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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY PACKAGE  
ON THE TOP OF PAINTING FOR THE ART LEARNING AREAS  

FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพ

ระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน 

ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 3) ศึกษาทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู ที่พัฒนาข้ึน และ 4) ศึกษา

เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา- 

ปที่ 4 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนเจดีย-

ราษฎรบูรณะ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 1 หองเรียน จำนวน 17 คน ใชวิธีการกำหนดตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคา 

ความเช่ือมั่น 0.843 3) แบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี มีคาความเช่ือมั่น 0.922 และ  

4) แบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู มีคาความเชื่อมั่น 0.952 วิเคราะหขอมูลโดยใช 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง 

การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 
เทากับ 83.29/86.24 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรู-

1นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2รองศาสตราจารย ดร., รองคณบดีฝายวิชาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
3อาจารย ดร., คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) 
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ศลิปะ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 4 ทีเ่รยีนดวยชดุกิจกรรมการเรยีนรู หลังเรยีนสงูกวากอนเรยีน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยูใน

ระดับ ดี และ 4) เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 

คำสำคัญ:  การเรียนรูศิลปะ, ชุดกิจกรรมการเรียนรู, การวาดภาพระบายสี 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research were to 1) develop a learning activity package on 

the top of painting for the art learning areas for Prathomsuksa 4 Students, to a standard 

efficiency level of 75/75; 2) compare the students’ learning achievements before and 

after-learning stages when using the learning activity package  on  the top of painting for 

the art learning areas for Prathomsuksa 4 Students; 3) study a learning skill of students 

after using the learning activity package  on  the top of painting; and 4) study a learning 

attitude of students on using a learning activity package on the top of painting. The purposive 

sample of this research was a group of 17 students of Prathomsuksa 4 Students, Wat Don 

Chedi Ratburana School in their second semester of 2012 academic year. Research tools 

applied included the learning activity package, a test on students’ learning result, an 

assessment test on drawing and painting, and an assessment form on student’s attitude 

toward the activity package. Means, standard deviation and t-test were also used to 

analyze the data. The findings were that 1) The learning activity package on the top of 

painting has an efficiency rate of 83.29/86.24; 2) Student’s learning outcome after using 
the learning activity package on the top of painting was significantly higher than prior to 

using learning activity package at .05; 3) Students’ skill on drawing and painting was 

improved in general at a high level after using the learning activity package; and 4) Students’ 
attitude on the learning activity package was at high level after using the learning activity 

package.  

 

Keywords:  Art learning, learning activity package, painting 
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บทนำ 
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดดอนเจดีย

ราษฎรบูรณะ ปการศึกษา 2554 พบวา จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

(ทัศนศิลป) พบวา คะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับจังหวัดคะแนน

เฉล่ียเทากับ 50.57 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคะแนนเฉล่ียเทากับ 47.34 และระดับประเทศคะแนน

เฉล่ียเทากับ 48.55 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับจังหวัดเทากับ 21.39 ระดับเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาเทากับ 21.29 และระดับประเทศเทากับ 21.39 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 

2554: 89) ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยังไมเปนท่ีนาพอใจ ปญหาดังกลาวขางตนเกิดจาก 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังเปนการเรียนรูอยูกับตำราเรียนและการทำกิจกรรมยังตองคอย 

ฟงคำอธิบายและการสาธิตจากครูผูสอนท่ีขาดความรูและประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

ติณหชศิลป พรหมรักษ (2551: 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เกิดจากขาดบุคลากรท่ีจบ
การศึกษาทางดานศิลปะโดยตรง มาทำการสอนและจัดกิจกรรมศิลปะใหแกเด็กนักเรียน ประกอบกับ

สภาพอาคารเรียนไมเพียงพอ ทำใหขาดสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรูศิลปะ และปราโมทย  

หิตาพิสุทธ์ิ (2553: 2) กลาวถึง ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนต่ำ เพราะนักเรียนขาดความรู ความเขาใจ  

