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ปีการศึกษา  2558 
 

บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)พฒันาชุดกิจกรรม รายวิชา
ทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 2) หาประสิทธิภาพ ของ
ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ 3) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์  
กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุมานนั จ  านวน 23 คน ซ่ึงไดม้าจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาทศันศิลป์, 
ชุดกิจกรรมตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม , แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์ , แบบสอบถามความพึง
พอใจ และแบบสงัเกตพฤติกรรม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า 
 1.  ผลการพฒันาการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิ
สซึม พบว่า นักเรียนมีความสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มกลุ่มท่ีมีนักเรียนผ่านทั้งกิจกรรมและช้ินงาน  
คือ กลุ่มท่ี 4 มีจ  านวนนกัเรียน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 ส่วนกลุ่มท่ีมีนกัเรียนกิจกรรมไม่ผา่นและ
ช้ินงานไม่ผา่นคือกลุ่มท่ี 1 จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.78  
 2.  ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม  
มีประสิทธิภาพ 77.91/78.69 สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้75/75 
 3.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมโดยภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17  
 
 
 
 
 

ค าส าคญั : ชุดกิจกรรม , วิชาทศันศิลป์ , คอนสตรัคติวิสซึม 
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ABSTRACT 

 
 This research was  an experimental research . The aims of this research were to : (1) 
develop the activity package of visual arts subject for primary 5 students based on 
constructivism , (2) determine the efficiency of the activity package of visual arts subject , (3) 
study the satisfaction of the students toward the activity package . The target group included 23 
primary 5 students of Sumanan school selected by the purposive sampling . The research 
instruments were visual arts learning plans , the activity package based on constructivism , 
creative works assessment form , satisfaction questionnaire , behavior observations form . The 
statistics used were percentage , mean , and standard deviation . 
 The findings of this research revealed as follows : 
 1.  The results of learning development by using the activity package were classified 
students to 4 groups . The group that passed both of activity and work was the fourth group which 
included 6 students (26.09%) and the group that fail both of activity and works was the first group 
included 8 students (34.78%)  
 2.  The efficiency of the activity package based on Constructivism was 77.91/78.69 
higher than the expected criterion , 75/75 
 3.  The satisfaction of students toward the activity package was at the highest level 
average of 4.17 
 
Keywords :  Activity Package , Visual arts Subject  , Constructivism 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

 พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ กล่าวคือ ตอ้งยึดหลกันักเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอนเพราะอาจจะ
สร้างปัญหาเชิงกฎหมายในการบงัคบัใชแ้ละการตีความ นอกจากนั้นในปรัชญาการเรียนการสอน
ควรหลีกเล่ียงแนวคิดแบบท่ีแยกขั้วระหว่างการเรียนของนกัเรียนและการสอนของครู มาตรา 22 จึง
กล่าวอยา่งเป็นกลางๆไวโ้ดย "ถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด" การพฒันาคนมีความส าคญัต่อการ
พฒันาโลกและสงัคม จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัการพฒันาคนมีหลากหลายรูปแบบท่ีมีการปรับปรุง
วิธีการพฒันาคนให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายมากท่ีสุด ดงันั้น
หากการพฒันาคนท่ีท าใหไ้ดพ้ฒันาระบบความคิดและการเรียนรู้หรือการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
นั้น อาจจะเร่ิมต้นจากการพฒันานักเรียนจากวิชาท่ีเน้นการปฏิบัติและสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการ
ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงและเห็นไดช้ดัมากท่ีสุดคือ วิชาทศันศิลป์ วิชาทศันศิลป์เป็นศาสตร์ท่ีตอ้งใชไ้หว
พริบ และความคิดสร้างสรรค ์และการพฒันาความรู้ของตนเอง สร้างองคค์วามรู้ของตนเองจากการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงเป็นการใชส้มองทั้งสองซีกช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีทั้งเหตุผล
และการคิดท่ีแตกต่างอยา่งสร้างสรรค์ ดงันั้นหากเราจะพฒันาคนท่ีจะท าให้ไปสู่เป้าหมาย ควรจะ
เห็นถึงความส าคัญของทักษะท่ีต้องฝึกฝนและพัฒนากันอย่างต่อเน่ือง เพื่อช่วยเสริมสร้างให้
นกัเรียนไดเ้ติบโตเป็นบุคคลท่ีเพียบพร้อมและมีความรู้ท่ีสามารถพฒันาตนเองไดข้ึ้นเร่ือยๆ 

 การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมหรือทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการ
สร้างสรรคช้ิ์นงานมีผูน้  ามาใชใ้นประเทศไทยอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรมก็คือ ชยัอนนัต ์สมุทวนิช
ได้น าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมมาศึกษาวิจัยและใช้ในการเรียนการสอนโดยน าเอาโปรแกรม
Microword, Robot Design และPluto มาให้นักเรียนไดรู้้จกัการเขียนค าสั่งและสร้างงานตามท่ี
ตนเองต้องการซ่ึงการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  การใช้ส่ือเพื่อช่วยนักเรียนในการ
สร้างสรรค์ช้ินงานแสดงการสร้างองค์ความรู้ส่ือท่ีว่าน้ีไม่จ  าเป็นจะต้องใช้เฉพาะแต่ส่ือและ
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมอไป หากแต่เราสามารถใช้ส่ือวสัดุทุกอย่างท่ีมีอย่างเหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ได ้

 คอนสตรัคติวิสซึม เป็นแนวคิดท่ีว่าดว้ยการสร้างความรู้ของผูเ้รียนโดยผูเ้รียนเองเช่ือว่า
การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในของผูเ้รียน โดยท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้โดยการน าประสบการณ์หรือส่ิงท่ีพบเห็นในส่ิงแวดลอ้มหรือสารสนเทศใหม่ท่ีได้รับ มา
เช่ือมโยงกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่เดิมและสร้างเป็นความเขา้ใจของตนเอง มิใช่เป็นเพียงการ
จดจ ามาเท่านั้นแต่ละบุคคลอาจสร้างความหมายท่ีแตกต่างกนั เพราะมีประสบการณ์หรือความรู้
ความเขา้ใจเดิมท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้นจะเห็นไดว้่าแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมนั้นจะสามารถช่วยใน
เร่ืองของการพฒันาตามความสามารถของแต่ละบุคคลตามศกัยภาพและความถนัดของตนเอง 
เน่ืองจากแต่ละคนจะมีวิธีการสร้างองคค์วามรู้เป็นของตนเอง ซ่ึงก็ท าใหส้ามารถเขา้ใจในเน้ือหาได้
อยา่งคงทน และส่ิงท่ีสามารถช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม อาจเร่ิมจาก
การสร้างนวตักรรมใหม่ส าหรับการเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนและให้นักเรียนไดม้ี
องคค์วามรู้เป็นของตนเอง คือ การเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 

 แคปเพลอร์และแคปเพลอร์  (Kapfer ; &Kapfer.  1972 : 3-10)  ไดใ้หค้วามหมายของค า
ว่าชุดการเรียนไวว้่าเป็นรูปแบบการส่ือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนซ่ึงประกอบดว้ยค าแนะน าให้
ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมท่ีเป็นผลของการเรียนรู้ส่วนเน้ือหาท่ีน ามาสร้าง
ชุดการเรียนน ามาจากขอบข่ายความรู้ท่ีหลกัสูตรก าหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ซ่ึงตอ้งส่ือความหมาย
ให้แก่ผูเ้รียนอย่างชัดเจนจนผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์การเรียนรู้เชิง
พฤติกรรม 

 ชุดกิจกรรมเป็นระบบการผลิตและการน าส่ือการเรียนหลายอย่างมาสัมพนัธ์กนัและมี
คุณค่าส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ส่ืออยา่งหน่ึงอาจใชเ้พื่อเร้าความสนใจส่ืออีกอย่างหน่ึงใชเ้พื่ออธิบาย
ขอ้เท็จจริงของเน้ือหาและส่ืออีกอย่างหน่ึงอาจใชเ้พ่ือก่อให้เกิดการเสาะแสวงหาอนัน าไปสู่ความ
เข้าใจอนัลึกซ้ึงและป้องกนัการเข้าใจความหมายผิดส่ือการสอนเหล่าน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าส่ือ
ประสมน ามาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน (วิชยั วงษใ์หญ่ , 2525)  
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั         
1.  พฒันาชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนว 

คอนสตรัคติวิซึม           
2.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตาม

แนวคอนสตรัคติวิสซึม          
3. ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 
 

 1.3  สมมตฐิานการวจิยั          
1.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาทศันศิลป์มีพฒันาการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัค

ติวิซึม สูงข้ึนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมตามเกณฑร้์อยละ 75 ท่ีก  าหนดไว ้    
2.  ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม  

มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2520,น.135) 
 
1.4  ขอบเขตการวจิยั          

กลุ่มเป้าหมาย คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุมานนั จ  านวน 23 คน ซ่ึงไดม้า
จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)   

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั                                                                                       
ตวัแปรตน้ คือ  ชุดกิจกรรมตามแนวคอนสตรัคติวิซึม                    
ตวัแปรตาม คือ  
1.  ผลการเรียนรู้วิชาทศันศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชา

ทศันศิลป์ 
2.  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
3.  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมรายวิชา

ทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 
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1.5  นิยามศัพท์           
 พัฒนาชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ หมายถึง ส่ือการสอนท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนเพ่ือใช้

ประกอบ การเรียนรู้วิชาทศันศิลป์ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน 5 เร่ืองไดแ้ก่  (1) จงัหวะสร้างสรรค์  (2) ส่ือศิลป์  (3) 
สาดเสน้เล่นสี (4) สีสนัและวรรณะ  (5) จินตศิลป์      

 แนวคอนสตรัคตวิสิซึม หมายถึง การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ข้ึนดว้ยตนเอง 
มิใช่ไดม้าจากผูส้อนและในการสร้างความรู้นั้น ผูเ้รียนตอ้งไดส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงข้ึนมา เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
สัมผสัได้ ท าให้ผูอ่ื้นมองเห็นได้จะมีผลท าให้ผูเ้รียนใช้ความคิด มีความกระตือรือร้น มีความ
รับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอยา่งจริงจงั และประจกัษช์ดัว่าตนเองมีความรู้เพียงพอแลว้หรือ
ยงั โดยผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี ตลอดจนผูเ้รียน
สามารถใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการสร้างสรรคผ์ลงานออกมาเป็นรูปธรรม  

 วิชาทัศนศิลป์  หมายถึง วิชาท่ีอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นในดา้นการฝึก
ทกัษะพ้ืนฐานต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทกัษะทางความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึง
กระบวนการในการออกแบบผลงาน       

นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีก  าลงัศึกษาในปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนสุมานนั 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         

1.  ไดส่ื้อการสอน ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
2.  แนวทางในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนชั้น

อ่ืนๆ    
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ เอกสาร ทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดน้ าเสนอตามล าดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี     
2.1  ทฤษฎีเก่ียวกบัจิตวิทยาพฒันาการดา้นอารมณ์ สงัคม สติปัญญา   

2.1.1  พฒันาการทางอารมณ์     
2.1.2  พฒันาการทางสงัคม       
2.1.3  พฒันาการทางความคิดสติปัญญา     

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัชุดกิจกรรม      
2.2.1  ความหมายของชุดกิจกรรม      
2.2.2  ประเภทของชุดกิจกรรม      
2.2.3  องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม      
2.2.4  ลกัษณะส าคญัของชุดกิจกรรม      
2.2.5  ประโยชน์ของชุดกิจกรรม      

2.3   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัศิลปะและทศันศิลป์     
2.3.1  ความหมายของศิลปะ      
2.3.2  ความหมายของทศันศิลป์      
2.3.3  สาขาของทศันศิลป์       

2.4  แนวคิดและทฤษฎีคอนสตรัคติวิซ่ึม     
4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
4.2 แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม  
4.3 การออกแบบการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
4.4 บทบาทและคุณสมบติัท่ีครูควรมีในการสอนแบบคอนสตรัคติวิสซึม(Constructivism) 
4.5 บทบาทของผูเ้รียนในการสอนแบบคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism)  

2.5  การหาประสิทธิภาพของนวตักรรม 
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2.6  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.6.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
2.6.2  ทฤษฎีความพึงพอใจ 
2.6.3  การวดัความพึงพอใจ 

2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง       
2.8  กรอบแนวคิดในงานวิจยั 
 
2.1  ทฤษฎเีกีย่วกบัจติวทิยาพฒันาการด้านอารมณ์ สังคม สตปัิญญา   

2.1.1  พฒันาการทางอารมณ์  
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ วยัรุ่นอยู่ในขั้นพอใจในการรักเพศตรงขา้ม (genital 

stage) ความพึงพอใจและความสุขต่างๆ เป็นแรงขบัมาจากวุฒิภาวะทางเพศ เร่ิมสนใจเพศตรงขา้มมี
แรงจูงใจท่ีจะรักผูอ่ื้น ตอ้งการอิสระจากพ่อแม่มากข้ึน เด็กชายจะเลียนแบบพ่อ เด็กหญิงจะมีการ
เลียนแบบแม ่(ทิพยภ์า เชษฐเ์ชาวลิต, 2541) 

อารมณ์ของวยัรุ่นเป็นอารมณ์ท่ีเปล่ียนแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ มีอารมณ์
รุนแรง การควบคุมอารมณ์ยงัไม่สูดี้ บางคร้ังเก็บกด บางคราวมัน่ใจสูง บางคร้ังพลุ่งพล่าน ลกัษณะ
อารมณ์เหล่าน้ีเรียกกนัว่า พายุบุแคม (Strom and stress) ( สุชา จนัทน์เอม, 2536 ; ศรีเรือน แกว้
กงัวาล, 2538) เพราะลกัษณะอารมณ์แบบน้ีจึงมีความคิดเห็นขดัแยง้กบัผูใ้หญ่ไดง่้ายท าให้วยัรุ่นจึง
คิดว่าผูท่ี้เขา้ใจตนเองดีท่ีสุดคือเพื่อนในวยัเดียวกนั เน่ืองจากมีความคิดเห็นท่ีเป็นไปทางเดียวกนั 
ยอบรับกนัและกนั การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีมีผลมาจากหลายปัจจยัประกอบกนั เช่น 
การปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย การปรับพฤติกรรมการแสดงออกจากการเป็นเด็ก 
เขา้สู่การเรียนรู้บทบาทของการเป็นผูใ้หญ่ สงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นตน้   

2.1.2  พฒันาการทางสงัคม      
ทฤษฎีพฒันาบุคลิกภาพของอิริคสัน วยัรุ่นอยู่ในขั้นพฒันาการขั้นท่ี 5 คือ ความมี

เอกลกัษณ์ประจ าตวัหรือความสบัสนในบทบาทของตนเอง (identity vs. identity diffusion) เป็นวยั
ท่ีพฒันาเอกลกัษณ์ของตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง สังคมของเด็กคือกลุ่มเพื่อน จะยึด
แบบจากกลุ่มเพื่อนและบุคคลท่ีตรงกบัอุดมคติ อาจจะเกิดความขดัแยง้ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูใ้หญ่ 
และเกิดความสบัสนทางจิตใจ หากไม่สามารถแกไ้ขความสบัสนน้ีได ้เด็กจะเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพ
สับสน ไม่มัน่คงความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน วยัรุ่นมีความตอ้งการในการท่ีจะเป็นท่ียอมรับของ
เพื่อนและสังคมรอบ ๆ ตวั มีการรวมกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกนั ซ่ึงส่วนใหญ่มีความคิดหรือท าอะไร
คลา้ย ๆ กนั ช่วยเหลือกนั มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัเม่ืออยู่ในกลุ่ม กลุ่มเพ่ือนน้ี
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จะมีอิทธิพลมากต่อทศันคติ ความสนใจ และพฤติกรรมการแสดงออกของวยัรุ่น วยัรุ่นมกัมีความคิด
ว่าความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ไม่มีความส าคญัเท่ากบัความเห็นของกลุ่ม และมีความต้องการให้
ผูใ้หญ่ยอมรับกลุ่มเพื่อนของตนดว้ย 

ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนต่างเพศ เมื่อเด็กอายุประมาณ 13 –14 ปี เด็กหญิงเร่ิมสนใจ
เด็กชายและพยายามท่ีจะเรียกร้องความสนใจจากเด็กชาย แต่เด็กชายยงัไม่มีความรู้สึกน้ีเม่ือเด็กชาย
อายปุระมาณ 14–16 ปี จะเร่ิมสนใจเพศตรงขา้มและบางคนเร่ิมแยกตวัไปสนิทสนมกบัเพศตรงขา้ม 
วยัรุ่นหญิงจะพิถีพิถนัเร่ืองการแต่งกายอย่างมาก เอาใจใส่เร่ืองรูปร่างความสวยงามของหน้าตา
เช่นเดียวกนัวยัรุ่นชายก็มีพฤติกรรมท่ีมุ่งให้วยัรุ่นหญิงสนใจตนเอง เช่น แซวหรือหยอกลอ้วยัรุ่น
หญิง ในวยัรุ่นท่ีมีรูปร่างหนา้ตาสวย เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อนมกัจะไม่มีปัญหาแต่ในวยัรุ่นท่ีมี
ความคิดว่าตนเองแตกต่างจากเพื่อน มีปมดอ้ยเร่ืองรูปร่างหนา้ตา มกัจะตอ้งแสดงพฤติกรรมอ่ืนให้
เป็นท่ีน่าสนใจของเพศตรงขา้มเม่ือวยัรุ่นชาย และหญิงมีความสนใจซ่ึงกนัและกนั ทั้งสองฝ่ายเร่ิม
ใหค้วามส าคญัต่อการแสดงออกของบทบาททางเพศ ความสนใจและความสนิทสนมกบัเพื่อนต่าง
เพศน้ีอาจย ัง่ยนืไปจนกระทัง่มีการแต่งงานเกิดข้ึนในวยัผูใ้หญ่ต่อไป  

2.1.3  พฒันาการทางความคิดสติปัญญา   
 เด็กวยัรุ่นมีการเจริญเติบโตของสมองอยา่งเต็มท่ี พฒันาการทางดา้นความคิดสติปัญญา

เป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีเป็นนามธรรมได ้มีความคิดกวา้งไกล พยายามแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆมีจินตนาการมากและมีความเช่ือมัน่ในความคิดของตนอยา่งมาก  

 พฒันาการทางความคิดตามแนวคิดของเพียเจท์(Piaget, 1958 cited in Lefrancois, 1996) 
เด็กวยัรุ่นพฒันาความคิดจากความคิดแบบรูปธรรม (concrete) มาจากวยัเด็กมาสู่ระบวนการพฒันา
ความคิดแบบเป็นเหตุผล เป็นรูปแบบชัดเจน (Cognitive thought phase หรือ Formal operation 
period ) ซ่ึงมีลกัษณะเด่นคือ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผลโดยไม่ใชว้ตัถุเป็นส่ือ มีการคิดแบบใชต้รรก
จากเง่ือนไขท่ีก  าหนด การคิดแบบใชเ้หตุผลเชิงสดัส่วน การคิดแบบแยกตวัแปรเพื่อสรุปผล การคิด
แบบใชเ้หตุผลสรุปเป็นองค์รวม คาดการณ์อนาคตได้โดยมองยอ้นอดีต (ศรีเรือน แก้วกงัวาล,  
2538 ; ทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต , 2541) ความคิดแบบตวัเองเป็นศูนยก์ลางในวยัรุ่น (Adolescent 
egocentrism) คือจะคิดว่าพฤติกรรมของตนถกูเฝ้ามองจากบุคคลอ่ืน ให้ความใส่ใจอย่างมากต่อค า
วิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลอ่ืน (The Imagination Audience) โดยเฉพาะในเร่ืองการแต่งกาย  
ทรงผม และรูปร่างของตน วยัรุ่นมกัคาดหวงัว่าส่ิงท่ีตนแสดงออกว่าสนใจ ชอบ บุคคลอ่ืนจะตอ้ง
รู้สึกเช่นนั้นดว้ย และวยัรุ่นมีความคิดฝัน มีจินตนาการว่าตนเป็นคนเก่ง (hero) และมีโลกส่วนตวั  
(The Personal Fable ) 
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2.2  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัชุดกจิกรรม  
2.2.1  ความหมายของชุดกิจกรรม  

 ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมมาจากค าว่า  Instructional  Packages  หรือ  Learning  
Packages  เดิมทีเดียวมกัใชค้  าว่าชุดการสอนเพราะเป็นส่ือท่ีครูน ามาใชป้ระกอบการสอนแต่ต่อมา
แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึนนักการศึกษา
จึงเปล่ียนมาใช้ค  าว่าชุดการเรียนเพราะการเรียนรู้เป็นกิจกรรมของนักเรียนและการสอนเป็น
กิจกรรมของครูกิจกรรมของครูและนกัเรียนจะตอ้งเกิดคู่กนั (บุญเก้ือ  ควรหาเวช,2542, น. 91)  และ
ในการวิจยัผูว้ิจยัใชแ้บบฝึกซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงของชุดกิจกรรมดงันั้นการท ากิจกรรมต่างๆในชุด
แบบฝึกก็คือการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน   
  ชุดกิจกรรมเป็นส่ือนวัตกรรมท่ีจัดท า ข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของครูหรือ
ประกอบการเรียนรู้ของนกัเรียนเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนตามปกติหรือเพื่อแกปั้ญหานักเรียนท่ี
เรียนไม่ทนัหรือเรียนรู้ชา้ซ่ึงมีรายละเอียดในการจดัท าดงัน้ีการสร้างชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
ส าหรับน าไปใชก้ับนักเรียนนั้นตอ้งอาศยัหลกัจิตวิทยาในการเรียนรู้และทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานของการสร้างชุดกิจกรรมเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสรุปไดด้งัน้ี 

 ทิศนา แขมณี (2550, น. 51) ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์
(Thorndike’s Classical Connectionism) ซ่ึงตั้งกฎแห่งการเรียนรู้สรุปไดด้งัน้ี 

 1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้เกิดข้ึนไดดี้เม่ือผูเ้รียนมีความ
พร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

 2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆกระท าซ ้ าๆดว้ย
ความเขา้ใจจะท าใหก้ารเรียนรู้นั้นคงทนถาวร 

 3. กฎแห่งผลลพัธ์ (Law of Effect) เมื่อบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้
ต่อไป 

 วิไลวรรณ  วิภาจักษณกุล (2549, น. 155) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้
(Constructivisim theory) การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเองมีความเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี
เกิดจากการผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ (Active Process) ความรู้ไม่ไดเ้กิดข้ึนเองและความรู้เก่ากบั
โครงสร้างทางสติปัญญาของตนโดยมีครูเป็นผูเ้อ้ืออ  านวยความสะดวกช่วยให้ผูเ้รียนจะตอ้งใช้
กระบวนการทางสติปัญญาในการดูดซึมหรือดูดซบัและปรับโครงสร้างความรู้ใหม่และความรู้เก่า
กบัโครงสร้างทางสติปัญญาของตนโดยมีครูเป็นผูเ้อ้ืออ  านวยความสะดวกช่วยให้ผูเ้รียนสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตวัเองดว้ยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้งัเกตไดส้ ารวจจนพบปัญหาเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนได้
สร้างความรู้ความคิดท่ียงัไม่สมบูรณ์ใหเ้กิดความสมบูรณ์ข้ึน 
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 อุษา รัตนบุปผา (2547, น. 16) ไดส้รุปไวว้่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตวัเองตามจุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพโดยยึดผูเ้รียน
เป็นศนูยก์ลางผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆตามความสามารถของแต่ละบุคคล
นอกจากน้ีแลว้ยงัทราบผลการปฏิบติักิจกรรมนั้นอยา่งรวดเร็วท าให้ไม่เกิดความเบ่ือหน่ายหรือเกิด
ความทอ้แทใ้นการเรียนเพราะผูเ้รียนสามารถกลบัไปศึกษาเร่ืองท่ีตนเองยงัไม่เขา้ใจใหม่โดยไม่ตอ้ง
กงัวลว่าจะท าใหเ้พื่อนเสียเวลาคอยหรือตามเพื่อนไม่ทนั 

 ศิรินภา  อิฐสุวรรณศิลป์ (2548, น. 27) ชุดกิจกรรมหมายถึงส่ือการสอนท่ีครูสร้างข้ึน
ประกอบดว้ยส่ือวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุดเพื่อเกิดความสะดวกต่อการใชใ้น
การเรียนการสอนและท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ทั้งดา้นความรู้
ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

 ณภทัร  พุทธสรณ์ (2551, น. 21) ชุดกิจกรรมหมายถึงชุดการเรียนการสอนท่ีครูสร้างข้ึน
เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้โดยอาศยักระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ
มีลักษณะเป็นชุดโดยผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองมีครูเป็นท่ีปรึกษาให้ค  า แนะน าในแต่ละชุด
ประกอบดว้ยจุดประสงคก์ารเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบทดสอบท่ีน าหลกัการทางจิตวิทยามาใช้
ประกอบเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 นลินี อินดีค า (2551, น. 13) กล่าวว่าชุดกิจกรรมคือการน าส่ือการสอนหลายอย่างมา
ประสมกนัเพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาวิชาใหแ้ก่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งรวดเร็วบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
เรียนการสอนท่ีตั้งไวโ้ดยใหผู้เ้รียนใชเ้รียนดว้ยตนเองหรือทั้งผูเ้รียนและผูส้อนใชร่้วมกนัเพ่ือท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เพชรรัตดา เทพพิทกัษ ์ (2545, น. 30)  กล่าวว่าชุดกิจกรรมคือชุดการเรียนหรือชุดการ
สอนนั่นเองซ่ึงหมายถึงส่ือการสอนท่ีครูเป็นผูส้ร้างประกอบด้วยวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดและ
องคป์ระกอบอ่ืนเพื่อใหน้กัเรียนศึกษาและปฎิบติักิจกรรมดว้ยตนเองเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดย
ครูเป็นผูแ้นะน าช่วยเหลือและมีการน าหลกัการทางจิตวิทยามาใชใ้นการประกอบการเรียนเพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บความส าเร็จ  

 พวงเพ็ญ สิงห์โตทอง (2548, น. 10)  ไดใ้ห้ความหมายของชุดกิจกรรมว่าเป็นการ
รวบรวมส่ือการเรียนส าเร็จรูปไวเ้ป็นชุดเพื่อให้เหมาะสมกบัเน้ือหาให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเองได้
อยา่งสะดวกตามขั้นตอนท่ีก  าหนดเพ่ือบรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไวเ้ป็นการเรียนท่ีเน้นความสามารถ
ส่วนบุคคลผูเ้รียนมีอิสระและพึ่งพาผูส้อนนอ้ยท่ีสุดภายในชุดประกอบดว้ยส่ือต่างท่ีจะท าให้ผูเ้รียน
สนใจเรียนตลอดเวลาท าใหเ้กิดทกัษะกระบวนการเรียนรู้ประกอบดว้ยวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดและ
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องคป์ระกอบอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ในตวัเองโดยท่ีผูส้ร้างไดร้วบรวมและจดัอย่างเป็นระบบ
ไวเ้ป็นกลุ่มและสร้างไวเ้พ่ือจุดประสงค์ใดจะมีช่ือเรียกตามการใช้งานนั้นๆเช่นถา้สร้างเพ่ือ
การศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ครูใชป้ระกอบการสอนโดยเปล่ียนบทบาทให้ครูพูดน้อยลง
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึนเรียกวา่ชุดกิจกรรมส าหรับครูแต่ถา้ใหผู้เ้รียนเรียนจากชุดกิจกรรมน้ี
เรียกว่าชุดกิจกรรมในการสร้างชุดกิจกรรมจะพิจารณาจาก  1) ใชส่ื้อหลายชิดตามจุดประสงค์ท่ีตั้ง
ไว ้ 2)  เหมาะสมกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน  3)  เหมาะสมกบัการตอบสนองของผูเ้รียน  4)  เป็น
ส่ือท่ีจดัหาไดไ้ม่ยาก 

 ด ารงศกัด์ิ มีวรรณ์  (2552, น. 17)  สรุปไวว้่าชุดกิจกรรมคือการจดัประสบการณ์เรียนรู้
ให้กบัผูเ้รียนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาดว้ยตนเองมีอิสระในการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยครูตอ้งเป็นผูว้างแผนก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงคืการเรียนรู้ส่ิงท่ีตอ้งการ
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยครูมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา 

 นพคุณ แดงบุญ  (2552, น. 16)  สรุปไวว้่าชุดกิจกรรมหมายถึงส่ือการสอนท่ีผูส้อน
สร้างข้ึนประกอบดว้ยส่ือวสัดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเขา้กนัเป็นชุดเพ่ือเกิดความสะดวกต่อการ
ใชใ้นการเรียนการสอนและท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ทั้งดา้น
ความรู้ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

 ประเสริฐ ส าเภารอด  (2552, น. 12)  สรุปไวว้่าชุดกิจกรรมหมายถึงชุดการเรียนการ
สอนประเภทส่ิงตีพิมพแ์ละกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมดว้ยกระบวนการกลุ่มประกอบดว้ย  
9  องคป์ระกอบไดแ้ก่  1)  ช่ือกิจกรรม  2)  ค าช้ีแจง  3)  จุดประสงค ์ 4)  เวลาท่ีใช ้ 5)  วสัดุอุปกรณ์  
6)  เน้ือหาและใบความรู้  7)  สถานการณ์  8)  กิจกรรม  9)  แบบทดสอบทา้ยกิจกรรม 

 กู๊ด  (Good. 1973, p. 306)  ไดใ้หค้วามหมายของชุดกิจกรรมหมายถึงโปรแกรมทางการ
สอนทุกอยา่งท่ีจดัไวเ้ฉพาะมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนคู่มือครูเน้ือหา
แบบทดสอบขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดม้ีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจนชุดกิจกรรมน้ีครู
เป็นผูจ้ดัใหน้กัเรียนแต่ละคนไดศึ้กษาและฝึกฝนดว้ยตนเองโดยครูเป็นผูค้อยแนะน าเท่านั้o 

 ดวน  (Duane. 1973, p. 169)  กล่าวถึงชุดการเรียนว่าเป็นการเรียนรายบุคคล  
(Individualizedinstruction)  เป็นอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดส้มัฤทธ์ิผลทางการเรียนตาม
เป้าหมายผูเ้รียนจะเรียนตามอตัราความสามารถและความตอ้งการของตน 

 แคปเพลอร์และแคปเพลอร์  (Kapfer ; &Kapfer.  1972, p. 3-10)  ไดใ้ห้ความหมายของ
ค าว่าชุดการเรียนไวว้่าเป็นรูปแบบการส่ือสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนซ่ึงประกอบดว้ยค าแนะน าให้
ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมท่ีเป็นผลของการเรียนรู้ส่วนเน้ือหาท่ีน ามาสร้าง
ชุดการเรียนน ามาจากขอบข่ายความรู้ท่ีหลกัสูตรก าหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ซ่ึงตอ้งส่ือความหมาย

DPU



11 

ให้แก่ผูเ้รียนอย่างชัดเจนจนผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์การเรียนรู้เชิง
พฤติกรรม 

 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมานั้ นสรุปได้ว่าชุด
กิจกรรมคือชุดของส่ือประสมท่ีมีการน าส่ือและกิจกรรมหลายๆอย่างมาประกอบกนัเพื่อใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีชดัเจนมีความสมบูรณ์ในตนเองท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพครูมีการเตรียมความพร้อมก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ท า
ใหป้ระสบความส าเร็จในการสอน 

2.2.2  ประเภทของชุดกิจกรรม 
 บุญเก้ือ ควรหาเวช (2545, น. 94 – 95 ; อา้งถึงในศิรินภาอิฐสุวรรณศิลป์ 2548, น. 27)

ไดแ้บ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว ้3 ประเภทดงัน้ี 
 1.  ชุดกิจกรรมส าหรับประกอบการบรรยายส าหรับครูใชเ้ป็นตวัก  าหนดกิจกรรมและ

ส่ือการเรียนใหค้รูใชป้ระกอบการบรรยายเพื่อเปล่ียนบทบาทการพูดของครูให้ลดน้อยลงและเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมมากข้ึนชุดกิจกรรมน้ีจะมีเน้ือหาหน่วยเดียวใชก้บันกัเรียนทั้งชั้น 

 2.  ชุดกิจกรรมส าหรับกิจกรรมแบบกลุ่มชุดกิจกรรมน้ีมุ่งเน้นท่ีตวัผูเ้รียนไดป้ระกอบ
กิจกรรมร่วมกนัชุดกิจกรรมน้ีจะประกอบดว้ยชุดกิจกรรมย่อยท่ีมีจ  านวนเท่ากบัศูนยกิ์จกรรมนั้น
ผูเ้รียนอาจจะตอ้งการความช่วยเหลือจากครูเพียงเลก็นอ้ยในระยะเร่ิมเท่านั้นในขณะท ากิจกรรมหาก
มีปัญหาผูเ้รียนสามารถซกัถามครูไดเ้สมอ 

 3.  ชุดกิจกรรมเป็นรายบุคคลเป็นชุดกิจกรรมท่ีจดัระบบขั้นตอนเพ่ือให้ผูเ้รียนใชเ้รียน
ด้วยตนเองตามล าดับขั้นความสามารถของแต่ละบุคคลเม่ือจบแลว้จะท าการทดสอบประเมิน
ความกา้วหน้าและศึกษาชุดอ่ืนต่อไปตามล าดับเมื่อมีปัญหาจะปรึกษากันได้ระหว่างผูเ้รียนและ
ผูส้อนพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือทนัทีในฐานะผูป้ระสานงานหรือผูช้ี้แนะแนวทาง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 142) กล่าวถึงประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูท่ีก  าหนดกิจกรรมและ
ส่ือการสอนใหค้รูไดใ้ชป้ระกอบการสอนแบบบรรยายโดยมีหวัขอ้เน้ือหาท่ีจะบรรยายและกิจกรรม
ท่ีจัดไว้ตามล าดับขั้นตอนส่ือท่ีใช้อาจเป็นสไลด์ประกอบเสียงบรรยายในแถบเสียงแผนภูมิ
ภาพยนตร์และกิจกรรมกลุ่ม 

 2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับกิจกรรมกลุ่มมุ่งให้นักเรียนไดท้ ากิจกรรมร่วมกนัซ่ึง
อาจจดัการเรียนการสอนเป็นศนูยก์ารเรียนโดยวางเคา้โครงเร่ืองจดัประเด็นเน้ือหาหน่วยความรู้ท่ี
เป็นอิสระจากกนัสามารถเรียนรู้จบในหน่วยความรู้แต่ละเร่ืองท่ีมีสดัส่วนเน้ือหาใกลเ้คียงกนัอาจจดั
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หน่วยความรู้ใหไ้ดป้ระมาณ 3 – 5 เร่ืองตามสดัส่วนของการแบ่งประเด็นเน้ือหาแต่ละเร่ืองและเวลา
ท่ีใชศ้ึกษาในแต่ละศนูยกิ์จกรรมในศนูยจ์ดัในรูปแบบเรียนเป็นรายบุคคลหรือเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม
มีส่ือการเรียนบทเรียนแบบฝึกครบตามจ านวนนกัเรียนในแต่ละศนูย ์

 3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคลเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนเพื่อให้
เรียนรู้ดว้ยตนเองตามล าดบันั้นความสามารถของแต่ละคนเม่ือเรียนจบแลว้จะทดสอบประเมินผล
ความกา้วหนา้แลว้จึงศึกษาชุดอ่ืนๆต่อไปตามล าดบัถา้มีปัญหานักเรียนสามารถปรึกษากนัไดโ้ดย
ผูส้อนพร้อมท่ีจะช่วยเหลือแนะน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบน้ีจดัข้ึนเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคลให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปได้ถึงขีดสุดของความสามารถเป็น
รายบุคคล 

 ระพินทร์  โพธ์ิศรี (2547)ได้แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมได้ดงัน้ีชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self study package) คือชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนน าไปศึกษาดว้ย
ตนเองโดยไม่มีครูเป็นผูส้อนเช่นบทเรียนส าเร็จรูปชุดการเรียนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือชุด
การเรียนผ่านเครือข่ายเวิลด์ไวต์เว็บชุดการเรียนการสอนคือชุดกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนโดยมีครูเป็น
ผูด้  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก  าหนด
ไวเ้ช่นชุดฝึกอบรมหรือชุดการสอนต่างๆ  

 จากแนวคิดดงัท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าการแบ่งประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นแบ่ง
ตามลกัษณะของผูใ้ชโ้ดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยตอบสนองความตอ้งการและความสามารถของ
นกัเรียนแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัเพื่อใหน้ักเรียนบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไวชุ้ด
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละประเภทจะมีค  าแนะน าวิธีการใชแ้ละการท ากิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างมี
ระบบมีขั้นตอนจากง่ายไปสู่ยากท าใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จไดด้ว้ยตนเองและเป็นไปในแนว
เดียวกนัทั้งน้ีเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไดมี้การก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีแน่นอนและ
ชดัเจนในการท่ีจะให้นักเรียนท ากิจกรรมและแสดงพฤติกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการจะ
ประเมินชุดกิจกรรมมีลกัษณะอยู่  2 ลกัษณะคือชุดกิจกรรมท่ีนักเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและชุด
กิจกรรมท่ีครูเป็นผูด้  าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียน    

2.2.2    องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม   
 ชุดกิจกรรมมีองคป์ระกอบท่ีต่างกนัตามท่ีนกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 ฮุสตนัและคนอ่ืนๆ  (Houstion ; Other. 1972, p. 10-15)  กล่าวถึงองค์ประกอบของชุด

กิจกรรมไวด้งัน้ี 
 1.  ค าช้ีแจง  (prospectus)  อธิบายถึงความส าคญัของจุดมุ่งหมายขอบข่ายในส่วนชุด

กิจกรรมส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งรู้ก่อนและขอบข่ายของกระบวนการเรียนทั้งหมดในชุดกิจกรรม 
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 2.  จุดมุ่งหมาย  (objectives)  คือขอ้ความท่ีแจ่มชดัและไม่ก  ากวมท่ีก  าหนดว่าผูเ้รียนจะ
ประสบความส าเร็จอะไรหลงัจากเรียนแลว้ 

 3.  การประเมินผลเบ้ืองตน  (pre – assessment)  มีวตัถุประสงค์  2  ประการคือเพื่อให้
ทราบว่าผูเ้รียนอยูใ่นระดบัใดในการเรียนการสอนนั้นและดูว่าสมัฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมายเพียงใด
การประเมินผลเบ้ืองตน้น้ีอาจอยู่ในรูปแบบของการทดสอบขอ้เขียนปากเปล่าการท างานปฏิกิริยา
ตอบสนองหรือค าถามง่ายๆเพื่อใหรู้้ถึงความตอ้งการและความสนใจ 

 4.  การก าหนดกิจกรรม  (enabling  activities)  คือการก าหนดแนวทางและวิธีเพื่อไปสู่
จุดหมายท่ีวางไวโ้ดยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นดว้ย 

 5.  การประเมินผลขั้นสุดทา้ย  (post – assessment)  เป็นขอ้สอบเพื่อวดัผลหลงัเรียน 
 ทิศนา  แขมมณี  (2534, น. 10-12)  กล่าวว่าชุดกิจกรรมประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัน้ี 
 1.  ช่ือกิจกรรมประกอบดว้ยหมายเลขกิจกรรมช่ือของกิจกรรมและเน้ือหา 
 2.  ค าช้ีแจงเป็นส่วนท่ีอธิบายความมุ่งหมายหลกัของกิจกรรมและลกัษณะของการจดั

กิจกรรมเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 
 3.  จุดมุ่งหมายเป็นส่วนท่ีระบุจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของกิจกรรมนั้นแนวคิดเป็นส่วนท่ี

ระบุเน้ือหาหรือมโนทศัน์ของกิจกรรมนั้นส่วนน้ีควรไดรั้บการย  ้าและเนน้เป็นพิเศษ 
 4.  ส่ือเป็นส่วนท่ีระบุถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินกิจกรรมเพื่อช่วยใหค้รูทราบ

ว่าตอ้งเตรียมอะไรบา้ง 
 5.  เวลาท่ีใชเ้ป็นการระบุจ านวนเวลาโดยประมาณว่ากิจกรรมนั้นควรใชเ้วลาเท่าใด 
 6.  ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมเป็นส่วนท่ีระบุวิธีการด าเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอน

เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 7.  ภาคผนวกในส่วนน้ีคือตวัอยา่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมและขอ้มลูอ่ืนๆท่ี

จ  าเป็นส าหรับครูรวมทั้งเฉลยแบบทดสอบ 
 บุญชม  ศรีสะอาด  (2541, น. 95) และบุญเก้ือ  วรหาเวช  (2545, น. 95-96)  กล่าวถึง

องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 
 1.  คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมเป็นคู่มือท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ผูใ้ชชุ้ดกิจกรรมศึกษาและปฏิบติั

ตามเพ่ือบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพอาจประกอบดว้ยแผนการสอนส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งเตรียมก่อน
สอนบทบาทผูเ้รียนและการจดัชั้นเรียน 

