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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

สุปราณ ีชมจุมจัง : ผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (EFFECTS 
OF SPATIAL ACTIVITIES ON DRAWING SKILLS FOR SIXTH GRADE STUDENTS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ. 
ดร. ขนบพร แสงวณิช{, 209 หน้า. 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ สมมติฐานการวิจัยคือ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
มิติสัมพันธ์จะมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาต้น เรียนวิชาศิลปะ นักเรียนทั้งหมด 60 คน 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คนและกลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แบบทดสอบการวาดภาพ ก่อนและหลังเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 3) แบบวัดเจตคติที่มีต่อการจัด
กิจกรรมมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) การออกแบบกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ซ่ึงกิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้เป็นการเน้นให้นักเรียนได้
ค้นพบความสัมพันธ์ด้วยกระบวนการและกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น การวาดภาพ การวัด การมอง การเปรียบเทียบ  และการจ าแนก
รูปเรขาคณิต ที่เน้นการส ารวจ การตั้งข้อสังเกต การสืบเสาะกิจกรรมศิลปะ 3 มิติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้ส ารวจ ค้นคว้า 
ทดลอง โดยใช้วัสดุต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ  รวมถึงเป็นการส่งเสริม
การสังเกตสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 2) ผลของการท ากิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 2 หัวข้อ พบว่า กิจกรรมการวาดภาพโต๊ะ 
นักเรียนมีคะแนนแบบทดสอบวาดภาพของกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยมีค่า t = 2.674 และมีค่าsig = .005 สรุปได้ว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
กิจกรรมการวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์  นักเรียนมีคะแนนจากแบบทดสอบวาดภาพกลุ่มทดลองและควบคุมมีคะแนนหลังเรียนไม่
แตกต่างกัน โดยมีค่า t = .592 และมีค่า sig = .278 สรุปได้ว่า กิจกรรมมิติสัมพันธ์ไม่มีผลต่อทักษะการวาดภาพในหัวข้อการวาดกล่อง
ทรงลูกบาศก์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

การวิเคราะห์ผลด้านเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
ชอบกิจกรรมนี้ โดยคิดเป็นร้อยละ 86.7 เพราะกิจกรรมนี้เน้นทักษะการวาดภาพที่เริ่มต้นจากการวาดในลักษณะ  2 มิติ ไปสู่การวาด
ภาพ 3 มิต ิและกิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีลักษณะ 3 มิต ิเป็นสื่อที่นักเรียนเคยเห็นหรือเคยมีประสบการณ์ในการ
ใช้มาบูรณาการด้วย 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

# # 5783425827 : MAJOR ART EDUCATION 
KEYWORDS: DRAWING SKILLS / SPATIAL ACTIVITIES 

SUPRANEE CHOMJUMJANG: EFFECTS OF SPATIAL ACTIVITIES ON DRAWING SKILLS FOR SIXTH GRADE 
STUDENTS. ADVISOR: ASST. PROF. KHANOBBHORN SANGVANICH, Ph.D. {, 209 pp. 

This research aimed to study the results of holding spatial activities to drawing skills of the sixth grade 
students. The main form of the activities were practices. The hypothesis of the study indicated that the students 
who had participated in the spatial activities will get their posttest scores higher than pretest scores with a 
statistical significance level of 0.05. The samples used in this study were the sixth grade students at Wat 
Nangnong School, Bangkok who were studying Art in the first semester. The sixty students were divided into two 
groups of thirty including experimental group and control group. The tools used in this study were 1) Drawing 
pretest and posttest 2) Learning management plan by using spatial activities 3) Measurement of attitude towards 
spatial activities of the sixth grade students. The statistics used for data analysis data were mean, standard 
deviation and t-test. 

The research results were divided into two aspects as follows: 1) Design of spatial activities – The 
spatial activities aimed to emphasize the students to discover relationships with processes and different forms of 
activities such as drawing, measuring, looking, comparing and classifying geometry that focused on survey, 
assumption, tracing and 3D art which were the activities that allow children to discover, research and experiment 
by using various materials. Also, it provided an opportunity for children to use their creativities and imagination to 
promote observation on surrounding environments. 2) The results of doing spatial activities which were used in 
two research titles could be found that: As the results of drawing table, the students in the experimental group 
had their drawing posttest scores higher than the control group with t of 2.674 and sig of 0.005. It can be 
concluded that the students who participated in the spatial activities had their posttest scores higher than the 
normal group with a statistical significance level of 0.05. As the results of drawing cubic box, the students in both 
the experiment group and control group had no difference in drawing posttest scores with t of 0.592 and sig of 
0.278. It can be concluded that the spatial activities had no effects on drawing skills in drawing cubic box with a 
statistical significance. 

The analysis of attitudes of the sixth grade of students on the spatial activities could be found that 
the majority of the students enjoyed these activities representing 86.7 percent due to these activities focused on 
drawing skills beginning from 2D to 3D drawing. Moreover, these spatial activities used materials and equipment in 
forms of 3D that the students had ever seen or experienced in the applications and could integrate in these 
activities as well. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

               หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2551  กําหนดไว้ว่าให้ศิลปศึกษาอยู่ในกลุ่มสร้างเสริม
ลักษณะนิสัย เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
ศิลปศึกษาเป็นเครื่องมือทางการศึกษาซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิต สังคม และการ
สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามแก่เด็กในด้านต่างๆ เช่น พัฒนา  ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการรู้
คุณค่าทางศิลปะ ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการรักความสวยงาม และด้านความเป็นผู้มีรสนิยม
ที่ดี ศิลปศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาทางอารมณ์ของเด็ก การฝึกฝนทักษะปฏิบัติทางศิลปศึกษา
ประกอบด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย  ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
และแสวงหาประสบการณ์ด้วยการวาดภาพ  การปั้น  การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การสร้างสรรค์ด้วย
เศษวัสดุต่างๆ เป็นต้น กระบวนการสอนนั้นใช้วิธีการให้เด็กได้ฝึกการคิดด้วยการศึกษาเรียนรู้  สังเกต  
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  สํารวจ เปรียบเทียบ ทดลอง  และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยนําเทคนิค
ต่างๆ มาใช้ในการสร้างและแสดงออกทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะจึงเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการฝึกทักษะ
ของกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ   
               การเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตในการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์
และบุคลิกภาพ ดังที่ Gardner (1993) เชื่อว่า สมองของมนุษย์ควรได้รับการพัฒนาให้มีความสัมพันธ์
กับรา่งกาย การมอง การใช้มือ ซึ่งจะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพได้กระบวนการที่สําคัญดังกล่าวนี้มีผล
มาจากการส่งเสริมให้เกิดทักษะตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งเป็นวัยที่เด็ก
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีและอย่างรวดเร็ว  
               วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2536) กล่าวว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพ  
ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ ดังนั้น การพัฒนาความเจริญของผู้เรียนให้ได้สูงสุดตามศักยภาพของ
ตนเองนั้น  จําเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้เรียนสามารถหาประสบการณ์
จากสิ่งต่างๆ ตามความต้องการเท่าที่จะเป็นไปได้และสามารถจะรับรู้สิ่งที่ดีงามตามโลกทัศน์ตนเอง
และแสดงออกผ่านความคิดและความรู้สึก สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะตามจินตนาการได้  
                มิติสัมพันธ์มีความสําคัญอย่างมากท่ีจะทําให้คนมีจินตนาการสูง พร้อมทั้งยังทําให้
สามารถมองสิ่งต่างๆ ให้มีมิติหรือเป็นพื้นฐานที่ดีของการออกแบบสิ่งของให้เหมือนจริง แปลกใหม่ 
และเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งของสมองที่มีความสําคัญต่อทรัพยากรบุคคลของประเทศ ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคคลเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ขนาด รูปร่าง ความสูง-ต่ํา ความใกล้-ไกล พื้นที่ และปริมาตรซึ่ง  
เป็นความสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์เกิดจินตนาการและการคิด หรือเห็นภาพของส่วนประกอบต่างๆ 
ซึ่งความสามารถด้านมิติสัมพันธ์นี้ เริ่มพัฒนาได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงประถมศึกษาตอนปลาย โดย
การให้เด็กได้มีโอกาสใช้วัตถุสิ่งของต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเลื่อนและการหมุน
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ของวัตถุ ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของการสํารวจความรู้ ความเข้าใจเรื่องมิติสัมพันธ์ของเด็ก Grande 
and Morrow (1995) เห็นว่าความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นการเน้นให้เด็กได้ค้นพบความสัมพันธ์
ด้วยกระบวนการและกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น การวาดภาพ การวัด การมอง การเปรียบเทียบ  
และการจําแนกรูปเรขาคณิต ที่เน้นการสํารวจ การตั้งข้อสังเกต การสืบเสาะ  สอดคล้องกับคํากล่าว
ของ พีระพงศ์ กุลพิศาล (2531) ที่ว่ากิจกรรมศิลปะ 3 มิติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้สํารวจ 
ค้นคว้า ทดลอง โดยใช้วัสดุต่างๆ และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 
ส่งเสริมรวมถึงให้เกิดการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย  
                นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่ Piaget (1972) 
เรียกว่า Concrete Operation คือ มีความสามารถด้านการคิดการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ สามารถรับรู้
สิ่งแวดล้อมได้ตามความเป็นจริง สามารถพิจารณาเปรียบเทียบและจัดกลุ่มได้ เริ่มเข้าใจกฎเกณฑ์
ต่างๆ และเข้าใจความคงตัวของสสาร ชอบคิดแก้ปัญหาตามวิธีการของตัวเอง ชอบการแสวงหาวิธีการ
ต่างๆ จากการทดลองปฏิบัติ สอบถาม ซักถาม เปรียบเทียบ และจดจําสิ่งของต่างๆ พัฒนาการด้าน
ภาษาและการใช้สัญลักษณ์ในวัยนี้จะมีความก้าวหน้ามาก สามารถเข้าใจภาษา มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เข้าใจความหมายของบทเรียน  ทั้งในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษา และการอ่าน การ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมจากการเลี้ยงดูและการจัดการเรียนการสอน จะช่วยให้
เด็กมีวิธีคิด วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม เกิดทางเลือกและวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ Gardner (1993) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เป็นผู้ที่พยายาม
อธิบายให้เห็นถึงความสามารถท่ีหลากหลาย ของบุคคล ซึ่งได้เสนอ “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of 
Multiple Intelligences) สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านซึ่งมีความสําคัญเท่าเทียมกัน โดยปัญญา
ของมนุษย์มีอยู่อย่างน้อย 7 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ 
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านการเข้าใจตนเอง ซึ่งต่อมาได้
มีการศึกษาอย่างลึกซ้ึงและพัฒนามาเป็น 9 และ 10 ด้าน ในปัจจุบัน 
                Lowenfeld and Brittain (1970) กล่าวว่า พัฒนาการเป็นผลสะท้อนจากการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะของเด็ก โดยทั่วไปนั้นถือว่าการแสดงออกเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของ
การสร้างสรรค์ผลงาน เด็กจะแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตนขณะปฏิบัติงานศิลปะ จนเกิดเป็น
รูปแบบที่มีความหมายปรากฎขึ้นในภาพ ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาจะเป็นสิ่งที่สั่งสมมาจาก
ประสบการณ์ การรับรู้จากสิ่งต่างๆ สอดคล้องกับท่ี พีระพงษ์ กุลพิศาล (2531) กล่าวว่า เด็ก
แสดงออกทางศิลปะได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลตามช่วงอายุ สภาพแวดล้อม การอบรมการ
เลี้ยงดูหรือแม้แต่ประสบการณ์ของตัวเด็กเอง  
                Harris (1963) กล่าวว่า ภาพวาดของเด็กมักจะสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ (Concept) 
ตามระดับวุฒิภาวะทางสติปัญญา ดังนั้นภาพวาดของเด็กจึงสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
เจริญก้าวหน้าทางมโนทัศน์ของเด็กแต่ละคน โดยสิ่งที่ชี้ให้เห็นคือรายละเอียดของภาพที่เด็กวาด ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางปัญญา (Intellectual Maturity) ที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเชิง
นามธรรม (Abstract Thinking) และการรับรู้ (Perception) ของเด็ก เนื่องจากการวาดภาพของเด็ก
จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามวุฒิภาวะรายบุคคล ซึ่งเปรียบเสมือนสื่อการแสดงออกในรูปของ
การรับรู้ทางสายตา ภาพที่เด็กวาดจะเริ่มมีความเด็ดขาด และมีการจัดกลุ่ม จนกระทั่งเด็กเริ่มมี
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ความคิดเพ่ิมมากข้ึนเกินความสามารถของตนเอง เมื่อเด็กเริ่มใช้วิจารณญาณของตนเองในการวาด
ภาพแล้วเด็กจะมีความรู้สึกว่ามีความยากมากขึ้น เนื่องจากเด็กต้องการมองเห็นสิ่งต่างๆ ด้วยตาตาม
ความเป็นจริงเพ่ิมมากข้ึน และพยายามวาดภาพให้สําเร็จโดยใช้การทดลองจากประสบการณ์หรือการ
ลอกเลียนแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการวาดภาพมากขึ้น  
                พัฒนาการทางการวาดภาพระบายสีของเด็กจะแตกต่างกันไปตามวัย  เด็กอายุ 9-12 ปี
นั้น ตามทฤษฎีของ Lowenfeld (1975) พบว่า มีขั้นพัฒนาการทางศิลปะของเด็กอยู่ ในขั้นเกาะกลุ่ม 
(The Group Age) หมายถึง เด็กวัยนี้จะเริ่มวาดภาพเหมือนจริงมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถวาดภาพ
ตามท่ีตามองเห็นได้เพราะยังไม่รู้จักการสังเกตรายละเอียด มีการเปลี่ยนแปลงการใช้เส้นฐานมาเป็น
พ้ืนราบที่แสดงถึงการใช้ช่องไฟที่เหมือนจริงมากข้ึน เด็กวัยนี้จะเปลี่ยนลักษณะการวาดภาพโดยวาด
ต้นไม้ที่ขึ้นมาจากพ้ืนดิน หรือวาดท้องฟูาแผ่ลงมาถึงด้านล่าง แต่ยังจะไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ความลึก จะเห็นได้จากการวาดภาพต้นไม้แผ่ขึ้นไปถึงบนท้องฟูาแสดงให้เห็นว่าเด็กเริ่มเข้าใจเรื่อง
ความเหลื่อมล้ํากันของวัตถุ และจะพัฒนาไปสู่การวาดภาพ 3 มิติ เด็กในช่วงวัยนี้จะเริ่มใช้สีสัมพันธ์
กับสีของวัตถุมากข้ึน แต่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการใช้สีกับบรรยากาศ เช่น ยังไม่รู้จักใช้สีใน
การแสดงระยะใกล้ไกล การใช้สีในที่มืด และสว่าง เป็นต้น 
                วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2531) กล่าวว่า  การแสดงออกทางการวาดภาพระบายสีของ
เด็กไทยในช่วงอายุ 9-12 ปี หรือชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีความสนใจใน
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน และมีความสนใจที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เด็กในวัยนี้สนใจในการทดลอง
การเขียนพ้ืนผิวลักษณะต่างๆ การลงน้ําหนัก แรเงาภาพในลักษณะ 3 มิติ  เริ่มสนใจในการเขียนภาพ
โดยมีระยะใกล้ไกล ด้วยการใช้เส้นตามหลักทัศนียภาพวิทยา (Perspective) การวาดภาพของเด็กใน
วัยนี้จะมีอุปสรรคในเรื่องเทคนิคการวาด โดยไม่สามารถวาดภาพได้ตามความต้องการของตนเอง จึง
เป็นเหตุให้เด็กวัยนี้หมดความสนใจในการทํางานศิลปะ จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะแนะนําเด็กด้วย 
กลวิธีต่างๆ ที่จะส่งเสริมทําให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องของระยะใกล้ไกล แสงเงา และความสัมพันธ์
กับวัตถุในบริเวณว่างได้ให้เด็กได้รับรู้ เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะในการจัดองค์ประกอบที่
ค่อนข้างซับซ้อนได้ เช่น การวาดภาพให้มีรูปทรงทับซ้อนกัน การคํานึงถึงภาพ และที่ว่างด้านหลังให้มี
ความสัมพันธ์กัน ดังนั้นเด็กควรจะรู้จักวิธีการเขียนภาพ โดยใช้เส้นให้มีความเก่ียวเนื่องกันเป็นภาพที่
สมบูรณ์ เด็กในวัยนี้จึงควรมีโอกาสศึกษาสังเกตสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือที่จะสามารถที่จะวาดภาพ
ในลักษณะของการจัดองค์ประกอบที่ซับซ้อนได้  
                Champman (1978) ได้กล่าวถึง เด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลายว่า เป็นกลุ่มที่อยู่
ในช่วง “ก่อนวัยรุ่น” (Preadolescent) อยู่ในช่วงอายุประมาณ 10-12 ปี เริ่มมีความสามารถในการ
วาดให้ถูกต้องในส่วนของความสัมพันธ์ด้านขนาดและสัดส่วน และพัฒนาการสําคัญที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ประถมศึกษาตอนปลาย คือช่วง “วิกฤติของความเชื่อมั่น” (Crisis of Confidence) เป็นวัยที่เด็กรู้จัก
การคิดวิเคราะห์มากกว่าเด็กประถมศึกษาตอนต้น พวกเขาจะรู้เริ่มการตัดสินใจ เช่น ดีหรือไม่ดี และ
รับรู้ได้ถึงความสามารถทางศิลปะของตนว่าเป็นอย่างไร โดยพฤติกรรมที่พบคือ การขาดความเชื่อมั่น
ในการทํางาน เห็นได้จากการทํางานชิ้นเดิม และทํางานชิ้นใหม่ ไม่มีความก้าวหน้าในการทํางาน มี
การลอกเลียนแบบ การเลิกทํางานกลางคัน โดยมากพฤติกรรมดังกล่าวจะต่อเนื่องไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา หากเด็กยังรู้สึกไม่เชื่อม่ันในตนเองในการทํางานศิลปะ Champman (1978) กล่าวว่า 
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พบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการด้านศิลปะของเด็กช่วงวัยนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงออก
ในส่วนของการวาดภาพคนหรือขาดความมั่นใจในการวาด  
               นักเรียนในช่วงอายุ 9-12 ปี จากการสังเกตพบว่า ในการวาดภาพจะเริ่มนําสิ่งแวดล้อมท่ี
อยู่รอบตัวเข้ามาทําให้ภาพที่วาดได้รับอิทธิพลจากสิ่งรอบข้างเป็นอย่างมาก และส่วนหนึ่งก็มาจาก
พัฒนาการด้านระบบสมองของนักเรียนเองที่พัฒนาไปตามช่วงอายุวัย สภาพแวดล้อม และโอกาส  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Davies (1981) พบว่า การศึกษาพบว่าพัฒนาการด้านสุนทรียะของเด็กที่
ปรากฏให้เห็นในลักษณะโค้งรูปตัวยู โดยพบว่าเด็กท่ีมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 5 ปีขึ้นไปนั้น พัฒนาการ
ทางการวาดภาพของเด็กจะอยู่ในช่วง “ตําแหน่งสูงสุดของโค้งรูปตัวยู” ที่เทียบได้กับศิลปิน และจะลด
ต่ําลงโดยช่วงวัยเด็กตอนกลางหรือช่วงอายุประมาณ 8-11 ปี พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กจะ
ลงมาอยู่ใน “ส่วนต่ําสุดของตัวยู” และหากว่าเด็กไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงดังกล่าว จะส่งผลให้พัฒนาการของเด็กเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นลักษณะคล้าย รูปแอล “L” 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen (2004) ที่พบว่า นักเรียนอายุ 9-12 ปี ว่าจะวาดภาพโดยมี
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะแสดงออกถึงลักษณะของภาพที่เป็น 3 มิติ แต่ยังไม่สามารถวาดภาพได้ 
แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องของมิติสัมพันธ์และลักษณะ 3 มิติ ซึ่งนักเรียนจะต้องได้รับการ
สนับสนุนหรือชี้แนะจากผู้ครูผู้สอน  
               Feldman (1979) กล่าวว่า พัฒนาการของเด็กนั้นไม่ได้เจริญงอกงามตามวัยเสมอไป แต่
มีช่วงหนึ่งที่เกิดพัฒนาการถอยหลังในเด็กด้วย กล่าวคือพัฒนาการด้านหนึ่งจะเพ่ิมข้ึนในขณะที่
พัฒนาการด้านหนึ่งจะลดต่ําลง เรียกว่า “ช่วงระหว่างพัฒนาการ” (Transition) เด็กจะมีความรู้สึก
สับสนในระบบความคิดท่ีจะนําไปสู่การวาดภาพ หากครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบเดิมๆ โดยไม่
คํานึงถึงทักษะและพัฒนาการของเด็ก อาจส่งผลให้เด็กในกลุ่มดังกล่าวกลายเป็นเด็กท่ีขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง และไม่สามารถถ่ายทอดภาพแห่งความเหมือนจริงของรูปทรง หรือรายละเอียดของ
สิ่งที่วาดออกมาได้ อีกท้ังขาดความชํานาญทางฝีมือทําให้เด็กเกิดความรู้สึกท้อถ้อย เบื่อหน่ายงาน
ศิลปะ                 
               Grande and Morrow (1995) มองเห็นความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นการเน้นให้เด็ก
ได้ค้นพบความสัมพันธ์ด้วยกระบวนการด้วยกิจกรรมการวาด การวัด การมอง การเปรียบเทียบ การ
แปลง และการจําแนกรูปเรขาคณิต ที่เน้นกิจกรรมการสํารวจ การตั้งข้อคาดเดา การสืบเสาะ  ซึ่ง    
พีระพงศ์ กุลพิศาล (2531) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะรูปแบบ 3 มิติเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็ก
ได้สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง โดยใช้วัสดุต่างๆ ที่จะเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
จินตนาการ ส่งเสริมให้เด็กสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จากการ
สังเกตสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรง รูปร่างผิว พื้นที่  ด้านมิติสัมพันธ์และการพัฒนา
ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับบริเวณว่างของเด็กนั้น Lowenfeld (1975)เสนอความเข้าใจถึงมโน
ทัศน์ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เด็กที่ถนัดเชิงทัศน์จะรับรู้และเข้าใจถึงมิติความลึกตื้น ใกล้ไกลและ
ระยะขณะที่  Khooshabeh and Hegarty (2010) พบว่า ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูง
ย่อมมีโครงสร้างความสามารถในการคิดจินตนาการสูง แต่ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านมิติต่ําจะมี
โครงสร้างความสามารถในการจินตนาการต่ํา เนื่องจากไม่สามารถจะเชื่อมโยงรูปภาพ รูปทรง ที่มี
ลักษณะซับซ้อนมากเกินไปได้ เกี่ยวกับลักษณะการรับรู้ภาพ การมองภาพจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ 
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               วิรุณ ตั้งเจริญ (2535) อธิบายว่า กิจกรรมที่มุ่งให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานโดยคิดเชื่อมโยง
กับมิติ มีลักษณะดังนี้ คือ การนําวัสดุต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันให้มีลักษณะลอยตัว นูน หรือเว้า 
ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทุกด้าน สามารถนําไปตั้งไว้ในที่ต่างๆ ได้ สามารถจับต้อง เคลื่อนย้าย หรือการ
มองได้ทั้ง 3 มิติ ดังตัวอย่างเช่น กิจกรรมการปั้น กิจกรรมงานกระดาษ 3 มิติ การพับ ฉีกตัด และการ
ประดิษฐ์จากเศษวัสดุต่างๆ  
                 กิจกรรมมิติสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
ออกมาในรูปแบบของมิติ เช่น  การปั้น งานกระดาษ 3 มิติ หรืองานประดิษฐ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมี
ความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กตามวัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เห็นความสําคัญเพ่ือเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนระดับที่สูงขึ้นต่อไป สอดคล้องกับ เลิศ อานันทนะ 
(2535) ที่กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่สําคัญจะต้องมีการ
เชื่อมโยงความคิดไปสู่ประสบการณ์จริง สภาพแวดล้อม  การที่เด็กเชื่อมโยงความคิดของเขาเองใน
ลักษณะของการรับรู้ การคิด การแสดงออก ทําให้เด็กความคิดเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ 
สภาพแวดล้อม ดังนั้น กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือที่มีผลต่อทักษะการวาดภาพให้มีมิติเหมือนจริง จึงควร
เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นการเชื่อมโยงความคิด ประสบการณ์กับความเข้าใจมิติของเด็ก 
                   จากการศึกษากระบวนการวาดภาพเพ่ือแสดงถึงมิติสัมพันธ์ของนักเรียน ในลักษณะ  
3 มิติ ผู้วิจัยจึงได้เลือกนําแบบทดสอบการวาดภาพของ Willats (1977) และ Clark (1993) มาปรับ
ใช้ในการสร้างแบบทดสอบการวาดภาพและเกฑณ์การให้คะแนน เพ่ือให้ได้เนื้อหา และรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับการสอนสอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัย คือ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์จะมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แบบทดสอบการวาดภาพของ Willats (1977) มี  
2 หัวข้อ คือ การวาดภาพโต๊ะและกล่องทรงลูกบาศก์ การศึกษาความสามารถของนักเรียนในการ
แสดงออกทางการวาดภาพเหมือนจริง หรือการวาดภาพ 3 มิติ กระบวนการวาดภาพเริ่มจากรูปร่าง  
2 มิติ ไปสู่การวาดภาพที่แสดงออกถึงลักษณะ 3 มิติ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถ
วาดภาพในลักษณะ 3 มิติ ได้ดีขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะการวาดภาพของนักรียนให้เป็นไปตาม
ช่วงอายุ 9-12 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนต้องการจะถ่ายทอดในเรื่องของการวาดภาพเหมือนจริงให้มาก
ที่สุด จึงได้นําแบบทดสอบนี้มาใช้ในการประเมินทักษะการวาดภาพก่อนและหลังจากการทํากิจกรรม
มิติสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยได้จัดทําข้ึนโดยนํารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแบบของ Simpson 
(1988) ซึ่งมี 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นการรับรู้ 2) ขั้นเตรียมความพร้อม 3) ขั้นสนองภายใต้การควบคุม 
4) ขั้นลงมือทําจนเป็นกลไกลที่ทําได้เอง 5) ขั้นกระทําอย่างชํานาญ 6) ขั้นการปรับปรุงและ
ประยุกต์ใช้ และ 7) ขั้นการริเริ่ม มาประยุกต์กับการเรียนการสอนทั้งในขั้นนํา ขั้นสอนและข้ันสรุปใน
การสอนแต่ละครั้ง จํานวน 8 สัปดาห์  ผลที่นักเรียนจะได้รับจากกระบวนการและจากกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ คือ จะสามารถวาดภาพในลักษณะ 3 มิติหรือแสดงออกทางทักษะการวาดภาพในลักษณะ  
3 มิติได้ดีขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ที่นักเรียนจดจําได้ และยังเข้าใจถึง
ทักษะการวาดภาพที่แสดงออกถึงมิติสัมพันธ์ได้อย่างถาวร นําไปสู่การวาดภาพเหมือนจริงในระดับที่
สูงขึ้นไป 
                จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้นยังไม่มากพอหรือการนํา
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กิจกรรมศิลปะในรูปแบบของมิติหรือ 3 มิติ มาใช้ในการทํากิจกรรมยังมีจํานวนน้อยมากเช่นกันจึงควร
มีการศึกษาเรื่องนี้ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการวาดภาพด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ของเด็กในวัยนี้
จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีทักษะการวาดภาพที่ดีขึ้น สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีมิติที่
น่าสนใจ สามารถวาดภาพเหมือนจริงหรือการเรียนวาดภาพอย่างมีความสุข และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ และยังเป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่สามารถนําไป
ปรับใช้ได้ในหลายกิจกรรมหรือในรายวิชาอ่ืนๆ อีกต่อไป  
                
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

             1.เพ่ือสร้างแผนการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อทักษะการวาดภาพ 
             2.เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพ  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
      
สมมุติฐานการวิจัย 

              นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมิติสัมพันธ์จะมีทักษะการวาดภาพ  หลังจากการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 
 
ขอบเขตการวิจัย 

             การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพ ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลวัดนางนอง สังกัดกรุงเทพมหานคร  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง  
( Purposive  sampling ) ได้ 2 ห้องเป็นกลุ่มตัวอย่าง ห้อง ป.6/4 จํานวน 30 คน และ ห้องป. 6/1 
จํานวนห้องละ 30 คน รวมนักเรียนทั้งหมดจํานวน 60 คน ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษา
เอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมศิลปะ จัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์และ
สอบถามเจตคติกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการวาดภาพ 3 มิติหรือ
ภาพเหมือนให้ดียิ่งขึ้นไป 
 
ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

            การวาดภาพ หมายถึง การลากเส้น ขูด เขียนด้วยวัสดุ หรือเครื่องเขียน เช่น ดินสอ ปากกา 
แท่งถ่านแกรไฟด์ เป็นต้น การวิจัยครั้งนี้ใช้ดินสอในการวาดหรือร่างภาพด้วยเส้นบนกระดาษ 
            ทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หมายถึง การใช้ทักษะ กระบวนการ 
หรือวิธีการเขียนภาพโดยใช้เส้นเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันให้ปรากฏออกมาเป็นภาพที่มีมิติหรือวาดภาพได้
เหมือนจริงในลักษณะ 3 มิติ 
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             กิจกรรมมิติสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการ
ทํางานศิลปะ เป็นกิจกรรมศิลปะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเรื่องของมิติ ค่าน้ําหนัก รูปร่างรูปทรง 
เข้าใจทัศนธาตุ ที่เป็นส่วนสําคัญในการวาดภาพ ได้แก่ งานกระดาษ 3 มิติ งานประดิษฐ์ และงานปั้น 
     
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

             1. ได้ชุดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการวาดภาพ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6   
             2. เป็นแนวทางสําหรับครูชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในการประยุกต์หรือบูรณาการ
กิจกรรมศิลปะในการสอนร่วมกับรายวิชาอ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

                 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพ ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
พ้ืนฐาน ซึ่งจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
                1. ความสําคัญของศิลปศึกษา 
                -หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
                -สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

                2. การวาดภาพ 
           -ความสําคัญของการวาดภาพ 

                -องค์ประกอบศิลป์ในการวาดภาพ 
                -ประเภทและรูปแบบการวาดภาพ 

                  -รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ 
                  -แบบทดสอบการวาดภาพ 
                3. กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                  -ความสําคัญของมิติสัมพันธ์ 
                  -การส่งเสริมทักษะการวาดภาพด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                  -กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                4. พัฒนาการทางศิลปะของเด็กอายุ 9-12 ปี 
                -พัฒนาการทั่วไปของเด็กอายุ 9-12 ปี 
                -พัฒนาการทางศิลปะของเด็กอายุ 9-12 ปี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการจดักิจกรรมมิติสัมพันธ ์
จุดประสงค์การเรียนรู้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมเน้นประสาทสัมผสั การสังเกต การคิดเชือมโยง (มะลิฉัตร เอื้ออานันท์, 2545) 
รูปแบบการสอนทักษะปฏบิัติ (Simpson, 1988) มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) ข้ันการรับรู้ คือ รับรู้ว่าสิ่งท่ีอยู่คืออะไร ล้วงของในกล่อง สัมผัสกับวัตถุ เป็นต้น 2) ข้ัน
เตรียมความพร้อม คือ เตรียมความพร้อมในการทํางาน กิจกรรมงานกระดาษ ประดิษฐ์ และการป้ัน 3) ข้ันสนองภายใต้การควบคุม คือ นักเรียนทํางานตามท่ี
กําหนดใหจ้ากหัวข้อและวัสดุต่างๆ 4) ข้ันลงมือทําจนเป็นกลไกลท่ีทําได้เอง คือ นักเรียนทํางานกระดาษ งานประดิษฐ์ และงานปั้นด้วยตนเอง 5) ข้ันกระทําอย่าง
ชํานาญ คือ นักเรียนสามารถทํางานได้ด้วยตนเองและมีความเข้าใจมากข้ึน 6) ข้ันการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ คือ สามารถนํางานกระดาษ งานประดิษฐ์ และงานปั้น
มาประยุกต์ใช้กับการวาดภาพ 3 มิติได้ และ 7) ข้ันการริเริ่ม คือ นําเอามาต่อยอดในการออกแบบให้มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ  
 

แบบประเมินการวาดภาพของวิลลัตส์ (Willats, 1977) 

พิจารณาจากแบบทัศนียภาพที่สมบูรณ์ จากหัวข้อที่กําหนดให้ ดังน้ี 

1) การวาดภาพรูปสิ่งของบนโต๊ะให้มีมิติ : ลักษณะของสิ่งของเกาะกลุ่มกันไม่กระจัดกระจาย 

2) การวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์ให้มีมิติ : แสดงโครงสร้างสี่เหลี่ยม มีขนาดและตําแหน่ง 

3) การวาดภาพรูปทรงโต๊ะให้มีมิติ : มีขนาดและตําแหน่งที่ชัดเจน 

4) การวาดภาพออกมาในลักษณะที่เป็นสามมิติ แบบทัศนียภาพวิทยาที่สมบูรณ์ จากตัวอย่างของจริงที่จัดให้ 

ดังน้ี 

     4.1) การวาดภาพโต๊ะให้มีมิติ : มีลักษณะเส้น ตําแหน่ง และขนาด ที่ชัดเจน 

     4.2) การวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์ให้มีมิติ : มีลักษณะเส้น ขนาด ที่ชัดเจน 

หลักสตูรการศกึษาแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
               ศิลปศึกษาอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ท่ีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาค่านิยม เจตคติ พฤติกรรมและ
บุคลิกภาพ เน้นการเป็นคนช่างคิด ช่างทํา และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ศิลปศึกษาเป็นเครื่องมือทางการศึกษาซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ชีวิต สังคม และการสร้างเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีงามแก่เด็กในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการรู้คุณค่าทางศิลปะ ด้านการรักความสวยงาม และ
ด้านความเป็นผู้มีรสนิยมท่ีดี 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ต้องรู้และเข้าใจการใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สามารถ
ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล นํ้าหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้ามท่ีเหมาะสมการสร้างงานทัศนศิลป์ 
2 มิติ 3 มิติ 
 

การวาดภาพของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 (กิรติ ศรีสุชาติ, 
2554) 
        เด็กขาดความมั่นใจในการวาดให้
เหมือนจริง ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายใน
การเรียนศิลปะ ซึ่งหากเด็กวัยน้ีมิได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการทางการวาดภาพ 
จะส่งผลในระยะยาวในช่วงวัยท่ีดี  
        การส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตาม
ศักยภาพ คือทักษะการวาดภาพเหมือน
จริงหรือมีมิติ เป็นพื้นฐานท่ีดีในการเรียน
และเช่ือมโยงกับมิติสัมพันธ์ในระดับช้ัน
มั ธยม ศึ กษาตอนต้น ใน เรื่ อ งของ  
Perspective  

       

มิติสัมพันธ์ (Grande & Morrow, 1995) 
        ความสามารถในการรับรู้ภาพท่ีมองเห็น
ในโลกได้อย่างถูกต้องและสามารถนํา
ประสบการณ์จากการเห็นมาสร้างข้ึนใหม่ เป็น
ความสามารถท่ีเกี่ยวกับการเห็นรูปร่าง สี 
รูปทรง สัณฐานและลักษณะพื้นผิวด้วย“มุมมอง
ของจิต” และถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่
เห็นได้เป็นรูปธรรม สัมผัสได้ มีความคิดและ
จินตนาการในการทํางานศิลปะ 
        การพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
เป็นการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก
เกี่ยวกับความเข้าใจในคุณลักษณะของวัตถุ
ต่างๆ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นพื้นฐาน
ท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ในข้ันของ
การวาดภาพ 
 
 

พัฒนาการทางศิลปะของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เด็กวัยน้ีมีลักษณะของ
การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (Gang Age) อายุ  
9-12 ปี อย่างเด่นชัดมีความต้องการ
แสดงออกตามความนึกคิดของตน  
       เริ่มมีพฒันาการใช้สีตามสภาพความ
เป็นจริงของวัตถุ  ลักษณะของการใช้สีตามที่
เห็นตามความรูส้ึกนกึคิด 
      เริ่มต้นจัดความสัมพันธ์ในลกัษณะกลุม่
ของวัตถุที่ปรากฏบนภาพวาดตามลักษณะ
ของความเป็นจรงิและตามหน้าที่ของวัตถุ
นั้นๆ 
      เริ่มรู้จักแสดงใหเ้ห็นถึงมโนทัศน์ การ
รับรู้ทางตาเช่ือมโยงกับการสมัผสั และการลง
มือปฏิบัติ  ( Lowenfeld & Brittain, 1970) 

 

แบบประเมินการวาดภาพของคล้าก (Clark, 1993) 
1) ลักษณะด้านประสาทสัมผสั เช่น เส้น รูปทรง พื้นผิว 
2) ลักษณะท่ีเป็นแบบแผน เช่น จังหวะ ความสมดุล 
เอกภาพ 
3) ลักษณะด้านการแสดงออก เช่น ด้านอารมณ์ ความคิด
ริเริ่ม 
4) ลักษณะทางด้านเทคนิค เช่น ด้านฝีมือ ความถูกต้องและ
การแก้ปัญหา 
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1. ความส าคัญของศิลปศึกษา 

        1.1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต
มนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน
การนําไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ 
เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง 
ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนําเสนอ
ผลงาน ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค 
วิธีการ ของศิลปินในการสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน
ทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
        1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

        สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
        มาตรฐานที่ ศ 1.1สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 
        มาตรฐานที่ ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็น
คุณค่าทางทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
        1.3 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

         สาระที่ 1 ทัศนศิลป์    
         มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 
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ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระที่ 1 ทัศนศิลป์ระดับชั้นปีที่ 6 
           มาตรฐาน ศ 1.1 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6 1.ระบุคู่สตีรงข้าม และอภิปรายเกีย่วกับ

การใช้คู่สีตรงข้าม ในการถ่ายทอดความคิด
และอารมณ ์

-วงจรสีธรรมชาติ และสีคูต่รงข้าม 

 2.อธิบายหลักการจดัขนาดสัดส่วนความ
สมดลุในการสร้างงานทัศนศิลป ์

-หลักการจดัขนาด สดัส่วนความสมดุลใน
งานทัศนศิลป ์

 3.สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ 
เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและ
น้ําหนัก 

-งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิต ิ

 4.สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่ม
และลด 

-การใช้หลักการเพิ่มและลดในการ
สร้างสรรค์งานปั้น 

 5.สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์ โดยใช้หลักการ
ของรูปและพื้นท่ีว่าง 

-รูปและพื้นท่ีว่างในงานทัศนศิลป ์

 6.สร้างสรรค์งานทัศนศลิป์ โดยใช้สีคู่ตรง
ข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วนและความ
สมดลุ 

-การสร้างงานทัศนศลิป์ โดยใช้สคีูต่รงข้าม 
หลักการจดัขนาด สัดส่วนและความสมดุล 

 7.สร้างงานทัศนศิลปเ์ป็นแผนภาพ แผนผัง
และภาพประกอบ เพ่ือถ่ายทอดความคิด
หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ  

-การสร้างงานทัศนศลิป์เป็นแผนภาพ 
แผนผัง และภาพประกอบ 

 
          ตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้ 1.ระบุคู่สีตรงข้าม และอภิปราย
เกี่ยวกับการใช้คู่สีตรงข้าม ในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 2.อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วน
ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ 3.สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้
หลักการของแสงเงาและน้ําหนัก 4.สร้างสรรค์งานปั้นโดยใช้หลักการเพิ่มและลด 5.สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพ้ืนที่ว่าง 6.สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการ
จัดขนาดสัดส่วนและความสมดุล และ 7.สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบ 
เพ่ือถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ และสาระการเรียนรู้แกนกลางในระดับ
ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบไปด้วย 1.วงจรสีธรรมชาติ และสีคู่ตรงข้าม 2.หลักการจัดขนาด 
สัดส่วนความสมดุลในงานทัศนศิลป์ 3.งานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิต ิ4.การใช้หลักการเพิ่ม
และลดในการสร้างสรรค์งานปั้น 5.รูปและพ้ืนที่ว่างในงานทัศนศิลป์ 6.การสร้างงานทัศนศิลป์ โดยใช้สี
คู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาด สัดส่วนและความสมดุล 7.การสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง 
และภาพประกอบ 
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            สรุปได้ว่า นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ต้องมีความรู้และเข้าใจการ
ใช้ทัศนธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล น้ําหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช้
สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมการสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ เช่น งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี 
งานปั้น การพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถสร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพ่ือถ่ายทอดความคิด
จินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงาน
ทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกัน เข้าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ หลักการลด และเพ่ิมในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงาน
ให้ดีขึ้น ตลอดจนรู้และเข้าใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มี   ผลต่อชีวิตของคนในสังคม รู้และเข้าใจ
บทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา และ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น   
 