ซึ่งเปนสาระสำคัญดานทัศนศิลป ประกอบดวย สัดสวน เอกภาพ ความสมดุล จังหวะ การเนน

องคประกอบศิลปนี้เปนพ้ืนฐานสำคัญในการสรางงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม และ

ศิลปกรรมประเภทอ่ืน ๆ หากนักเรียนขาดความรูความเขาใจในเร่ืองน้ีแลว จะทำใหการสรางงาน

ทัศนศิลปขาดคุณภาพ จากการประเมินผลนักเรียนสวนใหญไมผานเกณฑ เกิดจากนักเรียน 

ขาดความสนใจในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งสันนิษฐานวาเทคนิคการสอนไมนาสนใจ  

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนนวัตกรรมหนึ่งท่ีพัฒนาวิธีการสอนหลายระบบเขามา

ผสมผสานใหกลมกลืนกัน นับแตการเรียนรูดวยตนเอง การรวมกิจกรรมกลุมการใชสื่อรูปแบบตาง ๆ 
มีเปาหมายใหผูเรียนไดเรียนรู มีสวนรวมในกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง และไดลงมือปฏิบัติจริง 

(สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543: 107) โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู ยังมีประโยชนในการสอน  

ซึ่งบุญเก้ือ ควรหาเวช (2542: 10) กลาวไววา ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชวยใหนักเรียนเรียนตาม 
ความสนใจ ตามเวลา และโอกาสท่ีเหมาะสม ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู ชวยลดภาระและ 

ชวยสรางความพรอม ความมั่นใจใหแกครู ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงความมุงหมาย และชวยให 
ผูเรียนจำนวนมากไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับกนตธีรา หิรัญยะมาน  

(2552: 93) ไดศึกษาการสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาการรับรูทางศิลปะ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 พบวา นักเรียนมีพัฒนาการทางการวาดภาพระบายสีเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากแบบฝก 
ที่สรางขึ้นมีการจัดเรียงตามระบบของการรับรูทางศิลปะจากงายไปยาก เรียนรูอยางชัดเจนแยกเปน

เร่ือง ๆ ในแบบฝกแตละชุดนักเรียนไดมีการฝกปฏิบัติ ทั้งทักษะท่ัวไปท่ีสำคัญตอสาระน้ัน แลว

สอดแทรกเพ่ิมเติมดวยแบบฝกท่ีมุงพัฒนาความสามารถในการ รับรูทางศิลปะ ซึ่งเปนสวนของ 
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การจัดประสบการณใหผูเรียนไดเผชิญกับโจทยแลวตองคิดสรางสรรคผลงานออกมาในรูปแบบของ

ตนเอง โดยมีพ้ืนฐานมาจากการรับรูของตนเอง ประยุกตใชการสรางสรรคเทคนิคตาง ๆ ในการวาด

ภาพระบายสีที่สื่อไดถึงการรับรูทางศิลปะท่ีดี ขณะท่ีนักเรียนทำแบบฝกหัด ทุกคนมีความสนุกสนาน 

และไดสนทนาซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณในการรับรูทางศิลปะที่มีพ้ืนฐานท่ี

แตกตางกันออกไป  

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเห็นความสำคัญ ที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการวาดภาพระบายสี 

สาระทัศนศิลป โดยไดจดัทำนวัตกรรมท่ีใชในการวิจยัในรปูแบบ ชดุกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพ 

ระบายสี โดยใชกระบวนการฝกทักษะการวาดภาพระบายสีที่เนนนักเรียนเปนสำคัญ ตามแนว 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะทำใหนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานทางศิลปะและสามารถ 

นำความรูที่ไดรับไปทำการสรางสรรคพัฒนางานศิลปะไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ท่ีดีตอนักเรียน ในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูทางดานศิลปะเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

และบรรลุตามจุดมุงหมายปลายทาง คือ นักเรียนดี เกง มีสุข 

   

วัตถุประสงค 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพ

ระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู  

ที่พัฒนาข้ึน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษาทักษะการวาดภาพระบายสี และ  

4) เพ่ือศึกษาเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู  

 

