
การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

ชุติมาพร  อินทรนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาศิลปศึกษา 

พฤษภาคม  2549 



ชุติมาพร   อินทรนอย. (2549). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาศิลปศึกษาของนักเรียน 
             ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน. ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
           (ศิลปศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลยั   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะ  
           กรรมการควบคุม : รองศาสตราจารยวรรณรัตน  ตั้งเจริญ , ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ 
           เย็นสบาย. 

 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือ       ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศลิปศึกษาของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  คอื  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2548  โรงเรียนวัดสุขใจ  สาํนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 34 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา ใชในการทดสอบการสรางสรรค
ผลงานศิลปะของนักเรียน กอนและหลังของการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  จํานวน  20 ชั่วโมง  สรางขั้นตอนตามแนวการสอน
แบบโครงงาน  
 วิเคราะหขอมูล  โดยใชคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาดัชนีความเที่ยงตรงของแบบ
ประเมินผลสมัฤทธิท์างการเรียนและการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคาสถิติ t – test 
Dependent  Samples 
 การศึกษาพบวา 
 ดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชา
ศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะ ดานความคิด
สรางสรรคและจินตนาการดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชา
ศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะดานความคิด
สรางสรรคและจินตนาการของนักเรียนดีขึ้น 
 ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะ ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณดีขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนดีขึ้น 
 ดานกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ  นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชา
ศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะ ดานกระบวนการ
สรางสรรคงานศิลปะดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดย
การจัดกิจกรรมแบบโครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะดานกระบวนการ
สรางสรรคงานศิลปะของนักเรียนดีขึ้น 



 ดานความสําเร็จของผลงาน  นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะ ดานความสําเร็จของผลงานดีขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะดานความสําเร็จของผลงานของนักเรียนดีขึ้น 
 พิจารณาโดยรวม  พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะ โดยรวมทั้ง 4 ดาน ดีขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรม
แบบโครงงานโดยรวมทั้ง 4 ดาน ของนักเรียนหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
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 The purposes of this research are to study of student of  pratomsuksa  IV 

students’ achievement of Art Learning with  Protect  Work  Activities. 

 The subjects in this research are student, grade 4 in semester 2, academic 2005 

at Wat Suk Jai, Klongsamwa, and Bangkok of 34 peoples. 

 The instrument of this research consists of: 

 Educational arts accomplishment evaluation form is for testing the creative arts of 

students, in both pre-post Protect  Work  Activities. 

 Project learning administration plan are 20 hours, creating by project program 

procedure. 

 Data analysis is by average, standard deviation, accurate index of educational 

accomplishment form and educational comparison and differential comparison on 

statistics t – test dependent Samples. 

 The study has found that: 

 On imagine and creative, the experimental group student has studied arts with 

Protect  Work  Activities.There is arts learning capacity on creative and imagine better as 

significantly statistics on .05 level.  That shows that arts educational in creative and 

imagine are better. 

 On imagine and creative, the experimental group student has studied arts with 

Protect  Work  Activities. There is material selection better as significantly statistics on .05 

level.  That shows that material selection is better. 

 On creative arts process, the experimental group student has studied arts with 

Protect  Work  Activities. There is creative arts process as significantly statistics on .05 

level.  That shows that creative arts process is better 



 On result successful, the experimental group student has studied arts with 

Protect  Work  Activities. There is result successful better as significantly statistics on .05 

level.  That shows that result successful is better  

 The overall consideration is found that experimental group student has been 

received an educational arts with Protect  Work  Activities. There is ability to study 

educational arts  by 4 parts are better as significantly statistics on .05. That shows that 

the accomplishment of educational arts with Protect  Work  Activities. of all 4 parts by 

post-educational student is higher than pre-educational. 
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ประกาศคุณปูการ 
 
 ปริญญานิพนธน้ีสําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก      
รองศาสตราจารย วรรณรัตน  ตั้งเจรญิ  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ผูชวย
ศาสตราจารย อํานาจ  เย็นสบาย  กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ  ที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งใน
การใหคําปรึกษา  เสนอแนวความคิด และผลักดันการดําเนินงานวิจัย  ผูวิจัยขอขอบพระคณุ
อยางสูงไว ณ ที่น้ี 
 ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศิริและผูชวยศาสตราจารย นวลลออ 
ทินานนท กรรมการแตงตัง้เพ่ิมเติมในการสอบปริญญานิพนธ  ที่กรุณาใหคําชี้แนะแนวทาง
เพ่ือใหปริญญานิพนธฉบบัน้ีมีความสมบรูณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคณุคณาจารยโรงเรียนวัดสุขใจ สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการทําวิจัยและขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในป
การศึกษา 2548 โรงเรียนวัดสุขใจ  สาํนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร ทุกคนที่ให
ความรวมมือในการทําวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคณุ  รศ.ดร.ชุติมา  วรรณครีี  ที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการสอนแบบโครงงาน 
รวมทั้งขอขอบพระคุณผูเชีย่วชาญทุกทาน ไดแก อาจารยจักรพงษ  แพทยหลักฟา  อาจารย
ประพันธ  กิรัมย  และอาจารยประสารท  ยินดี  ที่ใหคําแนะนําในการสรางแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษาและแผนการจดัการเรียนรูแบบโครงงาน  
 ขอขอบพระคณุ  คุณศิริศศิธร  กัญโส  ที่ใหคําแนะนําและความชวยเหลือตลอดจน
อํานวยความสะดวกในการศึกษาดวยดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอฉลองและคุณแมทองคํา  อินทรนอย บิดามารดาผูใหกําเนิด 
พันตํารวจโทอุทัย  คุณปวณีา  และจาสบิเอกรังษี   เชาวนไว  คุณอมรรัตน อินทรนอย  ผูทีค่อย
สนับสนุนและใหกําลังใจดวยดีเสมอมาและขอบคุณ เพ่ือน  พ่ี นอง  วิชาเอกศิลปศึกษาทุกคนที่
ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจในการทาํวิจัยครั้งน้ีสําเร็จไปไดดวยดี 
 
 
 
                                                                               ชุติมาพร   อินทรนอย 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

บทที่               หนา 
1 บทนํา 

ภูมิหลัง……………………………………………………………………………………………...…………………………..       1                               
  ความมุงหมายของการวิจัย........................................................................................................................        4 
  ความสําคัญของการวิจัย..............................................................................................................................        5 
  ขอบเขตของการวิจัย.......................................................................................................................................       5 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย....................................................................................................................      5   
   ตัวแปรที่ศึกษา...........................................................................................................................................      5    
   นิยามศัพทเฉพาะ....................................................................................................................................      5 

 
2    เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ   

เอกสารเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ตามแนวพระ  
 ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พุทธศักราช  2542....................................................       8 
 เทคนิคการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั............................................       9 

บทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ............................    12 
 บทบาทของผูเรียนในการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
      เปนสําคัญ............................................................................................................................................     13     

 ลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต.ิ......     14 
เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนศิลปะ...........................................................................     14 
 หลักสูตรประถมศึกษากบัวชิาศิลปศึกษา.................... ..........................................................    14 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544...     15 
 ครูกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศลิปะ.....................................................................     18 
 ครูกับการพัฒนาศิลปะสําหรับเด็ก...............................................................................................    19 
 กิจกรรมศิลปะ.............................................................................................................................................     22 
 การสอนศิลปะในโรงเรียนประถม................................................................................................     24 
เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนโครงงาน..........................................................................................     26 
 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน....................................................................................    26
 โครงงานกับพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ................................    27 
 โครงงานกับหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  ...........................................    32 
 ความสําคัญของการสอนโครงงาน...............................................................................................    33 
 



สารบัญ (ตอ) 
 
บทที่                                                                                       หนา 
        2 (ตอ)        ประเภทของโครงงาน............................................................................................................................      34    

     เทคนิคการสอนโครงงาน..................................................................................................................      36 
 ลําดับขั้นตอนของการสอนโครงงาน.........................................................................................     38 

           การประเมินโครงงาน............................................................................................................................     38 
 ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบโครงงาน.....................................................................      39 
 บทบาทของครูผูสอนวิชาโครงงาน............................................................................................      40 

  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงงาน.........................................................................................      41 
         
      3 วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
  การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง..................................................................................     44
  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย........................................................................................................      44 
  การเก็บรวบรวมขอมูล...................................................................................................................................     53 
  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล................................................................................................     55 
  
 4   ผลการวิเคราะหขอมูล 
  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล.................................................................................................      57 
  ผลการวิเคราะหขอมูล...................................................................................................................................      57 

      
      5    สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  ความมุงหมายของการวิจัย........................................................................................................................     76 
  ความสําคัญของการวิจัย..............................................................................................................................     76 
  ขอบเขตของการวิจัย.......................................................................................................................................     76 
  การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง..................................................................................     76 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย..............................................................................................................................     77 
  วิธีการดําเนินการทดลอง.............................................................................................................................     77 

 วิเคราะหขอมูล.....................................................................................................................................................     77 
 สรุปผลการวิจัย.......................................................................................... ........................................................     78 
 อภิปรายผล............................................................................................................................................................     79 
 ขอเสนอแนะ..........................................................................................................................................................     81 

  



สารบัญ (ตอ) 
 

   บทที่                           หนา 
  บรรณานุกรม.......................................................................................................................................................      82 
 
  ภาคผนวก............................................................................................................................................................        89 
   ภาคผนวก   ก............................................................................................................................................       90 
   ภาคผนวก   ข............................................................................................................................................       94 
   ภาคผนวก   ค............................................................................................................................................    100 

 ภาคผนวก   ง.............................................................................................................................................    107 
 ภาคผนวก   จ............................................................................................................................................    114 

   
 ประวตัิยอผูวจัิย...........................................................................................................................................................    119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 
ตาราง                     หนา 
     1  โครงงานกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542...........................................................     28 
      2   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ...................................     46 
  3   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการตรวจสอบความเหมาะสม 

   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาศิลปศึกษา.....................................................................    50 
 4   กําหนดการสอน..................................................................................................................................................................    54 
 5   แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษาโดย 

    การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนกอนและหลัง 
    ดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการ.................................................................................................    57 

 6   แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษาโดย 
   การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนกอนและหลัง 
   ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ............................................................................................................................    58 

 7   แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษาโดย 
    การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนกอนและหลัง 
    ดานกระบวนการสรางสรรคผลงานศลิปะ............................................................................................     58 

  8  แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษาโดย 
    การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนกอนและหลัง 
    ดานความสําเร็จของผลงาน..............................................................................................................................   59 

  9   แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษาโดย 
    การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนกอนและหลัง 
    ดานความสําเร็จของผลงานรายดานและโดยรวม............................................................................   59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบ                                                 หนา 
 1   แนวการดําเนินการของครูผูสอนในการจัดกระบวนการเรียนรู 
              ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.........................................................................................................................................    10
 2   การเขียนภาพระบายสดีวยสีผสมอาหารจากการทดสอบกอนและหลัง 
              การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 10........................................................................    60 
   3   การเขียนภาพระบายสดีวยสีดินสอจากการทดสอบกอนและหลงั 
              การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 12........................................................................    60 
 4   การเขียนภาพระบายสดีวยสีนํ้าบนไมไอศครีมจากการทดสอบกอนและหลัง 
              การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 19........................................................................    61 
 5   การเขียนภาพระบายสดีวยสีผสมอาหารจากการทดสอบกอนและหลัง 
              การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 20........................................................................    61 
 6   การเขียนภาพระบายสดีวยสีนํ้าบนไมไอศครีมจากการทดสอบกอนและหลัง 
              การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 21........................................................................    61 
 7   การเขียนภาพระบายสดีวยสีดินสอจากการทดสอบกอนและหลงั 
              การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 24........................................................................    62 
 8   การเขียนภาพระบายสดีวยสีดินสอจากการทดสอบกอนและหลงั 
              การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 29........................................................................    62 
 9   การเขียนภาพระบายสจีากการทดสอบกอนและหลัง 
              การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 31........................................................................    62 
 10  การเขียนภาพระบายสดีวยสีผสมอาหารจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 32......................................................................    63 
 11 การปนดินนํ้ามันจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 2.........................................................................    64 
 12 การปนดินเหนียวจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 3.......................................................................      64 
 13 การแกะสลักสบูจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 9.......................................................................     65 
 14 การปนดินนํ้ามันจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 11......................................................................    65 
 15  การปนกระดาษจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 13......................................................................    65 



บัญชีภาพประกอบ (ตอ) 
 
ภาพประกอบ                                                 หนา 
 16 การปนดินเหนียวจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 15......................................................................    66 
 17 การปนดินนํ้ามันจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 16......................................................................    66 
 18 การปนกระดาษจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 28......................................................................    66 
 19 การปนดินนํ้ามันจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 30.......................................................................   67 
 20 การปนดินนํ้ามันจากการทดสอบกอนและหลัง 
            การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 33....................................................................    67 
 21 การปนดินนํ้ามันจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 34......................................................................    67 
 22 การพิมพจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 1..........................................................................    69 
 23 การพิมพจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 4..........................................................................    69 
 24 การพิมพจากการทดสอบกอนและหลัง 
                การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 5........................................................................    69 
  25 การพิมพจากการทดสอบกอนและหลัง 
                การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 6.......................................................................    70 
 26 การพิมพจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 7..........................................................................    70 
  27 การพิมพจากการทดสอบกอนและหลัง 
                การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 8........................................................................    70 
 28 การพิมพจากการทดสอบกอนและหลัง 
                การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 22....................................................................    71 
 29 การออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลัง 
                การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 14....................................................................    72 
 



บัญชีภาพประกอบ (ตอ) 
 
ภาพประกอบ                                                         หนา 
 30 การออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 17......................................................................    72 
 31 การออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 18......................................................................    73 
 32 การออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 23......................................................................    73 
 33 การออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 25......................................................................    73 
 34 การออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 26......................................................................    74 
 35 การออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลัง 
               การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 27......................................................................    74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทที่  1 
บทนํา 

 
 
ภูมิหลัง 
 โลกในยุคปจจุบันนั้นเปนยุคโลกาภิวัฒนที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจําเปนที่แตละประเทศจะตองปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายกับกระแสโลก
โดยปจจัยสําคัญที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาวไดแก  คุณภาพของคน 
 การศึกษาถือเปนกระบวนการสําคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพของคนและการศึกษา
ก็ยังเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิตเพราะทุกชวงเวลาของชีวิตคนนั้นจะเกิดการเรียนรูอยู
เสมอ การพัฒนาการศึกษาของคนไทยในชวงที่ผานมานั้นรัฐไมสามารถสรางคนใหมีคุณภาพและ
ศักยภาพที่ดีเทาที่ควร ดังน้ันรัฐจึงไดพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของชาติ โดย
การปฎิรูปการศึกษาหลายประการไมวาจะเปนการปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปหลักสูตร  เปนตน 
 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  น้ี  เราเชื่อกันวาจะเปนการ
สรางมิติใหมทางการศึกษาใหเกิดขึ้นในสังคมไทยไดแตมิติดังกลาวนี้จะตองเกิดจากความรวมมือ
จากบุคคลหลายฝายเริ่มกันตั้งแตหลายหนวยงานดวยกันทั้งภาครัฐและเอกชน  นักเรียน  ครู  
อาจารย  ผูปกครอง ชุมชน ไดมีการทําความเขาใจในเรื่องของการศึกษาใหถองแท  มีการรวมคิด
รวมทําใหเปนแนวทางปฏิบัติตลอดจนวิธีการจัดการศึกษาเพื่อใหสังคมของไทยนี้มีคุณภาพ  และ
มีความเหมาะสมกับสังคมไทยอยางแทจริง 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542  หมวด4    
แนวการจัดการศึกษา รัฐไดกําหนดไววาการศึกษาจะตองมุงพัฒนาคนใหเต็มไปดวยศักยภาพ
โดยตองใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 
12 – 16) การจัดการเรียนการสอนจะตองมุงปลูกฝงใหผูเรียนรูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติน้ีจะตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ดังที่  หมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา มาตรา  22   การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนเปนสําคัญที่สุดกระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 การจัดการเรียนการสอนในลักษณะเดิมที่เรียกวา “การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง” คํานี้ครูผูสอนหลายทานยังไมสามารถทําความเขาใจไดโดยแท ทําใหครูน้ันเกิดความ
สับสนวาตนเองตองใชวิธีการสอนอยางไรซึ่งความจริงการจัดการศึกษาของไทยนัน้ก็ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลางมานานแลวแตภายหลังการปฏิรูปการศึกษามีผลบังคับใชตามพระราชบัญญัต ิ   
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การศึกษาแหงชาต ิพุทธศกัราช  2542 ไดมีการกําหนดคําวา “เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง” ขึ้นจึง
ทําใหครูหลายทานเกิดความสับสนวา การที่ผูสอนสอนในปจจุบันนั้นอาจไมใชการสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ปจจุบันนักการศกึษาจึงไดเปลีย่นจากคําวา “ศูนยกลาง” เปนคําวา 
“สําคัญ” การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ันเปนแนวคิดที่มุงใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดอยาง
อิสระ เรยีนรูดวยตนเอง เรียนรูจากการปฏิบัติของตนเองดวยวธิีการเรยีนรูที่หลากหลาย      
การเลือกวิธีการสอนที่จะนํามาใชในการสอนนั้น ครูควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับเด็กในแตละวัย  
โดยอาจจะมีการใชเทคนิคการสอนที่หลายรปูแบบ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติ
ตามที่หลักสตูรตองการ 
 วิชาศิลปศึกษาเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญไมนอยหรือดอยไปกวาวิชาอ่ืนๆ  เพราะ
สามารถทําใหผูเรียนฝกในเรื่องตางๆ รูจักการแกปญหาในการทาํงานใหเปน หัดใหเปนคนมี
ระเบียบ รูจักรักสวย รักงาม มีสุนทรียะในการรับรูเม่ือมองเห็นสิ่งตางๆ มีความซาบซึ้ง รูจักการ
นําความรูที่ไดจากวิชาศิลปะไปประยุกตใชในชวีิตประจําวันได 
 ปจจุบันการเรียนการสอนวชิาศิลปศึกษาไดเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางเต็มที่
ปญหาที่สําคญัเกี่ยวกบัการเรียนการสอนอาจมีหลายอยางไมวาจะเกิดกับตัวผูเรยีนเองหรือ    
แมแตกับครูผูสอนเองก็ตาม โดยเฉพาะเกีย่วกับการขาดแคลนครูที่มีความรูดานศลิปะโดยตรง
เพราะเมื่อครูไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะอยางแทจริงแลวผลกระทบที่ไดรับโดยตรง    
ก็คือผูเรียนนั้นเอง ความเชือ่ที่วา ใครๆกส็อนศิลปะไดเพียงแตเอาของมาตั้งแลวเขยีนตาม ใคร
เขียนเหมือนก็เอาไปเต็ม  ไมเหมือน.....ตก  ความคดิเชนน้ีตองยกเลิกและเปนหนาที่ของรัฐและ
กระทรวงศึกษาศึกษาธิการที่จะตองหวนกลับมาพิจารณาการขาดแคลนบุคลากรครู   ศิลปศกึษา
ในโรงเรียนอยางจริงจังมากกวาที่เปนอยู  (อํานาจ  เย็นสบาย.2545:67) วิธีการสอนจัดเปน
กระบวนการเทคนิคการสอนซึ่งก็มีมากมายหลายวธิีการสอนดวยกัน และเพื่อใหสอดคลองกับการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญก็จะมีทฤษฎีการเรียนรูตางๆ เพ่ือใหครูไดใชใหเกิดประโยชน
ตอตัวผูเรียนมากที่สุด 
 กิจกรรมศิลปศึกษา เปนวิชาหนึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยมีกระบวนการ
ทํางานอยางมีระบบ  ผลงานที่ไดจึงจะเปนผลงานที่ดีและมีความคิดสรางสรรค 
 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาศิลปศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 
ไดมองเห็นถึงปญหาของการจัดการเรียนการสอนในวิชาศิลปศึกษา วานักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศิลปศึกษาอยูในระดับต่ํา  โดยดูไดจากการสอบวัดผลปลาย
ภาคเรียนซึ่งสอดคลองกับการประเมินคณุภาพภายนอก เม่ือวันที่  21  มิถุนายน  2547ของการ
ประเมินโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากสํานักการศึกษารับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)สมศ.โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 433 โรงเรียนเปนสังกดั
แรกที่ไดรับการประเมินครบ 100 เปอรเชนต และเม่ือวันที่  14  มกราคม  2547       เพ่ือเปน
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การใหสถานศกึษามีประสิทธิภาพในการจัดการบริหารการศึกษาและไดสะทอนถึงจุดที่ควรพัฒนา
และปรับปรุง  การประเมินคุณภาพไดประเมิน 14  มาตรฐาน โดยแบงเปน ดานผูเรียน  ดานครู  
และดานผูบรหิาร ผลการประเมินปรากฏวา อยูในระดับดี  11 มาตรฐาน  ระดับพอใช  2  
มาตรฐาน  และตองปรับปรุง  1  มาตรฐาน (สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร. 2548: 9)  
 จากผลสรุปดังกลาวทําใหผูวิจัยทราบวาในมาตรฐานที ่ 4 ดานผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนน้ัน เปนมาตรฐานทีมี่คะแนนต่ํากวา  
50 คะแนน ซ่ึงเปนระดับทีค่วรปรบัปรุง ทําใหผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การจัดการเรียนการสอนใน
วิชาศลิปศึกษาควรจะมุงเนน สงเสริม ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ มี
ทัศนคติที่ดีตอศิลปะ   สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห มีการวางแผนและลงมอืปฏิบัติไดดวย
ตนเอง จึงจะทําใหการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาประสบผลสําเรจ็ 
 จากการศึกษาคนควา  ผูวจัิยมีความคิดเห็นวา ความคดิสรางสรรค  การคิดวิเคราะห ก็
เปนเรื่องสําคญัตามที่มาตรฐานที่ 4 ไดกําหนดไว เพราะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพใน
ดานคุณลักษณะนิสัย คิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห  และมีจินตนาการทางศลิปะ เปนคนที่มี
จิตใจที่งดงาม เห็นคุณคาของศิลปะ มีการแสดงออกอยางสรางสรรคแลวถายทอดออกมาเปน
ผลงานศิลปะไดอยางมีศักยภาพ สามารถใชชวีติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข    และเพื่อให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 ที่ไดกําหนดไวดังสาระสําคัญ
ของหมวด 4  แนวการจัดการศึกษามาตรา : 4 วาดวยการจัดกระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะ  
กระบวนการคดิ  การจัดการเผชิญสถานการณและประยุกตใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาให
ผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการ
ใฝรูอยางตอเน่ือง ผสมผสานสาระความรูตางๆอยางสมดุลรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  สื่อการ
เรียน  อํานวยความสามารถใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมๆกันจากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย (ชาตรี 
เกิดธรรม.2545: 5) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 น้ัน ไดสงผลตอการปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งดานความคิด หลักการ จุดมุงหมาย มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจนมาตรฐานและสาระการเรียนรูของกลุมวิชาทั้ง 8 กลุมวิชา กจิกรรม
พัฒนาผูเรียน รวมทั้งองคประกอบอ่ืนๆของการปฏิรูปหลักสูตรทั้งระบบ อยางไรก็ตามกลุมวิชา
ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป หรือเรียกโดยรวมวา ศิลปะนั้นถือเปนกลุมวิชา 1 ใน 8 ที่จะตองมี
การปฏิรูปการเรียนรูควบคูไปกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปสังคมทั้งระบบ  (วิรุณ  
ตั้งเจริญ.2548:127) 
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 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงาน ในเรื่องการจัดหลักสูตรสถานศกึษาในสถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนทุกชวง
ชั้น  จัดทําโครงงานในทุกกลุมสาระการเรียนรู อยางนอยปการศึกษาละ 1 โครงงานและได
กําหนดแนวการจัดการเรียนรูของชวงชัน้ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 วาควรเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งทีต่นเองสนใจ มุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม การสอนแบบบูรณา
การ การสอนแบบโครงงาน การใชหัวเรือ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดเกิดทักษะ
ในการคิด  การคนควา  แสวงหาความรู สรางความรูดวยตนเองสามารถสรางสรรคผลงานแลว
นําไปแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืนได  (กระทรวงศึกษาธกิาร.2544 : 22)  
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาส ใหผูเรียน
ไดศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจใหตรงกับความถนัดและความสามารถ
ของตนเอง ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการอื่นๆ ที่เปนระบบไปใชใน
การหาคําตอบในเรื่องนั้นๆ และในการจดักิจกรรมโครงงานก็สามารถทําไดทุกระดับชั้นและจาก
การศึกษาคนควางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงานก็แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนดีขึ้น นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูสําหรับเรื่องที่นักเรียนสนใจและ
ชอบปฏิบตัิกิจกรรมโครงงาน 
 จากเหตุผลดังกลาว ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูสอนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  ผูวิจัยตองการที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที ่  4   โดยจัดกิจกรรมแบบโครงงาน เพราะจากการวัดผลและประเมินผลใน
การเรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนนั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํในเรื่องของการคิดวิเคราะห 
และการแสดงออกดานความคิดสรางสรรค จินตนาการ ซ่ึงผูวิจัยมีความคาดหวงัวาเม่ือนักเรียน
ไดเรียนรูกิจกรรมการทําโครงงานแลวนักเรียนจะสามารถใชความรูทีไ่ดจากการเรียนโครงงานมา
ใชในการเรียนวิชาศลิปศึกษา  ซ่ึงผูวจัิยมีความคาดหวังวาจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อใหเปนการสอดคลองกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พุทธศักราช  2542  อีกดวย 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
 โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยในครั้งน้ี จะเปนแนวทางสําหรับผูสอนและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรูวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน   เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ศิลปศึกษาของนักเรียนตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดสุขใจ        สํานักงานเขตคลองสามวา   
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 34 คน 
  กลุมตัวอยาง คือ ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่  2  ป
การศึกษา   2548  โรงเรียนวัดสุขใจ สาํนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร จํานวน  34  
คน   
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
 2. ตัวแปรตาม   ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. กิจกรรมแบบโครงงาน  หมายถึง วิชาศิลปะที่จัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุงเนนการสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค   มีจินตนาการ   สุนทรียภาพ  
เห็นคุณคาของงานศิลปะ  รูจักชื่นชมในผลงานของตนเองและผูอ่ืนซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีทักษะใน
การสรางสรรคผลงานศลิปะ  สามารถพัฒนาผูเรียนโดยตรงทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  อารมณและสังคม  อันจะเปนการสรางและสงเสริมใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง  มี
การการแสดงออกไดอยางเสรี นําความรูทางศิลปะไปประยุกตใชในชีวติประจําวันสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข    
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา หมายถึง คะแนนของการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะของนักเรียนหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน นักเรียนที่ปฏิบัติงานไดคะแนน
มากตามเกณฑที่กําหนดไว  ถือวามีสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  และนักเรียนที่ปฏิบัติงานได
คะแนนนอย  ถือวามีสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา โดยมุงประเมินผลดานความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ  ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ดานกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ  และดาน
ความสําเร็จของผลงาน    
 ผูวิจัยไดกําหนดใหนักเรียนสรางสรรคผลงานศิลปะ  1  ชิ้นงาน   ดวยการใหนักเรียน
เลือกจากหนวยการเรียนรู  4 เรื่อง คือ  การเขียนภาพระบายสี  การพิมพภาพ  การปนและ
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การแกะสลัก  และการออกแบบเศษวัสดุ ตามที่นักเรียนสนใจมาสรางสรรคผลงานศิลปะคนละ  
1 ชิ้นงาน โดยผูวิจัยกําหนดหัวขอเรื่อง สัตวที่ฉันรัก  ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม  2  ชั่วโมง   
โดยวัดระดับคณุภาพของเกณฑชวงคะแนนดังน้ีโดยพิจารณาคุณภาพของการปฏิบัติกิจกรรม
ศิลปะ  ซ่ึงผูวจัิยไดสรางขึ้นดังน้ี 
 เกณฑการใหคะแนนการสรางสรรคผลงานศิลปะ 
 16 - 20  คะแนน ระดับคณุภาพของเกณฑ หมายถึง ดีมาก 
 11 - 15  คะแนน ระดับคุณภาพของเกณฑ หมายถึง ดี 
  6  - 10  คะแนน ระดับคุณภาพของเกณฑ หมายถึง พอใช 
  0  -  5  คะแนน ระดับคุณภาพของเกณฑ หมายถึง ปรับปรุง  
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาคนควาผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยการจัดทํา 
หัวขอตามลําดับดังตอไปน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวพระราช   
                      บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 
  1.1  ความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
          1.2  เทคนิคของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
               1.3  บทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน                        
                             เปนสําคัญ     
  1.4  บทบาทของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
                             เปนสําคัญ                    
  1.5  ลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา 
            2.1  หลักสูตรวิชาศิลปศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 
            2.2  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พ.ศ. 2544 
            2.3  ครูกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา 
  2.4  ครูกับการพัฒนาศิลปะสําหรับเด็ก 
            2.5  กิจกรรมศิลปะ 
  2.6  การสอนศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 3.  เอกสารที่เกี่ยวกับการสอนแบบโครงงาน 
          3.1  ความหมายของการสอนแบบโครงงาน 
            3.2  โครงงานกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
  3.3  โครงงานกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2544 
            3.4  ความสําคัญของการสอนแบบโครงงาน 
            3.5  ประเภทของโครงงาน 
            3.6  เทคนิคการสอนแบบโครงงาน 
            3.7  ลําดับขั้นตอนของการสอนแบบโครงงาน 
  3.8  การประเมินโครงงาน 
  3.9  ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบโครงงาน 
  3.10 บทบาทของครูผูสอนวิชาโครงงาน  
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบโครงงาน 
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1.  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542   