2. การแสดงออกทางศิลปะของเด็ก 

             การแสดงออกทางศิลปะการวาดภาพเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผู้ที่ทํางาน
ศิลปะจะแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองขณะสร้างสรรค์งานจนเกิดเป็นรูปทรงที่มีความหมาย
ปรากฏขึ้น ความรู้สึกที่แสดงออกมานั้น เป็นสิ่งที่สะสมไว้จากประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา 
การแสดงออกทางศิลปะจึงเป็นการแสดงออกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการรับรู้ ความรู้สึก
นึกคิด จินตนาการ ความชื่นชอบและจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดความคิดรวบยอดต่อ
สิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปร่าง รูปทรง สี ค่าน้ําหนัก สอดคล้องกับ  
De Cecco (1968) พบว่า การจัดองค์ประกอบที่ไม่ซ้ําแบบใครและการแสดงออกทางศิลปะนี้มักจะมี
การเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับวัย สภาพสังคม สิ่งรอบข้างของตัวเอง หรือความรู้สึก
นึกคิดของตัวเด็กเอง  
             วิรุณ ตั้งเจริญ (2526) การแสดงออกทางศิลปะของเด็ก ภาพวาดที่เด็กแสดงออกมานั้น
สามารถชี้ให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของเด็กในด้านต่างๆ ดังนี้  
             1.การแสดงออกถึงพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
                1.1) เด็กท่ัวไปจะไม่วาดภาพแบบที่ซ้ําซาก ส่วนเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาจะวาดภาพ
ซ้ําเพียงแบบเดียว 
                1.2) แสดงความชัดเจนออกมาในภาพ เด็กฉลาดจะวาดโดยละเอียด แม้เป็นเพียง
ส่วนประกอบย่อยๆ เช่น เส้นผม เล็บ ขนตา ส่วนเด็กที่เชาว์ปัญญายังไม่พัฒนาเต็มที่ มักจะเขียนภาพ
เป็นจุดๆ เท่านั้น    
                  1.3) แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเด่นชัดในภาพที่เขาวาด 
                  1.4) ภาพวาดมีพัฒนาการ คือ สามารถวาดภาพที่มีความซับซ้อนของเส้น และรูปทรง
มากขึ้นเรื่อย ๆ 
              2. การแสดงออกถึงพัฒนาการทางอารมณ์ 
                  2.1) เด็กจะวาดภาพโดยเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆ ไม่ซ้ําซาก 
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                     2.2) ภาพวาดจะมีการเปรียบเทียบกับขนาดของสิ่งต่างๆ ที่ใกล้เคียงกัน 
                     2.3) สามารถวาดภาพในขอบเขตท่ีจํากัดได้ดี 
                     2.4) ลักษณะของเส้นมั่นคง 
                     2.5) แสดงออกตามความรู้สึกที่เปิดเผย ถ้าเด็กให้ความสําคัญต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มักจะ
วาดสิ่งนั้นให้มีขนาดใหญ่ หรือยาวกว่าปกติ 
                     2.6) เด็กท่ีขาดความมั่นใจในตนเอง จะวาดภาพซ้ํา ๆ และมักจะใช้ไม้บรรทัดในการ
วาด ใช้เป็นเครื่องมือตีเส้นกรอบให้ดูเรียบร้อยจนแลดูแข็งกระด้าง 
                  3. การแสดงออกถึงพัฒนาการทางสังคม 
                     3.1) ภาพวาดจะแสดงให้เห็นรายละเอียดมาก เพราะเด็กมีโอกาสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
                     3.2) เด็กสามารถท่ีจะสร้างจุดสําคัญของภาพได้ก่อน แล้วจึงสร้างส่วนประกอบอื่นๆ  
                     3.3) เด็กท่ีมีสถานภาพสังคมต่างกัน ย่อมมีอิทธิพลส่งผลไปสู่การแสดงออกทาง
ศิลปะในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เด็กท่ีมีฐานะทางครอบครัวดี มักจะวาดภาพขนาดใหญ่ มีบริเวณ
พ้ืนที่ว่างมาก ในขณะที่เด็กที่มีฐานะยากจน มักจะวาดภาพด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวมากมาย จนดู
แออัด ลักษณะของภาพจะมีบริเวณว่างน้อย 
                  4. การแสดงออกถึงพัฒนาการทางร่างกาย 
                     4.1) เด็กท่ีมีสุขภาพดี จะแสดงความรู้สึกที่เป็นอิสระออกมาในภาพ  
                     4.2) เด็กสามารถบังคับมือให้ลากเส้นได้เรียบร้อย ทําให้ภาพชัดเจนมากขึ้น 
                     4.3) เด็กท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถวาดภาพในขอบเขตท่ีจํากัดได้ หรือมี
การแสดงออกในภาพเพ่ือชดเชยสิ่งที่ตนเองบกพร่อง 
                  5. การแสดงออกถึงพัฒนาการด้านสุขภาพของเด็ก 
                     5.1) การวาดภาพจะแสดงให้เห็นการตกแต่งที่สวยงาม  
                     5.2) การวาดภาพมีระเบียบ 
                     5.3) เด็กจะคํานึงถึงความสําคัญของส่วนรวมในภาพก่อน แล้วจึงวาดรายละเอียดที
หลัง 
                  6. การแสดงออกถึงพัฒนาการสร้างสรรค์ 
                     6.1) ภาพวาดมีเรื่องราวที่แปลก 
                     6.2) เด็กจะปรับปรุงสัญลักษณ์ที่เขาวาดอยู่เสมอ  
                     6.3) เด็กรู้จักการวาดภาพที่เป็นเรื่องราว 
                     6.4) เด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูง มักจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
                  7. การแสดงออกถึงพัฒนาการรับรู้ 
                     7.1) เด็กสามารถกะระยะเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้อง  
                     7.2) ภาพวาดแสดงขนาดของสิ่งต่างๆ ได้ใกล้เคียงความเป็นจริง 
                     7.3) เด็กสามารถวาดเส้นติดต่อกันได้โดยไม่ขยุกขยิก 
                    Lowenfeld (1987) กล่าวว่า การแสดงออกทางศิลปะจึงเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง
ของเด็ก ในลักษณะที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพหรือพลังในตัวเด็ก พลังในตัวนั้นจะเป็นผลไปสู่การ
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รับรู้ การเรียนรู้ และการประพฤติปฏิบัติในทุกๆ ด้านลักษณะการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก จึง
แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่างๆ ในตัวของเด็ก    
                  1. การแสดงออกท่ีชี้ให้เห็นถึงความเจริญเติบโต การแสดงออกทางศิลปะของเด็ก
โดยเฉพาะการวาดภาพนั้น มักจะเริ่มต้นจากการขีดเขียนเส้นอย่างวุ่นวาย จนค่อยๆ พัฒนาควบคุม
ลายเส้นให้เป็นระเบียบ เป็นการเริ่มต้นด้วยลักษณะของการออกแบบรูปทรง และเมื่อพัฒนาขึ้นโตขึ้น
การวาดภาพของเด็กก็จะพัฒนาออกมาในลักษณะของการลอกเลียนแบบจากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การที่เด็กแสดงออกแบบนี้เป็นผลมาจากเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญเติบโต ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ การรับรู้ จิตใจและการแสดงออกที่มาจากภายในของเด็ก 
                   2. การแสดงออกทางศิลปะชี้ให้เห็นลักษณะเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน เพราะเด็กแต่
ละคนจะรับรู้หรือมีความรู้สึกตอบรับสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างกัน เมื่อเด็กสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เขา
จะนําความรู้สึกนึกคิดหรือความรู้สึกส่วนตัวที่มีอยู่นํามาผสมผสานเข้าไป ผลงานศิลปะของเด็กแต่ละ
คนจึงสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างเฉพาะตัวบุคคล 
                   3. การแสดงออกท่ีชี้ให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเมื่อเด็กได้วาดภาพตามพัฒนาการ
ทางธรรมชาติของตัวเอง รูปแบบลักษณะที่วุ่นวายยุ่งเหยิงที่เด็กใช้เป็นสัญลักษณ์ คน ต้นไม้ อาคาร 
สิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งอ่ืนๆ นั้น การวาดภาพของเด็กจึงมีสภาพเป็นการสื่อสารข้อมูลด้วยการแทนด้วย
สัญลักษณ์ แสดงออกผ่านผลงานศิลปะ และมักจะมีคุณค่ามากกว่าการบอกเล่า 
                   4. การแสดงออกท่ีชี้ให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก เด็กที่ได้ทํางานศิลปะและได้
แสดงออกทางศิลปะอย่างเต็มที่นั้น เด็กจะแสวงหาทางเฉพาะด้านของตนเอง เช่น การแสดงออก
ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ผ่านออกมาในตัวผลงานศิลปะ อาจจะเน้นหรือขยายความของสิ่งที่
เขามองเห็นว่ามีความสําคัญ หรืออาจจะเป็นการระบายอารมณ์ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งของเด็ก 
                    ดังนั้น การแสดงออกทางศิลปะของเด็กจะมีผลต่อกระบวนการที่ต่อเนื่องจากวัยหนึ่ง
ไปสู่อีกวัยหนึ่ง หรือที่เรียกว่า “พัฒนาการทางศิลปะ” ลักษณะที่ปรากฏจะแสดงออกมาให้เห็นในตัว
ผลงาน ซึ่งพัฒนาการทางศิลปะดังกล่าว จะค่อยๆ ดําเนินไปอย่างช้าๆ หรืออย่างรวดเร็วนั้น ก็ข้ึนอยู่
กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความสนใจ ความสามารถทางศิลปะ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการได้รับการ
ปลูกฝังและส่งเสริมสนับสนุนในด้านการเรียนการสอนให้กับเด็ก เพราะฉะนั้นแล้ว หากเด็กนักเรียนใน
วัยนี้ถูกสกัดก้ัน ด้วยการสอนหรือรูปแบบการสอน การส่งเสริมหรือสิ่งอื่นๆ จะส่งผลให้พัฒนาการนั้น
ขาดช่วงหรือยุติไป จะทําให้เด็กมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการจัดประสบการณ์ทางศิลปะ
ที่ดี จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกทางศิลปะให้กับเด็กได้ดีขึ้น          
      
3. ความหมายของการวาดภาพ 
            การวาดภาพของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น มีความสําคัญและสามารถสื่อ 
ความหมายได้หลากหลาย ทั้งนี้ยังบ่งบอกถึงลักษณะรายบุคคลที่พัฒนาไปตามวัยสอดคล้องกับ อารี 
สุทธิพันธุ์ (2528) ที่กล่าวว่า การวาดภาพเป็นเทคนิคทางจิตรกรรม การใช้สีเดียว และหลายสี ถือ
เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่มีความสําคัญและสัมพันธ์กับงานศิลปะเกือบทุกแขนง หน้าที่ของภาพเขียน
สําหรับใช้แสดงความคิดด้านการวางแผน เช่น สถาปนิก เขียนเสร็จแล้วจึงลงสี การวาดภาพมีหน้าที่
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และความหมายหลายประการ ทั้งนี้เพราะสามารถจะเขียนเป็นรูปด้านข้าง แผนผัง และรูปลักษณะ 
2 มิติ หรือ 3 มิติก็ได้ และในบางลักษณะอาจจะมีความซ้ําซ้อนกับจิตรกรรมได้ของ 
วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2536) กล่าวถึง การเขียนภาพระบายสีหรือการวาดภาพระบายสีในเด็กระดับ
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาว่า หมายถึง การใช้วัสดุต่างๆ เช่น สีน้ํามัน สีน้ํา สีโปสเตอร์ สีฝุุน สี
เทียน ปากกา ฯลฯ มาขูด ขีด สลัด ระบาย ฯลฯ ตามความคิดจินตนาการ ความรู้สึกที่ต้องการ
แสดงออกตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละคน นอกจากนั้นยังรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้สีเข้าไป
เกี่ยวข้อง เช่น ภาพปะติด ขณะที ่สุชาติ เถาทอง (2538) กล่าวว่าในการเขียนภาพระบายสี โดยมี
พ้ืนผิวระนาบรองรับ สําหรับเขียนจะแตกต่างไปตามลักษณะของวัตถทุี่จะถ่ายทอดลงไป  
             กรมวิชาการ (2538) ได้ให้ความหมายของทัศนศิลป์ (Visual Art) ว่าหมายถึง ศิลปะท่ี
มองเห็นเป็นศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู้ และชื่นชมความงามได้ด้วยตา และส่งผลกระทบไปสู่สมอง
และจิตใจ ทัศนศิลป์เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) ซึ่งเป็นศิลปะที่สนองความต้องการ
ทางด้านของอารมณ์ ด้านจิตใจ และทัศนศิลป์ยังแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทแรก
จิตรกรรม (Painting) หมายถึง การวาดภาพระบายสี หรือการแสดงออกบนพ้ืนผิวระนาบ ราบเรียบ 
เช่น กระดาษ ไม้อัด ผนังปูน ฯลฯ มีลักษณะ 2 มิติ คือ ความกว้างและความยาว ประเภทที่สอง
ประติมากรรม (Sculpture) หมายถึง การปั้นและแกะสลัก มีลักษณะเป็นงาน 3 มิติ คือ มีความ
กว้างยาวและหนา หรือสูง ได้แก่ งานปั้นแกะสลักเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระพุทธรูป เป็นต้น  
และสถาปัตยกรรม (Archittect) หมายถึง การออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านเรือน สะพาน ทางด่วน 
ตึก คอนโด เป็นต้น เป็นงาน 3 มิติ ที่ต้องอาศัยการรองรับน้ําหนักสําหรับการอยู่อาศัยหรือใช้งานจึง
เป็นงานที่เกี่ยวกับโครงสร้าง สถาปัตยกรรมที่เป็นผลงานด้านวิจิตรศิลป์ มุ่งสนองความต้องการด้าน
อารมณ์ และจิตใจ ได้แก่ วัด เจดีย์ โบสถ์ วิหาร ฯลฯ 

               การวาดภาพระบายสี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 คําว่า 
“วาด”  แปลว่า ร่างลวดลายหรือรูปเป็นเค้าโครงขึ้น หรือเขียนเป็นลายเส้น ส่วนคําว่า “ภาพ” 
หมายถึงสิ่งที่วาดเขียนขึ้นเป็นรูป “ระบายสี” หมายถึง การวาดหรือเขียนข้ึนรูปแล้วลงสีซึ่งนับได้ว่า
การวาดระบายสีนั้นเป็นการแสดงออกที่บริสุทธิ์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทั้งที่เป็นความฝัน เป็น
จินตนาการหรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ สุชาวดี สุภโตษะ (2524) และ โกศล ภูพลอย (2532) กล่าว
ว่า การวาดภาพระบายสี คือ การใช้วัสดุต่างๆ ขีดเขียน และ ระบายสี ลงพ้ืนระนาบรองรับ ซึ่งอาจ
เป็นกระดาษหรือวัสดุอ่ืน เพ่ือเด็กจะได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งมีคุณค่า 
และความสําคัญต่อเด็กเองในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาทางร่างกายจิตใจส่งเสริมให้เป็นผู้
มีระเบียบวินัย รักความสะอาด มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปวัตถุของชาติเป็นผู้รักความก้าวหน้าตลอดจนรสนิยมที่ดี และวิชาการวาดเขียนเป็นพ้ืนฐานสําคัญ
ของทางศิลปะทุกแขนง การเรียนการสอนมักจะเริ่มจากการศึกษาวิชาการวาดเขียนก่อนเสมอ 
               สชุาติ เถาทอง (2538) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการวาดเส้นกับงานจิตรกรรม มี
ความสอดคล้องกันเป็นอย่างมาก จนบางครั้งก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน เพราะว่ามี
เทคนิคบางอย่างที่ต้องใช้รูปแบบร่วมกัน เช่น การปูาย การเขียน การระบาย เป็นต้น ศิลปินส่วนใหญ่
ใช้เทคนิคการวาดเขียนโครงร่างของภาพก่อน หลังจากนั้นจึงใช้สีหรือการระบายสีลงไปในงาน
จิตรกรรม สอดคล้องกับอารี สุทธิพันธุ์ (2535) ทีก่ล่าวว่า บุคคลที่จะระบายสีได้ดีนั้น จะต้องมีพ้ืนฐาน



16 
 

 

มาจากการวาดเขียนที่ดีมาก่อน และท้ังการวาดเขียนและการระบายสีนั้นสามารถที่จะแยกออกจาก
กันได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับประสพ ลี้เหมือดภัย (2541) ทีก่ล่าวว่า การวาดเขียน (Drawing) ถูก
ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดให้เป็นภาพเขียนที่มองเห็นรูปร่างรูปทรง เพื่อการสร้างสรรค์
และแก้ไขข้อบกพร่องทางความคิด ที่ได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์วัตถุและสิ่งๆนั้น จะเพ่ืออะไร
ก็ตาม หรือเพ่ือประโยชน์การใช้สอยทางกายภาพหรือเพ่ือความสุขทางด้านจิตใจ ก็ตามต้องสอดคล้อง
กับทัศนศิลป์ทุกแขนงในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเหล่านั้น  
                เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ (2543) กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกับความหมายของการวาดเขียน
ว่า การวาดให้เป็นรูปภาพต่างๆ บนพ้ืนระนาบ กระดาษ แผ่นไม้ ฯลฯ เป็นกระบวนการแรกของการ
เริ่มทํางานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรม และเป็นการออกแบบสําหรับงาน
ศิลปะทุกประเภท เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่มีคุณค่าด้วยตัวมันเอง โดยสามารถสร้างขึ้นเองได้ด้วยกลวิธี
หรือเทคนิคต่างๆ สอดคล้องกับวิรุณ ตั้งเจริญ (2535) ทีก่ล่าวว่า วิชาวาดภาพระบายสี เป็นวิชาที่ให้
เด็กได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ การแสดงออกทางศิลปะจึงเป็นการแสดงออกตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่เป็นไปตาม วัย สภาพแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู หรือการสั่งสมประสบการณ์ของตัว
เด็กเองและถ้าได้มีการส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะให้ถูกทางและเป็นไปตามธรรมชาติของเด็กแล้ว
จะยิ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือพลังในตัวเด็กเอง ซึ่งพลังดังกล่าว จะเป็นไปตามการรับรู้ การเรียนรู้
และการประพฤติปฏิบัติในทุกๆ ด้านอีกด้วย 
                วิชัย วงษ์ใหญ่ (2542) กล่าวว่า ภาพเขียนของเด็กนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนํามาซึ่งความ
เข้าใจอันดีและจะสะท้อนให้เห็นสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิดท่ีบริสุทธิ์ที่มีต่อสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
รวมทัง้สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการศึกษาของประภัสสร นิยมธรรม (2531) เสนอว่า การขีดเขียน
ต่างๆ ของเด็กเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ศึกษาความคิดความอ่านของเด็ก ซึ่งผลงานเด็กจะส่อให้เห็น
ความคิดริเริ่มที่หลั่งไหลออกมา ความคิดเชิงประดิษฐ์จะส่อให้เห็นว่าพลังผลักดันทางศิลปะเป็นสากล
ไม่ว่าจะเป็นเด็กจากเชื้อชาติใด ภาษาใด เด็กจะวาดของอย่างเดียวกันในลักษณะแบบเดียวกัน การ
เรียนรู้ของเด็กเก่ียวกับธรรมชาติจากการลากเส้นตั้งแต่เริ่มการวาดครั้งแรกไปยังภาพครั้งหลังๆ เด็ก
ทุกคนจะผ่านขั้นของการพัฒนาไปในทํานองเดียวกัน  
                จากงานวิจัยของ สมสมร ภู่ประกร (2531) พบว่า การวาดภาพระบายสีของเด็กแต่ละ
ช่วงอายุ ตรงตามเกณฑ์ขั้นพัฒนาการทางศิลปะของ Lowenfeld (1975) และเด็กที่มีอายุมากกว่าจะ
สามารถวาดภาพได้ดีกว่าเด็กที่มีอายุน้อยที่อยู่ในขั้นพัฒนาการเดียวกัน ซึ่งการแสดงออกของเด็กนั้น
ขึ้นอยู่สิ่งแวดล้อมและอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Brown 
and Johnson (1994) ค้นพบว่า ขั้นตอนการวาดภาพของเด็กไทยในระดับประถมศึกษานั้น เด็กส่วน
ใหญ่จะเริ่มร่างภาพด้วยดินสอดําก่อน แล้วจึงระบายสีด้วยสี ประเภทต่างๆ เช่น สีชอล์ค สีน้ํามัน หรือ
สีเทียนแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีการฝึกฝนฝีมือแบบศิลปินในการวาดภาพตั้งแต่อายุยังน้อย ลักษณะ
เช่นนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากระบบการสอนหรือความเคยชินกับวิธีการวาดภาพ โดยการร่างภาพด้วย
ดินสอจนเป็นรูปร่างหรือโครงสร้างรูปทรงของสิ่งต่างๆ แล้วจึงระบายสีตกแต่งภาพจนเสร็จสมบูรณ์ 
                เลิศ อานันทนะ (2535) กล่าวว่า การสอนวาดภาพระบายสีสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาที่นิยมแพร่หลายอย่างมาก วิธีการคือการสอนศิลปะแบบตั้งหัวเรื่อง หรือการกําหนดชื่อ
เรื่อง จากนั้นให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถและความถนัดตามธรรมชาติของแต่ละคน การ
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สอนวาดภาพระบายสีตามแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นการตั้งเปูาหมาย ทิศทาง หรือจุดประสงค์ในการ
แสดงออกของเด็กๆ เพ่ือปูองกันเด็กแสดงออกไร้ขอบเขตของเด็ก 
                ดังนั้น การวาดภาพระบายสีนั้นเป็นพ้ืนฐานของงานศิลปะทุกชนิด โดยเริ่มจากการวาด
เขียนรูปร่างรูปทรงก่อน เพ่ือการวางแปลนในการสร้างมโนทัศน์ในงานศิลปะ ซึ่งทุกขั้นตอนต้องผ่าน
การทดลองเพ่ือหาผลสรุปจนเกิดเป็นหลักการและเหตุผลทางด้านศิลปะ จากนั้นนํามาพัฒนาการวาด
ภาพระบายสีของตนด้วยเทคนิคและกลวิธีต่างๆ เช่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา สี
ต่างๆ กระดาษ พู่กันฯลฯ มาสร้างเป็นผลงานทางจิตรกรรม โดยอาศัยกลวิธีทางจิตรกรรมมาใช้ในการ
ขูด ขีด ปูาย ทา ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมบางอย่างที่นําสีเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่นภาพปะติด ทั้งนี้การ
แสดงออกจะเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ ของผู้สร้างงาน ภายใต้เสรีภาพและความเชื่อ
เฉพาะบุคคล ดังนั้นทักษะปฏิบัติการวาดภาพระบายสี หมายถึง การพัฒนาความสามารถของบุคคล
ให้เกิดความชํานาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา สีต่างๆ กระดาษ พู่กัน ฯลฯมา
สร้างเป็นผลงานทางจิตรกรรม โดยอาศัยกลวิธีทางจิตรกรรมมาใช้ในการขูด ขีด ปูาย ทา ซึ่งจะต้องใช้
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยศึกษาค้นคว้าและนํากิจกรรมการวาดภาพเป็นสาระที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
ปฏิบัติการวาดภาพระบายสีได้ดีขึ้น เหมือนจริงหรือมีมิติที่ชัดเจนมากข้ึน 
 
             3.1 ความส าคัญของการวาดภาพ 

              ความสําคัญของการวาดภาพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ทางศิลปะตามช่วงอายุวัยที่สมควร แต่หากขาดการส่งเสริมแล้ว เด็กจะไม่สามารถพัฒนาการวาดภาพ
ได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีนักวิชาการท่ีกล่าวถึงความสําคัญในเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 
              Gardner (1980) กล่าวว่า การวาดภาพของเด็กนั้นต้องอาศัยทักษะและความชํานาญใน
การฝึกฝน โดยส่วนหนึ่งต้องอาศัยจากการเรียนรู้และฝึกฝนจากโรงเรียน กิจกรรมทางศิลปะจะเกิด
จากสติปัญญา อารมณ์ การรับรู้และทักษะในการวาดภาพรวมกัน โดยที่ใช้สติในการจัดระบบและจัด
เรียงลําดับภาพที่เด็กวาดขึ้น ใช้อารมณ์เป็นตัวกําหนดสิ่งที่แสดงออก ส่วนทักษะในการวาดภาพเป็น
สิ่งที่จําเป็นที่จะชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของตัวผลงานและความสามารถของเด็ก ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

              1) มนุษย์ทุกคนเกิดมากับแนวโน้มในการวาดภาพจากวัตถุที่ง่าย คือ วัตถุท่ีไม่ได้ซับซ้อน  
2) พัฒนาการด้านการวาดภาพเป็นขั้นตอนของการเจริญเติบโต ความคิดใหม่ๆ เกิดข้ึน  
3) พัฒนาการทางการวาดภาพขึ้นอยู่กับศิลปะวัฒนธรรมของบุคคลนั้นๆ 
4) ความสําเร็จของการวาดภาพขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะบุคคล ความสนใจ การ 

สังเกต การจดจํา การจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  
              5) การเรียนรู้ทักษะในการวาดภาพ การส่งเสริมสนับสนุน และการเรียนการสอนสิ่งต่างๆ 
ล้วนมีผลต่อทักษะการวาดภาพของเด็ก 
             วิรุณ ตั้งเจริญ (2526) และ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2537) กล่าวว่า การวาดภาพ
ระบายสีมีความสําคัญในด้านการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน คือ ทางด้านร่างกาย ทางด้าน
สติปัญญา ทางด้านสังคม และทางด้านอารมณ์ ช่วยสนองความต้องการตามธรรมชาติของผู้เรียนที่
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ชอบเคลื่อนไหว ได้ฝึกหัดกล้ามเนื้อและสายตา อวัยวะต่างๆ ให้ทํางานประสานกันอย่างคล่องแคล่ว
ว่องไว ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน และนอกจากนี้ยังช่วยในการบําบัดต่างๆ เช่น 1) ช่วยระบายอารมณ์ท่ี
เคร่งเครียด ความโกรธความกลัว และความวิตกกังวล การระบายอารมณ์ด้วยการทํากิจกรรมศิลปะ
การวาดภาพระบายสีจึงเป็นทางออกท่ีดีที่จะช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์ได้ดี  2) ช่วยขจัดความด้อย 
สาเหตุจากความไม่สมปรารถนา การขาดความมั่นใจ ความขลาดอาย ความพิการ ศิลปะจะช่วย
บรรเทาทุกข์ได้ และ 3) ช่วยทําความเข้าใจกับปัญหาความต้องการของผู้เรียน กิจกรรมศิลปะจะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจและสามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ในกรณีมีความผิดปกติทางอารมณ์เช่น เกเร 
ก้าวร้าว สําหรับการวาดภาพระบายสีกิจกรรมศิลปะในทางบําบัดจึงมีคุณค่าในฐานะที่เป็นวิถีทางแห่ง
ความผ่อนคลายอารมณ์ และแสดงความต้องการที่ลึกซึ้งในใจผู้เรียนให้ระบายออกมาได้            
             เลิศ อานันทนะ (2523) กล่าวว่า การแสดงออกทางศิลปะของเด็กนั้นๆ เป็นภาพสะท้อนถึง
ความรู้สึกคิดในใจออกมาอย่างซื่อบริสุทธิ์ จริงใจและตรงไปตรงมา จากจิตสํานึกของเด็กโดยไม่รู้ตัว 
ไม่มีการแสแสร้งแกล้งทําใดๆ มีความรู้สึกอย่างไรก็จะแสดงออกมาอย่างนั้น กิจกรรมศิลปะ
นอกเหนือจากการส่งเสริมในการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้ว ศิลปะยัง
มีกิจกรรมอีกหลายๆ อย่างที่ช่วยส่งเสริมทางด้านสุขภาพจิตใจ และพัฒนาทางด้านอารมณ์ของเด็กทุก
เพศทุกวัยเพื่อลดความคับแค้นใจ ความตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนและมี
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับวัย พ่อแม่ผู้ปกครองที่ฉลาดและครูอาจารย์ที่มีความเข้าใจจิตวิทยา 
การศึกษาย่อมจะยอมรับนับถือผลงานที่เด็กแสดงออกโดยไม่นึกว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระ 
เพราะว่าการสร้างสรรค์ศิลปะของเด็ก หมายถึง การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความปรารถนา ความ
รัก โกรธเกลียด อิจฉาริษยา ฯลฯ ที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของเด็ก สะท้อนถึงสภาพเหล่านี้ลงในผลงาน
ศิลปะนั้นๆ ด้วย และยังกล่าวอีกว่า ไม่ว่าเด็กจะเขียนภาพระบายสีอย่างไรก็ตาม การแสดงออก
ย่อมขึ้นอยู่กับเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือ พื้นฐานความรู้ และประสบการณ์ ถ้าขาดองค์ประกอบสอง
ประการนี้ หรือขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งการแสดงออกย่อมยากจะเกิดข้ึนได้ การส่งเสริมให้เด็ก
แสดงออกอย่างอิสระเสรีโดยไม่มีการบังคับคู่เข็ญใดๆ รูปแบบภาพเขียนของเด็กก็จะมีลักษณะเป็นไป
ตามความสัมพันธ์กับความรู้ ความสนใจ และประสบการณ์ของแต่ละคน ผลงานที่แสดงออกมาจะมี
ลักษณะที่ไม่ซ้ํากัน รูปแบบภาพเขียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย โดยเริ่มจากลักษณะง่ายๆ แบบ
สัญลักษณ์ แล้วจึงค่อยพัฒนาไปสู่รูปแบบที่มีรายละเอียดซับซ้อนและมีขนาดสัดส่วนถูกต้องเหมือน
จริงเมื่อเด็กเจริญวัยขึ้น เช่นเดียวกับ Harris (1963) กล่าวถึงความสําคัญของการวาดภาพว่า เด็กจะ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละคน ซึ่งเป็นเสมือนสื่อของการแสดงออกในรูปของ
การรับรู้และกลไก โดยเริ่มจากการสร้างมโนทัศน์ข้ึนต้นง่ายๆ  เมื่อเด็กเริ่มวาดรูปคนครั้งแรกเขาไม่ได้
ระวังและสํานึกกับรูปที่เขาวาดว่าเป็นรูปคนหรือเปล่า แต่เป็นการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
ซึ่งความจริงอาจเป็นรูปสัตว์ก็ได้ เพราะเด็กไม่ได้วาดสิ่งต่างๆ ตามลักษณะที่เขามองเห็น หากแต่ว่าจะ
เขียนไปในแบบที่เขาเรียนรู้ ในระยะเริ่มแรกภาพวาดของเด็กจะยังไม่มีความหมาย แต่จะเป็นเพียง
การจัดลําดับภาพวาดเท่านั้น เมื่อเด็กมีความเจริญทางวุฒิภาวะมากขึ้นเด็กจะเริ่มวาดภาพจากแบบ
ง่ายๆ ไปสู่แบบที่ซับซ้อนและมีลักษณะรูปธรรมมากข้ึน ส่วนในเด็กเล็กที่สามารถวาดภาพเป็นรูปธรรม
ได้นั้น มักขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวมากกว่าประสบการณ์ทางสายตา
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ของเด็ก แต่เม่ือเด็กเติบโตขึ้นความเจริญวัยและประสบการณ์ในการวาดภาพก็จะมากข้ึน การวาด
ภาพก็จะเป็นเสมือนการแสดงออกทางสุนทรียภาพสําหรับเด็กโต ส่วนเด็กเล็กๆ จะมีการแสดงออก
ทางสุนทรียภาพในลักษณะนามธรรมซึ่งเป็นเพียงมโนทัศน์ขั้นต้นภาพวาดจะแสดงถึงความรู้สึกภายใน
ของเด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นจะสามารถใช้เทคนิคและวิจารณญาณของตนสอดแทรกเข้าไปในงานภาพวาด
ของตนเองได้ 
             วิกฤติความเชื่อมั่น (crisis of confidence) ในการสแสดงออกของเด็ก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
เด็กในช่วงวัยประถมศึกษาตอนปลายหรืออายุ 9-12 ปี เพราะเป็นวัยที่เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ เด็ก
จะเริ่มรู้จักการคิดตัดสินใจ รับรู้สิ่งที่ดีหรือไม่ดี และรับรู้ได้ถึงความสามารถทางด้านศิลปะของตนเอง
ว่าอยู่ในระดับใด พฤติกรรมที่พบในการขาดความเชื่อมั่นเห็นได้จากการเลิกทํางานกลางคันและเริ่มทํา
อันใหม่ ไม่มีความก้าวหน้าในงานที่ทํา มีการลอกเลียนแบบ โดยส่วนมากพฤติกรรมดังกล่าวจะ
ต่อเนื่องไปจนถึงวัยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หากว่ายังไม่ได้รับการแนะนําช่วยเหลือ ความเชื่อม่ัน
ในการทํางานศิลปะของเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้พัฒนาทักษะในลักษณะที่เป็นแนวคิดใหม่ๆ ที่ดีในการ
สร้างสรรค์ผลงานของเด็กเอง ดังที่ Champman (1978) กล่าวไว้ว่า การสังเกตลักษณะของความ
เชื่อมโยงกันในการทํางานศิลปะของเด็ก เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะใน
การวาดภาพของเด็กให้มีความม่ันใจในการทํางานของตนเองมากข้ึน โดยให้เด็กได้รับรู้และเข้าใจจาก
สิ่งนั้นโดยตรง การที่ผู้สอนให้หัวข้อในการวาดภาพจากการสังเกตใหม่ๆ น่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยกระตุ้น
หรือส่งเสริมทักษะในตัวของเด็กให้สามารถแสดงออกมาผ่านทางผลงานได้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้
เห็นถึงลักษณะของผลงานที่เด็กแสดงออกมา ดังที่จะเห็นได้ในภาพผลงานดังนี้ 
             1.การวาดภาพคน เด็กวัยนี้จะวาดภาพได้ถูกต้องมากขึ้น โดยมีการเน้นในเรื่องของความ
แตกต่างระหว่างเพศด้วย เช่น การเน้นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับและรายละเอียดอื่นๆ อีก 
ส่วนการวาดภาพที่ใช้เส้นเรขาคณิตดังที่เคยใช้ในช่วงพัฒนาการข้ันที่ 3 นั้น จึงไม่เพียงพอต่อการ
จําแนกให้เห็นว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการแสดงออกด้วย จึงต้องใช้เส้นอื่นๆ 
เข้ามาช่วยเพื่อเพ่ิมเติมรายละเอียดของภาพแทนเส้นเรขาคณิต  
             2. การจัดการวางภาพบนพื้นที่ว่าง เด็กในขั้นนี้จะมีพัฒนาการจะเริ่มเปลี่ยนจากการวาด
ภาพบนเส้นพื้นฐาน มาแสดงบนพื้นราบ ซึ่งเป็นภาพที่มองจากด้านบนลงมาสู่พ้ืนมากข้ึนและเส้นขอบ
ฟูาจะหายไป แต่ในขณะเดียวกันเด็กยังไม่รู้จักเส้นระดับสายตา ต้นไม้ข้ึนจากพ้ืนดิน  
             3. การใช้สี ในขั้นพัฒนาการนี้ เด็กจะมีพัฒนาการในการควบคุมใช้วัสดุอุปกรณ์และมีการ
ค้นพบในเรื่องของความแตกต่างของการใช้สี รวมทั้งยังสามารถแสดงความแตกต่างของสีที่ใกล้เคียง
กันได้ เด็กจะเริ่มเห็นสีเป็นสิ่งสําคัญในการแสดงออกมากขึ้น ดังนั้นเด็กจึงเริ่มเปลี่ยนจากการใช้สีตาม
ความเป็นจริงของวัตถุ มาเป็นการใช้สีตามความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และประสบการณ์ที่มีต่อสภาพ
ความเป็นจริง  
              4. การออกแบบ เด็กในวัยนี้เริ่มรู้จักออกแบบหรือตกแต่ง การวาดภาพจึงเริ่มมีการแสดง
ลักษณะของการประดิษฐ์ และตกแต่งส่วนประกอบในภาพเพ่ิมข้ึน รวมไปถึงการใช้เส้นและรูปทรง
แบบต่างๆ เพ่ือแสดงรายละเอียดของภาพให้มากยิ่งขึ้น เพราะเด็กในวัยนี้สนใจในเรื่องของเครื่องแต่ง
กายและแสดงความแตกต่างระหว่างเพศ ในเรื่องของเสื้อผ้า นําไปสู่การตกแต่งและออกแบบเครื่อง
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แต่งกาย เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการทางการออกแบบได้ดีรวมไปถึงการออกแบบที่เป็นตัวของตัวเอง
และมีการแสดงออกอย่างอิสระ    
             สรุปได้ว่า ผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงออกทางศิลปะของเด็กด้วยเพื่อ
จะส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะต้องส่งเสริม
ด้านการวาดภาพประเภทต่างๆ อาทิเช่น  การวาดภาพ 3 มิติ วาดภาพเหมือนจริง  เพราะหากไม่จัด
กิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการวาดภาพจะทําให้เด็กไม่พัฒนาไปตามช่วงวัยทางศิลปะ จะส่งผลเสียในการ
เรียนระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
           
              3.2 องค์ประกอบศิลป์ในการวาดภาพ 

             ทัศนธาตุ คือ สิ่งที่ต้องประกอบกันหรือการจัดระเบียบ  การประสานเข้าด้วยกัน โดยทั่วไป
แล้ว Visual Elements ไม่ใช่ศิลปะแต่เป็นส่วนประกอบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลงานศิลปะเท่านั้น ต้อง
ผ่านการสร้างสรรค์ออกมาเป็นตัวผลงาน โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามไว้ดังนี้ 
             สมโภชน์ ทองแดง (2536) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของงานศิลปะหรือส่วนประกอบในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คือ การนําทัศนธาตุหรือมูลฐานทางศิลปะ (Visual Elements) มาประกอบ
เข้าด้วยกันหรือนํามาผสานกัน ด้วยเทคนิควิธีการและวัสดุต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์และแนวคิดของผู้
สร้างสรรค์เป็นตัวกําหนด ให้ผลงานที่สร้างขึ้นเกิดความหมาย ความงาม และเกิดคุณค่าทางสุนทรียะ
สอดคล้องกับสุชาติ เถาทอง (2538) ทีก่ล่าวว่า ทัศนธาตุเป็นส่วนประกอบการมองเห็นเป็น “ปฐม
ธาตุ” ที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ทางการมองเห็นของมนุษย์ ดังนั้นถ้าเราจัดลําดับทัศนธาตุตามการเห็น
ของมนุษย์ โดยเริ่มจากส่วนที่เป็นพื้นฐานที่สุดจะมีอยู่ 7 ปฐมธาตุที่สําคัญ ได้แก่  
             1) จุด (Dot)  สุชาติ เถาทอง (2538) กล่าวว่า จุดเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สุด ไม่มีมิติเมื่ออยู่
ในที่ว่าง จะเกิดปฏิกิริยาต่อที่ว่าง เมื่อนํามาเรียงต่อกันจะกลายเป็นเส้น ถ้าจัดรวมกลุ่มกันจะ
กลายเป็นรูปร่าง หรือเป็นน้ําหนักที่ให้ปริมาตรแก่รูปทรง ระหว่างจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง มีเส้นที่มอง
ไม่เห็นด้วยตา แต่เห็นด้วยจินตนาการปรากฏอยู่ เรียกว่า เส้นโครงสร้าง  
             2) เส้น (line) ชลูด นิ่มเสมอ (2544) กล่าวว่า เส้นเป็นทัศนธาตุเบื้องต้นที่สําคัญที่สุด เป็น
แกนของทัศนศิลป์ทุกๆ แขนง เส้นเป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง เส้นแสดงความรู้สึกได้ทั้งด้วยตนเองของมัน
เองและด้วยการสร้างรูปทรงต่างๆ ขึ้น การเริ่มต้นและการพัฒนาจินตนาการของทัศนะศิลปิน ไม่ว่าจะ
เป็นจินตกร ประติมากร หรือสถาปนิกจะต้องอาศัยเส้นเป็นปัจจัยที่สําคัญทั้งสิ้น 
             3) น้ําหนักหรือค่าน้ําหนัก (Tone or Value) สชุาติ เถาทอง (2536) สมโภชน์ ทองแดง 
(2536) และ ชลูด นิ่มเสมอ (2544) กล่าวว่า น้ําหนักเป็นค่าความอ่อนแก่ของสีดําหรือสีอ่ืนๆ หรือของ
แสงและเงา มีสองมิติ คือ ความกว้างและความยาว มีลักษณะและรูปร่างต่างๆ ให้ปริมาตรแก่รูปทรง
และระยะแก่ภาพ น้ําหนักมีลักษณะความเกี่ยวข้องกับทัศนธาตุหลายชนิด เช่น ช่องว่าง รูปทรง และ
เส้น รวมอยู่ด้วย การให้น้ําหนักลงไปในภาพจะช่วยให้สร้างมิติข้ึน แต่มีเพียงความยาวและความกว้าง
เท่านั้น  
              4) สี (color) สีมีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป มีความกลมกลืน มีความสัมพันธ์และมีความ
แตกต่างกัน มีถ่ินกําเนิดมาจากธรรมชาติ นักวิชาการทางทฤษฎีสีได้จํากัดความไว้ว่า สีคือคลื่นของ
แสงหรือความเข้มของแสงที่มากระทบตาเรา สอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (2538) ให้
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ความหมายไว้ว่า สีเป็นลักษณะของแสงสีที่ปรากฏแก่สายตาให้เราได้เห็นเป็นสีขาว ดํา แดง เขียว 
ฯลฯ เราสามารถมองเห็นด้วยจักษุสัมผัส หรือสีคือการสะท้อนรัศมีของแสง (Spectrum) มาสู่ตาเรา
และสีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ1) สีธรรมชาติ เป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น สีของ
แสงพระอาทิตย์ สีขอบฟูา ยามเช้า - เย็น สีของรุ้งกินน้ํา เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ตลอดจนสี
ของดอกไม้ ต้นไม้ พ้ืนดิน ท้องฟูา น้ําทะเล ฯลฯ และ 2) สีที่มนุษยส์ร้างขึ้น หรือสังเคราะห์ขึ้น เช่น สี
วิทยาศาสตร์ มนุษย์ได้ทดลองจากแสงต่างๆ นํามาผสมโดยการทอแสงและทอแสงประสานกัน 
นํามาใช้ประโยชน์ในการละคร การจัดฉากเวที ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ห้องจัดแสดงสินค้า เป็นต้น  
                5) พ้ืนผิว (Texture) เป็นการสร้างสิ่งสัมผัสการรับรู้ด้วยสายตาและการจับต้องกาย 
เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นทางประสาทแห่งการเรียนรู้สู่อารมณ์ความรู้สึกในลักษณะต่างๆ เช่น กระด้าง 
ละเอียด มันวาว ลื่น สาก หรือขรุขระ เป็นต้น ส่งผลให้งานดูแปลกตาสะดุดตา สร้างความน่าสนใจน่า
จับต้องและน่าติดตามมากข้ึน  
                6) รูปร่างรูปทรง (Shape and Form) สมโภชน์ ทองแดง (2536) กล่าวว่า รูปร่าง 
(Shape) หมายถึง รูปที่มีลักษณะเป็นสองมิติ (Two Dimensions) ในลักษณะรูปที่แบนราบมีแต่
ความกว้างยาว แต่ไม่มีความหนาหรือความลึก ในงานทัศนศิลป์ มีหลายลักษณะ เช่น ลักษณะแรก 
คือ รูปร่างทั่วไป รูปนอกของวัตถุต่างๆ (Out line) ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ จะปรากฏเส้นรอบ
นอกของวัตถุเป็นแบบ 2 มิติ เท่านั้น ซึ่งถ้าเราระบายสีหรือทําน้ําหนักอ่อนแก่ก็จะทําให้รูปมีมิติท่ี 3 
ขึ้นจนกลายเป็นรูปทรง ลักษณะที่สอง คือ รูปร่างของสี การวาดภาพระบายสีหรือแต้มสีลงบนระนาบ 
บริเวณของสีที่เราระบายหรือแต้มลงไปปรากฏเป็นรูปร่างของสีขึ้นและลักษณะรูปร่างของพ้ืนผิวใน
การสร้างสรรค์งานศิลปะ บนพ้ืนที่ว่าง ไม่ว่าจะเป็นผ้าใบหรือบนกระดาษ เมื่อเราสร้างรูปที่เกิดขึ้นให้มี
ลวดลายหรือสีสันที่แยกรูปออกจากพ้ืนระนาบ จนมองเห็นได้ขัดเจนว่าส่วนใดเป็นพื้นระนาบนั้น รูปที่
ปรากฏอาจจะกลายเป็นรูปที่มีพ้ืนผิว มีความแตกต่างกันไปตามเทคนิควิธีการและวัสดุในการ
สร้างสรรค ์ 
               7) ที่ว่าง (Spaec)  จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (2548) กล่าวว่า ที่ว่างคือ เนื้อที่ที่ศิลปิน
นํามาใช้เป็นปัจจัยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ที่ว่างเชิงบวก (positive 
space) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ว่างและรูปทรงที่ปรากฏอยู่ และที่ว่างเชิงลบ (negative space) ซึ่งเป็นที่ว่าง
เปล่ารอบๆ รูปร่างและรูปทรง สําหรับรูปร่างที่เป็นวัตถุ 2 มิติ จะปรากฏในที่ว่างในลักษณะของพ้ืนที่
แบนๆ  ส่วนรูปทรงซึ่งเป็นวัตถุ 3 มิติ จะปรากฏในลักษณะของมวล (mass) หรือปริมาตร ขนาดพ้ืนที่
แบนๆ ของรูปร่างหรือขนาดของมวลของรูปทรงที่ปรากฏในที่ว่างจําแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ขนาดทางกายภาพ ซึ่งเป็นขนาดที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ และขนาดทางการมองเห็น (Visual size) ซ่ึง
เป็นขนาดที่สายตามองเห็นสิ่งนั้น ความแตกต่างในขนาดของพ้ืนที่ว่างซึ่งสิ่งเดียวกับปรากฏอยู่จะ
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในด้านขนาดทางการมองเห็นสิ่งนั้น 
                ดังนั้นการวาดภาพของเด็กจะต้องประกอบไปด้วยทัศนธาตุทั้ง 7 อย่างดังที่กล่าวมาแล้ว 
คือ 1) จุด (Dot) 2) เส้น (line) 3) น้ําหนักหรือค่าน้ําหนัก (Tone or Value) 4) สี (color) 5) พ้ืนผิว  
(Texture) 6) รูปร่างรูปทรง (Shape and Form) และ7) ที่ว่าง (Spaec)  เพราะท้ังหมดนี้คือพื้นฐาน
ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกมาจากความคิด จินตนาการ หรือประสบการณ์ของเด็กๆ เอง 
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การวาดภาพที่ดีจะต้องฝึกฝนเรียนรู้และเรียนรู้ในวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยพร้อมกับการนําเอาหลัก
ของทัศนธาตุเข้ามาใช้ด้วยจึงจะพัฒนาการวาดภาพได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
 
