูใหน้ักเรียนสังเกตส่ิงท่ีเกิดขึน้ เกิดเป็นมิติมีระยะ ตืน้ ลึก หรือไม่ พรอ้มท าแบบฝึกหัด
ทา้ยบท และสรุปกิจกรรมรว่มกนั  
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 สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพผลงานของศิลปินท่ีมีแนวคิดการสรา้งผลงานแบบคิวบิสม ์
2. ตวัอย่างการสรา้งสรรคผ์ลงาน “ทบัซอ้นซ่อนมิติ” 
3. แผ่น Chart รูปรา่งรูปทรงเรขาคณิต (รูปรา่งสามเหล่ียม รูปรา่งส่ีเหล่ียม รูปวงกลม) 
4. แถบ Chart สี 
5. ใบงานกิจกรรมที่ 1 “ทบัซอ้นซ่อนมิติ” 
6. สีไม ้ 

 
  คาบที่ 3 กิจกรรมรูปร่างมหัศจรรย ์
 ขั้นน า 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน และน าภาพรูปร่างมาประกอบกัน และให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความเห็นว่าเป็นภาพอะไรจากการท่ีครูน ารูปเรขาคณิตมาประกอบกนัเป็นโครงสรา้งง่าย ๆ 
เช่น 

 
 
 
 
 
 
 
ตน้ไม ้        ไอศกรีมโคน         มือ           ขวดน า้ เป็นตน้ 



  85 

2. ครูให้น าภาพต้นไม้มาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนฝึกสังเกตภาพ และลองวาดรูป
เรขาคณิตทบัลงไป 

 

     
 ขั้นสอน  

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาดภาพส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเรา โดยร่างภาพมาจากรูป
เรขาคณิตง่าย ๆ พรอ้มแนะน าเพิ่มเติมในการฝึกสังเกตภาพส่ิงต่าง ๆ รอบตัวเพื่อเป็นแนวทางใน
การฝึกสงัเกตภาพ  

2. ครูใหน้ักเรียนวาดภาพส่ิงของท่ีนักเรียนสนใจ โดยใชรู้ปเรขาคณิต และลากเสน้ต่างๆ
เป็นภาพพืน้หลัง และวาดภาพส่ิงของเดิม โดยมองภาพจากเรขาคณิตเดิมมาสรา้งเป็นภาพใหม่
โดยใชรู้ปรา่งอิสระ(รูปธรรมชาติ) พรอ้มระบายสีใหส้วยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ครูส ารวจการท างานของนกัเรียน พรอ้มใหค้ าแนะน า 
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 ขั้นสรุป 
    ครู ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยกิจกรรม และรว่มกนัสรุปเกี่ยวกบัการวาดภาพโดยใช้

รูปรา่งเรขาคณิตเพื่อรา่งภาพส่ิงต่าง ๆ เพื่อใหก้ารวาดภาพง่ายยิ่งขึน้  
 
 สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. ภาพผลงานของศิลปินท่ีมีแนวคิดการสรา้งผลงานแบบคิวบิสม ์
- ภาพผลงานของศิลปิน Henri Laurens ไดแ้ก่ Josephine baker, dancer 
- ภาพผลงานของศิลปิน Pablo Picasso ไดแ้ก่ Girl with a Mandolin 

2. ตวัอย่างการสรา้งสรรคผ์ลงาน “รูปรา่งมหศัจรรย”์ 
3. แผ่น Chart รูปรา่งรูปทรงเรขาคณิต “ประกอบรูปรา่ง” 
4. ใบงานกิจกรรมที่ 2 “รูปรา่งมหศัจรรย”์ 
5. สีไม ้ 

 
  คาบที่ 4 กิจกรรมเลียนแบบศิลปิน 
 ขั้นน า 

1. ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน พรอ้มน าภาพผลงานศิลปินมาใหน้ักเรียนสงัเกต และรว่มกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลงานของศิลปิน 

 

    
   Girl before a mirror, 1903        Three Musicians, 1921 

     Plablo Picasso    Plablo Picasso 
2. ครูตัง้ค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนรว่มกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับแนว

ทางการสรา้งสรรคผ์ลงานของศิลปิน เช่น “นกัเรียนเห็นภาพอะไร” “ศิลปินสรา้งสรรคผ์ลงานโดยใช้
เสน้ รูปรา่ง รูปทรงอย่างไร” เป็นตน้ 
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 ขั้นสอน  
1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกบัส่ิงท่ีเป็นรายละเอียดของภาพว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบอยู่

บา้ง เช่น 
      เส้น : เสน้ท่ีปรากฏในภาพบริเวณพืน้หลงั  
      (Background) เป็นเสน้ตรงแนวเฉียงตดักนั  และม ี
      เสน้ตรงแนวนอน และเสน้โคง้บริเวณเครื่องแต่งกาย 

        รูปร่าง รูปทรง : รูปรา่งท่ีปรากฏในภาพเป็นรูปรา่ง 
        วงกลม มีรูปวงรีท่ีบริเวณดา้นขวา รูปส่ีเหล่ียมท่ีเกิดจาก 
        กาลากเสน้ตดักัน 
        ส ี: สีท่ีใชเ้ป็นสีสนัท่ีสดใส เป็นสีแม่สี และสีขั้นท่ี 2  
       Girl before a mirror, 1903  เป็นตน้ 

2. ครูให้นัก เรียนวาดภาพเลียนแบบภาพของ ศิลปิน  Pablo Picasso ภาพ Two 
Characters พรอ้มอธิบายว่ามีส่วนประกอบใดบา้งท่ีนกัเรียนสงัเกตเห็น 

3. ครูส ารวจการท างานของนกัเรียน และใหค้ าแนะน าเพิ่มเติม 
 ขั้นสรุป 

1. ครู ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยกิจกรรม  
2. ครู และนกัเรียนแสดงความคิดเห็น พรอ้มสรุปกิจกรรมรว่มกนั 
 

 สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพผลงานของศิลปิน Pablo Picasso ไดแ้ก่ 

ภาพท่ี 1 Girl before a mirror 
ภาพท่ี 2 Three Musicians 
ภาพท่ี 3 Bust of a Woman 
ภาพท่ี 4 Two Character 

2. ตวัอย่างการสรา้งสรรคผ์ลงาน “เลียนแบบศิลปิน” 
3. ใบงานกิจกรรมที่ 3 “เลียนแบบศิลปิน” 
4. สีไม ้ 
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  คาบที่ 5 กิจกรรมรู้เขา.. รู้เรา ศิลปินเดี่ยว 
 ขั้นน า 

ครูกล่าวทักทายนักเรียน และน าภาพ Harlequin with Guitar ของ ฆวน กรีส มาให้
นักเรียนสังเกต พรอ้มตัง้ค าถามถึงส่วนประกอบของเสน้ รูปร่าง รูปทรง สี และพืน้ผิวท่ีเกิดขึน้ใน
ภาพ 
 ขั้นสอน  

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนธาตุพื ้นฐานท่ีประกอบในภาพ และรายละเอียด
เร่ืองราวในภาพ รวมทัง้การน าทศันธาตมุาใชใ้นภาพ เช่น 
 

 

Harlequin with Guitar,1919 Juan Gris 

2. ครูน าตัวอย่างการสรา้งสรรค์ผลงาน “รูเ้ขา..รูเ้รา ศิลปินเด่ียว” มาให้นักเรียนด ู
พรอ้มอธิบายขัน้ตอนการสรา้งสรรคผ์ลงาน (เช่น การสงัเกตภาพ-การรา่งภาพโดยใชรู้ปเรขาคณิต-
วาดภาพใส่รายละเอียด-ระบายสีโดยใชสี้สดใส คมุโทน) 
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3. ครูใหน้ักเรียนวาดภาพเลียนแบบภาพ Harlequin with Guitar ของ ฆวน กรีส ใน
รูปแบบของตนเอง โดยน ารายละเอียดรูปร่าง รูปทรงแบบเรขาคณิตง่าย ๆ มาร่างภาพ และวาด
ภาพใส่รายละเอียด พรอ้มระบายสีตกแต่งใหส้วยงาม 