 1.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดใหหลักการสําคัญใน การ
จัดการศึกษาตามมาตรา 22 วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ. 2543 : 9) 
            ดังน้ัน การจัดการศึกษาที่กลาววา ผูเรียนสําคัญที่สุด อาจมีหลายคนสงสัยวา   การ
จัดการศึกษาในรูปแบบใหมน้ี จะดําเนินการไปในทิศทางใด และจะประสบความสําเร็จเพียงใด 
            ความจริงแลว Child Centered เกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแลว ราว พ.ศ.2495  
โดย ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ไดนําเรื่องน้ีมาสอนนี้วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  ในปจจุบนั)  โดยไดแนวคิดหลักวา  “จุดศูนยกลาง
ของการเรียนอยูที่ผูเรียน” โดยนําพุทธปรัชญามาประยุกตใชในการเรียนการสอน (วารสารวิชาการ. 
เดือนมิถุนายน 2544 : 24) 
        ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดมีขอกําหนดเพื่อเปนการ
แกปญหา โดยไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาไดวา ตองยึดหลักของผู เรียนทุกคน มี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และใหถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดโดยไมใชคําวา “การสอน
ที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง” แตใชคําวา “ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด” ซ่ึงมักเรียกกันวา “เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ”  แทน ซ่ึงก็คือเรื่องเดียวกัน  การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จะทําใหผูเรียนไดคิดไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการและมี
ความสุขในการเรียนรู   ในชวงแรกของการปฏิรูปการเรียนรู เราใชคําวา การสอนเนนเด็กเปน
ศูนยกลาง  ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนเทคนิคการสอนซึ่ง
เปนแนวคิดจากฐานปรัชญาพิพัฒนาการที่เชื่อวาการเรียนรูที่ดีตองทําใหผูเรียนสรางองคแหง
ความรูดวยการคนควาและเรียนดวยการปฏิบัติ เกิดการแกปญหาและสนองความสนใจของ
ตนเอง ผูเรียนไดลงมือกระทําอยางใดอยางหนึ่งภายใตการชวยเหลือแนะนําจากครู 
   สําเร็จ จันทรโอกุล (2541 : 35) ไดใหความหมายของการสอนที่เนนนักเรียนเปน 
ศูนยกลางวา หมายถึง การสอนที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะสมกับ
ความสามารถและความสนใจของผูเรียนโดยเนนใหนักเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุก
ขั้นตอน  จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
  วัฒนา  มัคคสมัน (2541 : 25)  ไดใหความหมายของการสอนที่เนนนักเรียนเปน
ศูนยกลางวา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนสรางองคแหงความรูใหเกิดขึ้นได
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ดวยตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติในเรื่องที่ตนสนใจ  และสามารถนําความรูที่เรียนมานั้นมาใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
  นิตินันท วิชิตชลชัย (2542 : 9) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนแบบ เนน
เด็กเปนศูนยกลางวา  หมายถึง  การเรียนการสอนที่ริเร่ิมขึ้นมาจากเด็ก  โดยเด็กเปนผูคิด 
ผูเรียน ซ่ึงในการคิดอิสระของเด็กนี้จะมีประเด็นและจุดประสงคของการคิดวา เด็กจะเรียนรูอะไร  
โดยครูเปนผูทําหนาที่อํานวยความสะดวก (facilitator) ของการเรียนการสอน ดวยการวาง
แผนการเรียนการสอน และจัดการอุปกรณหรือแมแตเทคโนโลยีใหสอดคลองกับความตองการ     
การเรยีนของเด็ก  และทําใหเด็กสามารถเรียนรูไดสูงสุด 
  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 20) ไดให
ความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไววา กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
สําคัญที่สุด เปนการกําหนดจุดหมาย  สาระ กิจกรรม แหลงการเรียนรู  สื่อการเรียน และการวัด
ประเมินผลกับความถนัด  ความสนใจและความตองการของผูเรียน 
  พิมพันธ เดชะคุปต (2545 : 7) ไดใหความหมายการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญไววา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ แนวการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ใหผูเรียนสรางความรูใหม และสิ่งประดิษฐใหม โดยการใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการ
คิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม) และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวม  ในการ
เรียน สามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดยครูมีบทบาทเปนผู อํานวยความสะดวกจัด
ประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองจัดให
สอดคลองกับความสนใจ ความสามารถและความถนัด เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขา
ตางๆ ใชหลากหลายวิธีสอน หลากหลายแหลงความรู สามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลาย  
คือพัฒนาพหุปญญา รวมทั้งเนนการใชวิธีการวัดผลอยางหลากหลายวิธี 
         จากความหมายของนักการศึกษาทานตางๆ  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญน้ัน เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูสอนควรคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดคิดเอง  
ปฏิบัติเอง ดังจะเห็นไดวาเปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน  
“คนเกง  คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัยใหเต็มศักยภาพทั้งในดาน
รางกาย  จิตใจและสติปญญาซึ่งจะสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
มีความสุข 
        
 1.2 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
              1.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุด 
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                   รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธีที่มุงใหผูเรียนเกิด     การ
เรียนรูไดสําเร็จ อาทิ กรมสามัญศึกษา ไดเสนอแนะแนวการดําเนินการของครูไวโดยยึดหลัก และ
ประยุกตรูปแบบ CIPPA Model ของรองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี ไวดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  แนวการดําเนินการสอนของครูผูสอนในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
      เปนสําคัญ   
ที่มา :  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการ.(2543).ปฏิรูปการเรียน 

1. ข้ันเตรียมการ 
 
1.1 เตรียมตนเอง 
1.2 เตรียมแหลงขอมูล 
1.3 จัดทําแผน         
การสอน 

- เตรียม
กิจกรรม 

- เตรียมสื่อ 
วัสด ุอุปกรณ 

- เตรียมการวัด
และ
ประเมินผล 

3.ข้ันประเมินผล 
 
วัดและประเมนิผลตาม
สภาพจริง 
3.1 วิธีการหลากหลาย
3.2 จากการปฏิบัต ิ
3.3 จากแฟมสะสม
งาน 

2. ข้ันดําเนินการ

 
จัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใหผูเรียน 
2.1 สราง คนพบ
ความรูดวยตนเอง (c) 
2.2 มีปฏิสัมพันธกับ
แหลงความรู
หลากหลาย  ( I ) 
2.3 มีกิจกรรม
เคลื่อนไหวทางกาย
อยางเหมาะสมกับวัย
และความสนใจ (P) 
2.4ไดเรียนรู
กระบวนการตางๆ (P) 
2.5นําความรูไป     
ประยุกตใช (A) 

C  =  Construct 
I   =  Interaction 
P  =  Physical 
       Participation  
P  =  Process  
A  =  Application 
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ผูเรียนเปนสําคัญ.หนา 35. 
    
 นอกจากนี้ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด  มีหลากหลายวิธี ซ่ึงไม
มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุด ดังน้ัน การเรียนการสอนควรใชวิธีที่หลากหลายมา 
ผสมผสานกัน  เพื่อใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ  ซึ่ง ชาตรี  เกิดธรรม  ไดกลาวถึง
วิธีการสอนที่หลากหลายวิธี  ดังน้ี 
     
    •   การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ  (Cooperative  Learning) 
    •   การสอนแบบโครงสรางความรู (Graphic  Organizer) 
    •   การสอนแบบศูนยการเรียน (Learning  Center) 
    •   การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry  Based) 
    •   การสอนแบบบูรณาการ (Integrate  Teaching) 
    •   การสอนแบบถามตอบ (Ask  and  Question  Model) 
    •   การสอนดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA  Model) 
    •   การสอนแบบโครงงาน  (Project  Method) 
    •   การสอนดวยรูปแบบการเรียนเปนคู (Learning  Cell) 
    •   การสอนโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน (The  Use  of  Community  Activities) 
    •   การสอนแบบทดลอง (Laboratory  Method) 
    •   การสอนแบบโครงการ (Project  Method) 
    •   การสอนแบบแบงกลุมทํางาน (Committee  Work  Method) 
    •   การสอนแบบอภิปราย (Discussion  Group) 
    •   การสอนแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ (Talents  Unlimited) 
    •   วิธีสอนแบบหนวย (Unit  Teaching  Method) 
    •   วิธีสอนแบบบทบาทสมมติ (Role  Playing) 
    •   วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร (Scientific  Method) 
    •   การเรียนการสอนโดยการแกปญหา (Problem  Solving) 
    •   กิจกรรมที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ (Hands – on  Activity) 
    •   เรียนจากของเลน (Learning  from  Toy) 
    •   วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive  Method) 
    •   วิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive  Method)  (ชาตรี  เกิดธรรม.2545 : 7 – 8)        
  
 
 ซ่ึงสันนิษฐานไดวาวิธีการสอนแบบใดก็ตามครูผูสอนควรจะจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตรที่ใชอยูในขณะนั้นและที่สําคัญครูควรจะรูถึงพัฒนาการของเด็กในแตละวัย

C  =  Construct 
I   =  Interaction 
P  =  Physical 
       Participation  
P  =  Process  
A  =  Application 
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ซ่ึงถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 1.3 บทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
              ชาตรี  เกิดธรรม ไดกลาวถึง บทบาทผูสอนในการจัดกิจกรรมที่เนน   ผูเรียนเปน
สําคัญ  ไวดังน้ี 
 
    1. การใหคําแนะนํา  ส่ิงที่ผูสอนควรชี้แนะ  คอื 

1.1 ชี้แนะกิจกรรมหัวขอศึกษาคนควาหรือสถานการณซึ่งอาจเปนสถานการณจริงหรือสถานการณ 
จําลองก็ไดใหเปนไปตามหลักสูตรหรือสอดคลองกับหลักสูตรซึ่งผูสอนตองเตรียมการ  โดยเสนอ
ใหเลือกหรือใหนักเรียนกําหนดขึ้นเอง และไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูสอน               
1.2 ชี้แนะวิธีดําเนินการโดยใหคําปรึกษาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลวิธี
รวบ รวม  วิธีนําเสนอ  แนะนําการทํางานรวมกัน  การใชส่ือและแหลงการเรียนรู 

     2. การกํากับดูแลกิจกรรม  ผูสอนควรกํากับดูแล  ดังนี้ 
    2.1 กํากับดูแลการทํางาน โดยแนะนําวิธีการทํางานใหเปนไปอยางถูกวิธี ถูกรูปแบบ      
      2.2 รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน รับผิดชอบ คิดและทําอยางสรางสรรค ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

2.3 ประเมินผลตามสภาพจริงจากการสังเกตพิจารณาระหวางปฏิบัติงามตามขั้นตอนตางๆ  อยาง
ตอเนื่องและจากความถูกตองเรียบรอยของผลงาน   โดยอาจพิจารณาประกอบกับผลการประเมิน
ตนเองของผูเรียนผลการประเมินของกลุมเพ่ือนและขอคิดเห็นของผูปกครอง     (ชาตรี เกิดธรรม.
2545 : 6) 

 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนนี้ เปนอิสระของครูที่จะจัดการแผนตางๆ ซ่ึงครู ก็
จะไดรับแนวนโยบายมาจากการศึกษาหลักสูตร เม่ือครูมีความเขาใจอยางถูกตอง ครูจึงนํามา
จัดการในรูปแบบของแผนการสอน ซ่ึงจะตองสอดคลองและมีความเหมาะสม อยางนอยครูตอง มี
พ้ืนฐานทางความคิดวาจะมีวิธีการสอน และจะเสริมเทคนิคการสอนเพื่อจะนําไปสอนนักเรียนได
อยางไร  วิธีการสอนเปนอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญ และครูผูสอนเองก็ตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมในการนําวิธีการสอนมาใชใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  ในอดีตนั้น วิธีการสอนมี
มากมาย โดยที่ครูไมจําเปนตองใชวิธีการสอนตามแบบอยางกับแตละวิชา ครูอาจจะนําวิธีการสอน
มาประยุกตไวรวมกัน เพื่อใหนักเรียนเกิดความตื่นตัว และ มีสิ่งแปลกใหมเขามา ซ่ึงเปนการ
เพ่ิมบรรยากาศของการเรียนการสอนไดอีกรูปแบบหนึ่ง  โดยที่ครูตองคํานึงถึงความเหมาะสม 
รวมทั้งตัวครูเองก็สามารถคัดคานหาวิถีทางหรือมีการออกแบบวิธีการสอนตามแบบฉบับของ
ตนเองได  สิ่งที่ควบคูกับวิธีการเรียนการสอนก็คือ การเลือกใชสื่อน้ันเอง ครูผูสอนก็จะมีบทบาท
เปนอยางมาก สื่อในการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาไมจําเปนตองเปนสื่อราคาแพง หากครูมี
ความคิดสรางสรรคดี ครูอาจจะมองถึงสภาพแวดลอมในทองถิ่นแลวนําเอาวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น
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มาดัดแปลงโดยแนะใหนักเรียนเปนผูประดิษฐสื่อขึ้นใชเองก็ได  ถือไดวาเปนการใชทรัพยากรใน
ทองถิ่นใหมีประโยชนไดเปนอยางดี 
 
 1.4 บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
        การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางนี้ นักเรียนจะมีความสําคัญ อยางยิ่ง 
เพราะการเรียนการสอนตองยึดประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ และใหนักเรียนไดเรียนรูและ
ประกอบกิจกรรมดวยตัวเองอยางเต็มที่และเต็มศักยภาพ  
ทิศนา  แขมมณี ไดเสนอบทบาทของนักเรียนไวดังน้ี         
   

1. บทบาทการมีสวนรวมในการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น  หรือประสบการณตางๆ
จากแหลงความรูที่หลากหลาย  เพ่ือนํามาใชในการเรียนรู 
2. บทบาทในการศึกษาหรือลงมือกระทํากิจกรรมตางๆเพื่อทําความเขาใจใชความคิด กล่ันกรอง
แยกแยะ  วิเคราะห  สังเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น     ความรูสึกหรือประสบการณ
ตางๆที่หามาไดและสรางความหมายใหแกตนเอง 
3. บทบาทในการจัดระบบระเบียบความรูที่ไดสรางขึ้น เพ่ือชวยใหเกิดการเรียนรูเกิดความคงทน
และ สามารถนําความรูนั้นไปใชไดสะดวกขึ้น 

       4. ใชความคิดอยางที่ ปฏิสัมพันธ โตตอบ คัดคาน สนับสนุน แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนอื่น 
       5. แสดงความสามารถของตนและยอมรับความสามารถของคนอื่น 
       6. ตัดสินใจและแกปญหาตางๆ 
       7. เรียนรูจากกลุม และชวยใหกลุมเกิดการเรียนรู  (ทิศนา  แขมมณี .2542 : 26)   
    
 ไสว  ฟกขาว ไดเสนอบทบาทของนักเรียนไวดังน้ี 
                   
      1. เปนผูศึกษาคนควาปฏบัิติดวยตนเองในทุกเรื่องตามที่ครูกําหนดเพื่อใหเกิดการเรียนรู 

2. ดําเนินการเรียนดวยตนเองเพื่อใหการเรียนสนุกสนานตื่นเตนมีชีวิตชีวาและทาทายอยู
ตลอดเวลา 
3. มีสวนรวมในการเรียนทั้งรางกาย จิตใจและการคิด ในทุกสถานการณที่ครูกําหนดขึ้นอยางเปน
ธรรมชาติเหมือนสถานการณในชีวิตจริง 

       4. เรียนทั้งในหองเรียน (Class) และในสถานการณจริง (Reality) เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม 
       5. ตอบคําถามสําคัญหรือคําถามหลัก (Key Questions) ที่ครูกําหนดจากประสบการณของตนเอง        
      หรือประสบการณในชีวิตจริง 
       6. มีความกระฉับกระเฉงวองไวในการมีสวนรวมอยางแทจริง เชน   สามารถจําพิจารณาทําตามคํา     
       แนะนําของครูไดอยางดี 
       7. ทํางานดวยความรวมมือรวมใจอาจจะทํางานเดี่ยวเปนคูเปนกลุมไดดวยความเต็มใจและเจตคติ 
       ที่ดีตอกัน 
       8. มีความสามารถในการสื่อสาร     เชน  ฟง  พูด  อาน  เขียน      มีทักษะสังคมรวมทั้งมีมนุษย 
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       สัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนในกลุม  เพ่ือนในกลุมอื่นๆ และกับครู 
       9. เปนผูมคีวามสามารถแกปญหา คิดริเริ่มส่ิงใหมที่เปนประโยชน 
      10.เปนผูสามารถสรางความรู(Construct)ดวยตนเองและเปนการเรียนรูอยางมีความหมายที่ 
      สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  (ไสว  ฟกขาว.2542 : 243) 
  จากขอมูลดังกลาว บทบาทของผูเรียนในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน 
นักเรียนจะตองเปนผูลงมือปฏิบัติ คิดคน และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวย ตนเอง โดยไดรับ
คําแนะนําและความชวยเหลอืจากครู อาจารย และนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวติประจําวัน
ไดอยางมีความสุข 
        1.5 ลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงค  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  จัดไดวาเปนบทบัญญัติที่สามารถ
ใหทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาไดอยางชัดเจน  แมวาอาจจะมีปญหาและอุปสรรคตางๆ
มากมายแตหากไดรับความรวมมือจากทุกๆฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไมวาจะเปนองคกร
การศึกษา  พอแม ครู  ผูเรียน ผูบริหาร  และชุมชน  ก็ตาม  ทุกฝายดังกลาวจําเปนที่จะตองมี
การประสานงานการศึกษาเขาดวยกันเพ่ือใหการศึกษาไทยประสบผลสําเร็จดวยดี 
  คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและกระทรวงศึกษาธกิาร   ไดกําหนดลักษณะ
การเรียนรูที่พึงประสงค  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ไวดังน้ี 
 
 ลักษณะการเรียนรูที่พึงประสงค   
 ผูเรียนที่พึงประสงค คือ ผูเรียนที่เปนคนดี  คนเกง  และคนมีความสุข 

คนดี คือคนที่ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม  จริยธรรม    มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย มีความเอื้อเฟอเกื้อกูล มีเหตุผล รูหนาที่ 
ซื่อสัตย  พากเพียร  ขยัน  ประหยัด  มีจิตใจเปนประชาธิปไตย     เคารพความคิดเห็นและสิทธิของ
ผูอ่ืน มีความเสียสละ รกัษาส่ิงแวดลอม  สามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางสันติสุข 

คนเกง  คือคนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต โดยมีความสามารถดานใดดานหนึ่งหรือรอบ
ดานหรือมีความสามารถเฉพาะทาง เชน ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความสามารถ
ทางดานคณิตศาสตร  มีความคดิสรางสรรค มีความสามารถทางดานภาษา  ศิลปะ  ดนตรี  กฬีา  มี
ภาวะผูนํา  รูจกัตนเอง  ควบคุมตนเองได เปนตน เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ  ทันโลก  ทัน
เทคโนโลยี  มีความเปนไทย    สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ และทําประโยชนใหเกิด
แกตน สังคม  และประเทศชาติได 

 คนมีความสุข คือ   คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจเปนคนราเริงแจมใส      รางกายแข็งแรง จิตใจ 

เขมแข็ง  มีมนษุยสัมพันธ มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพ  ปลอดพนจากการตกเปนทาสของ
อบายมุข และสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงแกอัตภาพ   (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
และกระทรวงศึกษาธิการ. 2543 : 11-12)   
 

2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา 
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 2.1 หลักสูตรประถมศึกษากับวิชาศิลปศึกษา 
  หลักสูตรประถมศึกษาพทุธศักราช 2521  ไดจัดใหกลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนสิัย
เปนอีกกลุมประสบการณในหลักสูตร รายวิชาทีถู่กจัดเพื่อสรางเสริมลักษณะนิสยัใหแกผูเรียน 
ไดแก จริยศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีและนาฎศิลป  พลศกึษา ซ่ึงวิชาเหลานี้ นับไดวาเปนวิชาที่มี
คุณคา และมีความสําคัญตอชวีิตประจําวนัไดอยางดีทีเดียว ซ่ึงเปนการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนอันจะทําใหเด็กไทยมีคณุลักษณะของนิสัยที่ดี 
  จรัล คําภารัตน กลาววา    หากเรามองยอนกลับไปในอดีตการเรียนการสอนแขนง
วิชาศลิปศึกษาในโรงเรียนของระดับประถมศึกษานั้นไมไดรับความสนใจเทาที่ควร    อัน
เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ  เชน  การขาดแคลนครูที่มีความรูดานศิลปะ   การขาดสื่อวัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอน  เปนตน   ภายหลังเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมฉบับ
พุทธศักราช 2521 เปนตนมา  การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาไดเปลี่ยนแปลงใหม
เกือบทั้งหมด   ไมวาจะเปนวิธีการเรยีนการสอน จุดประสงคของหลกัสูตร      โดยหลักสูตรได
เนนกระบวนการเรียนการสอน    เพ่ือพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคใหกับเด็กเปนการสราง
ศักยภาพของวิชาศลิปะใหเปนวิชาสามัญแขนงหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาความคิดของเด็กและ
เยาวชน (จรัล คําภารัตน. 2541 : 12) 
  การจัดการเรียนการสอนศิลปะในระดับประถมศึกษาตามแนวทางของหลักสูตร
ศิลปะแบบใหม มีความแตกตางไปจากหลักสูตรเดิมอยางไร คงพอสรุปไดวา วิชาในกลุมที่สราง
สุนทรียใหกับผูเรียน ซ่ึงไดแก ศิลปะหรอืทัศนศลิป ดนตรีและนาฎศิลปน้ัน พยายามที่จะสนอง
เปาหมายของหลักสูตรการศึกษาทัว่ไปของชาติในประเด็นตางๆ วิชาในกลุมน้ีจะสามารถ    ชวย
พัฒนาผูเรียน ซ่ึงก็ไดแก การพัฒนาผูเรียนดานทักษะพิสัย เปนการพัฒนาดานการแสดงออกเชิง
ความคลองแคลวของกลามเน้ืออวัยวะทางรางกาย และความชํานาญเชิงศลิปะแขนงนั้นๆ  ตาม
วุฒิภาวะของผูเรียนแตละระดับอายุ ดานจิตพิสัยเนนความสําคัญของอารมณ ความรูสึก  การรู
ซ้ึง เห็นคุณคาถึงความดี และความสวยงามที่เปนการพัฒนาดานจิตใจ ซ่ึงพิสัยทั้งสองดานนี้เปน
เปาหมายหลักของศาสตรแขนงตางๆ มาแตโบราณกาล แตกระบวนการเรียนการสอนศิลปะใน
อดีตเนนใหประสบการณทางทักษะพิสัย  แกผูเรียนเปนสําคัญ 
         สวนการเรียนรูทางจิตพิสัย แมจะเปนเปาหมาย แตก็มิไดมีการวางแผนการเรียน
การสอนอยางเปนระบบ อีกดานคือ พุทธพิสัย จะเนนใหความสําคัญในเรื่องการรูคิด เชาวปญญา  
ความรู  ความเขาใจ  การคิดวิเคราะหในการที่จะสรางใหผูเรียน ไดรับการพัฒนาอยางสูงสุดนั้น 
จึงจําเปนที่จะตองมี   ทั้งในดานพุทธพสิัย   จิตพิสัยและทักษะพิสยั 



 16 

         เม่ือรูถึงจุดประสงคของหลกัสูตรแลว ก็ขึน้อยูกับวา ครผููสอนวิชาศลิปศึกษานั้นจะ
จัดกิจกรรมอยางไรเพื่อสนองหลักสูตร และใหผูเรียนไดรับความรู และประโยชนสูงสุดจากการ
เรียนการสอน ถาการจัดกิจกรรมศิลปะสามารถสนองจุดประสงคของหลักสูตรได    การเรียนการ
สอนก็จะไดรับความสําเร็จอยางแนนอน 
 2.2  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  
         กลาวถึงการจดัการเรียนการสอนวิชาศลิปศึกษาในระดับประถมศึกษา ตาม
แนวทางหลักสูตรศลิปะแบบใหม  ก็จะมีความแตกตางไปจากหลักสูตรเดิมตรงทีว่า วิชาในกลุมที่
สรางความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานใหกับผูเรียน ซ่ึงก็ไดแก ศิลปะ หรือทัศนศิลป ดนตรีและ
นาฏศิลป ที่มีบทบาทในการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานทักษะพิสัย ซ่ึงก็จะเปนเรื่องของการปฏิบัติ
ทั้งสิ้นจะเปนการพัฒนาผูเรียนในดานการแสดงออกเชิงความคลองแคลววองไวของรางกาย     
  มะลิฉัตร เอ้ืออานนท  กลาววา ในดานจติพิสัย จะเนนในเรื่องของอารมณ 
ความรูสึก การรูคุณคาของความสวยงาม      ซ่ึงจะเปนการพัฒนาในดานของจิตใจและในดาน
ของพุทธพิสัยก็จะเนนความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการรูจักคิด เชาวปญญา ความรูและความ
เขาใจ   ซ่ึงในหลักสูตรใหมน้ีก็จะสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542    ไดเร่ิมประกาศใช โดยที่กระแสความตองการที่จะใหครูเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปน
ผูสอนหนังสือใหกลายมาเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูกับกจิกรรมนักเรียนใหมีมากขึ้น    
(มะลิฉัตร เอ้ืออานนท. 2545 : 2) 
   หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 น้ัน  ถือวาไดเปนเรื่องใหมของวงการศึกษา  
อาจเปนเพราะสาเหตุตางๆ ที่ประเทศไทยตองประสบกับปญหาตางๆ มากมาย        จึงทําใหตอง     
มีการปฏิรูป       ปญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสังคม ความ   
ลมเหลวของการจัดการศึกษา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย       ความเจริญกาวหนาทางวิชา 
การและเทคโนโลยี ความเปนสังคมที่ไปสูความเปนสากล และการปฏิรูปสังคมเปนตน ปญหา
เหลานี้  จึงทําใหประเทศไทยตองมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญ 
          กรมวิชาการ ไดกลาวถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน ไวดังนี้ 

 
เมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับเปนพ้ืนฐาน   ในการ
ดํารงชีวิตใหมีคุณภาพสําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน  สถานศึกษา    สามารถพัฒนาเพิ่มเติมไดแบงออกเปน สาระการเรียนรู
ของกลุมวิชา 8 กลุมวิชา  คือ 

 1.กลุมวิชาภาษาไทย 
       2.กลุมวิชาคณิตศาสตร 
      3.กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
       4.กลุมวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
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       5.กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
       6.กลุมวิชาศิลปะ 
       7.กลุมวิชาอาชีพและเทคโนโลยี 
       8.กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
 ซึ่งทั้ง  8  กลุมนี้  จะมีการยึดแกนรวมของการเรียนรู      (The  Common Care  of  Learning)   

เพ่ือตองการการบูรณการการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการศึกษา   ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจะเนนกระบวน การเรียนรูดวยสมอง  ดวยกายและใจ     ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูผาน
กระบวนการคิดดวยตนเอง โดยการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ จินตนาการ ความงาม     ปญญา และ
ฐานความจริง  เพ่ือใหสามารถสะสมองคความรูและพัฒนาตนเองใหสมบูรณ กระบวนการเรียนรู
ก็จะเกิดขึ้นไดอยางมีพลัง เมื่อผูเรียนไดเรียนรูอยางมีสวนรวม (Porticipatory  Learning)     ให
ผูเรียนมีโอกาสเห็นงานของตนเอง สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑ      ในการกําหนด
คุณภาพของผูเรียน      ซึ่งกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหมี
คุณภาพ        สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาศิลปะ 
 สาระที่ 1 : ทัศนศิลป 
 มาตรฐาน ศ 1.1 : สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ      ความคิดสรางสรรคและวิเคราะห 
 วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลปถายทอดความรูสึกความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ    ชื่นชม   
       และประยกุตใชในชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน ศ 1.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม      เห็น 
      คุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 สาระที่ 2 : ดนตรี 
 มาตรฐาน  ศ 2.1 :  เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค     วิเคราะห วิพากษวิจารณ  
 คุณคา ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ   ชืน่ชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
       มาตรฐาน ศ 2.2 :  เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เห็นคุณคา 
       ของดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 สาระที่ 3 : นาฏศิลป 
 มาตรฐาน ศ 3.1 : เขาใจและแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิเคราะห  วิพากษ วิจารณ 
 คุณคานาฏศิลปถายทอดความรูสึกความคิดอยางอิสระ     ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 มาตรฐาน  ศ 3.2 : เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป    ประวัตศาสตรและวัฒนธรรม    เห็น 
       คุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 แนวการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น 
 ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3  
 การจัดการเรียนรูตองตอบสนองตอความสนใจของผูเรียน    โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
 ทั้งนี้ในแตละคาบเวลาเรียนนั้นไมควรใชเวลานานเกินความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาตองจัด 
 การเรียนรูใหครบทุกกลุมสาระในลักษณะการบูรณาการ   ที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลัก 
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       เนนการเรียนรูตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน          ไดปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาความเปนมนุษย   
      ทักษะพ้ืนฐานการติดตอส่ือสารในการคิดคํานวณการคิดวิเคราะหและพัฒนาลักษณะนิสัยและ 
       สุนทรียภาพ 
 ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาที่ 4 - 6  
 การจัดการเรียนรูมีลักษณะคลายกับชวงชั้นที่ 1      แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในส่ิง 

ที่ตนสนใจมุงเนนทักษะการทํางานเปนกลุม การสอนแบบบูรณาการ   โครงงาน   การใชหัวเรื่อง
ในการจัด การเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดทักษะในการคิด    การคนควา แสวงหาความรู   
สรางความรู ดวยตนเอง     สามารถสรางสรรคผลงานแลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนวิชา
ศิลปศึกษาถูกจัดให อยูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2544  ซึ่งกลุมสาระการการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการ
ทางศิลปะชื่นชมความงามสุนทรีภาพซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตของมนุษย     ดังนั้น กิจกรรมศิลปะ 
สามารถนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดโดยตรงทั้งทางดานรางกาย   จิตใจ สติปญญาอารมณและ
สังคม     ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอมสงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
แสดงออกในเชิงสรางสรรค       มีการพัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะจนผูเรียนสามารถคนพบ
ศักยภาพของตนเอง   อันเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดดวยการมีความ
รับผิดชอบ มรีะเบียบวินัย สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข  (กรมวิชาการ .2544 : 12) 