              3.3 ประเภทและรูปแบบการวาดภาพ 

              อภิศักดิ์ บุญเลิศ (2541) กล่าวว่า การวาดภาพเป็นทัศนศิลป์แขนงหนึ่งที่ถ่ายทอดรูปแบบ
บนพื้นแนวระนาบ ด้วยการขูด ขีด เขียน หรือระบายสีต่างๆ สามารถสัมผัสรับรู้ได้ด้วยทางตา โดย
การมองเห็นรูปร่าง 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ ในแต่ละประเภท โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท
คือ 

       1)  ภาพหุ่นนิ่ง เป็นการวาดภาพโดยนําสิ่งของต่างๆ ที่มักไม่มีชีวิต เคลื่อนไหวได้แต่
เคลื่อนที่ไม่ได้มาตั้งเป็นแบบ เช่น ดอกไม้แจกัน เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ เป็นต้น 

             2) ภาพสัตว์ เป็นการสร้างงานที่เกี่ยวกับสัตว์ทั่วไปทุกชนิด จะวาดจากของจริงหรือ
จินตนาการก็ได้ แม้แต่สัตว์ที่เป็นตัวอ่อนก็ถือว่าเป็นภาพสัตว์ได้เช่นกัน 
             3) ภาพทิวทัศน์ เป็นการสร้างงานที่เกี่ยวกับบรรยากาศโดยทั่วไป ตอนเช้า สาย บ่าย เย็น 
ค่ํา และในเวลากลางคืน จะเป็นทิวทัศน์ทุ่งนา ในเมือง ทะเล หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น วัด โบสถ์ 
เจดีย์ ตึก สะพาน อาคารบ้านเรือน เป็นต้น 
            4) ภาพสุริยะจักรวาล เป็นการวาดภาพที่เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของท้องฟูาหรือสุริยะต่างๆ 
เช่น เมฆ หมอก ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ รวมทั้งเครื่องบิน ยานอวกาศต่างๆ ด้วย 

             5) ภาพการ์ตูน จะเป็นการเขียนภาพการ์ตูนล้อ หรือประกอบเรื่องได้ทั้งสิ้น โดยเน้นความ
งามและเสน่ห์แห่งเส้น สีสัน และท่าทางเป็นสําคัญ 
            6) ภาพประกอบเรื่อง เป็นการวาดภาพประกอบเรื่องท่ีเกี่ยวข้องในงานจิตรกรรมเป็นหลัก 
ซึ่งเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกเนื้อหาในภาพให้ผู้คนที่พบเห็นเกิดการรับรู้ได้ โดยมีชื่อภาพที่เป็นสื่อให้
เข้าใจมากข้ึน 
            7) ภาพคนกายวิภาค เป็นการวาดภาพที่เน้นสัดส่วนสรีระของมนุษย์เป็นสําคัญ ส่วนใหญ่
มักเป็นภาพเปลือยกายหรือเกือบเปลือย ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่า นู้ด (Nude) ถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่า ฟิก
เกอร์ (Figure) ไม่เน้นหน้าตาให้เหมือนมากนัก แต่เน้นสัดส่วนกล้ามเนื้อและกระดูกที่ปูดนูน 

             8) ภาพคนเหมือน เป็นการวาดภาพที่เกี่ยวกับคน ตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงเอว หรืออาจเต็มตัว
ไปถึงปลายเท้าก็ได้ แต่เน้นความเหมือนบนใบหน้าคน สัดส่วนท่าทางและเสื้อผ้าเครื่องประดับตาม
ร่างกายเป็นสําคัญ  
             อภิศักดิ์ บุญเลิศ (2541) แบ่งประเภทของผลงานวาดภาพได้ 11 ประเภท คือ 
                 1) ภาพคนเหมือน (Portrait) เป็นภาพคนครึ่งตัวตั้งแต่ศรีษะถึงเอว มุ่งแสดงความ
ชัดเจนและความเหมือนของใบหน้าเป็นสําคัญ 
                 2) ภาพคน (Figure) เป็นภาพคนเต็มตัว มุ่งแสดงอิริยาบถโดยส่วนรวมเป็นสําคัญ เช่น 
นั่ง นอน ยืน เป็นต้น 
                 3) ภาพสัตว์ (Animal Drawing) เป็นภาพสัตว์ทุกชนิด มุ่งแสดงความเหมือนและ
อิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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                 4) ภาพหุ่นนิ่ง (Still Life) เป็นภาพวัตถุไม่เคลื่อนไหว มุ่งแสดงระยะของสี แสงและเงา 
เช่น ภาพผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น  
                 5) ภาพดอกไม้ (Flower Drawing) เป็นการมุ่งให้มีการสังเกตความแตกต่างระหว่างสี 
ขนาดกลีบดอกไม้ทุกชนิดและระยะของดอกไม้ 
                 6) ภาพทิวทัศน์ (Landscape) แสดงบรรยากาศลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นพ้ืนดิน ต้นไม้ 
ภูเขา 
                 7) ภาพทะเล (Seascpe) แสดงบริเวณทะเลเป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนประกอบที่แสดง
บรรยากาศใกล้ทะเล เช่น ชายหาด ก้อนหิน เรือ เป็นต้น 
                 8) ภาพสิ่งก่อสร้าง (Structural Scape) แสดงความงามของสิ่งก่อสร้าง ทั้งแสง เงา 
และโครงสร้าง 
                 9) ภาพผนัง (Mural) เป็นภาพเขียนติดกับผนังมีขนาดค่อนข้างใหญ่ นิยมเขียนบนผ้าใบ 
หรือเขียนสีเฟรสโก (Fresco) บนผนังปูนเปียก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น 
                10) ภาพประกอบเรื่อง (IIIustration) เป็นภาพประกอบเพ่ือบรรยายเรื่องราว
วรรณกรรม จูงใจให้ผู้ดูมองเห็นความเป็นไปของเรื่องราวได้ชัดเจนขึ้น 
                11) ภาพล้อหรือภาพการ์ตูน (Cartoon) เป็นภาพลายเส้นที่แสดงส่วนประกอบของ
สไตล์อย่างง่ายๆ แต่เด่นชัด บอกเรื่องราวและเหตุการณ์เพ่ือสื่อความเข้าใจกับคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
ด้วยโครงสร้างแล้วดัดแปลงไปจากเดิม ลักษณะการวาดภาพสามารถจัดเป็นรูปแบบตามที่นักวิชาการ
หลายท่านได้นําเสนอไว้ ดังนี้  
               เกษร ธิตะจารี (2531) กล่าวไว้ว่า ผลงานศิลปะมีหลายรูปแบบ สามารถแบ่งตามลักษณะ
ได้ 3 แบบดังนี้คือ 1) รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) เป็นศิลปะที่ลอกเลียนแบบตามธรรมชาติ หรือ
ของจริง จึงง่ายแก่การเข้าใจในเรื่องเนื้อหาสาระ ซึ่งคนทั่วไปเข้าใจดี แต่ศิลปะจะแสดงออกมาได้
เหมาะสมหรือถูกต้องเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวศิลปินเอง 2) รูปแบบกึ่งนามธรรม 
(Semi Abstract) เป็นภาพที่ได้มีการดัดแปลงและตัดทอนเสริมแต่งให้มีลักษณะที่แปลกไปกว่า
ธรรมชาติ แต่มีเค้าโครงธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งศิลปินได้สร้างแนวคิดขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้ผู้ดูเริ่มใช้
สติปัญญาและการจินตนาการในการดูผลงานนั้นๆ สูงขึ้นมีเหตุผลและความละเอียดอ่อนต่อการดูงาน
เหล่านั้น และ 3) รูปแบบนามธรรม (Abstract) เป็นภาพที่ถูกตัดทอนหรือเสริมสร้างขึ้นใหม่จนหลุด
พ้นจากธรรมชาติ เหลือแต่เส้น แสง สี ที่ก่อให้เกิดความงดงามต่อผู้พบเห็น เป็นความรู้สึกต่างๆ เช่น 
แปลก น่าสนใจ ตื่นเต้น เป็นภาพที่ศิลปินต้องใช้จินตนาการและความคิดสูงมากในการสร้างงาน ผู้ดูก็
ต้องมีประสบการณ์และความรู้ในการทําความเข้าใจในงานที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาประเภทนี้ด้วย 
              ดังนั้น กิจกรรมการวาดภาพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงควรเป็นกิจกรรมการวาด
เส้น (Drawing) เป็นพ้ืนฐานการวาด เพราะการวาดเส้นนับได้ว่าเป็นวิธีการสร้างภาพที่ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว  ให้คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกอย่างฉับพลัน และให้ค่าน้ําหนัก การแรเงา คือการเขียน
เส้นให้เห็นเป็นเงา หรือการแยกระยะน้ําหนักแสงเงาของภาพ โดยการลงน้ําหนักเข้มในส่วนที่เป็นเงา
ของภาพและเว้นในส่วนที่เป็นแสง หรือลงน้ําหนักแรเงาอย่างเบาๆ เปรียบเทียบให้ใกล้เคียงกับ
ต้นแบบมากที่สุด สอดคล้องกับสมคิด หงษ์สุวรรณ (2542) ที่กล่าวว่า ความสําคัญของงานวาดเส้น
หรือการวาดภาพ มีดังนี้ 
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                1. เป็นสื่อถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็น เป็นวรรณกรรมวิธีที่แสดงออกอย่างรวดเร็วที่สามารถใช้
เครื่องมือและวัสดุโต้ตอบกับอารมณ์ความรู้สึกโดยฉับพลัน 
                2. เป็นพื้นฐานทางทัศนศิลป์และการออกแบบ 
                3. เป็นการถ่ายทอดทักษะและจินตนาการ 
                4. เป็นต้นแบบทางความคิดของผู้วาดเอง 
                5. เป็นการสร้างสรรค์งานที่สมบูรณ์ในตัว 
              ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า การสร้างสรรค์งานแขนงต่างๆ จําเป็นต้องมีความชํานาญทางการ
วาดเส้นอย่างแม่นยําเสียก่อน 
              การวาดภาพหุ่นนิ่ง มักจะเปรียบได้ว่าเป็นการวาดภาพจากแบบประเภทอ่ืนๆ จิตรกร
สามารถจัดแบบวาดภาพในห้องทํางานศิลปะ (Studio) โดยเฉพาะจิตรกรสามารถนั่งทํางานได้อย่างมี
สมาธิ และสามารถคิดแก้ปัญหาการวาดภาพได้เป็นอย่างดี สําหรับนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นหัดวาดเขียนเบื้องต้น แบบจากหุ่นนิ่งจะเป็นแบบที่ดีที่สุด เพราะไม่เคลื่อนไหวจึงทํา
ให้ผู้เริ่มต้นฝึกหัดมีเวลาพอ เพ่ือพิจารณา สังเกต เรียนรู้ลักษณะของวัตถุท่ีอยู่ตรงหน้าได้อย่างละเอียด 
อาทิเช่น รูปร่าง น้ําหนักแสงเงา ขนาด สัดส่วน พ้ืนผิว สีและชนิดของวัตถุนั้นๆ  
               รูปทรงของหุ่นนิ่ง (Still life from) ในการเรียนรู้ในเรื่องของรูปทรงนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 
ด้านใหญ่ๆ คือ การศึกษาค่าน้ําหนัก (Value Study) และแบบแผนของรูปทรง (Schematic Form) 
ปัญหาพื้นฐานของการวาดเขียน คือ การเรียนรู้ความทึบตัน (Solid) จากวัตถุ 3 มิติ เมื่อสายตาสัมผัส
กับวัตถุ จิตรกรจะแปลค่าเป็น เส้น รูปทรงและน้ําหนักแสงเงา เพื่อวาดภาพพ้ืนระนาบกระดาษ 2 มิติ 
ซึ่งวิธีการอันดับแรกควรเริ่มจากการเริ่มต้นด้วยการมองรูปทรงต่างๆ ให้เป็นรูปเรขาคณิตเพ่ือกําหนด
ขนาด รูปร่าง รูปทรงและความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ โดยวิธีการวัดคํานวณด้วยสายตาและ
เปรียบเทียบกับส่วนต่างๆ ของแบบ เพ่ือค้นหาสัดส่วนที่ถูกต้องและวาดเป็นภาพ 3 มิติ เช่น   
 
 
          
 
 
 
 
ภาพที่ 2 มาร์ทา เอล “หุ่นนิ่ง”( Still Life # 6) ถ่านไม้บนกระดาษ งานสะสมของศิลปิน 

(ที่มา : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2542) 
 

                การมองรูปทรงต่างๆ ในธรรมชาติให้เห็นเป็นรูปเรขาคณิต นับว่ามีเหตุผลเพราะจะง่าย
ต่อการร่างภาพและการเก็บรายละเอียด เมื่อตรวจสอบดูรูปทรงของวัตถุต่างๆ อาทิ กองหนังสือ โต๊ะ 
เก้าอ้ี ล้วนถูกออกแบบมาจากรูปสี่เหลี่ยม ลูกแอปเปิ้ล องุ่น ส้ม หัวหอม มะพร้าว มาจากทรงกลม 
และแก้วน้ํา ขวด แจกัน มาจากรูปทรงกระบอก เป็นต้น  
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ภาพที่ 3 เชอรี รูมมิส “Good Fortune” ดินสอสี 
 (ที่มา : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2542) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงการมองรูปทรงต่างๆ ให้เป็นรูปเรขาคณิต 

(ที่มา : เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2542) 
 

                จึงอาจกล่าวได้ว่า การวาดภาพหุ่นนิ่ง คือ กิจกรรมการวาดภาพระบายสีอีกแบบหนึ่ง ที่
ผู้เรียนสามารถลงค่าน้ําหนัก แสงเงา หรือจะใช้การระบายสีเพื่อเป็นตัวกําหนดค่าน้ําหนักเองได้ ซ่ึง
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะศึกษาถึงรูปร่าง น้ําหนัก แสงเงา ขนาด สัดส่วน พ้ืนผิว ฯลฯ ของแต่
ละบุคคลเอง ครูผู้สอนจึงควรจัดให้มีกิจกรรมศิลปะประเภทอ่ืนหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม พัฒนา
ทักษะการวาดภาพของนักเรียนในช่วงวัยประถมศึกษาทั้งตอนต้นและปลายด้วย 
 
4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ 

            รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะปฏิบัติ เป็นรูปแบบที่ช่วยมุ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจําเป็นต้องใช้
หลักการและวิธีการ ที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัย หรือพุทธพิสัย รูปแบบที่สามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านนี้ การสอนทักษะปฎิบัติเป็นการสอนให้เด็กมีทักษะในการทํา
กิจกรรมศิลปะประเภทต่างๆ โดยศึกษาจากเอกสาร และตําราที่เกี่ยวข้องพบว่า สามารถอธิบาย
ความหมายและสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
             Bloom, Madaus, and Hasting (1981) กล่าวว่า ทักษะ (Psychomotor Domain) เป็น
เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายที่เก่ียวข้องกับการทํางานประสานกันและการใช้ทักษะการเคลื่อนไหว
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ชองกล้ามเนื้อ การพัฒนาทักษะนี้ต้องมีการฝึกปฏิบัติและมีความแน่นอนในเรื่องของความเร็ว แม่นยํา 
ถูกต้อง ช่วงเวลา วิธีการปฏิบตัิหรือเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติ 
            ทิศนา แขมมณี (2552) กล่าวว่า ทักษะพิสัยเป็นความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ 
การกระทํา หรือการแสดงออกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกาย การทํางานของกล้ามเนื้ออาจมี
ความซับซ้อนต้องใช้กล้ามเนื้อหลายส่วน ต้องปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกและการทํางานของสมอง 
ทักษะส่วนใหญ่ประกอบด้วยทักษะย่อยๆ ทักษะปฏิบัติจึงพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนที่ดี โดยผู้สอนควร
เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์งานที่จะให้ผู้เรียนทํา แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยๆ ลําดับงานจากง่ายไปหายาก
แล้วให้ผู้เรียนได้ฝึกทํางานจากส่วนย่อย จนมีความรู้ความเข้าใจงานที่จะทํา 
             รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Instrunctional model base on Simson’ 
processes for psychomotor skill development) ซิมพ์ซัน กล่าวว่า ทักษะเป็นเรื่องที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางร่างกายของผู้เรียน เป็นความสามารถในการประสานการทํางานของ
กล้ามเนื้อหรือร่างกาย ในการทํางานที่มีความสามารถในการประสานการทํางานของกล้ามเนื้อหรือ
ร่างกาย ในการทํางานที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อหลายๆ ส่วน 
การทํางานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสั่งงานของสมอง ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น 
ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง 
ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญชํานาญการ และความอดทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทํา
สามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยํา ความแรงหรือความราบรื่นในการจัดการซึ่งมี
กระบวนการเรียนการสอนตามข้ันตอนดังนี้ 1) ขั้นการรับรู้ 2) ขั้นการเตรียมความพร้อม 3)ขั้น
ตอบสนองภายใต้การควบคุม 4)ขั้นลงมือกระทําจนเป็นกลไกลที่ทําได้เอง 5) ขั้นกระทําการอย่าง
ชํานาญ 6) ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้และ 7) ขั้นการคิดริเริ่ม 
             รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’ Instructional Model for 
Psychormotor Domain) กล่าวว่า รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะที่ประกอบด้วยทักษะย่อยจํานวนมาก กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบมีดังนี้ 1) ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทํา 2) ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย  
3) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ และ 5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ  
             รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for 
Psychomotor Domain) มีสาระสําคัญ คือ แนวคิดของรูปแบบแฮร์โรว์ Harrow (1972) ได้จัดลําดับ
ขั้นของการเรียนรู้ทางด้านทักษะปฏิบัติไว้ 6 ขั้น ดังนี้ โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่
มีความซับซ้อนมาก ดังนั้นการกระทําจึงเริ่มจากการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ไปถึงการเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อย่อย ลําดับขั้นดังกล่าวได้แก่ การเลียนแบบ การลงมือกระทําตามคําสั่ง การกระทําอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงออกและการกระทําอย่างเป็นธรรมชาติ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความสามารถทางด้านทักษะปฏิบัติต่างๆ กล่าวคือผู้เรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทําอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ และชํานาญ 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ การพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ตามลําดับขั้นตอน ที่ซับซ้อนน้อยไปสู่ซับซ้อนมาก 5 ขั้นตอน ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของ
รูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนที่ซับซ้อนน้อยไปสู่ซับซ้อนมาก 5 ขั้นตอน 4) ผลที่
ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ ผู้เรียนจะสามารถกระทําหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว 
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ชํานาญ ในสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนทําได้ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความอดทน
ให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนด้วย 5) การนํา ไปใช้  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 
Harrow (1972) สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของ
นักเรียน เช่น ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พลศึกษา ศิลปศึกษา และวิชาอ่ืนๆ ก็สามารถ
นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติจน
สามารถกระทําได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และ 6) ข้อสังเกต รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ
แฮร์โรว์ Harrow (1972) เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การ
แสดงออกต่างๆ เป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียนและเป็นการพัฒนาผู้เรียนทีละขั้นตอนจากง่ายๆ
ไปจนถึงขั้นตอนยาก รูปแบบการเรียนการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์เหมาะสมในกลุ่มวิชา 
พลศึกษามากท่ีสุด        
             จากรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์ในการสอนที่มีความคล้ายและเหมือนกัน 
จึงสามารถนํามาแจกแจงให้เห็นข้อมูลรายละเอียดตามตารางได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ 

   

รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัตขิอง  
Davies (1981) 

รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ 
Simpson (1988) 

รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ  
Harrow (1972) 

วัตถุประสงค ์
 ช่วยพัฒนาความสามารถด้านทกัษะ
ปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ทักษะที่ประกอบด้วยทกัษะย่อยจํานวน
มาก มีรูปแบบดังนี ้

วัตถุประสงค์  
ช่วยพัฒนาการทางร่างกายของผู้เรียน ทักษะ
ปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนเกิด
ความถูกต้อง ความเชี่ยวชาญ มีขั้นตอนดังนี้ 

วัตถุประสงค์  
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสามารถทางด้าน
ทักษะปฏิบัติต่างๆ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติงานได้เอง ตามศักยภาพ
ของตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

วิธีการสอน 5 ขั้น วิธีการสอน 7 ขั้น วิธีการสอน 6 ขั้น 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า 
กล่าวคือ ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือการ
กระทําที่ ต้ องการ ให้ผู้ เ รี ยน ได้ เ ห็น
ภาพรวม โดยการสาธิตให้ผู้ เรียนดู
ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นการรับรู้ คือ ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่
กระทํา ผู้เรียนสังเกตการทํางานอย่างตั้งใจ 

ขั้นท่ี 1 สะท้อนการเคลื่อนไหว 
 คือ ผู้เรียนสังเกตรายละเอียดการกระทําที่
ต้องการจนรับรู้สังเกตรายละเอียด สามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นรูปร่าง 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะย่อย คือ ผู้เรียนได้เห็นภาพรวม
ของการกระทําทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควร
แตกทักษะให้เป็นทักษะย่อยๆ และ
สาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้ เรียน
สังเกตและทําตามอย่างช้าๆ  

ขั้นท่ี 2 ขั้นการเตรียมความพร้อม คือ 
ผู้เรียนปรับตัวให้พร้อมเพื่อการทํางาน ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

ขั้นท่ี 2 พ้ืนฐานการเคลื่อนไหว 
คือ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานตามคําสั่งได้ตั้งแต่
ยังไม่สมบูรณ์ ผู้ เรียนได้ประสบการณ์และ
ค้นพบปัญหา ซ่ึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้กระทํา
ถูกต้อง  

ขั้นท่ี 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 
คือ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย โดย
ไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่าง ให้ดู
ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยได้เรื่อยๆ  

ขั้นท่ี 3 ขั้นตอนสนองภายใต้การควบคุม 
คือ ผู้เรียนตอบสนองในสิ่งที่รับรู้ โดยการ
เลียนแบบ ลองผิดลองถูก จากการปฏิบัติงาน
จนสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง 

ขั้นท่ี 3 การรับรู้ คือผู้เรียนฝึกจนสามารถ
กระทําได้ มีความสัมพันธ์ในส่วนของร่างกาย 
ความชัดเจนในการมอง การบันทึกจดจํา
รูปร่ างพื้นที่  มี ไหวพริบในการประสาน
ระหว่างตากับมือ 

ขั้นท่ี 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ คือ ผู้เรียน
ปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะนําเทคนิค
วิธีการที่จะให้ผู้เรียนสามารถทํางานนั้น
ได้ดี ทํางานได้รวดเร็วขึ้น 

ขั้นท่ี 4 ขั้นลงมือกระท าจนเป็นกลไกลท่ีท า
ได้ เอง คือ ผู้ เรียนทํางานได้  จนประสบ
ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน และเกิดความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 

ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติกิจกรรม คือ ผู้เรียนมี
โอกาสฝึกฝนมากขึ้น มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมี
ความมั่นใจมากขึ้น 

ขั้นท่ี 5 ขั้นให้ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะ
ย่อยๆ คอื ผู้เรียนเชื่อมโยงทกัษะย่อยๆ 
เป็นทกัษะที่สมบูรณ ์ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติแต่ละส่วนได้จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะย่อยๆ ต่อเนือ่งกนัตั้งแต่ต้นจนจบ 
หลายๆ ครั้งจนสามารถปฏิบัติทกัษะได้
อย่างชํานาญ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นกระท าอย่างช านาญ คือ ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนจนสามารถปฏิ บัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

ขั้น ท่ี 5 ทักษะการเคลื่อนไหว  คือ การ
ประยุกต์ใช้ทักษะอย่างง่ายๆ รวมเป็นความ
ซับซ้อนทางทักษะ 

 ขั้นท่ี 6 ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใ์ช้ คอื 
ผู้เรียนปรับปรุงทกัษะหรอืการปฏิบัติงานให้ดี
ย่ิงขึ้น และประยุกต์ใชท้กัษะที่ไดร้ับการ
พัฒนาในสถานการณต์่างๆ  

ขั้นท่ี 6 สารมารถปฏิบัติงานได้โดย
ธรรมชาติ คือ การแสดงออกเป็นธรรมชาติ
ซาบซ้ึงในความงามทางสุนทรียะ มีความคิด
สร้างสรรค์ เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะ
ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้ ขั้นท่ี 7 ขั้นการคิดริเริ่ม คือ ผู้เรียนสามารถ

ปฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ชํ า น าญ  ส าม า ร ถ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย จน
เกิดเป็นความคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน 
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               จากตารางจะเห็นได้ว่า การนําเอารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติมาใช้ในการจัด
กิจกรรมมิติสัมพันธ์นั้น จะเป็นตัวช่วยในการทํางานที่สอดคล้องกับการทํากิจกรรมมิติสัมพันธ์อย่าง
มาก ตัวอย่างเช่นรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ Simpson (1988) ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ คือ ผู้เรียน
รับรู้ในสิ่งที่กระทํา ผู้เรียนสังเกตการทํางานอย่างตั้งใจ คือ การให้นักเรียนตั้งใจดูในสิ่งที่จัดให้ จากนั้น
วาดหรือเขียน จากสิ่งที่ตนเห็น หรือในข้ันที่ 3 ขัน้ตอบสนองภายใต้การควบคุม คือ ผู้เรียนตอบสนอง
ในสิ่งที่รับรู้ โดยการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก คือ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์โดยการ
จับสัมผัสสิ่งที่ไม่เห็นหรือรู้ จากนั้นให้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ  3 มิติหรือเขียน 
ประดิษฐ์ ออกมา เป็นต้น  กิจกรรมมิติสัมพันธ์จะทําให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง เน้นการสัมผัส 
การเผชิญหน้ากับปัญหาและการแก้ปัญหาด้วยตนเองจริง มีผลต่อการทํางานศิลปะเป็นอย่างมาก ทั้ง
ต่อการวาดภาพ การทํางานออกแบบ หรืองานศิลปะประเภทอ่ืนๆ ในชิ้นงานต่อไปของนักเรียนเอง  
 
5. แบบทดสอบด้านการวาดภาพ 

               งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาและโดยได้นําเกณฑ์การประเมินและแบบทดสอบของนักวิจัย 2 คน
คือ Clark (1993) และ Willats (1977) นํามาศึกษาและปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับคําถาม
งานวิจัย ดังนี้ 
               Willats (1977) เป็นนักวิชาการทางศิลปศึกษาอยู่ที่ Department of Art and Design, 
North East London Polytechic, Greengete Street, Plaistow, London ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
ความสามารของการวาดภาพเด็กในการวาดภาพวัตถุให้เหมือนจริง ในมุมมองแบบทัศนียวิทยา ซึ่ง
การทดลองหรืองานวิจัยดังกล่าว ได้มีผู้นําเอาไปศึกษาวิจัยต่อและมีการอ้างอิงมากมาย เผยแพร่เป็น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการวาดภาพวัตถุ 3 มิต ินอกจากนี้แล้ว Willats (1977) ศึกษาถึง
ความสามารถของการแสดงออกในการวาดภาพเหมือนจริง หรือการวาดภาพอย่างมีทัศนียภาพวิทยา
ของเด็ก (prepective) และได้เผยแพร่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวาดภาพวัตถุ 3 มิติ ที่มีมุมมอง
ลักษณะของทัศนียภาพวิทยา โดยทําวิจัยเกี่ยวกับการวาดภาพวัตถุ 3 มิติลงบนพื้นระนาบ ซึ่งมี
สมมุติฐานในการวิจัยว่ากระบวนการวาดภาพวัตถุท่ีมีความลึกนั้นจะเริ่มจากการวาดภาพที่ไม่มีการ
ฉายภาพที่แสดงมิติไปสู่การวาดภาพที่แสดงมิติแบบทัศนียภาพวิทยาที่สมบูรณ์ในที่สุดโดยจัดโต๊ะ ซ่ึง
เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมและจัดวางวัตถุไว้บนโต๊ะ ซึ่งวัตถุท่ีใช้ (task) จะเป็นสิ่งของที่จัดหาได้ง่ายและมี
ลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมคือ วิทยุ กล่อง และกล่องทรงกระบอก นํามาจัดเรียงบนโต๊ะและกําหนดจุด
มองในการวาด โดยหันหน้าเข้าหาโต๊ะทางด้านยาวและวาดภาพจากมุมมองที่ตนเองเห็น จาก
ผลการวิจัยของ Willats (1981) นั้น สามารถนําภาพวาดของเด็กจัดกลุ่มแบ่งประเภททามทฤษฎีของ
ระบบการวาดภาพของ Willats (1981) ที่แสดงถึงมิติสัมพันธ์ตามลําดับการวาดภาพโดยใช้เกณฑ์ใน
การพิจารณาจากมุมมององศาของขอบโต๊ะด้านข้างที่ทํามุมกับขอบโต๊ะด้านหน้า และการวาดทับซ้อน
กันของวัตถุภายในภาพ ซึ่งสามารถแบ่งขั้นพัฒนาการในการวาดภาพโต๊ะตามแบบอย่างได้ 6 ขั้น
ดังต่อไปนี้ 
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               ขั้นที่ 1 การวาดภาพที่ในลักษณะที่ถ่ายทอดแบบไม่เป็นระบบ (Noprojiection system)  
หมายถึง ภาพวาดที่มีลักษณะแยกเป็นส่วนๆ มีลักษณะของการวาดที่กระจัดกระจายอยู่ใน
แผ่นกระดาษโต๊ะถูกวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนวัตถุบนโต๊ะจะวาดอยู่เหนือโต๊ะไปทางด้านบน ไม่
เชื่อมโยงกันเป็นกลุ่ม ไม่สัมพันธ์กับตําแหน่งของวัตถุอ่ืนๆ ภายในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ขั้นที่ 2 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดจากมุมมองด้านข้าง หรือภาพวาดแบบมองจาก 
(Orthographic projiection) หมายถึง การวาดภาพที่มีการใช้เส้นในแนวดิ่งบนพ้ืนระนาบ โดยแสดง
เส้นขอบ โดยรอบของวัตถุในการวาดภาพโต๊ะมีการใช้เส้นฐานในการวาดภาพด้านบนของหน้าโต๊ะ 
หรือการใช้เส้นขนานที่ไม่แสดงความลึกของพ้ืนระนาบ ซึ่งอาจวาดเป็นเส้นเดียว หรือเส้นขนานแสดง
ขอบโต๊ะ แต่ภาพโต๊ะในขั้นนี้จะไม่มีการแสดงลักษณะด้านพ้ืนระนาบโต๊ะจะมีแสดงเฉพาะด้านข้างของ
ขอบโต๊ะเท่านั้น การวาดพ้ืนระนาบโต๊ะจะสูงขึ้นจากพ้ืนล่างของกระดาษในระยะที่เท่ากันมองเห็นเป็น
เส้นตรงภายในภาพแสดงความสัมพันธ์ของการวาดจากลําดับขั้น และลง (up and down) ทิศทาง
ของฉากเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของการวาดภาพจากบนลงล่าง (top to bottom) และซ้ายไป
ขวา (side to side) ในกลุ่มนี้ยังไม่มีความสัมพันธ์ของการวาดจากหน้าไปหลัง (front to back) 
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                ขั้นที่ 3 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดจากมุมมองด้านบน (ด้านแปลนหรือมุมตานก) 
(Vertical oblique projection) หมายถึง การวาดภาพที่มีการใช้เส้นขนานในแนวดิ่ง แสดงความลึก
ของวัตถุ แสดงให้เห็นพ้ืนระนาบโต๊ะทั้งหมด เป็นรูปสี่เหลี่ยมในแนวตั้งฉากกับขอบโต๊ะ และสามารถ
วาดภาพวัตถุที่วางอยู่บนโต๊ะได้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ การวาดวัตถุวางอยู่บนเส้นฐานของขอบโต๊ะ
ด้านล่าง การวาดวัตถุลอยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของหน้าโต๊ะ และการวาดวัตถุอยู่บนเส้นฐานขอบโต๊ะ
ด้านบน มีการแสดงมิติสัมพันธ์จากด้านหน้าไปด้านหลัง (front to back) และจากบนลงล่าง (top to 
bottom) และภาพมีลักษณะของหน้าโต๊ะที่ตั้งฉาก หรือทํามุมไม่เกิน 20 องศากับขอบโต๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ขั้นที่ 4 การวาดภาพในลักษณะที่ถ่ายทอดพ้ืนที่ระนาบเอียงขนานกับแนวนอน (Oblique 
projection) หมายถึง การวาดภาพที่มีการใช้เส้นขนานในแนวนอน ในการวาดภาพโต๊ะมีการวาด
แสดงให้เห็นมุมมองด้านบนลงล่าง (top to bottom) ซ้ายไปขวา (side to side) และจากด้านหน้า
ไปหลัง (front to back) และภาพมีลักษณะของหน้าโต๊ะทํามุมกับขอบโต๊ะทํามากกว่า 20 องศา หรือ
เส้นขอบโต๊ะทั้งสองข้างเบนบรรจบเข้าหากัน โดยทํามุมระหว่าง 0-20 องศา 
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               ขั้นที่ 5 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดทัศนียภาพอย่างง่าย (Naïve perpective) 
หมายถึง การวาดภาพที่การวาดภาพจากด้านบนของหน้าโต๊ะที่เบนเข้าหากันนั้นยังมีขนาดที่ไม่สม
สัดส่วนและยาวเกินไป และภาพลักษณะของเส้นขอบโต๊ะทั้งสองข้างเบนบรรจบเข้าหากัน โดยทํามุม
ระหว่าง 20-60 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ขั้นที่ 6 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดทัศนียวิทยาอย่างเป็นระบบ (Canonical 
perpective) หมายถึง การวาดภาพด้านบนของหน้าโต๊ะทั้งสองข้างเบนบรรจบเข้าหากันโดยทํามุม
มากกว่า 60 องศา 
 
                แบบทดสอบการวาดภาพ หัวข้อ กล่องทรงลูกบาศก์ ของ Willats (1977) ผู้วิจัยได้
นํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ภาพ 
ดังนี้  
                
 
 
 
 
 
                  ขั้นที่ 1 การวาดภาพในลักษณะที่ถ่ายทอดแบบไม่เป็นระบบ (No projection 
system) ลักษณะการวาดภาพที่แสดงลักษณะ 2 มิติ แสดงโครงสร้างพื้นฐานของรูปสี่เหลี่ยมที่มี
ลักษณะโครงสร้างอย่างง่าย เช่น สี่เหลี่ยม มองเพียงมุมเดียวด้านเดียว  
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                ขั้นที่ 2  การวาดภาพที่มีลักษณะแสดงออกถึงการถ่ายทอดจากมุมด้านข้าง หรือ
ภาพวาดแบบมองตรง ลักษณะการวาดยังไม่สามารถแสดงออกถึงระยะใกล้ไกล และมีลักษณะการ
วาดภาพวัตถุท่ีมีรูปทรงปิด มักวาดภาพที่มองเห็นทั้งสองด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  ขั้นที่ 3 การวาดภาพที่มีลักษณะแสดงออกจากมุมมองด้านบน หรือแปลนมุมตานก 
ลักษณะการวาดภาพมีการแสดงความสัมพันธ์ของระยะใกล้ไกล ที่ชัดเจนขึ้นโดยการใช้เส้นขนานใน
แนวนอน หรือการใช้มุมในการวาดภาพเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น และการวาดภาพจะแสดงเฉพาะด้าน
ของวัตถุที่มองเห็นจริงเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ขั้นที่ 4 การวาดภาพในลักษณะที่แสดงออกของพ้ืนระนาบเอียงในแนวนอน ลักษณะ
การวาดแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแสดงความสัมพันธ์ของระยะใกล้ – ไกล ที่ชัดเจนขึ้น มี
ลักษณะที่คล้ายทัศนียภาพวิทยามากขึ้น รวมทั้งยังแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของด้านบน ด้านล่าง 
และด้านซ้าย ด้านขวา  
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                ขั้นที่ 5 การวาดภาพที่มีลักษณะแสดงออกถึงการถ่ายทอดลักษณะทัศนียวิทยาอย่างง่าย 
ลักษณะการวาดแสดงออกในลักษณะใกล้เคียงทัศนียภาพวิทยาที่ถูกต้อง แต่ยังขาดการวาดภาพแบบ
ย่อระยะระดับสายตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                ขั้นที่ 6 การวาดภาพที่มีลักษณะการแสดงออกถึงทัศนียภาพวิทยาอย่างเป็นระบบ คือ 
การวาดภาพด้านบนของกล่องทรงลูกบาศก์ตามลักษณะแบบทัศนียภาพวิทยาได้อย่างถูกต้อง 
 
                จากแบบทดสอบการวาดภาพของ Willats (1977) ที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการวัดก่อนและ
หลังเรียน จะสามารถแสดงให้เห็นพัฒนาการทางด้านศิลปะของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 หรืออายุระหว่าง 9-12 ปี มีพัฒนาการทางด้านศิลปะเป็นไปตามช่วงวัยของนักเรียนหรือไม่ หรือเมื่อ
นักเรียนทํากิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้แล้ว คะแนนหลังเรียนจะสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนั้น จึงใช้แบบทดสอบนี้ในการวัดผลก่อนและหลังเรียน เพราะมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถนํามาปรับใช้ในการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้นได้ 
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ตารางท่ี 3 เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผลการวาดภาพ  (รูปโต๊ะ) 
 

 
 
 

ข้ันท่ี เกณฑ์การพิจารณา คะ 
แนน 

ความหมาย ตัวอย่างภาพผลงาน 

1 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดเกณฑ์ไม่เป็นระบบมีการวาดภาพ
กระจัดกระจายทั่วไปในภาพ (No projection system)  

 ภาพวาดที่มีลักษณะแยกเป็นส่วนๆ มีลักษณะของการ
วาดที่กระจัดกระจายในแผ่นกระดาษโต๊ะถูกวาดเป็นรูป
สี่เหลี่ยม  
 

0 ไม่ผ่านเกณฑ์  

2 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดจากมุมมองด้านข้าง หรือภาพวาดแบบ
มองตรง ไม่แสดงถึงความลึก (Orthographic projection)  

 การวาดภาพที่มีการใช้เส้นในแนวดิ่งบนพื้นระนาบ โดย
แสดงเส้นขอบ โดยรอบของวัตถุในการวาดภาพโต๊ะมีการ
ใช้เส้นฐานในการวาดภาพด้านบนของหน้าโต๊ะหรือการใช้
เส้นขนานที่ไม่แสดงความลึกของพื้นระนาบ  

 วาดเป็นเส้นเดียวหรือเส้นขนานแสดงขอบโต๊ะ แต่ภาพ
โต๊ะในข้ันนี้จะไม่มีการแสดงลักษณะด้านพื้นระนาบโต๊ะจะ
มีแสดงเฉพาะด้านข้างของโต๊ะเท่านั้น 

1 อยู่ในเกณฑ์ที่
ต้องปรับปรุง

มาก 

 

3 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดจากมุมมองด้านบน (ด้านแปลนหรือ
มุมตานก) (Vertical oblique projection)  

 การวาดภาพที่มีการใช้เส้นในแนวดิ่ง แสดงความลึกของ
วัตถุ แสดงให้เห็นพื้นระนาบโต๊ะทั้งหมดเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ในแนวต้ังฉากกับขอบโต๊ะ และสามารถวาดภาพวัตถุที่
วางอยู่บนโต๊ะได้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ การวาดวัตถุอยู่
บนเส้นฐานของขอบโต๊ะด้านล่าง 

  การวาดวัตถุลอยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของหน้าโต๊ะและ
การวาดวัตถุอยู่บนเส้นฐานขอบโต๊ะด้านบน  

 

2 อยู่ในระดับ
ปรับปรุง 

 

4 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดพื้นระนาบเอียงหรือขนานกับแนวนอน 
(Oblique projection)  

 การวาดภาพที่มีการใช้เส้นขนานในแนวนอน ในการวาด
ภาพโต๊ะมีการวาดแสดงให้เห็นมุมมองด้านบนลงล่าง 
ซ้ายไปขวา และจากด้านหน้าไปหลัง และภาพที่มี
ลักษณะของหน้าโต๊ะทํามุมกับขอบโต๊ะทํามากกว่าหรือ
เส้นขอบโต๊ะทั้งสองข้างเบนบรรจบเข้าหากัน 

3 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

 

5 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดทัศนียภาพวิทยาอย่างง่าย 
 (Naïve perspective)  

 การวาดภาพที่การวาดภาพด้านบนของหน้าโต๊ะที่เบนเข้า
หากันนั้นยังมีขนาดที่ไม่สมสัดส่วนและยาวเกินไป  

 ภาพมีลักษณะของเส้นขอบโต๊ะทั้งสองข้างเบนบรรจบ
เข้าหากัน  

4 อยู่ในระดับดี  

6 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดแบบทัศนียภาพวิทยที่สมบูรณ์ 
(Canonical perspective)  

 การวาดภาพด้านบนของหน้าโต๊ะตามลักษณะแบบ
ทัศนียภาพวิทยาได้อย่างถูกต้อง  

 มีลักษณะของเส้นขอบโต๊ะทั้งสองข้างเบนบรรจบเข้าหา
กัน 

5 อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
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ตารางท่ี 4 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการวาดภาพ (กล่องทรงลูกบาศก์) 
 

 
 

ขั้นท่ี เกณฑ์การพิจารณา คะ 
แนน 

ความ 
หมาย 

ตัวอย่างภาพผลงาน 

1 การวาดภาพทีม่ีลักษณะถ่ายทอดเกณฑ์ไม่เป็นระบบมีการ
วาดภาพกระจัดกระจายทัว่ไปในภาพ (No projection 
system)  

 ลักษณะของการวาดทีแ่สดงลกัษณะของภาพ 2 
มิติ แสดงโครงสร้างพื้นฐานของรูปสี่เหลี่ยมที่มี
โครงสร้างอย่างง่าย เชน่ สี่เหลี่ยม, เส้นต่างๆ 
แสดงมุมมองเพียงด้านเดียว และไม่แสดงออกถงึ
ความสัมพนัธ์ของขนาดและตําแหน่งในการวาง
วัตถ ุ

0 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 

2 การวาดภาพทีม่ีลักษณะถ่ายทอดจากมมุมองด้านข้าง หรือ
ภาพวาดแบบมองตรง ไมแ่สดงถึงความลกึ (Orthographic 
projection)  

 ลักษณะการวาดยังไม่แสดงระยะใกล้ไกล และมี
ลักษณะการวาดภาพวัตถุที่มรีูปทรงปิดและมัก
วาดภาพที่มองเห็นทั้งสองด้าน 

1 อยู่ในเกณฑ์
ที่ต้อง

ปรับปรุง
มาก 

 

3 การวาดภาพทีม่ีลักษณะถ่ายทอดจากมมุมองด้านบน (ด้าน
แปลนหรอืมุมตานก) (Vertical oblique projection)  