4. ครูส ารวจการท างานของนกัเรียน และใหค้ าแนะน าเพิ่มเติม 
 

 ขั้นสรุป 
1.ครูใหน้กัเรียนจดัแสดงผลงานหนา้ชัน้เรียน พรอ้มสรุปกิจกรรมรว่มกนั  
2. ครู และนักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อบทเรียนเรื่องทัศนธาตุท่ีได้ปฏิบัติผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ว่าสามารถน าไปใช้กับการสรา้งสรรค์ผลงานต่อไปได้อย่างไร และสรุปกิจกรรม
รว่มกนั 
 
 สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพผลงานของศิลปิน Juan Gris ไดแ้ก่ Harlequin with Guitar 
2. ตวัอย่างการสรา้งสรรคผ์ลงาน “รูเ้ขา..รูเ้รา ศิลปินเด่ียว” 
3. แผ่น Chart การสงัเกตรูปรา่งรูปทรงเรขาคณิต 
4. ใบงานท่ี 4 “รูเ้ขา..รูเ้รา ศิลปินเด่ียว”  
5. สีไม ้ 

 
  คาบที่ 6  
 ขั้นน า 

ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน พรอ้มพดูคยุเกี่ยวกบัความรูสึ้กในการท ากิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรม 
 ขั้นสอน 

1. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Pre-Test) เรื่องพืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุ
พืน้ฐาน) 

2. ครูใหน้กัเรียนน าผลงานของตนเองมาจดัแสดงรว่มกัน และใหเ้วลาดูผลงานของเพื่อน
ในชัน้เรียน 

3. นักเรียนเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ ลงใน post-it ท่ีครูน ามาแจก และ
น าไปติดผลงานของเพื่อนท่ีนกัเรียนชื่นชอบ 
 ขั้นสรุป 

1. ครูใหต้วัแทนนกัเรียนออกมาน าเสนอผลงานของตนเองในกิจกรรมที่ชอบ 
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2. ครู และนกัเรียนสรุปแสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมทัง้หมด 
 สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งการเรียนรู้ 

แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) เร่ืองพืน้ฐานทศันศิลป์ (ทศันธาตพุืน้ฐาน) 
 
การวัดและการประเมนิผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1.การสงัเกต   
   - การวาดภาพ  
   - การท างาน 
   - กา รแสด งความ
คิดเห็น 
 
2.การตรวจผลงาน  
 “ทบัซอ้นซ่อนมิติ”  
“รูปรา่งมหศัจรรย”์  
“เลียนแบบศิลปิน” 
“รู ้เขา .. รู ้เรา  ศิ ล ปิ น
เด่ียว” 

- แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 
 
 
 
 
- แบบประเมินผลงาน 
 

1.นกัเรียนตอ้งมีผลการประเมิน
การสงัเกตตัง้แต่ระดบั 2 ขึน้ไป 
จาก 3 ระดบั  
   - ระดบั 1 หมายถึง ควร
ปรบัปรุง 
   - ระดบั 2 หมายถึง พอใช ้
   - ระดบั 3 หมายถึง ดี 
2.การตรวจผลงาน พิจารณาจาก
ความสวยงาม ประณีต ความ
สะอาด ความสมบูรณ์ของงาน 
และความคิดสรา้งสรรค ์
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
 
ชื่อ-สกุล................................................................................................ ชัน้ / หอ้ง................... 
หน่วยการเรียนรู ้เร่ือง................................................................. กิจกรรม................................. 
 
ค าชีแ้จง : ให ้ผู้สอน ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน โดยขีด ✓ ลงในช่อง 3, 2 หรือ 1 ท่ี
ตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน 
        เกณฑก์ารให้คะแนน  
               พฤติกรรมหรือผลงานท่ีชดัเจน  ถือว่า     ดี  ให ้    3     คะแนน 
               พฤติกรรมหรือผลงานเทียบเท่าคนทั่วไป ถือว่า     พอใช ้  ให ้    2     คะแนน 
               พฤติกรรมหรือผลงานต ่ากว่าคนทั่วไป ถือว่า     ควรปรบัปรุง ให ้    1     คะแนน 
 

ข้อที ่ พฤติกรรมที่สงัเกต 
คุณภาพการปฏิบัติ 

3 2 1 

1. มีการวางแผนการท างาน    
2. มีการปฏิบติังานตามขัน้ตอน    
3. มีน า้ใจ การใหค้วามชว่ยเหลือเพื่อน    
4. ผลงานเสร็จทนัตามก าหนดเวลา    
5. จดัวสัด ุอปุกรณเ์รียบรอ้ย หลงัเลิกปฏิบติังาน    

 
 
ลงชื่อ ............................................ผูป้ระเมิน 

      นางสาวศศิกร   กมลรตันกุล 
                 ต าแหน่ง ครู 
      ............../............./............. 
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แบบประเมินผลงาน 
 
ชื่อ-สกุล................................................................................................ ชัน้ / หอ้ง................... 
หน่วยการเรียนรู ้เร่ือง................................................................. กิจกรรม................................. 