 
            จากขอมูลดังกลาวไมวาจะเปนหลักสตูรเดิม หรือการปฏิรูปหลักสตูรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานดังที่กลาวไปแลวน้ัน ผลที่ไดรับน้ันก็คือ เครือขายของความรู และประสบการณของ
ผูเรียนที ่     ผูเรียนนั้นจะเปนผูปฏิบตั ิ ดังน้ัน ครูจึงนาจะเปนผูมีความรู ความเขาใจ ในการใช
หลักสูตร เพ่ือสามารถนํามาจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเกิดผลกับผูเรียนไดอยางเต็มที ่
 2.3 ครูกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศลิปศกึษา 
           วิชาศิลปศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนอีกวิชาหนึ่ง ที่มุงสงเสริมให
เด็กทุกเพศ ทุกวัย ไดมีโอกาสแสดงออกอยางมีเสรีภาพ ไมวาจะเปนดานความคิดสรางสรรค  
จินตนาการที่จะสื่อออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะ  ภาคเริ่มตนของการเรียนการสอน จะตอง
เร่ิมตนที่บุคคลที่เรียกวา ครู เพราะครูจะเปนผูนําเทคนิควิธีการสอนไปสอนผูเรียนใหมี
ความสามารถ และเขาใจถึงศิลปะไดอยางถูกตอง  ครูควรจะตองรูจักการนําหลักจิตวิทยา รวมถึง
พัฒนาการของเด็กในแตละชวงวัย โดยจะตองศึกษาใหมีความเขาใจเปนอยางดี สําหรับการเรียน
การสอนวิชาศิลปศึกษา ครูศิลปะน้ันจะตองมีวิธีการสอนที่แตกตางกับไปจากครูผูสอนในวิชา
อ่ืนๆ เพราะงานศิลปะจะตองเปนงานที่ออกมาจากความคิดสรางสรรค ครูศิลปะจะตองเปนผู
กระตุนใหเด็กเปนคนชางสังเกต ชางคิด ชางทํา   ชางสรางสรรค และแกปญหาเปนทําใหผูเรียน
สามารถแสดงพฤติกรรมโดยสื่อออกมาเปนผลงานและในขณะเดียวกันก็จะตองมีความยืดหยุน 
แกปญหาเฉพาะหนาได ครูจะตองมีกระบวนการโดยคํานึงวา จะทําอยางไรใหผูเรียนไดมีการ
พัฒนาในทุกๆ ดานใหเต็มศักยภาพของตนเอง    ในการเรียนการสอนครูจะตองรูวาเม่ือไหรที่
ครูควรเขาไปชวยแนะนํา โดยเสนอแนะกิจกรรม   เปนผูทําใหเด็กรูสึกวาอยากทํา อยากคิด 
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อยากแสดงออกมาตามจินตนาการ  ในการทํากิจกรรมศิลปะของเด็กนั้น จะมีคามากกวาการทํา
กิจกรรมอยางอ่ืน ครูควรทําใหเด็กรูสึกวา กิจกรรมศิลปะ มีความสําคัญ และตัวครูเองก็ตองมี
ความรูสึกวากิจกรรมศิลปะนั้นมีความรูสึกดวยเชนกัน 
  ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนของวิชาศลิปศึกษานั้น มีรูปแบบของ
การจัดกิจกรรมอยูหลายประการ เพ่ือใหผูเรียนมีกระบวนการทํางาน ความคิดสรางสรรค  
จินตนาการ ตลอดจนสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได  สิ่งที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
วิชาศิลปะน้ัน ไดแก ครูผูสอน สื่อ วัสดุอุปกรณ เวลาในการทาํกิจกรรม เทคนิควิธีการสอน   
สิ่งเหลานี ้ ลวนมีความสําคัญทีเดียว และแนนอน ปญหายอมเกิดขึ้นได หากขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึง    
ที่ไมมีความพรอม  เชน หากขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ อุปกรณบางอยางมีราคาแพง หายาก ผูเรียน
บางคนขาดตรงจุดนี้ ก็ทําใหเกิดความทอแท เพราะผลงานที่ตั้งใจจะทําไมสามารถดําเนินตอไปได 
เวลาในการทาํกิจกรรมก็เปนอีกประการหนึ่งในการทํางานศิลปะ การเรียนการสอนชั่วโมงศลิปะ
ในปจจุบันจะถูกกําหนดไวเพียงสัปดาหละ 1 ชั่วโมง ซ่ึงนอยเกินไป เพราะหากผูเรียนเปนเด็ก  
กวาเขาจะสรางจินตนาการ  อารมณ ความคิดสรางสรรค ก็ผานไปประมาณครึ่งชั่วโมง ซ่ึงพอจะ
ทํางานดวยความเพลิดเพลนิ ก็หมดเวลาเสียแลว จึงทําใหงานไมเสร็จตามเวลา เพราะอารมณ 
และความมีสุนทรียในการทํางานขาดความตอเน่ือง 
         อารี พันธมณี กลาววา  การเรียนการสอนในวิชาศิลปศึกษา นับไดวาเปนการ
เรียนรูอยางสรางสรรค น่ันก็หมายถึงวา การเรียนที่ผูเรียนมีสวนรวม  ริเริ่มวางแผน  จัดการ 
เสนอความคดิ  มีการตัดสินใจ  และมีการประเมินความสําเร็จ พัฒนาปรับปรุงโดยที่ผูเรียนเปน
ผูเรียนที่ตื่นตวั มีความกระตือรือรนคลองแคลววองไว และรูสึกสนุกสนานกับสิง่ที่ตนทํา และ
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น และรูสึกตื่นเตน ตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหมที่ผูเรียนคนพบดวย
ตนเอง ทําใหมีกําลังใจ        มีความสนุกสนานในการเรียนรู  และอยากเรียนรูตอไป  ทําใหเกิด
นิสัยใฝรู  ใฝเรียน การเรยีนรูอยางสรางสรรค  จึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนคิดอยางมีอิสระ 
(อารี พันธมณี. ม.ป.ป. : 1143)  
       อํานาจ  เย็นสบาย กลาววา ความเชื่อทีว่า ใครๆ ก็สอนศลิปะได เพียงแตเอาของ
จริงมาตั้ง แลวเขียนตาม  ใครเขียนเหมือนก็เอาคะแนนไปเต็ม ความคิดเชนน้ีตองยกเลิก ควรจะ
เปนหนาที่ของรัฐ และกระทรวงศึกษาธกิาร ที่จะตองหวนกลับมาพิจารณา การขาดแคลน
บุคลากร คือครูศิลปศึกษาในโรงเรียนอยางจริงจังกวาที่เปนอยู  (อํานาจ  เย็นสบาย. 2545 : 67)   
         นวลออ  ทินานนท  กลาววา  วตัถปุระสงคของการเรียนการสอนศิลปศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษามีอยูหลายประการและหนึ่งในนัน้คือ การตองการปลูกฝงใหเด็กเปนคนชาง
คิด  ชางทํา  โดยผานกิจกรรม ในหมวดตางๆของศิลปศึกษาไมวาจะเปนระดับใดก็ตามจึงควร
สงเสริมการพัฒนาทางสติปญญาควบคูไปกับการแสดงออกของเด็ก (นวลออ  ทินานนท.2545: 
99)   
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  ครูจะตองมีการวางแผนการสอนที่ดีโดยมีการจัดการเรียนการสอน  และเทคนิค
การสอนผสมผสานการใชจิตวทิยาในการนํามาใชพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก    เขามาชวยใน
การวางแผน เตรียมรับกับปญหาที่เกิดขึ้น เพราะครูจะตองมีการแกปญหาการเรียนการสอนดวย
กิจกรรมตางๆ ดวยดีกอนที่จะนํากิจกรรมเขามาชวยสอน ครูผูสอนก็ควรทําการศึกษาหลักสูตร 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักสูตร เพ่ือเขาใจในหลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางของ หลักสูตร เพ่ือ
นําไปใชไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 
       2.4 ครูกับการพัฒนาศิลปะสาํหรับเด็ก 
  วิรุณ ตั้งเจริญ ไดกลาวถึงครูกับการพัฒนาศิลปะสําหรับเด็กไวดังน้ี 
   

1. การสอนศิลปะไมจําเปนจะตองเปนครูศิลปะเสมอไป    ครูที่มีสวนใกลชิดกับเด็กก็ควรจะไดสอน
วิชา ศิลปะ    อยางมีความเชื่อมั่นโดยศึกษาแนวทางและจุดหมายปลายทางของการสอนตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม     ผูใกลชิดและเขาใจเด็กมีโอกาสที่จะสรางทัศนคติและจัดประสบการณ
ทางศิลปะไดดีกวา  
 2. ครูผูสอนมีความจําเปนที่จะตองศึกษาพัฒนาการของเด็ก   โดยถือประสบการณตรงท่ีไดใกลชิดกับ
เด็กเปนสําคัญพยายามสรางความเห็นอกเห็นใจตอเด็กทุกดาน    เชน   ความยุงยากในการจัดหาวัสดุ         
การแกปญหาความตองการในบทเรียน     ครูควรพยายามหาทางชวยเหลือเพ่ือสรางกําลังใจใหแกเด็ก 
3. สงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณทางศิลปะทั้งทางตรง และทางออมมากเทาที่ครูผูสอน   

   สามารถจะทําได หรือจัดใหได  เพราะประสบการณจะมีสวนสรางความประทับใจและเปนพ้ืนฐาน
อันมีคากับชีวิตของเด็กในอันที่จะรูจักเลือกและเปรียบเทียบเพื่อความสุขและความพอใจ     ดวยเหตุนี้
ครูจึงควรจัดประสบการณใหมากมายหลายดาน 
4. ครูผูสอนไมควรใชวิธีเผด็จการสั่งงานใหเด็กทําดวยการกําหนดผลสําเร็จอยางตายตัวจนกระทั่งเด็ก
ไม สามารถแสดงออกมาซึ่งความคิดเห็นของตนเองได      เพราะครูไดจัดวางทางเดินหรือลอมกรอบไว
แลวทุกดาน 
 5. อยาสงเสริมใหเด็กเอาแบบอยางเพ่ือนที่ปฏิบัติงานอยูดวยกัน  เพราะอาจจะติดเปนนิสัยกลายเปน
ผูไมมี   ความเชื่อมั่นในตนเอง ในทางตรงกันขาม   ครูควรมุงสงเสริมสรางลักษณะเฉพาะตัวสรางความ
มั่นใจใหกับเด็กทุกคน 
6. ควรดูแลใหเด็กสรางสรรคงานดวยความพยายามของตนเองกลาคิดและกลาตัดสินใจที่จะทําอยาง
สงเสริม ใหใชสมุดฝกหัดวาดภาพระบายสี หรือมีลวดลายเปนตัวอยาง   โดยจุดมุงหมายของ
แบบฝกหัดนั้น ไมมีอะไรมากไปกวามุงผลทางทักษะ การลอกแบบ และการระบายสีลงในชองวาง ถาจะ
ใชก็ควรใชเปนแบบฝกหัดประกอบเปนบางครั้งบางคราว 

     7. ครูตองพยายามเราใจ พูดคุยชักจูงใหเด็กสนใจที่จะคนพบส่ิงตางๆ ดวยตนเอง     สงเสริมใหเสาะหา      
     แหลงวิชา และประสบการณ เชน หองสมุด  พิพิธภัณฑ สถานแสดงภาพ โบราณสถานครูควรเปนผูนํา 
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     เด็กไปสูแหลงประสบการณเหลานี้ดวยและพยายามพูดคุยสรางทัศนคติที่ดีดวยวิธีการคอยเปนคอยไป 
     8. ไมควรสอนกฎเกณฑ ทฤษฎี รายละเอียด และสัดสวนตางๆ  เพราะควรจะไดสงเสริมใหเด็ก 
     คนพบขอสรุปดวยตัวของเขาเอง เด็กอาจจะมองไมเห็นความสําคัญของตน     ครูควรใชวิธีแนะจากผล 
     งานของเด็ก การเขาใจดวยตัวเองจะเปนความเขาใจสะสมท่ีมีคุณคา   ความรูความคดิจากงานชิ้นนี้ จะ 
     ถูกนําไปแกปญหาในงานชิ้นตอไป  และจะพัฒนาตนเองเชนนี้สืบไป 
     9. ครูจะตองพยายามดูแลการทํางานศิลปะของเด็กอยางใกลชิดและสม่ําเสมอเพราะการเรียนศิลปะ 
     จําเปน ตองอาศัยการชี้แนะเปนรายบุคคล ครูจะตองรับผิดชอบในการพัฒนาการของเด็กบางครั้งการ   
    ปลอยปละละเลยทําใหการสอนศิลปศึกษาพลาดเปาหมาย 

10. การที่เด็กบางคนมีปญหา และไมสามารถจะปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปได   อาจจะจนปญญาที่
จะสรางสรรค     ไมสามารถทํางานที่ใชความประณีตไดไมกลาที่จะแสดงออกงานไดไมพึงพอใจตนเอง
ครูจะตองไมทอดทิ้งเพราะปญหาเหลานี้เด็กตองการใหครูชวยคล่ีคลายและแนะแนวทางใหกับตน   ครู
ควรสนใจเปนพิเศษเพื่อชวยสรางความมั่นใจ และไมมีความรูสึกวาตนเองสูเพ่ือนในหองเรียนไมได 
11. ชวยคล่ีคลายปญหา และความคิดของเด็ก  โดยวิธีซักถามพูดคุยเกี่ยวกับปญหาและความคิดครู 
ตองพยายามใหเด็กไดมีการแสดงความคิดเห็น  อภิปราย    และพูดคุยในปญหาทั่วไปที่เหมาะสมและ 
เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน การที่เด็กจะกลาพูดคุยซักถามนั้น     ครูตองมีความสัมพันธทางความรูสึก 
ตอเด็ก 
12. การสาธิตใหเด็กดู ควรสาธิตวิธีการใชเครื่องมือ ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ   หรือเฉพาะวิธี 
การบางอยางที่ยุงยาก ไมจําเปนจะตองแสดงใหเด็กเห็นวาครูเขียนอยางไร หรือมีวิธีปลีกยอย  อยางไร      
เพราะเด็กบางคนจะยึดแนนอยูกับวิธีการของครู 
13. ครูควรเคารพตอการทํางานและผลงานของเด็ก สรางความภาคภูมิใจใหเกิดแกเด็ก ไมมีทาทีหรือ 
คําพูดที่สอวาทํางานใชไมได หรือทํางานสูคนอื่นไมไดเพราะเด็กจะมีความรูสึกไวตอการแสดงออกของ
ผูใหญ 
14. ควรใหเด็กไดภาคภูมิใจกับผลงานของตน       ในแงที่วาผลงานชิ้นนั้นเปนฝมือของเด็กเองครูไม
ควรแกไขดัดแปลงงานของเด็กการชวยเหลืออาจจะเปนไดเพียงเล็กนอยในกรณีที่เด็กขอรองแตวิถีทาง     
ที่ดีที่สุดคือ ยกตัวอยางกวางๆ  หลายๆ  แงมุม  พอเปนทางใหเด็กแกปญหาของเขาเอง 
15. เปดโอกาสใหเด็กไดพบขอผิดพลาดดวยตนเอง      เพราะส่ิงที่ผิดพลาดเด็กจะจดจํามันไดอยาง 
แมนยําและเปนบทเรียนกับการทํางานตอไป การชวยแกไขขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น     ครูควรเปนผู
ชี้แจงกวางๆ  หรือใหรวมกันวิพากษวิจารณหลังจากงานเสร็จส้ินลงแลว 
16. การเรียนศิลปศึกษาควรสงเสริมใหมีบรรยากาศรื่นรมยเปนกันเองการ  สงเสริมใหมีบรรยากาศ 
เปนกันเองมีผลในการทํางานที่จะสงเสริมความคิดหลายๆดาน  เชน  ความคิดสรางสรรค  การ
แสดงออกจินตนาการ        เมือ่เด็กเกิดความรูสึกวาตนกําลังอิสระเด็กก็พรอมที่จะคิดและทําอยางเต็ม
ความสามารถแตอยาใหเสรีภาพในทางผิดจนเกิดความโกลาหลในหองเรียน 
17.  สงเสริมใหเด็กสามารถทําในสิ่งที่ทําได     โดยไมใชวิธีหักโหมใหเด็กทํางานที่ยากเกินไปอยาหวัง
ผลงานสําเร็จเปนหลัก เพราะการเรียนรูเกิดจากการคนควาทดลองและเลือกสรร    ครูตองมีความอดทน
ที่จะเห็นเด็กเรียนศิลปะอยางคอยเปนคอยไป และเหมาะสมกับวุฒิภาวะ วิธีการเรียนลัดทางศิลปศึกษา
จึงไมนาจะม ี
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18. พยายามสงเสริมใหเด็กเปนคนกลาพูด  กลาแสดงความคิดเห็น  กลาวิพากษวิจารณ   การแสดง
ความคิดเห็นงานของตน ชวยใหเขาใจความรูสึกนึกคิดของเด็กเปนการฝกเหตุผลและความเชื่อมั่นไป
พรอมกัน แตคําถามของครูไมควรถามในเชิงที่วา ครูไมเขาใจงานของเด็ก 
19. สงเสริมใหมีการแสดงงานของเด็กทุกคน       แตไมควรเปนไปในทางแขงขันกันเพราะบางคนที่ไม 
สามารถทําดีเทาผูอ่ืนได อาจจะทอใจ     และเด็กกลุมนั้นอาจจะไมมีทางสูอยูตลอดไปจนกลายเปนปม 

      ดอยโดยไมรูตัว (วิรุณ  ต้ังเจริญ. 2539 : 148 – 150) 
           
 สิ่งที่ครูจะตองจัดเตรียมใหตัวเด็กใหไดทํางานศิลปะนั้น  ครูจะตองคํานึงถึงตัวเด็กเปน
สําคัญเพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการทําใหเด็กสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยูใน
ตัวเองออกมาอยางเต็มที่ผลที่ไดตามมาคือ ความภาคภูมิใจ ความชื่นชมในผลงานของตนเอง
สงผลใหเด็กมีความสุขและมีเจตคติที่ดีตอการทํางานศิลปะ 
 2.5 กิจกรรมศิลปะ 
  สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของวิชาศิลปะนั้น จะมีรูปแบบในการจัด ที่
หลากหลายมาก ซ่ึงสวนใหญก็เพ่ือใหเด็กมีกระบวนการในการทํางาน อยางมีความคิดสรางสรรค  
จินตนาการ และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ดังน้ัน ในการจัดกิจกรรมศิลปศึกษา 
ครูผูสอนควรพิจารณาใหสอดคลองกับวัยของเด็ก และที่สําคัญควรคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดลอมน้ัน
หมายถึงทองถิ่น ครูผูสอนควรจะพยายามพลิกแพลงจัดหาวัสดุในทองถิ่นมาใชใหเหมาะสมกับ
งานศิลปะ   และครูผูสอนตองไมลืมจุดหมายปลายทางของกิจกรรมทางศิลปศึกษา สําหรับใน
การเตรียมการสอนในวิชาศิลปะ ไมวาจะสอนในระดับใดแกเด็ก สอนอะไร สอนเม่ือใด และจะ
ดําเนินการสอนอยางไร ครูผูสอนก็ควรจะจัดการสอนแตละครั้งใหโยงกับเน้ือหาและประสบการณ
สัมพันธกับครั้งกอนๆ และครั้งตอไป และสอดคลองกับบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ดวย 
    กิจกรรมในเนื้อหาของวิชาศิลปศึกษานั้น ครูผูสอนตองคํานึงวา ควรจะจัดกิจกรรม
อยางใด เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ที่จะมีการพัฒนาในเรื่อง  ดังตอไปน้ี 
 1.  พัฒนาการฝกประสาทสัมพันธ 
 2. พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 3.  เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ 
 4.  เปนการปลูกฝงคานิยม และคุณสมบัติที่ดีของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 5. พัฒนาทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม และสติปญญา 
 6. ฝกการเรียนรูจักการแสดงออกตามความถนัด และความสามารถของแตละคน 
 7. ฝกใหเปนคนมีระเบียบ  ประณีต  และชางสังเกต  คิดเปน  ทําเปน 
 8. เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน และรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 9. เปนการนําความรูและประสบการณไปใชบูรณาการกับกลุมวิชาตางๆ 
 10. พัฒนาใหเด็กเปนคนดี  เกง  และมีความสขุ 
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 กิจกรรมของวิชาศิลปศึกษานั้น นอกจากจะเกี่ยวของและสงเสริมสิ่งตางๆ ดังที่ไดกลาว
มาขางตนแลว การเรียนการสอนยังเกี่ยวของกับความเขาใจวุฒิภาวะของเด็ก ความพรอม สิ่งเรา  
อีกดวย 
 วิรุณ  ตั้งเจริญ   ไดกลาวถึงกิจกรรมของวิชาศิลปะ  ดังน้ี 
 
     กิจกรรมศิลปะสงเสริมการสรางสรรค 

1. กิจกรรมศิลปะสงเสริมใหมีความรูสึกไวตอปญหาตางๆ ตอสภาพแวดลอมและตอความรูสึกนึก 
คิดของผูอ่ืน ซึ่งจะชวยใหเด็กมีประสบการณรอบตัวอยางลึกซึ้ง ไมใชสัมผัสหรือรับรูสภาพแวดลอม
อยางผิวเผินและเฉยเมย    การสัมผัสวัสดุสรางสรรคยังชวยสงเสริมประสาทสัมผัสตอวัตถุหรือวัสดุ
ตางๆใหมีความรู  ความเขาใจ และความรูสึกตอบรบัอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 
2. กิจกรรมศิลปะสงเสริมใหมีความคลองตัวในการแสดงความคิด      เพราะกิจกรรมสรางสรรคจะ 
ชวยใหเด็กรูจักคิด  รูจักแกปญหา ลําดับความคิดและตัดสินใจอยางฉับไวเพ่ือใหสามารถแสดงออก
ไดอยางเปนกระบวนการตอเนื่องประกอบกับการแสดงออกทางศิลปะในแตละกิจกรรมเปนส่ิงที่เด็ก
ตองคิดสรางสรรคตามเหมาะสมของกิจกรรมแตละอยางทําใหความคิดเปนไปอยางกวางขวางและ
คลองตัว 
3. กิจกรรมศิลปะสงเสริมใหรูจักยืดหยุนและปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพการณ      ผูมีความคิด 
สรางสรรคมักจะเปนผูที่สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเสมอ รูจักตัดสินใจอยางเหมาะสม ซึ่งปญหา
เฉพาะหนาตางๆ นั้นจะไมใชหลักสูตรสําเร็จสําหรับการแกปญหา   กิจกรรมศิลปะที่ไมมีถูกหรือผิด
แตมีเฉพาะ ความชอบ หรือไมชอบเทานั้นนับเปนกิจกรรมซึ่งทาทายความคิดที่ตองยืดหยุนอยู
ตลอดเวลาปรับตัวใหทันกับสภาพการณและการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
4. กิจกรรมศิลปะสงเสริมใหมีความคิดเห็นเปนของตัวเอง ไดแก    การสงเสริมใหเด็กสามารถคิด 
ในส่ิงใหมๆ ที่ตนไดรับจากประสาทสัมผัสดานตางๆ และสามารถถายทอดความคิดใหเปนรูปธรรม  
ตามปริมาณสิ่งเราและความพรอมของเด็กแตละคน      ศิลปะเด็กนอกจากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ  
และจริงใจในการแสดงออกแลว     ทั้งรูปแบบและเนื้อหายังมีลักษณะเฉพาะตัวอีกดวยซึ่งส่ิงเหลานี้
ยอมมีผลตอเนื่องไปถึงความคิดและพฤติกรรมของเด็กแตละคน 
5.   กิจกรรมศิลปะสงเสริมใหสามารถดัดแปลงและประดิษฐสรางสรรค      การสรางสรรคเปนการ
รูจักดัดแปลงตกแตง หรือประดิษฐส่ิงตางๆ ขึ้น     การสรางสรรคกิจกรรมศิลปะยอมมีผลตอเนื่อง
ไปสูความรูสึกนึกคิดและการแสดงออกทั่วๆ  ไป 
6. กิจกรรมศิลปะสงเสริมใหสามารถลดสกัดตัดทอนประสบการณตางๆ    ไดอยางเหมาะสมเนื่อง 
จากการการแสดงออกทางศิลปะที่สะทอนความรูสึกนกึคิดนั้น สภาพแวดลอมตางๆ    ที่เสนอไวใน
งานศิลปะ จะถูกลดสกัดตัดทอนใหเหลือเพียงสวนที่เห็นวาจําเปนหรือชื่นชอบมากที่สุด   
7. กิจกรรมศิลปะสงเสริมใหเปนผูรับรูส่ิงตางๆ        อยางกวางขวางจากการแสดงออกทางศิลปะ 
อยางตอเนื่องเด็กจะแสดงออกหลายลักษณะ รับรูหลายดานเพ่ือนํามาแสดงออก        นอกจากนั้น 
การสรางสรรค ในแตละกิจกรรมยังตองคิดหลายดานและหลายครั้ง คิดวิเคราะห        เปรียบเทียบ
คุณสมบัติ   ปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจที่แนนอน  (วิรุณ  ต้ังเจริญ.2539 . 143 
– 144)   
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 การที่จะใหเด็กไดถายทอดความรูสึกนึกคิด  จินตนาการออกมาเปนผลงานทางศิลปะ
ไดน้ันไมวาจะเปนการวาดภาพ  การปน  การแกะสลัก  การประดิษฐตางๆ  แลวถาครูสามารถให
เด็กไดแสดงออกอยางเต็มที่ โดยใหมีความคิดอยางเสรีไมกําหนดภายในกรอบจนเกินไปเพราะ
การแสดงออกซึ่งจินตนาการของเด็กเองนั้นสามารถบงบอกถึงพฤตกิรรมในดานอ่ืนๆ อีกดวย  
การจัดกิจกรรมใหเด็กไดฝกปฏิบัติน้ันไมใชการฝกฝนทางการชวยที่จะเนนเปาหมายทางทักษะ
ใหเด็กมีสภาพเปนชางฝมือ เพ่ือนําผลงานศิลปะไปใชในชีวติประจําวันโดยตรงแตการจัดกิจกรรม
ศิลปะเปนวิธกีารที่จะสะทอนผลไปสูการพัฒนาลักษณะนิสัย เพ่ือเปนความสามารถในการเรียนรู
และดํารงชีวติในสังคมโดยเนนลักษณะนสิัยที่คิดเปน  ทําเปน และแกปญหาเปน 
 
  
 2.6  การสอนศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษา 
  เด็กในวัยเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาในการเรียนศิลปะน้ัน ตองมีการใชประสาท
สัมผัสทั้ง 5 หรืออาจจะเรียกไดวามีการใชในทุกสวนของรางกายการที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู
ไดดีคงจะตองใหเด็กนั้นไดลงมือปฏิบัติจริง  การแสดงออกทางดานศิลปะก็เชนกันครูผูสอนควร
สงเสริมใหผูเรยีนไดแสดงออกอยางสรางสรรคและเต็มความสามารถ 
  โลเวนเฟลด (นวลลออ  ทินานนท. 2542 : 27-32 ; อางอิงจาก Lowenfeld . 1987) 
ไดแบง พัฒนาการทางศิลปะของเด็กในชวงวัย 7-9 ป ดังน้ี 
 

วัยสรางความคิดรวบยอด (The  Schematic Stage) อายุระหวาง 7-9 ป 
เมื่อเด็กไดพัฒนาการจากการขีดเขี่ยมาถึงการพยายามสรางสัญลักษณที่จะส่ือความหมายคน สัตว 
ส่ิงของ สัญลักษณที่ เปนความคิดรวบยอดของสิ่งตางๆความคิดรวบยอดถูกกําหนดขึ้นเมื่อ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งของนั้นๆ เชน ตนไม บาน แตหากเด็กมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ความคิดรวบ
ยอดของส่ิงนั้นๆก็จะไมคงที่ เด็กจะแสดงถึงลักษณะสําคัญเทานั้น ส่ิงที่เด็กวาดออกมาคือสัญลักษณ
ของภาพลักษณในจินตนาการ รูปที่เด็กวาดจะคลายของจริงมากกวาวัยกอน เพราะเด็กสามารถสราง
ความสัมพันธระหวางตัวเองกับส่ิงแวดลอมไดดีขึ้น มีลักษณะการวาดดังนี้ 
- มีการวาดซ้ําๆ  ซึ่งเปนการแสดงถึงความพยายามในการทําความเขาใจของความคิดรวบยอดนั้นๆ
และมักวาดเสนที่เฉียบขาดไมลังเลใจ 
- รูปที่วาดจะแสดงถึงความรูของเด็กเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมรอบตัว 
- ความคิดรวบยอดจะเปล่ียน หากเด็กพบวามันมีความหมายพิเศษหรือสําคัญสําหรับเขา 
- การใชเนื้อที่ในการวาด เด็กยังไมสามารถจัดวางภาพใหเปน 3 มิติ จะจัดวางในลักษณะ 2 มิติ  จะ
พยายามแสดงความสัมพันธของพื้นที่วางกับวัตถุตางๆใหมีความสัมพันธกัน  โดยเด็กจะวางวัตถุ
ตางๆไวบนเสนฐาน (Base Line) คือเสนที่ใชรองรับส่ิงตางๆที่ปรากฎในภาพ เด็กอาจมีความเชื่อวา
เสนฐานเปนเสนที่สามารถทําใหสรรพสิ่งตางๆตั้งอยูได เสนฐานอาจเปนเสนนอน เสนโคง เสนเฉียง 
หรือขอบกระดาษ รูปตางๆท่ีอยูบนเสนฐานและตั้งไดฉากกับเสนฐานดวย ในภาพหนึ่งๆอาจมีเสน
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ฐานหลายเสน ในบางครั้งเด็กอาจไมใชเสนฐานในความหมายของพื้นดินแตมันอาจหมายถึงขอบโตะ
ที่เด็กวาดคนลอมอยู 
- มีการจัดวางภาพในลักษณะของภาพพับกลาง (Folding Over) ที่มีลักษณะคลายกับการพับ
กระดาษเปนสองตอนและใชเสนรอยพับเปนเสนกั้นกลางรูปวาดจะปรากฎเสนบนฐาน (คือรอยพับทั้ง
สอง)  โดยดานบนมีลักษณะเปนหัวตั้ง  สวนรูปที่ปรากฎบนเสนฐานดังกลาวก็จะกลับหัว  การที่เด็ก
วาดเชนนี้แสดงใหเห็นถึงการดึงเอาสิ่งแวดลอมใหเขามาสัมพันธกับตน ซึ่งถือวาเปนศูนยกลาง 
- นอกจากการใชเสนฐาน (Base Line) และการพับกลาง (Folding Over) เด็กยังเขียนภาพใหมี
ลักษณะที่สามารถทะลุมองเห็นภายในไดแมวาจะเปนการทับซอนกันเปนลักษณะของภาพโปรงใส  
คลายกับภาพเอก็ซเรย (X-Ray Picture) 
- ในเด็กบางคนมีการวาดรูปโดยตองการแสดงใหเห็นเหตุการณ  เรื่องราวหลายเหตุการณในภาพ ให
ทุกส่ิงปรากฎออกมาพรอมกัน  ดวยการแสดงออกในลักษณะของภาพที่มองจากมุมสูง (Bird  Eyes 
View) เปนการแสดงถึงความพยายามในการแสดงออกอยางภาพ 3 มิติ  ดวยการแสดงออกของวัตถุ
คลายกับรูปแปลนหรือรูปดานบน (ในแบบกอสราง) เชน โตะ  เกาอี้   
- การแสดงออกดานรูปคน เด็กจะแสดงถึงความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคนวามีสวนประกอบภายนอก
อยางไร เชน หัว ลําตัว แขน ขา และเด็กจะเขียนสวนประกอบของใบหนา ซึ่งจะมีรูปลักษณที่ตางกัน
ตามที่เด็กเขาใจจะมีการตกแตง โดยใสเส้ือผาใหคนที่เด็กวาดดวย 
- จะมีการวาดคนในลักษณะหนึ่งๆ ซ้ํากันและหากเด็กเห็นวาอวัยวะสวนใดสําคัญ เขาจะเนนใหมี
ขนาดใหญ เกินจริงตามสัดสวน 
- การใชสี เริ่มมีการใชสีใหสัมพันธกับวัตถุและมักใชสีซ้ําๆในวัตถุเดียวกัน ซึ่งเด็กจะใชสีตามความ
เขาใจเชนนี้ตลอด ไมวาสภาพการณจะเปล่ียนไปเชนไร ในวันที่ฝนตก ฟาครึ้มหรือวันที่แดดออกจา 
เด็กก็ยังคงใชสีฟาเขียนทองฟาเด็กยังคงเขาใจวาหญาตองมีสีเขียว  แมวามันจะแหงเหี่ยวเปนสี
น้ําตาลแลวก็ตาม 
- ดานการออกแบบ ไมพบวาเด็กชวงวัยนี้มีการออกแบบหรือมีจุดมุงหมายเชนน้ัน เปนเพียงแตการ
แสดงออกถึงการวาดซ้ําๆ กัน ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของเด็กวัยนี้ ซึ่งจะตางกับการออกแบบของ
ผูใหญ ซึ่งทําไปโดยมีจุดมุงหมาย ครูไมจําเปนตองสอนถึงหลักการออกแบบอยางเอาเปนเอาตายกับ
เด็ก เพราะมันอาจเปนการทําลายความเปนธรรมชาติ และความมีอิสระในการสรางงานอยางที่วัยของ
เขาควรจะเปน (นวลลออ  ทินานนท. 2542 : 27-32) 