 2.  บตัรงานเป็นบัตรท่ีมีค  าสั่งว่าจะให้ผูเ้รียนปฏิบัติอย่างไรบา้งโดยระบุกิจกรรม
ตามล าดบัขั้นตอนของการเรียน 
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 3.  แบบทดสอบวดัผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียนเป็นแบบทดสอบท่ีใชส้ าหรับตรวจสอบ
ว่าหลงัจากเรียนดว้ยชุดกิจกรรมแลว้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
ก  าหนดไวห้รือไม่ 

 4.  ส่ือการเรียนต่างๆเป็นส่ือส าหรับผูเ้รียนไดศ้ึกษามีหลายชนิดประกอบกนัอาจเป็น
ประเภทส่ิงพิมพเ์ช่นบทความเน้ือหาเฉพาะเร่ืองจุลสารบทเรียนโปรแกรมหรือประเภทโสตทสัน
อุปกรณ์เช่นรูปภาพแผนภูมิต่างๆเทปบนัทึกเสียงฟิลม์สตริปสไลดข์องจริงเป็นตน้ 

 กรีน  (Green,1976, p. 38-47)  การสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับผูเ้รียนในโรงเรียนระดบั
มธัยมศึกษาเมื่อผูส้อนมีการน าอุปกรณ์ต่างๆเขา้มาใชใ้นการสอนตอ้งมีการพฒันาให้เหมาะสมกบั
หลกัสูตรและเป้าหมายเนน้ใหเ้ด็กไดค้น้พบความจริงดว้ยตนเองไดท้ างานดว้ยตนเองตามความยาก
ง่ายอยา่งเหมาะสมการจดัการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพดงันั้นจึงเสนอรูปแบบการสร้าง ชุด
การเรียนในการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองไวด้งัน้ี 

 1.  บตัรค าถามค าตอบซ่ึงน าไปใชก่้อนและหลงัเรียนเพื่อศึกษาว่าผูเ้รียนรู้หรือไม่รู้เร่ือง
เก่ียวกบังานท่ีท ามาก่อนและเพื่อใหเ้ด็กเกิดความคิดก่อน 

 2.  การทดลองประกอบดว้ยปัญหาท่ีน าไปสู่การทดลองวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละวิธีการ
ด าเนินการทดลองบทบาทของผูส้อนในการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนดว้ยตนเองคือเป็นผูต้รวจสอบ
ผลการทดลองผูส้อนตอ้งพยายามใหผู้เ้รียนไดร่้วมอภิปรายและผูส้อนตอ้งแนะน าให้ผูเ้รียนทดลอง
ซ ้าเพ่ือตรวจสอบผลการทดลอง 

 ดวน  (Duane.  1973, p. 169)  กล่าวถึงองคป์ระกอบของชุดกิจกรรมไว ้ 6  ประการคือ 
 1.  มีจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีตอ้งการเรียน 
 2.  บรรยายเน้ือหา 
 3.  มีจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
 4.  มีกิจกรรมในการเรียน 
 5.  มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมจะใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 
 6.  มีเคร่ืองมือวดัผลก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลงัเรียน 
ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอขั้นตอนการในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยึด

เป็นหลกัในการสร้างว่าจะตอ้งด าเนินการอยา่งไรไวด้งัน้ี 
 สุวิทย ์ มูลค าและอรทยั  มูลค า (2550, น. 53 – 55) กล่าวว่าขั้นตอนในการผลิตชุด

กิจกรรมการเรียนรู้มี 11 ขั้นตอนดงัน้ี 
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 1.  ก  าหนดเร่ืองเพื่อท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาจก าหนดตามเร่ืองในหลกัสูตรหรือ
ก าหนดเร่ืองใหม่ข้ึนมาก็ไดก้ารจดัแบ่งเร่ืองยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหาและลกัษณะการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆการแบ่งเน้ือเร่ืองเพ่ือท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละระดบัย่อมไม่
เหมือนกนั 

 2.  ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาและประสบการณ์อาจก าหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการ
แบบสหวิทยาการไดต้ามความเหมาะสม 

 3.  จดัเป็นหน่วยการสอนจะแบ่งเป็นก่ีหน่วยหน่วยหน่ึงๆจะใชเ้วลานานเท่าใดนั้นควร
พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชั้นนกัเรียน 

 4.  ก าหนดหวัเร่ืองจดัแบ่งหน่วยการสอนเป็นหัวขอ้ย่อยๆเพื่อสะดวกแก่การเรียนรู้แต่
ละหน่วยควรประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยๆหรือประสบการณ์ในการเรียนรู้ประมาณ4 – 6 ขอ้ 

 5.  ก าหนดความคิดรวบยอดหรือหลกัการตอ้งก าหนดให้ชดัเจนว่าจะให้นักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดหรือสามารถสรุปหลกัการแนวคิดอะไรถา้ผูส้อนเองยงัไม่ชดัเจนว่าจะให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อะไรบา้งการก าหนดกรอบความคิดหรือหลกัการก็จะไม่ชดัเจนซ่ึงจะรวมไปถึงการ
จดักิจกรรมเน้ือหาสาระส่ือและส่วนประกอบอ่ืนๆก็จะไม่ชดัเจนตามไปดว้ย 

 6.  ก าหนดจุดประสงค์การสอนหมายถึงจุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมรวมทั้งการก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ไวใ้หช้ดัเจน 

 7.  ก าหนดกิจกรรมการเรียนตอ้งกา้หนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมซ่ึง
จะเป็นแนวทางในการเลือกและผลิตส่ือการสอนกิจกรรมการเรียนหมายถึงกิจกรรมทุกอย่างท่ี
นกัเรียนปฏิบติัเช่นการอ่านการท ากิจกรรมตามบตัรคา้สัง่การเขียนภาพการทดลองการตอบค าถาม
การเล่นเกมการแสดงความคิดเห็นการทดสอบเป็นตน้ 

 8.  ก าหนดแบบประเมินผลต้องออกแบบประเมินผลให้ตรงกับวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมโดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์  (การวดัผลท่ียึดเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีก้าหนดไวใ้น
วตัถุประสงคโ์ดยไม่มีการน าไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน) เพื่อใหผู้ส้อนทราบว่าหลงัจากผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้มาเรียบร้อยแลว้นกัเรียนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากน้อย
เพียงใด 

 9.  เลือกและผลิตส่ือการสอนวสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีผูส้อนใชถื้อเป็นส่ือการสอน
ทั้งส้ินเม่ือผลิตส่ือการสอนในแต่ละหวัเร่ืองเรียบร้อยแลว้ควรจดัส่ือการสอนเหล่านั้นแยกออกเป็น
หมวดหมู่ในกล่องหรือแฟ้มท่ีเตรียมไวก่้อนน าไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรงความเท่ียงก่อน
น าไปใชเ้ราเรียกส่ือการสอนแบบน้ีว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 10.  สร้างขอ้ทดสอบก่อนและหลงัเรียนพร้อมทั้งเฉลยการสร้างขอ้สอบเพ่ือทดสอบ
ก่อนและหลงัเรียนควรสร้างให้ครอบคลุมเน้ือหาและกิจกรรมท่ีก  าหนดให้เกิดการเรียนรู้โดย
พิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นส าคญัขอ้สอบไม่ควรมากเกินไปแต่ควรเน้นกรอบความรู้
ส าคญัในประเด็นหลกัมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อยหรือถามเพื่อความจ าเพียงอย่างเดียวและเมื่อ
สร้างเสร็จแลว้ควรท าเฉลยไวใ้หพ้ร้อมก่อนส่งไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 11.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เมื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ตอ้งน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆไปทดสอบโดยวิธีการต่างๆก่อนน าไปใชจ้ริงเช่น
ทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งความครอบคลุมและความตรง
ของเน้ือหาเป็นตน้ 

2.2.4  ลกัษณะส าคญัของชุดกิจกรรม 
 ระพินทร์  โพธ์ิศรี (2547)ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของชุดกิจกรรมท่ีมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
 1. มีจุดประสงคป์ลายทางท่ีชดัเจนท่ีระบุทั้งเน้ือหาความรู้และระดบัทกัษะการเรียนรู้ท่ี

ชดัเจนนั่นคือจะตอ้งมีจุดประสงค์ประจ าชุดกิจกรรมท่ีระบุไวช้ดัเจนว่าเม่ือผ่านการเรียนรู้จบชุด
กิจกรรมนั้นแลว้นกัเรียนตอ้งท าอะไรเป็นระดบัใด 

 2. ระบุกลุ่มเป้าหมายชดัเจนว่าชุดกิจกรรมดงักล่าวสร้างข้ึนส าหรับใคร 
 3. มีองค์ประกอบของจุดประสงค์ท่ีเป็นระบบเป็นเหตุและผลเช่ือมโยงกันระหว่าง

จุดประสงคป์ระจ าหน่วยและจุดประสงคย์อ่ย 
 4. ตอ้งมีค  าช้ีแจงเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคแ์ต่ละระดบั 
 5. กรณีท าเป็นชุดการสอนตอ้งมีคู่มือครูท่ีอธิบายวิธีการเง่ือนไขการใชชุ้ดและการเฉลย

ขอ้ค าถามทั้งหมดในกิจกรรมประเมินผล 
 สรุปแลว้องคป์ระกอบของชุดกิจกรรมควรประกอบดว้ย    
 1. คู่มือครูซ่ึงเป็นคู่มือและแผนการจดัการเรียนรู้ในการใชชุ้ดกิจกรรม 
 2. วตัถุประสงคข์องชุดกิจกรรม 
 3. ค าช้ีแจงเน้ือหากิจกรรมการสอน 
 4. เน้ือหาสาระและส่ือ 
 5. การประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนทุกระดบัเป็นนวตักรรมท่ีสามารถ

เขา้ถึง ไดง่้ายและนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายและเห็นผลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีทั้งท าให้
นกัเรียนได ้แสดงศกัยภาพของตนเองในชุดกิจกรรมอยา่งมีความสุขกบัการเรียนการสอน 
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2.5  ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
 ประเสริฐ ส าเภารอด  (2552, น. 16)  ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมสรุปไดว้า่ชุด

กิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียนท าให้ไดรู้้จกัการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะชุดกิจกรรมสามารถช่วยให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ตามความสามารถความถนดัความสนใจสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้แก่ครูผูส้อน
ท าใหค้รูสอนไดเ้ต็มประสิทธิภาพ 

 อุษา  ค  าประกอบ  (2530, น. 33)ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมตามแนวคิดของแฮ
ริสเบอร์เกอร์ไว ้ 5  ประการคือ 

 1.  นกัเรียนสามารถทดสอบตวัเองก่อนว่ามีความสามารถระดบัใดหลงัจากนั้นก็เร่ิมตน้
เรียนในส่ิงท่ีตนเองไม่ทราบท าใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลามาเรียนในส่ิงท่ีตนเองรู้อยูแ่ลว้ 

 2.  นกัเรียนสามารถน าบทเรียนไปเรียนท่ีไหนก็ไดต้ามความพอใจไม่จ  ากดัในเร่ืองของ
เวลาและสถานท่ี 

 3.  เมื่อเรียนจบแลว้ผูเ้รียนสามารถทดสอบตวัเองไดท้นัทีเวลาไหนก็ไดแ้ละไดท้ราบ
การเรียนของตนเองทนัทีเช่นกนั 

 4.  นักเรียนมีโอกาสไดพ้บปะกบัผูส้อนมากข้ึนเพราะผูเ้รียนเรียนรู้ด้วยตนเองครูก็มี
เวลาใหค้  าปรึกษากบัผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในขณะใชชุ้ดกิจกรรมดว้ยตนเอง 

 5.  นกัเรียนจะไดรั้บคะแนนอะไรนั้นข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูเ้รียนเองไม่มีค  าว่า
สอบตกส าหรับผูท่ี้เรียนไม่ส าเร็จแต่จะท าใหผู้เ้รียนกลบัไปศึกษาเร่ืองเดิมนั้นใหม่จนผลการเรียนได้
ตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

 สมจิต สวธไพบูลย ์ (2535, น. 39)  ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของชุดกิจกรรมไวด้งัน้ี 
 1.  ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามอตัภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล 
 2.  ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 
 3.  ใชส้อนซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนั 
 4.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน 
 5.  ช่วยไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายจากการเรียนท่ีตอ้งทบทวนซ ้าซาก 
 6.  สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนพร้อมกนั 
 7.  นกัเรียนตอบผดิไม่มีผูเ้ยาะเยย้ 
 8.  นกัเรียนไม่ตอ้งคอยฟังส่ิงท่ีครูสอน 
 9.  ช่วยลดภาระของครูในการสอน 
 10. ช่วยประหยดัรายจ่ายอุปกรณ์นกัเรียนท่ีมีจ  านวนมาก 
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 11.  ผูเ้รียนจะเรียนเมื่อใดก็ได ้
 12.  การเรียนไม่จ  ากดัเร่ืองเวลาและสถานท่ี 
 13.  ส่งเสริมความรับผดิชอบแก่ผูเ้รียน 
 ประโยชน์ของชุดกิจกรรมดงักล่าวผูว้ิจยัสรุปประโยชน์ของชุดกิจกรรมไดด้งัน้ี 
 1.  ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
 2.  ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิดในดา้นต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากยิง่ข้ึนเป็นบทเรียนท่ีฝังแน่น 
 4.  ช่วยลดบทบาทครูผูส้อนเป็นผูแ้นะน าในการเรียนรู้ 
 5.  พฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนใหท้นัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

 
2.3  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัวชิาศิลปะ 

2.3.1  ความหมายของศิลปะ 
 ศิลปะคือผลงานการสร้างสรรค์รูปลกัษณ์แห่งความพึงพอใจข้ึนมาและรูปลกัษณ์

ก่อให้เกิดอารมณ์รู้สึกในความงามอารมณ์รู้สึกในความงามนั้ นจะเป็นท่ีพึงพอใจได้ก็ต่อเม่ือ
ประสาทสัมผสัของเราช่ืนชมในเอกภาพหรือความประสมกลมกลืนกันในความสัมพนัธ์อนัมี
ระเบียบแบบแผน (Herbert Read, 1959) 

 ศิลปะคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดงออกซ่ึงอารมณ์ความรู้สึกสติปัญญา
ความคิดและ/ หรือความงาม  ( ชลดู น่ิมเสมอ, 2544 ) 

 ศิลปะเป็นผลงานท่ีเกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ปัญญาและทศันคติรวมทั้งทกัษะ
ความช านิช านาญของมนุษย์การสร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบันมี แนวโน้มไปในทางการ
สร้างสรรค์และการแสดงออกของอารมณ์และความคิดดงันั้นงานศิลปะนั้นอย่างน้อยท่ีสุดควร
ก่อใหเ้กิดอารมณ์และความคิดสร้างสรรคก์ล่าวคือเป็นงานท่ีส่ือใหผู้ช้มเกิดจินตนาการนอกจากนั้น
งานศิลปะท่ีดีควรจะมีคุณค่าทางความงามซ่ึงเกิดจากการใชอ้งค์ประกอบของสุนทรียภาพ ( วิรัตน์
พิชญไ์พบูลย,์ 2528) 

2.3.2  ความหมายของทศันศิลป์ 
 ทศันศิลป์ (Visual arts) คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะการท างานศิลปะ

อยา่งมีจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนการสร้างสรรค์งานอย่างมี
ประสิทธิภาพสวยงาม มีการปฏิบติังานตามแผนและมีการพฒันาผลงานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 ทศันศิลป์ คือ ศิลปะท่ีมองเห็นได ้การรับรู้ทางจกัษุประสาท โดยการมองเห็น สสาร 
วตัถุ และสรรพส่ิงต่าง ๆ ท่ีเข้ามากระทบ รวมถึงมนุษย์ และสัตว์ จะด้วยการหยุดน่ิง หรือ
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เคล่ือนไหวก็ตาม หรือจะดว้ยการปรุงแต่ง หรือไม่ปรุงแต่งก็ตาม ก่อให้เกิดปัจจยัสมมติต่อจิตใจ 
และอารมณ์ของมนุษย ์อาจจะเป็นไปในทางเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม มีขั้นตอนและกระบวนการใน
การถ่ายทอดท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เป็นการแปลความหมายทางศิลปะท่ีแตกต่างกนัไปแต่ละมุมมอง 
ของแต่ละบุคคลในงานศิลปะช้ินเดียวกนั ซ่ึงไร้ขอบเขตทางจินตนาการ ไม่มีกรอบท่ีแน่นอน ข้ึนกบั
อารมณ์ของบุคคลในขณะทศันศิลป์นั้น 

 แนวคิดทศันศิลป์เป็นศิลปะท่ีรับรู้ไดด้ว้ยการมอง ไดแ้ก่รูปภาพวิวทิวทศัน์ทัว่ไปเป็น
ส าคญัอนัดบัตน้ๆ รูปภาพคนเหมือนภาพลอ้ ภาพส่ิงของต่างๆก็ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองของทศันศิลป์
ดว้ยกนัทั้งส้ิน ซ่ึงถา้กล่าวว่าทศันศิลป์เป็นความงามทางศิลปะท่ีไดจ้ากการมอง หรือ ทศันา นัน่เอง 

2.3.3  สาขาของทศันศิลป์ 
2.3.3.1  การวาดเส้น (Drawing) เป็นพ้ืนฐานของงานทศันศิลป์และการออกแบบโดย

การ สร้างภาพสองมิติโดยวิธีท่ีง่ายและรวดเร็ว ให้เกิดร่องรอยต่าง ๆ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีอยู่ใกลต้วั 
เช่น ถ่าน เศษไม ้หรือแมแ้ต่น้ิวมือของตนเอง แต่ในปัจจุบนันิยมใช ้ดินสอปากกาและหมึกเครยอง
ดินสอสี ดินสอถ่าน ชอลก์ชอลก์สี ปากกามาร์กเกอร์ปากกาหมึกซึมซ่ึงโดยมาก จะเขียนลงบน
กระดาษ หรือวสัดุอ่ืนอยา่ง กระดาษแข็ง พลาสติกหนงัผา้กระดาน ส าหรับการเขียนชัว่คราวอาจใช้
กระดานด าหรือกระดานขาว หรือบนอะไรก็ได ้ส าหรับศิลปินท่ีเขียนหรือท างานการวาดเส้น อาจ
หมายถึง ช่างสเก็ตภาพ หรือ ช่างเขียนแบบ    

2.3.3.2  จิตรกรรม (painting) เป็นงานศิลปะท่ี แสดงออกดว้ยการวาดระบายสี และการ
จดัองคป์ระกอบความงามอ่ืน เพ่ือใหเ้กิดภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรม เป็นแขนง 
หน่ึงของทศันศิลป์ผูท้  างานจิตรกรรม มกัเรียกว่า จิตรกรจอห์น แคนาเดย(์John Canaday) ไดใ้ห้
ความหมายของจิตรกรรมไวว้า่ จิตรกรรม คือ การระบายชั้นของสีลงบนพ้ืน ระนาบรองรับ เป็นการ
จดัรวมกนัของรูปทรง และ สีท่ีเกิดข้ึนจากการเตรียมการของศิลปินแต่ละคนในการเขียน ภาพนั้น 
พจนานุกรมศพัท ์อธิบายว่า เป็นการสร้างงานทศันศิลป์ บนพ้ืนระนาบรองรับ ดว้ยการ ลาก ป้าย ขีด 
ขดู วสัดุ จิตรกรรมลงบนพ้ืนระนาบรองรับ ภาพจิตรกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยูท่ี่ถ  ้า Chauvet
ในประเทศฝร่ังเศสซ่ึงนัก ประวติัศาสตร์บางคนอา้งว่ามีอายุราว 32,000 ปีเป็นภาพท่ีสลกั และ
ระบายสีดว้ยโคลน แดงและสียอ้มด า แสดงรูปมา้ แรด สิงโต ควาย แมมมอธ หรือมนุษยซ่ึ์งมกัจะ
ก าลงัล่าสตัว ์        

2.3.3.3  การพิมพ ์(Printing) คือการผลิตส าเนาขอ้ความและภาพลงบนวสัดุท่ีตอ้งการ
พิมพ ์เช่น กระดาษ ผา้ ตามความหมายในพระราชบญัญติัการพิมพ ์พ.ศ. 2484 คือ การท าให้เป็น 
ตวัหนงัสือหรือรูปรอยอยา่งใด ๆ โดยการกด หรือ การใชพ้ิมพหิ์น เคร่ืองกล วิธีเคมีหรือวิธีอ่ืนใดให้
เกิดเป็นส่ือพิมพ์ข้ึนหลายส าเนาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะของมนุษย์สมัยก่อน
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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ประวติัศาสตร์ ซ่ึงปรากฏอยู่บนผนังถ  ้าลาสควกัซ ์ในฝร่ังเศส และถ ้าอลัตามิรา ในสเปน นอกจาก
ปรากฏผลงานดา้นจิตรกรรมท่ีมีคุณค่าดา้นความงามของมนุษยชาติ ในช่วงประมาณ 17,000-12,000 
ปีท่ีผา่นมาแลว้ ยงัปรากฏผลงานแกะสลกัหิน แกะสลกัผนังถ  ้าเป็นรูปสัตวล์ายเส้นซ่ึงการแกะสลกั 
ภาพลายเส้นบนผนังถ  ้านั้น อาจนับได้ว่าเป็นพยานหลกัฐานในการแกะแบบพิมพข์องมนุษยเ์ป็น 
คร้ังแรกก็ได ้       