 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................ผูป้ระเมิน 
      นางสาวศศิกร   กมลรตันกุล 
                 ต าแหน่ง ครู 
      ............../............./............. 

 
 
 
 
 

 
 

ประเด็นที่ประเมนิ 
คุณภาพผลงาน 

4 3 2 1 
1. ตรงจดุประสงคท่ี์ก าหนด     
2. มีความถกูตอ้งสมบูรณ ์     
3. มีความคิดสรา้งสรรค ์     
4. มีความเป็นระเบียบ     
5. เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด     

                                                                 
รวม 
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เกณฑก์ารให้คะแนนผลงาน 
 

ประเด็นที่
ประเมิน 

คะแนน 
4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ
จุดประสงค ์          
ที่ก าหนด 

ผลงานที่ท  า
สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์   
ทกุประเด็น 

ผลงานที่ท  า
สอดคลอ้ง 
กบัจุดประสงค ์  
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานที่ท  า
สอดคลอ้ง 
กบัจุดประสงค ์  
บางประเด็น 

ผลงานที่ท  า 
ไม่สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์

2. ผลงานมคีวาม
ถูกต้อง
สมบูรณ ์

เนือ้หาสาระของ
ผลงานถกูตอ้ง
ครบถว้น 

เนือ้หาสาระของ
ผลงานถกูตอ้ง   
เป็นส่วนใหญ่ 

เนือ้หาสาระของ
ผลงานถกูตอ้ง   
เป็นบางประเด็น 

เนือ้หาสาระของ
ผลงานไม่ถกูตอ้ง 
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมี
ความคิด
สร้างสรรค ์

ผลงานมีความคิด
สรา้งสรรคแ์ปลก
ใหม่และเป็นระบบ 

ผลงานมีความคิด
สรา้งสรรคแ์ปลก
ใหม่ แต่ยงัไม่เป็น
ระบบ 

ผลงานไม่มี
ความคิดสรา้งสรรค์
แปลกใหม่ แต่มี
ความน่าสนใจ  

ผลงานไม่มี
ความคิด
สรา้งสรรคแ์ปลก
ใหม่ และไม่มี 
ความน่าสนใจ 

4. ผลงานมคีวาม
เป็นระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แสดงออก 
ถึงความประณีต  
 

ผลงานส่วนใหญ่   
มีความเป็นระเบียบ 
แต่ยงัมีขอ้บกพรอ่ง
เล็กนอ้ย 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ  แต่มี
ขอ้บกพรอ่ง
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ 
ไม่เป็นระเบียบ 
และมี
ขอ้บกพรอ่ง 

5. ผลงานเสร็จ
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ส่งผลงานตามเวลา 
ที่ก าหนด 

ส่งผลงานชา้กว่า
เวลาที่ก าหนด 1-2 
วนั 

ส่งผลงานชา้กว่า
เวลาที่ก าหนด 3-5 
วนั 

ส่งผลงานชา้กว่า
เวลาที่ก าหนด
เกิน  5 วนัขึน้ไป 

                                                                                                                                     
เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 
13-16 
9-12 
5-8 

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ปรบัปรุง 
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ภาคผนวก ง 
คู่มือการใช้งาน เร่ือง พืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) 
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  101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบทดสอบภาคปฏิบัติ วิชาศิลปะ เร่ือง พืน้ฐานทัศนศิลป์ (ทัศนธาตุพืน้ฐาน) 
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“กิจกรรมที่ 1 ทบัซอ้นซ่อนมิติ” 
ชื่อ-นามสกุล............................................................................................ ชัน้ ป.5 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ก่อนเรียน (Pre-Test)  - หลังเรียน (Post-Test) 
และแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมที่ 1-3 
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ภาคผนวก ช 
ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมการสอนทศันธาตุจากแนวคิดการสร้างสรรคแ์บบคิวบสิม์