   
  เกษร ธติะจารี  ไดกลาวถึงการสอนศิลปะที่ดีไววา การสอนศิลปะทีดี่และมีประสทิธิ
น้ัน ขึ้นอยูกับตวัผูสอนเปนสําคัญเริ่มตัง้แตความพรอมของผูสอนใน   การเตรียมการสอน โดย
การศึกษาหลกัสูตร เน้ือหาวชิา การทาํสื่อการสอน การกําหนดกิจกรรม การเรียนการสอน 
ตลอดจนหลักการประเมินผล  (เกษร ธติะจารี. 2543  : 12)   
   ศิลปศึกษาในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามักจะมีการเรียน   การ
สอนทีเ่ปนพ้ืนฐานทางศลิปะใหกับนักเรยีน คือ การเขยีนภาพระบายสี การปนและการแกะสลกั  
การพิมพภาพและการออกแบบเศษวสัดุ  เพ่ือเปนการฝกทักษะในการทํางาน   กิจกรรมดังกลาวคอื 
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   1. การเขียนภาพระบายส ี เปนเรื่องเก่ียวกับการนําเทคนิคการใชสีของแตละ
ประเภทมาระบายสี มีการทดลองสี ตลอดจนสามารถถายทอดเรื่องราวตางๆรอบตวัออกมาเปน
ภาพวาด  โดยมีเสน แสงเงา  ลักษณะพื้นผิว  องคประกอบศลิปะ  มาเขียนภาพระบายสี  เปน
การฝกพัฒนาความสัมพันธของกลามเนื้อมือและสายตา 
   2. การปน  โดยใชวัสดุ เชน ดินเหนียว  ดินนํ้ามัน  กระดาษผสมกาว  มาปน
ใหเปนรูปรางตางๆ ตามจินตนาการ   เปนการฝกกลามเน้ือมือ 
   3. การแกะสลัก  เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุงสงเสริมความคิดสรางสรรคและเปน
การพัฒนากลามเนื้อใหประสานกับสายตาไดเปนอยางดี 
   4. การพิมพภาพ เปนการนําเอาพื้นผิวของวัสดตุางๆ มาพิมพเปนภาพซึ่ง
พ้ืนผิวน้ันอาจมีลักษณะที่แตกตางกันไปก็จะขึ้นอยูกับวัสดุน้ัน การพิมพภาพถือเปนอีกกิจกรรม
หน่ึงที่ทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคและจินตนาการในการทีพิ่มพใหเปนเรือ่งราวเรื่องใด    
เร่ืองหน่ึง 
   5. การออกแบบเศษวัสดุ เปนกิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนไดมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  โดยการนําเอาเศษวัสดุตางๆ มาประยุกต ดัดแปลง แตงเติม ใหเกิดผลงานชิ้นใหม
ขึ้นมากิจกรรมนี้จะทําใหนักเรียนไดคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน 
  จากขอมูลดังกลาว การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กนั้นถือไดวาเปนกิจกรรมที่
สรางสรรคและมุงสงเสริมใหผูเรียนนั้นไดมีการพัฒนาการดานตางๆ ทั้งทางดาน อารมณ สังคม 
รางกายและสติปญญา  ครจึูงจําเปนที่จะตองสรางแรงจูงใจ เสริมการกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน ซ่ึงผูเรียนจะสามารถนําไปประยุกตใชในชวีติประจําวันได 
 
3.  เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนแบบโครงงาน 
         3.1 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน  
               แมวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดมีผลบังคับใชมามากกวา 1 ปแลว      
ก็ตาม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติน้ัน ในสวนของการจัดการเรียนการสอน
แบบใหมก็ยังคงมีใหเห็นนอยมาก เพราะครูยังไมเขาใจ จึงยังคงใชวิธีการสอนแบบเดิมๆ อยู  ทํา
ใหการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัจึงเกิดผลไดนอย ตามพระราชบัญญัติการศกึษา
แหงชาติ มุงเนนใหสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงวิธีน้ี โดยความจริงแลว ไมใชของใหมใน 
วงการศึกษา หากแตเปนทีรู่จักกันมานานแลวพอสมควร  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เปนการจัดการสอนที่สอดคลองกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน เพราะทํา
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และหลักของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน  ก็มี
กระบวนการเรียนหลากหลายวิธี และการสอนแบบโครงงาน (Project Method) ก็เปนอีกวิธกีาร
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดเกิดความรูที่แทจริง มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ
โครงงาน ไวดังน้ี 
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            ธีระชัย ปุรณโชติ (2531 : 1) ไดใหความหมายไววา โครงงานเปนการศึกษาทีเ่นน
กิจกรรมโดยเนนผูเรียนลงมือปฏิบัติคนควาดวยตนเอง โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร  
ภายใตคําแนะนําปรึกษาและการดูแลของครูหรือผูเชี่ยวชาญ 
            กระทรวงศึกษาธิการ (2536 : 5) ไดใหความหมายไววา โครงงานเปนการทํา
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ภายใตการดูแล 
และใหคําปรึกษาของครู ตัง้แตการคิดสรางโครงงาน การวางแผนดําเนินงาน การลงมือปฏิบัติ  
รวมทั้งการกําหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล 
            จิราภรณ  ศิริทวี (2542 : 34) ไดใหความหมายวา โครงงานเปนการสอนให
นักเรียนรูจักทําโครงการวจัิยเล็กๆ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความรูทักษะและสราง
ผลผลติที่มีคณุภาพ ระเบยีบวธิีดําเนินการเปนระเบยีบวธิีการทางวิทยาศาสตร จุดประสงคหลัก
ของการสอนแบบโครงงานตองกระตุนใหนักเรียนรูจักสังเกต รูจักการตั้งคาํถาม รูจักการ
ตั้งสมมติฐาน  รูจักวิธีแสวงหาความรูดวยตนเพื่อตอบคําถามที่ตนอยากรูรูจักสรุปและทําความ
เขาใจกับสิ่งทีค่นพบ 
   สมศักดิ์  สินธรุะเวชญ  (2542 : 18) ไดใหความหมายวา  โครงงานเปนการเรียนรู
อยางหนึ่งที่ตองการใหผูเรียน ศึกษาคนควา ใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในหัวขอที่กําลังเรียน การศึกษา
คนควานี้อาจทําเปนรายบคุคลหรือเปนทีม 
   ชาตรี  เกิดธรรม (2545 : 57)  ไดใหความหมายวา  วธิีการสอนแบบโครงงานเปน
การสอนที่ใหนักเรียนเปนหมูหรือรายบุคคลไดวางโครงงานและดําเนินงานใหสําเร็จตาม      
โครงงานนั้น  นับวาเปนการสอนที่สอดคลองกับสภาพชีวิตจริง 
   สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (2545 : 15) ไดใหความหมายวา  โครงงาน
เปนงานวิจัยเล็กๆ สําหรับนักเรียน เปนการแกปญหาหรือขอสงสัย หาคําตอบ โครงการใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร หากเนื้อหาหรือขอสงสัยเปนไปตามรายวิชาจะเรียกวา โครงงานใน
รายวิชานั้นๆ 
  จากความหมายดังที่ไดกลาวมาแลว   โครงงานเปนการปฏิบัติกิจกรรมอยางหนึ่งที่
มุงใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน  เพราะผูเรียนไดลงมือกระทําโดยการทํากิจกรรม
น้ันมาจากความสนใจใฝรูของผูเรียนนั้นเอง     ที่อยากจะศึกษาและหาคําตอบใหลึกซึ้งชัดเจน 
โดยมีกระบวนการเขามาเกี่ยวของตั้งแตการวางแผนจนลงมือปฏิบัติเพ่ือใหไดคําตอบที่แทจริง 
โดยมีครูเปนผูคอยกระตุน แนะนํา และคอยใหคําปรึกษาซึ่งในการจัดทําโครงงานนั้น สามารถทาํ
ไดทุกระดับชั้น อาจเปนรายบุคคลหรือกลุม   จะกระทําในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนกไ็ด  
ดังน้ัน  การสอนแบบโครงงาน จึงจัดวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  นับ
ไดวาเปนการเรียนรูโดยธรรมชาติ  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดพัฒนา
ความรูความสามารถและทักษะดานตางๆ   ของตนไปพรอมๆ  กับการเรยีนรูและศึกษาสิ่งที่ตน
สนใจนั้นเอง 
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 3.2 โครงงานกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 
  บูรชัย   ศิริมหาสาคร (2546. 20 – 25)   ไดกลาวถึงลักษณะของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน พบวา  มีความสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษา ในหมวด  4 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ในมาตราตางๆ  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 1 โครงงานกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 
 

พระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 

ลักษณะของ 
กิจกรรมโครงงาน 

มาตรา   22 
     การจัดการศึกษายึดหลกัวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญทีสุ่ด  กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ 

 
 

 ใหนักเรียนตั้งปญหาแลวหาคําตอบ
ดวยตนเอง  ตามความถนัดและความ
สนใจของนักเรียนแตละคน  หรือแต
ละกลุม  วาจะทําโครงงานเรื่องอะไร  
และจะคนหาคําตอบของโครงงานนั้น
ดวยวิธีการใด  โดยครู เปนเพียงที่
ปรึกษาไมใชบอกความรู (คําตอบ)
ใหแกผูเรียน 
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มาตรา 24  
     การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา
แล ะหน ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร  
ดังตอไปน้ี 
   1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 

 ใหนักเรียนเลือกทําโครงงานได 2 
ลักษณะ  คือ  โครงงานตามหลักสูตร
ใน  8  กลุมสาระการเรียนรูและ
โครงงานตามความถนัดและความ
สนใจของนักเรียนแตละคน 

 

2)  ฝกทักษะกระบวนการคดิ และการจัดการ 
การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู
มาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
 
 

 ลักษณะของโครงงาน    จะเนนทักษะ 
          กระบวนการตางๆ      ในการแสวงหา 
          ความรูเชนกระบวนการคิดแบบ 
          วิทยาศาสตร  กระบวนการวิจัย    
          กระบวนการบริหารจัดการ   เพ่ือใหได 
          มาซึ่งความรู และการประยุกตใชความ 
 
 
 

ตาราง 1 (ตอ) โครงงานกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 
 

พระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 

ลักษณะของ 
กิจกรรมโครงงาน 

  
 

รูสูชีวติจริง 
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3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัตใิหทําได  คิดเปน  
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมโครงงาน    ใหผูเรียนเรียนรูจาก 
          ประสบการณตรง  ลงมือปฏิบัติจริง  เกิด   
          การใฝรู      รักการศึกษาคนควาอยางตอ 
          เน่ือง เชน   
            โครงงานประเภทสํารวจ 
          ใหผูเรียนไดสํารวจขอมูลตางๆในสถานที่  
          จริง  
            โครงงานประเภททดลอง 
          ใหผูเรียนทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่อง  
          ตางๆ  แลวสรุปผลการทดลอง 
           โครงงานประเภทสิง่ประดิษฐ 
          ใหผูเรียนประดิษฐคิดคนเครื่องมือเครื่อง  
          ใชตางๆ  ที่สามารถนํามาใชงานไดจริง    
          นอกจากนี้ การทําโครงงานสําเร็จเรื่อง  
          หน่ึง  ทําใหผูเรียนมีประเด็นที่จะพัฒนา   
          โครงงานที่ทําเสร็จแลว  หรือทําโครงงาน  
          ใหมไดอยางตอเน่ือง  

4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรูดานตางๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมทีดี่งามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
 
 
 

 ลักษณะของกิจกรรมโครงงานเปนการบูร
ณาการความรูในศาสตรตางๆ  เพ่ือใช
ตอบคําถาม  ที่ตั้งสมมติฐานไว  ดังนั้น  
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  
2544 จึงกําหนดใหผูสอนจัดการเรียนรู
บูรณาการแบบโครงงาน 

          การจัดทําโครงงาน ผูเรียนตองมีวินัย มี  
          ความรับผิดชอบ  และมีความซื่อสัตยตอ 
         ตนเอง จึงจะทําโครงงานไดสําเร็จถาผู 

ตาราง 1 (ตอ) โครงงานกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 
 

พระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 

ลักษณะของ 
กิจกรรมโครงงาน 

 
 

         เรียนโครงงานสําเร็จยอมประเมินไดวา   ผู  
         เรียนมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค 
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5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ      สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูและมี
ความรอบรู รวมทั้ง สามารถใชการวิจัยเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู  ทั้งน้ี ผูสอนและ
ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
 

• โครงงานเปนผลงานการวิจัยชิ้นเล็กๆ
ของผูเรียนที่ใชกระบวนการวิจัยในการ
แสวงหาความรู หรือความจริงเกี่ยวกับ
เร่ืองใดเรื่องหน่ึงในบางกรณี  หัวขอที่
ผูเรียนใชทําโครงงาน เปนเรื่องที่ครูและ
นักเรียนหรือบุคคลอื่นยังไมรูคําตอบ 
เพราะฉะนั้นกิจกรรมโครงงานจึงสงเสริม
ความเปนกัลยามิตรทางวิชาการระหวาง
ครูกับนักเรียนใหรวมเรียนรูไปพรอมๆ 
กัน 

 
6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ 
การประสานความร วมมือกับบิดา  มารดา  
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

    กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรู 
         นอกหองเรียนเพ่ือเปดประตูสูโลกกวางให 
         สิ่งรอบขางเปนครู    
         ปรัชญาของการเรียนรูแบบโครงงาน   
         (บูรชัย  ศิริมหาสาคร , 2545 )      คือ “ทุก  
          สถานที่  คือ   หองเรียน   ทุกสถานการณ 
          คือการเรียนรู ทุกคน คือ ครูน่ีคือ 
          กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน”  การ 
          เรียนรูแบบโครงงาน จึงเปนการระดม 
          สรรพกําลังทางการศึกษาเรยีนรูจากภมิู 
          ปญญาสากลจากตําราเรียน ภายใตการ 
          รวมมือจากภูมิปญญาชาวบาน  ผนวกกับ 
          ภูมิปญญาสากลจากตําราเรียน ภายใต 
          การรวมมือจากบุคคลทุกฝาย เชน 
 
  

ตาราง 1 (ตอ) โครงงานกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 
 

พระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 

ลักษณะของ 
กิจกรรมโครงงาน 

           โครงงานประเภทสาํรวจ ผูเรียนตอง 
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           ปฏิบัติการในภาคสนามเพื่อสํารวจขอมูล 
          ที่ตองการ จากบุคคลตางๆ  ในพ้ืนที่ แลว 
          สรุปขอมูลเปรียบเทยีบกับทฤษฎีที่มีอยู 
           ในตํารา หรือสรุปขอมูลเพ่ือสรางองค 
          ความรูใหมปรัชญาของการเรียนรูแบบ 
          โครงงาน (บูรชัย  ศิริมหาสาคร ,2545)  
         คือ “ทุกสถานที่  คอื หองเรียน ทุกสถาน 
          การณ คือการเรียนรู ทุกคน คือ ครูน่ีคือ  
          กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน”   
          การเรียนรูแบบโครงงาน จึงเปนการระดม 
          สรรพกําลังทางการศึกษาเรยีนรูจากภูมิ 
          ปญญาสากลจากตําราเรียน ภายใตการ 
          รวมมือจากภูมิปญญาชาวบาน  ผนวก 
          กับภูมิปญญาสากลจากตําราเรยีน ภาย 
          ใตการรวมมือจากบุคคลทุกฝาย เชน  
          โครงงานประเภทสาํรวจ ผูเรียนตอง 
          ปฏิบัติการในภาคสนาม เพ่ือสํารวจขอมูล 
          ที่ตองการ จากบุคคลตางๆ  ในพ้ืนที่ แลว 
          สรุปขอมูลเปรียบเทยีบกับทฤษฎีที่มีอยู 
          ในตํารา หรือสรุปขอมูลเพ่ือสรางองค 
           ความรูใหม 

 
ที่มา : บูรชัย สิริมหาสาคร.(2546).การออกแบบหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน . 
       หนา 20-25. 
  
 
 
 
 3.3  โครงงานกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 
  กรมวิชาการ (บูรณชัย ศิริมหาสาคร. 2546. 27 – 28 อางถึง กรมวิชาการ.)ได
กลาวถึง โครงงานกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวา หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรม     การเรยีนรูแบบโครงงาน ในเรื่องการจัดหลักสูตร
สถานศึกษา ในสถานศกึษาสงเสริมใหผูเรียนทุกชวงชั้น จัดทําโครงงานในทุกกลุมสาระการ
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เรียนรู อยางนอยปการศึกษาละ 1 โครงงาน   นอกจากสถานศึกษาจะตองจัดการเรียนรูในกลุม
สาระตางๆแลวจะตองจัดการเรียนรูแบบบรูณาการเปนโครงงานใหมากขึ้น เพ่ือทําใหผูเรียนได
เขาใจการศึกษาสูโลกของการทํางาน ตามความตองการของทองถิ่นและสังคม  โดยใหทํา
โครงงานตามความถนัดและความสนใจ 
         
       การจัดการเรียนรูโดย “โครงงาน”     เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางรูปแบบหนึ่งที่ผู 
       เรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ ในลักษณะของการศึกษา สํารวจ      คนควาทดลอง        
       และการประดิษฐหรืออยากเรียนรูในเรื่องนั้นๆ  ใหมากยิ่งขึ้น    โดยใชกระบวนการที่เปนระบบ   มี     
       ขั้นตอนการดําเนินงาน  ต้ังแตการวางแผน  การปฏิบัติตามแผน    จนไดขอสรุปที่เปนคําตอบเกี่ยว 
       กับเรื่องนั้นการเรียนรูโดย  “โครงงาน”  เปนเหมือนสะพานที่เชื่อมระหวางหองเรียนกับโลกภายนอก 
       ซึ่งเปนเหมือนชีวิตจริงของผูเรียนและผูสอนดวย เหตุผล ดังนี้  ดานผูเรียน การเรียนรูโดยโครงงาน”          
       ทําใหผูเรยีนมองเห็นความสัมพันธระหวางความรูที่เรียนกับการนําไปใชความคิดกับขอเท็จจริง  ซึ่ง 
       จะถูกเชื่อมโยงเขาเปนเรื่องเดียวกันในลักษณะของสหสัมพันธอันสามารถจะนําไปใชในสถานการณ 
       อ่ืนๆไดอยางหลากหลายและสรางความรูที่เปนประโยชนใหมๆไดตลอด  เวลา  รวมทั้งขณะที่ปฏิบัติ 
       โครงงานนั้น   ผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันดวยการรวมคิด      รวมกันทํา รวมกัน 
       แกปญหา รวมกันหาคําตอบ  ทําใหทุกคนไดมีโอกาสแสดงความสามารถที่มีอยูในตนเอง ออกมาได 
       อยางเต็มที่ ไมมีการปดกัน้   รวมท้ังไดมีการฝกทักษะตางๆ  ที่จาํเปนสําหรับชีวิต  อันไดแก ทักษะ 
       กระบวนกัน  จะชวยพัฒนาคุณธรรม   จริยธรรม   และคานิยมที่ดี ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนดานผูสอน   
       การเรียนรู  “โครงงาน”      จะทําใหผูสอนทราบถึงความสามารถของการเรียนรูแตละคนมองเห็นและ 
       เขาใจในรปูแบบวิธีการเรียนรู     รูปแบบวิธีการคิดและการปฏิบัติการทางสมองของผูเรียนอยางแท 
       จริงอันจะชวยทําใหมองเห็นแนวทางวิธีการที่จะพัฒนาไดอยางถกูตองเหมาะสมสอดคลองกับความ 
       สามารถที่มีอยูในตัวผูเรียนแตละคนได   (บูรณชัย  ศิริมหาสาคร. 2546. 27 – 28 ) 
  
 กิตติชัย  สุธาสิโนบล   ไดกลาวถึงโครงงานไวดังน้ี   
  

โครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของกระบวนการวิจัย สําหรับผูเรียนที่จัดขึ้นในโรงเรียน
อาจใชชวงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเวลาปกติหรือนอกเวลาก็ได   โดยไมจํากัดสถานที่
กิจกรรมอาจเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมไดตามความเหมาะสม        ซึ่งผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ
และศึกษาคนควาดวยตนเองโดยอาศัยทักษะกระบวนการคิด      กระบวนการแกปญหา  
กระบวนการปฏิบัติจริง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร     และวิธีการทางวิทยาศาสตร เขาไป
สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ     ซึ่งเปนการเรียนรูใน
ลักษณะองครวม   “การบูรณาการ”   ภายใตการแนะนําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญอยางใกลชิด  อาจใชเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆชวยในการศึกษา         เพ่ือให
การศึกษาคนควานั้นบรรลุวัตถุประสงค       โดยมีเปาหมายการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญมุง
ใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดการ        คนควา    การแสวงหาความรู  และการสรางองคความรู
ดวยตนเอง   สามารถสรางสรรคผลงานที่สามารถนํา 
ไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอ่ืนได (กติติชัย  สุธาสิโนบล. 2546 : 1)    
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 การจัดการเรียนรูแบบโครงงานนั้น     ทําใหผูเรียนเกดิทักษะทางดานกระบวนการคิด 

กระบวนการแสวงหาความรู สามารถแกปญหาเปน มีการแสวงหาความรู  คิดสรางสรรค และการ
สรางความรูไดดวยตนเองทั้งน้ีสิ่งดังกลาวจะเกิดขึ้นไดครูซ่ึงทําหนาที่คอยใหคําปรึกษา  แนะนํา
จึงเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุน ใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการเรียนรู
อยางสูงสุดที่เต็มไปดวยศักยภาพของตนเอง 
 3.4 ความสําคัญของการสอนแบบโครงงาน  
            สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  ไดกลาวถึงโครงงานวา  โครงงานเปนการเรียนรูอยางหนึ่ง
ที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการทําโครงงาน  ถาผูเรียนยิ่งเรียนรูดวยการทําโครงงาน
ตลอดเวลายิ่งจะทําใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดโครงงานจะตองเกิดขึน้จากผูเรียน  เชน  ขณะที่
ผูเรียนมีขอสงสัย หรือมีความตองการหรอมีความสนใจ ตองการคําตอบ  จะเปนจุดเริ่มตนนของ
โครงงานของผูเรียน  วัตถุประสงคของการทําโครงงานเพื่อใหผูเรียนไดประยุกตใชทักษะในกลุม
วิชาตางๆ  มีทักษะในการแสวงหาความรูมีทักษะทางสังคม  ทักษะการนําเสนอ  เห็นคุณคาใน
วิชาที่เรยีนเนนถึงพลังความอยากรูอยากเห็นของผูเรียนและสงเสรมิการตัดสินใจ  การจะคิดจะ
ทําของผูเรียน (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ. 2545 : 36) 
  วิมลศรี  สวุรรณรัตนและมาฆะ  ทิพยคีรี  ไดกลาวถึง      โครงงานวาโครงงานเปน
งานวิจัยเล็กๆสําหรับนักเรียนเปนการแกปญหาหรือขอสงสัยหาคําตอบ   โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (วิมลศรี  สวุรรณรัตนและมาฆะ  ทิพยคีรี.2547 : 5)   
  การเรียนรูของนักเรียนเกิดจากประสบการณตรงที่ไดรับจากการปฏบิัติจริง  ฝกให
แกปญหาที่สงสัย โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยกระบวนการและวธิีการที่เปนขั้นตอน  
นักเรียนจะสามารถนําทักษะที่ไดรับไปใชกับสถานการณอ่ืนได ทักษะที่ไดรับจะติดตวันักเรียนไป
ตลอดและยั่งยืนกวาในตํารา   ในภาพรวมสิ่งที่นักเรียนจะไดรับจากการศึกษาดวยโครงงานคือ
ความรูในเนื้อหาวิชานั้นๆ ทักษะกระบวนการทางวชิาวิทยาศาสตร ทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ความสามารถในการถายโยงการเรียนรูผานกระบวนการแกปญหา เจตคตทิี่ดีตอ
การศึกษา   คุณสมบัติทางบวกอื่นๆ ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง 
ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกับผูอ่ืน  ฯลฯ 
 
 
          3.5  ประเภทของโครงงาน  
              ชาตรี เกิดธรรม ไดกลาวถงึประเภทของโครงงานวาโครงงาน     มีมากมายหลาย
อยาง  ถาจะแบงตามสาระการเรียนรูอาจแบงได  2  ประเภท  คือ  
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  1.โครงงานตามสาระการเรียนรู เปนโครงงานที่ใชเน้ือหาตามกลุมสาระการเรียนรู
ตางๆเปนพ้ืนฐานในการทําโครงงาน โดยมีการบูรณาการความรู  ทักษะ  คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมเขาดวยกัน 
     2.โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานที่ผูเรียนสามารถกําหนดขึ้นมาตามความ
สนใจและความถนัด โดนการนําเอาความรู  ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม จาก
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ  มาบูรณาการเขาดวยกัน (ชาตรี  เกิดธรรม. 2547: 6 – 8) 
  ซ่ึงสอดคลองกับ บูรชัย  ศิริมหาสาคร   ที่ไดกลาวถงึกรอบแนวคดิของหัวขอการ
ทําโครงงานวา ปญหาสําคัญในการทําโครงงานประการหนึ่ง คือ  นักเรียนไมทราบวาจะทํา
โครงงานเรื่องอะไร เพราะฉะนั้น ครูผูสอนจะตองใหคําปรึกษา แนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการทาํ
โครงงาน และการหาหัวขอในการทําโครงงาน มีกรอบแนวคิดที่จะตองคํานึงถึงอยู 2 ประการ คือ  

1. โครงงานตามกลุมสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร 
2. โครงงานตามความถนัดหรอืความสนใจของผูเรียน  (บูรชัย  ศิริมหาสาคร. 