 ลักษณะการวาดมกีารแสดงความสัมพันธ์ของ
ระยะใกล้ไกล ที่ชดัเจนขึน้ โดยการใช้เสน้ขนาน
ในแนวนอน (Oblique lines) หรือการใช้มมุใน
การวาดภาพเข้ามาเกี่ยวขอ้งมากขึน้  

 วาดภาพแสดงเฉพาะด้านของวตัถุทีม่องเห็นจริง
เท่านั้น 

2 อยู่ในระดับ
ปรับปรุง 

 

4 การวาดภาพทีม่ีลักษณะถ่ายทอดพื้นระนาบเอียงหรือขนาน
กับแนวนอน (Oblique projection)  

 ลักษณะการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
แสดงความสมัพันธ์ของระยะใกล-้ไกล ที่ชัดเจน
ขึ้น  

 มีลักษณะที่คล้ายทัศนียภาพวิทยามากขึน้ 
รวมทั้งสามารถแสดงความสมัพันธ์ของด้านบน-
ล่าง และซ้าย-ขวาได้อย่างถูกต้อง 

3 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

 

5 การวาดภาพทีม่ีลักษณะถ่ายทอดทัศนียภาพวิทยาอย่างง่าย 
 (Naïve perspective) ลักษณะการวาด

แสดงออกในลักษณะใกลเ้คียงทัศนียภาพวทิยา
ที่ถกูต้อง แต่ยังขาดการวาดภาพแบบย่นระยะ
สายตา 

 

4 อยู่ในระดับ
ด ี

 

6 การวาดภาพทีม่ีลักษณะถ่ายทอดแบบทัศนยีภาพวิทยที่
สมบูรณ์ (Canonical perspective)  

 การวาดภาพด้านหน้าของกลอ่งมีลกัษณะแบบ
ทัศนียภาพได้อย่างถกูต้อง 

 

5 อยู่ในระดับ
ดีมาก 
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ซึ่งจะมเีกณฑ์การประเมินผลการวาดภาพ เป็นเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย 
5 ระดับดีมาก 
4 ระดับดี 
3 ระดับปานกลาง 
2 ระดับท่ีควรปรับปรุง 
1 ระดับท่ีต้องปรับปรุงมาก 
0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
              เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบการวาดภาพที่แสดงถึงลักษณะ 3 มิติ แล้วผู้วิจัยนํามา
ประเมินวิเคราะห์ตามเกณฑ์การให้คะแนน  โดยคะแนนที่ได้นํามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อดูว่านักเรียนคะแนน
อยู่ในระดับใดบ้าง เพ่ือนํามาวิเคราะห์นําเสนอข้อมูล ดังตารางการให้คะแนนดังกล่าวข้างต้น 
               ตัวอย่างแบบทดสอบการวาดภาพที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการทดสอบการวาดภาพ ก่อนและ
หลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังรายระเอียดต่อไปนี้   
 

              แบบทดสอบ เรื่องการวาดภาพ 3 มิติ จากโต๊ะและลูกบาศก์ เป็นแบบทดสอบที่
กําหนดให้เด็กวาดภาพลงในกระดาษ  พร้อมอุปกรณ์การวาดภาพที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ให้ โดยกําหนด
คําสั่งในการวาดภาพมี 2 หัวข้อในเวลา 1 คาบเรียน มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อที่ 1 การวาดภาพ “โต๊ะ” ระยะเวลา 30 นาท ี
ค าชี้แจง การวาดภาพหัวข้อ “โต๊ะ” โดยการจัดโต๊ะเหลี่ยมขนาด 112X56 ซม. และจัดวางวัตถุบน
โต๊ะ ซึ่งวัตถุท่ีใช้ (tast) จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมสัน เช่น วิทยุ กล่อง โดยใช้ตามทฤษฎีของ Willats 
(1977) และกําหนดระยะห่างระหว่างตาของผู้วาดกับขอบโต๊ะ พร้อมทั้งกําหนดจุดมองในการวาด
ภาพ โดยหันหน้าเข้าหาโต๊ะทางด้านยาว และวาดภาพจากมุมมองที่ตนเห็น 
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หัวข้อที่ 2 การวาดภาพ “กล่องทรงลูกบาศก์” ระยะเวลา 20 นาท ี
ค าชี้แจง  การวาดภาพหัวข้อ “กล่องทรงลูกบาศก์” โดยผู้วจิัยนํากล่องทรงลูกบาศก์ขนาดกว้าง, 
ความยาว, ความสูง, 5X5X5 นิ้ว โดยจัดกล่องทรงลูกบาศก์ให้พอเหมาะกับจํานวนผู้วาด ที่จะสามารถ
มองเห็นได้และกําหนดมุมมองให้เด็ก ซึ่งจะมองเห็นกล่องทรงลูกบาศก์ ในลักษณะ 3 มิติได้ 2 แบบ 
โดยให้เด็กเลือกแบบใดแบบหนึ่ง แล้ววาดภาพตามมุมมองที่ตนเห็น 
 
 
 
 
 
                  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นําแบบทดสอบของ Willats (1977) เพ่ือนํามาใช้ในการทดสอบก่อน
และหลังการเรียน เพ่ือวัดผลจากการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์กับกลุ่มทดลอง ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งแบบวัดความสามารถด้านการวาดภาพเพ่ือแสดงมิติสัมพันธ์แบบ
ทัศนียภาพวิทยาที่สมบูรณ์นั้น มีความสอดคล้องกับแบบวัดของ Clark (1993) ที่ได้ศึกษาการวาดภาพ
ของเด็กเช่นกันที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสามารถทางด้านการวาดภาพ การแสดงออกใน
ลักษณะ 3 มิติ (Perspective) ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) รปูทรงและขนาด (shape & size) 
รายละเอียดที่น่าสนใจ (recognize details) ของเด็กที่เป็นไปตามช่วงอายุวัยทางด้านพัฒนาการ
ศิลปะ ซึ่งแบบทดสอบเกณฑ์การวัดของทั้งสองคนมีความคล้ายคลึงกันสามารถนํามาปรับใช้ใน
งานวิจัยได้เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะต้องพัฒนาให้เป็นไปตามศักยภาพได้ดังนี้ 
                แบบทดสอบความสามารถด้านการวาดภาพของ (Clark’s Drawing Abilities Tests) 
Clark (1993) อธิบายถึง แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาระดับความสามารถด้านการวาดภาพของเด็กว่า มี
งานวิจัยชิ้นที่ผ่านมาที่มุ่งประเด็นไปท่ีการวาดภาพของเด็ก เพราะภาพที่เด็กสามารถวาดนําไปสู่ขั้น
พัฒนาการ จินตนาการ ความคิด และทักษะความรู้ความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับศิลปะ สุนทรียภาพ 
และผลสะท้อนของการมองที่เด็กมีต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว นอกจากนี้ประเด็นที่ครูศิลปะส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญคือ การเรียนรู้ที่เด็กได้รับจากการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา ว่าเป็นไปตามพัฒนาการ 
หรือวัตถุประสงค์ท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ เพ่ือที่ครูจะได้ช่วยเหลือแนะนําที่เหมาะสมได้ การทดสอบ
ความสามารถด้านการวาดภาพก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งมีนักศิลปศึกษาหลายคนได้สร้าง
แบบทดสอบเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับพัฒนาการ และทักษะความสามารถทางศิลปะของ
เด็ก 
                แบบทดสอบ CDAT เกิดจากรากฐานที่ประกอบด้วยเรื่องราวในการวาดภาพ มาตรวัด
คะแนนที่มีหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ของคะแนน ซึ่งได้ถูกทดลองซ้ําแล้ว และแบบทดสอบนี้ถูก
ออกแบบมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย และสามารถใช้ในการบ่งชี้
หรือชี้แจงคุณลักษณะของนักเรียนแต่ละคน และคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามโครงสร้าง 
เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้และได้รับการฝึกฝนทักษะการวาดภาพได้อย่างอิสระและไม่จํากัด
เทคนิคในการเรียนการสอน  
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                แบบทดสอบ CDAT ประกอบไปด้วยกิจกรรมการวาดภาพ 4 หัวข้อ ดังนี้  
                1) การวาดภาพบ้าน เพ่ือให้นักเรียนแสดงทักษะทางด้านทัศนียวิทยา พื้นผิว ความ
แตกต่าง และรูปทรงของขนาดที่มีความสําคัญ 
                2) การวาดภาพคนกําลังวิ่งด้วยความเร็ว เพื่อต้องการเห็นการร่างภาพร่างกายของมนุษย์
ในท่าทางการเคลื่อนไหว  
                3) การวาดภาพกลุ่มในสนามเด็กเล่น เพ่ือต้องการพิจารณากลัวการวาด และ
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ว่าง และการจัดลําดับสัดส่วนรูปร่างของกลุ่มคนในภาพ 
                4) การวาดภาพแฟนตาชี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนวาดภาพโดยใช้จินตนาการและแนว
ทางการวาดที่พวกนักเรียนชอบ  
                แบบทดสอบ CDAT ประกอบด้วย 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมท้ังหมดนี้ได้มีการประยุกต์
และปรับปรุงมาจากกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในงานวิจัย และในงานวิจัยนี้ก็จะเลือกกิจกรรม 
1 กิจกรรมเพ่ือมาใช้ในการสร้างแบบทดสอบการวาดภาพ ลักษณะ 3 มิต ิโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสิ่งที่ต้องการพิจารณาเป็นพิเศษ คือ การแสดงภาพ 3 มิติ 
(Perspective) ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) รูปทรงและขนาด (shape & size) รายละเอียดที่น่าสนใจ 
(recognize details) ดังนี้ 
                ระดับความสามารถที่แบ่งได้จากการใช้แบบทดสอบ CDAT มีการแบ่งระดับ
ความสามารถทางศิลปะจากการใช้แบบทดสอบ CDAT ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

       1      หมายถึง  ระดับที่ต้องการปรับปรุงมาก 
       2      หมายถึง  ระดับที่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย 
       3      หมายถึง  ระดับพอใช้ 
       4      หมายถึง  ระดับดี 
       5      หมายถึง  ระดับดีมาก 

                จากเกณฑ์ประเมินค่าการให้คะแนนเกี่ยวกับการวาดภาพสามารถนํามาแสดงหมวดการ
ให้คะแนนโดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
                    1. คุณสมบัติด้านประสาทสัมผัส (Sensory Properties) 
                    2. คุณสมบัติที่เป็นแบบแผน (Formal Properties) 
                    3. คุณสมบัติด้านการแสดงออก (Expressisive Properties) 
                    4. คุณสมบัติด้านเทคนิค (Properties Techinical) 
                    5. คุณสมบัติด้านการตั้งชื่อเรื่อง  
                สามารถแสดงลักษณะออกตามระดับความสามารถด้านการวาดภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน CDAT ได้ดังนี้  
                    1) ระดับความสามารถด้านการวาดภาพที่ต้องปรับปรุงมาก ได้แก่ การแสดงออกตาม
คุณลักษณะที่กําหนดตามเกณฑ์มาตรฐานได้น้อยมากหรือไม่ปรากฏทักษะในด้านนั้นเลยและไม่
สามารถแสดงทักษะในคุณสมบัติด้านนั้นได้อย่างเหมาะสม 
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                    2) ระดับความสามารถด้านการวาดภาพที่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย ได้แก่ การแสดงออก
ตามคุณลักษณะที่กําหนดตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดได้น้อย หรือแค่บางส่วนเท่านั้น แต่ยังไม่แสดง
ทักษะในคุณสมบัติด้านนั้นได้อย่างเหมาะสม 
                    3) ระดับความสามารถด้านการวาดภาพพอใช้ ได้แก่ การแสดงออกตามคุณลักษณะ
ที่กําหนดตามเกณฑ์มาตรฐานได้ปานกลาง มีการแสดงออกถึงรูปแบบการวาดภาพที่มีความแตกต่าง
หรือหลากหลายพอสมควร 
                    4) ระดับความสามารถด้านการวาดภาพดี ได้แก่ การแสดงออกตามคุณลักษณะที่
กําหนดตามเกณฑ์มาตรฐานได้มาก มีการแสดงออกในคุณสมบัติด้านนั้นๆ  
                   5) ระดับความสามารถด้านการวาดภาพดีมาก ได้แก่ การแสดงออกตามคุณลักษณะที่
กําหนดตามเกณฑ์มาตรฐานได้มากที่สุด มีการแสดงออกในคุณสมบัติด้านนั้นๆ อย่างมีลักษณะ
เฉพาะตัว แสดงถึงความคิดริเริ่ม  
                         ดังนั้น Willats (1977) และ Clark (1993) มีความสอดคล้องกัน สารมารถนํามาใช้ใน
การจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ได้ เช่น ในขั้นของการประเมินผลงานของเด็กที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัส 
ซึ่งสามารถสังเกตหรือเห็เป็นผลงานที่เด็กแสดงออกมาได้ และนอกจากนี้ Willats (1977) ยังอธิบาย
ถึงการศึกษาความสามารถของการแสดงออกในการวาดภาพเหมือนจริง หรือการวาดภาพอย่างมี
ทัศนียภาพวิทยาของเด็ก (prepective) และได้เผยแพร่เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวาดภาพวัตถุ 3 มิติ 
ที่มีมุมมองลักษณะของทัศนียภาพวิทยา เกี่ยวกับการวาดภาพวัตถุ 3 มิติลงบนพื้นระนาบ เพราะภาพ
ที่เด็กสามารถวาดนําไปสู่ขั้นพัฒนาการ จินตนาการ ความคิด และทักษะความรู้ความเข้าใจของเด็ก
เกี่ยวกับศิลปะ สุนทรียภาพ และผลสะท้อนของการมองที่เด็กมีต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวด้วย 
 
6. กิจกรรมมิติสัมพันธ์   

               ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์เป็นความสามารถพ้ืนฐานทางสติปัญญาของมนุษย์ ตาม
ทฤษฎีของ Thurstone (1958) ทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 
เขาได้นําเสนอทฤษฎีองค์ประกอบทางด้านมิติสัมพันธ์ ความสามารถในด้านนี้จะส่งผลให้คนเข้าใจถึง
การสร้างมโนภาพ ทําให้เกิดมโนภาพ และทําให้เกิดจินตนาการเก่ียวกับส่วนประกอบต่างๆ เมื่อแยก
สิ่งของออกจากกัน และเมื่อมองเห็นโครงสร้างเหล่านั้นมาประกอบเข้าด้วยกัน ความสามารถนี้จะ
ส่งผลให้มีความเข้าใจในเรื่องมิติต่าง ๆ ได้แก่ ขนาด รูปร่าง รูปทรง ความสูงต่ํา ใกล้ ไกล พื้นที่ว่าง 
ปริมาตร ซึ่งมีคุณค่ามากต่อวิชาเรขาคณิต เลขคณิต วาดเขียน นักแผนที่ วิศวกร นักวางผังเมือง นัก
ออกแบบ นักเขียนแบบ จิตรกร เป็นต้น 
               กิจกรรมมิติสัมพันธ์คือ กิจกรรมทางด้านศิลปะที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการวาด
ภาพของนักเรียนให้มีมิติที่ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นในการวาดอย่างมั่นใจให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้พัฒนาเป็นไปตามช่วงอายุของพัฒนาการ โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
หรือนิยามเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะ หรือกิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้ไว้ ดังนี้  
                Peterson (1958) กล่าวว่าเด็กทุกคนต้องการที่แสดงออกทางด้านความคิดและ
ความรู้สึกต่างๆ ศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งในการแสดงออกของเด็ก ซึ่งต้องการโอกาสที่จะได้แสดงออก 
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อีกท้ังยังสามารถถ่ายทอด ความรู้และความเข้า รวมทั้งบุคลิกภาพและความเป็นอิสระของเด็กออกมา
ได้แสดงออกมาได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอด มาจากประสบการณ์และจินตนาการของเด็กแต่ละคนนั่นเอง  
               Good (1973) ได้ให้ความหมายว่าเป็นกิจกรรมที่มีความมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์การตัดสินใจ และการมีทักษะเพ่ือสร้างเป็นผลงาน  
               วิรุณ ตั้งเจริญ (2535) กล่าวไว้ว่า เป็นศิลปะท่ีเด็กแสดงออกตามสภาพความสนใจ การ
รับรู้และความพร้อมของเด็กแต่ละคนโดยที่การแสดงออกนั้นจะแสดงออกด้วยอาการอย่างใดอย่าง
หนึ่งฝุายวัสดุที่เหมาะสม และปรากฏเป็นผลงานศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยประสาทตา หรือท่ีเรียกว่า 
ทัศนศิลป์ ( Visual Art) เช่น ภาพเขียน รูปปั้น แกะสลัก ภาพพิมพ์กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นต้น ซึ่งใน
หลักสูตรจะเรียกว่าศิลปศึกษา ( Art Education) และทัศนศิลป์ในที่นี้คือ ศิลปะสองมิติคือ งานศิลปะ
บนพืน้ราบที่สามารถวัดความกว้างและความยาว ได้เช่น ภาพวาด ภาพเขียน ภาพพิมพ์ภาพกระดาษ
ปะติด ส่วนศิลปะสามมิติคือ ศิลปะท่ีปรากฏรูปทรงให้ สามารถลูบคลํา หรือวัดได้ทั้งความกว้าง ความ
ยาว และความหนา เช่นรูป ปั้น รูปแกะสลัก รูปโครงสร้าง  
                มานพ ถนอนศรี (2538) กลา่วว่า ศิลปะเป็นผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของมนุษย์
ที่ถ่ายทอด ออกมาโดยผ่านสื่อ เทคนิควิธีการต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบและผลงานที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นศิลปะนั้นต้องมี คุณค่ากว่าจิตใจ หรือ ก่อให้เกิดการสะเทือนอารมณ์ 
                กรมวิชาการ (2545) กล่าวว่า ลักษณะธรรมชาติของศิลปะเป็นการเรียนรู้เทคนิควิธีการ
ทํางาน ตลอดจน การเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ ทําให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพ และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สากล จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
เด็กได้แสดงออก ทางด้านความคิดและความรู้สึกตามความสนใจ การรับรู้และความพร้อมของเด็กแต่
ละคน โดยถ่ายทอดออกมาทาง กิจกรรมศิลปะ 
                ดังนั้น ความหมายของกิจกรรมมิติสัมพันธ์ก็คือ กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการแสดงออก
ตามความสนใจ การรับรู้และความพร้อมของเด็กแต่ละคน ซึ่งเป็นไปตามพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก
เอง กิจกรรมมิติสัมพันธ์จะเน้นการปฏิบัติ การสัมผัสกับวัตถุ หรือการตัดตอน ที่จะต้องเชื่อมโยงเข้า
กับพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ลักษณะของงานจะเน้นการเชื่อมโยงความคิดที่เป็น
มิติ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะ 3 มิติลงบนพื้นระนาบหรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ของผลงานนั้นๆ 
 

                6.1 ความส าคัญของกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 

               กิจกรรมมิติสัมพันธ์นั้น คือกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะออกมา
ในรูปแบบของมิติ เช่น  การปั้น งานกระดาษ 3 มิติ หรืองานประดิษฐ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีความสําคัญ
ในการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กตามวัยการเรียนรู้แล้ว ยังต้องมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เห็นความสําคัญเพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป มีนักการศึกษา
หลายคนได้ให้นิยามความสําคัญของกิจกรรมมิติสัมพันธ์ไว้ ดังต่อไปนี่ 
                วิรุณ ตั้งเจริญ (2535)กล่าวว่า  ศิลปะ 2 มิติ มีลักษณะเป็นงานศิลปะบนพ้ืนที่ราบที่
สามารถวัดความกว้างและยาวได้ เช่น ภาพวาด ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพกระดาษปะติด ฯลฯ ส่วน
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ศิลปะ 3 มิติคือ ศิลปะที่ปรากฏรูปทรงให้สามารถลูบคลําหรือวัดได้ทั้งความกว้าง ยาว และหนา เช่น 
รูปแกะสลัก รูปโครงสร้าง ฯลฯ การจัดกิจกรรมศิลปะให้เด็กฝึกปฏิบัติ ไม่ใช่การฝึกฝนทางการช่างที่
จะเน้นเปูาหมายทางทักษะให้เด็กมีสภาพเป็นช่างฝีมือ เพ่ือจะนําผลงานศิลปะไปใช้ในชีวิตประจําวัน
โดยตรง แต่การจัดกิจกรรมศิลปะ เป็นวิถีทางที่จะสะท้อนผลไปสู่การพัฒนาลักษณะนิสัย เพื่อเป็นพลัง
ในการเรียนรู้และการดํารงชีวิตในสังคม โดยเน้นลักษณะนิสัยที่ทําเป็นแก้ปัญหาเป็นและคิดเป็น                  
                เมื่อศิลปะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งในการแสดงออก และมีคุณค่าไปสู่การพัฒนาการใน
ทุกด้าน การแสดงออกทางศิลปะในวัยเด็กจึงเป็นการแสดงออกท่ีควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ การขัดขวางหรือขาดการสนับสนุนพฤติกรรมทางด้านนี้ จึงเท่ากับเป็นการขัดขวาง
พัฒนาการตามธรรมชาติด้วยนั่นเอง การยับยั้งการแสดงออกทางศิลปะจะมีค่าไม่ต่างไปจากการยับยั้ง
การแสดงออกทางการเล่นของเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญา ร่างกาย 
อารมณ์ และสังคมเด็กด้วย เมื่อเด็กสร้างงานศิลปะสักหนึ่งชิ้น เขาจะเริ่มสํารวจตรวจสอบสิ่งต่างๆ 
รอบตัว รู้จักตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความพึงพอใจของเขาเอง และคิดสร้างสรรค์ผลงานออกมา
เป็นภาพหรืองานตามความนึกคิดหรือจินตนาการ สร้างเป็นผลงานแทนสิ่งแวดล้อมและความต้องการ
ส่วนตัว ขณะที่ทํางานอยู่นั้น เด็กจะมีความสุขกับการที่ได้สร้างจินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปร่างรูปทรง
ขึ้นมา มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับโลกส่วนตัวที่ชื่นชอบและได้ลงมือลงแรงกับงานที่ทํา พร้อมทั้ง
พัฒนาการทางสายาที่สัมพันธ์กับมือ ความคิด อารมณ์ และสติปัญญาของเด็กไปพร้อมกัน 
                 กิจกรรมศิลปะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 นั้นที่สําคัญจะต้องมีการเชื่อมโยง
ความคิดไปสู่ประสบการณ์จริง สภาพแวดล้อม  นับเป็นผลพลอยได้จากการฝึกกิจกรรมทางศิลปะของ
เด็ก ซึ่งการโยงความคิดจะเป็นไปได้ทั้งสองแง่คือ การที่เด็กเชื่อมโยงความคิดของเขาเองในลักษณะ
ของการรับรู้ การคิด การแสดงออก และการชื่นชมผลงานซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เด็กได้ใช้ความคิด
เชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยตรง อีกแง่หนึ่งการโยงความคิดจะ
เกิดจากการเสนอแนะ การพูดคุย การจัดการเรียนการสอน ทั้งจากครูผู้สอน เพ่ือนนักเรียน และตัว
เด็กเอง กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือที่มีผลต่อทักษะการวาดภาพให้มีมิติ เหมือนจริง จึงควรเป็นกิจกรรมที่
หลากหลาย เน้นการเชื่อมโยงความคิด ประสบการณ์กับมิติของเด็ก (เลิศ อานันทนะ, 2535) 
                มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์ (2546)กล่าวว่า  การเรียนการสอนศิลปะสําหรับเด็ก จําเป็น
จะต้องประกอบขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่างท่ีจะร่วมกันสร้างเสริมให้เกิดคุณค่าต่างๆ ขึ้น ปัจจัยแรกคือ
ความพร้อมในตัวผู้เรียน ซึ่งความพร้อมในท่ีนี้อาจจะรวมถึงความพร้อมทางวุฒิภาวะ ความพร้อม
ทางด้านประสบการณ์ และความพร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมต่างๆ นี้ จะช่วยเกื้อหนุนให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนการสอนศิลปะต้องพิจารณาถึง 1.กิจกรรม
ศิลปะ (Art activities) 2.สื่อการสอน (Instructional Media) 3.กระบวนการสอน (Teaching 
Process)  
                 ดังนั้น กิจกรรมสื่อการสอนและกระบวนการสอนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ จึงต้องมี
ความหลากหลาย เน้นการใช้ประสาทสัมผัส ประสบการณ์ การสังเกต เพราะกิจกรรมเหล่านี้มีผลต่อ
ทักษะการวาดภาพ กิจกรรมศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6  เช่น 1.การวาดภาพระบายสี  
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2.การปั้นและแกะสลัก 3.การพิมพ์ 4.การจัดการออกแบบและสร้างสรรค์จากวัสดุต่างๆ 5.งานสาน 
ถักทอ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ควรที่น่าสนใจและสามารถปรับเปลียนให้เป็นกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนักเรียนได้ 
  
                  6.2 ประเภทของกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 

                 กิจกรรมศิลปะที่ช่วยส่งเสริมทักษะวาดภาพที่เน้นให้เด็กมีมิติสัมพันธ์ที่ดีในการมอง
ภาพที่มีลักษณะจาก 2 มิติ ไปสู่ 3 มิต ิดังข้อมูลต่อไปนี้ 
                   Piaget and Inhelder (1967)กล่าวว่า มิติสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กสร้างสรรค์
ผลงานให้มีลักษณะลอยตัว นูนหรือเว้าลงไปในพ้ืน โดยใช้วัสดุและกลวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ 
ซึ่งกลวิธีดังกล่าวจะทําให้เด็กทํากิจกรรมประเภทนี้ได้นั้นจะต้องไม่มีข้ันตอนหรือวิธีการที่ยุ่งยากมาก
ซับซ้อนมากนัก เพราะการทํากิจกรรมต้องใช้ความคิดเชื่อมโยงกับมิติสัมพันธ์ ถ่ายทอดออกมาเป็น
งานลักษณะสามมิติ ดังนี้  
                6.2.1 การปั้น  

                  งานปั้นเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์แขนงหนึ่ง ที่ส่งผลต่อพัฒนาการในทุกด้านได้ดีไม่ต่าง
จากกิจกรรมสร้างสรรค์แขนงอ่ืนๆ กิจกรรมการปั้นจัดเป็นกิจกรรมที่ผูกพันกับชีวิตของเด็กๆ มาทุกยุค 
แท้จริงแล้วงานปั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล และขณะนั้นเองเด็กก็จะได้พัฒนากล้ามเนื้อมือทั้งฝุามือ 
แล้วทั้งห้า เรียนรู้ธรรมชาติของดิน เรียนรู้เกี่ยวกับ 3 มิติคือ ความกว้าง ยาว และหนา ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์โดยไม่จํากัดรูปแบบ สามารถรองรับอารมณ์ของเด็กท่ีแปรเปลี่ยนรวดเร็ว และมี
สมาธิในระยะช่วงสั้นๆ ได้  
                 เลิศ อานันทนะ (2535) กล่าวว่า ดินหรือดินน้ํามัน จึงเป็นสื่อการสอนที่ส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยไม่จํากัดรูปแบบ สามารถรองรับอารมณ์ของเด็กที่
แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและการมีสมาธิในช่วงเวลาสั้นๆ จะได้มีความยืดหยุ่น สามารถท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ง่ายและมีความปลอดภัยต่อตัวเด็กเอง 
                 ประเทิน มหาขันธ์ (2531) กล่าวว่า สําหรับกิจกรรมการปั้นของเด็กในระยะแรกเป็น
การปั้นอย่างไม่มีความหมาย แต่เมื่อเด็กมีประสบการณ์ปั้นมากขั้น เด็กก็จะสามารถให้ชื่อ ตั้งชื่อ ในสิ่ง
ที่ตนปั้นขึ้นได้ เช่น ปั้นหมา ปั้นแมว ปั้นคน เป็นต้น จากนั้นความสามารถในการปั้นของเด็กก็จะเกิด
การพัฒนาไปตามลําดับ   
                 ประเสริฐ ศรีรัตนา (2529) กล่าวว่า กิจกรรมการปั้นนั้น เป็นวิธีการพ้ืนฐานในลักษณะ
เพ่ิมเข้า เอาออก ซึ่งผู้ปั้นนั้นจะต้องมีการกําหนดรูปแบบสําเร็จรูปอยู่ในความรู้สึกแล้ว จากนั้นก็ค่อยๆ 
นําวัสดุมาขึ้นรูปแบบการถ่ายทอดออกมาตามแบบสําเร็จที่กําหนดขึ้นมาในความรู้สึกของเด็ก และ
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการปั้นในคู่มือการสอนศิลปศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไว้ว่า การจัด
กิจกรรมการปั้นนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้เด็กมีประสบการณ์ในการใช้ดินซึ่งเป็นวัสดุสําคัญของการ
สร้างสรรค์ศิลปะ รูปร่างรูปทรงต่างๆ จากดิน รวมทั้งการตกแต่งพ้ืนผิวให้สวยงามมีความรู้ในวัสดุและ
เครื่องมือที่ใช้ เข้าใจในความงามของงานที่ทํา รู้จักการใช้วัสดุอื่นๆ นอกจากดินในการสร้างงาน เข้าใจ
เกีย่วกับโครงสร้างและการรับน้ําหนักของรูปทรงที่ทรงตัวอยู่ได้   
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                 ซึ่งแนวทางในการจัดกิจกรรมข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการปั้น และการ
ส่งเสริมให้เด็กทํากิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อย่อย สําหรับขั้นตอนในการสอนปั้นนั้น และ
วัสดุที่เหมาะสมในการปั้น ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน ซึ่งโดยทั่วไปวัสดุที่
สามารถตอบสนองการปั้นได้ดีนั้นสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ ดินน้ํามัน ดินเหนียว 
แปูง ลักษณะการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรจะมีการสอนให้เด็กได้เรียนรู้การปั้น ขยํา ทุบ คลึง ด้วย 
แนวทางในการจัดกิจกรรมการปั้น และการสอนให้เด็กทํากิจกรรมประเภทการปั้นตามลักษณะนี้จะ
เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกว่า ตนเองรู้สึกนึกคิดอย่างไร แสดงให้เห็นถึงความคิด การรับรู้ 
และความเข้าใจในเรื่องราวการมองเห็นที่เด็กมีการประยุกต์ใช้และแสดงออกมาให้แตกต่างกัน ตาม
ลักษณะของสื่อที่ใช้ 
 
               6.2.2 งานกระดาษ 3 มิติ  

               ลักษณะงานประติมากรรมที่ทําด้วยกระดาษ จะมีลักษณะเป็นงานลอยตัว มองเห็นได้ทุก
ด้าน สามารถยกไปตั้งไว้ในที่ต่างๆ ได้ มีการสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจได้ง่ายที่สุด ดู
เหมือนประติมากรรม sculpture ที่ใช้ประเภทดินปั้นหรือวัสดุอื่นๆ โดยความหมายแล้ว 
ประติมากรรมคือ กระบวนการเพิ่ม ลด สกัด ตัดทอนวัสดุให้เกิดความงดงามตามความคิดและ
จินตนาการ ซึ่งก็คือความคิดสร้างสรรค์  ดังนั้น เมื่อใดที่มีการนําเอาวัสดุอะไรก็ได้มารวมกันให้มากข้ึน 
หรือสกัดตัดทอนและลดลงจนเกิดความงาม เราถือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทั้งสิ้น  
สอดคล้องกับมานพ ถนอมศรี และคณะ (2532) กล่าวว่า ซึ่งงานเช่นนี้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย
ของเด็กในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเพ่ิมรายละเอียด และ
ขั้นตอนที่ซับซ้อนมากข้ึน ก็สามารถนําไปใช้กับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เช่นกัน งานกระดาษ 3 มิติ
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้  
                  งานกระดาษนูนต่ํา คือ งานกระดาษท่ีทําข้ึน โดยมีความหนาเพียงเล็กน้อยหรือจน
เกือบไม่มีความหนาเลย เช่น งานประเภทกรีด ดุน แต่มิได้หมายถึงงานประเภทปะติตัดติดหรือฉลุ
กระดาษ ซึ่งงานเหล่านี้ถือเป็นงาน ประเภท 2 มิติคือ มีเพียงความกว้าง และความยาวเท่านั้น  
                  งานกระดาษนูนสูง คือ งานกระดาษท่ีทําขึ้นด้วยวิธีต่างๆ ให้มีความหนาหรือความสูง
ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ไม่เต็มทุกส่วนของภาพ เช่น หน้ากาก  
                  งานกระดาษลอยตัว คืองานกระดาษที่ทําด้วยเทคนิควิธีใดก็ได้ที่สามารถมองเห็นได้
ทุกๆด้านสามารถยกตั้ง ไว้ในที่ต้องการได้  
                  การทํางานกระดาษ 3 มิติทุกชนิด มีวิธีการทําต่างๆ เช่น กรีดพับ ม้วน หักงอ ขยํา ปั้น 
ถอดจากแม่พิมพ์ เทคนิควิธีที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนทั่วไปคือ  กรีดพับ ม้วน หักงอ ขยํา เท่านั้น 
เพราะงานกระดาษค่อนข้างมีรายละเอียดและต้องใช้ความอดทนในการทําอย่างมาก สอดคล้องกับ
สุธาทิพย์ อิ่มสําราญ (2536) ได้กล่าวว่า ประติมากรรม คือการเพ่ิม ลดสกัด ตัดทอนให้เกิดเป็นรูปทรง
ที ่งดงาม วัสดุที่นํามาสร้างงานประติมากรรมอาจะได้แก่ ดินเหนียว ไม้ดินน้ํามัน โลหะ ปูนพลาสเตอร์
รวมไปถึงวัสดุ อ่ืนๆ ที่นํามาผ่านกระบวนการ เพ่ิม ลด สกัด ตัดทอน อย่างใด อย่างหนึ่งเพ่ือให้เกิด
รูปทรงใหม่ที่งดงามได้ซึ่งอาจ จะหมายถึงกระดาษ ทราย ขี้เลื่อยฯลฯ  
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                  ดังนั้นการเลือกงานกระดาษ 3 มิติมาใช้ในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น จะเป็นการส่งเสริมทักษะในการวาดภาพ การทํางานของเด็กท่ีดี ดังจะเห็นได้
จากลักษณะการทํางานของกิจกรรมนี้จะเน้นการปฏิบัติและการสัมผัสวัตถุท่ีเป็นสามมิติ จะทําให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของมิติ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การใช้ประสบการณ์หรือความคิด
เชื่อมโยงให้เกิดองค์ความรู้ในการทํางานให้เกิดมิติหรือลักษณะ 3 มิติ ส่งผลต่อการทํางานอื่นๆ เช่น 
การวาดที่ต้องอาศัยประสบการณ์จากการลงมือทําก่อนหรือจากประสบการณ์ที่ตนเคยพบเจอมา 
ถ่ายทอดออกมาผ่านทางการวาดหรือในรูปแบบต่างๆ ที่เหมือนจริงในการทํางานศิลปะ 
 
                 6.2.3 การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ   

                  ศิลปะประดิษฐ์เป็นงานศิลปะที่นอกจากเป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือแล้ว ยังเป็น
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการประดิษฐ์ เช่น ประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติหรือ
ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย 
หนังสือที่เก่ียวข้องมีผู้ให้นิยามและความสําคัญไว้ดังนี้ 
                  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531) ได้สรุปความสําคัญของ
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ไว้ดังนี้ คือ เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ ส่งเสริมอิสรภาพในการทํางาน ครูมี
การวางแผนการจัดวัสดุ อุปกรณ์ไว้ในที่เด็กสามารถหยิบจับได้ และมีโอกาสเลือกหยิบใช้ได้ตามความ
พอใจ ในขณะเดียวกันเด็กก็จะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนกับเพ่ือนๆ ได้ด้วย นอกจากนี้
เด็กยังมีสุนทรียภาพต่อสิ่งแวดล้อม เด็กรู้จักชื่นชม และมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ควรได้รับ
การพัฒนา ซึ่งผู้ใหญ่ควรทําตัวอย่างโดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก เด็กจะเกิดความ
พอใจและสนุกสนานในขณะที่เด็กทํากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ เด็กควรทําตามความพอใจ ความ
สนุกสนาน การพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน เป็นโอกาสที่เด็กจะแสดงออกซ่ึง
ความคิดของเขา กิจกรรมศิลปะจะช่วยคลายเครียดช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ การทํางาน
ประดิษฐ์จะเป็นวิธีการรูปแบบอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ ลดความกดดัน ความ
คับข้องใจ ความก้าวร้าวลง ซึ่งกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จะช่วยให้เด็กแสดงออกและผ่อนคลายอารมณ์
อย่างดีที่สุด 
                  ลลิตพรรณ ทองงาม (2539) กล่าวว่า ศิลปะประดิษฐ์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จําเป็นใน
การปูพ้ืนฐานและเป็นสิ่งที่สําคัญทางการศึกษา ศิลปศึกษาไม่ใช่เพียงกิจกรรมการใช้เวลาพักผ่อนของ
การศึกษา เป็นการเพ่ิมมิติที่แตกต่างออกไปสู่การเสริมสร้างทางด้านความคิด กิจกรรมต่างๆ ของ
ศิลปะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกคน  สอดคล้องกับชัยณรงค์ เจริญพาณิชย์กุล (2532) กล่าวว่า ศิลปะ
ประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมทางศิลปะที่ครอบคลุมกว้างขวางมาก บางครั้งยากที่จะชี้ออกมาได้ว่าแตกต่าง
จากกิจกรรมการระบายสีและการพิมพ์อย่างไร  
                  วิรุณ  ตั้งเจริญ (2548) กล่าวว่า งานศิลปะประดิษฐ์ หมายถึง กิจกรรมที่ต้องใช้
ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการประดิษฐ์คิดค้นศิลปะในรูปแบบต่างๆ ประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในแง่รูปทรง 
สี วิธีการ และเนื้อหาต่างๆ ให้ปรากฏขึ้นเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ให้สวยงามน่าสนใจ
และผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ด้วย 
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                  การจัดกิจกรรมศิลปะด้านนี้ในระดับเด็กประถมศึกษาปีที่ 5-6  มีเปูาหมายเพื่อให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของมิติสัมพันธ์ การมองภาพ พ้ืนฐานของโครงสร้างรูปร่างรูปทรง ฝึกฝนทักษะ
ในการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาให้สัมพันธ์กันและให้เกิดความคล่องแคล่วในการทํางาน เพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นจึงแบ่งประเภทของวัสดุออกเป็น 2 
ประเภทคือ วัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ที่เน้นในเรื่องของการออกแบบด้วยการใช้วัสดุต่างๆ และ
งานออกแบบโครงสร้าง (สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล, 2545) 
                  สรุปได้ว่า งานศิลปะประดิษฐ์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัสดุจากธรรมชาติ เช่น 
ใบไม้ ดอกไม้ เมล็ดพืช เปลือกหอย เป็นต้น และวัสดุที่เป็นของเหลือใช้ เช่น กล่องยาสีฟัน เศษผ้า ไม้
ไอศกรีม เป็นต้น การประดิษฐ์จากเศษวัสดุทําให้โลกมีจํานวนขยะน้อยลงและช่วยลดปริมาณขยะนํา
กลับมาใช้ได้ใหม่ เด็กได้เรียนรู้การนําเอาสิ่งของที่ใช้แล้วหรือที่มีอยู่นํามาใช้ประโยชน์ พัฒนา
กระบวนการคิดแก้ปัญหา เสริมสร้างจินตนาการในการคิดการออกแบบวัสดุที่มีอยู่ เกิดเป็นกิจกรรม
ศิลปะสามมิติที่นํามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

ตารางท่ี 5 วิเคราะห์กิจกรรมมิติสัมพันธ์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

               
                   สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพนั้น คือ กิจกรรมที่มุ่ง
ให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานโดยคิดเชื่อมโยงกับมิติ โดยมีลักษณะดังนี้ คือ การนําวัสดุต่างๆ มาประกอบ
เข้าด้วยกันให้มีลักษณะลอยตัว นูน หรือเว้า ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทุกด้าน สามารถนําไปตั้งไว้ในที่
ต่างๆ ได้ สามารถจับต้อง เคลื่อนย้าย หรือการมองได้ทั้ง 3 มิต ิดังตัวอย่างเช่น กิจกรรมการปั้น 
กิจกรรมงานกระดาษ 3 มิติ การพับ ฉีกตัด และการประดิษฐ์จากเศษวัสดุต่างๆ เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การวาดภาพให้มีลักษณะเหมือนจริง หรือมีมิติ ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ Skophammer 
(1999)ได้กล่าวว่ากิจกรรมที่จะสามารถส่งเสริมความสามารถด้านการวาดภาพให้มีมิติของเด็กในช่วง
ประถมศึกษานั้น ได้แก่ การเล่นของเล่น ต่อตัว ต่อโครงสร้าง เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนด้วย 
 
7. พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก 

             7.1 พัฒนาการทั่วไปของเด็กอายุ 9-12 ปี 
            จากการศึกษาพัฒนาการท่ัวไปของเด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือในช่วงอายุ  

ล าดับ ลักษณะของกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
1 การปั้น ส่งเสริมทักษะการรับรู้ การแสดงออก การสัมผัส การสังเกต การคิดเชื่อมโยง

กับมิติสัมพันธ์หรือประสบการณ์เดิม (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543) 
2 งานกระดาษ 3 มิติ ส่งเสริมทักษะการคิด การคิดเชื่อมโยงกับมิติสัมพันธ์ และการคิดแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า (เกษร ธิตะจารี, 2543) 