2.3.3.4 การถ่ายภาพ (photography)คือ การบนัทึกเหตุการณ์ ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง โดย
การเก็บสภาพแสงณ เวลานั้นไวบ้นวตัถุไวแสงผ่านอุปกรณ์รับแสงท่ีเรียกว่ากลอ้งถ่ายรูปหลงั
จากนั้น จะสามารถ เปล่ียนสภาพแสงเหล่านั้นกลบัมาเป็นภาพไดอี้กคร้ังหน่ึง ผา่นกระบวนการลา้ง
อดัภาพใน ภาษาองักฤษค าว่า การถ่ายภาพคือ Photography (อ่านว่า โฟโตกราฟฟี) มาจากการผสม 
ค ากรีกสองค า คือ ค  าว่า φως - phosซ่ึงแปลว่า แสงกบัค าว่า γραφις - graphisหรือ γραφη - 
graphêซ่ึงแปลว่า การเขียน. เมื่อรวมกนัแลว้ จึงมีความหมายตรงตวัว่า การวาดภาพด้วยแสงนัน่เอง 

2.3.3.5 ประติมากรรม (Sculpture)เป็นงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการป้ัน แกะสลกั หล่อ 
และการจดัองคป์ระกอบความงามอ่ืน ลงบนส่ือต่างๆ เช่น ไม ้หิน โลหะ สัมฤทธ์ิ ฯลฯ เพ่ือให้ เกิด
รูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถส่ือถึงส่ิงต่างๆ สภาพสังคม วฒันธรรม รวมถึงจิตใจ
ของมนุษยโ์ดยช้ินงาน ผ่านการสร้างของประติมากร ประติกรรมเป็นแขนงหน่ึง ของทศันศิลป์ผู ้
ท  างานประติมากรรม มกัเรียกว่า ประติมากรงานประติมากรรมท่ีเก่ียวกบั ศาสนามกัสะกดให้
แตกต่างออกไปว่า ประติมากรรมผูท่ี้สร้างงานปฏิมากรรม เรียกว่า ปฏิมากร 
 
2.4   แนวคดิและทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิซึม 

2.4.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม (ConstructivismTheory) เป็นทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการสร้างความรู้

ไดมี้การเปล่ียนจากเดิมท่ีเน้นการศึกษาปัจจยัภายนอกมาเป็นส่ิงเร้าภายในซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ความ
เขา้ใจหรือกระบวนการรู้คิดกระบวนการคิด (Cognitiveprocesses) ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้จากผล
การศึกษาพบว่าปัจจยัภายในมีส่วนช่วยท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายและความรู้เดิมมีส่วน
เก่ียวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจของผู ้เ รี ยนแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึ ม
(Constructivism) หรือเรียกช่ือแตกต่างกนัไปไดแ้ก่สร้างสรรคค์วามรู้นิยมหรือสรรสร้างความรู้นิยม
หรือการสร้างความรู้ (โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้, 2544) จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัคอน
สตรัคติวิสซึมสรุปเป็นสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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 1. ความรู้ของบุคคลใดคือโครงสร้างทางปัญญาของบุคคลนั้ นท่ีสร้างข้ึนจาก
ประสบการณ์ในการคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและสามารถน าไปใช้เป็นฐานในการ
แกปั้ญหาหรืออธิบายสถานการณ์อ่ืนๆได ้

 2. นักเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยวิธีการท่ีต่างๆกันโดยอาศัยประสบการณ์และ
โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิมความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเร่ิมตน้ 

 3. ครูมีหน้าท่ีจดัการให้นักเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนักเรียนเอง
ภายใตข้อ้สมมติฐานต่อไปน้ี 

3.1 สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ปัญญา 

3.2 ความขดัแยง้ทางปัญญาเป็นแรงจูงใจภายในให้เกิดกิจกรรมการไตร่ตรองเพื่อ
ขจัดความขัดแยง้นั้นได้อธิบายเก่ียวกับลกัษณะการไตร่ตรองเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบ
กิจกรรมการไตร่ตรองจะเร่ิมตน้ดว้ยสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาน่าสงสัยงงงวยยุ่งยากซบัซอ้นเรียกว่า
สถานการณ์ก่อนไตร่ตรองและจะจบลงดว้ยความแจ่มชัดท่ีสามารถอธิบายสถานการณ์ดงักล่าว
สามารถแกปั้ญหาไดต้ลอดจนไดเ้รียนรู้และพึงพอใจกบัผลท่ีไดรั้บ 

3.3 การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่ เดิม
ภายใตก้ารมีปฎิสมัพนัธท์างสงัคมกระตุน้ใหม้ีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 

 จากแนวคิดขา้งตน้น้ีกระบวนการเรียนการสอนในแนวคอนสตรัคติวิสซึมจึงมกัเป็นไป
ในแบบท่ีให้นักเรียนสร้างความรู้จากการช่วยกันแก้ปัญหา (Cooperativeproblemsolving) 
กระบวนการ เ รียนการสอนจะเ ร่ิมต้นด้วยปัญหาท่ี ก่ อให้ เ กิดความขัดแย ้งทางปัญญา 
(Cognitiveconflict) นั่นคือประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิมไม่สามารถจดัการ
แกปั้ญหานั้นไดล้งตวัพอดีเหมือนปัญหาท่ีเคยแกม้าแลว้ตอ้งมีการคิดคน้เพ่ิมเติมท่ีเรียกว่า “การปรับ
โครงสร้าง”หรือ “การสร้างโครงสร้างใหม่”ทางปัญญา (Cognitiverestructuring) โดยการจัด
กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดถ้กเถียงปัญหาซกัคา้นจนกระทัง่หาเหตุผลหรือหลกัฐานในเชิงประจกัษม์าขจดั
ความขดัแยง้ทางปัญญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคลได ้(ไพจิตร, 2543)   

 คอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) พฒันาจากนักจิตวิทยาและนักการศึกษาคือ Jean 
Piaget ชาวสวิสเซอร์แลนดแ์ละ Lev Vygotsky ชาวรัสเซียเพียเจต ์(Piaget) ท่ีกล่าวว่าพฒันาการทาง
เชาวปั์ญญาของบุคคลมีการปรับตวัผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) และ
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) พฒันาการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับและซึม
ซบัขอ้มลูหรือประสบการณ์ใหม่เขา้ไปสมัพนัธก์บัความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิมหาก
ไม่สามารถสมัพนัธก์นัไดจ้ะเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะ
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ให้อยู่ ในภาวะสมดุล  (Equi l ibr ium)  โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
(Accommodation)   ซ่ึง Jean Piaget และ Lev Vygotsky น้ีเป็นนักทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม 
(Cognitivism) ท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบั Cognition หรือกระบวนการรู้คิดหรือกระบวนการทางปัญญา
ซ่ึงต่อมาได้พฒันามาเป็นคอนสตรัคติวิสซึมกลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมเช่ือว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการสร้างมากกว่าการรับความรู้ดังนั้นเป้าหมายของการสอนของทฤษฎีน้ีจะสนับสนุน
กระบวนการสร้างองคค์วามรู้มากกว่าการรับรู้จึงสนบัสนุนกระบวนการหรือกลไกการสร้างความรู้
ใหม่อยา่งเหมาะสมของแต่ละบุคคลส าหรับล าดบัขั้นของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้คอน
สตรัคติวิสซึม (Constructivism) มีดงัน้ี 

 1.  ประเด็นปัญหาท่ีผูเ้รียนมีความสนใจซ่ึงประเด็นปัญหานั้นต้องเป็นส่ิงท่ีเด็กให้
ความส าคญัหรือสนใจเพราะเป็นการสร้างแรงจูงใจเบ้ืองตน้ในการเรียนรู้หรือครูท าให้เด็กเห็นว่า
เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับชีวิต (Assimilation) 

 2.  การทบทวนความรู้เดิมเป็นธรรมดาเม่ือจะเรียนรู้ส่ิงใดผูเ้รียนหรือแมก้ระทัง่เราเองก็
ตอ้งคิดทบทวนว่าเรามีความรู้ในส่ิงนั้นมากน้อยเพียงใดเพ่ือจะไดว้างกลไกหรือสร้างยุทธศาสตร์
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเกิดการถ่ายโอน (Transfer) ในสถานการณ์น้ีอาจท าให้เกิดภาวะ
ไม่สมดุลข้ึน (Disequilibrium) ซ่ึงท าให้บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุล 
(Equilibrium) โดยใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) 

 3. การแสวงหาหนทาง/ทางเลือกดว้ยกระบวนการรู้คิด (Cognition) ซ่ึงในสถานการณ์น้ี
เป็นสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนเป็นสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนใชข้อ้มูลพ้ืนฐานของตวัเองน ามาไตร่ตรองอย่าง
เป็นระบบด าเนินการตรวจสอบประเมินเพื่อคล่ีคลายไปสู่ความกระจ่างแจ้งในประเด็นปัญหา  
(Accommodation) 

 อย่างไรก็ตามการเสริมต่อประสบการณ์การเรียนรู้  (Scaffolding) ตามแนวคิดของ 
Vygotsky โดยการสร้างปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ่ื้นไดแ้ก่พ่อแม่ครูและเพื่อนในบริบทของสังคม
และวัฒนธรรม  (Sociocultural Context)  จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีเข้มข้นสมจริงจาก
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายจนเกิดองค์ความรู้ส าหรับล าดบัขั้นของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
เรียนรู้คอนสตรัคติวิสซึม Constructivism ทั้งสามขั้นจะน าไปสู่การเกิดโครงสร้างทางปัญญา 
(Cognitive Structure) ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในส่ิงไดเ้รียนรู้ท่ีลึกซ้ึงและตราตรึงอยู่ในความทรงจ า 
(Engraved in the memories) 
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2.4.2  แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม     
 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมท่ีเป็นรากฐานส าคัญซ่ึงปรากฏจาก

รายงานของนกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาคือ Jean Piaget ชาวสวิส และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย 
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Construtivism) 
และ กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเ์ชิงสงัคม (Social Construtivism) ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเ์ชิงปัญญา (Cognitive Construtivism) มีพ้ืนฐานมาจาก
แนวคิดของเพียเจตแ์นวคิดของทฤษฎีน้ีเนน้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ โดยเป็นผูส้ร้างความรู้ โดยการ
ลงมือกระท า เพียเจตเ์ช่ือว่าถา้ผูเ้รียนถกูกระตุน้ดว้ยปัญหาท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางปัญญาหรือ
เรียกว่าเกิดการเสียสมดุลยท์างปัญญาผูเ้รียนตอ้งพยายามปรับโครงสร้างทางปัญญา ให้เขา้สู่ภาวะ
สมดุลยโ์ดยวิธีการดูดซึมได้แก่การรับขอ้มูลใหม่จากส่ิงแวดลอ้มเขา้ไวใ้นโครงสร้างทางปัญญา 
และการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาคือการเช่ือมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิมหรือความรู้เดิม
ท่ีมีมาก่อนกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเขา้สู่สภาพ
สมดุลยห์รือสามารถท่ีจะสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได ้หรือเกิดการเรียนรู้นัน่เอง 

 2.  กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Construtivism) เป็นทฤษฎีท่ีมี
รากฐานมาจากวีกอสกี (Vygotsky) ซ่ึงมีแนวคิดท่ีส าคญัท่ีว่า บทบาทส าคญัในการมีปฏิสัมพนัธ์จะ
พฒันาดา้นพุฒิปัญญา รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธิปัญญาท่ีอาจมีขอ้จ  ากดั
เก่ียวกบัช่วงของการพฒันาท่ีเรียกว่า Zone of Proximal Development ถา้ผูเ้รียนอยู่ต  ่ากว่า Zone of 
Proximal Development จ  าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในการเรียนรู้ ท่ีเรียกว่า Scaffoldingและ
Vygotsky เช่ือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้โดยผา่นทางการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้นไดแ้ก่ เด็ก กบั 
ผูใ้หญ่ พ่อแม่ ครูและเพ่ือนในขณะท่ีเด็กอยูใ่นบริบทของสังคมและวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มทางการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม 

 ลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 -   ผูเ้รียนลงมือกระท าดว้ยตนเอง (Learning are active) ความส าคญัของการเรียนตาม

แนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสซึมเป็นกระบวนการ ท่ีผูเ้รียนบูรณาการขอ้มูลใหม่กบัประสบการณ์ท่ีมี
มาก่อนหรือความรู้เดิมของผูเ้รียน และส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ แนวคิดท่ีหลากหลายเป็นส่ิงท่ีมีค่า
และจ าเป็นตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม กล่าวว่า ผูเ้รียนจะตอ้งสร้างแนวคิดของตนเอง 
แนวคิดน้ีจ  าเป็นตอ้งประกอบดว้ยแนวคิดท่ีหลากหลายและกวา้งขวาง อาจมาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
โดยท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ เช่น ครู กลุ่มเพื่อน นกัเขียน และหนงัสือ เป็นตน้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส-
ซึมส่งเสริมให้ผูเ้รียนรวบรวมแนวคิดท่ีหลากหลายและสังเคราะห์ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวคิดท่ีบูรณา-
การข้ึนมาใหม่ 
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  -   การเรียนรู้ควรสนบัสนุนการร่วมมือกนัไม่ใช่การแข่งขนั (Learning should support 
collaboration , not competition) จากการแลกเปล่ียนแนวคิดท่ีหลากหลายนั้นหมายถึงการร่วมมือใน
ระหว่างท่ีมีการร่วมมือ ผูเ้รียนตอ้งมีการสนทนากบัคนอ่ืนๆเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก  าลงัเรียนรู้ กระบวนการ
น้ีคือ การร่วมมือและแลกเปล่ียน หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการท าให้ผูเ้รียนตกผลึกและ
กลัน่กรองส่ิงท่ีสร้างข้ึนแทนความรู้ภายในสมอง มาเป็นค าพูดท่ีใชใ้นการสนทนาท่ีแสดงออกมา
ภายนอกท่ีเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการสังเคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้  และการสร้าง
ความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง ดงันั้นส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ท่ีจดัใหมี้การร่วมมือกนัจะเป็น
การส่งเสริมการสร้างความรู้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 

 -  ให้ความส าคญักบัการควบคุมตนเองตามระดับของผูเ้รียน(Focuses control at the 
leaner level) ถา้ผูเ้รียนลงมือกระท าในบริบทการเรียนรู้ โดยการร่วมมือกบัผูเ้รียนคนอ่ืนและผูส้อน
และจ าเป็นตอ้งควบคุมกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากกว่าการท่ีเรียนในลกัษณะท่ีเป็นผูรั้บฟัง
จากการบรรยายของผูส้อนน่ีแสดงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในหอ้งเรียน 

 - น าเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตรงกับสภาพท่ีเป็นจริงหรือประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชีวิตจริง (Provides authentic,real-world learning experiences)ความรู้ท่ีถูกแยกออกจาก
บริบทในสภาพจริงในระหว่างการสอนส่ิงท่ีเรียนเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่สภาพจริงนั้นมกัจะเป็น ส่ิงท่ีไม่มี
ความหมายต่อผูเ้รียนมากนกัแต่สภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมท่ี
จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆท่ีอยู่ในบริบทของสภาพจริงดังนั้ น
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีประยกุตไ์ปสู่ปัญหาในชีวิตจริง  (Real world problems)จะช่วยสร้างการ
เช่ือมโยงท่ีแข็งแกร่งและส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ส่ิงท่ีได้เรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่ใน
สภาพชีวิตจริง 

2.4.3   การออกแบบการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม 
 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการออกแบบการสอนท่ีมีพ้ืนฐานจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม 

(Constructivism) Bednaretal (1991) ไดใ้หข้อ้ตกลงไวด้งัน้ี 
 1.  การสร้างการเรียนรู้ (Learning Constructed) ความรู้จะถกูสร้างจากประสบการณ์การ

เรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างส่ิงข้ึนแทนความรู้(Representation)ในสมองท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างข้ึน 
 2.  การแปลความหมายของแต่ละคน (Interpretation personal) การเรียนรู้เป็นการแปล

ความหมายตามสภาพจริงของแต่ละคน การเรียนรู้เป็นผลจากการแปลความหมายตามประสบการณ์
ของแต่ละคน 

 3.  การเรียนรู้เกิดจาการลงมือกระท า (Learning active) การเรียนรู้เป็นการท่ีผูเ้รียนได้
ลงมือกระท าซ่ึงเป็นการสร้างความหมายท่ีพฒันาโดยอาศยัพ้ืนฐานของประสบการณ์ 
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 4.  การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการร่วมมือ(Learning Collaborative) ความหมายในการเรียนรู้
เป็นการต่อรองจากแนวคิดท่ีหลากหลาย การพฒันาความคิดรวบยอดของตนเอง ไดม้าจากการร่วม
แบ่งปันแนวคิดท่ีหลากหลายในกลุ่มและในขณะเดียวกนัก็ปรับเปล่ียนการสร้างส่ิงท่ีแทนความรู้ใน 
สมองท่ีสนองตอบต่อแนวคิดท่ีหลากหลายนั้น หรืออาจกล่าวไดว้่าในขณะท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยการอภิปรายเสนอความคิดเห็นท่ีหลากหลายของแต่ละคนผูเ้รียนจะมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ความรู้ของตนดว้ยและสร้างความหมายของตนเองข้ึนมาใหม่ซ่ึงตรงกบัแนวคิด Cunningham กล่าว
ว่าบทบาทของศึกษาคือการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับคนอ่ืนจากการร่วมแสดงแนวคิดท่ี
หลากหลายท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหาเฉพาะและน าไปสู่การเลือกจุดหรือสถานการณ์ท่ีพวกเขาจะยอมรับ
ในระหว่างกนั 

 5.  การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (Learning Situated)ควรเกิดข้ึนในสภาพชั้นเรียนจริง 
(Situated or anchored) "การเรียนรู้ตอ้งเหมาะสมกบับริบทของสภาพจริงหรือสะทอ้นบริบทท่ีเป็น
สภาพจริง" 

 6.  การทดสอบเชิงการบูรณาการ (Testing Integrated) การทดสอบควรจะเป็นการบูร
ณาการเขา้กบัภารกิจการเรียน (Task) ไม่ควรเป็นกิจกรรมท่ีแยกออกจากบริบทการเรียนรู้ การวดั
การเรียนรู้เป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนใชโ้ครงสร้างความรู้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้เกิดการคิดใน
เน้ือหาการเรียนรู้นั้นๆ  

 ศาสตราจารย ์ซีมวัร์  เพเพอร์ท(Seymour Papert)  และคณะวิจัยแห่ง M.I.T. ได้จัด
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีน้ี  โดยไดอ้อกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ึนมา อาทิเช่น 
โปรแกรมโลโก ้เพื่อให้เด็กไดใ้ชค้ณิตศาสตร์ในการสร้างรูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ดนตรี  เกมส์  
แมก้ระทัง่การควบคุมของเล่นใหเ้สมือนหุ่นยนต ์ ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ตามทฤษฎี
ไดด้งัน้ี 

 ช้ินงาน(ความรู้) 

ปัญหาของผูเ้รียน,ความสนใจ 

กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ 

ส่ือ(โปรแกรม,ฯลฯ) 
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 ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) มีสาระส าคัญท่ีว่า ความรู้ไม่
ไดม้าจากการสอนของครูหรือผูส้อนเพียงอยา่งเดียว แต่ความรู้จะเกิดข้ึนและสร้างข้ึนโดยผูเ้รียนเอง 
การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดี ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by doing) 
นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพฒันาการของผูเ้รียนในการเรียนรู้ซ่ึงจะมีมากกว่าการไดล้งมือ
ปฏิบติัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงปฏิกริยาระหว่างความรู้ในตวัของผูเ้รียนเอง ประสบการณ์
และส่ิงแวดลอ้มภายนอกหมายความว่า ผูเ้รียนจะสามารถเก็บขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกและ
เก็บเขา้ไปเป็นโครงสร้างของความรู้ภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเอาความรู้
ภายในท่ีตนเองมีอยู่แลว้แสดงออกมาให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกได ้ซ่ึงจะเกิดเป็นวงจรต่อไป
เร่ือยๆได ้คือ ผูเ้รียนจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มภายนอก แลว้น าขอ้มูลเหล่าน้ีกลบั
เขา้ไปบนัทึกในสมองผสมผสานกบัความรู้ภายในท่ีมีอยู่ แลว้แสดงความรู้ออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก ดงันั้นในการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองจะไดผ้ลดีถา้หากว่าผูเ้รียนเขา้ใจในตนเอง มองเห็น
ความส าคญัในส่ิงท่ีเรียนรู้และสามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เก่า และสร้าง
เป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา ซ่ึงทั้งหมดจะอยูภ่ายใตป้ระสบการณ์และบรรยากาศท่ีเอ้ืออ  านวยต่อการ
เรียนรู้ถือไดว้่าทฤษฎีการเรียนรู้ Constructionism จะเน้นการสอนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ คือ วิธีการสอนท่ีผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ผูเ้รียนสามารถ
เลือกสร้างงานหรือปฏิบติัในส่ิงท่ีมีความหมายกบัตนเองหรือท่ีตนเองสนใจ 