2546 :18-19) 
  หลักสูตรขั้นการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดใหความสําคัญของการจัดการ 

เรียนรูแบบโครงงาน       เพราะวาจัดเปนการเรียนรูแบบเนนผูเรยีนเปนสําคัญจึงไดกําหนดไวใน
หลักสูตรดวย   ใหผูเรียนเกิดการบูรณาการความรู ระหวางโครงงานกับกลุมสาระการเรียนรูทัง้ 8 
กลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงก็ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร     สังคมศึกษาและ
วัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ  
สวนการจัดทาํโครงงานตามความถนัดหรือตามความสนใจของผูเรียนนั้น  ก็ใหผูเรียนสามารถใช
ความถนัดหรอืตามความสนใจที่ผูเรียนเอง   จึงไมจําเปนตองสอดคลองกับกลุมทัง้ 8 กลุมสาระที่
เรียน    ซ่ึงมีลักษณะคลายกับการทําแฟมผลงานแบบโครงงานหรือการศึกษาเปนรายบุคคล หรือ 
การศึกษาแบบอิสระเพราะฉะนั้นหัวขอโครงงานจะมีลักษณะที่หลากหลายแตกตางกัน 
 ชาตรี  เกิดธรรม  แบงลักษณะของการดําเนินงานของโครงงานเปนประเภทใหญๆได  4 
ประเภท  ดังน้ี 

 
1.โครงงานประเภทสํารวจขอมูล  รวบรวมขอมูล      จุดประสงคเพ่ือสํารวจรวบรวมขอมูลดาน
ตางๆ   แลวนํามาจาํแนกเปนหมวดหมูและนาํเสนออยาง มีระบบ  เพ่ือใหเห็นถึงความสัมพันธ
ในเรื่องดังกลาวนั้นไดชัดเจนยิ่งขึ้นไดผลดีย่ิงขึ้น โดยในการทําโครงงานประเภทนี้ผูเรียนจะตอง
ใชวิธีการตางๆ ในการสํารวจรวบรวมขอมูล เชน  
การสัมภาษณ   สอบถาม สํารวจ  ตัวยางโครงงานประเภทนี้  เชน   

 -  การสํารวจรูปทรงทางเรขาคณิตของใบพืชชนิดตางๆ 
    -  การสํารวจในทองถ่ิน 
    -  การสํารวจภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ 
    -  การสํารวจแหลงอารยธรรมโบราณ 
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    -  การสํารวจเสนทางเดินทัพตามประวัติศาสตรไทย 
    -  การสํารวจภาษาถิ่นในชุมชน 
    -  การสํารวจพืชสมุนไพรในทองถ่ิน 
 2. โครงงานประเภทศึกษาคนควา 
 จุดประสงคเพ่ือแสวงหาความรูจากแหลงวิทยาการตางๆ  เชน หองสมุด สถาบันเว็บไซด    เว็บ 

ไซดตางๆ ผูเชี่ยวชาญหรือผูรูในเรื่องนั้นๆ  โดยตรงเปนการฝกฝนหาแนวทางในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง      ในเรื่องที่ยังไมมีผูใดคิดมากอนเพ่ือนํามาเทียบเคียงกับความรูที่ไดจาก
หนังสือเรียน ตํารา     หรือเอกสารทางวิชาการ   รวมท้ังเปนการศึกษาคนควาทดลองเพ่ือ
คนหาหรือตรวจสอบ ขอเท็จจริง หรือทฤษฎี    ซึ่งผลการศึกษาคนควาทดลองอาจ
คลาดเคลื่อนไมครบถวน  เชน 

    -  การศึกษาเสนทางเดินของสุนทรภูตามนิราศ 
    -  การศึกษาคนควาหลักฐานทางประวัติศาสตรเรื่องเจดียยุทธหัตถี 
    -  การศึกษาคนควาหลักฐานทางประวัติศาสตรเรื่องพันทายนรสิงห 
    -  การสืบคนและศึกษาเรื่องอาหารจากกาพยเหเรือชมเครื่องคาวหวาน 
    -  การศึกษาคนควาตํารายาแผนโบราณ 

-  การศึกษาคนควาของเลนพ้ืนบานภูมิปญญาไทย 
    -  การพิสูจนความจริงของทฤษฎีทางเรขาคณิต 

 3. โครงงานประเภทการทดลอง 
 ลักษณะของโครงงานประเภทนี้จะตองมีการออกแบบการทดลอง  เพ่ือศึกษาผลของตัวแปรหรือ 
ตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามและมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ    ที่ไมตองการศึกษาที่จะสงผลให
การศึกษาคลาดเคลื่อน  ขั้นตอนการทําโครงงานประเภทนี้จะตองมีการกําหนดปญหา 
ต้ังสมมติฐาน ออกแบบ การทดลอง   ดําเนินการทดลองเพื่อหาคําตอบของปญหาหรือ
ตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ังไวแปรผลและสรุปผล  การทําโครงงานประเภททดลองนี้ในบางครั้ง
อาจจําเปนตองทําการทดลองเพื่อศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตนเสียกอน          เพ่ือใหได
ขอมูลบางประการมาใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดรายละเอียดตางๆ ของการศึกษา
คนควาตอไป   
ตัวอยางชื่อโครงงาน  ประเภททดลอง 
 -  การเปล่ียนเพศปลาหางนกยูงโดยใชไรแดง 
 -  การใชเม็ดโฟมปองกันหนอนผีเส้ือกินใบสม 

    -  การใชสารสกัดจากใบมันสําปะหลังเพ่ือปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
    -  ถุงเพาะชําจากน้ําตะโก 
    -  ขิงชะลอการบูด 
    -  การทํากระดาษจากกาบกลวย 
    -  เซลลไฟฟาพลังดิน 

     -  การลดปริมาณคารบอนมอนอกไซด 
    4. โครงงานสิ่งประดิษฐ 
จุดประสงคเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคจากการสังเกต  วิเคราะหเครื่องมือเครื่องใชหรือ
วิธีการในการจัดการตางๆ แลวพัฒนาหรือสรางขึ้นใหม   เพ่ือตอบสนองความตองการของ
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สังคมตามความรูความสามารถที่มีอยูการพัฒนาหรือสรางชิ้นงานมักจะเกิดขึ้นหลังจากทํา
โครงงานสํารวจขอมูลและโครงงานทดลองมากอน     เชน 

   -  การประดิษฐเครื่องหอผลไม 
   -  การสรางหรือพัฒนาระเบียบวิธีการจัดจําหนายผลิตภัณฑหรือผลิตผล 
   -  เครื่องกล่ันน้ําพลังแสงอาทิตย 
   -  การปลูกพืชโดยไมใชดิน 
   -  การประดิษฐเครื่องสูบน้ําพลังลม 

  -  เทคนิคการถนอมอาหารแบบพื้นบาน 
   -  เทคนิคการปลูกพืชสมุนไพร 
   -  นวัตกรรมในการลอกภาพเขียนโบราณ 
   -  เทคนิคการยอมผาโดยใชภูมิปญญาไทย (ชาตรี  เกิดธรรม .2547: 6 – 8) 
   

 เราจะรูจักและพบเห็นกันแตเฉพาะโครงงานวิทยาศาสตร เพราะไดมีการนําโครงงาน
วิทยาศาสตรมาใชในการเรยีนการสอน  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนนาํเสนอผลงาน และโครงงาน
วิทยาศาสตรคอนขางชัดเจน เพราะเปนสวนหนึ่งที่มีอยูแลว ในสาระเนื้อหาวิทยาศาสตร  แตก็ยัง
มีขอซักถามวาวิชาอ่ืนๆ นอกจากวิทยาศาสตรแลว สามารถทําโครงงานไดหรือไม  ปจจุบันการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  น้ัน ได
ปรับเปลี่ยนเปนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงแบงออกเปน 8 กลุมสาระ ไดแก  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานพื้นฐานอาชีพ และภาษาตางประเทศ แตเน่ืองจากความสนใจ  ของ
แตละคนไมเหมือนกัน เพราะสามารถเลอืกทําโครงงานในรายวิชาทีต่นเองสนใจ และจากการที่
ผูวิจัยไดไปศึกษาคนควา พบวาโครงงานที่เหมาะสมกับผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษานั้น มี 3 
ประเภท คือ โครงงานสํารวจรวบรวมขอมูล โครงงานทดลองและโครงงานสิ่งประดิษฐ  สําหรับ
โครงงานทฤษฎีน้ันเปนโครงงานที่นําเสนอเกี่ยวกับการใชความรูมีทฤษฎี หลักการ   แนวคิด
ใหมๆ เกี่ยวของกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไมมีใครคิดมากอน ดังน้ันความรู ทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดใหมๆ ดังที่กลาวนั้น  จําเปนตองมีการศึกษาคนควาขอมูล  มีการพิสูจนทําการทดลอง
และทดสอบอยางเปนระบบเพื่อความถูกตองและความนาเชื่อถือของการทําโครงงานประเภท
ทฤษฎี ดังนั้น โครงงานจึงจัดเปนวิธกีารสอนอีกวิธหีน่ึงที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคญั ในการใหผูเรียน  
ไดลงมือปฏิบตัิจริง 
 
  
  
  3.6 เทคนิคการสอนแบบโครงงาน 
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  วิมลศรี  สวุรรณรัตน กลาววา การเรียนรูโดยใชโครงงานสามารถนําไปใชกับการ
เรียนในเรื่องใดก็ได แตควรมีลักษณะรวมกัน ดังน้ี เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูอยาง
แทจริง เกี่ยวของกับวิชาที่เรียนอยู  คุมคากับเวลาทีเ่สียไป สามารถหาวัสดุอุปกรณไดงาย เปน
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย การเรียนรู และประสบการณของผูเรียน เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 
หรือสภาพแวดลอมของผูเรียนและเหมาะสมกับชีวติความเปนอยูของผูเรียน  
(วิมลศรี  สวุรรณรัตน. 2542 : 25) 
  หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน ผูเรียนตอง    
คนหาคําตอบดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูคอยชี้แนะ ใหคําปรึกษา ดังที่ 
กรมวิชาการ   ไดกลาวไวดังน้ี 
             
 1. การเตรียมการสอน 
       1.1 ศึกษาและวิเคราะหเรื่องที่จะสอนใหเขาใจ 
  1.2 ศึกษาหาแหลงความรูที่หลากหลาย 
  1.3 วางแผนการสอน 

1.3.1 กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน 
1.3.2 วิเคราะหเนื้อหาและความคิดรวบยอด และกําหนดรายละเอียดใหชัดเจน 

 1.3.3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุดหรือเนนผูเรียน 
       เปนศูนยกลาง 
       1.3.4 กําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
 1.4 จัดเตรียม 
 1.4.1 ส่ือ  วัสดุการเรียนการสอนใหเพียงพอสําหรับผูเรียน 

1.4.2 เอกสาร  หนังสือ  หรือขอมูลตางๆ  ที่จําเปนสําหรับผูเรียน 
1.4.3 ติดตอแหลงความรูตางๆ ซึ่งอาจจะเปนบุคคล สถานที่ หรือโสตทัศน  วัสดุตางๆ  และ
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 1.4.4 เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู 
1.4.5 หองเรียน หรือสถานที่เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน การจัดโตะ  เกาอี้  ในลักษณะ 
ตางๆ 

       2. การสอน 
 2.1 สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี 
       2.2 กระตุนผูเรียนใหสนใจในการเขารวมกิจกรรม 

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่ไดเตรียมไว    โดยอาจมีการปรับแผนใหเหมาะกับผูเรียน 
และสถานการณที่เปนจริง 

 2.3.1 ดูแลใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมตางๆ  แกปญหาที่อาจเกิดขึ้น   
 2.3.2 อํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 
 2.3.3 กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มที่ 

2.3.4 สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้ง เหตุการณที่จะสงผล 
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ตอการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้นขณะทํากิจกรรม 
 2.3.5 ใหคําแนะนํา  และขอมูลตางๆ  แกผูเรียนตามความจําเปน 
 2.3.6 บันทึกปญหาและขอขัดของตางๆ  ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมใหดีขึ้น 
 2.3.7 ใหการเสริมแรงผูเรียนตามความเหมาะสม 
 2.3.8 ใหความคดิเห็นเกี่ยวกับผลงานการเรียนรูของผูเรียน และใหขอมูลเนื้อหา  ความรูเพ่ิมเติม 
       แกผูเรียนตามความเหมาะสม 
 2.3.9ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูของ  ผูเรียน รวมท้ัง 
      ใหขอเสนอแนะตามความเหมาะสม 
 3. การประเมินผล 
      3.1 เก็บรวบรวมผลงาน และประเมินผลงานของผูเรียน 
 3.2 ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามที่กําหนดไวในแผนการสอน    
  (กรมวิชาการ .2543 : 12 – 14)   

        
3.7 ลําดับข้ันตอนการสอนแบบโครงงาน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   (บูรชัย  ศิริมหาสาคร.   อางถึง 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2542) ไดสรุปขัน้ตอนการทํา
โครงงานออกเปนขั้นตอนใหญๆ  6  ขั้นตอน  ดังน้ี 
 

1. ขั้นเลือกหัวขอของโครงงาน 
2. ขั้นเขียนเคาโครงของโครงงาน 
3. ขั้นปฏิบัติตามโครงงาน 
4. ขั้นอภิปรายและสรุปผลโครงงาน 
5. ขั้นนําเสนอโครงงาน 
6. ขั้นพัฒนาโครงงาน  (บูรชัย  ศิริมหาสาคร.  2546 : 104 ) 

 
 3.8 การประเมินโครงงาน        
         บูรชัย ศิริมหาสาคร ไดกลาวถึง  การประเมินโครงงานวามีจุดเนน ดังน้ี      
  
 1. เนนการประเมินผลโครงงานทั้งระบบ 
 2.  เนนการประเมินในผูเรียนทุกดาน 
 3. เนนการประเมินผผลที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการประเมินตามสภาพจริง นอกจาก 
 การประเมินกระบวนการทําโครงงานแลวตองประเมินผลสําเร็จของโครงงานควบคูกันไปดวย  
        โดยใชประเมินผลตามทฤษฎีเชิงระบบ  ใหครอบคลุม  3  ระยะ  คือ 
 1. Input :  การประเมินกอนทําโครงงาน 
 2. Process :  การประเมินขณะทําโครงงาน 
 3. Output : หรือ  Product :   การประเมินผลสําเร็จของโครงงาน (บูรชัย ศิริมหาสาคร.  
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        2546:  218 – 219 )   
   
 นอกจากนี้  กรมวิชาการ  ไดเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูประเมินโครงงานวาบุคคล
ที่ควรมีสวนในการประเมินโครงงาน  อาจประกอบดวย 
 1. ผูเรียนประเมินตนเอง 
 2. เพ่ือนชวยประเมิน 
 3. ผูสอนหรือครูปรึกษา 
 4. ผูปกครอง 
 5.  บุคคลอื่นๆที่สนใจและเกี่ยวของ  (กรมวิชาการ.2544 : 8-9 ) 
   
 สําหรับในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดใชเกณฑการประเมินการทําโครงงานปรับจาก (วิมล
ศรี  สวุรรณรัตน และมาฆะ  ทิพยคีรี. โครงงานวิจัย. 2547.) เปนเกณฑการใหคะแนนหากผูเรียน
ไดทําโครงงานตามขั้นตอนอยางมีระบบแลว จะสงผลใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูตางๆ  อัน
จะนําไปสูความสําเร็จของการทําโครงงาน   
 3.9  ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบโครงงาน 
                  สุวิทย มูลคาํและอรทัย  มูลคํา ไดกลาวถึงขอดีและ ขอจํากัดของการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน   ดังน้ี 
   
 ขอดี 
 1.ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกประเด็นที่จะศึกษา  วิธีการศึกษาและแหลงความรูดวยตนเอง 
    2. ผูเรียนเปนผูศึกษาหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน 
    3. การศึกษาคนควานั้นมีการเชื่อมโยงหรือบูรณาการระหวางความรู/ทักษะ/ประสบการณเดิมกับส่ิงใหม 
    4. ผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน 
    5. ผูเรียนไดฝกการแกปญหาในการทํางาน 
    ขอจํากัด 
    1.ใชเวลาในการเรียนรูมาก  เสียคาใชจายคอนขางสูง 
    2.ผูสอนอาจใหคําปรึกษาและดูแลไมทั่วถึง 
    3.ถาผูเรียนวางแผนการทํางานไมดีอาจทําใหไมประสบความสําเร็จ 
    4.ถาผูสอนขาดความเอาใจใสหรือความอดทน  อาจทําใหไมประสบความสําเร็จ   (สุวิทย   มูลคํา 
    และอรทัย  มูลคํา. 2545 : 91 – 92  ) 
  
  การจัดการเรียนรูแบบโครงงานนั้น ผูเรียนสามารถที่จะเลือกเรือ่งที่เรียนรูดวย
ตนเองและลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอนเพื่อใหไดมาซึ่งผลสําเร็จของงาน และเปนการฝก
แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางานดวย แตจะตองคํานึงถึงการวางแผนในการทํางานโดยเฉพาะ
การคํานึงถึงระยะเวลาในการทํางานเพราะคอนขางใชเวลาในการทํางานคอนขางนานพอสมควร 
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หากมีเรียนไมมีความอดทน ขาดการเอาใจใสในการทํางานก็อาจทําใหงานไมประสบผลสําเรจ็
เทาที่ควร 
 3.10 บทบาทของครูผูสอนวิชาโครงงาน 
     ยุทธ  ไกรวรรณ   ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนวิชาโครงงานวา ในการสอนวิชา
โครงงานนั้นครูมีหนาที่และบทบาทเปนผูคอยใหคําปรกึษา ชี้แนะ  กระตุนใหผูเรียนไดเกิด
ความคิด คอยอํานวยความสะดวก ใหนักเรียนไดวางแผนและลงมอืปฏิบัติดวยตนเอง รวมมือ
ชวยเหลือแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานตลอดทั้งติดตามการทํางานและประเมนิผลโครงงาน  
(ยุทธ  ไกรวรรณ. 2546 : 34 - 35 ) 

  กิตตชิัย  สุธาสิโนบล   ไดกลาวถึง  บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานในการ
สงเสริมใหผูเรยีนทําโครงงาน ดังน้ี 
  

 ในการจัดทําโครงงานตามสาระการเรียนรูตางๆ  ของผูเรียนนั้น   อาจารยที่ปรึกษาโครงงานถือวามี
 ความสําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนทําโครงงานเปนอยางมาก     ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษาควรมี
บทบาทที่สําคัญ ดังนี้ 
 1.จัดบรรยากาศในการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียน        รูจักการตั้งคําถามกําหนดปญหาและเลือก 
ปญหาที่นาสนใจ 
 2. กระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็นโดยใชเทคนิคการตั้งคําถามซึ่งอาจใชคําถาม เชนทําไม(why?), 
 อะไร (what ?) , อยางไร (how ?) , ถา.....แลว(if…..?)   
 3. ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาผูเรียนในดานการคิดปญหาโครงงาน  การเขียนโครงราง  การดําเนิน 
การการปฏิบัติกิจกรรม  การเขียนรายงาน    การจัดแสดงนิทรรศการโครงงานทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษา 
ตองไมกาวกายการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนจนทําใหผูเรียนขาดเสรีภาพดานความคิดเสรีภาพ ดาน
การพูด และเสรีภาพดานการกระทํา 
 4. ใหกําลังใจแกผูเรียน อยางสม่ําเสมอโดยอาจแสดงออกดานการใหคําพูดชมเชย     รวมเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหาคอยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนกันเองกับผูเรียนอยาง
ใกลชิด (กิตติชัย  สุธาสิโนบล. 2546 : 9)   
   

 การจัดทําโครงงานนั้นจะประสบผลสําเร็จคงไมไดขึ้นอยูกับตวัผูเรียน หรือครู อาจารยที่
ปรึกษาแตอยางใด  หากแตมีหลายฝาย  ไมวาจะเปนผูบริหารโรงเรียน  พอ  แม  ผูปกครอง  
ชุมชน  ก็เปนสวนสําคัญเชนกัน  ในการสงเสริมใหผูทาํโครงงานทํางานไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี    
อีกทั้งควรเปดโอกาสใหผูเรียนนั้นไดรวมกันแบงกลุมมีการจัดกลุมตามความถนัดความสนใจและ
ความสมัครใจกลุมละ 3 – 5 คนในการปฏิบัติโครงงาน  รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติโครงงาน
น้ันก็ใหเปนไปตามเหมาะสมแตควรเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคเรียนหรือ 1 ปการศึกษา เพ่ือให
สอดคลองกับการวัดผลประเมินผล  การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน ถือไดวาเปนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญอยางแทจริง   เพราะจุดสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตาม
ศักยภาพของตนเอง  คือ ครู อาจารย ที่คอยเสนอแนะ ใหคําปรึกษา ใหกาํลังใจในการทาํ
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กิจกรรม ดังน้ัน การจัดกิจกรรมโครงงานทําใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติดวยตนเอง และที่สาํคัญ 
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข   
         
4. งานวิจัยที่เก่ียวกับการสอนแบบโครงงาน 
 4.1 งานวิจัยเกี่ยวของภายในประเทศ 

    กมล  เฟองฟุง (2534 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง     “การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการโครงงานวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโครงงานวิทยาศาสตร” ผลการวิจัย พบวา     
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
ฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร สูงกวามีครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดกิจกรรม ฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรสูงกวาครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ลัดดา  สายพานทอง   (2535 : บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน     ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือ
ครู” ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตร
กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ที่ไดรับการสอนตามคูมือครูหลังการสอนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
แบบฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ      ที่ระดับ .01 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชแบบฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมัน
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่
ไดรับการสอนตามครูมือครูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 
   แจมจันทร ทองคุม (2545 :  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษา       
ผลการเรียนวิทยาศาสตรสาระการเรียนรู เร่ือง การกินดีอยูดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน โดยใชกระบวนการแกปญหาอยาง
สรางสรรค” ผลการวิจัย พบวา ผลการเรียนวิทยาศาสตรสาระการเรียนรูเรื่องกินดีอยูดีของนักเรียน
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ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน โดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค” คะแนนเฉลี่ย   
หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน นักเรียนมีความสามารถในการคิดและการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรในระดับดีมาก 
   มาลินี ศิริจารี (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบ 
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห และความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนไฮเปอรเท็กซและบทเรียนสื่อประสม     
ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร” ผลการวิจัย พบวา ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ที่เรียนดวยบทเรียนไฮเปอรเท็กซและบทเรียนสื่อประสมในวิชาโครงงานวิทยาศาสตรกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนไฮเปอรเท็กซ และ       
บทเรียนสื่อประสมในวิชาโครงงานวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 
 4.2 งานวิจัยที่เก่ียวของในตางประเทศ 
   แมทธิว  (แจมจันทร  ทองคุม . 2545 : 42 อางอิงจาก  Matthews). 1989 : 
3143 ไดศึกษาเรื่องความเชื่อของครูตอผลของของหลักสูตรการสอนในการที่จะใหนักเรียนสนใจ
การทําโครงงานวิทยาศาสตร ในการใชแบบสอบถามสํารวจจากครูที่มีสวนในการจัดแสดง
โครงงานวิทยาศาสตรลักษณะคําถามของหลักสูตรและการสอนแยกออกเปน 6 ประเภท ซ่ึงการ
จําแนกนี้ ยึดตามหลักของ  E.EISNER  คือ ความเหตุผล ลกัษณะของบคุคล ความรูใน
กระบวนการเทคโนโลย ี การปรับตวัเขากบัสังคมและการมีมนุษยสัมพันธ จากการสํารวจ พบวา  
ลักษณะหลักสูตรการสอนที่ทําใหนักเรียนสนใจ  โครงงานวิทยาศาสตรมี 3 ลกัษณะที่ครูสวน
ใหญลงความเห็นคือ ความรูในกระบวนการ ลักษณะของบุคคลและการใชเทคโนโลยี  
   ฟลป  นอรวิน ซิลเดรส (วิมลศรี สวุรรณรัตน.2547 : 36 อางอิงจาก 
Childress).1983 : 3280-A   ไดศึกษาถึงผลการที่ใหนักเรียนทําโครงงานวทิยาศาสตรตอการ
พัฒนาทางสติปญญาของเด็กวัยรุน  ตามทฤษฎีของเพียรเจต  ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เลอืกเรียนเคมีจาก 12 เขตการศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ผาน
การทดลองเปนเวลา  9  สปัดาห  มีพัฒนาการทางสตปิญญาตามทฤษฎีของเพียรเจตไมแตกตาง 
สวนนักเรียนที่ทําโครงงานมักเขารวมในกิจกรรมของสวนรวมมากและเมื่อทดสอบการคิดเชิง 
ตรรกศาสตร  พบวานักเรียนที่ทําโครงงานมีระดับการพัฒนาการเรียนรูตามทฤษฎีของเพียรเจต
เพ่ิมมากขึ้น 
   อีริง เจเน็ต หลุยส (สุเมธตา  งามชัด. 2548: 22 อางอิงจาก Eyring , Janet  
Louise ).1990  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับทักษะในการโตตอบของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาที่สองที่ไดรับการสอนแบบโครงงานเพื่อตองการสึกษาทักษะในการโตตอบและเจตคติตอ
การสอนแบบโครงงาน  โดยวัดจากการสังเกต  การสัมภาษณ  การทํารายงานและการทดสอบ  
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ผลการศึกษา  พบวาทักษะทางภาษาโดยรวมไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม  กลุมควบคุมมีทักษะการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทสูงกวากลุมทดลอง 
ในขณะที่กลุมทดลองมีทักษะในการเขียนเพ่ือสื่อความหมายสูงกวากลุมควบคุม  
   จากการประมวลผลการวิจัยน้ี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธี แบบ
โครงงานนั้น การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีแบบโครงงานเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีผลการ
เรียนที่ดีขึ้น ซ่ึงการสอนแบบโครงงานเปนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสให ผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติตามความสนใจตามความถนัด และความสามารถของตนเอง ซ่ึงก็จะตองอาศัย
กระบวนการที่เปนระบบไปใชในการหาคําตอบในเรื ่องนั้นๆ โดยมีครูผู สอนคอยให     
คําปรึกษาเพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการทําโครงงาน เปนการฝกใหผูเรียนไดมี 
คุณลักษณะนิสัยของการใฝรูใฝเรียนนั้นเอง 
   การจัดการเรียนในปจจุบันมีวิธีการสอนที่หลากหลาย พบวา วิธีการสอนใน
แบบใหมๆ เหลานั้นสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนไดทั้งสิ้นและมีความกระตือรือรนใน       
การเรียนมากขึ้น เพราะวิธีการสอนแตละวิธีตางก็มีจุดมุงหมายเดียวกันตรงที่วามุงทําใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง ผูเรียนไดมีการศึกษาคนควาเพื่อที่จะนําความรูมาใชและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง   
   ดังน้ัน ผูวิจัยมีความคาดหวังวา การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน จะเปน
การสอนอีกวิธีหน่ึงที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควา ทดลอง และนําเสนอผลงาน ซ่ึงถือเปนกิจกรรมที่
สอดคลองกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
      ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี   เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียน
ที่  2  ปการศึกษา  2548  โรงเรียนวัดสุขใจ สํานักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 
จํานวน  34 คน   
 กลุมตัวอยาง คือ ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา   
2548  โรงเรียนวัดสุขใจ สาํนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร จํานวน  34 คน   
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาศิลปศึกษา 
 

การสรางและการตรวจสอบเครื่องมือ 
 1.  การสรางและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผูวิจัยไดศึกษา
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ซ่ึงมีขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.1  ผูวิจัยไดศึกษาเรื่องการสอนตามแนวการสอนแบบโครงงาน จากเอกสารและ
งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ    
  1.2  ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตร  ผลการการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร   สาระและ
มาตรฐานของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศลิป)  ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4) จาก
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดสุขใจ  สํานักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 
  1.3  ผูวิจัยทําการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  ซ่ึงมีจํานวน 2 
แผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดเวลาสอน  10 สัปดาหๆ  2 ชั่วโมงๆ ละ    60  นาที  รวม
ทั้งสิ้น  20 ชั่วโมง   
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  1.4  ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ไดแก (อาจารยจักรพงษ   แพทยหลักฟา  อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  (อาจารยประพันธ   กิรัมย   อาจารย
ฝายการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนวัดสุขใจ  สาํนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร) 
(อาจารยประสารศ  ยินดี   อาจารยกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โรงเรียนวัดบัวแกว  สาํนักงาน
เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร) 
 ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานไดตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาสาระของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน  โดยการแสดงความคิดเห็นและนาํมาหาคาเฉลีย่  โดยมีเกณฑคาเฉลีย่ 
ดังน้ี 
 เกณฑการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีดังน้ี 
  คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 
  คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
 เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย มีดังน้ี 
  4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
 โดยมีรายการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานมีดังน้ี 
  1. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดผลการเรียนรูทีค่าดหวังไดอยางชัดเจน 
  2. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ  
  3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดสื่อและแหลงการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
  4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลทีส่อดคลองกับ 
  สภาพของผูเรียน 
  5. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากความสนใจและความ 
  ตองการของผูเรียน 
  6. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการแบงกลุมในการทํางาน 
         รวมกันและมีความรัก ความสามัคคีภายในกลุม 
  7. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักการบูรณาการความรูของตนเอง 
  และนําความรูที่มีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติกิจกรรม 
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  8. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสนําเสนอและชื่นชมในผล 
  งานของตนเองและผูอ่ืน 
  9. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห  และมี 
  ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม 
  10. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดระยะในการสอนไดเหมาะสม 
 ไดผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือใชในการสอนแบบโครงงาน 
 
ตาราง  2   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คาเฉลีย่ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ความหมาย 

1. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดผล
การเรียนรูที่คาดหวังไดอยางชัดเจน 
 

4.33 1.15 เหมาะสมมาก 

2. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  
 

4.33 1.15 เหมาะสมมาก 

3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดสื่อ
และแหลงการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
 

3.67 0.58 เหมาะสมมาก 

4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนด
วิธีการวัดผลและประเมินผลที่
สอดคลองกับสภาพของผูเรียน 
 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

5. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากความสนใจและ
ความตองการของผูเรียน 
 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตาราง  2 (ตอ)   
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คาเฉลีย่ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ความหมาย 

6. 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมให
ผูเรียนไดรูจักการแบงกลุมในการ
ทํางานรวมกันและมีความรัก ความ
สามัคคีภายในกลุม 

5.00 
 
 

 

0.00 
 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 

7. 
 