ของผู้เชี่ยวชาญ 
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ตาราง 3 ค่าเฉล่ียรวมผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญต่อกจิกรรมการสอนทศันธาตจุากแนวคิดการ
สรา้งสรรคแ์บบคิวบิสมท่ี์ใชจ้ดัการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางศิลปะ ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์

 
จากตารางท่ี 3 จากความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีความคิดเห็นว่า ส่ือ

ทศันธาตจุากแนวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสมท่ี์ใชจ้ดัการเรียนการสอนเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทาง
ศิลปะ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้นวคิดการสรา้งสรรคแ์บบคิวบิสม ์ในภาพรวมมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅  = 4.59) เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียรวมผลการประเมิน
ประสิทธิภาพส่ือทัศนธาตุจากแนวคิดการสรา้งสรรค์แบบคิวบิสม์ พบว่าหัวข้อกิจกรรมมีความ
หลากหลาย เหมาะสม เน้นทักษะกระบวนการคิด การสรา้งสรรค์ผลงานอย่างเป็นขั้นตอน และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นบทเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดใ้นระดบัมากท่ีสุด ท าใหส้ามารถ
น าเครื่องมือไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
คะแนนประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

ค่าเฉลี่ยรวมผล
การประเมิน

ของผู้เช่ียวชาญ 

แปลผล 

1 2 3 
1. ตรงตามวัตถุประสงคท่ี์ก าหนด 5 3 5 4.33 มาก 
2. กิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ 5 5 4 4.66 มากที่สดุ 
3. กิจกรรมท าให้บทเรียนง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ 

5 4 4 4.33 มาก 

4. ความเหมาะสมของกิจกรรม 5 5 4 4.66 มากที่สดุ 
5. ความเหมาะสมของเวลาท่ีใช้ท า
กิจกรรม 

5 5 5 5 มากที่สดุ 

6. เน้นทักษะกระบวนการคิด การ
สร้างสรรคง์าน 

5 5 4 4.66 มากที่สดุ 

7. มกีารวางแผน และกระบวนการ
สร้างสรรคง์านเป็นข้ันตอน 

5 5 5 5 มากที่สดุ 

8. ก าหนดแนวทางการวัด และ
ประเมินผล 

4 5 4 4.33 มาก 

9. แบบทดสอบก่อน - หลัง เรียน 4 4 5 4.33 มาก 
10. น าไปประยุกตใ์ช้ในบทเรียน 5 4 5 4.66 มากที่สดุ 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.8 4.5 4.5 4.59 มากที่สดุ 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการวิเคราะห ์ความตรงเชงิเนือ้หา (IOC) 
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือ้หา   
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

 

ตาราง 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้และกิจกรรมที่ใชใ้นการทดลอง  

ล าดับ รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่

ค่า 
ioc 

แปล
ผล 

1 2 3 
     แผนการจัดการเรียนรู้ 

1. แผนการจดัการเรียนรูมี้องคป์ระกอบส าคญั
ครบถว้น และสมัพนัธก์นั 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. เนือ้หา/สาระมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงค ์

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเนือ้หา และ
วตัถปุระสงค ์

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. กิจกรรมมีความหลากหลาย เหมาะสมกบั
ความสามารถของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมมีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน ์ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
6. ส่ือมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

วตัถปุระสงค ์และความสามารถของผูเ้รียน 
+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. วิธีการประเมินผล และเคร่ืองมือสอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงคแ์ละกิจกรรม 

+1 +1 0 0.6 ใชไ้ด ้

8. เกณฑก์ารประเมินชดัเจน ครอบคลุมดา้น
ความรู ้ทกัษะ และเจตคติ 

+1 +1 0 0.6 ใชไ้ด ้

     กิจกรรมที่ 1 ทับซ้อนซ่อนมิต ิ

9. กิจกรรมมีความยากง่าย เหมาะสมกบั
ระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

+1 +1 0 0.6 ใชไ้ด ้

10. กิจกรรมเนน้ทกัษะกระบวนการคิด การลง
มือปฏิบตัิ และสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