วิธีดำเนินการ 

 ขอบเขตการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎร 
บูรณะ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

1 หองเรียนจำนวน 17 คน ซึ่งไดจากการคัดเลือกหองเรียนแบบเจาะจง 

 2.  ตัวแปรในการวิจัย   

  2.1  ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี  

  2.2  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการวาดภาพระบายสี และ
เจตคติตอการเรียน  
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 3. เน้ือหาในการวิจัย 

   เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดจาก กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป มาตรฐานการเรียนรูที่ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลป ตามจินตนาการ และ 

ความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิด 

ตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดชุดกิจกรรมการเรียนรู

ไว 5 ชุด ไดแก  

  ชุดท่ี 1 เร่ือง ลายเสนแสนสวย 

  ชุดท่ี 2 เร่ือง สรางสรรคงานศิลป 

  ชุดท่ี 3 เร่ือง จินตนาการรูปรางและรูปทรง 

  ชุดท่ี 4 เร่ือง วาดภาพระบายสี 

  ชุดท่ี 5 เร่ือง สี สรางสรรคงานศิลป 

 4. ระยะเวลาในการทดลอง 

  การวิจัยคร้ังน้ี ไดดำเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จำนวน 5 สัปดาห  

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ 4 ชนิด 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3. แบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี 

 4. แบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู 

 

 การดำเนินการทดลอง 

 1. ดำเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดโรงเรียนวัดดอนเจดียราษฎรบูรณะ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษา 

ปที ่4 มจีำนวน 1 หองเรยีน แลวคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 จำนวน 1 หองเรยีน รวม 17 คน 
 2. ชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพ

ระบายสี เพ่ือใหนักเรียนไดปฏิบัติตนไดถูกตอง 
 3. ทดสอบกอนเรียน กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 

30 ขอ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 
Vol.3 No. 1 January - June 2012 54

 4. ดำเนินการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี จำนวน 5 ชุด 

โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง โดยใชเวลาในช่ัวโมงเรียน 1 ชั่วโมง ในวันอังคาร เวลา 12.30 - 13.30 และ

ในเวลาสอนซอมเสริมหลังเลิกเรียน 1 ชั่วโมง ในวันจันทรและวันพุธ เวลา 14.30 - 15.30 รวมระยะ

เวลา 15 ชั่วโมง 

 5. เมื่อสิ้นสุดการสอนทำการทดสอบหลังเรียน กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน จากนั้นประเมินนักเรียนโดยใชแบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสีและ

แบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนชุด

เดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 

 6. นำคะแนนจากการตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมิน

ทักษะการวาดภาพระบายสี และแบบวัดเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรูมาวิเคราะหโดย 

วิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี เพ่ือ

ประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรม 

การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล 

ดังน้ี 

 1. การหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence: IOC)   

 2. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยการทดลองแบบหน่ึงตอหนึ่ง ทดลองแบบ

กลุมเล็ก และทดลองแบบภาคสนาม หาคาเฉล่ีย และคารอยละ 

 3. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวาดภาพ
ระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หาความเท่ียงตรง 

เชงิเน้ือหา โดยหาคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอสอบกบัจดุประสงคเชงิพฤติกรรม หาคาความยาก 

(p) และคาอำนาจจำแนก (r) คาความเช่ือมั่น โดยวิธีของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson) 

ไดคาเทากับ 0.843 

 4. การหาคุณภาพของแบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรู-
ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาคาดัชนี 

ความสอดคลอง และคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ไดคา

เทากับ 0.922 
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 5. การหาคุณภาพของแบบวดัเจตคตติอการเรยีนชดุกิจกรรมการเรยีนรู เร่ือง การวาดภาพ

ระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชงิเน้ือหา โดยหาคาดชันคีวามสอดคลอง และคาความเชือ่มัน่ โดยใชสมัประสทิธ์ิแอลฟา ตามวธีิการ

ของครอนบาค ไดคาเทากับ 0.952 

 6. วิเคราะหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การวาดภาพระบายสี 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช 

t-test (dependent samples) 