 

 

เรียนรูจักการบูรณาการความรูของ
ตนเองและนําความรูที่มีมาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในการปฏบิัติกิจกรรม 

5.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

เหมาะสมมากที่สุด 
 
 
 
 

8. 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมให
ผูเรียนไดมีโอกาสนําเสนอและชื่นชม
ในผลงานของตนและผูอ่ืน 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
 

9. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมให
ผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห 
และมีความคดิริเริ่มสรางสรรคในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
 

10. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  

4.67 0.58 เหมาะสมมากที่สุด 
 

 
 ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังไดอยางชัดเจน   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  4.33  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.15  อยูในเกณฑเหมาะสม 
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2. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

มีคาเฉลี่ยโดยรวม  4.33  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.15  อยูในเกณฑเหมาะสม 
3. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดสื่อและแหลงการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

มีคาเฉลี่ยโดยรวม  3.67  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.58  อยูในเกณฑเหมาะสม 
  4. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลทีส่อดคลองกับ 
สภาพของผูเรียน   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00 อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
  5. แผนการจัดการเรยีนรูมุงสงเสริมใหผูเรียน  ไดเรียนรูจากความสนใจและความ 
ตองการของผูเรียน   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
  6. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการแบงกลุมในการทํางาน
รวมกันและมีความรัก ความสามัคคีภายในกลุม  
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
  7. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักการบูรณาการความรูของตนเอง 
และนําความรูที่มีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติกิจกรรม   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม 5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
  8. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสนําเสนอและชื่นชมในผล 
งานของตนเองและผูอ่ืน  
มีคาเฉลี่ยโดยรวม 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
  9. แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห  และมี 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม  
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
  10. แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดระยะในการสอนไดเหมาะสม   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  4.67  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.58  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
  สรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่ไดเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานวา  ควรเพิ่มแหลงการเรียนรูที่นักเรียนสามารถศึกษาคนควาจากแหลงที่
อ่ืนๆ  ผูวิจัยไดดําเนินการตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 
  1.5   ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูไปสอนจริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดสุขใจ สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จํานวน 34 คน 
  
 2.  แบบประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษา 
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  2.1  ผูวิจัยไดศึกษา  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา โดยมุงประเมินผลดานความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ  ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ดานกระบวนการสรางสรรคผลงานศลิปะ  และดาน
ความสําเร็จของผลงาน  เกณฑที่ผูวิจัยนํามาใชในครัง้น้ีไดปรับจาก ศิริลักษณ  ไทยดี (2546 :
ภาคผนวก) ในการทําวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนทัศนศลิปในวชิาศิลปะกับชวีิต
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแนวคิดการสอบแบบ ซี ไอ เอส  เอส ทีและกรองกมล  
บุตรขาว (2546 : ภาคผนวก) ในการทําวิจัยเรื่อง การศึกษาผลงานการปนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 จากการจัดกิจกรรมศิลปะ โดยพิจารณาคุณภาพของการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ
ในการวิจัย  ดังน้ี 
   16 - 20  คะแนน  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
   11 - 15  คะแนน  ระดับคุณภาพ ดี 
   6  - 10  คะแนน  ระดับคุณภาพ พอใช 
      0  -  5 คะแนน  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
  2.2   ผูวิจัยนําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษาไปให
ผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทาน  ไดแก (อาจารยจักรพงษ   แพทยหลักฟา  อาจารยประจําสาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  (อาจารยประพันธ   กิรัมย   
อาจารยฝายการวัดผลและประเมินผล  โรงเรียนวัดสุขใจ  สํานักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร) (อาจารยประสารศ  ยินดี   อาจารยกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  โรงเรียนวัด
บัวแกว  สํานักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร) 
 ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานไดตรวจสอบ ไดตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมนิผล
สัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษาและนําคะแนนที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทานมาหาคาเฉลี่ย   ดังน้ี 
 
 เกณฑการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีดังน้ี 
  คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 
  คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
 เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย มีดังน้ี 
  4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
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  1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
 ไดผลการตรวจสอบความเหมาะสมแบบประเมินผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชา
ศิลปศึกษา  
 
ตาราง  3  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการตรวจสอบความเหมาะสมแบบประเมินผล    
    สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา 

 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คาเฉล่ี
ย 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 ความหมาย 

1. ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
1.1 มีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง 
1.2 มีแนวคิดแปลกใหมจากผูอ่ืน 
1.3 มีการออกผลงานไดอยางสวยงาม 
1.4 มีความคิดสรางสรรคสอดคลองกับ
เรื่องที่ทํา 
1.5 รูจักการนําประสบการณมา
สรางสรรคผลงาน 

 
3.67 

 
4.67 
4.33 
4.67 

 
4.33 

 
1.53 

 
0.58 
0.58 
0.58 

 
0.58 

 
เหมาะสมมากที่สุด 

 
 
เหมาะสมมากที่สุด 

เหมาะสมมาก 
 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
 
เหมาะสมมาก 
 
 

2. การเลือกวัสดุอุปกรณ 
2.1 เตรียมวัสดุอุปกรณไดอยาง
ครบถวน 
2.2 รูจักการนําวัสดุในทองถิน่มาใช 
2.3 รูจักการเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
2.4 ทํางานโดยเห็นคุณคาของวัสดุอุปกรณ 
2.5 รูจักการเก็บรักษาวัสดอุุปกรณที่
ถูกวิธ ี
 

 
5.00 

 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
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ตาราง  3 (ตอ)  
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอที่ รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ความหมาย 

3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะ 
3.1 รูจักการใชเทคนิคและวิธีการทาง
ศิลปะ 
3.2 ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
ขั้นตอน 
3.3 รูจักการแกปญหาในการทํางาน 
3.4 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
3.5 มีความสนุกสนานเพลดิเพลินใน
การทํางาน 

 
 

5.00 
 

5.00 
 

5.00 
4.67 
5.00 

 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
0.58 
0.00 

 
 
 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
เหมาะสมมากที่สุด 
 

4. ความสําเร็จของผลงาน 
4.1 ผลงานมีความสอดคลองกับหัวขอ
ที่กําหนดไว 
4.2 ผลงานมีความสวยงาม สะอาด 
ประณีต 
4.3 สรางผลงานไดดวยตนเอง 
4.4 บอกประโยชนในการนําไปใชของ
ผลงานได 
4.5 สงงานตามเวลาที่กําหนด 

 
5.00 

 
5.00 

 
4.00 
4.67 

 
5.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
1.00 
0.58 

 
0.00 

 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมากที่สุด 
 
 
เหมาะสมมากที่สุด 

 
 สรุปความเหมาะสมแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   มีดังน้ี 

1.ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
1.1 มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่เกดิขึ้นไดดวยตนเอง  
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  3.67  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.53  อยูในเกณฑเหมาะสมมาก 
1.2 มีแนวคิดแปลกใหมจากผูอ่ืน   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  4.67  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.58  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
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1.3 มีการออกผลงานไดอยางสวยงาม   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  4.33  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.58  อยูในเกณฑเหมาะสมมาก 
 
1.4 มีความคิดสรางสรรคสอดคลองกับเรื่องที่ทํา   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  4.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.58  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
1.5 รูจักการนําประสบการณมาสรางสรรคผลงาน   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  4.33  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมาก 

2.การเลือกวสัดุอุปกรณ  
2.1 เตรียมวสัดุอุปกรณไดอยางครบถวน   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
2.2 รูจักการนําวัสดุในทองถิ่นมาใช   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
2.3 รูจักการเลือกใชวสัดุอุปกรณ   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
2.4 ทํางานโดยเห็นคุณคาของวสัดุอุปกรณ  
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
2.5 รูจักการเก็บรกัษาวัสดุอุปกรณที่ถูกวธิี   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 

กระบวนการสรางสรรคผลงานศลิปะ  
3.1 รูจักการใชเทคนิคและวิธีการทางศิลปะ    
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
3.2 ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
3.3 รูจักการแกปญหาในการทํางาน   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
3.4 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  4.67  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.58  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
3.5 มีความสนุกสนานเพลดิเพลินในการทํางาน  
 มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
ความสําเร็จของผลงาน 
4.1 ผลงานมีความสอดคลองกับหัวขอทีก่ําหนดไว  
 มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
4.2 ผลงานมีความสวยงาม สะอาด ประณีต   
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มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
4.3 สรางผลงานไดดวยตนเอง   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  4.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
4.4 บอกประโยชนในการนําไปใชของผลงานได 
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
4.5 สงงานตามเวลาที่กําหนด   
มีคาเฉลี่ยโดยรวม  5.00  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.00  อยูในเกณฑเหมาะสมมากที่สุด 
 สรุป ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่ไดเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษาวา  ในระดับการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาป
ที่ 4 น้ันอาจยังมีความคิดสรางสรรคที่ไมสามารถคิดขึ้นเองไดใหม  การคิดของนักเรียนอาจไดมา
จากการลอกเลียนแบบแลวนํามาประยุกตเชิงสรางสรรค  ผูวิจัยไดดําเนินการตามที่ผูเชี่ยวชาญ
แนะนํา 
  2.3  ผูวิจัยนําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษาไปให
ผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะและดานการวัดผลประเมินผล  จํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเกณฑการใหคะแนนการสรางสรรคผลงานศิลปะ 
  2.4  ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการตรวจสอบความถูกตองมาทําการแกไขปรับปรุงและ
นําไปใชเปนเกณฑการใหคะแนนในการสรางสรรคผลงานศิลปะของนักเรียน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี  ผูวิจัยใชแบบแผนการเก็บขอมูลแบบ   

One –Group Pretest – Posttest Design  (พวงรัตน  ทวีรัตน  . 2535 : 35) 
 E แทน กลุมตัวอยางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 X แทน วิธีสอนแบบโครงงาน 
 T1 แทน แบบทดสอบการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ  กอนทดลอง 
 T2 แทน แบบทดสอบการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ  หลังการทดลอง 
 
 การดําเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยดําเนินการสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยการใหนักเรียนเลือกหนวยการ
เรียนรู  4 เรื่อง คือ  การเขียนภาพระบายสี  การพิมพภาพ  การปนและการแกะสลัก  และการ

กลุม                       สอบกอน                       ทดลอง                       สอบหลัง 
       E                             T1                                               X                        T2 
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ออกแบบเศษวัสดุ มาสรางสรรคผลงานศิลปะคนละ  1 ชิ้นงาน โดยผูวิจัยกําหนดหัวขอเรื่อง  
สัตวที่ฉันรัก ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม  2  ชั่วโมง   
 2.  ผูวิจัยไดดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ซ่ึงใชแผนการ
จัดการเรียนรู 2 แผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดเวลาสอน  10 สัปดาหๆ  2 ชั่วโมงๆ ละ    
60  นาที  รวมทั้งสิ้น  20 ชั่วโมง   
 
ตาราง 4  กําหนดการสอน 
 
สัปดาหที่ วัน คาบเรียน - เวลา กระบวนการจดัการเรียนรู 

1. 
2. 
3. 
 

4. 

อังคาร 
อังคาร 
อังคาร 
 
อังคาร 

คาบเรียนที่ 2 - 3 
09.30 น.  – 11.30 น. 
คาบเรียนที่ 2 -3   
09.30 น.  – 11.30 น. 
คาบเรียนที่ 2 -3  
09.30 น.  – 11.30 น. 

ทดสอบกอนเรียน 
เรื่อง โครงงาน
เรื่องโครงงานศิลปะ 
 
การเขียนเคาโครงการทําโครงงาน 

5. อังคาร คาบเรียนที่ 2- 3  
09.30 น.  – 11.30 น. 

ลงมือปฏิบัติการทําโครงงาน 

6. อังคาร คาบเรียนที่ 2 - 3   
09.30 น.  – 11.30 น. 

ลงมือปฏิบัติการทําโครงงาน 

7. อังคาร 
 
 

คาบเรียนที่ 2 - 3  
09.30 น.  – 11.30 น. 

ลงมือปฏิบัติการทําโครงงาน 

8. อังคาร คาบเรียนที่ 2 - 3   
09.30 น.  – 11.30 น. 

ลงมือปฏิบัติการทําโครงงาน 

9. อังคาร คาบเรียนที่ 2 - 3   
09.30 น.  – 11.30 น. 

ลงมือปฏิบัติการทําโครงงาน 

10. อังคาร คาบเรียนที่ 2 - 3  
09.30 น.  – 11.30 น. 

การเขียนรายงานโครงงาน 

11. อังคาร คาบเรียนที่ 2 - 3  
09.30 น.  – 11.30 น. 

สรุปการทําโครงงาน 

12. อังคาร คาบเรียนที่ 2 - 3   
09.30 น.  – 11.30 น. 

ทดสอบหลังเรียน 
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 3.  หลังจากจบการสอนแบบโครงงานแลว ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบหลังเรียน  
(Post-test) ดวยวธิีการเดียวกันกับกอนเรียน (Pre-test) ใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 2  ชั่วโมง   
 4.  นําผลที่ไดจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษามาวิเคราะหคา
ทางสถิติ 
 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลน้ัน ผูวิจัยไดสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 หาคาเฉลีย่  (Mean) จากสูตรของ พวงรัตน  ทวรัีตน.  (2535). 
 

   
N

X
     X ∑=  

 
 เม่ือ     X   คือ คาคะแนนเฉลีย่ 
   ∑X   คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N   คือ จํานวนคนทั้งหมด 
 
   
  1.2 หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  แทนดวย  S.D. 
 

    
1-N

)X-(X
     S.D.

2∑=  
 

  หรือ 

    
1)-(N N

)X( - XN
     S.D.

22∑ ∑=  

 
 เม่ือ  S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X  แทน คาคะแนน 
   N  แทน จํานวนคะแนนในแตละกลุม 
   ∑  แทน ผลรวม 
 
 2. สถิติเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 
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  2.1 หาคาดัชนีความเที่ยงตรงของแบบประเมินเกณฑการใหคะแนนของการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ จากสูตรของ ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. (2538). 

   
N

R
    IOC ∑=  

 

 เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนของการสรางสรรค 
      ผลงานศิลปะ 
   ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
   N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 ใชวธิีการทางสถิติแบบ  t - test Dependent Sample  เพ่ือเปรียบเทียบการ 
สรางสรรคผลงานศิลปะกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานศิลปะจากสูตรของ
คณะกรรมการขาราชการครู.  (2542). 
 

    
( )

)1N(N
N
D

D
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 เม่ือ  t  แทน คาสถิติ  t - test 
   D  แทน ความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนกับทดลอง 
      หลังเรียน 
   D   แทน คาเฉลี่ยของ  D 
   ∑D  แทน ผลรวมความแตกตางของคะแนน 
   ∑D 2 แทน ผลรวมความแตกตางของคะแนนยกกําลังสอง 
   N  แทน จํานวนผูเรียน 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลผลความหมายการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตางๆ ที่ใชแทนความหมายดังน้ี 
 N    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 X     แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D   แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t    แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณา t-distribution 
 *    แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลและแปรผลการวิจัย ดังน้ี 

1. การวิเคราะหการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ 
โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง  ทั้ง 4 ดาน 
 
ตาราง 5  แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ

โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง ดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  t-
test for dependent 

 

กลุมทดลอง N X  S.D t Prob. 

กอนทดลอง 
 
หลังทดลอง 

34 
 
34 

2.67 
 
4.00 

0.94 
 
0.98 

7.245* 0.000 

       * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง  5   พบวา นักเรียนกลุมทดลองทีไ่ดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศลิปะ ดานความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ  ดีขึ้น แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะ
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โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะดานการความคิด
สรางสรรคและจินตนาการของนักเรียนดีขึ้น 
 
ตาราง  6 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครง    
   งานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ t-test for dependent 
 

กลุมทดลอง N X  S.D t Prob. 

กอนทดลอง 
 
หลังทดลอง 

34 
 
34 

2.58 
 
3.55 

0.70 
 
0.82 

6.260* 0.000 

       * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 6  พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรม
แบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศลิปะ ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณดีขึ้น แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศลิปะดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนดีขึ้น 
 
ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ

โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง ดานกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ t-test 
for dependent 

 

กลุมทดลอง N X  S.D t Prob. 

กอนทดลอง 
 
หลังทดลอง 

34 
 
34 

2.67 
 
3.29 

0.63 
 
0.67 

4.623* 0.000 

       * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 จากตาราง 7  พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวชิาศิลปะ ดานกระบวนการสรางสรรคงาน
ศิลปะดีขึ้น แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศลิปะดานกระบวนการสรางสรรคงาน
ศิลปะของนักเรียนดีขึ้น 
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ตาราง  8 แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง ดานความสําเร็จของผลงาน t-test for 
dependent 

 

กลุมทดลอง N X  S.D t Prob. 

กอนทดลอง 
 
หลังทดลอง 

34 
 
34 

2.82 
 
3.52 

0.67 
 
0.70 

5.416* 0.000 

       * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 8  พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวชิาศิลปะ ดานความสําเร็จของผลงานดีขึ้น 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรม
แบบโครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะดานความสําเร็จของผลงานของนักเรียนดี
ขึ้น 
 
ตาราง  9 แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ

โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง รายดานและโดยรวม t-test for dependent 
   
เกณฑ กลุมทดลอง N X  S.D t Prob. 

ดานความคิดสรางและ
จินตนาการ 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

34 
34 

2.67 
4.00 

0.94 
0.98 

7.245* 0.000 

ดานการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

34 
34 

2.58 
3.55 

0.70 
0.82 

6.260* 0.000 

ดานกระบวนการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

34 
34 

2.67 
3.29 

0.63 
0.67 

4.623* 0.000 

ดานความสําเร็จของ
ผลงาน 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

34 
34 

2.82 
3.52 

0.67 
0.70 

5.416* 0.000 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน 
 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

34 
34 

10.76 
14.38 

2.41 
2.76 

8.169* 0.000 

       * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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 จากตาราง 9  พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะ รายดานทั้ง 4 ดานและโดยรวม ดี
ขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน รายดานทั้ง 4 ดานและโดยรวม ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

2. ผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานทางศิลปศึกษาของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ 
จัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ  ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  
การเลือกใชวสัดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ  และความสําเร็จของผลงาน  ซ่ึง 
ผูวิจัยไดแบงผลงานศิลปะออกเปน 4 เรื่อง   คือ  การเขียนภาพระบายสี   การปนและการแกะ 
สลัก  การพิมพภาพ และการออกแบบเศษวัสดุ   โดยใหนักเรียนเลือกปฏิบัติ 1 เรือ่ง ตามความ 
สนใจในหัวขอ “สัตวที่ฉันรัก”   ผลงานไดจําแนกเปนรายบุคคล  ดังน้ี 
                                     
                                            การเขียนภาพระบายสี 

 
ทดสอบกอน                                             ทดสอบหลัง 

     
 
ภาพประกอบ  2  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีผสมอาหารจากการทดสอบกอนและหลัง 

         การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 10 
 

 
ทดสอบกอน                                             ทดสอบหลัง 

      
 

ภาพประกอบ  3  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีดินสอจากการทดสอบกอนและหลัง 
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      การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 12 
 
ทดสอบกอน                                      ทดสอบหลัง 

       
  

ภาพประกอบ  4  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีนํ้าบนไมไอศครมีจากการทดสอบกอน 
          และหลังการจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 19 

 
 
ทดสอบกอน                                      ทดสอบหลัง 

       
 

ภาพประกอบ  5  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีผสมอาหารจากการทดสอบกอนและหลัง 
         การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 20 

 
 
ทดสอบกอน                                       ทดสอบหลัง 

    
       

ภาพประกอบ  6  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีนํ้าบนไมไอศครมีจากการทดสอบกอนและ   
      หลังการจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 21 
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ทดสอบกอน                                     ทดสอบหลัง 

       
 

ภาพประกอบ  7  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีดินสอจากการทดสอบกอนและหลัง 
      การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 24 
 
 

ทดสอบกอน                                        ทดสอบหลัง 

       
 
ภาพประกอบ  8  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีดินสอจากการทดสอบกอนและหลัง 
      การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 29 
 
 

ทดสอบกอน                                       ทดสอบหลัง 

   
      
ภาพประกอบ  9  ภาพการเขียนภาพระบายสีจากการทดสอบกอนและหลัง 
      การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 31 
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ทดสอบกอน                                         ทดสอบหลัง 

         
 

ภาพประกอบ  10  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีผสมอาหารและสีดินสอจากการทดสอบกอน 
      และหลังการจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 32 
 
 จากผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและ 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ     ความคิดสรางสรรคและ 
จินตนาการ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ     และความสําเร็จ 
ของผลงาน           สรุปไดวานักเรียนที่มีความสนใจและสรางสรรคผลงานศิลปะเรื่องการเขียน 
ภาพระบายสี  มีจํานวน 9 คน   

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น    จากการสัมภาษณนัก 
เรียน พบวา ภาพสัตวที่นักเรียนเขียนภาพระบายสีน้ันมีแรงบันดาลใจมาจากการไดพบเห็นทั้งใน 
รูปภาพหรือพบเห็นดวยตนเองและมีความประทับใจสัตวชนิดนั้นๆโดยดูจากผลงานของนักเรียน 
คนที่ 24   นักเรียนไดไปเที่ยวชมสวนสัตวไดพบเห็นความสามารถของชางในการเดินไตเชือกทํา 
ใหนักเรียนเกิดความประทับใจจึงถายทอดออกมาเปนการเขียนภาพระบายสีซ่ึงมีความสอดคลอง 
กับเกณฑที่กําหนดไว 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา  นักเรียนมีความความสามารถดาน 
การเลือกใชวัสดุอุปกรณหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น    จากการสังเกตการเลือก 
ใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนกลุมน้ี  พบวา  นักเรียนมีการเตรียมวัสดุอุปกรณไดดีและรูจักการนํา 
เอาเศษวัสดุที่เหลือใชมาประยุกตใหเหมาะกับการเขียนภาพระบายสีได     โดยดูจากผลงานของ 
นักเรียนคนที่ 19 และ 21  ซ่ึงนําไมไอศครีมแทนกระดาษวาดเขียน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น          จากการ 
สังเกตกระบวนการทํางานของนักเรียนนั้น พบวา  ผลงานของนักเรียนคนที่  12 , 24 และ29 น้ัน 
ใชเทคนิคการเขียนภาพระบายสีดวยสีดินสอ มีการเตรียมอุปกรณไดงายไมยุงยาก         ผลงาน 
ของนักเรียนคนที่ 10 , 20 ,และ 31       ใชเทคนิคการเขียนภาพดวยสีผสมอาหารซึ่งเปนเทคนิค 
นอกเหนือจากการใชสีนํ้า สีชอลก     และผลงานของนักเรียนคนที่19,และ21ใชเทคนิคสีโปสเตอร 
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เขียนภาพบนไมไอศครีมมาแทนกระดาษวาดเขียน 
     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษานักเรียนมีความความสามารถดาน
ความสําเร็จของผลงานหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น  จากการสังเกต พบวา 
นักเรียนสามารถปฏิบัติงานดวยตนเองจนจบกระบวนการทํางาน ผลงานของนักเรียนสอดคลอง
กับหัวขอที่ตั้งไว  หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานนักเรียนสามารถทํางานสงไดตามเวลา
ที่กําหนดเพราะรูจักการทํางานเปนขั้นตอนดีขึ้น จึงทําใหทํางานเสร็จตามเวลา 

 
 

การปนและการแกะสลัก 
 
                      ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
              
ภาพประกอบ  11  ภาพการปนดินนํ้ามันจากการทดสอบกอนและหลังและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 2 
 
 
   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ 12  ภาพการปนดินเหนียวจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 3 
 
 
 
 
 
 



 65 

    
  ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ  13  ภาพการแกะสลักสบูจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 9 
 
 
   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
 
 ภาพประกอบ  14  ภาพการแกะสลักสบูจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
        แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 11 
 
 
 
   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ  15  ภาพการปนกระดาษจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 13 
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   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
 
ภาพประกอบ  16  ภาพการปนดินเหนียวจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 15 
 
 
    ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
 ภาพประกอบ  17  ภาพการปนดินน้ํามันจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
       แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 16 
 
 
 
   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ 18 ภาพการปนดินกระดาษจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 28 
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  ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 

ภาพประกอบ 19  ภาพการปนดินน้ํามันจากการทดสอบกอนและหลงัการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 30 
 
 

 ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ  20  ภาพการปนดินนํ้ามันจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 33 
 
 

 
ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

     
 
ภาพประกอบ  21  ภาพการปนดินน้ํามันจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 34 
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จากผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและ 

หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ     ความคิดสรางสรรคและ 
จินตนาการ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ     และความสําเร็จ 
ของผลงาน        สรุปไดวานักเรียนที่มีความสนใจและสรางสรรคผลงานศิลปะเรื่องการปนและ 
การแกะสลัก มีจํานวน 11 คน   

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา  นักเรียนมีความความสามารถดาน 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น            จากการ 
สังเกตนักเรียน พบวา  ในระยะแรกๆของนักเรียนกลุมการปนและการแกะสลักนี้ยังมีนักเรียนบาง 
คนไมสามารถแสดงความคิดสรางสรรคและจินตนาการออกมา       ซ่ึงดูไดจากนักเรียนยังไมเริ่ม 
ทํางานยังเลนกับเพ่ือนและดูการทํางานของเพื่อนวาเพื่อนทํารูปสัตวอะไร     ตนเองก็จะนํามาปน 
ตามเพื่อนแตก็ยังไมสําเร็จ   หลังไดรับการการจัดกิจกรรมแบบโครงงานแลวสังเกตไดวานักเรียน 
แสดงออกดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการดีขึ้น 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
การเลือกใชวัสดุอุปกรณหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น     จากการสังเกตการเลือก 
ใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนกลุมน้ี  พบวา นักเรียนมีการเตรียมวัสดุอุปกรณไดดี  แตเน่ืองจากผล 
งานของนักเรียนคนที่ 13 และ 28  เปนการปนดวยกระดาษ   การเตรียมอุปกรณคอนขางยุงยาก 
จึงสงผลใหการทํางานลาชากวาเพื่อน แตหลังการทดสอบนักเรียนเตรียมกระดาษผสมกาวมาจาก 
บาน ทําใหเห็นวานักเรียนมีการวางแผนในการทํางานดีขึ้น    เพ่ือใหงานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น          จากการสังเกต 
กระบวนการทํางานของนักเรียนนั้น พบวา  ผลงานของนักเรียนคนที่  13 และ 28      นําเทคนิค 
โดยการนํากระดาษหนังสือพิมพมาปนใหละเอียดแลวผสมกับกาว    การทดสอบกอนอาจใชระยะ 
เวลานานในการเตรียมแตหลังการทดสอบนักเรียนเตรียมกระดาษผสมกาวมาจากบาน ทําใหเห็น 
วานักเรียนมีการวางแผนในการทํางานดีขึ้น    เพ่ือใหงานเสร็จตามเวลาที่กําหนด และจากการสัง 
เกตพบวานักเรียนสามารถทํางานปนไดทั้งนูนสูง ลอยตัว  
      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษานักเรียนมีความความสามารถดาน
ความสําเร็จของผลงานหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น  จากการสังเกต พบวา นักเรียน
สามารถปฏิบัติงานดวยตนเองจนจบกระบวนการทํางาน ผลงานของนักเรียนสอดคลองกับหัวขอ
ที่ตั้งไว  หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานนักเรียนสามารถทํางานสงไดตามเวลาที่กําหนด
เพราะรูจักการทํางานเปนขั้นตอนดีขึ้น 
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                            การพิมพ 
 
ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

 

    
 
ภาพประกอบ  22  ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 1 
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ  23 ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
       ของนักเรียนคนที่ 4 

 
ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ  24 ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 5 
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 ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
 
ภาพประกอบ  25  ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 6 
 
 

   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
 
ภาพประกอบ  26  ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 7 
 
 

  ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

     
 
ภาพประกอบ  27  ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 8 
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ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

     
      
ภาพประกอบ  28  ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 22 
 
 

จากผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและ 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ     ความคิดสรางสรรคและ 
จินตนาการ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ     และความสําเร็จ 
ของผลงาน        สรุปไดวานักเรียนที่มีความสนใจและสรางสรรคผลงานศิลปะเรื่องการพิมพ มี 
จํานวน 7 คน   

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา  นักเรียนมีความความสามารถดาน 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น  จากการสังเกต 
นักเรียน พบวา  ในระยะแรกๆของนักเรียนกลุมการพิมพน้ียังมีนักเรียนบางคนไมสามารถแสดง 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการออกมา   เชนผลงานของนักเรียนคนที่  4 และ 22   ทดสอบ 
กอนพบวานักเรียนจะไมใสเรื่องราวรอบๆสัตวที่เกิดจากการพิมพ  จะมีเพียงแคปลาและกระตาย 
อยางเดียว แตหลังทดสอบความคิดสรางสรรคและจินตนาการของนักเรียนนั้นดีขึ้น รูจักการสราง 
เรื่องราว มีการจัดองคประกอบของภาพดีขึ้น 
    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
การเลือกใชวัสดุอุปกรณหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น     จากการสังเกตการเลือก 
ใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนกลุมน้ี  พบวา นักเรียนมีการเตรียมวัสดุอุปกรณไดดี  แตเน่ืองจากผล 
งานของนักเรียนในการทําภาพพิมพน้ันใชสีนํ้า      นักเรียนยังขาดความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง 
ความสะอาด ครูไดใหคําแนะนําเรื่องการใชวัสดุอุปกรณและนักเรียนไดปฏิบัตติาม 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น          จากการสังเกต 
กระบวนการทํางานของนักเรียนนั้น พบวา  นักเรียนมีการวางแผนการทํางานเปนขั้นตอน รูจัก 
การนําเทคนิคตางๆ เชน การนํานิ้วมือมาพิมพลงบนกระดาษเพื่อใหเกิดภาพตามจินตนาการ 
     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษานักเรียนมีความความสามารถดาน 
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ความสําเร็จของผลงานหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น  จากการสังเกต พบวา นักเรียน 
สามารถปฏิบัติงานดวยตนเองจนจบกระบวนการทํางาน ผลงานของนักเรียนสอดคลองกับหัวขอ 
ที่ตั้งไว  หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานนักเรียนสามารถทํางานสงไดตามเวลาที่กําหนด 
เพราะรูจักการทํางานเปนขั้นตอนดีขึ้น 
 

การออกแบบเศษวัสด ุ
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
      
ภาพประกอบ  29  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 14 
 
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
      
ภาพประกอบ  30  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 17 
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ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

      
      
ภาพประกอบ  31  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 18 
 
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

      
   
 ภาพประกอบ  32  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
       แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 23  
 
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

     
   
ภาพประกอบ  33  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 25 
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ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

      
   

 ภาพประกอบ  34  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
       แบบโครงงานของนักเรียนคนที่  26 
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

      
   
ภาพประกอบ  35  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 27 
 

จากผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและ 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ     ความคิดสรางสรรคและ 
จินตนาการ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ     และความสําเร็จ 
ของผลงาน        สรุปไดวานักเรียนที่มีความสนใจและสรางสรรคผลงานศิลปะเรื่องการออกแบบ 
เศษวัสดุ มีจํานวน 7 คน   

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา  นักเรียนมีความความสามารถดาน 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น  จากการสังเกต 
นักเรียน พบวา  นักเรียนกลุมการออกแบบเศษวัสดุน้ันหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
แลวนักเรียนมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการดีขึ้นในเรื่องของการออกแบบเรื่องราว จากผล 
งานของนักเรียนคนที่ 25 ทดสอบหลังนักเรียนมีการจัดวางองคประกอบของภาพไดสมดุลมีเรื่อง 
ราวดีขึ้น 
   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา     นักเรียนมีความความสามารถดาน 
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การเลือกใชวัสดุอุปกรณหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น     จากการสังเกตการเลือก 
ใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนกลุมน้ี  พบวา นักเรียนมีการเตรียมวัสดุอุปกรณไดดี  รูจักการนําเศษ 
วัสดุที่เหลือใชและเศษวัสดุสังเคราะห เศษวัสดุธรรมชาติ  มาสรางสรรคผลงานศิลปะใหเกิดความ 
สวยงาม  
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น          จากการสังเกต 
กระบวนการทํางานของนักเรียนนั้น พบวา     นักเรียนมีการวางแผนการทํางานเปนขั้นตอนดีขึ้น 
จากการดูผลงานของนักเรียนคนที่ 26   น้ันจะสังเกตไดวาทดสอบกอนจะมีการปะติดเศษดินสอสี 
อยางไมมีระเบียบ เพราะไมมีสมาธิเกิดจากการเลนไปทํางานไป    หลังจากไดรับการจัดกิจกรรม 
แบบโครงงานแลวจากการสัมภาษณนักเรียนบอกวาการทําโครงงานจะเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไดทํางานกับเพ่ือนๆ ทําใหเกิดความเขาใจในการทํางานศิลปะดีขึ้น 
     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษานักเรียน   มีความความสามารถดาน 
ความสําเร็จของผลงานหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น       จากการสังเกต พบวา นักเรียน 
สามารถปฏิบัติงานดวยตนเองจนจบกระบวนการทํางาน  ผลงานของนักเรียนสอดคลองกับหัวขอ 
ที่ตั้งไว   หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานนักเรียนสามารถทํางานสงไดตามเวลาที่กําหนด 
เพราะรูจักการทํางานเปนขั้นตอนดีขึ้น  ผลงานของนักเรียนสวนใหญมีความสะอาด สวยงาม  
ประณีต ดีขึ้น ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 สรุปผลการวเิคราะหผลงานการสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่กอนและหลัง 
ไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยพิจารณาทั้ง 4 ดาน คือ ดานความคดิสรางสรรคและ
จินตนาการ  ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ดานกระบวนการทํางานและดานความสําเร็จของงาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  แสดงวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปะ
โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 ดังน้ันการสอนแบบโครงงานจึงเปนวิธีการสอนอีกวิธีหน่ึงที่สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนไดเพราะนักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติเองเกิดปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและ
เกิดทักษะในการคิด การคนควา  แสวงหาความรูดวยตนเองอยางสรางสรรค  เกิดความ
สนุกสนานเพลินเพลิดในการทํางาน อีกทั้งยังสามารถแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นไดนําไปใชชวีิตใน
ประจําวันได  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ไดกําหนดไววาลักษณะการเรียนรูที่พึง
ประสงคคือนักเรียนจะเปนคนเกง  ดี และมีความสุข  
  
 
 

 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลผลความหมายการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตางๆ ที่ใชแทนความหมายดังน้ี 
 N    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 X     แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D   แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t    แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณา t-distribution 
 *    แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลและแปรผลการวิจัย ดังน้ี 

1. การวิเคราะหการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ 
โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง  ทั้ง 4 ดาน 
 
ตาราง 5  แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ

โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง ดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  t-
test for dependent 

 

กลุมทดลอง N X  S.D t Prob. 