2.4.4  บทบาทและคุณสมบติัท่ีครูควรมีในการสอนแบบคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) 
 การสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสซึมครูนบัว่ามีบทบาทส าคญัมากในการท่ี

จะควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้ซ่ึงครูท่ีศึกษาทฤษฎีน้ี
ควรมีความเขา้ใจในบทบาทคุณสมบติัท่ีครูควรจะมีรวมทั้งทศันคติท่ีครูควรเปล่ียนและส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึงบทบาทของครูในการด าเนินกิจกรรมการสอน ดงัน้ี  

 1.  จดับรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมโดยควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก  าหนดไวแ้ละคอยอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียนด าเนินงานไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 2.  แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
 3.  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีทางเลือกท่ีหลากหลายเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือก

ตามความสนใจจะท าใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในการคิด การลงมือท าและการเรียนรู้ 
 4.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมโดยเน้นให้

ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เป็นผูจุ้ดประกายความคิดและกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนโดยทัว่ถึงกนั ตลอดจนรับฟังและสนับสนุนส่งเสริมให้ก  าลงัใจแก่ผูเ้รียนท่ีจะ
เรียนรู้เพื่อประจกัษแ์ก่ใจดว้ยตนเอง 
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 5.  ช่วยเช่ือมโยงความคิดเห็นของผูเ้รียนและสรุปผลการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมและ
น าทางใหผู้เ้รียนไดรู้้วิธีวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อผูเ้รียนจะไดน้ าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ได ้  

2.4.5  บทบาทของผูเ้รียนในการสอนแบบคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) 
 การเรียนรู้ตามทฤษฎีสตรัคติวิสซึม (Constructivism) ผูเ้รียนจะมีบทบาทเป็นผูป้ฎิบติั

และสร้างความรู้ไปพร้อมๆกันด้วยตัวของเขาเอง (ท าไปและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน) บทบาทท่ี
คาดหวงัจากผูเ้รียน คือ 

 1.  มีความยนิดีร่วมกิจกรรมทุกคร้ังดว้ยความสมคัรใจ 
 2.  เรียนรู้ไดเ้องรู้จกัแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆท่ีมีอยูด่ว้ยตนเอง 
 3.  ตดัสินปัญหาต่างๆอยา่งมีเหตุผล 
 4.  มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง 
 5.  วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้นได ้
 6. ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานท่ีตนเองท าอยู่และท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 7.  น าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงได ้( ทิศนา แขมณี .2548)  
 โดยสรุปแลว้หลกัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมเป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเรียนรู้

จากการสร้างงาน ผูเ้รียนไดด้  าเนินกิจกรรมการเรียนดว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติัหรือสร้างงานท่ี
ตนเองสนใจในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้สัมผสัและแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกในกลุ่มให้
ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ข้ึนดว้ยตนเอง จากการปฎิบติังานท่ีมีความหมายในบริบทท่ีแทจ้ริงของตน 
ทั้งน้ีครูผูส้อนจะตอ้งสร้างใหเ้กิดองคป์ระกอบไดแ้ก่  

 1.  ใหผู้เ้รียนไดล้งมือประกอบกิจกรรมดว้ยตนเอง (ไดส้ร้างช้ินงาน) ตามความสนใจ 
ตามความชอบหรือความถนดัของแต่ละบุคคล  

 2.  ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ภายใตบ้รรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีดี   
 3.  มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมซ่ึงการท่ีนักเรียน

จะประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเท่าไรข้ึนอยู่กบับทบาทของครูดว้ยโดยครูจะตอ้งเปล่ียนบทบาทของ
ตนเองมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนให้ค  าปรึกษาช้ีแนะแก่
นกัเรียน 
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2.5   การหาประสิทธิภาพของนวตักรรม 
 การตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนท าไดห้ลายวิธีวิธีหน่ึงคือการหา
ประสิทธิภาพของนวตักรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์ E1/ E2 ท่ีตั้งไวก้ารหาประสิทธิภาพตาม
วิธีน้ีอยู่บนฐานแนวคิดว่าหากนวตักรรมการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพจริงเม่ือผูเ้รียนได้
ด  าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆของนวตักรรมนั้นครบถว้นทุกขั้นตอนแลว้คะแนนเฉล่ียร้อยละท่ี
ไดจ้ากการด าเนินกระบวนการระหว่างเรียนของผูเ้รียนทั้งกลุ่มจะมีค่าใกลเ้คียงกบัคะแนนเฉล่ียร้อย
ละท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียนโดยไม่ควรมีค่าแตกต่างกนัเกินร้อยละ 5     

 E1  แทนประสิทธิภาพของกระบวนการหมายถึงคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละท่ีไดจ้าก
การทดสอบยอ่ยในการท ากิจกรรมในระหว่างเรียนทุกกิจกรรม 

 E2  แทนประสิทธิภาพของผลลพัธ์หมายถึงคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบหลงัเรียน 

 การก าหนดเกณฑก์ารหาประสิทธิภาพ 
 ควรก าหนดโดยยดึเกณฑใ์นการพิจารณาตามเกณฑม์าตรฐานดงัน้ี 
 1.  เน้ือหาวิชาท่ีเป็นความรู้ความจ าควรตั้งเกณฑใ์หสู้งไวคื้อ 80/80, 85/85, 90/90 
 2.  เน้ือหาวิชาท่ีเป็นทกัษะหรือเจตคติอาจตั้งเกณฑ์ให้ต  ่าลงมาไดเ้ล็กน้อยคือ 70/70, 

75/75   หรือตั้งเกณฑสู์งกว่าน้ีก็ได ้
 
2.6  แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
Smith &Wakeley (1972) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีท าอนับ่งถึงระดบัความ

พอใจในการท่ีไดรั้บการตอบสนองทั้งทางร่างกายจิตใจและสภาพแวดลอ้มของบุคคลเหล่านั้นว่ามี
มากนอ้ยเพียงใด 

Wolman (1973) กล่าวถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่าสภาพความรู้สึกของบุคคล
ท่ีมีความสุขความอ่ิมใจเม่ือตอ้งการแรงจูงใจหรือไดรั้บการตอบสนอง 

Good (1973 )คุณภาพสภาพหรือระดบัความพึงพอใจซ่ึงเป็นผลจากความพึงพอใจต่างๆ
และทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

Kendler (1974 )ความพร้อมของแต่ละบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ใจสงัคมหรือครอบครัวการแสดงออกในลกัษณะท่ีพอใจเรียกว่าเจตคติทางบวกการแสดงออกใน
ลกัษณะท่ีต่อตา้นไม่พอใจเรียกว่าเจตคติทางลบเม่ือบุคคลมีเจตคติต่อส่ิงใดแลว้ก็จะแสดงออกดว้ย
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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D’Elia (1979) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีสนองตอบต่อสภาพแวดลอ้มของดา้นความ 
พึงพอใจหรือเป็นสภาพจิตใจของบุคคลท่ีสนองตอบต่องานว่ามีความชอบงานนั้นมากนอ้ยเพียงไร 

ทวีพงษ ์หินด า (2541) สรุปไวว้่าความพึงพอใจเป็นความชอบของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดซ่ึงสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองตามความตอ้งการของบุคคลได ้

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ความพอใจความชอบพฤติกรรมเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของมนุษยท่ี์จะพยายามขจดัความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือสภาวะท่ีไม่
สมดุลในร่างกายซ่ึงเม่ือมนุษยส์ามารถขจดัส่ิงต่างๆดงักล่าวไดแ้ลว้มนุษยย์่อมไดรั้บความพึงพอใจ
ในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 

คนัธชิต ชูสินธ์ (2543) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่าหมายถึงความรู้สึกตามทศันะของ
บุคคลท่ีเกิดข้ึนต่อในส่ิงหน่ึงส่ิงใดและจะแสดงออกทางกายวาจาและจิตใจจะท าให้มีความสุขทาง
กายภาพและมีเจตคติท่ีดี 

นพรัตน์ เตชะวณิช (2544) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจว่าหมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการหรือบรรลุจุดหมาย
ในระดบัหน่ึงซ่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่นั้นเกิดข้ึนจากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้น
ไดรั้บการตอบสนอง 

อุทยัพรรณ สุดใจ (2545) ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดย
อาจจะเป็นไปไดใ้นเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวก
หรือทางลบ 

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างไดก้ารท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่
สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรง 

นงลกัษณ์ ตนัอ่ิม (2554) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในงานหรือ
กิจกรรมท่ีทาของบุคคลซ่ึงส่งผลให้งานหรือกิจกรรมท่ีทานั้นประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได้
ดงันั้นความพึงพอใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนและกิจกรรมการเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหน้กัเรียน
เกิด 

สรุปไดว้่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีส่วนตวัของบุคคลหรือเป็นการแสดงความ
ช่ืนชอบท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ซ่ึงแสดงออกไดท้ั้งทางกายวาจาและจิตใจส่ิง
เหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆใหเ้กิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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2.6.2  ทฤษฎีความพึงพอใจ 
Kotler and Armstrong (2001) รายงานว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ

(motive) หรือแรงขับดัน(drive)เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนัความ
ตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียดเช่นความ
หิวกระหายหรือความล าบากบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความ
ตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) 
ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้นความต้องการ
กลายเป็นส่ิงจูงใจเม่ือไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียดโดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุดมี2ทฤษฎีคือทฤษฎีของอบัราฮมัมาสโลวแ์ละทฤษฎีของซิกมนัดฟ์รอยด์ 

1.  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)อบัราฮัมมาสโลว ์
(A.H.Maslow) คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถกูผลกัดนัโดยความตอ้งการบางอยา่งณเวลาหน่ึง
ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคน
หน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้นเพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้นค าตอบของมาสโลว์คือความ
ตอ้งการของมนุษยจ์ะถกูเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุดทฤษฎีของมาสโลว์
ไดจ้ดัล  าดบัความตอ้งการตามความส าคญัคือ 

1.1  ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานคือ
อาหารท่ีพกัอากาศยารักษาโรค 

1.2  ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่าความ
ตอ้งการเพื่อความอยูร่อดเป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

1.3  ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
1.4  ความตอ้งการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกย่องส่วนตวั

ความนบัถือและสถานะทางสงัคม 
1.5  ความตอ้งการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ

ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคลความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จบุคคลพยายามท่ีสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึง
พอใจความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั
ความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไปตวัอย่างเช่นคนท่ีอดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่
สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ่ื้นหรือไม่ตอ้งการ
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แมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะ
มีความตอ้งการในขั้นล  าดบัต่อไป 

2.  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยดซิ์กมนัด์ฟรอยด์(S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมกั
ไม่รู้ตวัมากนักว่าพลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรมฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและ
ควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่งส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างส้ินเชิงบุคคลจึงมีความฝันพูด
ค าท่ีไม่ตั้งใจพดูมีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่าง
มาก 

สรุปไดว้่าทฤษฎีความพึงพอใจแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีคือทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์
และทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยดท่ี์เก่ียวกบัพฤติกรรมความตอ้งการดา้นต่างๆเช่นความตอ้งการทาง
กายความตอ้งการความปลอดภยัความตอ้งการทางสงัคมความตอ้งการการยกยอ่งและความตอ้งการ
ใหต้นประสบความส าเร็จแต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้กจ็ะมีความ
ตอ้งการในขั้นล  าดบัต่อไป 

2.6.3  การวดัความพึงพอใจ 
อารี  พนัธม์ณี (2546) กล่าวว่ามาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระท าไดห้ลายวิธีไดแ้ก่ 
1. การใชแ้บบสอบถามโดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการความคิดเห็นซ่ึง

สามารถทาไดใ้นลกัษณะท่ีก  าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระค าถามดงักล่าวอาจถาม
ความพึงพอใจในดา้นต่างๆเช่นการบริหารการควบคุมงานและเง่ือนไขต่างๆเป็นตน้ 

2. การสัมภาษณ์เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึงซ่ึงต้องอาศยัเทคนิคและ
วิธีการท่ีดีจึงจะทาใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นจริงได ้

3. การสงัเกตเป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่
ว่าจะแสดงออกจากการพดูกิริยาท่าทางวิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงัและการสังเกตอย่าง
มีระเบียบแบบแผน 

สุมาลี  จนัทร์ชลอ (2547) อธิบายว่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัดา้นความรู้สึกมีหลายชนิด
เช่นแบบทดสอบโดยใช้สถานการณ์บันทึกการสังเกตและเคร่ืองมือหน่ึงท่ีนิยมใชก้็คือแบบวดั
ทศันคติรูปแบบมาตราวดัทศันคติของLinkertมาตราชนิดน้ีประกอบดว้ยขอ้ความทศันคติซ่ึงเป็น
ความรู้สึกต่อส่ิงท่ีจะวดัขอ้ความดงักล่าวจะมีทั้งในทางบวกและทางลบการสร้างมาตรวดัทศันคติมี
วิธีการดงัน้ี 

1.  ก  าหนดคุณลกัษณะท่ีตอ้งการประเมินโดยระบุว่าวดัคุณลกัษณะใครต่อส่ิงใด 
2.  นิยามความหมายของทศันคติใหช้ดัเจนว่าประกอบดว้ยลกัษณะใดบา้งซ่ึงจะใชเ้ป็น

กรอบส าหรับวดั 
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3.  รวบรวมขอ้ความท่ีแสดงทศันคติในระดบัต่างๆของบุคคลขอ้ความน้ีควรครอบคลุม
คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีตอ้งการวดัโดยการเขียนขอ้ค าถามมากกว่าจ  านวนขอ้ท่ีตอ้งการใชข้อ้ความ
ควรแสดงทศันคติในทางท่ีดี (บวก) และในทางท่ีไม่ดี (ลบ) จ  านวนท่ีใกลเ้คียงกนั 

4.  ตรวจสอบขอ้ความท่ีสร้างข้ึนโดยพิจารณาเก่ียวกบัความครอบคลุมครบถว้นตาม
คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีตอ้งการวดัตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของภาษาแต่ละ
ขอ้ความกบัระดบัของความเห็นโดยปกติมาตรวดัทศันคติของLinkertจะแบ่งเป็น5ระดบัไดแ้ก่เห็น
ดว้ยอยา่งมากเห็นดว้ยไม่แน่ใจไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก 

5.  ทดลองใชข้อ้ความท่ีผ่านการตรวจสอบเบ้ืองตน้อาจมีบางขอ้ความท่ียงัไม่ชดัเจน
หรือก ากวมจึงควรน าไปทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอย่างจ  านวนหน่ึงเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของ
ขอ้ค าถามตรวจสอบว่ายงัมีขอ้ความใดตอ้งแกไ้ข 

6.  ก  าหนดน ้ าหนักคะแนนแต่ละตวัเลือกวิธีท่ีง่ายคือก าหนดตามน ้ าหนักสมมติเช่น
ก าหนดให้แต่ละตวัเลือกมีน ้ าหนักเป็น5  4  3  2และ1ส าหรับขอ้ความในทางบวกส่วนขอ้ความ
ในทางลบใหน้ ้ าหนกักลบักนั 

7. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัโดยวิเคราะห์ความตรงของแบบทดสอบหรืออาจใช้
วิธีใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบก็ได ้

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ ( 2547 ) การวดัความพึงพอใจมีหลกัเบ้ืองตน้3ประการดงัน้ี 
1.  เน้ือหา(Content)การวดัความพึงพอใจต้องมีส่ิงเร้าไปกระตุ้นให้แสดงกริยาท่าที

แสดงออกส่ิงเร้าโดยทัว่ไปไดแ้ก่ส่ิงเร้าท่ีตอ้งการท า 
2.  ทิศทาง(Direction) การวดัความพึงพอใจวดัโดยทัว่ไปก าหนดให้ความพึงพอใจมี

ทิศทางเป็นเสน้ตรงและต่อเน่ืองกนัในลกัษณะเป็นซา้ย– ขวาและบวก– ลบ 
3.  ความเขม้(Intensity)กริยาท่าทีความพึงพอใจและความรู้สึกท่ีแสดงออกต่อส่ิงเร้านั้น

มีปริมาณมากหรือนอ้ยแตกต่างกนัถา้มีความเขม้สูงไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดก็ตามจะรู้สึกหรือ
ท่าทีรุนแรงมากกว่าท่ีมีความเขม้ปานกลาง 

นงลักษณ์ตันอ่ิม (2554) การวัดความพึงพอใจสามารถท าได้3วิธีคือวิธีการใช้
แบบสอบถามในลกัษณะของการก าหนดค าตอบให้เลือกหรือคาถามอิสระวิธีการสัมภาษณ์เป็น
วิธีการวดัความพึงพอใจทางตรงและวิธีการสงัเกต 

สรุปไดว้่าการวดัความพึงพอใจเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัด้านเน้ือหาทิศทางหรือ
อารมณ์ความรู้สึกโดยใชแ้บบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการ
เลือกใชท่ี้เหมาะสมมาตรวดัเจตคติแบบลิเคร์ท (Likert Scale) บุญชมศรีสะอาด (2545) 
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2.7 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
จนัทร์จิรา  รัตนไพบูลย ์(2549, น. 108) ไดศ้ึกษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการจดัค่าย

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 โดยการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผล
การประเมินพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดี ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมี
คุณภาพเท่ากบั 80/80 

พนารัตน์  ศรีปัญญากร (2553, น.2) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ือง
เศรษฐกิจ พอเพียงส าหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า ชุดการเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ประกอบดว้ย ค  าน า วตัถุประสงค์ ค  าช้ีแจงในการใชชุ้ดการ
เรียนรู้ บทบาทของผูเ้รียน ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ ชุดการเรียนรู้ มี 3 ชุด คือ 1) ประวติัความ
เป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การ
ประยุกต์ หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าว ัน และชุดการเรียนรู้มีประสิธิภาพ 
81.33/86.11 และผล การเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ผูเ้รียน มีความเห็นต่อชุดการเรียนรู้ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากโดยมีความเห็นว่า
ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์โดยตรงและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได  ้   

ชรินรัตน์ จิตตสุโภ และคณะ (2554, น.2) ไดศ้ึกษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมเร่ือง
หน่วยส่ิงมี ชีวิตและชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า การสร้าง
และพฒันา ชุดกิจกรรมไดป้ระสิทธิภาพรวมเฉล่ีย 86.22/81.25 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน รู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05         

เพชรรัตดา  เทพพิทักษ์ (2545, น.บทคัดย่อ)ได้พฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เร่ือง
เทคโนโลยท่ีีมีความเหมาะสมเพ่ือการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
พบว่านกัเรียนมีทกัษะการปฏิบติัการทดลอง เฉล่ียร้อยละ 95.50 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ เฉล่ียร้อยละ 95.00 และผูเ้รียนมีความตระหนกัต่อเทคโนโลยใีนระดบัมาก 

ปัญญลกัษณ์ เคารพาพงศ ์และคณะ(2551, น.บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาเร่ือง ผลการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสตท่ี์มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองไฟฟ้าเคมีของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
6 ผลการ ศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
 เร่ืองไฟฟ้าเคมีมีคะแนนหลงเัรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 แผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เร่ืองไฟฟ้าเคมีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.17/87.08  
โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยมี
แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้น
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มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์เหมาะสมทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน
กว่าเดิมจึงควรน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน    
 ละมยั แกว้สรรค ์และคณะ (2556, น.2) ไดศ้ึกษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด คอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิต ศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลงัการจิดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัค ติวิตห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และนกัเรียนกลุ่มทดลองกบักลุ่ม ควบคุมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่นกัเรียนกลุ่ม ทดลองมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั .05     
 สุดา เขียงค า (2546, น. 63 – 114) ได้ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ืองเศษส่วนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ผลการวิจยัพบว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนเศษส่วนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิด
เป็นร้อยละ 74.57 สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ 70 และมีจ  านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑด์งักล่าวคิด
เป็นร้อยละ 80.64 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวร้้อยละ 80     