3 ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ส่งเสริมทักษะการคิดออกแบบ การคิดต่อยอดจากเดิมหรือประยุกต์ และ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาเฉาะหน้า (เกษร ธิตะจารี, 2543) 
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9-12 ปีนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้              
             วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2529) กล่าวว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดอยู่ในขั้น
พัฒนาการขั้นเริ่มวาดเหมือนจริง หรือเรียกว่า ขั้นการเข้ากลุ่มเพ่ือน มีความสนิทสนมกับเพ่ือนมากขึ้น
ชอบอยู่กลุ่มเป็นพรรคเป็นพวกมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เด็กต้องการแสดงออกซึ่ง
ความรู้สึกนึกคิดของคน มีการับรู้และการถ่ายทอดรวมถึงการเริ่มมีความคิดฝันมากขึ้น มีความสนใจ
สิ่งแวดล้อม และเป็นวัยที่สนใจการทดลอง เริ่มสนใจเขียนภาพภูมิประเทศ อาคาร โดยมีการแสดง
ระยะ สอดคล้องกับชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2532) กล่าวว่า เด็กวัยนี้ (9-12 ปี) จะรู้จักวิจารณ์
วิเคราะห์ตนเอง มีความสามารถในการมอง ทําให้ เด็กสามารถแยกแยะลักษณะของสิ่งของและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ การทํางานศิลปะเริ่มพัฒนาเข้าสู่การเขียนแบบเหมือนจริง ขั้นพัฒนาการนี้ต้องได้รับ
การเอาใจใส่ดูแลจากครูอย่างมาก ผลงานศิลปะของเด็กจะเน้นที่คุณค่าทางความงามแบบศิลปะ ซึ่ง
คําแนะนําจากครูเป็นสิ่งที่เด็กต้องการควบคู่ไปด้วย 
               อุบล ตู้จินดา (2532) กล่าวว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น สังเกตเห็นลักษณะ
ทางสังคมว่า ต้องการเพื่อนรุ่นเดียวกัน ต้องการความไว้วางใจอย่างผู้อ่ืน ต้องการให้ผู้ใหญ่คิดว่าโตแล้ว 
ชอบอิสระ สนใจการแสดงออกตามสภาพธรรมชาติของวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เหมือนจริง 
รวมถึงการแสดงออกทางด้านศิลปะด้วย ครูควรส่งเสริมให้มีการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน ควรเน้นกิจกรรมที่ท้าทายความคิด และการปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วย 
สอดคล้องกับประเทิน มหาขันธ์ (2531) กล่าวถึงเด็กในระดับอายุ 10-12 ปี เมื่อร่างกายของเด็ก
เติบโตขึ้นควบคู่กับพัฒนาการด้านต่างๆ พัฒนาการด้านศิลปะ ของเด็กจะก้าวหน้าขึ้นเช่นกัน 
ลักษณะเฉพาะของศิลปะที่เน้นในแง่การแสดงออกอย่างอิสระ การแสดงออกตามธรรมชาติที่เน้น
ความรู้สึกทางด้านอารมณ์และความรู้สึกความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของ
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้พบเห็นในชีวิตประจําวันนั่นเอง เด็กจะเริ่มควบคุมรูปแบบที่
แสดงออกในงานศิลปะ มีการจัดภาพจัดรูปทรงให้สมบูรณ์ข้ึน เพ่ิมเติมรายละเอียดมากข้ึน มีความ
แม่นยํา ความเที่ยงตรงมากข้ึน  
                 วิรุณ ตั้งเจริญ (2535) กล่าวว่า วิวัฒนาการในการแสดงออกทางศิลปะของเด็กแต่ละ
ช่วงอายุจะมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการเจริญเติบโตทั้งทางด้านการมอง การรับรู้ 
ความคิดและการแสดงออก ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้มีรูปแบบ เนื้อหาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามอายุที่มาก
ขึ้น ดังนี้ เด็กในช่วงอายุ 7 - 9 ปี จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่เด็กจะค่อย ๆ พัฒนาจาก
สัญลักษณ์ท่ีแสดงออกทางการวาด พยายามท่ีจะลอกเลียนแบบรูปร่างให้มากท่ีสุด และจะประสบ
ผลสําเร็จในการเลียนแบบ พัฒนาไปเรื่อยไป และค่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบที่แสดงสภาพ
ตามธรรมชาติของวัตถุ แลพัฒนาต่อมาในช่วงอายุ 10-12 ปี ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่พัฒนาเข้ามาสู่วัยรุ่น
วัยเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงที่นอกจากจะสนใจ
กับการแสดงออกทางการวาดภาพตามสภาพธรรมชาติของวัตถุ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวแล้ว ยัง
ต้องการสิ่งที่เป็นเหตุและผล สนใจสิ่งที่มีความหมายสําหรับชีวิตด้วย ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสําหรับเด็กในช่วงวัยต่างๆ ย่อมต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมตามวุฒิภาวะ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของเด็กแต่ละคนเป็นสิ่งสําคัญ  
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                 ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2532) กล่าวว่า เด็กวัยนี้จะรู้จักวิจารณ์วิเคราะห์ตนเอง มี
ความสามารถในการมอง ทําให้ เด็กสามารถแยกแยะลักษณะของสิ่งของและสิ่งแวดล้อมต่างๆ การ
ทํางานศิลปะเริ่มพัฒนาเข้าสู่การเขียนแบบเหมือนจริง ขั้นพัฒนาการนี้ต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลจาก
ครูอย่างมาก ผลงานศิลปะของเด็กจะเน้นที่คุณค่าทางความงามแบบศิลปะ ซึ่งคําแนะนําจากครูเป็นสิ่ง
ที่เด็กต้องการควบคู่ไปด้วย 
                 ประเทิน มหาขันธ์ (2531) ยังได้กล่าวถึงเด็กในระดับอายุ 10-12 ปี ว่าเมื่อร่างกายของ
เด็กเติบโตขึ้นควบคู่กับพัฒนาการด้านต่างๆ พัฒนาการด้านศิลปะ ของเด็กจะก้าวหน้าขึ้นเช่นกัน จาก
ลักษณะเฉพาะของศิลปะที่เน้นในแง่การแสดงออกอย่างอิสระ การแสดงออกตามธรรมชาติที่เน้น
อารมณ์และความรู้สึกไปสู่การเน้นความเหมือนของจริงตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของ
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้พบเห็นในชีวิตประจําวัน เด็กจะเริ่มควบคุมรูปแบบที่แสดงออก
ในงานศิลปะ มีการจัดภาพจัดรูปทรงให้สมบูรณ์ขึ้น เพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้นมาตรการตรวจตรา
ความแม่นยํา ความเที่ยงตรงมากขึ้น กล่าวโดยสรุปคือ เด็กในวันนี้มีความพิถีพิถันทางด้านศิลปะเน้น
ด้านรูปแบบมากกว่าเน้นการแสดงออก ศิลปะของเด็กวัยนี้โดยเฉพาะการวาดส่วนใหญ่มักมีลักษณะ
แข็งกระด้าง ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มีความอ่อนไหว อาจเป็นเพราะเด็กไม่ได้แสดงออกตามอารมณ์และ
ความรู้สึก แต่คอยระมัดระวังให้เหมือนของจริงๆ ใช้เวลาในการวาดมากขึ้น เด็กอาจลากเส้นใหม่แล้ว
ลบตลอดเลย  
                พัฒนาการทางด้านศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือช่วงอายุ 9-12 ปี 
ลักษณะการแสดงออกทางการวาดภาพของนักเรียนในวัยนี้นั้น มีความสนใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
และนําความสนใจที่ได้คิดออกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สนใจที่จะทดลอง ทดสอบ เช่น การลอก
เขียนพ้ืนผิวลักษณะต่างๆ การแรเงาเป็น 3 มิติ เริ่มสนใจในการเขียนภาพภูมิประเทศ อาคาร สถานที่ 
ถนน รถ รั้ว โดยแสดงออกถึงระยะใกล้ ไกล ด้วยการใช้เส้น ในการเขียนภาพมักจะพบว่านักเรียนเกิด
อุปสรรคเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน โดยไม่สามารถวาดเขียนได้ตามที่ต้องการ จึงเป็นมูลเหตุที่นักเรียน
วัยนี้หมดความสนใจในงานศิลปะท่ีทํา  
               ด้วยพ้ืนฐานของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการดังกล่าวเบื้องต้น  จึงเป็นการยอมรับโดย
ดุษฎีว่าหลักเกณฑ์การยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ภายใต้กรอบแห่งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็น
สิ่งสําคัญต่อแนวทางทางการศึกษาพัฒนาการในช่วงวัยต่างๆ ของเด็ก  โดย  Lowenfeld (1975) นัก
การศึกษาทางด้านศิลปศึกษาที่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีความเชื่อว่า  นอกจากเรื่ององค์ความรู้ที่จะ
สามารถพัฒนาเด็กได้แล้ว  การเจริญเติบโตในด้านต่างๆ ของเด็กซึ่งรวมไปถึงการรับรู้ทางจิตใจ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคม  สิ่งเหล่านี้ควรจะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ ในเวลาเดียวกัน 
               นอกจากนี้แล้วแนวคิดหลัก อีกประการหนึ่งของ Lowenfeld (1975) ที่ให้ความสําคัญใน
เรื่องของการให้ความหมายที่ชัดเจนระหว่างศิลปกรรมและศิลปศึกษา  โดยการเปรียบเทียบ
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ความหมายทางศิลปกรรม (Fine Arts) ว่ามุ่งเน้นผลงานที่มีความสุนทรีย์ (Aesthetic Product)  ส่วน
ศิลปศึกษาเน้นที่ผลของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล  โดยมาจากการรับรู้ด้วย
ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Experience)  ซึ่งควรบูรณาการ 4 ประเภท เข้าไว้
ด้วยกันคือ  
              1.  ประสบการณ์ด้านอารมณ์ (Emotional Experience)  
              2.  ประสบการณ์ด้านสติปัญญา (Intellectual Experience) 
              3.  ประสบการณ์ด้านการรับรู้ (Perceptual Experience) 
              4.  ประสบการณ์ด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Experience) 
                การประสานประสบการณ์ข้างต้นนี้เป็นสิ่งสําคัญในการศึกษาพัฒนาการของเด็กในแต่ละ
คนโดยคํานึงถึงในทุกๆ ด้าน (The Whole Child)  นอกจากนี้แล้ว Lowenfeld (1975) ยังให้
ความสําคัญกับพัฒนาการทางร่างกาย (Physical Growth) พัฒนาการทางสังคม (Social Growth) 
และพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Growth) จากการวางพ้ืนฐานดังกล่าวจึงเกิดเป็น
แนวทางในการพิจารณาเทคนิคเรื่องราว และสื่อการเรียนศิลปะ เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
อารมณ์และสมองของเด็ก 
                สรุปคือ เด็กในปัจจุบันมีความพิถีพิถันทางด้านศิลปะเน้นด้านรูปแบบมากกว่าเน้นการ
แสดงออก ศิลปะของเด็กวัยนี้โดยเฉพาะการวาดส่วนใหญ่มักมีลักษณะแข็งกระด้าง ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มี
ความอ่อนไหว อาจเป็นเพราะเด็กไม่ได้แสดงออกตามอารมณ์และความรู้สึก แต่คอยระมัดระวังให้
เหมือนของจริงๆ ใช้เวลาในการวาดมากขึ้น เด็กอาจลากเส้นใหม่แล้วลบตลอด    สอดคล้องกับ อารี 
ตัญฑ์เจริญรัตน์ (2522)กล่าวถึง ลักษณะของเด็กในช่วงอายุ 9-12 ปีว่า มักชอบทําตามใจตัวเอง โดย
ไม่มีเหตุผลหรือการที่จะควบคุมตัวเองได้ไม่ดีนัก และชอบที่จะทําตามเพ่ือนหรือกลุ่มมากกว่า
สอดคล้องกับศรีเรือน แก้วกังวาล (2538) อธิบายถึง ลักษณะของวัยเด็กตอนกลางหรือชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ว่าเด็กเลือกท่ีจะคบเพ่ือนในรุ่นอายุเดียวกันและมีความต้องการเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน 
ทั้งนี้อาจจะทําให้เด็กรู้สึกต่อค่านิยมกลุ่มเพ่ือน โรงเรียนมาก มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเด็กมาก ทํา
ให้ห่างเหินจากผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้ปกครอง 
 
            7.2 พัฒนาการทางศิลปะของเด็กอายุ 9-12 ปี 

               พัฒนาการทางศิลปะด้านการวาดภาพระบายสี เป็นทฤษฎีที่Lowenfeld and Brittain 
(1970) ให้ความสําคัญในเรื่องของแสดงออกตามความคิดและความรู้สึกของเด็ก  โดยพัฒนาตามวัย
และวุฒิภาวะ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
                  Lowenfeld and Brittain (1970) นักวิชาการทางศิลปศึกษาได้กล่าวว่า เด็กโดยทั่ว
นั้นจะมีการแสดงออกท่ีคล้ายคลึงกันไม่ว่าเด็กเชื้อชาติใด ภาษาใด เด็กจะวาดของอย่างเดียวกัน
ลักษณะแบบเดียวกัน เมื่ออยู่ในวัยเดียวกันเด็กมีความสามารถแสดงออกทางศิลปะในด้านการวาด
ภาพนั้นแตกต่างกันไปตามระดับขั้นพัฒนาการทางศิลปะ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนอย่าง
เป็นไปตามธรรมชาติ การวาดภาพเป็นสิ่งสําคัญของการพัฒนาตามลําดับอายุและมีสภาพแวดล้อม
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เป็นปัจจัยรองลงมา เด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วงขั้นพัฒนาการทางศิลปะขั้นเดียวกันจะมีลักษณะการ
แสดงออกทางศิลปะที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะเด็กเล็กๆนั้นจะมีการแสดงออกในลักษณะที่คล้ายกัน
มาก แต่เมื่อเด็กโตขึ้นอายุประมาณชั้นประถมศึกษาปีที่6 จะพัฒนาการด้านศิลปะที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากช่วงประถมศึกษาตอนต้นอย่างมาก ส่งผลต่อการแสดงออกทางศิลปะในด้านการวาดภาพของเด็ก
ที่มีความแตกต่างกัน สามารถแบ่งขั้นพัฒนาการทางศิลปะของเด็กไว้ได้ 6 ขั้นดังนี้             
               1. ขั้นขีดเขี่ย (The Scribbling) อายุระหว่าง 2-4 ปี พัฒนาการของเด็กในช่วงนี้ยังไม่
สามารถควบคุมกล้ามเนื้อมือได้  ดังนั้นการเคลื่อนไหวที่แสดงออก เช่น การขีดเขี่ย ปูาย หรือละเลงสิ่ง
ต่างๆ จึงเป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานที่จะพัฒนาการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีระดับการ
พัฒนาดังนี้ 
                 1.1 ขีดเข่ียอย่างไม่มีระเบียบ (Disordered Scribbling) 
                    ลักษณะเฉพาะ ผลจากการที่เด็กในช่วงวัยนี้ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อมือได้ การแสดงออกทางศิลปะท่ีปรากฏ  จึงเป็นเพียงลักษณะของเส้นที่เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของแขนโดยมีลักษณะยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ 
                    การใช้สี ยังไม่มีการเริ่มต้นใดๆ นอกเหนือจากความเพลิดเพลินที่แสดงออก 
                    พฤติกรรมที่แสดงออก การเคลื่อนไหวในช่วงวัยนี้จะทําให้เด็กได้รับความเพลิดเพลิน
จากพฤติกรรมการขีดเขี่ย ด้านวัสดุที่เหมาะสม ดินสอสีดํา ที่มีขนาดใหญ่พอสมควร สีโปสเตอร์ 
กระดาษผิวเรียบ ดินน้ํามันสําหรับการปั้น 
                 1.2 ขีดเข่ียอย่างมีการควบคุม (Controlled Scribbling) 
                    ลักษณะเฉพาะ ในช่วงนี้เด็กเริ่มจะบังคับการเคลื่อนไหวของแขนได้  ประสาทตากับ
มือเริ่มมีความสัมพันธ์กัน  การแสดงออกจากเส้นที่เคยดูยุ่งเหยิง  ไม่เป็นระเบียบ  เริ่มพัฒนามาเป็น
เส้นที่เกิดจากความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือและประสาทตา  โดย
ปรากฏเป็นเส้นโค้ง  มีลักษณะวนไปวนมา ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  หรือในบางครั้งจะปรากฏลักษณะ
การเริ่มต้นขีดเขี่ยให้เป็นวงกลมได้ 
                    การจัดพ้ืนที่ในภาพ ยังไม่ปรากฏ เพียงแต่แสดงลักษณะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
มือ การใช้สี ยังไม่มีความหมายใดๆ นอกจากลักษณะของความเพลิดเพลินที่แสดงออก 
                    พฤติกรรมที่แสดงออก ยังคงเป็นลักษณะของความเพลิดเพลินที่ได้ขีดเขี่ย ด้านวัสดุที่
เหมาะสม ดินสอสีดําที่มีขนาดใหญ่พอสมควร สีโปสเตอร์ กระดาษผิวเรียบ ดินน้ํามันสําหรับการปั้น 
                 1.3 ให้ชื่อรอยขีดเขี่ย (Naming Scribbling) 
                    ลักษณะเฉพาะ ในช่วงนี้ขณะที่เด็กเคลื่อนไหวเริ่มมีการสื่อความหมายจากการคิดไป
ด้วย  เช่น การส่งเสียงพูดคุยคล้ายกับเป็นการเล่าเรื่องไปในขณะที่ขีดเขี่ย  หรือมีการตั้งชื่อภาพ  
กล่าวได้ว่าในช่วงขั้นตอนนี้เด็กเริ่มการสะสมพลังทางความคิดท่ีจะกลายเป็นจินตนาการไปในที่สุด  
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ผลจากการเจริญเติบโตดังกล่าวนี้  ทําให้เด็กสามารถนําสิ่งที่มองเห็นโดยผ่านกระบวนการทาง
ความคิดและนํามาสร้างเป็นภาพขึ้นมา 
                    การวาดภาพคน มีเพียงความคิดโดยแสดงจากการขีดเขี่ยและตั้งชื่อ การจัดพื้นที่ใน
ภาพ ปรากฏความนึกคิดที่ยังบริสุทธิ์อยู่ พฤติกรรมที่แสดงออก เด็กเริ่มมีแนวทางของการใช้ความคิด
โดยเล่าเรื่องอย่างต่อเนื่อง ด้านวัสดุที่เหมาะสม ดินสอสี สีโปสเตอร์ ดินน้ํามัน ปากกาปลายแหลม 
           2. ขั้นตอนการวาดภาพเป็นเรื่องราว (Preschematic Stage) อายุระหว่าง 4-7 ปี ในวัยนี้
ลักษณะการเคลื่อนไหวของเด็กเพ่ิมความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมยิ่งข้ึนกว่าเดิม  รอยขีดเขี่ยที่
ปรากฏจึงทําให้เข้าใจความหมายดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้น 
                    ลักษณะเฉพาะ พบว่าการวาดภาพมีความเกี่ยวพันระหว่างความคิดและสิ่งแวดล้อม  
ดังนั้นรูปแบบของสัญลักษณ์ที่ปรากฏในภาพจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเด็กเริ่มมีการค้นหาขอบเขต
ที่จํากัดทางความคิด  อันจะนําไปสู่ลักษณะ ของการเกิดกระบวนการทางความคิดรวบยอดในขั้น
ต่อไป   
                    การวาดภาพคน มีการนําสัญลักษณ์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวด้วยการแทนรูปแบบง่ายๆ 
เช่น วาดส่วนศีรษะเป็นวงกลม  ใช้เส้นตรงแทนแขนขา  ส่วนรายละเอียดของลําตัวและใบหน้ายังไม่
ปรากฏชัดเจน การจัดพ้ืนที่ในภาพ ในวัยนี้เด็กจะยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลางของวัตถุต่างๆ การจัดวาง
ภาพยังไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง การใช้สี เด็กจะใช้สีที่สะดุดตา ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  จึง
เท่ากับว่าเป็นการใช้สีตามอารมณ์ความรู้สึก  อย่างไรก็ตามอาจมีลักษณะการใช้สีที่ตรงกับความเป็น
จริงปรากฏขึ้นได้  หากเด็กมีความประทับใจในสิ่งนั้นๆ และด้านการออกแบบ ยังไม่ปรากฏลักษณะที่
เด่นชัด 
                    พฤติกรรมที่แสดงออก ภาพที่ปรากฏตามพฤติกรรมการแสดงออกทางศิลปะเริ่มมี
ความหมายที่ชัดเจนสมบูรณ์กว่าเดิม  การนําสัญลักษณ์มาใช้กับภาพท่ีวาดจะมีความเปลี่ยนแปลง
เกือบตลอดเวลา เนื่องจากอยู่ในขั้นแสวงหาภาพที่ตนเองพอใจ และมักจะวาดภาพในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
                    วัสดุที่เหมาะสม ดินสอสี ดินน้ํามัน สีฝุุน แปรงหรือพู่กันขนาดใหญ่ กระดาษที่มี
ขนาดใหญ ่
          3. ขั้นวาดภาพได้เป็นเรื่องราวอย่างสังเขป (The Schematic Stage) อายุระหว่าง 7-9 ปี ใน
วัยนี้เด็กเริ่มค้นพบว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นเด็กจึงเริ่มพัฒนาต่อการนําตนไป
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ร่วมด้วย 
                    ลักษณะเฉพาะ การที่เด็กสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและ
สิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาในการสร้างความเก่ียวพันกับสิ่งต่างๆ ให้
ปรากฏออกมาในรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะ  โดยใช้เส้นฐาน (Base Line) จัดวางไว้ที่ส่วนล่าง
ของภาพ  เส้นดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นเส้นตรง  เส้นโค้ง  และมีการจัดวางวัตถุต่างๆ  ตั้งเรียงฉากอยู่
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บนเส้นฐานนี้ในลักษณะสองมิติ  อีกท้ังยังปรากฏภาพที่สามารถมองทะลุเห็นภายในเป็นลักษณะที่มี
ความโปร่งใสคล้ายภาพเอ็กซเรย์ (X-Ray picture) ลักษณะที่ปรากฏเช่นนี้แสดงว่า  เด็กต้องการ
ถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองเห็นตามประสบการณ์จึงแสดงสิ่งต่างๆ  ที่ตนคิดว่าควรจะมีอยู่ในภาพออกมาให้
หมด  โดยไม่คํานึงถึงเหตุผลและความถูกต้องใดๆ  นอกจากนี้เด็กยังมักวาดภาพในลักษณะพับกลาง 
(Folding Over)  ที่มีลักษณะคล้ายการพับกระดาษเป็นสองตอนและใช้เส้นรอยพับเป็นเส้นกั้นกลาง
รูปที่วาดจะปรากฏตั้งฉากกับเส้นฐานโดยด้านบนมีลักษณะหัวตั้ง  ส่วนรูปที่ปรากฏบนเส้นฐาน
ด้านล่างจะมีลักษณะกลับหัว 
                   การวาดภาพคน มีการใช้สัญลักษณ์แทนส่วนต่างๆ ด้วยเส้นตรง  รูปสี่เหลี่ยม รูป
สามเหลี่ยม เป็นต้น  ซึ่งถ้านํามาแยกเป็นส่วนๆ แล้วจะไม่สื่อให้พบความหมายใดๆ  อย่างไรก็ตามส่วน
ต่างๆ ที่วาดจะมีขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริง  และอาจมีการเน้นในส่วนที่เด็กเห็นว่าสําคัญ 
                   การจัดพ้ืนที่ในภาพ เด็กยังคงวาดสิ่งต่างๆ ลงบนเส้นฐานในลักษณะตั้งฉาก  ในบาง
กรณีมีการใช้ขอบกระดาษแทนเส้นฐาน  ลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏบนภาพของเด็กวัยนี้คือมักจะ
กําหนดขอบกระดาษด้านบนเป็นส่วนแสดงท้องฟูาและดวงอาทิตย์  โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
จะต้องอยู่สูงกว่าวัตถุอ่ืนๆ ภายในภาพ  อย่างไรก็ตามเด็กยังไม่สามารถจัดวางระยะของวัตถุให้
สัมพันธ์กันได้ 
                    การใช้สี เนื่องจากเด็กมีความเข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ  ของวัตถุแต่ละประเภทจึงเริ่ม
มีการใช้สีได้ตรงกับลักษณะของวัตถุนั้นๆ (Objective Color)  และจะใช้สีตามความเข้าใจเช่นนี้
ตลอดไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการณ์เช่นไร  เช่น ท้องฟูาจะต้องเป็นสีฟูาหรือสีน้ําเงินเสมอ  ไม่ว่าฝนจะตก
หรือแดดจะออก เป็นต้น และด้านการออกแบบ ยังไม่ปรากฏลักษณะที่เด่นชัด  นอกจากเริ่มแสดง
จังหวะซ้ําๆ  ในการจัดวางวัตถุในภาพ พฤติกรรมที่แสดงออก ภาพที่ปรากฏตามพฤติกรรมการ
แสดงออกทางศิลปะจะเป็นไปตามการรับรู้มากกว่าความเป็นจริงตามธรรมชาติ 
           4. ขั้นเริ่มต้นวาดภาพอย่างของจริง (The Gang Age) อายุระหว่าง 9-11 ปี เด็กวัยนี้เริ่ม
ต้องการอยู่ในสังคมอย่างอิสระ  มีความต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและมักจะชอบอยู่เป็นกลุ่ม
กับเพ่ือนๆ  โดยจะมีความรู้สึกแบ่งแยกเพศเข้ามาเก่ียวข้อง  เด็กผู้หญิงเริ่มสนใจการแต่งกายและชื่น
ชอบงานรื่นเริงต่างๆ  ส่วนเด็กผู้ชายมักชอบการชุมนุมรวมกลุ่มสร้างกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน
ทางไกล  การตั้งค่ายพักแรม เป็นต้น      
                    ลักษณะเฉพาะ กล่าวได้ว่าเด็กวัยนี้มีลักษณะของการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (Gang Age) 
อย่างเด่นชัดมีความต้องการแสดงออกตามความนึกคิดของตน  และเริ่มการคิดฝันจินตนาการเพ่ิมข้ึน  
จึงเป็นที่มาของสาเหตุการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของสัญลักษณ์ท่ีเคยใช้แต่เดิม  มาเป็นการ
พยายามเลียนแบบวัตถุ  สิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้สัมพันธ์กับธรรมชาติ 
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                   การวาดภาพคน มีความถูกต้องชัดเจนมากขึ้น  และเน้นความแตกต่างระหว่างเพศ
ด้วยเสื้อผ้า เครื่องประดับ  แม้ว่าเด็กในวัยนี้จะมีความละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนขึ้น  แต่
ปรากฏว่าเด็กสามารถถ่ายทอดภาพเฉพาะลักษณะเค้าโครงได้เท่านั้น  ส่วนลักษณะอากัปกิริยา การ
เคลื่อนไหวต่างๆ ยังไม่ชัดเจน  การวาดภาพคนจึงยังมีความแข็งกระด้างเกินความเป็นจริง 
                   การจัดพ้ืนที่ในภาพ ความสําคัญของเส้นฐานจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นการแสดงสิ่ง
ต่างๆ บนพื้นราบ (Plane) แทนแต่ยังไม่สามารถถ่ายทอดได้เหมือนจริง  ดังนั้นวัตถุต่างๆ ที่ปรากฏบน
ฐานจึงมีลักษณะแบนราบ  อย่างไรก็ตามตําแหน่งบนท้องฟูาและดวงอาทิตย์ที่เคยอยู่ด้านบนสุดของ
กระดาษเริ่มเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับเดียวกับวัตถุต่างๆ  และมีการซ้อนทับเกิดขึ้น และการมอง
ภาพที่มีมิติมากขึ้น   เช่น  ต้นไม้จะเหลื่อมบังท้องฟูาบางส่วน  นอกจากนี้ขนาดของวัตถุเริ่มมีการจัด
วางให้สัมพันธ์เหมาะสมตามพ้ืนที่ว่างที่กําหนด 
                   การใช้สี ในวยันี้สีเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการแสดงออกทางศิลปะเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก
เด็กเริ่มพัฒนาการใช้สีตามสภาพความเป็นจริงของวัตถุ  มาเป็นลักษณะของการใช้สีตามความนึกคิด
ของตน 
                   การออกแบบ เริ่มปรากฏลักษณะการตกแต่งในภาพเพ่ิมข้ึน  เช่น  เครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับ ตามความแตกต่างของเพศ หรือรายละเอียดของประตู หน้าต่าง นับได้ว่าช่วงนี้หากเด็ก
มีประสบการณ์จากการสังเกตรูปแบบต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม  จะทําให้เด็กมีพัฒนาการทางการ
ออกแบบที่ดียิ่งขึ้น 
                   พฤติกรรมที่แสดงออก จากลักษณะเฉพาะที่ให้ความสําคัญเรื่องความแตกต่างระหว่าง
เพศ การแสดงออกทางศิลปะจึงเริ่มสอดคล้องกับธรรมชาติยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ลักษณะการวางภาพโดย
ให้วัตถุมีการเหลื่อมซ้อนทับกัน  จึงเป็นการเริ่มต้นจัดความสัมพันธ์ให้เป็นกลุ่มของวัตถุท่ีปรากฏบน
ภาพวาดตามลักษณะของความเป็นจริงและตามหน้าที่ของวัตถุนั้นๆ วัสดุที่เหมาะสม พยายามให้
ความสนใจในเรื่องของมิติ สองมิติสามมิติ ค่าน้ําหนักแสงเงาที่เพ่ิมมากขึ้น  
            5. ขั้นวาดภาพเลียนแบบธรรมชาติ (The Pseudo-Naturallstic Stage) อายุระหว่าง  
12-14 ปีเป็นระยะที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและความคิด  ลักษณะการมองภาพรวมจะเริ่ม
เหมือนจริงมากข้ึน นอกจากนี้แล้วยังเป็นช่วงที่เด็กมีความคิดรวบยอดแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ 
                 5.1 พวกท่ีมีความคิดรวบยอดสิ่งเร้าของจักษุประสาท (Visually Minded) ลักษณะนี้
เด็กจะวาดภาพได้ใกล้เคียงความเป็นจริง  มีการแสดงแสงและเงารวมทั้งลักษณะของภาพสามมิติ  
การวาดภาพคนจะแสดงลักษณะข้อต่อส่วนต่างๆ ของอวัยวะ  เสื้อผ้า แสดงรอยยับย่นตามการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ลักษณะที่สําคัญของเด็กวัยนี้คือ  การวางภาพตามความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ดู 
                 5.2 พวกท่ีให้ความหมายของสิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ตัวเอง (Nonvisually 
Minded) ลักษณะนี้เด็กจะวาดภาพที่แสดงถึงอารมณ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมเป็นการวาดตาม
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ความรู้สึกภาพจึงออกมาในลักษณะเกินความเป็นจริง  การออกแบบตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ  
ภายในภาพมักมุ่งม่ันในด้านของการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าจะแสดงถึงประโยชน์ และหน้าที่
ของวัตถุนั้นๆ  เด็กๆกลุ่มนี้จึงค่อนข้างไม่สนใจกับกระบวนการออกแบบอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม
พวกเขากับมีความเข้าใจในเรื่องการจัดวางระยะระหว่างวัตถุได้เป็นอย่างดีจึงสามารถจัดความสัมพันธ์ 
ให้เกิดข้ึนในภาพได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมส่วนลักษณะที่สําคัญของเด็กกลุ่มนี้คือ  วาดภาพตาม
ความรู้สึกของการให้ความสําคัญกับสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามความแตกต่างของลักษณะการวาดภาพของ
เด็กสองกลุ่มนี้ในส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันสามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ดังนี้ 
                  การวาดภาพคน จะมีความถูกต้องและใช้เส้นตามความเป็นจริงของรูปร่างได้ดีกว่าเดิม  
ลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกายในอากัปกิริยาต่างๆ ลดความแข็งกระด้างลง  และเพ่ิมรายละเอียด
รอยยับย่นของเสื้อผ้าตามลักษณะการเคลื่อนไหว  อย่างไรก็ตามส่วนของเสื้อผ้าและเครื่องประดับมี
การลดรายละเอียดลง  โดยการวาดภาพเพ่ือแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเพศเท่านั้น 
                  การจัดพ้ืนที่ในภาพเส้นฐาน (Base Line) จะหายไป และมีส่วนของเส้นระดับมาแทนที่ 
สัดส่วนของวัตถุต่างๆ มีการให้ขนาดลดหลั่นตามระยะของภาพสามมิติ  และมีการจัดวางลักษณะของ
สิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
                  การใช้สี ลักษณะที่สําคัญแบ่งเป็นสองลักษณะคือ  ใช้สีสัมพันธ์ตามการสังเกตซึ่งมี
ความสอดคล้องกับสภาพการณ์ต่างๆ และใช้สีตามอารมณ์โดยไม่คํานึงสิ่งใดๆ อย่างไรก็ตามยังมีความ
พยายามในการปรับการใช้สีให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ 
            6. ขั้นการตัดสินใจ (Adolescent Art) อายุระหว่าง 14-17 ปี พัฒนาการด้านต่างๆ เริ่มมี
ความสมบูรณ์จึงทําให้มีการควบคุมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ลักษณะของความสนใจในการทํางานจะยาวนานขึ้น  และเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย  ดังนั้นการแสดง
รายละเอียดต่างๆ  จึงค่อนข้างสมบูรณ์กว่าวัยอื่นๆ ซึ่งจําแนกได้สามลักษณะคือ 
                  6.1) ถ่ายทอดตามการมองเห็น  (Visual Type) 
                  เด็กจะมีการถ่ายทอดตามจักษุประสาทในลักษณะที่เป็นจริงตามธรรมชาติ คล้ายคลึง
กับการบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป  โดยมีการวาดเส้นรอบนอกก่อน จากนั้นจึงใส่รายละเอียดต่างๆ 
ลงไป   อีกท้ังยังมีการสร้างความกลมกลืน มีการให้แสงเงา และสัดส่วนที่มาจากความเป็นจริงลงไปใน
ภาพด้วย 
                   6.2) ถ่ายทอดโดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Haptic Type) โดยการถ่ายทอดตาม
อารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ ซึ่งมีลักษณะของการแสดงออกอย่างชัดเจน 
                   6.3) ถ่ายทอดแบบผสม (Visual Type And Haptic Type) เป็นลักษณะการนํา
รูปแบบจากธรรมชาติที่เป็นจริงมาประสานกับความต้องการในการแสดงออกท่ีมาจากความรู้สึก
ภายใน และการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพซึ่งมีส่วนประกอบบางส่วนที่ไม่เหมือนจริงตามแบบ แม้ว่า
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พัฒนาการของเด็กจะมีความแตกต่างกันถึงสามลักษณะดังกล่าว แต่โดยรวมแล้วสามารถสรุปเป็น
ลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกันคือ 
                   การวาดภาพคน ในวัยนี้นิยมการวาดภาพที่มีการแสดงถึงอากัปกิริยา  การเคลื่อนไหว
ที่แตกต่างกันไปทําให้ภาพคนที่วาดออกมาดูมีชีวิตชีวามากขึ้น 
                  การใช้สี มักใช้สีตามความเป็นจริงจากธรรมชาติ มีการคํานึงถึงสีที่เกิดข้ึนจริงใน
สถานการณ์ต่างๆ เช่น น้ําหนักความแตกต่างของวัตถุท่ีอยู่ในระยะใกล้และไกลโดยการใช้สีต่างกัน 
                  การจัดพ้ืนที่ในภาพ เด็กวัยนี้อยู่ในช่วงแห่งการตัดสินใจว่าความจริงต่างๆ ควรเป็นเช่น
ไร  จึงมักจะวาดภาพที่แสดงถึงการดําเนินชีวิตตามความเป็นจริงในสังคม  นอกจากนี้แล้วบางครั้งยังมี
ลักษณะที่แสดงถึงการเยาะเย้ยถากถาง  และประชดสังคมไปในภาพ วัสดุที่เหมาะสม ดินสอสีดํา สี
น้ํามัน สีฝุุน สีน้ํา พลาสติก ไม้ 
                  สรุปจากทฤษฏีทางศิลปะเด็กนั้น สรุปคือ เด็กในวัยนี้เน้นการแสดงออกด้านรูปแบบ
มากกว่าเน้นการแสดงออก ศิลปะของเด็กวัยนี้โดยเฉพาะการวาดส่วนใหญ่มักมีลักษณะแข็งกระด้าง 
ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มีความอ่อนไหว อาจเป็นเพราะเด็กไม่ได้แสดงออกตามอารมณ์และความรู้สึก แต่คอย
ระมัดระวังให้เหมือนของจริงๆ ใช้เวลาในการวาดมากขึ้น เด็กอาจลากเส้นใหม่แล้วลบตลอดเลยในเด็ก
วัยระหว่าง 9 -12 ปี Lowenfeld and Brittain (1970) จัดให้เป็นวัยเริ่มสร้างงานในลักษณะเหมือน
จริง   (The Gang Age ) ลักษณะการวาดเริ่มใส่ใจกับรายละเอียดมากขึ้น เช่น การให้ค่าน้ําหนัก แสง
เงา ความสมจริงมากข้ึน เริ่มพิถีพิถันกับงานวาดของตนเอง เริ่มใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมในภาพถ่ายทอด
เหตุการณ์ในลักษณะตกแต่งมากกว่ามุ่งถ่ายทอดลักษณะตามธรรมชาติ กล่าวคือให้ความเหมือนจริง
หรือตามท่ีพบเจอประสบการณ์มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Berton (1981) พบว่า การวาดภาพ
จากความทรงจําและการวาดภาพจากการสังเกตสามารถแสดงภาพ 3 มิติได้เหมือนกันโดยจะแสดง
ออกมาในลักษณะของเส้นหนาหรือความลึก และเมื่อเด็กในช่วงอายุ 9-12 ปี ไม่สามารถถ่ายทอด
ผลงานออกมาได้ตามที่ต้องการเด็กจะเกิดความเบื่อหน่ายในการวาดภาพหรือทําให้มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อ
การทํางานศิลปะ สอดคล้องกับการศึกษาของ Feldman (1979) กล่าวไว้ว่า พัฒนาการด้านหนึ่งจะ
เพ่ิมข้ึนในขณะที่พัฒนาการด้านหนึ่งจะลดต่ําลง เรียกว่า “ช่วงระหว่างพัฒนาการ” (Transition) เด็ก
จะมีความรู้สึกสับสนในระบบความคิดในการวาดภาพ หากครูยังจํากัดอยู่ในรูปแบบการสอน
แบบเดิมๆ โดยไม่คํานึงถึงทักษะและพัฒนาการของเด็ก อาจส่งผลให้เด็กในกลุ่มดังกล่าวกลายเป็นคน
ที่ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง และไม่สามารถถ่ายทอดภาพแห่งความเหมือนจริงของรูปทรง 
รายละเอียดของสิ่งที่วาดออกมาได้ อีกท้ังขาดความชํานาญทางฝีมือทําให้เด็กท้อถ้อย เบื่อหน่ายงาน
ศิลปะ    
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในประเทศ 

            พิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ (2544) ศึกษาการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปีผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนสูงขึ้น เมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า 
ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ด้านการจําแนกความเหมือนความแตกต่างของวัตถุและการบอก
ตําแหน่งของวัตถุที่สัมพันธ์กับตําแหน่งของตนเอง มีความแตกต่างอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ด้าน การบอกความสัมพันธ์ของวัตถุกับทิศทาง การบอกลักษณะร่วมของวัตถุและ การสังเกตและ
ค้นหาวัตถุอย่างมีทิศทางไม่แตกต่างกัน 
             เพ็ญทิพา อ่วมมณี (2547) ศึกษาเก่ียวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้
ลวด กํามะหยี่สีในการทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์พบว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัยหลังการทํา กิจกรรมที่ใช้ลวดกํามะหยี่สีในการทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อจําแนกแต่ละด้าน ปรากฏว่า ด้านการรับรู้ลักษณะของวัตถุที่อยู่คงที่ด้านการหา
ความสัมพันธ์ของวัตถุสองสิ่ง หรือมากกว่า ด้าน การจัดหมวดหมู่วัตถุ 2 มิตถิึง 3 มิติและด้านการ
จินตนาการเก่ียวกับส่วนประกอบต่างๆ เมื่อนํามาประกอบเข้าด้วย กันนั้นอยู่ในระดับปานกลาง และ
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมที่ใช้ลวดกํามะหยี่สีในการทํากิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนทํากิจกรรมที่ใช้ลวดกํามะหยี่สีในการทํากิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
             พีระพร รัตนาเกียรติ์ (2548) ศึกษาผลของการบันทึกประสบการณ์วิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์ประกอบการบันทึกมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่
ความสัมพันธ์ลักษณะของวัตถุด้านความสัมพันธ์ของ ตําแหน่งวัตถุด้านลักษณะของวัตถุที่เคลื่อนที่
หรือเปลี่ยนทิศทางการมองและด้านการต่อเข้าการแยกออกจากกันของวัตถุหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01                    
             เฮเลน กิตติพรพิมล (2521) ศึกษาเกี่ยวกับผลของการเรียนที่มีต่อการรับรู้ความลึกของ
ภาพ 2 มิติ ของเด็ก โดยการเปรียบเทียบการรับรู้ความลึกของภาพ 2 มิติ ในเด็กหญิงและเด็กชายที่มี
อายุ 5 - 6 ปี ที่เข้าเรียนในโรงเรียนและไม่ได้เข้าเรียน กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นเด็กอายุ 5 - 6 ปี ใน
จังหวัดราชบุรี และนครปฐม จํานวน 220 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเข้าโรงเรียนและไม่ได้เข้า
โรงเรียน กลุ่มละ 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาพวาด 2 มิติ สีขาวและสีดํา จํานวน 30 ภาพ 
เพ่ือให้มองเห็นความลึก โดยอาศัยเครื่องมือชี้ความลึกของภาพ 3 แบบ คือ แนวเส้นแบบขนาน และ
แบบการบังทับซ้อนกันอย่างละ 10 ภาพ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความลึกของภาพ 2 มิติ ของเด็ก
อายุ 5 - 6 ปี ที่เข้าโรงเรียนและไม่ได้เข้าโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
การรับรู้ความลึกของภาพ 2 มิติของเด็กอายุ 5 - 6 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
.01 และการรับรู้ความลึกของภาพ 2 มิติ ของเด็กชายและเด็กหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 
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                ศักดิ์ชัย เกรียตินาคินทร์ (2530) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทาง
สมองเบื้องต้นด้านมิติสัมพันธ์ ด้านเหตุผลนามธรรมกับความถนัดทางศิลปะของนักศึกษาวิชาเอก
ศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3 สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ โดยศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ดังกล่าวระหว่าง
กลุ่มนักศึกษาชายและหญิง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนวิชาเอกศิลปศึกษาชั้นปีที่ 3 สหวิทยา
รัตนโกสินทร์ จํานวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบ ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ 
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผลเชิงนามธรรม แบบทดสอบความถนัดทางศิลปะ ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาชายและหญิง มีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสามารถทางมิติสัมพันธ์กับความ
ถนัดทางศิลปะท่ีใกล้เคียงกัน กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และความสามารถด้าน
เหตุผลเชิงนามธรรมค่อนข้างดี คะแนนเฉลี่ย 76.05 และ 78.08 ตามลําดับ และมีความถนัดทาง
ศิลปะในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 57.70 และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความถนัดทางศิลปะท่ี
ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.52               
                อาวุธ มะกล่ําทอง (2542) ศึกษาเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ในภาพวาดของเด็กวัยระหว่าง  
5 – 9 ปี : อิทธิพลของพ้ืนฐานภาพรูปวงกลมที่มีต่อเส้นฐาน โดยเน้นปรากฏการณ์เส้นฐาน และอิทธธิ
พลของพ้ืนฐานภาพรูปวงกลมที่มีต่อการวาดเส้นฐาน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิของพ้ืนภาพรูป
วงกลมที่มีต่อการวาดเส้นฐาน กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1,2 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหม้อ (พัฒนราษฎร) สังกัดสํานักการประถมศึกษา 
จงัหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2541 จํานวน 320 คน ผลการวิจัยพบว่า ในการวาดภาพบนพ้ืนภาพรูป
วงกลมทั้ง 2 ครั้ง ในเด็กเล็กมีการวาดภาพที่แสดงว่าขอบพื้นภาพรูปวงกลมมีอิทธิพลต่อการวาดเส้น
ฐานของเด็ก และปรากฏการณ์ลักษณะนี้จะลดลงอย่างรวดเร็วในเด็กท่ีมีอายุสูงขึ้นและในการหาทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของขอบพ้ืนภาพรูปวงกลมท่ีมีต่อการวาดเส้นฐานกับวัยของเด็กนั้น 
พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการ
วาดภาพของเด็กนั้น เด็กท้ังหมดใช้ดินสอร่างภาพก่อนการระบายสี และเด็กจํานวนหนึ่งทุกกลุ่มอายุมี
การหมุนภาพระหว่างการวาด และระบายสี ซึ่งจะมีน้อยลงในเด็กเล็ก  
                ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ (2544) ศึกษาการวาดภาพมิติสัมพันธ์ของแด็กอายุ 7 – 9 ปี 
ตามทฤษฎีของ John Willats (1997) เพ่ือศึกษาถึงพัฒนาการทางการวาดภาพมิติสัมพันธ์ของ
เด็กไทยในช่วงอายุ 7 – 9 ปี ว่าเป็นไปตามขั้นตอนของแบบอย่างการวาดภาพตาม Willats (1997) 
กลุ่มประชากร คือ เด็กอายุ 7 – 9 ปี ที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนภาษาอนุสรณ์บางแค ในสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนตาม
แบบของ Willats (1997) ผลการวิจัยพบว่า ภาพวาดของเด็กไทยส่วนใหญ่มีการแสดงออกท่ีเป็นไป
ตามข้ันพัฒนาการในการวาดภาพตามแบบอย่างภาพในทฤษฎีของ Willats (1997) ดังนี้ การวาดภาพ 
3 มิติ จากประสบการณ์ ภาพวาดส่วนใหญ่ 75 เปอร์เซนต์ แสดงถึงการถ่ายทอดจากมุมมองด้านบน 
การวาดภาพทับซ้อนกันของวัตถุภายในภาพ ภาพวาดส่วนใหญ่แสดงการวาดทับซ้อนกันของวัตถุที่อยู่
ภายนอกพ้ืนระนาบโต๊ะ 77.09 เปอร์เซนต์ และการวาดภาพ 3 มิติ จากหุ่นจําลองต้นแบบ เด็กส่วน
ใหญ่มีการวาดภาพถ่ายทอดพ้ืนระนาบเอียงขนานกับแนวนอน 26.85 เปอร์เซนต์  
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ต่างประเทศ 