กอนทดลอง 
 
หลังทดลอง 

34 
 
34 

2.67 
 
4.00 

0.94 
 
0.98 

7.245* 0.000 

       * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง  5   พบวา นักเรียนกลุมทดลองทีไ่ดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศลิปะ ดานความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ  ดีขึ้น แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะ
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โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะดานการความคิด
สรางสรรคและจินตนาการของนักเรียนดีขึ้น 
 
ตาราง  6 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครง    
   งานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ t-test for dependent 
 

กลุมทดลอง N X  S.D t Prob. 

กอนทดลอง 
 
หลังทดลอง 

34 
 
34 

2.58 
 
3.55 

0.70 
 
0.82 

6.260* 0.000 

       * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 6  พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรม
แบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศลิปะ ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณดีขึ้น แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศลิปะดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนดีขึ้น 
 
ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ

โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง ดานกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ t-test 
for dependent 

 

กลุมทดลอง N X  S.D t Prob. 

กอนทดลอง 
 
หลังทดลอง 

34 
 
34 

2.67 
 
3.29 

0.63 
 
0.67 

4.623* 0.000 

       * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 จากตาราง 7  พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวชิาศิลปะ ดานกระบวนการสรางสรรคงาน
ศิลปะดีขึ้น แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศลิปะดานกระบวนการสรางสรรคงาน
ศิลปะของนักเรียนดีขึ้น 
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ตาราง  8 แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง ดานความสําเร็จของผลงาน t-test for 
dependent 

 

กลุมทดลอง N X  S.D t Prob. 

กอนทดลอง 
 
หลังทดลอง 

34 
 
34 

2.82 
 
3.52 

0.67 
 
0.70 

5.416* 0.000 

       * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 8  พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวชิาศิลปะ ดานความสําเร็จของผลงานดีขึ้น 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรม
แบบโครงงานทําใหความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะดานความสําเร็จของผลงานของนักเรียนดี
ขึ้น 
 
ตาราง  9 แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ

โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง รายดานและโดยรวม t-test for dependent 
   
เกณฑ กลุมทดลอง N X  S.D t Prob. 

ดานความคิดสรางและ
จินตนาการ 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

34 
34 

2.67 
4.00 

0.94 
0.98 

7.245* 0.000 

ดานการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

34 
34 

2.58 
3.55 

0.70 
0.82 

6.260* 0.000 

ดานกระบวนการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

34 
34 

2.67 
3.29 

0.63 
0.67 

4.623* 0.000 

ดานความสําเร็จของ
ผลงาน 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

34 
34 

2.82 
3.52 

0.67 
0.70 

5.416* 0.000 

โดยรวมทั้ง 4 ดาน 
 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

34 
34 

10.76 
14.38 

2.41 
2.76 

8.169* 0.000 

       * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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 จากตาราง 9  พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะ รายดานทั้ง 4 ดานและโดยรวม ดี
ขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงงาน รายดานทั้ง 4 ดานและโดยรวม ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

2. ผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานทางศิลปศึกษาของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ 
จัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ  ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  
การเลือกใชวสัดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ  และความสําเร็จของผลงาน  ซ่ึง 
ผูวิจัยไดแบงผลงานศิลปะออกเปน 4 เรื่อง   คือ  การเขียนภาพระบายสี   การปนและการแกะ 
สลัก  การพิมพภาพ และการออกแบบเศษวัสดุ   โดยใหนักเรียนเลือกปฏิบัติ 1 เรือ่ง ตามความ 
สนใจในหัวขอ “สัตวที่ฉันรัก”   ผลงานไดจําแนกเปนรายบุคคล  ดังน้ี 
                                     
                                            การเขียนภาพระบายสี 

 
ทดสอบกอน                                             ทดสอบหลัง 

     
 
ภาพประกอบ  2  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีผสมอาหารจากการทดสอบกอนและหลัง 

         การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 10 
 

 
ทดสอบกอน                                             ทดสอบหลัง 

      
 

ภาพประกอบ  3  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีดินสอจากการทดสอบกอนและหลัง 
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      การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 12 
 
ทดสอบกอน                                      ทดสอบหลัง 

       
  

ภาพประกอบ  4  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีนํ้าบนไมไอศครมีจากการทดสอบกอน 
          และหลังการจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 19 

 
 
ทดสอบกอน                                      ทดสอบหลัง 

       
 

ภาพประกอบ  5  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีผสมอาหารจากการทดสอบกอนและหลัง 
         การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 20 

 
 
ทดสอบกอน                                       ทดสอบหลัง 

    
       

ภาพประกอบ  6  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีนํ้าบนไมไอศครมีจากการทดสอบกอนและ   
      หลังการจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 21 
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ทดสอบกอน                                     ทดสอบหลัง 

       
 

ภาพประกอบ  7  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีดินสอจากการทดสอบกอนและหลัง 
      การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 24 
 
 

ทดสอบกอน                                        ทดสอบหลัง 

       
 
ภาพประกอบ  8  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีดินสอจากการทดสอบกอนและหลัง 
      การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 29 
 
 

ทดสอบกอน                                       ทดสอบหลัง 

   
      
ภาพประกอบ  9  ภาพการเขียนภาพระบายสีจากการทดสอบกอนและหลัง 
      การจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 31 
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ทดสอบกอน                                         ทดสอบหลัง 

         
 

ภาพประกอบ  10  ภาพการเขียนภาพระบายสีดวยสีผสมอาหารและสีดินสอจากการทดสอบกอน 
      และหลังการจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 32 
 
 จากผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและ 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ     ความคิดสรางสรรคและ 
จินตนาการ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ     และความสําเร็จ 
ของผลงาน           สรุปไดวานักเรียนที่มีความสนใจและสรางสรรคผลงานศิลปะเรื่องการเขียน 
ภาพระบายสี  มีจํานวน 9 คน   

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น    จากการสัมภาษณนัก 
เรียน พบวา ภาพสัตวที่นักเรียนเขียนภาพระบายสีน้ันมีแรงบันดาลใจมาจากการไดพบเห็นทั้งใน 
รูปภาพหรือพบเห็นดวยตนเองและมีความประทับใจสัตวชนิดนั้นๆโดยดูจากผลงานของนักเรียน 
คนที่ 24   นักเรียนไดไปเที่ยวชมสวนสัตวไดพบเห็นความสามารถของชางในการเดินไตเชือกทํา 
ใหนักเรียนเกิดความประทับใจจึงถายทอดออกมาเปนการเขียนภาพระบายสีซ่ึงมีความสอดคลอง 
กับเกณฑที่กําหนดไว 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา  นักเรียนมีความความสามารถดาน 
การเลือกใชวัสดุอุปกรณหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น    จากการสังเกตการเลือก 
ใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนกลุมน้ี  พบวา  นักเรียนมีการเตรียมวัสดุอุปกรณไดดีและรูจักการนํา 
เอาเศษวัสดุที่เหลือใชมาประยุกตใหเหมาะกับการเขียนภาพระบายสีได     โดยดูจากผลงานของ 
นักเรียนคนที่ 19 และ 21  ซ่ึงนําไมไอศครีมแทนกระดาษวาดเขียน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น          จากการ 
สังเกตกระบวนการทํางานของนักเรียนนั้น พบวา  ผลงานของนักเรียนคนที่  12 , 24 และ29 น้ัน 
ใชเทคนิคการเขียนภาพระบายสีดวยสีดินสอ มีการเตรียมอุปกรณไดงายไมยุงยาก         ผลงาน 
ของนักเรียนคนที่ 10 , 20 ,และ 31       ใชเทคนิคการเขียนภาพดวยสีผสมอาหารซึ่งเปนเทคนิค 
นอกเหนือจากการใชสีนํ้า สีชอลก     และผลงานของนักเรียนคนที่19,และ21ใชเทคนิคสีโปสเตอร 
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เขียนภาพบนไมไอศครีมมาแทนกระดาษวาดเขียน 
     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษานักเรียนมีความความสามารถดาน
ความสําเร็จของผลงานหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น  จากการสังเกต พบวา 
นักเรียนสามารถปฏิบัติงานดวยตนเองจนจบกระบวนการทํางาน ผลงานของนักเรียนสอดคลอง
กับหัวขอที่ตั้งไว  หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานนักเรียนสามารถทํางานสงไดตามเวลา
ที่กําหนดเพราะรูจักการทํางานเปนขั้นตอนดีขึ้น จึงทําใหทํางานเสร็จตามเวลา 

 
 

การปนและการแกะสลัก 
 
                      ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
              
ภาพประกอบ  11  ภาพการปนดินนํ้ามันจากการทดสอบกอนและหลังและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 2 
 
 
   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ 12  ภาพการปนดินเหนียวจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 3 
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  ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ  13  ภาพการแกะสลักสบูจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 9 
 
 
   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
 
 ภาพประกอบ  14  ภาพการแกะสลักสบูจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
        แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 11 
 
 
 
   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ  15  ภาพการปนกระดาษจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 13 
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   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
 
ภาพประกอบ  16  ภาพการปนดินเหนียวจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 15 
 
 
    ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
 ภาพประกอบ  17  ภาพการปนดินน้ํามันจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
       แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 16 
 
 
 
   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ 18 ภาพการปนดินกระดาษจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 28 
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  ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 

ภาพประกอบ 19  ภาพการปนดินน้ํามันจากการทดสอบกอนและหลงัการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 30 
 
 

 ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ  20  ภาพการปนดินนํ้ามันจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 33 
 
 

 
ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

     
 
ภาพประกอบ  21  ภาพการปนดินน้ํามันจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 34 
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จากผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและ 

หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ     ความคิดสรางสรรคและ 
จินตนาการ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ     และความสําเร็จ 
ของผลงาน        สรุปไดวานักเรียนที่มีความสนใจและสรางสรรคผลงานศิลปะเรื่องการปนและ 
การแกะสลัก มีจํานวน 11 คน   

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา  นักเรียนมีความความสามารถดาน 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น            จากการ 
สังเกตนักเรียน พบวา  ในระยะแรกๆของนักเรียนกลุมการปนและการแกะสลักนี้ยังมีนักเรียนบาง 
คนไมสามารถแสดงความคิดสรางสรรคและจินตนาการออกมา       ซ่ึงดูไดจากนักเรียนยังไมเริ่ม 
ทํางานยังเลนกับเพ่ือนและดูการทํางานของเพื่อนวาเพื่อนทํารูปสัตวอะไร     ตนเองก็จะนํามาปน 
ตามเพื่อนแตก็ยังไมสําเร็จ   หลังไดรับการการจัดกิจกรรมแบบโครงงานแลวสังเกตไดวานักเรียน 
แสดงออกดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการดีขึ้น 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
การเลือกใชวัสดุอุปกรณหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น     จากการสังเกตการเลือก 
ใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนกลุมน้ี  พบวา นักเรียนมีการเตรียมวัสดุอุปกรณไดดี  แตเน่ืองจากผล 
งานของนักเรียนคนที่ 13 และ 28  เปนการปนดวยกระดาษ   การเตรียมอุปกรณคอนขางยุงยาก 
จึงสงผลใหการทํางานลาชากวาเพื่อน แตหลังการทดสอบนักเรียนเตรียมกระดาษผสมกาวมาจาก 
บาน ทําใหเห็นวานักเรียนมีการวางแผนในการทํางานดีขึ้น    เพ่ือใหงานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น          จากการสังเกต 
กระบวนการทํางานของนักเรียนนั้น พบวา  ผลงานของนักเรียนคนที่  13 และ 28      นําเทคนิค 
โดยการนํากระดาษหนังสือพิมพมาปนใหละเอียดแลวผสมกับกาว    การทดสอบกอนอาจใชระยะ 
เวลานานในการเตรียมแตหลังการทดสอบนักเรียนเตรียมกระดาษผสมกาวมาจากบาน ทําใหเห็น 
วานักเรียนมีการวางแผนในการทํางานดีขึ้น    เพ่ือใหงานเสร็จตามเวลาที่กําหนด และจากการสัง 
เกตพบวานักเรียนสามารถทํางานปนไดทั้งนูนสูง ลอยตัว  
      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษานักเรียนมีความความสามารถดาน
ความสําเร็จของผลงานหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น  จากการสังเกต พบวา นักเรียน
สามารถปฏิบัติงานดวยตนเองจนจบกระบวนการทํางาน ผลงานของนักเรียนสอดคลองกับหัวขอ
ที่ตั้งไว  หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานนักเรียนสามารถทํางานสงไดตามเวลาที่กําหนด
เพราะรูจักการทํางานเปนขั้นตอนดีขึ้น 
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                            การพิมพ 
 
ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

 

    
 
ภาพประกอบ  22  ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 1 
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ  23 ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
       ของนักเรียนคนที่ 4 

 
ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

   
 
ภาพประกอบ  24 ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 5 
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 ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
 
ภาพประกอบ  25  ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 6 
 
 

   ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
 
ภาพประกอบ  26  ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 7 
 
 

  ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

     
 
ภาพประกอบ  27  ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 8 
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ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

     
      
ภาพประกอบ  28  ภาพการพิมพจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรมแบบโครงงาน 
      ของนักเรียนคนที่ 22 
 
 

จากผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและ 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ     ความคิดสรางสรรคและ 
จินตนาการ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ     และความสําเร็จ 
ของผลงาน        สรุปไดวานักเรียนที่มีความสนใจและสรางสรรคผลงานศิลปะเรื่องการพิมพ มี 
จํานวน 7 คน   

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา  นักเรียนมีความความสามารถดาน 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น  จากการสังเกต 
นักเรียน พบวา  ในระยะแรกๆของนักเรียนกลุมการพิมพน้ียังมีนักเรียนบางคนไมสามารถแสดง 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการออกมา   เชนผลงานของนักเรียนคนที่  4 และ 22   ทดสอบ 
กอนพบวานักเรียนจะไมใสเรื่องราวรอบๆสัตวที่เกิดจากการพิมพ  จะมีเพียงแคปลาและกระตาย 
อยางเดียว แตหลังทดสอบความคิดสรางสรรคและจินตนาการของนักเรียนนั้นดีขึ้น รูจักการสราง 
เรื่องราว มีการจัดองคประกอบของภาพดีขึ้น 
    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
การเลือกใชวัสดุอุปกรณหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น     จากการสังเกตการเลือก 
ใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนกลุมน้ี  พบวา นักเรียนมีการเตรียมวัสดุอุปกรณไดดี  แตเน่ืองจากผล 
งานของนักเรียนในการทําภาพพิมพน้ันใชสีนํ้า      นักเรียนยังขาดความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง 
ความสะอาด ครูไดใหคําแนะนําเรื่องการใชวัสดุอุปกรณและนักเรียนไดปฏิบัตติาม 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น          จากการสังเกต 
กระบวนการทํางานของนักเรียนนั้น พบวา  นักเรียนมีการวางแผนการทํางานเปนขั้นตอน รูจัก 
การนําเทคนิคตางๆ เชน การนํานิ้วมือมาพิมพลงบนกระดาษเพื่อใหเกิดภาพตามจินตนาการ 
     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษานักเรียนมีความความสามารถดาน 
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ความสําเร็จของผลงานหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น  จากการสังเกต พบวา นักเรียน 
สามารถปฏิบัติงานดวยตนเองจนจบกระบวนการทํางาน ผลงานของนักเรียนสอดคลองกับหัวขอ 
ที่ตั้งไว  หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานนักเรียนสามารถทํางานสงไดตามเวลาที่กําหนด 
เพราะรูจักการทํางานเปนขั้นตอนดีขึ้น 
 

การออกแบบเศษวัสด ุ
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
      
ภาพประกอบ  29  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 14 
 
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

    
      
ภาพประกอบ  30  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 17 
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ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

      
      
ภาพประกอบ  31  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 18 
 
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

      
   
 ภาพประกอบ  32  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
       แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 23  
 
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

     
   
ภาพประกอบ  33  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 25 
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ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

      
   

 ภาพประกอบ  34  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
       แบบโครงงานของนักเรียนคนที่  26 
 
 

ทดสอบกอน              ทดสอบหลัง 

      
   
ภาพประกอบ  35  ภาพการออกแบบเศษวัสดุจากการทดสอบกอนและหลังการจดักิจกรรม 
      แบบโครงงานของนักเรียนคนที่ 27 
 

จากผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและ 
หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ     ความคิดสรางสรรคและ 
จินตนาการ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ     และความสําเร็จ 
ของผลงาน        สรุปไดวานักเรียนที่มีความสนใจและสรางสรรคผลงานศิลปะเรื่องการออกแบบ 
เศษวัสดุ มีจํานวน 7 คน   

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา  นักเรียนมีความความสามารถดาน 
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น  จากการสังเกต 
นักเรียน พบวา  นักเรียนกลุมการออกแบบเศษวัสดุน้ันหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
แลวนักเรียนมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการดีขึ้นในเรื่องของการออกแบบเรื่องราว จากผล 
งานของนักเรียนคนที่ 25 ทดสอบหลังนักเรียนมีการจัดวางองคประกอบของภาพไดสมดุลมีเรื่อง 
ราวดีขึ้น 
   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา     นักเรียนมีความความสามารถดาน 
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การเลือกใชวัสดุอุปกรณหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานดีขึ้น     จากการสังเกตการเลือก 
ใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนกลุมน้ี  พบวา นักเรียนมีการเตรียมวัสดุอุปกรณไดดี  รูจักการนําเศษ 
วัสดุที่เหลือใชและเศษวัสดุสังเคราะห เศษวัสดุธรรมชาติ  มาสรางสรรคผลงานศิลปะใหเกิดความ 
สวยงาม  
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   นักเรียนมีความความสามารถดาน 
กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น          จากการสังเกต 
กระบวนการทํางานของนักเรียนนั้น พบวา     นักเรียนมีการวางแผนการทํางานเปนขั้นตอนดีขึ้น 
จากการดูผลงานของนักเรียนคนที่ 26   น้ันจะสังเกตไดวาทดสอบกอนจะมีการปะติดเศษดินสอสี 
อยางไมมีระเบียบ เพราะไมมีสมาธิเกิดจากการเลนไปทํางานไป    หลังจากไดรับการจัดกิจกรรม 
แบบโครงงานแลวจากการสัมภาษณนักเรียนบอกวาการทําโครงงานจะเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไดทํางานกับเพ่ือนๆ ทําใหเกิดความเขาใจในการทํางานศิลปะดีขึ้น 
     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษานักเรียน   มีความความสามารถดาน 
ความสําเร็จของผลงานหลังไดรับการสอนแบบโครงงานดีขึ้น       จากการสังเกต พบวา นักเรียน 
สามารถปฏิบัติงานดวยตนเองจนจบกระบวนการทํางาน  ผลงานของนักเรียนสอดคลองกับหัวขอ 
ที่ตั้งไว   หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานนักเรียนสามารถทํางานสงไดตามเวลาที่กําหนด 
เพราะรูจักการทํางานเปนขั้นตอนดีขึ้น  ผลงานของนักเรียนสวนใหญมีความสะอาด สวยงาม  
ประณีต ดีขึ้น ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 สรุปผลการวเิคราะหผลงานการสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่กอนและหลัง 
ไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยพิจารณาทั้ง 4 ดาน คือ ดานความคดิสรางสรรคและ
จินตนาการ  ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ดานกระบวนการทํางานและดานความสําเร็จของงาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  แสดงวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปะ
โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 ดังน้ันการสอนแบบโครงงานจึงเปนวิธีการสอนอีกวิธีหน่ึงที่สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนไดเพราะนักเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติเองเกิดปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและ
เกิดทักษะในการคิด การคนควา  แสวงหาความรูดวยตนเองอยางสรางสรรค  เกิดความ
สนุกสนานเพลินเพลิดในการทํางาน อีกทั้งยังสามารถแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นไดนําไปใชชวีิตใน
ประจําวันได  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ไดกําหนดไววาลักษณะการเรียนรูที่พึง
ประสงคคือนักเรียนจะเปนคนเกง  ดี และมีความสุข  
  
 
 

 
 



บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ีเปนการศึกษาคนควาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน  ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนของการ
วิจัยและผลการวิจัยโดยสรุปดังตอไปน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
 โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางสําหรับผูสอนและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรูวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน  เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ศิลปศึกษาของนักเรียนตอไป  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดสุขใจ  สํานักงานเขตคลองสามวา   
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  จํานวน 34 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
 2. ตัวแปรตาม   ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี   เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา   2548  โรงเรียนวัดสุขใจ สํานักงานเขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร จํานวน  34 คน   
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา 
 

วิธีการดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  ใชเวลาในการสอนแบบ
โครงงาน  จํานวน  10 สัปดาห  สัปดาหละ 2 ชั่วโมง  มีการทดสอบกอนเรียน  2  ชั่วโมงและ
ทดสอบหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24  ชั่วโมง   โดยดําเนินการดังน้ี 
 1. ผูวิจัยดําเนินการสอบกอนเรียน (Pre-test) ใหนักเรียนเลือกหนวยการเรียนรู  4 
เรื่อง คือ  การเขียนภาพระบายสี  การพิมพภาพ  การปนและการแกะสลัก  และการออกเศษ
วัสดุ โดยการเลือกเร่ืองที่นักเรียนสนใจและมีความถนัด มาสรางสรรคผลงานศิลปะคนละ  1 
ชิ้นงาน โดยผูวิจัยกําหนดหัวขอเรื่อง  สัตวที่ฉันรัก ใชเวลาในการปฏบิัติกิจกรรม  2  ชั่วโมง  ใช
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา   
 2. ดําเนินการสอนแบบโครงงาน  เปนเวลา  10 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง  
รวม 20 ชั่วโมง   ทั้งน้ีนักเรียนสามารถปฏิบัติโครงงานนอกชั่วโมงเวลาเรียนได 
 3. หลังจากจบการสอนแบบโครงงานแลว ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบหลังเรียน  
(Post-test)  ดวยวธิีการเดยีวกันกับกอนเรียน (Pre-test)  ใชเวลาในการปฏิบัติกจิกรรม   
2  ชั่วโมง   
 4. นําผลที่ไดจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษามาวิเคราะหคา
ทางสถิติ 
 

วิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลน้ัน ผูวิจัยไดสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. สถิติพื้นฐาน 

1.1 หาคาเฉลี่ย   
  1.2 หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
 2. สถิติเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1 หาคาดัชนีความเที่ยงตรงของแบบประเมินเกณฑการใหคะแนนของการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ  
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 ใชวธิีการทางสถิติแบบ  t - test Dependent Sample  เพ่ือเปรียบเทียบการ 
สรางสรรคผลงานศิลปะกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน  
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สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลและแปรผลการวิจัย ดังน้ี 

1. การวิเคราะหการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัดกิจกรรมแบบ 
โครงงานของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลัง  ทั้ง 4 ดาน 
 1.1 นักเรียนกลุมทดลองทีไ่ดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน มี
ความสามารถในการเรียนวชิาศิลปะ ดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการดีขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานทาํ
ใหความสามารถในการเรียนวิชาศลิปะดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการของนักเรียนดีขึ้น 
 1.2 นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
มีความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะ ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานทําให
ความสามารถในการเรียนวิชาศิลปะดานเทคนิคและการเลือกใชวัสดุอุปกรณของนักเรียนดีขึ้น 
 1.3 นักเรียนกลุมทดลองทีไ่ดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน มี
ความสามารถในการเรียนวชิาศิลปะ ดานกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศลิปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานทําให
ความสามารถในการเรียนวชิาศิลปะดานกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะของนักเรียนดีขึ้น 
 1.4 นักเรียนกลุมทดลองทีไ่ดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน มี
ความสามารถในการเรียนวชิาศิลปะ ดานความสําเร็จของผลงานดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 แสดงวา การเรียนวิชาศิลปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานทําใหความสามารถใน
การเรียนวิชาศิลปะดานความสําเร็จของผลงานของนักเรียนดีขึ้น 
 1.5 นักเรียนกลุมทดลองทีไ่ดรับการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน มี
ความสามารถในการเรียนวชิาศิลปะ รายดานทั้ง 4 ดานและโดยรวม ดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปะโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
รายดานทั้ง 4 ดานและโดยรวม ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. ผลการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานทางศิลปศึกษาของนักเรียนกอนและหลังไดรับการ 
จัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยประเมินผลทั้ง 4 ดาน คือ  ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  
การเลือกใชวสัดุอุปกรณ   กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ  และความสําเร็จของผลงาน  ซ่ึง 
ผูวิจัยไดแบงผลงานศิลปะออกเปน 4 เรื่อง   คือ  การเขียนภาพระบายสี   การปนและการแกะ 
สลัก  การพิมพภาพ และการออกแบบเศษวัสดุ   โดยใหนักเรียนเลือกปฏิบัติ 1 เรือ่ง ตามความ 
สนใจในหวัขอ “สัตวที่ฉันรัก”   สรุปการวิเคราะหผลงานไดดังน้ี 

2.1 ดานคิดสรางสรรคและจินตนาการ  นักเรียนสามารถออกแบบและสรางเรื่องราวได 
ดวยตนเองสอดคลองกับหัวขอที่กําหนดไว รูจักการนําประสบการณท ี่พบเห็นมาสรางสรรคผล 
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งานศิลปะ 
2.2 ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  นักเรียนมีการเตรียมวสัดุอุปกรณไดอยางครบถวนมี 

การเลือกใชวสัดุอุปกรณไดเหมาะสมกับงานที่ทําสามารถนําเศษวัสดุที่เหลือใชและที่มีอยูในทอง 
ถิ่นของตนเองมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน  ตลอดจนหลังการทํางานศิลปะเสร็จแลวนักเรยีนรู 
จักการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณไดอยางเรียบรอย 
  2.3 ดานกระบวนการสรางสรรคผลงานศลิปะ   นักเรียนร ู จักการนําเทคนคิตางๆมาสราง 
สรรคผลงานศลิปะเชน การนําเศษดินสอสีมาปะติด  การเขียนภาพดวยสีผสมอาหาร  เปนตน 
นักเรียนปฏิบตัิงานไดตามขั้นตอนของการทํางานเมื่อเกิดปญหานักเรียนรูจักแกปญหาไดดวยตน 
เองและนักเรยีนมีความสนกุสนานเพลิดเพลินในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน 

2.4 ดานความสําเร็จของผลงาน  นักเรียนสามารถสรางผลงานไดสอดคลองกับหัวขอที่ 
กําหนดไว  ผลงานมีความสวยงาม สะอาด และประณีต  สามารถทาํงานศิลปะไดเสร็จตามเวลาที่ 
กาํหนดและเกดิความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองตลอดจนนําผลงานไปประยุกตใชใหเกิดประ 
โยชน 
 สรุปผลการวเิคราะหผลงานการสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่กอนและ
หลังไดรับการจัดกิจกรรมแบบโครงงานโดยพิจารณาทั้ง 4 ดาน คือ ดานความคดิสรางสรรคและ
จินตนาการ  ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ดานกระบวนการทํางานและดานความสําเร็จของงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  แสดงวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปะ
โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาคนควาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาศิลปศึกษาของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน  พบวา นักเรียนกลุมการ
ทดลองที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวชิา
ศิลปศึกษา  ทั้ง 4 ดาน คือ  ดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการ     ดานการเลือกใชวสัดุ
อุปกรณ 
ดานกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ  และดานความสําเร็จของผลงานดีขึ้น อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิตทิี่ระดับ .05  แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาศิลปศกึษา โดยการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงาน ทั้ง 4 ดาน  และโดยรวมของนักเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน  ซ่ึงผลการวิจัยครั้ง
น้ีอาจเกิดจากปจจัยหลายประการที่สามารถอภิปรายได  ดังตอไปน้ี 
 1. วิธีการสอนแบบโครงงานในวิชาศิลปศึกษาน้ันเปนจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มุงเนนการสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค   มีจินตนาการ   สุนทรียภาพ  
เห็นคุณคาของงานศิลปะ  รูจักชื่นชมในผลงานของตนเองและผูอ่ืนซึ่งจะทําใหผูเรียนมีทักษะใน
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การสรางสรรคผลงานศิลปะ  สามารถพัฒนาผู เรียนโดยตรงทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  อารมณและสังคม  อันจะเปนการสรางและสงเสริมใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง  มี
การการแสดงออกไดอยางเสรี นําความรูทางศิลปะไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   ทําใหผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูในวิชาศิลปศึกษา  ซ่ึงได
ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน     
 ขั้นตั้งหัวขอเร่ืองของโครงงาน   ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญมาก  จะ
เร่ิมดวยการที่นักเรียนมีความสนใจอยากจะศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางลึกซึ้งและตองมาจาก
เรื่องที่นักเรียนเกิดความสงสัยตองการหาคําตอบ  หัวขอที่นักเรียนเลือกอาจจะเปนปญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันหรืออาจหมายถึงเรื่องที่ไมไดเปนปญหาแตนักเรียนมีความสนใจ  ใน
ขั้นตอนนี้นักเรียนจะไดฝกการสังเกตเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเองและจะตองศึกษาตาม
แหลงขอมูลตางๆเชน  การอานหนังสือพิมพ  วารสาร  สิ่งตางๆเหลานี้จะทําใหนักเรียนมองเห็น
ถึงเรื่องราวตางๆเพื่อจะนํามาเปนหัวขอในการทําโครงงานได 
 2. กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  เปนอีกหนึ่งวิธกีารสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ
และเปาหมายของการเรียนรูแบบโครงงานนั้นก็เพ่ือใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดวิเคราะห ซ่ึง
เริ่มจากการสังเกต  การตัง้คําถาม  การสืบคนขอมูล  การสรุปผลขอมูล และการนําเสนอขอมูล
อยางเปนระบบ นักเรียนมีการฝกปฏิบตัิเปนกลุมรูจักการแบงหนาที่ในการทํางาน  พูดคุย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดทกัษะในการทํางาน
รวมกันกับอ่ืนไดเปนอยางดี  ทําใหทุกคนไดมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่
สงผลใหเกิดทกัษะตางๆที่จะนําไปใชในชวีิตประจําวันได  ทั้งน้ีครูผูสอนเองนอกจากจะตองมีการ
เตรียมการสอนใหดีแลว การนํากิจกรรมนันทนาการเขามาชวยก็จะทําใหนักเรียนเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึน้ เชน กิจกรรมการรองเพลง  กิจกรรมการเลนเกม  เปนตน  อีกทั้ง
ครูผูสอนจะตองเปนที่ปรึกษาโดยใชวธิีการเสนอแนะเปนแนวทาง เม่ือนักเรียนเกิดปญหาในการ
ทําโครงงานและการเรียนรูแบบโครงงานจะทําใหครูผูสอนทราบถึงความสามารถที่มีอยูในตัว
ผูเรียนของแตละบุคคลอันนาํมาซึ่งการพัฒนาการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับสามารถที่มีอยูในตัว
ของผูเรียนเอง 
 ดังน้ันสรุปไดวา  การสอนแบบโครงงานนั้นเปนการสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรยีนนั้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษาทีดี่ขึ้น  ดังที่ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนกลุมการทดลองที่
ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน มีความสามารถในการเรียนวิชาศิลปศึกษา  ทั้ง 
4 ดาน คือ  ดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการ     ดานการเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
ดานกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ  และดานความสําเร็จของผลงานดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05  แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาศิลปศกึษา โดยการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงาน ทั้ง 4 ดาน  และโดยรวมของนักเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน   
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ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูในวิชา
ศิลปศึกษาและการวิจัยครั้งตอไป  ดังน้ี 
 1. การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน ครูผูสอนควรติดตามดูแลและคอยใหคําปรึกษาอยาง
ใกลชิดในการทําโครงงานของผูเรียนทั้งในและนอกเวลาชั่วโมงเรียนเพราะการปฏิบัติโครงงาน
คอนขางใชระยะเวลามาก หากผูเรียนเกิดปญหาและอุปสรรคโดยที่ไมไดรับคําปรึกษาจาก
ครูผูสอนเปนระยะแลวอาจจะทําใหการทําโครงงานหยุดลงและเกิดอคติกับการทําโครงงานวา
ตนเองไมสามารถทําไดและหากเปนการทําโครงงานชิ้นแรกดวยแลวครูผูสอนอาจเสนอแนะให
ผูเรียนทําโครงงานประเภทสํารวจกอนเพราะโครงงานประเภทสํารวจจัดไดวาเปนโครงงานที่งาย
สําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวสรุปเปนความรูเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นไดทันทีและไมมีการกําหนดตัวแปรตางๆในการทําโครงงาน 
 2. การแบงกลุมการทําโครงงานครูผูสอนควรจะแบงผูเรียนคละกัน คอื เด็กเกง ปาน
กลางและออน  อยูในกลุมเดียวกันเพ่ือใหผูเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษานั้น  ครูผูสอนควรมีครูผูชวยสอนดวย 
เน่ืองจากกิจกรรมบางขั้นตอนเชนในเวลาที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ  ครูผูสอนเพียง 1 คนไม
สามารถดูแลและสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางทั่วถึง หากมีครูผูชวยเพ่ิมก็จะชวยสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียนไดอยางทั่วถึงและควรมีแบบจดบันทึกสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผูเรียนเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคลตอไป 
 4.  การสรางเกณฑในการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษานั้นสามารถ
ปรับแกไขประเด็นในดานตางๆไดเพ่ือพัฒนาผูเรียนในครั้งตอไปได 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ(ทัศนศิลป)                                              ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
เร่ือง   โครงงาน                                                                                              เวลา  2 ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โครงงาน หมายถึง  งานวิจัยเล็กๆสําหรบันักเรียนเปนการแกปญหาหรือขอสงสัย  หา
คําตอบอยางมีขั้นตอน  หากเนื้อหาหรือขอสงสัยเปนไปตามกลุมสาระการเรียนรูใดๆ จะเรียก
โครงงานในกลุมการเรียนรูตามสาระนั้นๆและในการทาํโครงงาน  นักเรียนจะตองเปนผูลงมือ
ปฏิบัตเิอง โดยเริ่มตั้งแตการตั้งหัวขอที่จะศึกษาคนควา  ดําเนินการวางแผน  ออกแบบ  
ประดิษฐ   สํารวจ  ทดลอง  เก็บรวบรวมขอมูล  จนถึงการสรุปและนาํเสนอผลงาน  โดยมีครู 
เปนผูคอยใหคําปรึกษา 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. นักเรียนอธิบายความหมายของโครงงานศิลปะได 
2. นักเรียนอธิบายลักษณะของโครงงานศิลปะได 
3. นักเรียนปฏิบัติโครงงานศิลปะได 