หทยัชนันบ์  กานต์การันยกุล (2556, น.2) ไดศ้ึกษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมการ
ออกแบบทางศิลปะด้วยสมุดร่างภาพตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรคใ์น นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม
มีคุณภาพอยูใ่น ระดบัดีมาก และผลการประเมินผลงานดา้นออกแบบศิลปะของนกัเรียนในภาพรวม
อยูใ่นระดบัดีมาก ผลรวมคะแนนความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงานศิลปะของนกัเรียนแบ่งเป็นรายดา้น
คือ ความคิดคล่อง แคล่ว ความคิดยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดลออ ผลรวมอยู่ในระดบัดี 
และความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการออกแบบทางศิลปะดว้ยสมุดร่างภาพ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงค่า เฉล่ียอยูท่ี่ .07     
 อิสริยา  หนูจ้อย (2549, น.บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่ิงแวดลอ้มเร่ืองระบบนิเวศในนาข้าวส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 มีการพฒันาคุณสมบติัของชุด
กิจกรรมโดยผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินพบว่า คุณภาพของชุด
กิจกรรมดงักล่าวมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี กล่าวคือ สามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้

กิลส์ (Giles 1975) ไดท้  าการวิจยัเชิงคุณค่าของชุดการเรียนรู้แบบศนูยก์ารเรียนในระดบั 
ประถมศึกษา พบว่าชุดการเรียนรู้แบบศนูยก์ารเรียนช่วยเปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดรั้บประสบการณ์ 
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จากกิจกรรมและส่ือการเรียนการสอนต่างๆ ท่ีครูจดัไวใ้ห ้เป็นการสนองความตอ้งการของนักเรียน 
ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากข้ึน ส่วนการสอนตามปกติไดจ้ดั 
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้ครูผูส้อนมีบทบาทเป็นผูบ้รรยาย 
อธิบาย ควบคุม ใหเ้ป็นไปตามแผนการสอนโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียน 
ไม่มีอิสระต่อการท ากิจกรรม ท าใหน้กัเรียนไม่มีความกระตือรือร้น และไม่มีความอยากรู้อยากเห็น 
ในส่ิงท่ีเรียนในบทหน่ึงๆ       

เพียเจต์ และวีกอสกี (Jean Piaget and Vygotsky,2555) ไดท้  าการพฒันาการทางเชาว ์
ปัญญาของบุคคลท่ีมีต่อการปรับตัวผ่านกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) และ 
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) พฒันาการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับและ ซึม
ซบัขอ้มลูหรือประสบการณ์ใหม่เขา้ไป สมัพนัธก์บัความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม หาก 
ไม่สมัพนัธก์นัจะเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับภาวะใหอ้ยู่ในภาวะ 
สมดุล (Eqilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommadation) ทั้งน้ีกลุ่ม 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซ่ึมเช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับรู้ ดงันั้น เป้าหมาย 
ของการสอนทฤษฎีน้ี จะสนับสนุนกระบวนการสร้างองค์ความรู้มากกว่าการรับรู้ จึงสนับสนุน 
กระบวนการหรือกลไกการสร้างความรู้ใหม่อยา่งเหมาะสมของแต่ละบุคคล   

วิวาส (Vivas. 1985, p. 603) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการออกแบบพฒันาและการประเมิน
ค่าการรับรู้ทางความคิดของนกัเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซุเอรา โดยใชชุ้ดการสอนจากการศึกษา
เก่ียวกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะทั้ง 5 คือ ดา้นความคิด ดา้นความพร้อมในการเรียน 
ความคิดสร้างสรรค ์ดา้นเชาวปั์ญญา และดา้นการปรับตวัทางสงัคมหลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยชุด
กิจกรรมสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 

ฮุลเลย ์(Hulley Joan C. 1998, p. Abstract, อา้งถึงใน หทยัรัตน์ อนัดี 2544, น. 64) ศึกษา 
เร่ืองการสร้างชุดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และ 
วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 5 ผลการศึกษาพบว่า ชุดการเรียนรู้มีเน้ือหาทางสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและเทคโนโลย ี2) สังคม 
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมกายภาพ 3) ประวติัศาสตร์และธรรมชาติของสังคมศึกษา ศาสนาและ 
วฒันธรรม ซ่ึงเน้ือหาของแต่ละเร่ืองน ามาจากหลกัสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมของ 
หลกัสูตรแม่บทแห่งชาติ ชุดการเรียนรู้ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน
และ การประเมินผล ครูสามารถใช้ชุดการเรียนการสอนจากการศึกษาคู่มือครู ผลการใช้ชุดการ
เรียนรู้ พบว่า ช่วยใหค้รูสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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2.8  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอสิระ 
1. การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 
รายวิชาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสซึม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 

 ตวัแปรตาม 
1. ผลการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดย
ใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ 
2. พฤติกรรมการเรียนรู้ของ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
3.  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อ
ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสซ่ึม 

- ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซ่ึม(Constructivism) 
- การออกแบบการสอนที่มีพื้นฐาน จากทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสซึม(Constructivism) 
Bednaretal (1991) ประกอบดว้ย 
1. การสร้างการเรียนรู้ 
2.การแปลความหมายของแต่ละคน 
3. การเรียนรู้เกิดจาการลงมือกระท า 
4. การเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมมือ 
5. การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
6. การทดสอบเชิงการบูรณาการ 

ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ประกอบด้วยชุด
กิจกรรม 5 ชุด 

 1. จงัหวะสร้างสรรค ์
 2. ส่ือศิลป์ 
 3. สาดสีเทสี 
 4. สีสันและวรรณะ 
 5. จินตศิลป์ 
 DPU



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 งานวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มเป้าหมายจ านวน23คน ซ่ึงมีวิธีด  าเนินการ ศึกษาตามขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุมานัน จ  านวน 23 คน ซ่ึง
ไดม้า จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั                                                                                      
 ตวัแปรตน้ คือ ชุดกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม                    
 ตวัแปรตาม คือ   
 1.  ผลการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม
รายวิชาทศันศิลป์ 
 2.  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3.  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม
รายวิชาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 
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3.2  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

3.2.1  แผนการเรียนรู้จ  านวน 5 แผน 
3.2.2  ชุดกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซ่ึม5 ชุดประกอบดว้ย 

3.2.2.1  จงัหวะสร้างสรรค ์        
3.2.2.2  ส่ือศิลป์ 
3.2.2.3  สาดเสน้เล่นสี         
3.2.2.4  สีสนัและวรรณะ  
3.2.2.5  จินตศิลป์ 

3.2.3  แบบประเมินผลงานสร้างสรรค ์
3.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม

รายวิชาทศันศิลป์ 
3.2.5  แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

3.2.5.1  แบบสงัเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
3.2.5.2  แบบสงัเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 

 
3.3  การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

3.3.1  ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทศันศิลป์ของสถานศึกษา เพื่อสร้าง แผนการ
จดัการเรียนรู้จ  านวน 5 แผน 

3.3.2  ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา
ทศันศิลป์ เพื่อน ามาสร้างชุดกิจกรรม 5 ชุด คือ 1. จงัหวะสร้างสรรค์   2. ส่ือศิลป์ 3. สาดเส้นเล่นสี  
4. สีสนัและวรรณะ  5. จินตศิลป์ 

3.3.3  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแบบประเมินผลงานสร้างสรรค์และสร้างแบบประเมิน ผลงาน
สร้างสรรค ์จ  านวน 1 ชุด 

3.3.4  ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และสร้างแบบสังเกตพฤติ 
กรรมการเรียนรู้ จ  านวน 2 ชุด ประกอบไปดว้ย 

3.3.4.1  แบบสงัเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
3.3.4.2  แบบสงัเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 

3.3.5  น าแผนการจดัการเรียนรู้ ชุดกิจกรรม จ านวน 5 ชุด แบบประเมินผลงานสร้างสรรค ์และ
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้น าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและครูพ่ีเล้ียง พิจารณาและปรับแกไ้ข 
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3.3.6  น าเคร่ืองมือทั้งหมดส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจเน้ือหาและ ความสอดคลอ้ง 
ปรับแกไ้ข หาค่า IOC มีค่า 0.5 ข้ึนไปโดยพิจารณาความสอดคลอ้งดงัน้ี  

+1 หมายถึง  มีความเหมาะสม 
0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 -1 หมายถึง  ไม่เหมาะสม 

3.3.7  ผลิตเคร่ืองมือเพื่อน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 

3.4  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั        
3.4.1  ผูส้อนจดัเตรียมชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์และแผนการสอน จ านวน 5 ชุด ชุดละ 1  

ชัว่โมง30นาที คือ 1) จังหวะสร้างสรรค์  2) ส่ือศิลป์  3) สาดเส้นเล่นสี  4) สีสันและวรรณะ  
และ 5) จินตศิลป์ รวมทั้งหมด 9ชัว่โมง โดยใหท้ าทีละชุดและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ชุดกิจกรรมในหอ้งเรียน 

3.4.2  ผูส้อนจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน
23คน ตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยผูส้อนจริง รวมเป็นจ านวน 9ชัว่โมง 

3.4.3  รวบรวมคะแนนของแต่ละชุดกิจกรรมส าหรับการประเมินผล  
3.4.4  เม่ือเรียนรู้ครบทั้งหมดแลว้ ใหน้กัเรียนแต่ละคนสร้างผลงานของตนเอง โดยใชค้วามรู้ 

ทั้งหมดท่ีเรียนจากชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุดและประเมินผล 
3.4.5  น าผลท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มลู 

 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

3.5.2  แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.5.3  ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา 

 
3.6  สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.6.   สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ส าหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

3.6.1.1  หาค่าความเท่ียงตรงดชันีความสอดคลอ้ง Indexofitem – ObjectiveCongruence 
หรือ IOC (RovinelliandHambleton, 1977) ค  านวณค่า IOC ดงัน้ี 
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N
RIOC 

  

     
 โดยท่ี IOC แทนดชันีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั 

  ∑R แทนผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N  แทนจ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
มีเกณฑพิ์จารณาใหค้ะแนนดงัน้ี 
 ให้ 1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามน้ีมีของเน้ือหาภาษาท่ีใชอ้งค์ประกอบท่ีตอ้งการวดัและ
ความเหมาะสมของตวัเลือก 
 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามน้ีมีของเน้ือหาภาษาท่ีใชอ้งคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัและความ
เหมาะสมของตวัเลือก 
 -1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามน้ีมีของเน้ือหาภาษาท่ีใชอ้งค์ประกอบท่ีตอ้งการวดัและความ
เหมาะสมของตวัเลือก 
 โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาระดบัค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามท่ีไดจ้ากการ
ค านวนจากสูตรท่ีจะมีค่าระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
 มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปคดัเลือกขอ้สอบขอ้นั้นไวใ้ชไ้ดแ้ต่ถา้ไดค่้า IOC ต ่ากว่า 0.5 
ควรพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงหรือตดัท้ิง 

3.6.1.2  หาค่าประสิทธิภาพส่ือการสอน 
การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   100

1

1 



A

N

X

E  

  เมื่อ 
1E   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 1X  แทน  คะแนนรวมจากการท าแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมในระหว่าง 
เรียนของผูเ้รียนทุกคน 
 N   แทน จ านวนผูเ้รียน 
   A   แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหดัหรือกิจกรรมในระหว่างเรียน 
การค านวณหาประสิทธิภาพของผลลพัธ ์(E2) 
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   100

2

2 



B

N

X

E  

 เมื่อ  2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
 

2X  แทน  คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนทุกคน 
 N  แทน จ านวนผูเ้รียน  
  B  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

3.6.2.2  สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ 
1)  ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

     

P = × 100 

 
 เมื่อ P  แทน ร้อยละ 
  f  แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงร้อยละ 
  N  แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
2)  ค่าเฉล่ีย (Mean) มีสูตรดงัน้ี 

 

=  

 

เมื่อ  แทนค่าเฉล่ีย 
  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N  แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
3)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation: SD) ใชสู้ตรดงัน้ี(สมบติั ทา้ยเรือค า,2546, 

น. 123) 
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เมื่อ S.D.  แทนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   fx แทนความถ่ีของคะแนนแต่ละค่า 
   N  แทนจ านวนคะแนน 
   Σ แทนผลรวม 

 
 

 
 
 DPU



 
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 จากการพฒันาชุดกิจกรรมรายวชิาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  มีวตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิซ่ึม สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 ผลการพฒันาชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  

4.1  คะแนนประเมินผลงานนกัเรียนของแต่ละชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ จ  านวน 5 ชุด 
4.2  คะแนนช้ินงานของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตาม

แนวคอนสตรัคติวิสซึม 
4.3  เปรียบเทียบคะแนนชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์จ  านวน 5 ชุดกบัคะแนนช้ินงาน

หลงัจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ 
4.4  คะแนนระหว่างเรียนจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมและคะแนนหลงัจากการเรียน

โดยใชชุ้ดกิจกรรม 
4.5  ผลคะแนนการสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5  

จ านวน23 คน 
4.6  ผลการสงัเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 
4.7  ผลการสงัเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี5และคะแนนช้ินงานหลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศัน์ศิลป์ 
4.8  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัค

ติวิสซ่ึมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ตารางที่ 4.1  คะแนนประเมินผลงานนกัเรียนของแต่ละชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ จ  านวน 5 ชุด 
ของนกัเรียนจ านวน 23 คน 
 

ล าดบั 
รายการประเมนิ รวม 

50 
(คะแนน) 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ชุดที่ 1 
(10 คะแนน) 

ชุดที่ 2 
(10 คะแนน) 

ชุดที่ 3 
(10 คะแนน) 

ชุดที่ 4 
(10 คะแนน) 

ชุดที่ 5 
(10 คะแนน) 

1 6 8 9 5 9 37 74 
2 7 8 8 10 7 40 80 
3 6 8 9 8 9 40 80 
4 7 7 7 9 8 38 76 
5 6 7 8 8 7 36 72 
6 6 6 9 7 8 36 72 
7 7 8 6 6 9 36 72 
8 9 8 7 9 8 41 82 
9 7 9 9 8 7 40 80 
10 7 8 8 9 7 39 78 
11 8 8 7 7 8 38 76 
12 6 9 8 8 7 38 76 
13 9 8 8 8 9 42 84 
14 10 10 7 10 8 45 90 
15 10 9 8 9 7 43 86 
16 9 10 6 10 8 43 86 
17 8 8 8 8 7 39 78 
18 5 9 8 9 8 39 78 
19 10 8 6 6 7 37 74 
20 6 7 8 5 8 34 68 
21 6 10 8 9 7 40 80 
22 7 10 6 8 8 39 78 
23 6 8 6 8 8 36 72 
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 จากตารางท่ี 4.1 คะแนนประเมินผลงานของนักเรียนของแต่ละชุดกิจกรรม จ านวน 5 
ชุด ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 80 ตามท่ีก  าหนดไวพ้บว่ามีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์จ  านวน  9  คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.13และนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 14  คน  คิดเป็นร้อยละ 60.86 
 ล าดบัท่ี 5,6,7,20 และ 23 ไม่ผ่านเกณฑ์ มีคะแนนอยู่ในช่วง 68-72 คะแนน เพราะมี 
คะแนนต ่าเร่ืองการสร้างสรรคผ์ลงานจากส่ิงท่ีก  าหนดให้ ความแปลกใหม่ ความโดดเด่น และการ
น าเสนอ 
 
ตารางที่  4.2  คะแนนช้ินงานของนักเรียนหลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสซ่ึม 
 

 
ล าดับ 

รายการประเมนิชิ้นงาน 
รวม 
10 

คะแนน 

 
คดิเป็น 
ร้อยละ 

สร้างสรรค์จาก
ส่ิงที่ก าหนดให้ 
(2 คะแนน) 

ความ 
แปลกใหม่ 
(2 คะแนน) 

ผลงาน 
โดดเด่น 

(2 คะแนน) 

การน าเสนอ 
(2 คะแนน) 

รายละเอียด
ครบถ้วน 
(2 คะแนน) 

1 1 2 1 2 2 8 80 
2 1 2 1 2 2 8 80 
3 1 1 2 1 2 7 70 
4 2 1 1 2 1 7 70 
5 2 1 1 1 1 6 60 
6 2 1 1 1 1 6 60 
7 1 2 1 2 1 7 70 
8 2 2 2 2 1 9 90 
9 2 2 2 2 2 10 100 
10 2 1 1 2 1 7 70 
11 2 2 2 1 1 8 80 
12 2 1 1 2 1 7 70 
13 2 1 1 2 1 7 70 
14 2 2 1 2 1 8 80 
15 2 2 1 2 2 9 90 
16 2 2 2 2 2 10 100 
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ตารางที่  4.2  (ต่อ) 
 

 
ล าดับ 

รายการประเมนิชิ้นงาน 
รวม 
10 

คะแนน 

 
คดิเป็น 
ร้อยละ 

สร้างสรรค์จาก
ส่ิงที่ก าหนดให้ 
(2 คะแนน) 

ความ 
แปลกใหม่ 
(2 คะแนน) 

ผลงาน 
โดดเด่น 

(2 คะแนน) 

การน าเสนอ 
(2 คะแนน) 

รายละเอียด
ครบถ้วน 
(2 คะแนน) 

17 2 2 2 2 1 9 90 
18 1 2 2 2 1 8 80 
19 2 2 2 2 2 10 100 
20 2 1 1 1 1 6 60 
21 2 1 1 1 2 7 70 
22 2 2 2 2 2 10 100 
23 2 1 1 2 1 7 70 

 
 จากตารางท่ี 4.2 คะแนนช้ินงานของนักเรียนหลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชา 
ทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 80 ตามท่ีก  าหนดไวพ้บว่ามีนกัเรียนท่ีผ่าน
เกณฑจ์ านวน 12คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 และนกัเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์จ  านวน 11  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 47.82 
 ล าดบัท่ี 5, 6, และ 20 ไม่ผ่านเกณฑ์ มีคะแนนอยู่ท่ี 6 คะแนน เพราะมีคะแนนต ่าเร่ือง
ความ แปลกใหม่ ความโดดเด่น และการน าเสนอ 
 ล าดบัท่ี 3,4,7,12,13,21 และ 23 ไม่ผา่นเกณฑ ์มีคะแนนอยูท่ี่ 7 คะแนน เพราะมีคะแนน
ต ่าเร่ือง ความโดดเด่น และการน าเสนอ 
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ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบคะแนนชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์จ  านวน 5 ชุดกบัคะแนนช้ินงานหลงั      
จากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ 
 

ล าดบั 
คะแนนชุดกจิกรรม 

จ านวน 5 ชุด 

คะแนนชิ้นงาน 
หลงัการเรียน โดย
ใช้ชุดกจิกรรม 

กจิกรรม ช้ินงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 74 80 -   - 
2 80 80  -  - 
3 80 70  - -  
4 76 70 -  -  
5 72 60 -  -  
6 72 60 -  -  
7 72 70 -  -  
8 82 90  -  - 
9 80 100  -  - 
10 78 70 -  -  
11 76 80 -   - 
12 76 70 -  -  
13 84 70  - -  
14 90 80  -  - 
15 86 90  -  - 
16 86 100  -  - 
17 78 90 -   - 
18 78 80 -   - 
19 74 100 -   - 
20 68 60 -  -  
21 80 70  - -  
22 78 100 -   - 
23 72 70 -  -  
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 จากตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบคะแนนชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์จ  านวน 5 ชุดกับ
คะแนนช้ินงาน หลงัจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ พบว่า ผลการพฒันาการ
เรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม รายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซ่ึม นักเรียนมีความสามารถ
แบ่งเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่าน / ช้ินงานไม่ผ่าน จ  านวน 8 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 34.78 
 กลุ่มท่ี 2 ผลงานของนกัเรียนกิจกรรมไม่ผ่าน / ช้ินงานผ่าน จ  านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.09 
 กลุ่มท่ี 3   ผลงานของนักเรียนกิจกรรมผ่าน / ช้ินงานไม่ผ่าน จ  านวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 13.04 
 กลุ่มท่ี 4 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมผ่าน / ช้ินงานผ่าน จ  านวน 6 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.09 
 กลุ่มท่ีมีนักเรียนผ่านทั้งกิจกรรมและช้ินงาน คือ กลุ่มท่ี 4 มีจ  านวนนักเรียน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 26.09 ส่วนกลุ่มท่ีมีนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่านและช้ินงานไม่ผ่านคือกลุ่มท่ี 1  
จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.78  
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ตารางที่ 4.4  คะแนนระหว่างเรียนจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมและคะแนนช้ินงานหลงัใชชุ้ดกิจกรรม 
 

ล าดับ 
คะแนนระหว่างเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรม 
รวม 50 คะแนน 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

คะแนนช้ินงาน 
หลังใช้ชุดกิจกรรม 
รวม 10 คะแนน 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