 7. วิเคราะหทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 8. วิเคราะหเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวาดภาพระบายสี  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 
 ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง  

การวาดภาพระบายสี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการวาดภาพระบายสี และเจตคติ

ตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E

2
) ของชุด 

 กิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการวาดภาพระบายสี ของกลุมตัวอยาง 

 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) และ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E
2
) ในภาพรวมมีคาเทากับ 83.29/86.24 

 n E1 E2 E1/E2 
1 17 76.86 77.06 76.86/77.06 
2 17 80.00 85.29 80.00/85.29 
3 17 83.33 86.47 83.33/86.47 
4 17 86.47 87.64 86.47/87.64 
5 17 89.80 94.71 89.80/94.71 

 83.29 86.24 83.29/86.24 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรู 

 ศลิปะ สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 4 ทีเ่รียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนาข้ึน  

 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 
 n  S.D. t p 

 17 13.18 3.86 13.62* .000 
 17 21.76 3.11   

* P < .05      

  S.D.  
 

1.  4.65 0.49  
2.  4.35 0.49  
3.  3.82 0.64  
4.  4.24 0.44  
5.  3.65 0.49  

 4.14 0.36  

 จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ- 

การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับนักเรียน 

 ชั้น ประถมศึกษาปที่ 4  

 จากตารางที่ 3 พบวา ทักษะการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  
ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน ในภาพรวมอยูในระดับ ดี (   = 4.14, S.D. = 0.36)  

 
X 

n=17 
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาเจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับ 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

  
  S.D.  

 
1.    
     

4.24 0.44  

2.             
      

4.65 0.49  

3.     
      

4.82 0.39  

4.    
      

4.24 0.44  

5.  4.71 0.47  
6.    
     

4.82 0.39  

7.  
         

4.88 0.33  

8.    
      

4.59 0.51  

9.   
     

4.65 0.49  

10.  

       

4.47 0.51  

 4.61 0.20  

 จากตารางท่ี 4 พบวา เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

ศลิปะ ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสดุ (   = 4.61, S.D. = 0.20)  
 

X 

n=17 
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อภิปรายผล 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สำหรับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวนท้ังหมด 5 ชุด มีประสิทธิภาพรวมท้ัง 5 ชุด และแตละชุดเปนไปตาม

เกณฑที่กำหนดไว 75/75 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนสื่อการเรียนสำเร็จรูป 

มีลักษณะเปนชุดการเรียนท่ีมีการจัดเปนระบบขั้นตอนตาง ๆ นักเรียนสามารถศึกษาและฝกฝน 

ไดดวยตนเองตามความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนมีกระบวนการกลุม และ

มีสื่อประกอบการใชกิจกรรมขณะเรียน การจัดกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมมีความชัดเจน

ตามจุดประสงค ซึ่งกิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรมท่ีมีความจำเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ียึดผูเรียนเปนสำคัญ นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองและทำใหไดรับประสบการณตรง  

สงผลใหเด็กมีทักษะในการวาดภาพระบายสีดีขึ้นตามความมุงหมายท่ีกำหนด ดังท่ีทิศนา แขมมณี  

(2534: 1) ไดกลาววา ชุดกิจกรรมเปนการจัดองคประกอบตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยการบูรณาการ

กิจกรรมใหเขากับเน้ือหาในหลักสูตร โดยยึดหลักใหสนองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน 

ชุดกิจกรรมจะมีรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคลองกับจุดมุงหมายและแนวทางท่ี

วางไว ลักษณะของชุดฝกหรือชุดกิจกรรมจะเปนเบ็ดเสร็จในตัว นักเรียนสามารถนำไปฝกไดดวย

ตนเอง และหลักการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู ไดยึดแนวทางของชัยยงค พรหมวงศ (2531: 119) 

ที่กลาววา แนวคิดทางจิตวิทยาในการสรางนวัตกรรม ไดแก สนองความแตกตางระหวางบุคคล  

ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู สื่อการเรียนใหม ๆ ที่ชวยในการเรียนของนักเรียนและชวยใน 

การสอนของครูและปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยนักเรียนดำเนินกิจกรรมตาง ๆ มากข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณสุดา รมพยอม (2549: 67-68) ซึ่งไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรม 

เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ไดชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิด

สรางสรรค จำนวน 11 ชุด มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ

จิตราภา ทองเหลือง (2549: 53-54) ซึ่งไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมความคิดสรางสรรคทางศิลปะ 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ชุดกิจกรรมความคิดสรางสรรคทางศิลปะ ในภาพรวม 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของ

นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ทีเ่รียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูทีพั่ฒนาข้ึน หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียน

มีความสนใจในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู มีการศึกษาเน้ือหาและอภิปรายเน้ือหาแลกเปล่ียน

ประสบการณภายในกลุม รวมกันแสดงความคิดเห็นสรุปเปนองคความรู ในการคิดสรางสรรคผลงาน
จากการฝกปฏิบัติ โดยศึกษารูปภาพตัวอยางจากชุดกิจกรรมการเรียนรู มีการดัดแปลงรูปภาพและ

นำประสบการณที่ไดเรียนรูจากเพ่ือนมาผสมผสานในงานของตนเองใหสมบูรณย่ิงขึ้น ซึ่งแคปเปอร 
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และแคปเฟอร (Kaper and Kapfer, 1972: 3) ไดกลาววาชุดกิจกรรมเปนรูปแบบของการสื่อสาร

ระหวางครูกับนักเรียน ซึ่งประกอบดวยคำแนะนำท่ีใหนักเรียนไดทำกิจกรรมการเรียน จนบรรลุ

พฤติกรรมที่เปนผลของการเรียนรู การรวบรวมเน้ือหาท่ีนำมาสรางชุดกิจกรรม ไดมาจากขอบขายของ

ความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียนไดเรียนรูและเน้ือหาจะตองตรงและชัดเจนท่ีจะส่ือความหมาย

ใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน สอดคลองกับประพันธศริ ิสเุสารัจ (2551: 189) 

ที่ไดเสนอแนวคิดวารูปภาพตาง ๆ สามารถใชในการกระตุนความคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี  

ครูอาจสรางภาพข้ึนมาเองหรือนำภาพจากหนังสือพิมพ วารสาร สื่อ ภาพโฆษณาตาง ๆ มาเปน

เคร่ืองมือในรูปภาพตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนตธีรา หิรัญยะมาน (2552: 90) ที่ได

ทำการศึกษา เรื่อง การสรางแบบฝกเพ่ือพัฒนาการรับรูทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา- 

ปที่ 4 พบวา ความสามารถทางการวาดภาพระบายสีกอนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุม

ตัวอยางไดรับการฝก โดยใชแบบฝกพัฒนาการรับรูทางศิลปะสูงกวากอนการทดลอง 

 3. ทักษะการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา- 

ปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาทักษะ นักเรียนสามารถกระทำหรือแสดงออกอยางคลองแคลว 

ชำนาญ และยังชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนำแนวคิดของทิศนา  

แขมมณี (2548: 37-38) ที่เสนอรูปแบบการเรียนการสอนทักษะของแฮรโรว (Harrow) โดยจัดลำดับ

ขั้นตอนของการเรียนรูทางดานทักษะปฏิบัติไว 5 ขั้น เร่ิมจากระดับที่ซับซอนนอยไปจนถึงระดับ 

ที่มีความซับซอนมาก ซึ่งมีรูปแบบ 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) ขั้นการเลียนแบบ 2) ขั้นลงมือ 

กระทำ 3) ขั้นการกระทำอยางถูกตองสมบูรณ 4) ขั้นแสดงออก และ 5) ขั้นการกระทำอยาง 

เปนธรรมชาติ และแนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับชัยยุทธ คชรินทร (2546: 48-49) คือ  