                Decortin (2015) ศึกษาเก่ียวกับวิธีการเลือกของเล่นที่มีอยู่ตามท้องตลาดที่ได้รับ
มาตรฐานในการผลิต โดยแบ่งออกเป็นการสํารวจการเล่นของเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป 
สามารถแบ่ง การเลือกของเล่นเด็กได้ 8 อย่าง โดยการสัมภาษณ์จากผู้ปกครอง นักวิชาการ 
นอกจากนี้ยังพบว่าการเลือกของแล่นเด็กตามท้องตลาดมักจะดูจากปัจจัยดังนี้ 1) ลักษณะของเล่นที่
ให้ความเพลิดเพลิน 2) ของเล่นเด็กท่ีบ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์หรือในการเล่นของเล่นระหว่างครู 
นักเรียน เพ่ือน ผู้ปกครอง เด็กมีการเรียนรู้ผ่านของเล่นที่เชื่อมโยงกัน ผลการวิจัยเป็นตัวช่วยย้ําว่า
การศึกษาของเล่นและบทบาทที่พวกเขาเล่นนั้น ผู้ปกครองและนักวิชาการจะต้องจัดให้อย่าง
เหมาะสม 
                Parison (1987) ศึกษาการแสดงออกการวาดภาพของเด็ก โดยการวาดภาพเลียนแบบ
กับการวาดภาพที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการวาดภาพของเด็ก คือ การวาดภาพของ
เด็กชั้นประถมศึกษานั้นพัฒนาเช่นไร และทําอย่างไร เด็กจะวาดภาพได้อย่างคล่องแคล่ว กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้คือ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา วิธีการวิจัย การวิธีการวาดภาพ 2 แบบ คือ การวาดภาพจาก
วัตถุของจริงโดยที่เด็กมองแต่วัตถุลักษณะ Blind Center กับวิธีการวาดภาพลอกเลียนแบบ โดยการ
ใช้รูปสัตว์ที่เขียนเป็นลายเส้นของศิลปินเป็นต้นแบบ ผลการวิจัยพบว่า เด็กวาดภาพในลักษณะการ
รับรู้ถ่ายทอดจากวัตถุที่เป็นจริงได้ตามลักษณะที่เห็น แต่เด็กบางคนยังวาดรูปส่อแสดงการถ่ายทอด
จากรูปแบบที่เด็กเคยเห็นมาบ้างผสมกัน เช่น ภาพในการ์ตูน ส่วนการวาดภาพของเด็กท่ีใช้วิธีที่ 2 นั้น 
การลอกเลียนแบบจากรูปต้นแบบของศิลปิน พบว่าเด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกคล้ายกันคือ ลอกตาม
เส้น และรูปแบบตามที่เห็นในตัวอย่าง และรูปวาดของเด็กบางคนยังแทรกประสบการณ์ในการรับรู้
ของตนเองในลักษณะการแสดงเฉพาะตัวด้วย เช่น การเติ่มสิ่งแวดล้อมลงไปในภาพที่วาด นอกจากนี้
ยังพบว่าพฤติกรรมการวาดภาพของเด็กส่วนใหญ่จะมาจากประสบการณ์ของเด็ก จากการดู สังเกต 
หรือการรับรู้ผ่านประสบการณ์ท้ัง 5  
                Cheser (1979) ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถด้านการวาดภาพเชิงพ้ืนที่กับความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งมีสมมติฐานว่า เด็กที่ได้รับการเรียนการสอนการวาดภาพจะสามารถทําให้มี
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ด้านพื้นที่ว่างได้ดีขึ้น และความสามารถด้านการวาดภาพสองมิติจะดีกว่า
การเรียนรู้แบบสามมิติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น มีการทดสอบการวาด
ภาพ ผลการวิจัยพบว่า เด็กมีความสามารถในการวาดภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(r=0.308: p - 0.027) ศิลปะสามมิติ (r= 0.230: p= 0.147) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ส่งผลให้
ความสามารถด้านศิลปะการวาดภาพที่เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่โดยเฉพาะในสองมิติมีการพัฒนา
ในเด็กระดับประถมศึกษา 
                Cook and Odom (1992) ศึกษาพัฒนาการด้านการคิด ซึ่งเก่ียวกับความไวของการ
แยกแยะ โดยการรับรู้สิ่งเร้าหลายมิติได้แก่ สี รูปร่าง ขนาด จํานวน ตําแหน่ง พื้นผิว และเส้นกรอบ
ภาพ โดย ทําการทดลองกับเด็กเล็ก อายุ 4 - 5 ปีจํานวน 32 คน และเด็กโต อายุ 10 - 18 ปีจํานวน 
32 คน ผลการวิจัย พบว่าเด็กเล็กและเด็กโตจะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งเร้าได้มากกว่าความ
เหมือนกัน ทั้งนี้อาจะเนื่องจากสิ่งเร้า ที่มีความเหมือนในมิติต่างๆ นั้นจะไม่มีลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ที่เด่น
ออกมาให้เห็นและการรับรู้มิติต่างๆ นั้นเด็กเล็กจะ รับรู้มิติต่างๆ ได้น้อยกว่าเด็กโต โดยที่เด็กเล็กจะไม่
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สามารถรับรู้ได้สํารวจเด็กโต จะค้นพบทุกมิติที่กล่าวมา นอกจาก นี้คนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ามาก จะมีความไวในการรับรู้มากกว่าคนที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า ใน
การศึกษาครั้งนี้คุกและโอดอม ได้ใช้งานการจัดจําแนกอิสระ ศึกษาถึงความแตกต่างของแต่ละคน 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนพัฒนาการเด็ก พบว่า อายุ 4-5 ปีการจัดจําแนกสิ่งของโดยใช้สีและขนาดเป็น
เกณฑ์สําหรับ เด็กอายุ 10 - 18 ปีจะใช้ตําแหน่งเป็นเกณฑ์ในการจัดจําแนกสิ่งของ  
                Liu (2000)ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการวาดภาพ และการมองเห็นสติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ของ นักเรียนระดับเกรด 3 
ของโรงเรียนในพ้ืนที่เขตชินชูในประเทศไต้หวัน ผล การศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์มี 
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการวาดภาพและการมองเห็นสติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์
รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ นักการศึกษาทางศิลปะทั้งถ่ิน พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในการตอบตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชุมชนที่อยู่
อายุและเวลาที่ทํา และจากการวิจับพบว่าแบบประเมินโดยนักเรียนหญิงเกรด 3 แสดงภาพออกได้
ดีกว่านักเรียนชาย มีความคิดริเริ่มมากกว่า  และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีความสามารถการ
มองเห็นดีกว่านักเรียนที่อยู่ในตัวเมือง อยู่ชานเมืองและอยู่ในชนบท พบว่าเด็กท่ี มีอายุ 9 - 12 ปี 
โดยรวมแล้วจะได้คะแนนสูงกว่าเด็กในเด็กในกลุ่มเดียวกันจากแบบประเมินย่อย  
                Chen (2004) ศึกษาเรื่องวิธีการแก้ปัญหาทางการวาดภาพรูปทรง 3 มิติ จากวัตถุ
ต้นแบบชนิดต่างๆ ของเด็กอายุ  5 - 9 ปี โดยศึกษาเปรียบเทียบการวาดภาพจากวัตถุรูปทรง
เรขาคณิตลักษณะต่างๆ คือ ลูกบาศก์ ทรงกระบอก ปิรามิด และทรงกรวย โดยศึกษาเปรียบเทียบการ
วาดภาพจากหุ่นจําลองต้นแบบ วาดเลียนแบบจากภาพถ่าย และวาดเลียนแบบลายเส้นให้ดูเป็น
ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มเด็กท่ีมีอายุ 5 – 9 ปี และใช้เกณฑ์ของขั้นพัฒนาการในการ
วาดภาพของ Mitcher (1978) เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานวาดภาพ ผลการวิจัยพบว่า วัตถุ
รูปทรงลูกบากศ์มีผลต่อความเข้าใจทางการวาดภาพของเด็กอย่างมีนัยสําคัญ และการสอนวาดภาพ
ลายเส้นจะมีผลต่อความเข้าใจทางการวาดภาพแสดงรูปทรง 3 มิติ ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ทัศนียภาพวิทยา และวิธีการสอนวาดภาพที่ดี จะส่งผลให้เด็กได้เกิดความเข้าใจ การสร้างผลงานที่ดี
ตามมา โดยปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการสอนวาดภาพให้กับเด็กคือ การคํานึงถึงความต้องการ
ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยว่ามีความต้องการที่จะแสดงออกในด้านใดบ้าง เพราะทั้งนี้
การจะสอนวาดภาพให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ควรจัดวิธีการสอนให้สอดคล้องกับควมต้องการของเด็ก
เป็นสําคัญ 
                Willams (1982) ศึกษาการแสดงออกทางด้านความสัมพันธ์ของ 2 มิติ และ 3 มิติ ใน
ด้านต่างๆ ของเด็กปกติกับเด็กพิเศษที่มีอายุ 7 – 9 ปี ซึ่งได้ทดลองโดยมีการจัดวางวัตถุให้เด็กวาดโดย
มีวัตถุหลักอยู่ตรงกลางและมีวัตถุทรงกลมเรียงอยู่ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 1 ชิ้น ซึ่งจะทําให้เกิด
การบังกันของวัตถุ ไม่ว่าเด็กจะมองมาในทิศทางใดและทดสอบความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 3 มิติด้วย 
ผลการวิจัยพบว่า เด็กท้ังสองกลุ่มสามารถแสดงออกถึงความเข้าใจในเองความสัมพันธ์ 3 มิติได้ดีใน
ระดับท่ีใกล้เคียงกัน แต่การวาดภาพยังไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจ คือยังไม่สามารถวาดภาพที่
แสดงออกเป็น 3 มิติ ได้ 
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                Freeman and Janikoun (1972) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพรูปถ้วย โดยให้เด็ก
ชาวอังกฤษ 60 คน อายุ 5 – 9 ปี วาดรูปถ้วยที่มีหูซึ่งมีลายดอกไม้บนถ้วย นําถ้วยมาวางเป็นแบบให้
วาด แต่หันหูถ้วยออกไปข้างหลังไม่ให้สามารถมองเห็นได้ เด็กจะเห็นแต่ลายดอกไม้ ผลการวิจัยพบว่า 
เด็กอายุ 5 – 9 ปี จะวาดถ้วยกาแฟที่มีหูของถ้วยทั้งๆ ที่มองไม่เห็นขณะที่วาด แต่เด็ก 8 – 9 ปี ส่วน
ใหญ่จะไม่วาดหูของถ้วยจะวาดเพียงถ้วยและลายดอกไม้ ซึ่งเด็กจะไม่สนใจลายดอกไม้บนถ้วยเลย ที่
เป็นแบบนี้พบว่า เด็กายุ 5 – 7 ปี จะวาดตามท่ีเด็กรู้แบบรวมๆ ตามประสบการณ์เดิม คือ รู้ว่าถ้วย
กาแฟต้องมีหู แต่เด็กท่ีมีอายุ 8 – 9 ปี จะเปลี่ยนจากการวาดรูปจากความทรงจํา (ความคิดหรือที่เคย
รู้) มาเป็นการวาดรูปตามที่ตาเห็นจริง ถ่ายทอดวัตถุตามที่เห็นเหมือนกับเป็นวัตถุชั้นนั้นอย่าง
เฉพาะเจาะจง 
                จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยรวมจะพบว่า การวาดภาพของเด็กนั้นแสดงให้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนพร้อมกับวัยของเด็กอย่างชัดเจน โดยงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการวาด
ภาพเหมือนจริงในลักษณะ 3 มิติ กิจกรรมที่มีผลต่อทักษะการวาดภาพนั้น เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้จากกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การใช้ประสบการณ์เดิม การสํารวจ การสังเกต หรือ
กิจกรรมที่เน้นสัมผัสกับวัตถุที่เป็นเหมือนของจริง ลักษณะ 3 มิติ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่
กระบวนการวาดภาพ 3 มิติของเด็กและสามารถส่งผลไปสู่พฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมความมั่นใจในตนเองของเด็กในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มักจะพบว่าขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเองมาก ดังนั้นจึงควรจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์หรือเน้นการเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ตามท่ีกล่าวมาเพ่ือส่งเสริมทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

                การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

             1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
             2. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
             3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

                 4. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
                 5. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
                 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
                 8. การสรุป การอภิปราย และการรายงานผลการวิจัย 
ในการศึกษาดังกล่าวมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
                  ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาด
ภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                  ระยะที่ 2 การสร้างชุดกิจกรรมมิติสัมพันธ์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                  ระยะที่ 3 การประเมินผลจากการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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การศึกษา
ข้อมูล

เบื้องต้น 

เก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ผล เขียนรายงานสรุปผล อภิปราย 

-แผนการสอนโดยกจิกรรมมิติสัมพันธ ์
-แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน pre-test และ post-test 
-แบบวัดเจตคติต่อการจัดกจิกรรมมิติสัมพันธ ์

 

การสร้างเครื่องมือ 
-แผนการสอน 
-แบบทดสอบก่อน
และหลัง 
-แบบวัดเจตคตขิอง
นักเรียน 

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

การทดลองใช้
เคร่ืองมือ 

น าไปใช้จริง
กับกลุม่
ตัวอย่าง 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรม 
มิติสัมพันธ ์

ทดลองใช้ (Try out) ใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากร 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ทดสอบก่อนเรียน pre-test 

สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระยะเวลา 8 สัปดาห ์

 

ทดสอบหลังเรียน post-test 

เคร่ืองมือ 
-แบบสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจาก คู่มือครู ตวัอยา่ง
แผนการสอน หนังสือ บทความ และ
รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วกับกระบวนการสอน
วาดภาพ จากเอกสาร สิ่งพิมพ ์วารสาร 
ตํารา และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ศึกษารวบรวมขอ้มูลทางทฤษฏี และ
งานวิจัยทางกระบนการวาดภา 3 มิติ ใช้
เกณฑ์การวาดภาพของคล้าก Clark 
(1993) และ Willats (1977)จากเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ตํารา เพื่อนํามาเป็น
กรอบทฤษฏทีี่ใช้ในการวจิัย 

นําเสนออาจารย์ที่ปรกึษา และผูท้รงคุณวุฒ ิตรวจสอบ IOC ปรับปรุง 

ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
โดยแบ่งออกเป็นกลุม่
ทดลองและควบคมุ 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการด าเนินการ
วิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบ 
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ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้น 
            ประถมศึกษาปีที่ 6 
             ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้   
1.ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตําราเอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะ การวาดภาพ 3 มิติ การวาดภาพเหมือนจริง กิจกรรมศิลปะท่ี
เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ และพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          1.2 ศึกษาหนังสือ เอกสาร วิทยานิพนธ์และงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะ  
(ท่ีเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์) สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรศิลปศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6  
          1.3 วิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.1 และ 1.2 โดยดําเนินการวิเคราะห์ตาม
กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปสําหรับการกําหนดองคืประกอบของรูปแบบกิจกรรม
มิติสัมพันธ์ 
          1.4 นําผลการวิเคราะห์เนื้อหามาสังเคราะห์เป็นร่างกิจกรรมมิติสัมพันธ์ กําหนดรูปแบบการ
สอนและรายละเอียดของกิจกรรมมิติสัมพันธ์ต่างๆ พร้อมทั้งจัดทําคู่มือการใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
          1.5 ตรวจสอบคุณภาพเนื้อข้อมูลของกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่รวบรวมมาและขอคําแนะนําจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
           วิธีด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 
           การดําเนินการระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนําเสนอ
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยในระยะที่ 1 ประกอบด้วย      

     1.1 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนศิลปะ มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการ
สอนศิลปะเด็ก จํานวน 1 คน พิจารณาคุณสมบัติ คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะเด็กในระดับ
ประถมศึกษา ไม่ต่ากว่า 5 ปี (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
                       1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ จํานวน 1 ท่าน (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก) 
                       1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้าน จํานวน 1 ท่าน (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
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                       1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมศิลปะลักษณะ 3 มิติจํานวน 1 ท่าน (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก ) 
                       1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จํานวน 1 ท่าน (รายละเอียดในภาคผนวก ก ) 
                     2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะท่ี 1 ประกอบด้วย 
                        2.1แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วจิัยสร้างแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ และส่วนที่ 2 ข้อเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
                          1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์ 
                          2) ใช้ข้อมูลที่ได้จากข้อที่ 1 มาเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ในการเก็บข้อมูล 
                          3) สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและนําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
                          4) ปรับปรุง แก้ไข แบบสัมภาษณ์ ตามการแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ก่อนนําไปใช้เก็บข้อมูล 
                        2.2 นําแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน 
แบบสัมภาษณ์นี้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าดัชนี IOC ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ 0.8 และส่วนที่ 2 ข้อเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ มีค่า IOC เท่ากับ 0.9  
                     3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                        ผู้วิจัยไดท้ําหนังสือขอความร่วมมือในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้สัมภาษณ์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ ที่ออกโดยงานหลักสูตรการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยการติดต่อประสานงานด้วยตนเอง 
                      4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                        การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะ 
                        ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ใช้การ
วิเคราะห์แบบความเรียง และในข้อมูลในตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์แบบความเรียง 
                      5. การสร้างแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการจัดชุดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ มีทั้ง 6 แผนการสอน จากนั้นนําเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อนําไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
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  การทดลองใช้เครื่องมือในระยะที่ 1 
                       การทดลองใช้แผนการสอนโดยการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อ
ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านแล้ว นํามาดําเนินการต่อดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
                         1) สร้างแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ แบบทดสอบการวาดภาพก่อน
และหลังเรียน และสร้างแบบวัดเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                          2) ติดต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยการประสานงานกับงานโรงเรียน ครูที่ร่วม
ทดลองใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ ซึ่งในการทําวิจัยครั้งนี้กําหนดโรงเรียนวัดชัยมงคล เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
                          3) ทดลองแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ แบบทดสอบการวาดภาพ
ก่อนและหลังเรียน และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                      1.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Tryout) 
                         ประชากรที่ใช้ในระยะที่ 2 ได้แก่ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดชัยมงคล ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
                         1) เป็นโรงเรียนที่มีการจัดกการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
                          2) เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                          3) เป็นโรงเรียนที่มีความต้องการพัฒนาทักษะการวาดภาพของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง 

                          4) เป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารและครูมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการจัด

อ านวยความสะดวก เห็นความส าคัญของการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนและอนุญาตให้ผู้วิจัยด าเนินการ

ทดลองเครื่องมือในการวิจัยได้ 

                   ผลการทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่าง (Tryout) 
                  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง  
( Purposive  sampling ) เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนวัดชัยมงคล ใช้เกณฑ์ในการเลือกคือ ห้องเรียนมีความเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างและ
จํานวนนักเรียนมีความเหมือนจริงกับกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด ผู้วิจัยได้ทําการทดลองใช้เครื่องมือกับ
กลุ่มนี้ โดยระยะเวลาในการทดลองใช้เครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง (1 ครั้ง/สัปดาห์) รวมเป็น 3 
สัปดาห์ กําหนดให้สัปดาห์แรกให้นักเรียนทําการทดสอบ (Pre-test) ก่อนเรียน โดยแบบทดสอบการ
วาดภาพ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อที่  1) การวาดภาพโต๊ะ และหัวข้อที่ 2) การวาดภาพ
กล่องทรงลูกบาศก์ สัปดาห์ที่ 2 ให้นักเรียนเรียนโดยใช้แผนการสอนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์และหลัง
จากนั้นทําแบบทดสอบวัดเจตคติท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ และในสัปดาห์ที่ 3 ให้นักเรียนทํา
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แบบทดสอบการวาดภาพหลังเรียน (Post-test) หลังจากนั้นผู้วิจัยนําผลการทดลอง (tryout) โดยใช้
การวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test Dependent นําเสนอผล
การทดลองต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นปรับแก้ตามคําแนะนํา นําเครื่องมือที่ประบปรุงแก้ไขไป
ใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง       
               ในการทดลองใช้เครื่องมือ (Tryout) ผู้วิจัยนําผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์นํามาแสดงผลดังรายละเอียดในตาราง
ต่อไปนี้  
 

                ตารางท่ี 6 แสดงผลคะแนนเปรียบเทียบก่อนและหลัง หัวข้อ “การวาดภาพโต๊ะ” 
              

การวาดภาพโต๊ะ N  ̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 1.433 1.38174 4.369 .000 
หลังเรียน 30 2.500 1.27982 

  *P =.01   
              จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียน โดยมีค่า  ̅ = 1.433 คะแนนหลังเรียน 
 ̅ = 2.500 ค่า t = 4.369 และมีค่า sig = .000 สรุปได้ว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01        
                    
             ตารางท่ี 7 แสดงผลคะแนนเปรียบเทียบก่อนและหลัง หัวข้อ “การวาดกล่องทรง
ลูกบาศก์” 
 

การวาดภาพลูกบาศก์ N  ̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 1.833 1.39168 6.227 .000 
หลังเรียน 30 2.800 1.12648 

*P =.01              
                     จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียน โดยมีค่า  ̅ = 1.833 คะแนนหลังเรียน   
 ̅ = 2.800 มีค่า t = 4.369 และค่า sig = .000 สรุปได้ว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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              ตารางท่ี 8 แสดงแผนการสอน (Tryout) ของนักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล 
 

คาบที ่ ขั้นตอนการท ากิจกรรม บันทึกผลหลังการเรยีนโดยใช ้
กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 

2 
(50 นาที) 

กิจกรรม เร่ือง “ตึกเรขา” 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
      ขั้นน า (10 นาที) 
       1.ครูให้นักเรียนช่วยกันดูภาพจากที่ครู 
นํามาให้ดูและทายว่าคือสิ่งก่อสร้างประเภทใด เช่น 
สิ่งก่อสร้างที่เป็นตึก หอคอย ปราสาท ฯลฯ   
       2.ครูให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งก่อสร้างหรือ 
ตึกที่ตนชอบหรือประทบัใจมา1 อย่าง พร้อมทั้ง
อธิบายเหตุผลความประทบัใจที่ชอบ นกัเรียน
ร่วมกันอภปิราย สนทนาถึงลักษณะของสิ่งก่อสร้าง
นั้นๆว่า มอีะไรที่โดดเด่น ส่วนไหนบ้างทีม่ีลักษณะ
ของรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต  
      ขั้นสอน  (30 นาที) 
       3.ครูสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประติมากรรม 
ลอยตัว โดยการใช้วัสดุจากกระดาษลัง  
       4.ครูยกตัวอย่างประติมากรรมลอยตัวที่ 
อยู่ใกล้ตัวของนักเรียน เช่น ตกึใบหยก ตึกมหานคร 
ฯลฯ พร้อมรูปภาพประกอบเพื่อให้นกัเรียนเข้าใจ 
       5.ครูนําตัวอยา่งผลงานมาให้นักเรียนดู  
พร้อมอธิบายและสาธิตวิธกีาร 

-ออกแบบสเก็ต (sketch) โดยใช้ดินสอ 
หรือดินสอสีลงบนกระดาษที่ครูเตรียมให้ 

     -จากนั้นครูนําวัสดุ กระดาษลัง ไม้จิม้ฟัน  
และกาวแจกให้นักเรียน โดยตอ่ชิ้นส่วนจะต้องมี
ความแข็งแรง ทนทาน  
       6.ครูแนะนําวัสดุอปุกรณ์และวิธีการใช้ 
อุปกรณ์ในการทํางาน ครูสาธิตกระบวนการสร้าง
งาน 
        7.ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนซักถามขอ้สงสัย พร้อมอธิบายเพิ่มเติม
ก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
        8.ครูคอยเดินดูนักเรียน พร้อมใหคํ้าปรึกษา  
        9.เมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนาํชิ้นงาน 
ส่งหน้าชั้น 
      ขั้นสรุป (10 นาที) 
      นกัเรียนนําผลงานส่งครโูดยการจัดเรียงไว้ที่ 

หน้าชั้น พร้อมทั้งชว่ยกันสรุปองค์ความรู้จากงานที่
ทํา 
 

บันทึกหลังการสอนโดยใช้กจิกรรมมิติสัมพนัธ์ เรื่อง “ตึก
เรขา”  
      สรุปผล ขัน้นํา พบว่า นกัเรียนให้ความร่วมมอืในการ
ตอบคําถามและทายภาพจากสิ่งที่ครเูตรียมมาให้ดูได้ เช่น 
ภาพตึกใบหยก ภาพตกึต่างๆ นกัเรียนมีความสนใจและ
ตื่นเตน้กับกิจกรรมนําที่ผู้สอนเตรียมมาได้ 
      สรุปผล ขัน้สอน พบว่า นักเรียนสามารถตอบคําถาม
เกี่ยวกับประเภทของงานศิลปะได้ เช่น ประติมากรรมนูนต่ํา 
นูนสูง และลอยตัว นกัเรียนให้ความสนใจกบักิจกรรมที่ผู้สอน
เตรียมมาให้ วัสดุที่ผู้สอนเตรียมมาคือ กระดาษลังที่ตัดเป็น
รูปร่างทรงเรขาคณติ มี 3 แบบ คือ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมและ
วงกลม มีขนาดที่แตกต่างกัน นักเรียนตั้งใจฟังคําอธิบายที่
ผู้สอนอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวธิีการทํางาน เพื่อต่อชิน้ส่วน
รูปทรงเรขาคณิตให้มีลกัษณะเป็นงาน 3 มติิ และมโีครงสร้าง
ที่แข็งแรง เมือ่ให้นกัเรียนลงมอืปฏิบัติงาน พบว่า นักเรียนบาง
คนต้องใชเ้วลาในการร่างภาพนาน และบางคนลงมือต่อ
ชิ้นส่วนที่ไดก้่อนการลงมอืร่างภาพ ซ่ึงผู้สอนสังเกตได้ว่า 
นักเรียนคนทีร่่างภาพกอ่น เมือ่ลงมอืตอ่ชิ้นส่วนจะเกดิความ
ลังเลและใชเ้วลานานในการต่อเพื่อให้ได้ชิ้นงานตรงตาม
ต้องการของตนและแบบที่ร่างไว้ ส่วนนักเรยีนที่ลงมอืต่อ
ชิ้นส่วนกอ่นก็พบว่า สามารถต่อชิน้ส่วนได้เร็วและค่อนข้างมี
ความแข็งแรง จากนัน้กร็่างภาพตามแบบทีต่นเองต่อ พบว่า 
งานส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นตึก บ้าน อาคาร รถ หรือลกัษณะ
ตัวสัตว์ต่างๆ  
      สรุปผล ขัน้สรุป 
      นักเรียนสามารถทํางานเสร็จทันเวลาตามทีก่ําหนด 
นักเรียนส่วนใหญอ่ธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ออกแบบไว้  
พร้อมทั้งบอกปัญหาที่พบในระหว่างการทํางานชิ้นนี้ด้วย  
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                     ซึ่งจากการทดลองใช้เครื่องมือทั้ง 3 อย่าง เมื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้วิจัยได้นํามาปรับแก้ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และเตรียมสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนต่อไป       
 

                       ตารางท่ี 9 ผลการสรุปแบบวัดเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ของ
นักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ข้อ รายละเอียด ความถ่ี จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
 1.1 ชาย 8 8 50 % 
 1.2 หญิง 8 8 50 % 

2. นักเรียนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมทางศิลปะ 
 2.1 ชอบ 14 14 87.5 % 
 2.2 ไม่ชอบ  0  
 2.3 เฉยๆ 2 2 13 % 

3. นักเรียนชอบกิจกรรมทางศิลปะประเภทใดมากที่สุด 
 3.1 งานกระดาษ              2 2 13 % 
 3.2 การประดิษฐ์                        8 8 50 % 
 3.3 การปั้น        5 5 31 % 
 3.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)  1 1 6 % 

4. นักเรียนชอบวาดภาพประเภทใดมากที่สุด 
 4.1 ภาพคน สัตว์ 

สิ่งมีชีวิต         
4 4 25 % 

 4.2 ภาพอาคาร 
สถานท่ี สิ่งก่อสร้าง         

6 6 38 % 

 4.3 ภาพทิวทัศน์     4 4 25 % 
 4.4 ภาพหุ่นน่ิง 

สิ่งของต่างๆ       
2 2 13 % 

5. ข้อใดคือมิติสัมพันธ์ตามความเข้าใจของนักเรียน 
 5.1 

 
6  6 38 % 

 5.2 
 

6 6 38 % 

 5.3 
 

4 4 25 % 
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ข้อ รายละเอียด ความถี่ คะแนนรวม ร้อยละ 
6. นักเรียนคิดวา่ตนเองมีความสามารถทางศิลปะอยู่ในระดับใด 
 7.1  1 1 6 % 
 

7.2  5 5 31 % 

 7.3  7 7 44 % 
 7.4  2 2 13 % 
 7.5  1 1 6 % 

7. แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 
-สนุกสนานกับการประดิษฐ์มาก ชอบทํางานศิลปะนี้มาก 
-อยากให้มีการปั้นและการประดิษฐ์เยอะๆ  
-ได้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การวาดภาพ  
-อยากให้มาอีก ได้ใช้เวลาในการทํางานท่ีให้ความรู้สึกสงบ ชอบในกิจกรรมนี้  
-อยากให้มีวาดภาพระบายสีเยอะๆ  

  
ระยะที่ 2 การทดลองใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้น 
            ประถมศึกษาปีที่ 6  
             การใช้แผนการสอนโดยการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนําผลมา
เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ รายละเอียดของการดําเนินการมีดังนี้ 
              1) จัดเตรียมคู่มือการใช้แผนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์  แบบทดสอบการวาด
ภาพก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์  
              2) ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยการประสานงานกับผู้อํานวยการโรงเรียน 
ครูผู้สอน ที่มีส่วนร่วมในการทดลอง เก็บข้อมูล ซึ่งในการเก็บข้อมูลในการทดลองครั้งนี้กําหนดให้
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
              3) ดําเนินการเก็บข้อมูลวิจัย          
2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 ได้แก่  
           1) ประชากร ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
จํานวน 4 ห้อง จํานวน 121 คน 
           2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จํานวน 60 คน มีวิธีการเลือกดังนี้ 
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ตารางท่ี 10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ประเภทนักเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 
กลุ่มทดลอง 12 18 30 
กลุ่มควบคุม 18 12 30 
รวม 30 30 60 

 
             จากตาราง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) ได้ 2 ห้องเป็น
กลุ่มตัวอย่าง ห้อง ป.6/4 จํานวน 30 คน และ ห้องป. 6/1 จํานวนห้องละ 30 คน 
 
วิธีการวิจัย 
           รูปแบบการวิจัย เปน็การวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง วัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง (pretest – posttest control group design) รูปแบบนี้ ประกอบไปด้วยกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งสมาชิกของทั้งสองกลุ่มได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
  

ตารางท่ี 11 รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
 

กลุ่มตัวอย่าง การประเมินก่อนเรียน ทดลอง การประเมินหลังเรียน 
R ( E ) O1 X1 O2 
R ( E ) O1 _ O2 

         
           (E)    หมายถึง   กลุ่มทดลอง 
           (C)    หมายถึง   กลุ่มควบคุม 
           R     หมายถึง   การจัดดําเนินการแบบสุ่ม  
           X1      หมายถึง   วิธกีารเรียนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                 _        หมายถึง   วิธีการเรียนแบบปกติ 
                O1      หมายถึง   การวัดผลก่อนการทดลอง    
           O2     หมายถึง   การวัดผลหลังการทดลอง 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 ประกอบด้วยเครื่องมือ ดังนี้ 

                3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ แผนการสอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
จัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ส่งเสริมทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี 
ขอบเขตที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้  1) กิจกรรมงานประดาษ 3 มิติ 2) กิจกรรม 
การประดิษฐ์ และ 3) กิจกรรมการปั้น   

                3.2 แบบทดสอบทักษะการวาดภาพก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ก่อน 
เรียน pre-test และหลังเรียน post-test โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูผลจากการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์
ก่อนและหลัง นักเรียนสามารถวาดภาพเหมือนหรือวาดภาพ 3 มิติได้หรือไม่ โดยมีหัวข้อที่กําหนดให้
ดังต่อไปนี้  

                หวัข้อที่ 1 การวาดภาพหัวข้อ “โต๊ะ” โดยการจัดโต๊ะและจัดวางวัตถุไว้บนโต๊ะ  
โดยการจํากัดเวลา 30 นาที  

                หัวข้อที่ 2 การวาดภาพหัวข้อ “กล่องทรงลูกบาศก์” โดยการนํากล่องทรงลูกบาศก์ 
มาจัดวาง ให้นักเรียนวาดภาพตามมุมมองที่ตนเห็น โดยจํากัดเวลาในการวาดภาพ 20 นาท ี
                    3.3 แบบสอบถามเจตคติต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
ความรู้สึกท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ความม่ันใจในการทํางานของตนเอง และข้อเสนอแนะใน
การจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
                    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เรียนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                    ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการ
วาดภาพ โดยมีประเด็นดังนี้ 
                    1) ความรู้สึกท่ีมีต่อกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                    2) ความมั่นใจในการทํากิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                    3) ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
 
4.การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
                    การพัฒนาเครื่องมือในระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีวิธีการและขั้นตอนในการ
พัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
         4.1) แผนการสอนกิจกรรมมิติสัมพันธ์ มี 6 แผน คือ  กิจกรรมงานกระดาษ 3 มิติ กิจกรรม
การประดิษฐ์ และกิจกรรมการปั้นสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีดังนี้  
                 1) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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                      -เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมศิลปะ  (เยาวภา เดชะคุปต์, 2542) 
                      -กิจกรรมศิลปะ สําหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (เยาวภา เดชะคุปต์, 2542) 
                      -ศิลปศึกษาของ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2526) 
                      -กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
                      -หลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2551  
                 2) ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ที่มีต่อทักษะการวาด
ภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
                      -ชื่อกิจกรรม  
                      -แนวคิด 
                      -จุดประสงค์ 
                      -เวลาในการสอน 
                      -วัสดุและอุปกรณ์ 
                      -ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
                      -ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                 3) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 6 แผน ๆ ละ 50 นาที ได้แก่
เรื่อง 
                   3.1) กิจกรรมงานกระดาษ 3 มิติ 2 แผน ดังนี้ กิจกรรมงานกระดาษ 3 มิติ จาก
กระดาษลัง กิจกรรมนี้ได้ทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.5 และกิจกรรมงาน
กระดาษ 3 มิติ ปะติดคอลลา มีค่า IOC เท่ากับ 0.6  
                   3.2) กิจกรรมการประดิษฐ์  2 แผน ดังนี้ งานประดิษฐ์ประเภทโครงสร้าง กิจกรรมนี้
ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.6 และงานประดิษฐ์จากโฟมเหนียว มีค่า 
IOC เท่ากับ 0.6  
                   3.3) กิจกรรมการปั้น  2 แผน ดังนี้ การปั้นใบหน้าสื่ออารมณ์ กิจกรรมนี้ได้รับการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.6 และการปั้นด้วยการปิดตา  มีค่า IOC เท่ากับ 0.5  
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ตารางท่ี 12 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
 

ครั้ง
ที่ 

กิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

1 เร่ือง สีสันบน
ใบหน้า 

กิจกรรรมปะติดคอลลาจ เร่ือง สีสันบนใบหน้า 
ให้นักเรียนทํางานในลักษณะจากรูปร่าง 2 มิติ 
ไปสู่งาน 3 มิติ โดยมีลกัษณะเป็นนูนต่ํา 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คือ กระดาษลัง กระดาษสี กาว 
สีเมจิก เป็นต้น 

กิจกรรมการวาดภาพในหวัข้อ วันแม่ 

2 เร่ือง 
ปะติดปะต่อ 

กิจกรรมปะติด เร่ืองปะติดปะต่อ ให้นกัเรียนนํา
วัสดุที่เป็นดินน้ํามัน ปั้นเป็นเส้นนํามาปะติดเป็น
โครงร่างของหน้าคน จากนั้นตกแต่งให้มีลักษณะ
ท่าทางที่ชัดเจน จากการจับฉลาก ตกแต่ง
เพิ่มเติมด้วยสีเมจิกและวัสดุอื่นๆ 

หยุดเรียน 1 วัน 

3 เร่ือง  สัตว์
หรรษา 

กิจกรรมการประดิษฐ์ เรื่อง สัตว์หรรษา ให้
นักเรียนออกแบบสัตว์เล้ียงที่ตนเองเลี้ยงอยู่หรือ
มีความชื่นชอบ โดยร่างภาพให้เหมอืนทีสุ่ด นํา
ฟองน้ํามาใช้ในการทาํงานศิลปะนี ้

กิจกรรม การวาดภาพตามหวัข้อ วัน
วิทยาศาสตร์ 

4 เร่ือง ตึกเรขา กิจกรรมการประดิษฐ์ เรื่อง ตึกเรขา กิจกรรมนี้
เป็นลักษณะ 3 มิติ ที่มีการใช้รูปทรงเรขาคณิต
ต่อกันขึ้นเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและทน
ต่อการกระทบได้ 

กิจกรรม การวาดภาพตามหวัข้อ วัน
วิทยาศาสตร์  

5 เร่ือง ยอด
มนุษย ์

กิจกรรรมการปั้น เร่ือง ยอดมนุษย์ กิจกรรมให้
นักเรียนใช้ความรู้สึกนึกคิดในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่
ประทับใจของนักเรียน หรือจากประสบการณ์ที่
เคยได้พบมา นักเรียนร่างภาพออกมา จากนั้นทํา
การปั้นให้เหมือนจริงมากที่สุด โดยการใส่
รายละเอียดในงานให้สมจริง  
 

กิจกรรมการวาดภาพ จากหวัข้อ
ธรรมชาติ 

6 เร่ือง สัมผัส
พิศวง 

กิจกรรมปะติด เร่ือง สัมผัสพิศวง กิจกรรมนี้ให้
นักเรียนสัมผัสสิ่งที่อยู่ในกล่องว่าคืออะไร 
หลังจากนั้นร่างภาพและใช้ดินน้ํามันปั้นตามที่
สัมผัสได้ กิจกรรมนี้ใช้ความรู้สึกและ
ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงในการปั้นออกมาให้มี
ความเหมือนจริงมากที่สุด ตกแต่งพื้นผิวให้มี
ความเหมือนจริงสมจริง 

หยุดเรียน 1 วัน 
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นําเสนอแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อที่ปรึกษาและ
ผูคุ้ณวุฒ ิและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกจิกรรมมิติสัมพันธ์ 
แบบทดสอบทักษะการวาดภาพ และแบบวัดเจตคติ

ต่อการจัดกจิกรรมมิติสัมพันธ ์

นําแผนการจัดการเรียนรู้ทดลองใช้ เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องด้านกิจกรรม เนื้อหา ตอ่เวลา 

ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ นําไปใช้กับ
กลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่าง 

                 4) ปรับปรุงแก้ไขนําแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ให้เหมาะสมตาม
คําแนะนําของที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
                 5) นําแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ปรับปรุง เสนอต่อที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง  
                 6) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ให้เหมาะสมที่จะใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 13 สรุปขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
         
     

 
 
 
 
  
 
          
 
 
 
    4.2 แบบทดสอบทักษะการวาดภาพก่อนและหลัง 
               1) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบที่ส่งเสริมทักษะ
การวาดภาพ เช่น หลักการสร้างแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน  
               2) สร้างแบบทดสอบทักษะการวาด ได้แก่ ก่อนเรียน pre-test และหลังเรียน post-test 
เป็นแบบทดสอบการวาดภาพ 3 มิติ ที่มีหัวข้อในการวาดภาพ 2 หัวข้อดังนี้ 
                  หัวข้อที่ 1 การวาดภาพหัวข้อ “โต๊ะ” โดยการจัดโต๊ะสี่เหลี่ยมและจัดวางวัตถุไว้บนโต๊ะ 
ซึ่งวัตถุที่ใช้ (task) จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นสัน เช่น กล่องวิทยุ  กล่องทรงกระบอกฯ และกําหนด
ระยะห่างระหว่างสายตาของผู้วาดภาพกับขอบโต๊ะด้านหน้า พร้อมทั้งกําหนดจุดในการวาดโดยหัน
หน้าเข้าหาโต๊ะทางด้านยาว และวาดภาพจากมุมมองที่ตนเห็น โดยจํากัดเวลา 30 นาที ได้นําไป
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1 
                  หัวข้อที่ 2 การวาดภาพหัวข้อ “กล่องทรงลูกบาศก์” โดยนํากล่องทรงลูกบาศก์ ขนาด
ความกว้าง ความยาว ความสูง 5x5x5 นิ้ว จํานวน 1 ชิ้น โดยกําหนดมุมมองให้นักเรียน ซึ่งจะมองเห็น

สอบถามและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการจดั
กิจกรรมมิติสัมพันธ ์

ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ นําเสนอต่อ
ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง 

ศึกษาทฤษฏี หลกัการ เอกสาร หนังสือ ที่เกี่ยวกบั
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
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กล่องทรงลูกบาศก์ในลักษณะ 3 มิติ แล้วให้เด็กนักเรียนวาดตามท่ีตนเห็น โดยจํากัดเวลาในการวาด
ภาพ 20 นาท ีได้นําไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1 
               3) นําแบบทดสอบทักษะการวาด 3 มิต ิ และคู่มือการทดสอบที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อที่
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Validity) พบว่า การปฏิบัติมีความ
เหมาะสมและการประเมินผลตรงตามจุดประสงค์  
               4) ปรับปรุงแบบทดสอบและคู่มือการดําเนินการทดสอบทักษะการวาดภาพ 3 มิต ิตาม
คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ  
               5) นําแบบทดสอบวัดทักษะการวาด 3 มิติที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
   

ตารางท่ี 14 แสดงรายละเอียดแบบการทดสอบการวาดภาพก่อนและหลังเรียน 
 

จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน 

สื่อการเรียนการ
สอน 

การวัดและ
ประเมินผล 

ครั้งที่ 1  
ก่อนเรียน 
ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจถึง
ความแตกต่าง
ระหว่างรูปร่าง
และรูปทรง 

-ความสําคัญของการใช้
เส้นในการวาดภาพที่ทําให้
เกิดเป็นรูปร่าง และเส้นที่
ทําให้เกิดเป็นรูปทรง 3 มิต ิ