 
สาระการเรียนรู 

1. ความหมายของโครงงานศิลปะ 
2. ขั้นตอนของการทําโครงงานศิลปะ 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
ชั่วโมงที่ 1-2  

1.  ครูสนทนากับนักเรียนถงึการทําโครงงานโดยทั่วไป 
2.  ครูอธิบายถึงคําวา  “โครงงาน” 

   3.  ครูอธิบายความรูเกี่ยวกบัโครงงานศิลปะใหนักเรียนฟง 
4.  ครูอธิบายถึงขั้นตอนของการทําโครงงานใหนักเรียนฟง 
5.  ครูสนทนากับนักเรียนถงึเรื่องราวที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับวิชาศลิปะ  โดยใหนักเรียน
ไดปรึกษากับเพ่ือนในหอง 
6.  ครูใหนักเรียนแบงกลุมตามความสมคัรใจ  กลุมละ  3- 4  คน แลวใหนักเรียนเลือก
ประธาน   รองประธาน  เลขานุการ  ภายในกลุม  เขยีนชื่อสมาชิกภายในกลุม สงครู 
7.  ครูยกตัวอยางการทําโครงงานเรื่องสีสันจากเปลือกไขใหนักเรียนฟงพรอมกับให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็น 



สื่อและแหลงการเรียนรู 
1. หนังสือ การทําโครงงาน 
2. ใบความรูเร่ืองการทําโครงงาน 
3. ตัวอยาง  การทําโครงงานเรื่อง  สีสันจากเปลือกไข 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 สังเกตจากพฤติกรรม  

1. การแสดงความคิดเห็น ,การตอบคําถาม 
2. ความสนใจ ,ความตั้งใจ ,ความกระตือรือรน  ในการเรียน 

  3. ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ(ทัศนศิลป)                                              ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
เร่ือง   การทําโครงงานศลิปะ                                                                      เวลา  18 ชั่วโมง 
 
สาระสําคัญ 
 โครงงาน หมายถึง  งานวิจัยเล็กๆสําหรบันักเรียนเปนการแกปญหาหรือขอสงสัย  หา
คําตอบอยางมีขั้นตอนกระบวนการทางวทิยาศาสตร  หากเนื้อหาหรือขอสงสัยเปนไปตามกลุม
สาระการเรียนรูใดๆ จะเรียกโครงงานในกลุมการเรียนรูตามสาระนั้นๆและในการทาํโครงงาน  
นักเรียนจะตองเปนผูลงมือปฏิบัตเิอง โดยเริ่มตั้งแตการตั้งหัวขอที่จะศึกษาคนควา  ดําเนินการ
วางแผน  ออกแบบ  ประดิษฐ   สํารวจ  ทดลอง  เก็บรวบรวมขอมูล  จนถึงการสรุปและนําเสนอ
ผลงาน  โดยมีครูเปนผูคอยใหคําปรึกษา 
 โครงงานศิลปะ  หมายถึง วิชาศิลปะที่จัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มุงเนนการสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค   มีจินตนาการ   สุนทรียภาพ  เห็นคุณคา
ของงานศิลปะ  รู จักชื่นชมในผลงานของตนเองและผู อ่ืนซึ่งจะทําใหผูเรียนมีทักษะในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ  สามารถพัฒนาผูเรียนโดยตรงทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  
อารมณและสังคม  อันจะเปนการสรางและสงเสริมใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง  มีการการ
แสดงออกไดอยางเสรี นําความรูทางศิลปะไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยมีครูเปนผูคอยใหคําปรึกษา 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1.  นักเรียนอธิบายความหมายของโครงงานศิลปะได 
2.  นักเรียนอธิบายลักษณะของโครงงานศิลปะได 
3.   นักเรียนปฏิบัติโครงงานศิลปะได 

 
สาระการเรียนรู 

1. ความหมายของโครงงานศิลปะ 
2.  ขั้นตอนของการทําโครงงานศิลปะ  ซ่ึงประกอบไปดวย 

1.1  ขั้นตั้งหัวขอเรื่องของโครงงาน 
1.2  ขั้นเขียนเคาโครงเรื่อง 
1.3  ขั้นปฏิบตั ิ
1.4  ขั้นเขียนรายงาน 
1.5  ขั้นนําเสนองาน 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 
ชั่วโมงที่ 3 –4  

1.  ครูทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่ผานมา 
2. ครูใหนักเรียนเขากลุมตามที่ไดแบงไวจากชั่วโมงที่แลว 
3. ครูใหนักเรียนปรึกษากันภายในกลุมวาตองการทําโครงงานเรื่องอะไร  ตามที่นักเรียน
สนใจ  แลวตั้งชื่อหัวขอของการทําโครงงาน 

ชั่วโมงที่  5 - 6 
ครูใหนักเรียนแตละกลุมเขียนเคาโครงการทําโครงงาน  ตามแบบฟอรมที่ครูแจกให 

ชั่วโมงที่  7- 16 
ครูใหนักเรียนลงมือปฏิบัติการทําโครงงานตามที่วางแผนไว 

ชั่วโมงที่  17-18 
ครูใหนักเรียนเขียนรายงาน 

ชั่วโมงที่ 19 –20 
ครูใหนักเรียนนําเสนอโครงงาน 

 
โดยในแตละขัน้ตอนจะมีครูคอยใหคําปรกึษา  ชวยเหลือในการทําโครงงานของนักเรียนแต

ละกลุม 
 
สื่อและแหลงการเรียนรู 

1.  หนังสือ การทําโครงงาน 
2.  แบบฟอรมการเขียนเคาโครงงาน 
3.  แผงโครงงาน 1 ชุด/ กลุม 
4.  กระดาษสี , กาว , กรรไกร , สีเมจิก 
5.  ใบงาน 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. การสังเกต 
-  มีความรับผิดชอบตอการทําโครงงาน 

     -  รวมปรึกษาและมีการวางแผนในการทํางาน 
      -  ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

2. การตรวจผลงานโดยการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว 
     (คะแนนเต็ม  100 คะแนน) 

2.1  ขั้นตั้งหัวขอเรื่องของโครงงาน 



2.2  ขั้นเขียนเคาโครงเรื่อง 
2.3  ขั้นปฏิบตั ิ
2.4  ขั้นเขียนรายงาน 
2.5  ขั้นนําเสนองาน 
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ภาคผนวก ค. แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบประเมนิความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาศิลปศึกษาของนักเรียน 

ชั้นประถมศกึษาปที่ 4  โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 
 

คําชี้แจง   
แบบประเมินความคิดเห็นน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4    โดยการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงาน 
ซ่ึงเปนการตรวจสอบคุณภาพในสวนที่เปนเครื่องมือสําหรับการวิจัย  โดยจะนําความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญมาประมวลและสรุปใชในการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
แบบประเมินแบงออกเปน  3  ตอน 
 ตอนที่ 1    สถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย 
   -   แบบประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศึกษา 
   -   แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  
 ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาศิลปศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน   
ดังน้ันจึงขอใหทานแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริงและขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญใน
ความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1   สถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 
 ชื่อ............................................................................................................................................................... 

 ตําแหนงปจจุบัน.............................................................................................................................. 

 สถานที่ทํางาน................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
 โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองหมายตามความคิดเห็นของทาน 
  5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
  4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง เหมาะสมนอย 
  1  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา 
 

ระดับความคดิเห็น  
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

     

     
     
     

1. ดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
  1.1  มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่เกิดขึ้นได   
 ดวยตนเอง ....................................................... 
  1.2   มีแนวคิดแปลกใหมตางจากผูอ่ืน........................ 
  1.3   มีการออกแบบผลงานไดอยางสวยงาม................
  1.4   มีความคิดสรางสรรคสอดคลองกับเรื่องที่ทํา........
  1.5   รูจักการนําประสบการณมาสรางสรรคผลงาน......      

     

     
     
     

2. ดานการเลือกวัสดุอุปกรณ 
  2.1   เตรียมวัสดุอุปกรณไดอยางครบถวน.................. 
  2.2   รูจักการนําวัสดุในทองถิ่นมาใช...........................
  2.3   รูจักการเลือกใชวัสดุอุปกรณ.............................. 
  2.4   ทํางานโดยเห็นคุณคาของวัสดุอุปกรณ................
  2.5   รูจักการเก็บรักษาวสัดุอุปกรณที่ถูกวิธี................      

     

     
     
     

3. กระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ 
  3.1   รูจักการใชเทคนิคและวธิีการ..............................
  3.2   ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน................
  3.3   รูจักการแกปญหาในการทํางาน..........................
  3.4   ปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนํา.............................   
  3.5   มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทํางาน.........      

     

     

     
     
     

4. ความสําเร็จของผลงาน 
  4.1   ผลงานมีความสอดคลองกับหัวขอที่ตั้งไว........... 
  4.2   ผลงานมีความสวยงาม สะอาด ประณีต.............. 
  4.3   สรางผลงานไดดวยตนเอง................................. 
  4.4   บอกประโยชนในการนําไปใชของผลงานได........ 
  4.5   สงงานตามเวลาที่กาํหนด...................................

     
 
 
 



เกณฑการตดัสินคุณภาพ 
 

 16 - 20  คะแนน ระดับคุณภาพของเกณฑ หมายถึง ดีมาก 
 11 - 15  คะแนน ระดับคุณภาพของเกณฑ หมายถึง ดี 
  6  - 10  คะแนน ระดับคุณภาพของเกณฑ หมายถึง พอใช 
  0  -  5  คะแนน ระดับคุณภาพของเกณฑ หมายถึง ปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

ระดับความคดิเห็น  
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1.แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวังไดอยางชัดเจ
น........................................................ 
2.แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดกระบวนการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ................................................... 
3.แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดสื่อและแหลงการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม................................................. 
4.แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดวิธกีารวัดผลและ
ประเมินผลทีส่อดคลองกับสภาพของผูเรียน.................... 
5.แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรยีนไดเรียนรูจาก
ความสนใจและความตองการของผูเรียน......................... 
6.แผนการจัดการเรยีนรูมุงสงเสริมใหผูเรยีนไดรูจักการ
แบงกลุมในการทํางานรวมกันและมีความรักความสามัคคี
ภายในกลุม......................................................... 
7.แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรยีนรูจักการบูร
ณาการความรูของตนเองและนําความรูทีมี่มาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในการปฏบิัติกิจกรรม........................ 
8.แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรยีนไดมีโอกาส
นําเสนอและชืน่ชมในผลงานของตนเองและ
ผูอ่ืน................ 
9.แผนการจัดการเรียนรูมุงสงเสริมใหผูเรยีนเกิด
กระบวนการคดิวิเคราะห  และมีความคดิริเริ่มสรางสรรค
ในการปฏิบตักิิจกรร
ม.............................................................. 
10.แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดระยะในการสอนได
เหมาะสม.......................................................................

     

 
 



 
 
 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
          1. เรื่อง แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาศิลปศึกษา 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 2. เรื่อง แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................... 
 3. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

               ภาคผนวก ง. - การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา 

              - ตารางแสดงคะแนนผลตางของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
     วิชาศิลปศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศกึษา  (กอนเรียน) 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล 
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เลขท่ี 

คะแนน 5 5 5 5 20 

 
 
 
 
ระดับคุณภาพ 

1. เด็กชายขจรศักดิ์              ศรีเวียง         2 2 3 3 10 พอใช 
2. เด็กชายไชยวัฒน              ปอมกุล 4 2 4 4 14 ดี 
3. เด็กชายณัฐกิตต               มุงมี 2 2 3 3 10 พอใช 
4. เด็กชายณัฐพล                 สายอินทร 2 2 3 3 10 พอใช 
5. เด็กชายพงษศกร              จุยศิริ 3 3 4 4 14 ดี 
6. เด็กชายพัชรพล                สวางศรี 3 3 3 3 12 ดี 
7. เด็กชายสมยศ                  สีสังข 3 3 4 4 14 ดี 
8. เด็กชายอนุชา                  โพธ์ิปาน 3 3 3 4 13 ดี 
9. เด็กชายอนุสรณ                ปญญาใส 3 3 2 3 11 พอใช 
10. เด็กชายกิตติธัช                สีทนสา 4 3 2 3 12 ดี 
11. เด็กชายนครินทร              วงศเพ็ง 4 3 3 4 14 ดี 
12. เด็กชายกฤตพีร                สีสังข 4 3 3 3 13 ดี 
13. เด็กชายวัชราภรณ            ชีพสาสะ 2 2 2 2 8 พอใช 
14. เด็กชายภูมิพิทยา             เอี่ยมบุญ 4 3 3 3 13 ดี 
15. เด็กชายอัษฎาวุธ              ศรีเจือทอง 4 3 3 3 13 ดี 
16. เด็กหญิงกิ่งกาญจน           พูลสมบัต ิ 3 3 3 3 12 ดี 
17. เด็กหญิงเกศรินทร            พุมมีน 3 4 3 3 13 ดี 
18. เด็กหญิงจารุวรรณ            สุทธิประภา 3 3 2 2 10 พอใช 
19. เด็กหญิงบุษยมาศ             ภูเลี้ยง 3 2 2 3 10 พอใช 
20. เด็กหญิงปทุมรัตน             ขําเนตร 3 2 3 2 10 พอใช 
21. เด็กหญิงเมธราณี              ทัศนทอง 3 3 3 3 12 ดี 
22. เด็กหญิงรุงอรุณ               ลอยรัตน 2 2 2 2 8 พอใช 
23. เด็กหญิงศุภนิดา               สุขลอม 2 2 3 3 10 พอใช 
24. เด็กหญิงสุกานดา              โพธ์ิปาน 2 2 2 2 8 พอใช 
25. เด็กหญิงสุชาดา                ดาสั่ว 4 3 2 3 12 ดี 
26. เด็กหญิงศิศิรา                  สีสังข 1 2 2 2 7 พอใช 
27. เด็กหญิงสมใจ                  ทันพทุธ 1 1 2 2 6 พอใช 
28. เด็กหญิงอินทุอร                จันทรอํารุง 3 4 3 3 13 ดี 
29. เด็กหญิงมณีวรรณ             ปาณะจํานงค 2 2 2 2 8 พอใช 
30. เด็กหญิงสุภารัตน              บุญประทํา 1 2 2 2 7 พอใช 
31. เด็กหญิงนิลวัลย                จอยรักคุณ 1 2 2 2 7 พอใช 
32. เด็กหญิงเจนจิรา                คงฉง 3 4 3 3 13 ดี 
33. เด็กหญิงสุธิดา                   ภิริยารมย 2 3 3 3 11 พอใช 



34. เด็กชายจิรวัฒน                  บุทราม 2 2 2 2 8 พอใช 
 

แบบประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศกึษา  (หลังเรียน) 
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เลขท่ี 

คะแนน 5 5 5 5 20 

 
 
 
 
ระดับคุณภาพ 

1. เด็กชายขจรศักดิ์              ศรีเวียง         3 4 3 4 14 ดี 
2. เด็กชายไชยวัฒน              ปอมกุล 4 4 3 3 14 ดี 
3. เด็กชายณัฐกิตต               มุงมี 4 3 3 3 13 ดี 
4. เด็กชายณัฐพล                 สายอินทร 3 3 2 2 10 พอใช 
5. เด็กชายพงษศกร              จุยศิริ 4 3 4 4 15 ดี 
6. เด็กชายพัชรพล                สวางศรี 4 3 4 4 15 ดี 
7. เด็กชายสมยศ                  สีสังข 4 4 4 4 16 ดีมาก 
8. เด็กชายอนุชา                  โพธ์ิปาน 4 3 3 4 14 ดี 
9. เด็กชายอนุสรณ                ปญญาใส 4 3 3 4 14 ดี 
10. เด็กชายกิตติธัช                สีทนสา 3 4 4 4 15 ดี 
11. เด็กชายนครินทร              วงศเพ็ง 5 4 4 4 17 ดีมาก 
12. เด็กชายกฤตพีร                สีสังข 4 3 3 4 14 ดี 
13. เด็กชายวัชราภรณ            ชีพสาสะ 3 3 3 3 12 ดี 
14. เด็กชายภูมิพิทยา             เอี่ยมบุญ 5 5 4 5 19 ดีมาก 
15. เด็กชายอัษฎาวุธ              ศรีเจือทอง 4 4 3 4 15 ดี 
16. เด็กหญิงกิ่งกาญจน           พูลสมบัต ิ 5 3 3 3 14 ดี 
17. เด็กหญิงเกศรินทร            พุมมีน 5 5 4 4 18 ดีมาก 
18. เด็กหญิงจารุวรรณ            สุทธิประภา 3 3 3 3 12 ดี 
19. เด็กหญิงบุษยมาศ             ภูเลี้ยง 5 4 4 4 17 ดีมาก 
20. เด็กหญิงปทุมรัตน             ขําเนตร 5 5 4 4 18 ดีมาก 
21. เด็กหญิงเมธราณี              ทัศนทอง 5 5 4 4 18 ดีมาก 
22. เด็กหญิงรุงอรุณ               ลอยรัตน 3 3 3 3 12 ดี 
23. เด็กหญิงศุภนิดา               สุขลอม 4 4 4 4 16 ดีมาก 
24. เด็กหญิงสุกานดา              โพธ์ิปาน 4 3 2 3 12 ดี 
25. เด็กหญิงสุชาดา                ดาสั่ว 5 5 4 4 18 ดีมาก 
26. เด็กหญิงศิศิรา                  สีสังข 2 2 2 2 8 พอใช 
27. เด็กหญิงสมใจ                  ทันพทุธ 5 3 3 3 14 ดี 
28. เด็กหญิงอินทุอร                จันทรอํารุง 5 3 3 3 14 ดี 
29. เด็กหญิงมณีวรรณ             ปาณะจํานงค 5 4 4 4 17 ดีมาก 
30. เด็กหญิงสุภารัตน              บุญประทํา 4 3 3 3 13 ดี 
31. เด็กหญิงนิลวัลย                จอยรักคุณ 1 2 2 3 7 พอใช 
32. เด็กหญิงเจนจิรา                คงฉง 3 4 3 3 13 ดี 
33. เด็กหญิงสุธิดา                   ภิริยารมย 5 4 4 4 17 ดีมาก 
34. เด็กชายจิรวัฒน                  บุทราม 4 3 3 4 14 ดี 



 
 

เกณฑการใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปศึกษา 

 
1. ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ     5   คะแนน 
 ประกอบดวย  
  1.1  มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง 
  1.2  มีแนวคิดแปลกใหมตางจากผูอ่ืน 
                1.3  มีการออกแบบผลงานไดอยางสวยงาม 
                 1.4  มีความคิดสรางสรรคสอดคลองกับเรื่องที่ทํา 
       1.5  รูจักการนําประสบการณมาสรางสรรคผลงาน 
 การใหคะแนน 
  นักเรียนปฏิบตัิไดครบทั้ง    5    ขอ   ให    5      คะแนน 
   นักเรียนปฏิบัติได              4    ขอ   ให    4      คะแนน 
             นักเรียนปฏิบัติได              3    ขอ   ให    3      คะแนน 
             นักเรียนปฏิบัติได              2    ขอ   ให    2      คะแนน 
             นักเรียนปฏิบัติได              1    ขอ   ให    1      คะแนน 
  นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดเลย   ได 0 คะแนน 
 
2.เทคนิคและการเลือกใชวัสดุอุปกรณ     5   คะแนน 
 ประกอบดวย 

1.1 เตรียมวสัดุอุปกรณไดอยางครบถวน 
1.2 รูจักการวัสดุในทองถิ่นมาใชสรางสรรคผลงานศิลปะ 
1.3 รูจักการเลือกใชวัสดุอุปกรณมาใช 
1.4 ทํางานโดยเห็นคุณคาของวสัดุอุปกรณ 
1.5 รูจักการเก็บรกัษาวัสดุอุปกรณ 

 การใหคะแนน 
   นักเรียนปฏิบัติไดครบทั้ง    5    ขอ   ให    5      คะแนน 
   นักเรียนปฏิบัติได             4    ขอ   ให    4      คะแนน 
             นักเรียนปฏิบัติได             3    ขอ   ให    3      คะแนน 
            นักเรียนปฏิบัติได             2    ขอ   ให    2      คะแนน 
            นักเรียนปฏิบัติได             1    ขอ   ให    1      คะแนน 
                     นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดเลย   ได 0 คะแนน 
 



 
3. กระบวนการสรางสรรคผลงานศลิปะ    5    คะแนน 
  ประกอบดวย 

1.1 รูจักการใชเทคนิคและวิธีการทางศิลปะ 
1.2 ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอน 
1.3 รูจักการแกปญหาในการทาํงาน 
1.4 รูจักการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
1.5 มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทํางานศิลปะ 

การใหคะแนน 
  นักเรียนปฏิบตัิไดครบทั้ง    5    ขอ   ให    5      คะแนน 
   นักเรียนปฏิบัติได             4    ขอ   ให    4      คะแนน 
             นักเรียนปฏิบัติได             3    ขอ   ให    3      คะแนน 
             นักเรียนปฏิบัติได             2    ขอ   ให    2      คะแนน 
             นักเรียนปฏิบัติได             1    ขอ   ให    1      คะแนน 
                  นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดเลย   ได 0 คะแนน 
 
4. ความสําเร็จของผลงาน    5   คะแนน 
    ประกอบดวย   
 4.1  ผลงานมีความสอดคลองกับหัวขอทีก่ําหนดไว 

4.2 ผลงานมีความสวยงาม  สะอาด ประณีต 
4.3 สรางผลงานไดดวยตนเอง 
4.4 ปรับปรุงแกไข ตกแตง เพ่ิมเติมตาม คําแนะนําของผูอ่ืน 
4.5 สงงานตามเวลาที่กําหนด 

การใหคะแนน 
  นักเรียนปฏิบตัิไดครบทั้ง    5    ขอ   ให    5      คะแนน 
   นักเรียนปฏิบัติได             4    ขอ   ให    4      คะแนน 
             นักเรียนปฏิบัติได             3    ขอ   ให    3      คะแนน 
             นักเรียนปฏิบัติได             2    ขอ   ให    2      คะแนน 
             นักเรียนปฏิบัติได             1    ขอ   ให    1      คะแนน 
                  นักเรียนไมสามารถปฏิบัตไิดเลย   ได 0 คะแนน 
 
 
 



 
ผลตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังเรียนวชิาศิลปศึกษา 
โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน โดยรวม 
คนที ่ คะแนนกอนการ

ทดลอง 
คะแนนหลังการ

ทดลอง 
ผลตาง (D) ผลตางยกกําลังสอง 

(D2) 
1 10 14 4 16 
2 14 14 0 0 
3 10 13 3 9 
4 10 10 0 0 
5 14 15 1 1 
6 12 15 3 9 
7 14 16 2 4 
8 13 14 1 1 
9 11 14 3 9 
10 12 15 3 9 
11 14 17 3 9 
12 13 14 1 1 
13 8 12 4 16 
14 13 19 6 36 
15 13 15 2 4 
16 12 14 2 4 
17 13 18 5 25 
18 10 12 2 4 
19 10 17 7 49 
20 10 18 8 64 
21 12 18 6 36 
22 8 12 4 16 
23 10 16 6 36 
24 8 12 4 16 
25 12 18 6 36 
26 7 8 1 1 
27 6 14 8 64 

 



 
คะแนนผลตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังเรียนวิชาศิลป 
ศึกษา โดยการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน โดยรวม 
 
คนที ่ คะแนนกอนการ

ทดลอง 
คะแนนหลังการ

ทดลอง 
ผลตาง (D) ผลตางยกกําลังสอง 

(D2) 
28 13 14 1 1 
29 8 17 9 81 
30 7 13 6 36 
31 7 7 0 0 
32 13 13 0 0 
33 11 17 6 36 
34 8 14 6 36 

รวม 366 489 -123 665 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 ภาคผนวก จ. ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดกิจกรรมแบบโครงงาน 

 

                  
 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกัน                     การนําเสนอผลงานในการทําโครงงาน 
                ภายในกลุม           
 

                 
 

 ครูคอยใหคําปรึกษาและคาํแนะนํา                          นําเสนอผลงานในการทําโครงงาน 
          ในการทําโครงงาน          

 
 

              
 
 การนําเสนอผลงานในการทําโครงงาน                การนําเสนอผลงานในการทําโครงงาน              



  
การสรางสรรคผลงานศลิปะ 

 

              
 
นักเรียนสรางสรรคงานเขียนภาพระบายสี                  นักเรียนสรางสรรคงานภาพพิมพ 
 

 

             
 

       นักเรียนสรางสรรคงานปน                        นักเรียนสรางสรรคงานออกแบบเศษวสัดุ 
 
 
 

            
 
นักเรียนปฏิบตัิงานศิลปะดวยความสนุกสนาน         นักเรียนนําเสนองานศิลปะดวยความ         



                เพลิดเพลิน                                             ภาคภูมิใจ 
  ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
1. อาจารยจักรพงษ   แพทยหลักฟา  อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะ 

คณะศิลปกรรมศาสตร   
                                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2. อาจารยประพันธ  กิรัมย   ฝายวัดผลและประเมินผล 
      โรงเรียนวัดสขุใจ สํานักงานเขตคลองสามวา 
      กรุงเทพมหานคร 
3. อาจารยประสารท  ยินดี   อาจารยกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
      โรงเรียนวัดบวัแกว  สํานักงานเขตคลองสามวา 
      กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ 
แบบประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาศลิปศกึษา 

 
1. อาจารยจักรพงษ   แพทยหลักฟา  อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะ 

คณะศิลปกรรมศาสตร   
                                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
2. อาจารยประพันธ  กิรัมย   ฝายวัดผลและประเมินผล 
      โรงเรียนวัดสขุใจ สํานักงานเขตคลองสามวา 
      กรุงเทพมหานคร 
3. อาจารยประสารท  ยินดี   อาจารยกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
      โรงเรียนวัดบวัแกว  สํานักงานเขตคลองสามวา 
      กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ     ชุติมาพร   อินทรนอย 
เกิด      22  กันยายน  พ.ศ. 2517 
สถานที่เกิด    อ. ตะพานหิน  จ. พิจิตร 
สถานที่อยูปจจุบัน 8 หมู 6 แขวงสามวาตะวันออก  เขตคลองสามวา  

กรุงเทพฯ 10510 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน อาจารย 1 ระดับ 5 โรงเรียนวัดสุขใจ   

สํานักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ. 2531    ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6  
      โรงเรียนนรบุตรศึกษา  อ. ตะพานหิน  จ. พิจิตร 
 พ.ศ. 2536    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
      โรงเรียนตะพานหิน  อ. ตะพานหิน  จ. พิจิตร 
 พ.ศ. 2542    คบ. (ศิลปศึกษา)    
       สถาบันราชภฎัเพชรบูรณ 
     อ. เมือง  จ. เพชรบูรณ 
 พ.ศ. 2549    กศ.ม. (ศิลปศกึษา) การศึกษามหาบัณฑติ   
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
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