11. กิจกรรมท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาไดง้่ายขึน้ +1 0 +1 0.6 ใชไ้ด ้
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
คนที ่

ค่า 
ioc 

แปล  
ผล 

1 2 3 
     กิจกรรมที่ 2 รูปร่างมหัศจรรย ์

 กิจกรรมมีความยากง่าย เหมาะสมกบั
ระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.0  ใชไ้ด ้

 กิจกรรมเนน้ทกัษะกระบวนการคิด การลง
มือปฏิบตัิ และสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 กิจกรรมท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาไดง้่ายขึน้ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
     กิจกรรมที่ 3 เลียนแบบศิลปิน 

15. กิจกรรมมีความยากง่าย เหมาะสมกบั
ระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

+1 +1 0 0.6 ใชไ้ด ้

16. กิจกรรมเนน้ทกัษะกระบวนการคิด การลง
มือปฏิบตัิ และสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

17. กิจกรรมท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาไดง้่ายขึน้ +1 0 +1 0.6 ใชไ้ด ้
      กิจกรรมที่ 4 รู้เขา.. รู้เรา.. ศิลปินเด่ียว      

18. กิจกรรมมีความยากง่าย เหมาะสมกบั
ระดบัชัน้ของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1.0  ใชไ้ด ้

19. กิจกรรมเนน้ทกัษะกระบวนการคิด การลง
มือปฏิบตัิ และสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

20. กิจกรรมท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาไดง้่ายขึน้ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 

ค่า IOC = 
17.6

20
 = 0.88 
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ตาราง 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ ขอ้ค าถาม และตวัเลือก ของแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน ก่อนเรียน (Pre-Test) และ หลงัเรียน (Post-Test) 

 
 

ล าดับ ข้อค าถาม และตัวเลือก ความคิดเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

คนที ่

ค่า 
ioc 

แปลผล 

1 2 3 
1. ภาพใด ไม่ไดมี้สีที่เป็นแม่สี 

 
        ก.                          ข. 

        ค.             ง. 

+1  +1 +1 1.0  
ใชไ้ด ้

 

2. ภาพรุง้กินน า้ มีลกัษณะอย่างไร 
    ก. เป็นรูปสามเหล่ียม ข. เป็นรูปส่ีเหล่ียม 
    ค. เป็นรูปครึ่งวงกลม ง. เป็นรูป 
                                             หา้เหล่ียม 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. เสน้ที่ปรากฏอยู่ในส่ิงใดท าใหเ้กิดความรูสึ้ก 
หนักแน่น ม่ันคง      
        ก. เสน้ตรงแนวนอนของน า้ทะเล 
     ข. เสน้ตรงแนวตัง้ของตึก 
        ค. เสน้โคง้ของคล่ืน 
     ง. เสน้เฉียงของฝน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ขอ้ใดคือรูปทรง 

       ก.   ข. 
 
    ค.   ง.  
 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. รูปทรงมีกี่มิติ 
       ก. 1 มิต ิ  ข. 2 มิต ิ
       ค. 3 มิต ิ  ง. ไม่มีมิติ  

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้



  120 

ตาราง 5 (ต่อ) 

 

ล าดับ ข้อค าถาม และตัวเลือก ความคิดเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

คนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
6. ถา้ตอ้งการวาดตัวการต์นูที่ก าลงัมึนงง ควร

ใชเ้สน้ในขอ้ใดประกอบภาพ 
       ก.   ข. 
 
        ค.                ง.  

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
 

7. ขอ้ใดเป็นการเลือกใชว้รรณะสีไดเ้หมาะสม
ที่สดุ 
         ก. ทะเลทราย     วรรณะสีเย็น 
     ข. ทอ้งทุ่งนา     วรรณะสีเย็น 
     ค. น า้ทะเล     วรรณะสีรอ้น 
        ง. ภูเขา     วรรณะสีรอ้น 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

8. สีใดอยู่ในวรรณะสีรอ้น 
       ก. สีเขียว         ข. สีน า้เงิน  
       ค. สีสม้           ง. สีม่วงน า้เงิน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