ให้นักเรียนวาดภาพ
ตามที่ผู้วิจัยได้จัดวัตถุไว้
ให้  

-วัตถุที่ใช้ในการวาด
ภาพ คือ โต๊ะ และกล่อง
สี่เหลี่ยม กล่อง
ทรงกระบอก 
 

ตามเกณฑ์
วิเคราะห์การวาด
ภาพของ 
Willats,1977 

-กล่องทรงลูกบาศก์ 
ขนาด 5x5x5 นิ้ว 

ครั้งที่ 2  
หลังเรียน 
นักเรียนสามารถ
เข้าใจถึง
กระบวนการวาด
ภาพที่เป็น
รูปร่าง 2 มิติ 
ไปสู่การวาดภาพ 
3 มิติ ผู้เรียน
สามารถวาดได้ 

-การเรียนรู้กระบวนการ
ของการวาดภาพ ที่เป็น
ลักษณะ 2 มิติ ไปสู่
ลักษณะ 3 มิติ  

ให้นักเรียนวาดภาพ
ตามที่ผู้วิจัยได้จัดวัตถุไว้
ให้  

-วัตถุที่ใช้ในการวาด
ภาพ คือ โต๊ะ และกล่อง
สี่เหลี่ยม กล่อง
ทรงกระบอก 

ตามเกณฑ์
วิเคราะห์การวาด
ภาพของ 
Willats,1977 

-กล่องทรงลูกบาศก์ 
ขนาด 5x5x5 นิ้ว 

         
        แบบประเมินการวาดภาพก่อนและหลังเรียน 
        มีรายละเอียดการให้คะแนนตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ Willats (1977) จํานวน 2 ชุด มี
รายละเอียดดังนี้ 
        ชุดที่ 1 แบบประเมินผลการวาดภาพโต๊ะ  ตามเกณฑ์วิเคราะห์ภาพวาดของ willats (1977) 
โดยแบ่งออกเปน็ 6 ขั้น ดังนี้ 
                  ขั้นที่ 1 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดเกณฑ์ไม่เป็นระบบมีการวาดภาพกระจัด
กระจายทั่วไปในภาพ (No projection system)  คือ ภาพวาดที่มีลักษณะแยกเป็นส่วนๆ มีลักษณะ
ของการวาดกระจัดกระจายในแผ่นกระดาษโต๊ะถูกวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยม  
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                  ขั้นที่ 2 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดจากมุมมองด้านข้าง หรือภาพวาดแบบมอง
ตรง ไม่แสดงถึงความลึก (Orthographic projection) คือ การวาดภาพที่มีการใช้เส้นในแนวดิ่งบน
พ้ืนระนาบ โดยแสดงเส้นขอบ โดยรอบของวัตถุในการวาดภาพโต๊ะมีการใช้เส้นฐานในการวาดภาพ
ด้านบนของหน้าโต๊ะหรือการใช้เส้นขนานที่ไม่แสดงความลึกของพ้ืนระนาบ  

                  ขั้นที่ 3 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดจากมุมมองด้านบน (ด้านแปลนหรือมุมตา
นก) (Vertical oblique projection) คือ การวาดภาพที่มีการใช้เส้นในแนวดิ่ง แสดงความลึกของ
วัตถุ แสดงให้เห็นพ้ืนระนาบโต๊ะทั้งหมดเป็นรูปสี่เหลี่ยมในแนวตั้งฉากกับขอบโต๊ะ และสามารถวาด
ภาพวัตถุท่ีวางอยู่บนโต๊ะได้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ การวาดวัตถุอยู่บนเส้นฐานของขอบโต๊ะด้านล่าง                 
                  ขั้นที่ 4 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดพื้นระนาบเอียงหรือขนานกับแนวนอน 
(Oblique projection) คือ การวาดภาพที่มีการใช้เส้นขนานในแนวนอน ในการวาดภาพโต๊ะมีการ
วาดแสดงให้เห็นมุมมองด้านบนลงล่าง ซ้ายไปขวา และจากด้านหน้าไปหลัง และภาพที่มีลักษณะของ
หน้าโต๊ะทํามุมกับขอบโต๊ะทํามากกว่าหรือเส้นขอบโต๊ะทั้งสองข้างเบนบรรจบเข้าหากัน 
                  ขั้นที่ 5 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดทัศนียภาพวิทยาอย่างง่าย (Naive 
perspective) คือ การวาดภาพที่วาดภาพด้านบนหน้าโต๊ะที่เบนเข้าหากัน มีขนาดไม่สมสัดส่วนและ
ยาวเกินไป และมีลักษณะเส้นขอบโต๊ะทั้งสองข้างเบนบรรจบเข้าหากัน 
                  ขั้นที่ 6 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดแบบทัศนียภาพวิทยาที่สมบูรณ์ (Canoical 
perspective) คือ การวาดภาพด้านบนของหน้าโต๊ะตามลักษณะแบบทัศนีวิทยาได้อย่างถูกต้อง และ
มีลักษณะของเส้นขอบโต๊ะทั้งสองข้างบรรจบเข้าหากัน 
 

          ชุดที่ 2 เกณฑ์การวิเคราะห์การวาดภาพ กล่องลูกบาศก์ โดยใช้ระบบการวางแบบทัศนีย
วิทยา ซึ่งแบ่งระบบการวัดเป็น 6 ขั้น ดังนี้ 
                     ขั้นที่ 1 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายแบบไม่เป็นระบบ มีการวาดภาพลักษณะ
กระจายทั่วไปในภาพ (No projection system) คือ ลักษณะของการวาดภาพ  2 มิติ แสดง
โครงสร้างพื้นฐานของรูปสี่เหลี่ยมที่มีโครงสร้างอย่างง่าย  
                     ขั้นที่ 2 การวาดภาพที่มีลักษณะแสดงออกจากมุมมองด้านข้าง หรือภาพวาดแบบ
มองตรง ไม่แสดงถึงความลึก (Orthographic projection) คือ ลักษณะของการวาดยังไม่แสดง
ระยะใกล้ไกล มีลักษณะการวาดภาพวัตถุท่ีมีรูปทรงปิดและมักวาดภาพที่มองเห็นทั้งสองด้าน 
                     ขั้นที่ 3 การวาดภาพที่มีลักษณะแสดงออกจากมุมด้านบน (ด้านแปลนหรือมุมตา
นก) Vertical oblique projection คือ ลักษณะของการวาดภาพแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของ
ระยะใกล้ไกลที่ชัดเจน โดยการใช้เส้นขนานในแนวนอน หรือการใช้มุมในกรวาดภาพเข้ามาเก่ียวข้อง
มากขึ้น 
                     ขั้นที่ 4 การวาดภาพที่มีลักษณะแสดงออกบนพ้ืนระนาบเอียงหรือขนานกับ
แนวนอน (Oblique projection) คือ ลักษณะการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแสดง
ความสัมพันธ์ของระยะใกล้ไกล ที่ชัดเจน  
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                     ขั้นที่ 5 การวาดภาพที่มีลักษณะแสดงออกทางทัศนียภาพวิทยาอย่างง่าย (Naïve 
perspective) คือ ลักษณะการวาดภาพแสดงออกในลักษณะใกล้เคียงทัศนียวิทยาที่ถูกต้อง แต่ยังขาด
การวาดภาพแบบย่นระยะสายตา 
                     ขั้นที่ 6 การวาดภาพที่มีลักษณะแสดงออกแบบทัศนียภาพวิทยาที่สมบูรณ์ 
(Cononical perspective) คือ การวาดภาพด้านหน้าของกล่องที่มีลักษณะแบบทัศนียภาพได้อย่าง
สมบูรณ์ถูกต้อง 
 
                   เกณฑ์การประเมินการวาดภาพ เป็นเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
                     5    หมายถึง   ระดับดีมาก 
                     4    หมายถึง   ระดับดี 
                     3    หมายถึง   ระดับปานกลาง    
                     2    หมายถึง   ระดับที่ควรปรับปรุง 
                     1   หมายถึง   ระดับท่ีต้องปรับปรุงมาก 
                     0    หมายถึง   ไม่ผ่านเกณฑ์ 
                  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จะมีความหมาย ดังนี้ 
                     4.50 - 5.00  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
                     3.50 - 4.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
                     2.50 - 3.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
                     1.50 - 2.49  หมายถึง  อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ต้องปรับปรุง 
                     0 – 1.49   หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
   
   4.3 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
               การสร้างแบบวัดเจตคติต่อการเรียนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังนี้  
                   1) ศึกษาเอกสาร หนังสือที่เก่ียวข้องกับการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยการสร้างแบบวัดเจตคติ 
                  2) สร้างแบบวัดเจตคติต่อการเรียนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ โดยให้เป็นเครื่องมือ
สําหรับผู้วิจัยใช้วิจัยบันทึกสิ่งความคิดเห็นที่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงของการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มี
ต่อทักษะการวาดภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 
                  ข้อมูลเกีย่วกับความคิดเห็นจากการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ จํานวน 3 ข้อ ดังนี้  
ความรู้สึกท่ีมีต่อกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ความม่ันใจในการทํากิจกรรมมิติสัมพันธ์และข้อเสนอแนะใน
การจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ หลังจากนั้นนําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จากแบบวัดเจตคตินี้ได้นํามา
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมี่ค่า IOC เท่ากับ 0.6 
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5.การเก็บรวมรวมข้อมูล 
              ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 2 ดังนี้ 
            5.1) นําเครื่องมือที่สร้างข้ึนประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) นําแบบทดสอบทักษะการ
วาดภาพก่อน pre-test และหลัง post-test และ3) นําเสนอแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ นําเสนอต่อที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจํานวน 5 ท่าน 
             5.2) นําเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนในช่วงอายุ 9-12 ปี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรยีนโรงเรียนวัดชัยมงคล จํานวน 30 คน เพื่อหาความเหมาะสมหรือข้อบกพร่องของแบบทดสอบ 
ผู้วิจัยทดสอบเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบการวาดภาพ แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
มิติสัมพันธ์ และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่า t-test  
              5.3 ดําเนินการทดลองสอนตามข้ันตอน เพ่ือศึกษาถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนจาก
การจัดการเรียนการสอน 
              5.4) จากนั้นผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง จากนั้นนําเครื่องมือไปใช้
ทดลองสอน กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 30 คน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
              ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
              ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในการทดลอง โดยการแจกอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบให้ครบ 
ตามจํานวนนักเรียนทุกคน 
               ผูว้ิจัย นําแบบทดสอบการวาดภาพก่อนเรียน pre-test ใช้เวลาในการปฏิบัติ โดยแบ่ง 
เป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อที่ 1 การวาดภาพโต๊ะ ใช้ระยะเวลา 30 นาที และหัวข้อ การวาดภาพกล่อง
ทรงลูกบาศก์ ใช้ระยะเวลา 20 นาที มาทดสอบกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจํานวนกลุ่มละ 30 คน 
               ดําเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 6 คาบการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
               สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ใช้สอนคือ กิจกรรมปะติด เรื่อง สีสันบนใบหน้า ซึ่งใน
ด้านของเนื้อหาที่สอนจะเน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะของงานประเภท 2 มิติไปสู่ลักษณะงาน 3 มิติ 
               สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ใช้สอนคือ กิจกรรมคอลลาจ เรื่อง ปะติดปะต่อ เนื้อหา
ของกิจกรรมนี้จะเชื่อมต่อกับกิจกรรมกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยการเน้นให้นักเรียนสามารถแยกแยะงาน
ศิลปะในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติได้ 
               สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ใช้สอน คือ กิจกรรม เรื่อง สัตว์หรรษา ซึ่งในเนื้อหาของ
กิจกรรมนี้เน้นให้เนื้อหาในงานที่เป็น 3 มิติ สามารถเข้าใจงานศิลปะนลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติได้ดีขึ้น 
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               สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ใช้สอน คือ กิจกรรม เรื่อง ตึกเรขา เนื้อหาของกิจกรรม
นี้เน้น การปฏิบัติงานที่มีลักษณะ 3 มิติ และเป็นงานที่ต้องใช้การวางแผนในการสร้างจากชิ้นส่วนที ่
เป็นรูปทรงเรขาคณิต ทําห้สามารถเข้าใจลักษณะ 2 มิติ ไปสู่งานลักษณะ 3 มิติได้ดีขึ้น 
              สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ใช้สอน คือ กิจกรรม เรื่อง การปั้นยอดมนุษย์ เนื้อหา
ของกิจกรรมนี้เน้นการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการทํางานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ
อายุระหว่าง 9-12 ปี การปั้นที่ลักษณะนูนต่ําโดยใช้ดินน้ํามันเป็นวัสดุในการทํางาน 
               สัปดาห์ที่ 6 ใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ในการเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรม เรื่อง สัมผัสพิศวง 
เนื้อหาของกิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ที่มีลองสังเกตและทายจากการ
สัมผัสวัตถุท่ีอยู่ในกล่องที่ผู้วิจัยเตรียมมาให้ จากนั้นปั้นออกมาในลักษณะของงานที่เป็น 3 มิติ  
               เมื่อสอนครบตามแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์แล้ว จํานวน 6 สัปดาห์ นํา
แบบทดสอบการวาดภาพหลังเรียนฉบับเดิมทั้ง 2 หัวข้อ มาให้กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมทําหลัง
การสอน post-test โดยหลังจากการเรียนผู้วิจัยได้กําหนดเวลาที่ใช้ในการทําแบบทดสอบ ในหัวข้อละ 
20 นาทีเท่ากัน  
                จากนั้นผู้วิจัยนําภาพของนักเรียนทั้ง ก่อนเรียน pre-test และหลังเรียน post-test ไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิเคราะห์ตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลของ Clark (1993) และ Willats (1977) 

               นําผลการประเมินการวาดภาพหลังเรียน post-test ของกลุ่มทดลองท่ีใช้กิจกรรม 
มิติสัมพันธ์และกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติมาเปรียบเทียบคะแนนและหาค่า t-test ทางสถิต ิ
 
6.สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
        สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในระยะที่ 2 
        1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบทักษะการวาดภาพให้มีมิติและ
แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบหาค่า IOC โดยใช้สตูร ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2527) ดังนี้ 
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        2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของผลการจัดการเรียนรู้ระหว่างการเรียนแบบปกติกับ
การเรียนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ใช้สถิติทดสอบดังนี้ 
             2.1) วิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลังเรียน ด้วย t-test (dependent 
samples) ใช้สูตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
            
 
 
              
            
             2.2) วิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วย t-test 
(independent samples) กรณีสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สูตรดังนี้ 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาด 
ภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ 
การวิจัย SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
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                ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
                7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 

               7.1.1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

                ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ วิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยการประมวลผลข้อมูลเป็นหมวดหมู่ นํามาแจกแจงความถ่ีร้อยละ 

                ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ์ในการจัด 
กิจกรรมมิติสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลข้อมูลเป็นหมวดหมู่ นํามาแจกแจงความถี่
ร้อยละ 

                ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการ 
วาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นํามาแจกแจงความถ่ีของคําตอบในแต่ละข้อ  วิเคราะห์
ข้อมูลอภิปรายผลในรูปแบบความเรียง 
               ระยะที่ 2 ทดลองการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
               7.2) แผนการจัดการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ธรรมดา
และการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ นํามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลอภิปรายใน
รูปแบบความเรียง 
               7.3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จากแบบทดสอบทักษะการวาดภาพ 3 มิต ิด้วยสถิติ 
t-test (dependent samples) นําค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อน (pre-test) และหลังเรียน (post-
test) หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบ
ด้วย t-test ของกลุ่มทดลอง ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
               7.4) แบบสอบถามเจตคติท่ีมีต่อกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลข้อมูลเป็นหมวดหมู่ นํามาแจกแจงความถี่แต่ละข้อ แล้วนํา 
มาเสนอเป็นค่าร้อยละ     
 

ระยะที่ 3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้น  
            ประถมศึกษาปีที่ 6 
8. การสรุป การอภิปราย และการรายงานผลการวิจัย 
               เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติที่กําหนดแล้ว สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ตั้งไว้ คือ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  การอภิปรายผลการวิจัยเป็นแบบการสรุปผลการวิจัยจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการเก็บ
ข้อมูลและสาระสําคัญท่ีเป็นผลการทดลอง  
                ผลการวิจัยในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการวาดภาพ ผู้วิจัยได้
นําเสนอในรูปตารางความเรียงและจัดลําดับความถ่ี   
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ตารางท่ี 15 สรุปประเด็นที่ศึกษา เครื่องมือ การวเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ในการประเมินผล 
 
 

ประเด็นที่ศึกษา เคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 
กิจกรรมมิตสิัมพันธ์ -แบบสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ 
-แผนการสอน 

-วิเคราะห์ข้อมูลแบบความ
เรียง 
-แบบบันทึกหลังการสอน 

คะแนนก่อนและหลัง
เรียน 

-แบบทดสอบการวาด
ภาพ ก่อนและหลัง
เรียน 

-สถิติ t-test dependent 
-สถิติ t-test independen 

ทัศนคติที่มีต่อการจัด
กิจกรรมมิตสิัมพันธ์ 

-แบบวัดเจตคติ -วิเคราะหส์ถิติพื้นฐาน 
ความถี่ ร้อยละ 



 

 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
             การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแผนการจัดการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะการวาดภาพและศึกษาผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์จากแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
                

                   ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรม 
มิติสัมพันธ์ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้ไปนี้ 
          ตารางที่ 16 สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ์ในการจัดกจิกรรม 
1.ท่านมีโอกาสเข้าอบรม/ร่วมกิจกรรม
ศิลปะ เพ่ือส่งเสริมทักษะการวาดภาพ มาก
น้อยเพียงใด 

โดยส่วนใหญ่มโีอกาสเข้าร่วมอบรม/ร่วมกิจกรรม
ศิลปะ เฉลี่ยคนละไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อป ี

2.ท่านมีความสนใจในการจัดกิจกรรม
ทางด้านทัศนศิลป์ ประเภทใดมากที่สุด 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6    
 

กิจกรรมทางด้านทัศนศิลปส์่วนใหญ่ที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอมีดังนี้ กิจกรรมการวาดภาพระบายสี การปั้น 
การประดิษฐ์จากเศษวัสดุตา่งๆ  

3.ท่านมีความสนใจทีจ่ะได้รับการส่งเสริม
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ส าหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 หรือไม่ 
อย่างไร 
 

กิจกรรมที่ควรส่งเสริมสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่นําเสนอการจัด
กิจกรรมที่เน้นการวาดภาพ การปัน้ และการ
ประดิษฐ ์
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ปรเด็นค าถาม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
4.ปัจจุบันท่านใช้วัสดุประเภทใดในการจัด
กิจกรรมมิติสมัพันธ์บ้าง 
 

กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ ดิน
น้ํามัน แปูงโดว์  

5.ท่านคิดว่าข้อใดเป็นปัจจัยส าคญัในการ
เลือกใช้สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
มิติสัมพันธ ์
 

ปัจจัยสําคญัในการเลือกใช้สื่อ/วสัดุ/อุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมคือ ความต้องการของช่วงวัยหรือ
ตามพัฒนาการทางศลิปะของนักเรียน รวมไปถึง
วัสดุที่หาได้ง่ายและเป็นสื่อท่ีดี  

ตอนที่ 2 ปัญหาท่ีพบ สิ่งที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางในการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธข์องนกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
1.ปัญหาท่ีท่านพบในการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ มีอะไรบ้าง และท่านมีวิธีแก้ไขหรือ
ปรับปรุงอย่างไร 

นักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องของมิติ ไม่สามารถวาด
ภาพเหมือนจริง หรือท่ีมีลักษณะ 3 มิติได ้
ขาดวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบการสอน รวมไปถึง
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการวาดภาพ 

2.ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นอื่น 
เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เด็กได้อย่างไร 

จัดทําชุดกิจกรรมมติิสัมพันธ์หรืออปุกรณ์ที่ช่วย
พัฒนาทักษะการวาดภาพเหมือนจริง 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนควรเป็นสิ่งท่ี
นักเรียนสนใจ เคยพบเจอหรืออยู่ใกล้ตัว 

3.ท่านมีแนวทางในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์
ให้น่าสนใจ แปลกใหม่ และหลากหลายได้
อย่างไร 

ควรมีการจัดชุดกิจกรรมหรือแผนการสอนที่ช่วย
พัฒนาทักษะการวาดภาพเหมือนจริง  
วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ควรมีความน่าสนใจ  หรือ
เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจได้ง่าย 

 
             จากการศึกษาผลสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ พบว่า 
กิจกรรมมิติสัมพันธ์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ควรมีความน่าสนใจ โดยที่ผู้สอนควรมีการนําเอาสิ่งที่อยู่รอบข้างมา 
บูรณาการใช้ในการสอนเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย กิจกรรมมิติสัมพันธ์ก็ควรมีความหลากหลายทั้ง
ทางด้านวัสดุอุปกรณ์และรูปแบบการสอน เพ่ือให้นักเรียนรู้สึกไม่เบื่อหน่ายหรือซ้ํากับกิจกรรมศิลปะที่
เคยเรียนมา เช่น กิจกรรมงานกระดาษ 3 มิติ กิจกรรมการประดิษฐ์ และกิจกรรมการปั้น ควรมีการ
จัดเป็นชุดหรือในการสอนควรมีการจัดรูปแบบเทคนิคในการสอนที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจ
ให้กับนักเรียน 
 

             จากตารางสามารถนํามาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อทักษะ
การวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็นชุดกิจกรรม
มิติสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพ 3 มิติ หรือการวาดภาพเหมือนจริง ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 



85 
 

 

             ตารางท่ี 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมมิติสัมพันธ์กับทักษะการวาดภาพของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

กิจกรรมมิติสัมพันธ์ ลักษณะการเกิดทักษะการวาดภาพ 
จากการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 

1.กิจกรรมปะติด เรื่อง สีสันบนใบหน้า 
  ลักษณะกิจกรรม  
  - นํากระดาษลังและกระดาษสี มาปะติด
ลงไปเพ่ือให้เกิดพ้ืนผิวที่มีความแตกต่าง 

เป็นการฝึกการสังเกตและสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องพ้ืนผิวในงานศิลปะ  

2. กิจกรรมคอลลาจ เรื่อง ปะติดปะต่อ 
  ลักษณะกิจกรรม 
 -นําดินน้ํามันขดเป็นเส้นปะติดลงบน
กระดาษฟอยล์ 

เป็นการฝึกการสังเกตและสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องของพ้ืนผิวในงานศิลปะ  

3.กิจกรรมการประดิษฐ์ เรื่อง สัตว์หรรษา 
 ลักษณะกิจกรรม 
 -ใช้ฟองน้ําประกอบต่อกันข้ึนเป็นรูปสัตว์ที่
นักเรียนชื่นชอบ  

เป็นการฝึกการสังเกตรายละเอียดจากสิ่งที่
นักเรียนเคยเห็น พบเจอในชีวิตประจําวัน 
ทําให้เข้าใจเรื่องของ 3 มิติในงานศิลปะ 

4.กิจกรรมการประดิษฐ์ เรื่อง ตึกเรขา 
 ลักษณะกิจกรรม 
 -นํารูปทรงเรขาคณิตต่างๆ มาต่อเข้า
ด้วยกันเป็นรูปของตึกหรือสิ่งก่อสร้าง 

เป็นการฝึกการสังเกตรายละเอียดรอบด้าน
ทําให้เข้าใจในเรื่องของ 3 มิติในงานศิลปะ 

5.กิจกรรมการปั้น เรื่อง ยอดมนุษย์ 
 ลักษณะกิจกรรม 
 -นําดินน้ํามันมาปั้นยอดมนุษย์ตามที่
นักเรียนชื่นชอบหรือประทับใจ 

เป็นการฝึกการสังเกตจากสิ่งที่นักเรียนชอบ
และการสังเกตรายละเอียดที่เด่นชัดที่แสดง
ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของยอดมนุษย์ ทําให้
เข้าใจในเรื่องของ 3 มิติ  

6.กิจกรรมการปั้น เรื่อง สัมผัสพิศวง 
 ลักษณะกิจกรรม 
 -นักเรียนปิดตาและล้วงสิ่งของที่อยู่ใน
กล่อง ใช้มือจับสัมผัสวัตถุและนําดินน้ํามัน
มาปั้นตามความรู้สึกจากการสัมผัส 

เป็นการฝึกการใช้ประสาทสัมผัส จากการ
ใช้มือและความรู้สึก รวมไปถึงความเข้าใจ
ในเรื่องของพ้ืนผิวของวัตถุ ทําให้เข้าใจงาน 
3 มิติ ได้ดีขึ้น  

 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แผนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 

            ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลจากแบบทดสอบการวาดภาพก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม โดยน าเสนอตามหัวข้อในการท าแบบทดสอบดังนี้  
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             ตารางต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในหัวข้อดังต่อไปนี้คือ 1) การวาดภาพโต๊ะ และ 2) การวาดภาพ
กล่องทรงลูกบาศก์ ดังตารางที่ 18 – 19 
 
             ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของแบบประเมินผลการการวาดภาพโต๊ะ ก่อนและหลังเรียน (กลุ่มควบคุม) 
              

ช่วงเวลาการทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

ตัวอย่างประชากร ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ก่อนทดลอง 30 2.93 1.33 
หลังการทดลอง 30 2.70 1.20 

              
              จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของการประเมินการวาดภาพโต๊ะ ก่อน
เรียน เท่ากับ 2.93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (S.D. = 1.33) และหลังเรียน เท่ากับ 2.70 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง (S.D. = 1.20) ไม่มีความแตกต่างทางนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่าคะแนน 
มัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของค่าคะแนนประเมินผลการวาดภาพโต๊ะ หลังเรียน ไม่เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน 
 
               ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของแบบประเมินผลการการวาดกล่องทรงลูกบาศก์ ก่อนและหลังเรียน (กลุ่มควบคุม) 
                     

ช่วงเวลาการทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

ตัวอย่างประชากร ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ก่อนทดลอง 30 3.80 1.30 
หลังการทดลอง 30 4.00 .61 

 
               จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็นค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของการประเมินผลการวาดภาพ
กล่องทรงลูกบาศก์ ก่อนเรียน เท่ากับ 3.80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี (S.D. = 1.30) และหลังเรียน เท่ากับ 
4.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี (S.D. = .61) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่าคะแนน
มัชฌิมเลขคณิต ( ̅) ของค่าคะแนนประเมินผลการวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์ หลังเรียน เพ่ิมข้ึนจาก
ก่อนเรียน 
 
               ตารางต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม โดยการใช้
สถิติ (t-test dependent) ในหัวข้อดังนี้คือ 1) การวาดภาพโต๊ะ และ 2) การวาดภาพกล่องทรง
ลูกบาศก์ ดังตารางที่ 20  
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ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของแบบทดสอบการวาดภาพ  ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้การเรียนแบบปกติของกลุ่มควบคุม  โดยใช้สถิติ (t-test dependent)   
    

แบบทดสอบ ระยะเวลา N  ̅ S.D. t sig 
การวาดภาพโต๊ะ คะแนนกอ่น-คะแนนหลัง 30 -.267 1.62 -.903 .374 
การวาดภาพ
ลูกบาศก์ 

คะแนนกอ่น-คะแนนหลัง 30 .167 1.34 .681 .504 

   *P < .05 
                 จากตารางที่ 20  พบว่า จากแบบทดสอบในหัวข้อ การวาดภาพโต๊ะ นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังเรียนรวม  ̅ = -.267 มีค่า t = -.903 และค่า sig = .374  สรุปได้ว่า ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และในหัวข้อ การวาดภาพลูกบาศก์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนรวม  
 ̅ = .167 มีค่า t = .681 และค่า sig = .504 สรุปได้ว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
                         

                       ตารางต่อไปนี้ เป็นการวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของกลุ่มทดลอง ดังหัวข้อต่อไปนี้ คือ 1) หัวข้อการวาดภาพโต๊ะ และ 2) การวาดภาพกล่อง 
ทรงลูกบาศก์ ดังตารางที่ 21 – 22 
 

ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบ
ประเมินผลการการวาดภาพ โต๊ะ ก่อนและหลังเรียน (กลุ่มทดลอง) 
 

ช่วงเวลาการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 

ตัวอย่างประชากร ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ก่อนทดลอง 30 2.30 1.11 
หลังการทดลอง 30 3.40 .90 

 
                   จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ̅) ของการประเมินการวาดภาพโต๊ะ 
ก่อนเรียน เท่ากับ 2.30 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (S.D. = 1.11) และคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 
3.40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (S.D. = .90) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า
คะแนน มัชฌิมเลขคณิต  ( ̅) ของค่าคะแนนประเมินผลการวาดภาพโต๊ะ หลังเรียน เพ่ิมข้ึนจากก่อน
เรียน 
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ตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบ
ประเมินผลการการวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์  ก่อนและหลังเรียน (กลุ่มทดลอง) 
 

ช่วงเวลาการทดลอง 
กลุ่มทดลอง 

ตัวอย่างประชากร ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ก่อนทดลอง 30 3.00 1.50 
หลังการทดลอง 30 4.00 .69 

 
                   จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ̅) ของการประเมินการวาดภาพ
กล่องทรงลูกบาศก์ ก่อนเรียน เท่ากับ 3.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (S.D. = 1.50) และหลัง
เรียน เท่ากับ 4.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (S.D. = .69) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จึงสรุปได้ว่าคะแนน มัชฌิมเลขคณิต  ( ̅) ของค่าคะแนนประเมินผลการวาดภาพกล่องทรง
ลูกบาศก์ หลังเรียน เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน 
 
                  ตารางต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง โดยการ
ใช้สถิติ (t-test dependent) ในหัวข้อดังนี้คือ 1) การวาดภาพโต๊ะ และ 2) การวาดภาพกล่องทรง
ลูกบาศก์ ดังตารางที่ 23  
 
ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของแบบทดสอบการวาดภาพ 3 มิติ ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ของกลุ่มทดลอง  โดยใช้สถิติ (t-test dependent)    
    

แบบทดสอบ ระยะเวลา N  ̅ S.D. t sig 
การวาดภาพโต๊ะ คะแนนกอ่น-คะแนนหลัง 30 1.067 .980 5.960 .000 

การวาดภาพ
ลูกบาศก์ 

คะแนนกอ่น-คะแนนหลัง 30 1.100 1.689 3.568 .001 

*P < .05 

                         จากตารางที่ 23 พบว่า จากแบบทดสอบในหัวข้อ การวาดภาพโต๊ะ นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนรวม  ̅ = 1.067 มีค่า t = 5.960 และค่า sig = .000  สรุปได้ว่า มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และในหัวข้อ การวาดภาพลูกบาศก์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง
เรียนรวม  ̅ = 1.100 มีค่า t = 1.689 และค่า sig = .001 สรุปได้ว่า มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
                   ตารางต่อไปนี้ แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ในหัวข้อ 1) การวาดภาพโต๊ะ และ 2) การวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์ โดยใช้สถิติ (t-test 
independent)  ดังตารางที่ 24 – 25 
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ตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนจากการวิเคราะห์แบบทดสอบวาดภาพหัวข้อ การวาด
ภาพโต๊ะ คะแนนหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์และการเรียนแบบปกติ ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม (t-test independent)   
    

การทดลอง N  ̅ S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 30 3.37 .850 2.674 .005 
กลุ่มควบคุม 30 2.67 1.155 

*P< .05 
                     จากตารางที่ 24 พบว่า คะแนนหลังเรียนจากแบบทดสอบการวาดภาพ หัวข้อ วาด
ภาพโต๊ะ ของกลุ่มทดลองและควบคุม มีค่า t = 2.674 และค่า sig = .005 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์จะมีคะแนนหลังเรียน
สูงขึ้น 
  
ตารางท่ี 25 ผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบวาดภาพ หัวข้อ การวาดภาพกล่อง
ลูกบาศก์ คะแนนหลังเรียน โดยการใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์และการเรียนแบบปกติของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม (t-test independent)     
  

การทดลอง N  ̅ S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 30 4.07 .691 .592 .278 
กลุ่มควบคุม 30 3.97 .615 

*P< .05                 

                      จากตารางที ่25 พบว่า คะแนนหลังเรียนจากแบบทดสอบการวาดภาพ ในหัวข้อ การ
วาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์ของกลุ่มทดลองและควบคุมมีค่า t = .592 และมีค่า sig = .278 ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า คะแนนหลังเรียนของกลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์มีคะแนน
หลังเรียนไม่สูงขึ้น 

 

                        ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในหัวข้อ การวาดภาพโต๊ะและการวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์ ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบ
ประเมินผลการวาดภาพโต๊ะ และกล่องทรงลุกบาศก์  
 

การประเมินผล

การวาดภาพ 

เกณฑ์การพิจารณา กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

( ̅) (S.D.) ( ̅) (S.D.) 

การประเมินผลการ

วาดภาพ ก่อนเรียน 

1.การวาดภาพ หัวข้อ โตะ๊ 2.93 1.33 2.30 1.11 

2.การวาดภาพ หัวข้อ กล่องทรง

ลูกบาศก์ 

3.80 1.30 3.00 1.50 

การประเมินผลการ

วาดภาพ หลังเรียน 

1.การวาดภาพ หัวข้อ โตะ๊ 2.70 1.20 3.40 .90 

 2.การวาดภาพ หัวข้อ กล่องทรง

ลูกบาศก์ 

4.00 .61 4.00 .69 

 
                  จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินการวาดภาพ ก่อนเรียนของนักเรียน
ในช่งอายุ 9-12 ปี สามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการวาดภาพ ตามหัวข้อ โต๊ะ โดยมี
คะแนนหลังเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม มีคะแนนค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ̅) เท่ากับ 2.70  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.20) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  กลุ่มทดลอง มีค่ามัชฌิมเลขคณิต  
( ̅) เท่ากับ 3.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .90) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คะแนนหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองมีการเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และหัวข้อ การวาดภาพกล่องทรงลุกบาศก์ของ
ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุม มีคะแนนค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ̅) เท่ากับ 4.00  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .61) อยู่ในเกณฑ์ด ีและกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม มีคะแนนค่ามัชฌิมเลข
คณิต  ( ̅) เท่ากับ 4.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = .69) อยู่ในเกณฑ์ดี คะแนนหลังของทั้ง
สองกลุ่มเพ่ิมขึ้นเท่ากัน 
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ตารางท่ี 27 แสดงคะแนนการทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (กลุ่มควบคุม) 

 
ลําดับที ่ Pre-test Post-test 

วาดภาพโต๊ะ กล่องทรงลกูบาศก ์ วาดภาพโต๊ะ กล่องทรง
ลูกบาศก ์

1 1 3 2 3 
2 3 3 3 5 
3 5 5 2 4 
4 1 5 2 4 
5 4 5 1 4 
6 4 5 0 3 
7 1 4 2 4 
8 4 3 2 4 
9 3 4 2 5 
10 5 0 4 4 
11 2 3 1 4 
12 4 4 2 4 
13 3 3 2 4 
14 2 0 3 3 
15 5 4 5 4 
16 3 5 5 4 
17 4 4 2 3 
18 3 5 3 4 
19 4 5 3 4 
20 5 4 4 5 
21 1 5 4 4 
22 3 5 4 5 
23 1 5 2 4 
24 2 4 2 4 
25 2 4 2 3 
26 1 3 3 5 
27 3 3 3 4 
28 4 4 3 4 
29 3 3 4 3 
30 2 4 3 4 

 

ตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะห์คะแนนของกลุ่มควบคุม 

 
 

การประเมิน 

Pre-test  ก่อนเรียน Post-test หลังเรียน 

การวาดภาพโต๊ะ กล่องทรง

ลูกบาศก์ 

การวาดภาพโต๊ะ กล่องทรง

ลูกบาศก์ 

คะแนนสูงสุด (Max) 5 5 5 5 

คะแนนต่ําสุด(Min) 1 0 0 3 



92 
 

 

           จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นคะแนนในหัวข้อการวาดภาพโต๊ะก่อนและหลังเรียนมีคะแนน
สูงสุง  เท่ากับ 5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และคะแนนต่ําสุดก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 1 และ 0 อยู่ใน
เกณฑ์ไม่ผ่าน  และหัวข้อการวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์ ก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนสูงสุด 
เท่ากับ 5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนคะแนนต่ําสุดของก่อนเรียนและหลังเรียน  เท่ากับ  0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ไม่ผ่าน และ 3 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 29 แสดงคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (กลุ่มทดลอง) 

 
 

ลําดับที่ 
Post-test Pre-test 

วาดภาพโต๊ะ กล่องทรง
ลูกบาศก ์

วาดภาพโต๊ะ กล่องทรง
ลูกบาศก ์

1 1 3 3 4 
2 3 4 3 4 
3 3 0 3 5 
4 3 0 3 4 
5 0 1 2 3 
6 3 2 3 5 
7 2 1 2 4 
8 4 4 5 4 
9 2 2 4 5 
10 1 4 3 5 
11 0 3 3 3 
12 1 3 2 3 
13 0 4 3 3 
14 3 4 5 4 
15 3 4 4 5 
16 2 4 2 4 
17 3 4 4 4 
18 3 5 4 5 
19 3 3 3 5 
20 2 0 2 4 
21 2 3 3 4 
22 2 3 4 4 
23 3 3 3 3 
24 3 4 4 3 
25 3 4 4 4 
26 3 4 4 5 
27 1 3 4 4 
28 4 5 4 4 
29 3 5 4 4 
30 3 0 4 4 
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ตารางท่ี 30 ผลการวิเคราะห์คะแนนของกลุ่มทดลอง 

 
 

การประเมิน 

Pre-test  ก่อนเรียน Post-test หลังเรียน 

การวาดภาพโต๊ะ กล่องทรง

ลูกบาศก์ 

การวาดภาพโต๊ะ กล่องทรง

ลูกบาศก์ 

คะแนนสูงสุด (Max) 4 5 5 5 

คะแนนต่ําสุด (Min) 0 0 2 3 

 
              จากตารางที่ 30 แสดงให้เห็นคะแนนในหัวข้อการวาดภาพโต๊ะก่อนเรียนและหลังเรียนมี
คะแนนสูงสุด เท่ากับ 4 อยู่ในเกณฑ์ดี และ  5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และคะแนนต่ําสุดก่อนเรียนและหลัง
เรียน เท่ากับ  0 อยู่ใตเกณฑ์ไม่ผ่าน และ 2 อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุง  และหัวข้อการวาดภาพกล่อง
ทรงลูกบาศก์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนคะแนนต่ําสุด ก่อนเรียนและ
หลังเรียน  เท่ากับ  0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่าน และ 3 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

 

ตารางท่ี 31 ตัวอย่างการให้คะแนนจากแบบประเมินการวาดภาพ ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 

 

เลขที่ ภาพผลงาน pre-test ภาพผลงาน post-test 

1  

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ การวาด
ภาพโต๊ะ คะแนนท่ีได้คือ 1 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ การ
วาดกล่องทรงลูกบาศก์ คะแนน

ท่ีได้ คือ 3 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ การวาด
ภาพโต๊ะ คะแนนท่ีได้คือ  

3 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ 
การวาดกล่องทรงลุกบาศก์ 
คะแนนท่ีได้ คือ 4 คะแนน 

3  

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ การวาด
ภาพโต๊ะ คะแนนท่ีได้คือ 3 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ การ
วาดกล่องทรงลูกบาศก์ คะแนน
ท่ีได้ คือ 0  

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ การวาด
ภาพโต๊ะ คะแนนท่ีได้คือ  
3 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หัวข้อ 
การวาดกล่องทรงลูกบาศก์ 
คะแนนท่ีได้ คือ 5 คะแนน 
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              จากตาราง แสดงให้เห็นว่า คะแนนหลังเรียนของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์
เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  คะแนนของนักเรียนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
หัวข้อ การวาดภาพโต๊ะและการวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์ ที่สามารถนํามาวิเคราะห์แสดงผลได้ดัง
ตัวอย่างแสดงผลงานภาพวาดก่อนและหลังเรียน 
 
ตารางท่ี 32 ตัวอย่างการให้คะแนนจากแบบประเมินการวาดภาพ ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม 

 
เลขที ่ ภาพผลงาน pre-test ภาพผลงาน post-test 

1  
 
 
 
 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน หัวขอ้ 
การวาดภาพโต๊ะ คะแนนที่ได้
คือ 1 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หัวข้อ การวาดกล่องทรง
ลูกบาศก ์คะแนนที่ได้  
คือ 3 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หัวขอ้ การ
วาดภาพโต๊ะ คะแนนที่ได้คือ 
 3 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หัวข้อ การวาดกล่อง
ทรงลกุบาศก์ คะแนนที่
ได้ คือ 4 คะแนน 

13   

 เกณฑ์การให้คะแนน หัวขอ้ 
การวาดภาพโต๊ะ คะแนนที่ได้
คือ 5 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หัวข้อ การวาดกล่องทรง
ลูกบาศก ์คะแนนที่ได้ คือ 
4 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หัวขอ้ การ
วาดภาพโต๊ะ คะแนนที่ได้คือ 
 5 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หัวข้อ การวาดกล่อง
ทรงลกูบาศก ์คะแนนที่
ได้ คือ 4 คะแนน 

3   

 เกณฑ์การให้คะแนน หัวขอ้ 
การวาดภาพโต๊ะ คะแนนที่
ได้คือ 5 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หัวขอ้ 
การวาดกลอ่งทรงลกูบาศก์ 
คะแนนที่ได้ คอื 5 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หัวขอ้ 
การวาดภาพโต๊ะ คะแนนที่
ได้คือ 2 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน หัวขอ้ 
การวาดกลอ่งทรงลกูบาศก์ 
คะแนนที่ได้ คอื 4 คะแนน 
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               จากตาราง แสดงให้เห็นว่า คะแนนของนักเรียนหลังเรียนส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากก่อน
เรียน กล่าวคือ บางคนคะแนนเท่าเดิมจากก่อนเรียน บางคนลดลง และบางคนคะแนนเท่าเดิมจาก
ก่อนเรียน ท าให้สรุปได้ว่า คะแนนหลังเรียนโดยการเรียนแบบปกติของนักเรียนไม่เพ่ิมขึ้นจากก่อน
เรียนหรือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
 

                ผู้วิจัยนําเสนอผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ จากบันทึกหลังการ
สอนกิจกรรมทั้งหมด 6 แผน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใชก้ิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
ตารางท่ี 33 กิจกรรม Pre-test ก่อนเรียน 

 
คาบที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้ 

1 (50 นาที) 
Pre-test 
ก่อนเรียน 

หัวข้อที ่1  การวาดภาพ “โต๊ะ” ระยะเวลา 30 นาที ให้
นักเรียนวาดภาพ “โต๊ะ” โดยการจัดโตะ๊รูปทรงเหลี่ยม
และมีวัตถุบนโต๊ะ ซ่ึงวัตถุที่ใช้จะมีลกัษณะเป็นเหลี่ยมสัน
หรือเรขาคณิต เช่น วิทย ุกล่อง ฯลฯ พร้อมทั้งกําหนด
จุดมองในการวาดภาพ โดยหันหนา้เข้าหาโต๊ะทางด้าน
ยาว และวาดภาพจากมุมมองที่ตนเห็น 

สรุปจากแบบทดสอบการวาดภาพหัวที ่1 พบวา่ 
กิจกรรมการวาดภาพก่อนเรียนในหวัข้อ การ
วาดภาพโต๊ะ ทําให้เห็นถึงข้อมูลการวาดภาพ
ของนักเรียนแต่ละคนมีพัฒนาการแตกตา่งกัน
อย่างไร กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงทักษะการวาดภาพที่มีอยู่เพื่อ
นําไปใช้ในการจัดแผนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

หัวข้อที ่2  การวาดภาพ “กล่องทรงลูกบาศก”์ 
ระยะเวลา 20 นาท ีให้นักเรียนวาดภาพหัวข้อ “กล่อง
ทรงลูกบาศก์” โดยจัดกล่องทรงลูกบาศก์ขนาดกว้าง 
ความยาว ความสูง 5X5X5 นิ้ว ซ่ึงจะมองเห็นหุ่นจําลอง
รูปทรงลูกบาศก์ในลักษณะ 3 มิติได้ 2 แบบ โดยให้เด็ก
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง แล้ววาดภาพตามมุมมองที่ตนเห็น 