1 37 74 8 80 
2 40 80 8 80 
3 40 80 7 70 
4 38 76 7 70 
5 36 72 6 60 
6 36 72 6 60 
7 36 72 7 70 
8 41 82 9 90 
9 40 80 10 100 
10 39 78 7 70 
11 38 76 8 80 
12 38 76 7 70 
13 42 84 7 70 
14 45 90 8 80 
15 43 86 9 90 
16 43 86 10 100 
17 39 78 9 90 
18 39 78 8 80 
19 37 74 10 100 
20 34 68 6 60 
21 40 80 7 70 
22 39 78 10 100 
23 36 72 7 70 

รวม 896  181  

เฉลีย่  77.91  78.70 

DPU



50 

 จากตารางท่ี 4.4  คะแนนระหว่างเรียนจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมและคะแนน
ช้ินงานหลงัใชชุ้ดกิจกรรม พบว่า  
 ผลคะแนนระหว่างเรียนจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมมีคะแนนรวม 896 คะแนน 
คะแนนเฉล่ีย 77.91 และคะแนนช้ินงานหลงัใชชุ้ดกิจกรรมมีคะแนนรวม 181 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 
78.70 
 
ตารางที่ 4.5  ผลคะแนนการสงัเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
จ านวน 23 คน 
 

ล าดบั 
รายการประเมนิ 

รวมคะแนน 
15 คะแนน 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ชุดที่ 1 
(5 คะแนน) 

ชุดที่ 2 
(5 คะแนน) 

ชุดที่ 4 
(5 คะแนน) 

1 2 3 2 7 46.66 
2 4 4 4 12 80 
3 5 3 4 13 86.66 
4 3 3 3 9 60 
5 3 4 4 11 73.33 
6 2 3 3 8 53.33 
7 3 4 3 10 66.66 
8 4 4 3 11 73.33 
9 5 4 4 13 86.66 
10 3 4 3 10 66.66 
11 5 3 3 11 73.33 
12 5 4 5 14 93.33 
13 5 3 4 12 80 
14 4 3 3 10 66.66 
15 3 4 3 10 66.66 
16 4 3 5 12 80 
17 3 3 3 9 60 
18 2 4 4 10 66.66 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

ล าดบั 
รายการประเมนิ 

รวมคะแนน 
15 คะแนน 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ชุดที่ 1 
(5 คะแนน) 

ชุดที่ 2 
(5 คะแนน) 

ชุดที่ 4 
(5 คะแนน) 

19 5 3 4 12 80 
20 3 2 3 8 53.33 
21 5 4 4 13 86.66 
22 4 3 4 11 73.33 
23 2 3 3 8 53.33 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พฤติกรรมเป็นรายบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงสุด  
14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และต ่าสุด 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.66  
 นักเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลท่ีมีคะแนนอยู่ระหว่าง 8-11 คะแนน  
มีจ  านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 65.22 และนกัเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลท่ีมีคะแนน
อยูร่ะหว่าง 12-14 คะแนน มีจ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 
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ตารางที่ 4.6 พฤติกรรมเป็นกลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

ล าดบั 
รายการประเมนิ 

รวม 
10 คะแนน 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ชุดที่ 3 
(5คะแนน) 

ชุดที่ 5 
(5คะแนน) 

1 4 4 8 80 
2 3 3 6 60 
3 3 3 6 60 
4 4 5 9 90 
5 4 5 9 90 
6 5 3 8 80 
7 2 4 6 60 
8 3 3 6 60 
9 4 5 9 90 
10 4 5 9 90 
11 4 5 9 90 
12 5 3 8 80 
13 3 3 6 60 
14 5 3 8 80 
15 4 4 8 80 
16 2 4 6 60 
17 2 4 6 60 
18 5 3 8 80 
19 5 3 8 80 
20 2 4 6 60 
21 2 4 6 60 
22 4 4 8 80 
23 4 4 8 80 
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 จากตารางท่ี 4.6 พฤติกรรมเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงสุด 9 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 และต ่าสุด 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60  
 นักเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมเป็นกลุ่มท่ีมีคะแนน 6 คะแนน มีจ  านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.13 นกัเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมเป็นกลุ่มท่ีมีคะแนน 8 คะแนน มีจ  านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.13 และ นกัเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรมเป็นกลุ่มท่ีมีคะแนน 9 คะแนน มีจ  านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 
 
ตารางที่ 4.7  ผลจากคะแนนการสงัเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม และคะแนนช้ินงานของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศัน์ศิลป์ 

 
ล าดับ คะแนนพฤติกรรม 

เป็นรายบุคคล 
คะแนนพฤติกรรม 

เป็นกลุ่ม 
คะแนนช้ินงาน 

หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
 

คะแนน 
15 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เกณฑ์ 
ร้อยละ 

80 

คะแนน 
10 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เกณฑ์ 
ร้อยละ 

80 

คะแนน 
10 

 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เกณฑ์ 
ร้อยละ 

80 
1 7 46.66 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน 
2 12 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน 
3 13 86.66 ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 7 70 ไม่ผ่าน 
4 9 60 ไม่ผ่าน 9 90 ผ่าน 7 70 ไม่ผ่าน 
5 11 73.33 ไม่ผ่าน 9 90 ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 
6 8 53.33 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 
7 10 66.66 ไม่ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 7 70 ไม่ผ่าน 
8 11 73.33 ไม่ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 9 90 ผ่าน 
9 13 86.66 ผ่าน 9 90 ผ่าน 10 100 ผ่าน 
10 10 66.66 ไม่ผ่าน 9 90 ผ่าน 7 70 ไม่ผ่าน 
11 11 73.33 ไม่ผ่าน 9 90 ผ่าน 8 80 ผ่าน 
12 14 93.33 ผ่าน 8 80 ผ่าน 7 70 ไม่ผ่าน 
13 12 80 ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 7 70 ไม่ผ่าน 
14 10 66.66 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน 
15 10 66.66 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน 9 90 ผ่าน 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 
ล าดับ คะแนนพฤติกรรม 

เป็นรายบุคคล 
คะแนนพฤติกรรม 

เป็นกลุ่ม 
คะแนนช้ินงาน 

หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
 

คะแนน 
15 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เกณฑ์ 
ร้อยละ 

80 

คะแนน 
10 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เกณฑ์ 
ร้อยละ 

80 

คะแนน 
10 

 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เกณฑ์ 
ร้อยละ 

80 
15 10 66.66 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน 9 90 ผ่าน 
16 12 80 ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 10 100 ผ่าน 
17 9 60 ไม่ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 9 90 ผ่าน 
18 10 66.66 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน 
19 12 80 ผ่าน 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน 
20 8 53.33 ไม่ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 
21 13 86.66 ผ่าน 6 60 ไม่ผ่าน 7 70 ไม่ผ่าน 
22 11 73.33 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน 10 100 ผ่าน 
23 8 53.33 ไม่ผ่าน 8 80 ผ่าน 70 70 ไม่ผ่าน 

 

 จากตารางท่ี 4.7  ผลจากคะแนนการสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม และ
คะแนนช้ินงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศัน์
ศิลป์ พบว่า นกัเรียนมีความ สามารถในการเรียนรู้ ซ่ึงแบ่งเป็น 7 กลุ่มดงัน้ี  
 กลุ่มท่ี 1  ผ่าน 3 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ดา้นพฤติกรรมเป็นกลุ่ม และ
ช้ินงาน มีจ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 
 กลุ่มท่ี 2  ผา่น2 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมเป็นกลุ่ม และช้ินงาน มีจ  านวน 6 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 26.09 
 กลุ่มท่ี 3 ผา่น 2 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมเป็นรายบุคคล และช้ินงาน มีจ  านวน 1 คน คิด
เป็น ร้อยละ 4.35 
 กลุ่มท่ี 4  ผา่น2 ดา้น คือดา้นพฤติกรรมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม มีจ  านวน 1 คน คิด
เป็น ร้อยละ 4.35  
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 กลุ่มท่ี 5  ผา่น 1 ดา้น คือ ช้ินงาน มีจ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
 กลุ่มท่ี 6   ผา่น 1 ดา้น คือ ดา้นพฤติกรรมเป็นรายบุคคล มีจ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 
 กลุ่มท่ี 7   ผา่น 1 ดา้น คือ พฤติกรรมเป็นกลุ่ม มีจ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 
 กลุ่มท่ี 8   ไม่ผา่นทั้ง 3 ดา้น มีจ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 
 กลุ่มท่ีมีนักเรียนผ่านทั้ ง 3 ด้าน คือกลุ่มท่ี 1 ผ่านด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
พฤติกรรมเป็นกลุ่ม และช้ินงาน มีจ  านวนนกัเรียน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ส่วนกลุ่มท่ีมีนักเรียน
ไม่ผา่นทั้ง 3 ดา้นคือกลุ่มท่ี 8 มีจ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 
 
ตารางที่ 4.8  ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 
 

ข้อที ่
 

รายการประเมนิ  S.D. 
แปล 

ความหมาย 
ล าดบั 

ด้านกจิกรรมการเรียน 3.95    
1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  3.91 0.65 มาก 9 
2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตดัสินใจ 4.00 0.65 มาก 7 
3 กิจกรรมการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนกลา้คิดและกลา้ท า 4.00 0.73 มาก 7 
4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจในเน้ือหาง่าย

ข้ึน 
3.57 0.81 มาก 12 

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนักบั
ผูอ่ื้น 

4.09 0.89 มาก 4 

6 กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปล่ียน 
ความรู้ความคิด 

4.13 0.70 มาก 2 

ด้านบรรยากาศ 3.90    
7 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.17 0.80 มาก 1 
8 นกัเรียนมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 3.57 0.76 มาก 12 
9 นกัเรียนมคีวามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 3.52 0.76 มาก 14 
10 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท ากิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ 4.09 0.60 มาก 4 
11 นกัเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลาย 4.13 0.89 มาก 2 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 3.83    
12 จ าเน้ือหาไดม้าก 3.52 0.75 มาก 14 
13 ช่วยสร้างความรู้ ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้ 3.83 0.72 มาก 11 
14 เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง 3.87 0.73 มาก 10 
15 พฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 4.09 0.65 มาก 4 
 
 จากตารางท่ี 4.8 ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซ่ึมโดยภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.17 พิจารณาเป็น รายดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.95 
รองลงมาคือดา้น บรรยากาศ มีค่าเฉล่ีย 3.90 และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 3.83 
 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายดา้น มีผลสรุปดงัน้ี 
 ดา้นกิจกรรมการเรียน 
 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผูอ่ื้นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 4.09 
รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตดัสินใจ และกิจกรรมการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียน
กลา้คิดและกลา้ท า มีค่าเฉล่ีย 4.00 และกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหามีค่าเฉล่ีย 3.91 
 ดา้นบรรยากาศ 
 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 4.17 
รองลงมา คือ นักเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลายมีค่าเฉล่ีย 4.13 และเปิดโอกาสให้นักเรียนท า
กิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ มีค่าเฉล่ีย 4.09 
 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 พฒันาความคิดสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมาคือ เรียนรู้โดยการ 
ปฏิบติัจริงมีค่าเฉล่ีย 3.87 และช่วยสร้างความรู้ ความเขา้ใจดว้ยตนเองไดม้ีค่าเฉล่ีย 3.83 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการพฒันาชุดกิจกรรมรายวชิาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั    

1.  พฒันาชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนว 
คอนสตรัคติวิสซึม         
 2.  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนว 
คอนสตรัคติวิสซึม         
 3.  ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 
 
สมมตฐิานของการวจิยั         
 1.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาทศันศิลป์มีพฒันาการเรียนรู้ ตามแนวคิด 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม สูงข้ึนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมตามเกณฑร้์อยละ 80 ท่ีก  าหนดไว ้  
 2.  ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนว คอนสตรัคติวิสซึม มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2520 น.135) 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุมานัน จ  านวน 23 คน ซ่ึง
ไดม้า จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   
 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในงานวจิยั 
 1.  แผนการเรียนรู้จ  านวน 5 แผน 
 2.  ชุดกิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซ่ึม5 ชุดประกอบดว้ย 
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 2.1  จงัหวะสร้างสรรค ์
2.2  ส่ือศิลป์ 
2.3  สาดเสน้เล่นสี  
2.4  สีสนัและวรรณะ 
2.5  จินตศิลป์ 

 3.  แบบประเมินผลงานสร้างสรรค ์
 4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรม 
รายวิชาทศันศิลป์ 
 5.  แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

5.1  แบบสงัเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
5.2  แบบสงัเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 1.  ผูส้อนจดัเตรียมชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์และแผนการสอน จ  านวน 5 ชุด ชุดละ 
1  ชัว่โมง30 นาที คือ 1) จงัหวะสร้างสรรค์  2) ส่ือศิลป์ 3) สาดเส้นเล่นสี 4) สีสันและวรรณะ 5) 
จินต-ศิลป์ และสุดท้ายการสร้างช้ินงาน รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง โดยให้ท าทีละชุดและสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ ชุดกิจกรรมในหอ้งเรียน 
 2.  ผูส้อนไดช้ี้แจงถึงวิธีการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ตามแนวคอน
สตรัคติวิสซ่ึม โดยมีผูส้อนเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าและสงัเกตพฤติกรรมทุกๆกิจกรรม 
 3.  ผูส้อนจดัการเรียนรู้ให้กบันักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5  
จ านวน23 คน ตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยผูส้อนจริง รวมเป็นจ านวน 9ชัว่โมง 
 4.  แต่ละกิจกรรมผูส้อนไดใ้ชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซ่ึม 
และรวบรวมคะแนนของแต่ละชุดกิจกรรม คะแนนพฤติกรรมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ส าหรับ
การประเมินผล  
 5.  เม่ือเรียนรู้ครบทั้งหมดแลว้ ให้นักเรียนแต่ละคนสร้างช้ินงานของตนเอง โดยใช้
ความรู้ ทั้งหมดท่ีเรียนจากชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุดและประเมินผล 
 6.  น าคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มลู สรุป และอภิปรายผล 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  น าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้  เช่นร้อยละ   ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) 
 2.  แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มลู 
 3.  ประมวลผลและอภิปรายผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา 
 
5.1  สรุปผลการวจิยั 

5.1.1  ผลการพฒันาการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 
พบว่า นกัเรียนมีความสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ผลงานของนกัเรียนกิจกรรมไม่ผา่น / ช้ินงานไม่ผา่น จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.78 

กลุ่มท่ี 2 ผลงานของนกัเรียนกิจกรรมไม่ผา่น / ช้ินงานผา่น จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.09 

กลุ่มท่ี 3 ผลงานของนกัเรียนกิจกรรมผา่น / ช้ินงานไม่ผา่น จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.04 

กลุ่มท่ี 4  ผลงานของนักเรียนกิจกรรมผ่าน / ช้ินงานผ่าน จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.09 

กลุ่มท่ีมีนักเรียนผ่านทั้งกิจกรรมและช้ินงาน คือ กลุ่มท่ี 4 มีจ  านวนนักเรียน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.09 ส่วนกลุ่มท่ีมีนกัเรียนกิจกรรมไม่ผา่นและช้ินงานไม่ผา่นคือกลุ่มท่ี 1 จ านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 34.78  

5.1.2  ชุดกิจกรรมรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนว คอนสตรัคติวิสซึม  
มีประสิทธิภาพ 77.91/78.70 สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้75/75 

5.1.3  ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมรายวชิาทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมโดยภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 พิจารณาเป็นราย
ดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมาคือดา้น 
บรรยากาศ มีค่าเฉล่ีย 3.90 และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 3.83 
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5.2  อภิปรายผล 

5.2.1  ผลการพฒันาการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม 
พบว่า นกัเรียนมีความสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่าน / ช้ินงานไม่ผ่าน จ  านวน 8 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 34.78 

กลุ่มท่ี 2  ผลงานของนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่าน / ช้ินงานผ่าน จ  านวน 6 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.09 

กลุ่มท่ี 3 ผลงานของนักเรียนกิจกรรมผ่าน / ช้ินงานไม่ผ่าน จ  านวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 13.04 

กลุ่มท่ี 4  ผลงานของนักเรียนกิจกรรมผ่าน / ช้ินงานผ่าน จ  านวน 6 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.09 

สรุปว่า กลุ่มท่ีมีนักเรียนผ่านทั้งกิจกรรมและช้ินงาน คือ กลุ่มท่ี 4 มีจ  านวนนักเรียน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 เน่ืองจากนักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมและคะแนน
ช้ินงานหลงัจากเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมผา่นเกณฑท่ี์ก  าหนดไวร้้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วนและส่วนกลุ่มท่ี
มีนักเรียนกิจกรรมไม่ผ่านและช้ินงานไม่ผ่านคือกลุ่มท่ี 1 จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.78 
เน่ืองจากนกัเรียนมีคะแนนระหว่างเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมและคะแนนช้ินงานหลงัจากเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมไม่
ผ่านเกณฑท่ี์ก  าหนดไวร้้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน 

จะเห็นไดว้่า ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สอดคลอ้งกบั 
กู๊ด  (Good. 1973 , p. 306)  ไดก้ล่าวถึงชุดกิจกรรมว่าสอนทุกอยา่งท่ีจดัไวเ้ฉพาะมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการสอนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนเน้ือหาขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดมี้การก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียน
ไวอ้ยา่งชดัเจนชุดกิจกรรมน้ีครูเป็นผูจ้ดัใหน้กัเรียนแต่ละคนไดศึ้กษาและฝึกฝนดว้ยตนเองโดยครู
เป็นผูค้อยแนะน าเท่านั้นตรงกบัแนวคิดของดวน  (Duann. 1973 , p. 169)  ว่า การเรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมเป็นการเรียนรายบุคคล  (Individualizedinstruction)  เป็นอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนไดส้ัมฤทธ์ิผลทางการเรียนตามเป้าหมายผูเ้รียนจะเรียนตามอตัราความสามารถและความ
ตอ้งการของตนและสอดคลอ้งกบัแคปเพลอร์และแคปเพลอร์  (Kapfer ; &Kapfer.  1972 , p. 3-10) 
กิลส์ (Grlies 1975)ชุดการเรียนรู้ช่วยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์จากกิจกรรมและส่ือ
การเรียนการสอนต่างๆ ท่ีครูจัดไวใ้ห้ เป็นการสนองความต้องการของนักเรียนท าให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากข้ึน  ฮุลเลย ์(Hulley Joan C. 1998 , p. Abstract, 
อา้งถึงใน หทยัรัตน์ อนัดี 2544 , น. 64)  และ ณภทัรพุทธสรณ์ (2551 , น. 21) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม
คือชุดการเรียนการสอนท่ีครูสร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้โดยอาศยักระบวนการจดั

DPU



61 

กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆมีลกัษณะเป็นชุดโดยผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตวัเองมีครูเป็นท่ี
ปรึกษาให้ค  าแนะน าในแต่ละชุดประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบทดสอบท่ีน าหลักการทางจิตวิทยามาใช้ประกอบเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

5.2.2  ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนว คอนสตรัคติวิสซ่ึม มี
ประสิทธิภาพ 77.91/78.70 สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้E1/E2 = 75/75  

คะแนนช้ินงานของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ตามแนว
คอนสตรัคติวิสซ่ึม ผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 80 ตามท่ีก  าหนดไวพ้บว่ามีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์จ  านวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 และนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 11  คน  คิดเป็นร้อยละ 47.82 

ล าดบัท่ี 5, 6, และ 20 ไม่ผ่านเกณฑ์ มีคะแนนอยู่ท่ี 6 คะแนน เพราะมีคะแนนต ่าเร่ือง
ความแปลกใหม่ ความโดดเด่น และการน าเสนอ 

ล าดบัท่ี 3,4,7,12,13,21 และ 23 ไม่ผา่นเกณฑ ์มีคะแนนอยูท่ี่ 7 คะแนน เพราะมีคะแนน
ต ่า เร่ืองความโดดเด่น และการน าเสนอ 

จะเห็นไดว้่า ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซ่ึม สอดคลอ้งกบั 