9. ขอ้ใดมีรูปร่างเป็นวงรี 
       ก. ลกูบอล      ข.แกว้น า้     
       ค. ไข่ไก่        ง. ผลแอปเป้ิล 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

10. การสมัผัสพืน้ผิวของวสัดุที่มีหนาม ควรใชวิ้ธี
ใด 
       ก. ใชต้าด ู  ข. ใชมื้อสมัผสั 
       ค. ใชจ้มกูดมกล่ิน       ง. ใชลิ้น้ลิม้รส 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

11. ภาพวาดรูปโลก มกัประกอบไปดว้ยเสน้แบบ
ใดมากที่สดุ 
       ก. เสน้ตรงแนวนอน ข. เสน้ตรง 
                                               แนวตัง้ 
       ค. เสน้โคง้  ง. เสน้เฉียง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อค าถาม และตัวเลือก ความคิดเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

คนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
12. ขอ้ใดมีพืน้ผิวขรุขระ 

       ก. สม้  ข. แอปเป้ิล 
       ค. นอ้ยหน่า               ง. มะม่วง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

13. วตัถใุดไม่มีรูปร่างเป็นรูปเรขาคณิต 
       ก. ไมฉ้าก   ข. กล่องพสัดุ 
       ค. ลกูบอล  ง. ดอกไม ้

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
 

14. สีในขอ้ใดไม่เขา้พวก 
    ก.   ข. 
 
    ค.   ง. 
 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

15. หากตอ้งการวาดภาพตึกสงู ควรใชเ้สน้ใด
ประกอบภาพเพ่ือใหค้วามรูสึ้กคงทน 
แข็งแรง 
 
       ก.   ข. 
 
     ค.   ง. 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

16.  ขอ้ใดไม่เขา้พวก 
       ก.    ข.  
 
 
       ค.   ง.  
 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

17. ขอ้ใดเป็นสีโทนเย็นทัง้หมด    
       ก.                               ข. 
 
       ค.                               ง. 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ข้อค าถาม และตัวเลือก ความคิดเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

คนที ่

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 

18. สีม่วง เกิดจากการผสมของสีใด? 
        ก. สีน า้เงินกบัสีแดง 
        ข. สีเหลืองกบัสีเขียว 
        ค. สีเขียวกบัสีน า้เงิน 
          ง. สีแดงกบัสีเหลือง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
 

19. สีใดท่ีใหค้วามรูสึ้กสดชื่น 
        ก. สีเขียว 
        ข. สีแดง 
        ค. สีน า้เงิน 
        ง. สีเหลือง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

20. พีระมิด มีรูปทรงอย่างไร 
        ก. รูปทรงกลม 
        ข. รูปทรงกรวย 
        ค. รูปทรงส่ีเหล่ียม 
             ง. รูปทรงสามเหล่ียม 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ฌ 
แสดงผลการวิเคราะหค่์าความยากและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
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ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหค่์าความยากและค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของ แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ สาระทศันศิลป์ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

ข้อสอบ  
ข้อที ่

p r 
ข้อสอบ 
ข้อที ่

p r 

1 0.8 0.2 16 0.9 0.1 
2 1.0 0.0 17 0.9 0.1 
3 0.6 0.4 18 0.8 0.2 
4 0.8 0.2 19 0.7 0.3 
5 0.7 0.3 20 0.8 0.2 
6 0.9 0.1    
7 0.5 0.5    
8 0.8 0.2    
9 0.9 0.1    
10 0.3 0.7    
11 1.0 0.0    
12 1.0 0.0    
13 0.8 0.2    
14 0.7 0.3    
15 1.0 0.0    

 
ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (p) เท่ากบั 0.3 – 1.0 
ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (r) เท่ากบั 0.0 – 1.0  
ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Reliability KR-20) จากการ

วิเคราะห ์เท่ากบั 0.72 
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ภาคผนวก ญ 
เกียรติบัตรการอบรม หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยส์ าหรับนักศึกษา/นักวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวศศิกร กมลรตันกุล 
วัน เดือน ปี เกิด 3 มีนาคม 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2554  

การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาศิลปกรรมศาสตรศึกษา : ทศันศิลปศึกษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2562  
การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาศิลปศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 63/199 หมู่บา้นนิรนัดรว์ิลล1์2 ซอย13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540   
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