1) การเนนจุดเดนของภาพ 2) ความสมดุลของภาพ 3) การระบายสี 4) การใชส ี 5) ความคิด 

สรางสรรค 6) ความประณีต และ 7) ความสะอาด ที่ประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี จากการท่ี
เด็กนักเรียนไดใชความคิดของตนจากการรับรูประสบการณและส่ิงแวดลอมมาใชในการวาดภาพ

ระบายสี และสอดคลองกับมานพ ถนอมศรี (2546: 49-50) ที่วัดทักษะการวาดภาพระบายสี ดังน้ี  

1) เอกภาพ 2) สมดุล 3) จุดเดนและการเนน 4) ความกลมกลืน และ 5) จังหวะ ซึ่งสอดคลองกับ 

งานวิจัยของกัญญาดา แจงคำ (2549) ที่ไดศึกษาผลการสอนวาดภาพระบายสี โดยใชรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทัศนศิลปของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนท่ีเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางองคความรู และนักเรียน 

ที่เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู มีคาเฉล่ียของคะแนนทักษะปฏิบัติการวาดภาพระบายสีหลังเรียน 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  
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 4. เจตคติตอการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การวาดภาพระบายสี กลุมสาระ 

การเรียนรูศิลปะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะวาการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับนักเรียน ทำใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู

จากการลงมือปฏิบัติ ไดฝกฝนกระบวนการทำงานกลุม ตลอดจนใชกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย  

อนัสงผลใหนกัเรียนไดสงเสริมทกัษะการวาดภาพระบายสี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสงูขึน้ไดจรงิ 

ทั้งน้ีเปนเพราะวาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนการทำงานเปน 

กลุม การเลือกเทคนิคการวาดภาพระบายสีตามความสนใจ การไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพ่ือน

ทุกกิจกรรม จึงสงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสุชา จันทนเอม (2544: 270) 

ไดกลาววา เจตคติมีผลตอการเรียนของนักเรียน หากนักเรียนมีเจตคติที่ดีตองานในช้ันเรียนและตอ

ครู นักเรียนยอมไดรับความพอใจ และความสำเร็จจากการเรียนน้ันไมมากก็นอย นักเรียนจะทำงาน

ไดผลดีในโอกาสตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของปวีณสุดา รมพยอม (2549: 67-68) ไดศึกษา 

การสรางชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา  

การตอบคำถามปลายเปดนักเรียน สวนใหญตอบวา ดีใจมากที่ไดทำกิจกรรมนี้ รูสึกภูมิใจ มีความสุข 

มีความสนุกสนานมาก ทีไ่ดทำส่ิงท่ีสนกุและไดทำงานแปลกใหม ทีไ่มเคยทำมากอน นกัเรียนบางสวน

กลาววา ไดคิด ไดทำกิจกรรมหลายอยางไดความรูใหม และมีความเพลิดเพลินในการทำงานมาก 

รูสกึดีทีไ่ดทำงานแบบน้ี ไดรูจกัสีตาง ๆ มากขึน้ ไดรูวามเีพ่ือนทีร่กัและครูก็ใหทำงานท่ียังไมเคยทำมากอน 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย มีขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลวิจัยไปใช คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สามารถสงเสริมทักษะการวาดภาพระบายสี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และเจตคติตอการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ันจึงควรแบงกลุมนักเรียนใหแตละกลุมมี 
ความสามารถเทาเทียมกัน โดยแตละกลุมประกอบดวย เกง ปานกลาง และออน การจัดลำดับเน้ือหา

ควรมีความเหมาะสมเรียงลำดับจากงายไปหามาก และครูควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพ่ือให 
คำแนะนำเม่ือมีปญหาไดทันเวลา 

 ผูเขียนมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป คือ อาจใชชุดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางข้ึนมา 

นำไปสรางเปนชุดกิจกรรมสำเร็จรูปหรือบทเรียนคอมพิวเตอร เพ่ือสรางสรรคผลงานของนักเรียน 

โดยใชคอมพิวเตอร ชวยสอน นักเรียนสามารถเลือกเรียนรูไดตามศักยภาพและความสนใจ อีกท้ังยัง

แกไขผลงานและทำข้ึนใหมได 
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