เพียเจตแ์ละวีกอทสกี (Jean Piaget and Vygotsky,2555) ท่ีกล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซ่ึม เช่ือว่า 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้าง มากกว่าการรับรู้ ดงันั้น เป้าหมายของการสอนทฤษฎีน้ี สนบัสนุน
กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ มากกว่าการรับรู้จึงสนบัสนุนกระบวนการหรือกลไกการสร้างความรู้
ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล   ศาสตราจารย์ ซีมัวร์   เพเพอร์ท  (Seymour Papert)   
และคณะวิจัยแห่ง M.I.T. กล่าวว่าทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัค ติวิสซึม (Constructivism)  มี
สาระส าคญัท่ีว่า ความรู้ไม่ไดม้าจากการสอนของครูหรือผูส้อนเพียงอยา่งเดียว แต่ความรู้จะเกิดข้ึน
และสร้างข้ึนโดยผูเ้รียนเอง การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ ก็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดล้งมือกระท าดว้ยตนเอง 
(Learning by doing) และวิไลวรรณวิภาจกัษณะกุล (2549 , น. 155) กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรคค์วามรู้(Constructivisim theory) มีความเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการ
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้โดยมีครูเป็นผูเ้อ้ืออ  านวยความสะดวกช่วยใหผู้เ้รียนจะตอ้งใชก้ระบวนการ
ทางสติปัญญาในการปรับโครงสร้างความรู้ใหม่และความรู้เก่ากบัโครงสร้างทางสติปัญญาของตน 
และช่วยใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเองโดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้งัเกตไดส้ ารวจจนพบ
ปัญหาเพ่ือช่วยให้ผูเ้ รียนได้สร้างความรู้ความคิดท่ียงัไม่สมบูรณ์ให้เกิดความสมบูรณ์ข้ึน  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจนัทร์จิรา รัตนไพบูลย ์(2549, น. 108) ศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการจดัค่าย
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 ผลการประเมินพบว่า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มประสิทธิภาพเท่ากบั 80/80 และพนารัตน์  ศรีปัญญากร (2553, น.
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2) ศึกษาเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนรู้ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
พบว่า ชุดการเรียนรู้มีประสิธิภาพ 81.33/86.11  

5.2.3  ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 
ตามแนวคอนสตรัคติวิสซ่ึมโดยภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 พิจารณาเป็น  
รายดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมาคือดา้น 
บรรยากาศ มีค่าเฉล่ีย 3.90 และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 3.83 

จะเห็นไดว้่า ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สอดคลอ้งกบั
ปราณี  หีบแกว้ (2554 , น. บทคดัย่อ) เร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า  นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ืองแรงและการ
เคล่ือนท่ี  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  อยู่ระดบัมาก  ศศิธร  มงคลทอง (2548 , น. บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง
การพฒันาชุดกิจกรรมเร่ืองน ้ าเพ่ือชีวิต  ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี  3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเทพสตรี  ต  าบลชุบศร  อ  าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมอยูใ่นระดบัมากเจษฎาภรณ์สายถ่ิน (2555, น.บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาเร่ืองผลการใชชุ้ดกิจกรรม
การสอนความรู้ความตระหนักและทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์พบว่าเมื่อหลงัเรียน ส้ินสุดนักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 และพงศศ์ิริ  อ่อนค า (2555, น.บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการพฒันาชุด
การสอนแบบศนูยก์ารเรียนเร่ืองภาพพิมพแ์กะไมสี้น ้ า ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เร่ืองภาพพิมพ์แกะไม้สีน ้ า   
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4.82 
 
 ข้อค้นพบในการวจิยัคร้ังนี ้พบว่า  

1.  นกัเรียนท่ีปฏิบติังานระหว่างการใชชุ้ดกิจกรรม รายวิชาทศันศิลป์  ตามแนวคอนสตรัค
ติวิสซึม คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ และช้ินงานหลงัจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีความ
ขดัแยง้กนัเน่ืองจาก ผลจากคะแนนพฤติกรรมเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม  และคะแนนช้ินงานของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรู้ แบ่งเป็น 7 กลุ่มแต่ละกลุ่ม
มีคะแนนดา้นพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ดา้นพฤติกรรมเป็นกลุ่ม และช้ินงาน แตกต่างกนั ดงัไดก้ล่าว
ไวใ้นบทท่ี 4 ผลการศึกษาและจะเห็นไดว้่ามีกลุ่มนักเรียนท่ีผ่านทั้ง 3 ดา้น คือผ่านดา้นพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล พฤติกรรมเป็นกลุ่ม และช้ินงาน มีจ  านวนนักเรียน 3 คน ส่วนกลุ่มท่ีมีนักเรียน ไม่
ผา่นทั้ง 3 ดา้นมีจ  านวน 2 คน จากจ านวน 23 คน 
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ส าหรับการสงัเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มจะเห็นไดว้่ามีผลของคะแนน ท่ี
แตกต่างกนั เพราะคะแนนพฤติกรรมเป็นกลุ่มมากกว่าคะแนนรายบุคคล 
 2.  ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซ่ึม สามารถสนบัสนุนการเรียนรู้
ของนกัเรียนในการเรียนวิชามทศันศิลป์ เน่ืองจากนกัเรียนมีการปฏิบติังานจริงทั้งรายบุคคลและเป็น
กลุ่ม ซ่ึงจะเห็นความสามารถและความถนัดของนักเรียนแต่ละอย่างชัดเจน โดยสังเกตได้จาก
คะแนนพฤติกรรมของนกัเรียนคะแนนระหว่างเรียนจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม และคะแนน
ช้ินงานหลงัจากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 4  
 3.  ชุดกิจกรรมรายวิชาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม สามารถเป็นตวัช่วยส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู้ให้เร้าความสนใจนักเรียนไดม้ากกว่าการสอนแบบปกติ เน่ืองจากนักเรียน
สามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจในวิธีของตนเองและตามศกัยภาพของตนเอง ท าให้นักเรียนเขา้ถึง
บทเรียนและเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อีกทั้งช่วยส่งเสริมความคิดและ
จินตนาการใหก้บันกัเรียนไดม้ากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ เป็นแนวทางในการจดัการเรียน
การสอนแบบใหม่ในรายวิชาทศันศิลป์ไดร้วมไปถึงวิชาอ่ืนไดเ้ช่นกนั 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะจากขอ้คน้พบ 
1.  นกัเรียนท่ีประสบผลส าเร็จส่วนใหญ่ในงานวิจยั พบว่า เป็นลกัษณะการท างานแบบ

กลุ่ม เน่ืองจากมีการร่วมกนัคิดสร้างสรรคผ์ลงาน และมีการแบ่งปันความคิดซ่ึงกนัและกนั ส าหรับ
นักเรียน ชั้นประถม งานกลุ่มจะท าให้นักเรียนสามารถพฒันาตนเองจากการช่วยเหลือจากเพ่ือน 
หรือการแนะ น าเพื่อนในส่ิงท่ีตนเองถนดั แลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ซ่ึงกนัและกนั ส่ิงท่ี
จะช่วยในการ ส่งเสริมนกัเรียนประสบความส าเร็จนั้นคือ ควรมีงานท่ีช่วยสนบัสนุนการท างานเป็น
กลุ่มให้นักเรียน ไดแ้ลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ ความรู้และความถนัดของแต่ละคนเพื่อ
ช่วยกนัสร้างสรรค ์ผลงานข้ึนมา 

2.  ผลการสร้างสรรคผ์ลงานหรือปฏิบติังานดว้ยตนเอง เมื่อเกณฑอ์ยูท่ี่ระดบั 80 พบว่า มี 
นกัเรียนท่ีผา่นเกณฑจ์ านวน 12 คน จากจ านวน 23 คน เพราะนกัเรียนตอ้งใชค้วามคิด ประสบการณ์ 
ความรู้และความถนัด ของตนเองเพ่ือน ามาสร้างสรรค์ผลงาน ส่ิงท่ีจะช่วยในการพัฒนาการ
ปฏิบติังาน ของนกัเรียนใหป้ระสบความส าเร็จนั้นคือ อาจมีการลดเกณฑ์การประเมินผลให้อยู่ใน
ระดบัท่ี 70 จะพบว่า จะมีนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑจ์ านวน 20 คน จากจ านวน 23 คน มีเพียง 3 คน ท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์ การประเมิน เพราะนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษา จึงไม่ต้องใช้
เกณฑท่ี์สูงเพื่อการ ประเมินผลงาน 
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5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
1.  ผูส้อนตอ้งเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนในหอ้งเรียนใหพ้ร้อมและสมบูรณ์ 
2.  การเตรียมชุดกิจกรรม และอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละชุดกิจกรรม ควรเตรียมล่วงหนา้

ประมาณ 1-2 วนั ควรตรวจว่ามีปัญหาหรือไม่ ถา้มีตอ้งรีบแกไ้ขก่อนท่ีน าไปใช ้ 
3.  ผูส้ร้างชุดกิจกรรมจะต้องศึกษาเร่ืองโปรแกรมท่ีจะใช้ส าหรับการสร้างและ

องคป์ระกอบต่างๆท่ีใชร้วมไปถึงการพิมพรู์ปเล่มในแบบฉบบัท่ีสมบูรณ์ 
4.  การใชชุ้ดกิจกรรมผูส้อนควรศึกษาในแต่ละชุดกิจกรรม ทั้งเร่ืองของกิจกรรม เน้ือหา

ในกิจกรรม และการปฏิบติังานใหล้ะเอียดและเขา้ใจ เพื่อน าไปสอนได ้อยา่งถกูตอ้งตามจุดประสงค์
ของชุดกิจกรรม 

5.  ควรค านึงถึงระยะเวลาในการสอนและการปฏิบติังาน เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ดา้น
ทกัษะปฏิบติั 

6.  ควรเลือกภาพประกอบท่ีใชส้อนนักเรียนให้มีความสอดคลอ้งกับเน้ือหา และมี 
รูปภาพประกอบในการเรียนการสอนทุกคร้ัง เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจของนกัเรียน 

5.3.3  ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบงานวิจยักบัการพฒันาทกัษะดา้นศิลปะในรูปแบบ อ่ืนๆ 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  เช่น การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ การพฒันาทกัษะการระบายสี 
การพฒันาทกัษะการวาดภาพ เป็นตน้ 

2.  ควรมีการศึกษาการส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีพรสวรรค์ในดา้นศิลปะให้มีทกัษะเพ่ิมมาก
ข้ึน เป็นกรณีศึกษา 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

ตวัอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1   จงัหวะสร้างสรรค์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหมอืนต่างสร้างสรรค์           เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี

กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ   วชิาทัศนศิลป์                 รหัสวชิา ศ15101 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 1         ปีการศึกษา 2558 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ศ 1.1  สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์  
วิเคราะห์  วิพากษว์ิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก   
ความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ  ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ตัวช้ีวัด 

 ศ 1.1 ป.5/1        บรรยายเกี่ยวกบัจงัหวะต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในส่ิงแวดลอ้มและ    
                                  งานทศันศิลป์ 

 

ค าช้ีแจง 
 กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมพฒันาเร่ือง การวางต าแหน่ง จงัหวะ สี รูปร่างรูปทรง ระยะภาพ โดยการ 
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตวันกัเรียนเอง ใหผ้ลงานศิลปะน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ 

 นกัเรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ไดโ้ดยการค านึงถึง ต  าแหน่ง จงัหวะ สี ไดอ้ยา่ง สวยงาม 

 
สาระส าคญั 

 จงัหวะที่มองเห็นไดค้ือ ต าแหน่งของเส้น สี รูปร่างรูปทรง ที่ปรากฏใหเ้ป็นระยะที่มีความ สม ่าเสมอ 
หรือเป็นระยะที่ก  าหนดไวต้ามอารมณ์และความรู้สึกของผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน 

 
เวลา 
 1 ชัว่โมง 30 นาที 

 
อุปกรณ์ 

1. กระดาษส าหรับวาดภาพ 

2. สี 

3. อุปกรณ์วาดภาพ ไดแ้ก่ ดินสอ ยางลบ เป็นตน้ 
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การด าเนินกิจกรรม           

 ขั้นเข้าสู่กิจกรรม 

1. ครูยกตวัอยา่งภาพตน้ไม ้เช่น ตน้ไม ้ที่มีต  าแหน่งของใบไมอ้ยา่งสวยงาม 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาในเร่ืองของ ต าแหน่ง จงัหวะ ในงานทศันศิลป์  

ขั้นด าเนินกิจกรรม 

3. ครูใหน้กัเรียนเลือกมุมที่ตนเองชอบเพื่อเลือกตน้ไมส้ าหรับวาดภาพที่แสดงต าแหน่ง จงัหวะ  

4. ครูใหน้กัเรียนวาดภาพที่ตนเองรู้และเขา้ใจโดยใชเ้วลา 45 นาท ี

5. เม่ือนกัเรียนวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแลว้ ครูใหน้กัเรียนมารวมกนัที่จุดใดจุดหน่ึง และใหน้ า ภาพ

ของตนเองมาวางไวด้า้นหนา้ 

6. ครูเลือกผลงานของนกัเรียนที่มีองคป์ระกอบครบถว้นมากที่สุด มาใหน้กัเรียนทุกคนดู และ เรียก

นกัเรียนบางคนบอกถึงจุดเด่นของงานที่ครูเลือกมา 

7. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของภาพท่ีเลือกข้ึน 

ข้ันสรุป 

8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองของ ต าแหน่ง จงัหวะทั้งท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติและงาน ทศันศิลป์ 

เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้มุมมองเปรียบเทียบระหว่างธรรมชาติกบังานทศันศิลป์ สามารถน าการวาง

ต าแหน่ง จงัหวะ ในงานทศันศิลป์ 

การประเมินผล      
วิธีการ            

1. การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล      
 2. ผลงานสร้างสรรคท์างศิลปะของนกัเรียน      
เคร่ืองมือ          
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล        
2. แบบประเมินผลงานสร้างสรรคท์างศิลปะของนกัเรียน 
 
เกณฑ์          
 การตรวจผลงาน ใชเ้กณฑใ์หค้ะแนนดา้น คือ ความคิดสร้างสรรค ์เทคนิคการใชสี้ ตรงตาม
เน้ือหาและหวัขอ้ท่ีก  าหนด ความสะอาดของผลงาน ตามใบประเมินผลงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   ส่ือศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดองค์ประกอบและ                เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง      30 นาที 
                             การส่ือความหมายในงานทัศนศิลป์   
กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ    วิชาทัศนศิลป์         รหัสวิชา ศ15101 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5      ภาคเรียนที่ 1             ปีการศึกษา 2558 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ศ 1.1            สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ วิเคราะห์         

 วิพากษว์ิจารณ์ คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ   
อยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

ตัวช้ีวัด 

  ศ 1.1 ป.5/6   ระบุปัญหาในการจดัองคป์ระกอบศิลป์และการส่ือความหมายในงานทศันศิลป์  
 ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงผลงานใหดี้ข้ึน 

ค าช้ีแจง 
 กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมพฒันาเร่ือง การจดัองคป์ระกอบภาพ ภาพส่ือความหมาย และการสร้างสรรค ์
ผลงานในรูปแบบท่ีแตกต่างจากเดิม 
 
วัตถุประสงค์ 

 นกัเรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะไดโ้ดยการจดัองคป์ระกอบและสามารถส่ือความหมายของ 
ภาพไดอ้ยา่งเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีตอ้งการส่ือ 
 
สาระส าคญั 

 ในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ นกัเรียนควรค านึงถึงการจดัองคป์ระกอบภาพ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญั ใน
การสร้างสรรคผ์ลงานแต่ละช้ิน อาจพบปัญหาท่ีควรหาสาเหตุแลว้แกไ้ข เพื่อใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์ 

 
เวลา 
 1 ชัว่โมง 30 นาที 

 
อุปกรณ์ 

1. คอมพิวเตอร์ 

2. รูปภาพตวัอยา่ง 

3. Facebook Group 
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การด าเนินกิจกรรม          

 ข้ันเข้าสู่กิจกรรม 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาในเร่ืองของ องคป์ระกอบภาพ การสร้างสรรคผ์ลงานโดยใช ้

เทคนิคอื่นๆ นอกเหนือจากการวาดภาพโดยใชดิ้นสอ หรือการระบายสีนอกเหนือจากสี การส่ือ

ความหมายของภาพใหต้รงตามหวัขอ้ที่เราตอ้งการส่ือ  

ขั้นด าเนินกิจกรรม 

2. ใหน้กัเรียนเขา้หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง ในหวัขอ้ My 

Valentine โดยค านึงถึง องคป์ระกอบของภาพ เทคนิคและการส่ือความหมาย โดยการสร้างสรรค์

ผลงานผ่านโปรแกรม Paint ในคอมพิวเตอร์ 

3. เม่ือนกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานเสร็จ ใหน้กัเรียนบนัทึกรูปภาพและโพสผลงานลงบน Facebook 

Group ท่ีก  าหนด พร้อมทั้งอธิบายผลงานของตนเอง 

ข้ันสรุป 

4. ครูเลือกรูปภาพที่เหมาะสมและครบทั้ง การจดัองค์ประกอบภาพ การส่ือความหมาย ใหน้กัเรียน ได้

ชมตวัอยา่งของการสร้างสรรคผ์ลงานใหน่้าสนใจ 

5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองของ การจดัองคป์ระกอบภาพ การใชเ้ทคนิคอื่นในการสร้างสรรค ์

ผลงาน และการส่ือความหมายของภาพ ใหน้กัเรียนไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการจัดองคป์ระกอบ 

ภาพ เทคนิคการใช ้และการส่ือความหมายของภาพ 

การประเมินผล         
 วิธีการ         
 1. การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล      
 2. ผลงานสร้างสรรคท์างศิลปะของนกัเรียน     
เคร่ืองมือ           

1. แบบสังเกตพฤติกรรม       
 2. แบบประเมินผลงานสร้างสรรคท์างศิลปะ 
 
เกณฑ์          
 การตรวจผลงาน ใชเ้กณฑใ์หค้ะแนนดา้น คือ ความคิดสร้างสรรค ์เทคนิคการใชสี้ ตรงตาม
เน้ือหาและหวัขอ้ท่ีก  าหนด ความสะอาดของผลงาน ตามใบประเมินผลงาน 
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ภาคผนวก ข 
ตวัอย่าง ชุดกจิกรรม 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมนิผลงานสร้างสรรค์ 
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แบบประเมินผลงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
 
 

 
 
 

ล าดับที่ 

รายการประเมิน  
รวม 
10 

คะแนน 

สร้างสรรค์จาก
ส่ิงที่ก าหนดให้ 
(2 คะแนน) 

ความ 
แปลกใหม่  
(2 คะแนน) 

ผลงาน 
โดดเด่น 

(2 คะแนน) 

แก้ปัญหาได้ 
 

(2 คะแนน) 

รายละเอียด
น่าสนใจ 
(2 คะแนน) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
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ภาคผนวก ง 

แบบสังเกตพฤตกิรรม 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคลนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 
เลขที ่

รายการ  
 

สรุปผลการประเมนิ 
(5 คะแนน) 

 
ความร่วมมอืใน 
การท ากจิกรรม 

(2 คะแนน) 

 
กล้าแสดง 

ความสามารถ 
(2 คะแนน) 

เข้าร่วมกจิกรรมด้วย 
ความสนุกสนาน 
เพลดิเพลนิ 
(1 คะแนน) 

 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการร่วมกจิกรรมกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

 
ค าช้ีแจง   ผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียนโดยท าเคร่ืองหมายถูกลงในช่อง 

 

 

พฤตกิรรมที่ต้องประเมิน 
ดีมาก 

4 
ดี 
3 

พอใช้ 
2 

ควรปรับปรุง 
1 

1. มีการร่วมกนัวางแผนงการปฏิบัตงิาน     

2. มีความรับผดิชอบภายในกลุ่ม     

3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัตงิาน     

4. ยอมรับฟังความคดิเห็นซ่ึงกันและกนั     

5. ร่วมกันแก้ปัญหา     

รวม     

รวม  
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจที่มต่ีอ ชุดกจิกรรมรายวชิาทศันศิลป์ ตามแนวคอนสตรัคตวิสิซ่ึม 
 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

ค าช้ีแจง ให้ท าเคร่ืองหมาย    ให้ตรงกบัความคดิเหน็ของนักเรียน 
  ระดับ  5  หมายถึง นักเรียนพงึพอใจมากที่สุด 
  ระดับ  4  หมายถึง นักเรียนพงึพอใจมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง นักเรียนพงึพอใจปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง นักเรียนพงึพอใจน้อย 
  ระดับ  1  หมายถึง นักเรียนพงึพอใจน้อยที่สุด 
ขอ้ที่ รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านกิจกรรมการเรียน      

1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา       
2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตดัสินใจ      
3 กิจกรรมการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนกลา้คิดและกลา้ท า      
4 กิจกรรมการเรียนรู้ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจในเน้ือหาง่ายข้ึน      
5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนักบัผูอ้ื่น      
6 กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลี่ยน ความรู้

ความคิด 
     

ด้านบรรยากาศ      
7 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม      
8 นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม      
9 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้      

10 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท ากิจกรรมไดอ้ยา่งอิสระ      
11 นกัเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย      

ประโยชน์ที่ได้รับ      
12 จ าเน้ือหาไดน้าน      
13 ช่วยสร้างความรู้ ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้      
14 เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง      
15 พฒันาความคิดสร้างสรรค ์      

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................. 
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ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2556  

ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศป.บ.) สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
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ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ผูช่้วยหวัหนา้ส านกับริหารงานวิชาการและกิจการนกัเรียน 
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