สรุปจากแบบทดสอบการวาดภาพหัวที ่2  
พบว่า กิจกรรมการวาดภาพในหวัข้อ การวาด
ภาพกล่องทรงลูกบาศก์ นกัเรียนจะได้
แสดงออกถึงทักษะการวาดภาพ 3 มิติ หรือ
เหมือนจริงจากวัตถุจริง ที่ไม่มีความซับซ้อน 
วัตถุที่ใช้วาดมีเพยีง 1 ชิ้น ผลจากการวาดภาพ
ในหัวข้อนี้จะนําไปเปรียบเทียบกับผลคะแนน
หลังจากการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ในครั้ง
สุดท้าย เพื่อนาํมาวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง 
แก้ไข กจิกรรมมให้มีประสิทธภิาพมากขึน้อีก 

 

                     สรุปจากการทํากิจกรรมแบบทดสอบการวาดภาพ 3 มิติ ก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง 
พบว่า นักเรียนแสดงออกถึงการวาดภาพที่ยังขาดความมั่นใจในการแสดงออก สอดคล้องกับ 
Champman (1978) ได้กล่าวว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วง “ก่อน
วัยรุ่น” (Preadolescent) และอยู่ในช่วงอายุประมาณ 10-12 ปี คือช่วง “วิกฤติของความเชื่อม่ัน” 
(Crisis of Confidence) เป็นวัยที่นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์มากกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนต้นและการขาดความเชื่อมั่นในการทํางาน เห็นได้จากการทํางานชิ้นเดิมเมื่อไม่เสร็จก็เปลี่ยนเป็น
ทํางานชิ้นใหม่ ไม่มีความก้าวหน้าในการทํางาน มีการลอกเลียนแบบ การเลิกทํางานกลางคัน โดยมาก
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พฤติกรรมดังกล่าวจะต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นผู้สอนจึงใช้วิธีการกระตุ้นเตือนในเรื่อง
ของเวลาทําแบบทดสอบทั้ง 2 หัวข้อ และอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบก่อนเรียนว่า เมื่อนักเรียนได้
เรียนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์แล้วจะสามารถเพ่ิมทักษะการวาดภาพได้เพ่ือลดความวิตกกังวลและ
ความไม่เชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้ว
ผู้สอนตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คือ   = -.267 มีคะแนน
อยู่ในระดับต่ําและไม่ผ่านเกณฑ์ สอดคล้องกับ วิรุณ ตั้งเจริญ กล่าวว่า การวาดภาพระบายสีนั้น เป็น
อีกวิชาที่นักเรียนจะได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ การแสดงออกทางศิลปะจึงเป็นการแสดงออกความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นไปตามช่วงวัย และเป็นไปตามธรรมชาติของนักเรียน 
  

ตารางท่ี 34 แสดงภาพผลงานแบบทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง 
 

เลขที่ ผลงาน เลขที่ ผลงาน 
1  

 
 
 
 
 

2  

3  
 
 
 
 
 

4  

5  
 
 
 
 
 

6  

7  
 
 
 
 
 

8  
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ตารางท่ี 35 แสดงภาพผลงานแบบทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง (ต่อ) 

 
เลขที่ ผลงาน เลขที่ ผลงาน 

9  
 
 
 
 

10  

11  
 
 
 
 

12  

13  
 

 
 
 

14  

15  
 
 
 
 

16  

17  
 
 
 
 

18  

19  
 
 
 
 

20  
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ตารางท่ี 36 แสดงภาพผลงานแบบทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง (ต่อ) 
 

เลขที่ ผลงาน เลขที่ ผลงาน 
21  

 
 
 
 

22  

23  
 
 
 
 

24  

25  
 
 
 
 

26  

27  
 
 
 
 

28  

29  
 
 
 
 

30  
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ตารางท่ี 37 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ เรื่อง สีสันบนหน้า 

 
คาบที่ กิจกรรม ส่งผลต่อทกัษะการวาดภาพ 

2 
(50 

นาที) 
กิจกรรม 
ปะติด 
เรื่อง 
“สีสัน
บน

หน้า” 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
     ขั้นน า (10 นาที) 
     ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาช่วยครถูือแผน่ภาพผลงาน
ตัวอย่างจิก๊ซอ นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับงานศิลปะ
ประเภท 2 มิติและประเภท 3 มิติ  
      1.ให้นักเรียนทายว่าภาพใบหน้าคนที่ครูนํามาว่าเป็นภาพของ
ใคร โดยครูตัดเป็นจิก๊ซอ 
     2.นักเรียนเลือกรูปภาพใบหน้า 1 รูป โดยจะต้องเป็นภาพทีม่ี
ลักษณะการแสดงออกที่ชัดเจนเชน่ ย้ิม หัวเราะ รอ้งไห้ ฯลฯ  
     ขั้นสอน (30 นาที) 
     3.ครูสอนเนือ้หาเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะที่มีลกัษณะ 3 มิติ 
และประเภทของงานทัศนศิลป์ 
     4.ครูยกตัวอย่างงานประติมากรรมแบบนูนต่ํา นูนสงูและ
ลอยตัว พรอ้มอธิบายนกัเรียนเข้าใจ 
     5.ครูแนะนําวสัดุอุปกรณแ์ละวธิีการใช ้
     6.ครูสาธิตกระบวนการสร้างงานปะตดิ เพื่อให้นกัเรียนรับรู้ 
     7.ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนน  
     8.ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ซักถามขอ้สงสัย พร้อมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติมกอ่นการลงมอืทํางาน 
     9.ครูให้นักเรียนเริ่มทํางานโดยร่างภาพลงในกระดาษ A4 ที่
เตรียมไว้ให้  
   10.นักเรียนนําวัสดุต่างๆ ปะทับติดลงบนกระดาษที่รา่งภาพไว้ 
   11.ครูแจ้งให้นักเรียนทราบเวลาที่ใช้ในการทํางาน 25-30 นาที 
และการตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม     
     ขั้นสรุป (10 นาท)ี      
   12. ให้นักเรียนวางเรียงผลงานไว้หน้าชัน้เรียน ครูสุ่มเลือกงาน 
2-3 ชิ้น ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายข้อดแีละข้อที่ควรปรับปรุง 
และสรุปสิ่งที่ได้จากการทํางานภาพปะติด 
 

ขั้นน า 
  -นักเรียนมีปฏิสัมพนัธก์ับผู้สอนและเพื่อนร่วมชัน้ใน
การทํากจิกรรม ทายลกัษณะใบหน้าของคน 
เชื่อมโยงความรูจ้ากประสบการณเ์ดิมหรอืจากสิ่งรอบ
ข้างกอ่นเข้าสู่เนื้อหาการเรียน 
ขั้นสอน 
  -นักเรียนร่างภาพใบหน้าของตนเองลงในใบงาน โดย
ให้มีลักษณะใบหน้าที่เหมอืนจริงของตนเอง เช่น 
ใบหน้ากลม ใบหน้ารูปทรงไข่ ฯ ในขั้นตอนนี้นกัเรียน
จะได้ฝึกการวาดภาพเหมอืนจากใบหน้าของตนเองและ
ใส่รายละเอียดต่างๆ ในใบหน้าของตวัเอง 
   -นักเรียนนําวัสดกุระดาษลัง กระดาษสี กาว เป็นตน้ 
นํามาปะติดลงบนใบหน้าทีน่ักเรียนวาดและตัดออกมา 
นักเรียนใชก้ารปะตดิทับซ้อนกนัเพือ่ให้มีลักษณะพื้นผิว
ที่มีความแตกต่างกัน ให้มีความน่าสนใจ จากขั้นตอนนี้
นักเรียนจะได้สัมผัสกับวัสดุจริง การลงมือปฏิบัติงาน
จริง ให้เป็นลกัษณะ 3 มิติที่สามารถสัมผัสได้ 
ขั้นสรุป 
   จากการทํากิจกรรมนี้นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ในเรื่องของ
การสังเกตจากสิง่ที่ตวัเองมีอยู่หรอืพบเห็นใน
ชีวิตประจาํวัน ทําให้นกัเรียนสามารถวาดภาพและลง
มือทํางานให้ออกมามีความเหมอืนจริงมากที่สุด 

  

                        สรุปผลจากกิจกรรมการปะติดคอลลาจ พบว่า กิจกรรมปะติดคอลลาจนี้ทําให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าใจมิติสัมพันธ์และส่งเสริมทักษะการวาดภาพได้ดี จากการปฏิบัติกิจกรรม
ดังนี้ โดยการร่างภาพในลักษณะ 2 มิติก่อนและลงมือทํางานลักษณะ 3 มิติ นักเรียนมีความตื่นเต้น
และสนุกสนานในการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้อย่างมาก สอดคล้องกับ มานพ ถนอมศรี และ
คณะ (2532) กล่าวถึง งานปะติดเช่นนี้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเพ่ิมรายละเอียดและขั้นตอนที่ซับซ้อน
มากขึ้นก็จะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนในช่วงชั้นนั้นๆ ได้ดี  
 
                ตารางต่อไปนี้ แสดงผลงานกิจกรรมปะติดคอลลาจ เรื่อง สีสันบนใบหน้า  ผู้วิจัยได้นํา
ผลงานแสดงดังตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 38 แสดงผลงานกิจกรรมปะติดคอลลาจ เรื่อง สีสันบนใบหน้า 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

1  
 
 
 
 
 

2  

3  
 
 
 
 
 

4  

5  
 
 
 
 
 

6  

7  
 
 
 
 
 

8  

9  
 
 
 
 
 

10  
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ตารางท่ี 39 แสดงผลงานกิจกรรมปะติดคอลลาจ เรื่อง สีสันบนใบหน้า (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

11  
 
 
 
 
 

12  

13  
 
 
 
 
 

14  

15  
 
 
 
 
 

16  

17  
 
 
 
 
 

18  

19  
 
 
 
 
 

20  
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ตารางท่ี 40 แสดงผลงานกิจกรรมปะติดคอลลาจ เรื่อง สีสันบนใบหน้า (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

21  
 
 
 
 
 

22  

23  
 
 
 
 
 

24  

25  
 
 
 
 
 

26  

27  
 
 
 
 
 

28  

29  
 
 

 
 

 

30  
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ตารางท่ี 41 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ เรื่อง ปะติดปะต่อ 

 
คาบที่ กิจกรรม ส่งผลต่อทกัษะการวาดภาพ 

3 
(50 นาที)
กิจกรรม
คอลลาจ 
(collage) 

เรื่อง “ปะติด 
ปะต่อ” 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
     ขัน้น า (10 นาที) 
      1.ครูให้นักเรียนไดม้ีส่วนร่วมโดยการจบัฉลากใบหน้า
คนละ 1 ใบพร้อมทั้งให้นักเรียนแสดงลกัษณะท่าทางตามที่
จับได้ เช่น ใบหน้าย้ิมแย้ม รอ้งไห้ ดุ เศร้า เป็นต้น      
     2.ให้นักเรียนร่างภาพ (sketch) จากการจับ 
ฉลากใบหน้าลงบนกระดาษที่ครูเตรียมให้ พร้อมทั้งเขียน
อธิบายความรู้สกึสัน้ๆ  
     ขั้นสอน (30 นาที)     
     3.ครูสอนเนือ้หาเกี่ยวกับประติมากรรมนูนต่ํา และ
อธิบายลักษณะของงานคอลลาจ (collage) ว่าเป็นงาน
ประเภทหนึ่งของประติมากรรมนนูต่ํา  
     4.ครูยกตัวอย่างงานคอลลาจ (collage) ที่มีหัวขอ้ที่ใกล้
ตัว เชน่ ภาพใบหน้าของคน สัตว์ หรือดอกไม้ เป็นตน้  
     5.ครูนําตัวอย่างผลงานมาให้นักเรียนดู พร้อมอธิบาย
และสาธิตวิธกีารปะติด 
     6.ครูแนะนําวสัดุอุปกรณ์ในการทํางาน 
     7.ครูแจ้งเกณฑ์ในการให้คะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ซักถามขอ้สงสัย  
     8.นักเรียนลงมือทํางาน วางแผน รา่งภาพลงในกระดาษ 
A4 ที่ครเูตรียมให้ 
     9.ครูให้วัสดุส่วนที่เป็นแผน่รองกระดาษลังห่อด้วย 
ฟอยล์ขนาด 12x12 cm. คนละ 1 แผ่น นําแต่ละส่วนมา
ประกอบกนัตามที่ออกแบบ โดยให้ใบหน้ามีลักษณะท่าทาง
สื่ออารมณอ์อกมาให้ชัดเจนที่สุด เชน่ ย้ิม รอ้งไห้ ดุ เศร้า 
ฯลฯ 
     10.ครูคอยเดินดูนกัเรียนปฏิบัติงาน พรอ้มทั้งให้
คําแนะนํา 
     11.นักเรียนตกแต่งใบหน้าดว้ยดินสอสี สีโปสเตอร์ หรอื
กระดาษสี ตามความเหมาะสม 
     ขั้นสรุป (10 นาที) 
     12.นักเรียนนําผลงานที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วส่งครู นํา
ผลงานมาวางเรียงตอ่กนั พร้อมทั้งรว่มกันสรุปองค์ความรู้ที่
ได้จากการทํากจิกรรมครั้งนี้ 
 

ขั้นน า 
   -นักเรียนสํารวจ สังเกต ลกัษณะใบหน้าท่าทางของ
ตนเองและคนรอบข้าง  
ขั้นสอน 
   -นักเรียนทกุคนได้มีโอกาสในการจับฉลาก หลังจาก
นั้นสเก็ตลกัษณะท่าทางออกมาให้ชัดเจนและเหมือน
จริงมากทีสุ่ด หลังจากนัน้นกัเรียนนําวัสดทุี่เป็นดิน
น้ํามันขดเป็นเส้นปะติดลงไปให้เห็นเป็นโครงสร้างของ
ใบหน้าก่อน จากนัน้ตกแต่งสว่นต่างของใบหน้าคน 
รวมไปถึงลกัษณะท่าทางตามทีร่่างภาพไว้ นกัเรียนจะ
ได้ฝึกทกัษะการวาดภาพจากรูปร่าง 2 มิติ และลงมอื
ทํางานในลักษณะ 3 มิติ ในกจิกรรมนี ้
ขั้นสรุป 
    -นักเรียนจะได้เรียนรูก้ารจากการสังเกตสิ่งที่
ตนเองแสดงออก หรือสิ่งที่เห็นจากสิ่งทีอ่ยู่รอบตัว ทํา
ให้เข้าใจถึงรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่เหือนจริงมาก
ขึ้นอกี  

 
                    สรุปผลจากกิจกรรมคอลลาจ เรื่อง ปะติดปะต่อ พบว่า นักเรียนสามารถทํางาน
คอลลาจจากวัสดุที่ผู้สอนเตรียมมาให้ได้ และนักเรียนมีความสนใจในตัวกิจกรรมคอลลาจนี้ ตั้งแต่
เริ่มต้นจากการร่างภาพในใบงานที่เป็นลักษณะ 2 มิติ และลงมือทํางานเป็นลักษณะ 3 มิติ จากแบบที่
ร่างไว้กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้ช่วยส่งเสริมทักษะการวาดภาพที่เหมือนจริงในลักษณะ 3 มิติให้กับ
นักเรียนได้ดี สอดคล้องกับ สุธาทิพย์ อิ่มสําราญ (2536) ทีก่ล่าวว่า ลักษณะงานประติมากรรมนูนต่ํา 
จะมีลักษณะของการเพ่ิม ลดสกัด ตัดทอนให้เกิดเป็นรูปทรงที่งดงาม วัสดุที่นํามาสร้างงานมีความ
หลากหลาย ได้แก่ ดินเหนียว ไม้ดินน้ํามัน โลหะ ปูนพลาสเตอร์รวมไปถึงวัสดุ อ่ืนๆ 



104 
 

 

                   ตารางต่อไปนี้แสดงผลงานกิจกรรมคอลลาจ เรื่อง ปะติดปะต่อ ของกลุ่มทดลอง 
ผู้วิจัยนํามาแสดงให้เห็นเป็นรายบุคคลดังนี้ 

ตารางท่ี 42 แสดงผลงานกิจกรรมคอลลาจ เรื่อง ปะติดปะต่อ 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

1  
 
 
 
 
 

2  

3  
 
 
 
 

 

4  

5  
 
 
 
 
 

6  

7  
 
 
 
 
 

8  

9  
 
 
 
 

10  
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ตารางท่ี 43 แสดงผลงานกิจกรรมคอลลาจ เรื่อง ปะติดปะต่อ (ต่อ) 

 
ล าดับ

ที ่
ผลงาน ล าดับ

ที ่
ผลงาน 

11  
 
 
 
 
 

12  

13  
 
 
 
 
 

14  

15  
 
 
 
 
 

16  

17  
 
 
 
 
 

18  

19  
 
 
 
 
 

20  
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ตารางท่ี 44 แสดงผลงานกิจกรรมคอลลาจ เรื่อง ปะติดปะต่อ (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

21  
 
 
 
 
 

22  

23  
 
 
 
 
 

24  

25  
 
 
 
 
 

26  

27  
 
 
 
 
 

28  

29  
 
 
 
 
 

30  
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ตารางท่ี 45 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ เรื่อง สัตว์หรรษา 
 

              
                  สรุปผลจากกิจกรรมประดิษฐ์ เรื่อง สัตว์หรรษา พบว่า นักเรียนสนใจในกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ที่ผู้สอนจัดขึ้น จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีนํามาให้พบว่านักเรียนบางคนไม่เคยนําโฟมเหนียวหรือ
ฟองน้ํามาใช้ในการทํางานศิลปะที่มีลักษณะ 3 มิติแบบนี้ ซึ่งทําให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีก
กิจกรรมหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับ ลลิตพรรณ ทองงาม (2539) กล่าวว่า ศิลปะประดิษฐ์เป็นอีกกิจกรรม
หนึ่ง ที่จําเป็นในการปูพ้ืนฐานและเป็นสิ่งที่สําคัญทางการศึกษา ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จาก
วัสดุที่ใช้ในการเรียน เป็นการเพ่ิมมิติที่แตกต่างออกไปสู่การเสริมสร้างทางด้านทักษะต่างๆ ความคิด

คาบที่ กิจกรรม ส่งผลต่อทกัษะการวาดภาพ 
     4  
(50 นาที)
กิจกรรม
ประดิษฐ์  
เรื่อง 
“สัตว์
หรรษา” 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
      ขั้นน า (10 นาที) 
      1.ครูให้นักเรียนไดม้ีส่วนร่วมในกจิกรรมโดยการส่งตัวแทน
ออกมาทํากจิกรรม 1-2 คน โดยให้บอกชือ่สัตว์ที่ชืน่ชอบและทํา
ท่าทางให้เหมือนสัตว์ดังกล่าว พรอ้มทั้งอธิบายเรื่องราวประทับใจ 
      2.นักเรียนชว่ยกันยกตัวอย่างและให้สังเกตลกัษณะของสัตว์
ที่ตนชืน่ชอบ เกี่ยวกับส่วนประกอบร่างกายของสัตว์ 
       ขั้นสอน  (30 นาที)  
      3.ครูสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประติมากรรมลอยตัว  
      4.ครูยกตัวอย่างประตมิากรรมลอยตัวจากกระดาษลังและ
วัสดุอืน่ๆเช่น โฟม เศษวัสดุ ฯลฯ   
      5.ครูนําตวัอย่างผลงานมาให้นกัเรียนดพูร้อมทั้งอธิบายและ
สาธิตวิธกีารทํางาน 
      6.ครูแนะนําอุปกรณ์และวิธกีารใชอุ้ปกรณ์ในการทํางาน  
      7.ครูสาธิตกระบวนการสร้างงาน เพือ่ให้นักเรียนปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งแนะนําการใช้และการเก็บรกัษาวัสดุอุปกรณ์ 
            -ให้นักเรียนเลือกรูปสัตว์ที่ตนชืน่ชอบ 1 รูป เช่น สนุัข 
แมว หม ูเป็นตน้ 
            -กําหนดความหนาและหลักการแบ่งสัดส่วนในการ
ตัดโฟมอวัยวะต่างๆ ของตัวสัตว์ ยกตวัอย่าง เช่น สุนัข แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ชิน้กลางประกอบดว้ยลําตัว หัวและหาง ชิ้น
ที่ 2 ลําตัวกับหัว ชิน้ที ่3 ลําตัวกับขา และชิน้ที่ 4 คือ หู 
            -นักเรียนนําชิน้ส่วนทั้งหมดมาประกอบกัน เพื่อให้ได้
ลําตัวที่หนาและขาทีแ่ข็งแรง แล้วตกแต่งดว้ยชิ้นที่ 4 คือหูข้างละ
ชิ้น  
       8.ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ซักถามขอ้สงสัย พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมกอ่นลงมอืปฏิบัติงาน 
       9.ครูคอยเดนิดนูักเรียนปฏิบัติงาน พรอ้มทั้งให้คําแนะนําใน
การทํางาน 
      10.ให้นักเรียนทํางานในเวลา 20-25 นาที  
      ขั้นสรุป (10 นาที) 
      11.เมื่อเสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว ครูให้นกัเรยีนนําผลงานมาวาง
หน้าชั้น และนักเรียนชว่ยกันอภิปรายถึงข้อดีและขอ้ที่ควร
ปรับปรุง พรอ้มแนวทางแก้ไข 
      12.ครูเลือกผลงาน 1-2 ชิ้น มาวจิารณ ์นักเรียน 
ร่วมกันอภิปรายถึงความรูท้ี่ได้จากการเรียน  
 

ขั้นน า 
  -นักเรียนแสดงออกถึงความประทับใจและ
ประสบการณ์ทีม่ีอยู่ของแต่ละคน จากกิจกรรมการ
เล่าเรือ่งสัตวเ์ลี้ยงที่ตนเองชื่นชอบและประทับใจ 
ขั้นสอน  
  -นักเรียนร่างภาพสตัว์เลี้ยงที่ตนเองคุน้เคย พบเจอ
จากประสบการณ์ ทาํให้ภาพที่ออกมามีความ
เหมือนจริงและมีรายละเอียดทีช่ัดเจน  
  -นักเรียนลงมอืทํางานในลกัษณะ 3 มิติ จากวัสดทุี่
เป็นฟองน้ํา ทําให้เข้าใจงานลักษณะ 3 มิตหิรือ
เหมือนจริงขึ้นจากการลงมือทํางาน โดยการตกแต่ง
ให้ผลงานออกมาเหมอืนจริงตามที่วาดหรือตาม
ประสบการณ์ทีเ่คยพบเจอมา 
ขั้นสรุป 
  -นักเรียนจะไดเ้รียนรู้จากประสบการณเ์ดมิของแต่
ละคน รวมไปถึงการใส่รายละเอียดของผลงานให้มี
ความเหมอืนจริงมากที่สุด  
 -นกัเรียนจะได้ใช้ความคิดในเรื่องของโครงสร้าง ใน
เรื่องของระยะ และความสมส่วนเหมอืนจรงิด้วย 
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สร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม ซึ่งกิจกรรมประดิษฐ์ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายสําหรับนักเรียนในชั้น
ประถมศึกษา     
 

                     ตารางต่อไปนี้แสดงผลงานกิจกรรมประดิษฐ์ เรื่อง สัตว์หรรษา ของกลุ่มทดลอง ผู้วิจัย
นํามาเสนอเป็นรายบุคคลดังนี้ 
                

ตารางท่ี 46 แสดงผลงานกิจกรรมประดิษฐ์ เรื่อง สัตว์หรรษา 

 
ล าดับ

ที ่
ผลงาน ล าดับ

ที ่
ผลงาน 

1  
 
 
 
 
 

2  

3  
 
 
 
 
 

4  

5  
 
 
 
 
 

6  

7  
 
 
 
 
 

8  

9  
 
 
 
 
 

10  
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ตารางท่ี 47 แสดงผลงานกิจกรรมประดิษฐ์ เรื่อง สัตว์หรรษา (ต่อ) 
 

ลําดับ
ที ่

ผลงาน ลําดับ
ที ่

ผลงาน 

11  
 
 
 
 
 

12  

13  
 
 
 
 
 

14  

15  
 
 
 
 
 

16  

17  
 
 
 
 
 

18  

19  
 
 
 
 
 

20  

21  
 
 
 
 
 

22  
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ตารางท่ี 48 แสดงผลงานกิจกรรมประดิษฐ์ เรื่อง สัตว์หรรษา (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

23  
 
 
 
 
 

24  

25  
 
 
 
 
 

26  

27  
 
 
 
 
 

28  

29  
 
 
 
 
 

30  
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ตารางท่ี 49 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ เรื่อง ตึกเรขา 

 
คาบที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้ 

5 
(50 นาที)
กิจกรรม 
เร่ือง “ตึก

เรขา” 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
      ขั้นน า (10 นาที) 

1. ครูให้นักเรียนช่วยกนัดูภาพจากที่ครูนํามาให้ดูและทาย 
ว่าคือ สิ่งก่อสร้างประเภทใด เชน่ สิ่งก่อสร้างที่เป็นตกึ หอคอย 
ปราสาท ฯลฯ   
        2. ครูให้นักเรียนเขียนชือ่สิ่งกอ่สร้างหรือตกึที่ตนชอบหรือ
ประทับใจมา 1 อย่าง พร้อมทั้งอธิบายเหตผุลความประทับใจที่
ชอบ นกัเรียนรว่มกนัอภิปราย สนทนาถึงลกัษณะของสิ่งก่อสร้าง
นั้นๆว่า มอีะไรที่โดดเด่น ส่วนไหนบ้างที่มีลกัษณะของรูปร่าง
รูปทรงเรขาคณิต  
      ขั้นสอน  (30 นาที) 
       3. ครูสอนเนือ้หาเกี่ยวกับประตมิากรรมลอยตัว โดยการใช้
วัสดุจากกระดาษลัง  
       4.ครูยกตัวอย่างประตมิากรรมลอยตัวที่อยู่ใกล้ตวัของ
นักเรียน เช่น ตึกใบหยก ตกึมหานคร ฯลฯ พร้อมรูป
ภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ 
       5.ครูนําตวัอย่างผลงานมาให้นกัเรียนดูพร้อมอธิบายและ
สาธิตวิธกีาร 

-ออกแบบสเก็ต (sketch) โดยใช้ดินสอหรอืดินสอสี 
ลงบนกระดาษที่ครูเตรียมให้ 

      -จากนั้นครูนําวัสดุ กระดาษลัง ไม้จิ้มฟนัและกาว 
แจกให้นักเรียน โดยต่อชิน้ส่วนจะตอ้งมีความแข็งแรง ทนทาน  
       6.ครูแนะนําวัสดอุุปกรณ์และวิธกีารใช้อุปกรณ์ในการ
ทํางาน ครูสาธิตกระบวนการสร้างงาน 
       7.ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนและเปิดโอกาสให้ 
นักเรียนซักถามข้อสงสัย พร้อมอธิบายเพิ่มเติมกอ่นลงมือ
ปฏิบัติงาน 
       8.ครูคอยเดนิดนูักเรียน พร้อมให้คําปรึกษา  
       9.เมือ่นกัเรียนทํางานเสร็จแล้วนําชิ้นงานส่งหน้าชัน้ 
ขั้นสรุป (10 นาที) 
     10.นักเรียนนําผลงานส่งครูโดยการจัดเรียง 
ไว้ที่หน้าชัน้ พรอ้มทั้งช่วยกนัสรุปองค์ความรู้จากงานที่ทํา 
 

ขั้นน า 
  -นักเรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์เดิมในการตอบคําถาม ทาํให้
นักเรียนเห็นภาพในการเรียนรู ้
ขั้นสอน 
  -นักเรียนจะได้ร่างภาพตามที่เคยเห็นจาก
ประสบการณ์เดิมของแต่ละคน ร่างภาพ
ออกมาในลักษณะ 2 มิต ิ
   -นักเรียนลงมือทํางานจริง ในลักษณะ 3 มิติ 
ที่ต้องใช้ความอดทนและการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้ในการต่อชิ้นสว่นขึ้นให้สามารถ
ตั้งอยู่ได้และคงทน  
ขั้นสรุป 
  -นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเร่ืองของโครงสร้างที่
เหมือนจริง การวางแผนในการสร้าง การต่อ
ชิ้นส่วนให้ตั้งอยู่ได้ 
  -นักเรียนจะได้เรียนรู้การวาดภาพในลักษณะ 
2 มิติ จากนั้นนําไปสู่การสร้างในลักษณะ  
3 มิติ ที่เหมือนจริง  

                      

                      สรุปผลจากกิจกรรมประดิษฐ์ เรื่อง ตึกเรขา พบว่า นักเรียนสามารถนําชิ้นส่วนที่เป็น
รูปทรงเรขาคณิต สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลม มาประกอบต่อกันเป็นงานโครงสร้างที่มีลักษณะ  
3 มิติได้ดี แต่ในขั้นตอนการทํางานพบว่า นักเรียนบางคนต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการต่อและมี
บางครั้งท่ีต่อประกอบชิ้นส่วนและลบทิ้งต่อใหม่อยู่หลายครั้งทําให้เสียเวลาในการทํางาน จากข้อ
ค้นพบนี้ทําให้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรุณ  ตั้งเจริญ (2548) กล่าวว่า งานศิลปะประดิษฐ์ หมายถึง 
กิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการประดิษฐ์คิดค้นศิลปะในรูปแบบต่างๆ ประดิษฐ์
คิดค้น ทั้งในแง่รูปทรง สี วิธีการ และเนื้อหาต่างๆ ให้ปรากฏขึ้นเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง
ใหม่ให้สวยงามน่าสนใจ อาจจะดว้ยความตั้งใจและขาดความเชื่อม่ันในตัวเองของนักเรียนจึงทําให้ต้อง
ใช้วลานานในการทํางานในกิจกรรมนี้ 
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               ตารางต่อไปนี้แสดงผลงานกิจกรรมประดิษฐ์ เรื่อง ตึกเรขา ของกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยนํามา
เสนอเป็นรายบุคคลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 50 แสดงผลงานกิจกรรมประดิษฐ์ เรื่อง ตึกเรขา 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

1  
 
 
 
 
 

2  

3  
 
 
 
 
 

4  

5  
 
 
 
 
 

6  

7  
 
 
 
 
 

8  

9  
 
 
 

 

10  



113 
 

 

ตารางท่ี 51 แสดงผลงานกิจกรรมประดิษฐ์ เรื่อง ตึกเรขา (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

11  
 
 
 
 
 

12  

13  
 
 
 
 
 

14  

15  
 
 
 
 
 

16  

17  
 
 
 
 
 

18  

19  
 
 
 
 
 

20  
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ตารางท่ี 52 แสดงผลงานกิจกรรมประดิษฐ์ เรื่อง ตึกเรขา (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

21  
 
 
 
 
 

22  

23  
 
 
 
 
 

24  

25  
 
 
 
 
 

26  

27  
 
 
 
 
 

28  

29  
 
 
 
 
 

30  
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ตารางท่ี 53 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ เรื่อง ปั้นยอดมนุษย์ 
 

คาบที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู ้
     6 
 (50 นาที)
กิจกรรมปั้น  
เรื่อง “ปั้น
ยอดมนุษย์” 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้ันน า (10 นาที) 
     1.ครูให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยส่งตัวแทนออกมาทํากิจกรรม 1-2 
คนเล่าถึงประสบการณ์หรือความชอบยอดมุนษย์หรือฮีโร่ในใจ พร้อมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติม 
     2.ให้นักเรียนใช้จินตนาการ ความคิดและบวกกับประสบการณ์
เกี่ยวกับความชอบยอดมนุษย์ดังกล่าว แล้วร่างภาพลงบนกระดาษครึ่ง 
A4 ที่ครูแจกให้  
     3.ครูเชื่อมโยงกิจกรรมเข้าสู่สาระการเรียนรู้เรื่องการปั้น 
 ข้ันสอน  (30 นาที)  
     4.ครูสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประติมากรรมลอยตัวและยกตัวอย่าง
ประติมากรรมลอยตัวจากสิ่งที่ใกล้ตัว เช่น ผลไม้ที่ทําจากดินเหนียว 
ผลไม้ที่ทําจากแปูงโดว์ ฯลฯ  
     5.ครูนําตัวอย่างผลงานมาให้นักเรียนดู พร้อมทั้งอธิบายและสาธิต
วิธีการทํางาน 
     6.ครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการทํางาน 
     7.ครูสาธิตกระบวนการสร้างงาน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงาน 
          -นักเรียนออกแบบยอดมนุษย์ที่ตนสนใจชอบ ประทับใจ โดย
ร่างแบบครึ่งตัว จากนั้นเขียนแนวคิดหรืออธิบายเพิ่มเติมลงไปใน
กระดาษ 
          -ให้นักเรียนนําแบบที่สเก็ต (sketch) มาดูและเริ่มลงมือปั้นตาม
แบบให้เป็นลักษณะลอยตัว โดยเน้นที่ใบหน้าของยอดมนุษย์ ปั้นโดยใช้
ดินน้ํามันและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถใช้ตกแต่งเพิ่มเติมได้  
          -นักเรียนใช้เวลาในการปั้นประมาณ 25-30 นาที  
      8.ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนน 
      9.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยพร้อมทั้งอธิบาย
เพิ่มเติม 
     10.ครูคอยเดินดูนักเรียนขณะปฏิบัติงาน พร้อมให้คําแนะนํา      
 ข้ันสรุป (10 นาที) 
     11.นักเรียนส่งงานโดยนําไปวางเรียงที่หน้าชั้นทุกคนสรุปสิ่งที่ 
ได้จากการลงมือปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบ การแก้ปัญหา และสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้จากการทํางานชิ้นนี้ 
 

ข้ันน า 
    -นักเรียนนําความรู้เดิมหรือประสบการณ์ที่เคยพบเจอ
มา อธิบายถึงความประทับใจในตัวยอดมนุษย์ของแต่ละ
คน  
ข้ันสอน 
    -นักเรียนร่างภาพยอดมนุษย์ที่มีความเหมือนจริง 
ออกมาในลักษณะ 2 มิติ  
   -นักเรียนลงมือทํางานจริง โดยการนําดินน้ํามันมาปั้น
และตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดให้เห็นเป็นยอด
มนุษย์ที่ชื่นชอบและให้เห็นชัดเจนสมจริงมากที่สุด 
ข้ันสรุป 
  -นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว
และสิ่งที่ตนเองชอบ ประทับใจ นํามาสร้างสรรค์เป็นงาน
ศิลปะในลักษณะที่เหมือนจริง  
  -นักเรียนจะได้ใช้ความรู้เดิมจากประสบการณ์ การ
สังเกต รายละเอียดและตกแต่งเพิ่มเติมในการปั้นให้มี
ความเหมือนจริง   

 
                  ผลสรุปจากกิจกรรมการปั้น เรื่อง ยอดมนุษย์ พบว่า นักเรียนชอบกิจกรรมการปั้นใน
หัวข้อนี้มาก แต่กลับพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลงานที่ปรากฏออกมาดูจากลักษณะภายนอกแล้วยัง
ขาดทักษะการปั้นที่ประณีต ลวดลายหรือลายละเอียดตัวงานค่อนข้างมีน้อย ซึ่งเมื่อกลับไปดูที่
พัฒนาการทางการปั้นของนักเรียนในช่วงอายุ 9-12 ปีแล้วนั้นควรที่จะมีลักษณะของพัฒนาการ
ทางการปั้นที่ดี มีความเหมือนจริงหรือลักษณะของงานมีความประณีตและน่าสนใจมากกว่านี้ 
                   
                  ตารางต่อไปนี้แสดงผลงานกิจกรรมการปั้น เรื่อง ยอดมนุษย์ ของกลุ่มทดลอง ผู้วิจัย
นําเสนอเป็นรายบุคคลดังนี้  
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ตารางท่ี 54 แสดงผลงานกิจกรรมการปั้น เรื่อง ยอดมนุษย์ 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

1  
 
 
 
 
 

2  

3  
 
 
 
 
 

4  

5  
 
 
 
 
 

6  

7  
 
 
 
 
 

8  

9  
 
 
 
 
 

10  
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ตารางท่ี 55 แสดงผลงานกิจกรรมการปั้น เรื่อง ยอดมนุษย์ (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

11  
 
 
 
 
 

12  

13  
 
 
 
 
 

14  

15  
 
 
 
 
 

16  

17  
 
 
 
 
 

18  

19  
 
 
 
 
 

20  
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ตารางท่ี 56 แสดงผลงานกิจกรรมการปั้น เรื่อง ยอดมนุษย์ (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

21  
 
 
 
 
 

22  

23  
 
 
 
 
 

24  

25  
 
 
 
 
 

26  

27  
 
 
 
 
 

28  

29  
 
 
 
 
 

30  
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ตารางท่ี 57 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ เรื่อง สัมผัสพิศวง 

 
คาบที่ กระบวนการจดัการเรียนรู ้ สรุปผลการเรียนรู ้

     7  
(50 นาที) 
  เรือ่ง 
“สัมผัส
พิศวง” 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
      ขั้นน า (10 นาที) 
      1.ครูให้นักเรียนร่วมกนัทํากิจกรรมหนา้ชั้น 
ให้นักเรียนเลน่เกมล้วงของเพื่อสมัผัสของในกล่อง ทีละคน 
      2.ให้นักเรียนวาดภาพตามความรู้สกึที่ได้สัมผัส 
      3.ครูเชือ่มโยงสู่สาระการเรียนรู้ เรื่องประติมากรรม
ลอยตัว จากการป้ันดนิน้ํามันหรือแปูงโดว์ 
      ขั้นสอน  (30 นาที)     
      4.ครูสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประติมากรรมลอยตัวและ
ยกตัวอย่างประติมากรรมลอยตวัที่มลีักษณะลอยตัวจากดนิ
น้ํามัน แปูงโดว์ เป็นต้น 
      5.ครูนําตวัอย่างผลงานมาให้นกัเรียนด ูพร้อมทั้ง
อธิบายและสาธติวิธกีารทํางาน 
      6.ครูแนะนําวัสดุอุปกรณแ์ละวิธีการใชอุ้ปกรณ์ในการ
ทํางาน  
      7.ครูสาธิตกระบวนการสร้างงาน 

-นักเรียนร่างภาพ (sketch) ภาพจาก 
ความรู้สกึที่ได้สมัผัสสิ่งของในกล่อง 

-ครูให้นักเรียนป้ันตามภาพที่ออกแบบ 
ไว้ พร้อมตกแต่งพื้นผวิของงานให้มีความใกล้เคียงหรือ
เหมือนกับความรู้สกึทีน่ักเรียนได้สมัผัส  
      8.ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนน 
      9.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยพร้อมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติม  
     10.ครูคอยเดินดูนกัเรียนปฏิบัติงาน และให้นักเรียน
ทํางานในระยะเวลา 20 นาท ี
      ขั้นสรุป  (10 นาที)  
     11.เมื่อเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ครูให้นักเรียนส่งงานที่หน้า
ชั้นเรียน และร่วมกนัอภิปรายข้อดแีละขอ้ทีค่วรปรับปรุง 
พร้อมแนวทางแก้ไข 
     12.นักเรียนรว่มกันอภิปรายถึงความรูท้ีไ่ด้จากการเรียน 
การปฏิบัติงานในครั้งนี้ และถามถึงความรูท้ีจ่ะนําไป
ประยุกต์ใชก้ับรายวิชาอืน่ ได้อย่างไร 
 

ขั้นน า 
-นักเรียนจะได้ลองคาดเดา หรือทายในใจถงึสิ่งที่อยู่ใน
กล่องที่จะได้สมัผัส 
ขั้นสอน 
  -นักเรียนใช้ประสบการณ ์ความรู้สึก การตั้งข้อสังเกต
ในการสัมผัสกับวัตถทุี่อยู่ในกล่อง โดยให้หลับตาและทาย
ว่ามันคล้ายกับสิ่งของหรือวตัถทุี่เราเคยพบเจอใน
ชีวิตประจาํวันหรือไม่มอียู่จรงิ นํามาร่างภาพในขณะนั้น
ทันท ี
  -นักเรียนลงมอืทํางาน ให้นกัเรียนป้ันตามที่วาดและ
ตกแต่งให้เหมือนจริงมากที่สุด นกัเรียนจะได้เรียนรู้จาก
การป้ันโดยที่ไม่ตอ้งดูแบบของจริง แต่ใช้ความรู้สกึ  
ขั้นสรุป 
  -นักเรียนจะไดเ้รียนรู้ในเรื่องของโครงสร้างของวัตถุ 
ขนาด รูปทรง พิ้นผวิ 
  -นักเรียนเรียนรูเ้รือ่งคาดเดา ทาย ว่าสิ่งของที่สมัผัสได้
มีลักษณะเป็นอย่างไรได้บ้าง และสัดสว่นเป็นอย่างไร 

 

                  สรุปผลจากกิจกรรมการปั้น เรื่อง สัมผัสพิศวง พบว่า นักเรียนสามารถร่างภาพตามท่ี
สัมผัสวัตถุในกล่องที่ผู้สอนเตรียมให้ได้ดี หลังจากนั้นใช้ดินน้ํามันปั้นตามสามารถปั้นออกมาได้ตามที่
ร่างภาพไว้และมีการต่อเติมในส่วนที่เป็นรายละเอียดของพ้ืนผิวให้มีความน่าสนใจได้ดี สอดคล้องกับ 
ประเสริฐ ศรีรัตนา (2529) กล่าวว่า กิจกรรมการปั้นนั้น เป็นวิธีการพ้ืนฐานในลักษณะเพ่ิมเข้า เอา
ออก ซึ่งผู้ปั้นนั้นจะต้องมีการกําหนดรูปแบบสําเร็จรูปอยู่ในความรู้สึกแล้ว จากนั้นก็ค่อยๆ นําวัสดุมา
ขึ้นรูป ถ่ายทอดออกมาตามแบบที่กําหนดขึ้นมาในความรู้สึกของเด็ก หลังจากท่ีนักเรียนปั้นเสร็จ
ผู้สอนก็เฉลยวัตถุท่ีอยู่ในกล่องว่าคืออะไร นักเรียนตอบได้พร้อมกับยกผลงานี่ปั้นออกมาโชว์ แสดงให้
เห็นว่า เข้าใจในมิติสัมพันธ์และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นงานในลักษณะ 3 มิติได้ 
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                       ตารางต่อไปนี้แสดงผลงานกิจกรรมการปั้น เรื่อง สัมผัสพิศวง ของกลุ่มทดลอง 
ผู้วิจัยนําเสนอเป็นรายบุคคลดังนี้ 
                        
                      ตารางที่ 58 แสดงภาพผลงานกิจกรรมการปั้น เรื่อง สัมผัสพิศวง  
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

1  
 
 
 
 

2  

3  
 
 
 

 

4  

5  
 
 
 

 

6  

7  
 
 
 
 

8  

9  
 
 
 
 

10  
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ตารางท่ี 59 แสดงภาพผลงานกิจกรรมการปั้น เรื่อง สัมผัสพิศวง (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

11  
 
 
 
 
 

12  

13  
 
 
 
 
 

14  

15  
 
 
 
 
 

16  

17  
 
 
 
 
 

18  

19  
 
 
 
 
 

20  
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ตารางท่ี 60 แสดงภาพผลงานกิจกรรมการปั้น เรื่อง สัมผัสพิศวง (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ล าดับ
ที ่

ผลงาน 

21  
 
 
 
 
 

22  

23  
 
 
 
 
 

24  

25  
 
 
 
 
 

26  

27  
 
 
 
 
 

28  

29  
 
 
 
 
 

30  
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์  
ตารางท่ี 61 กิจกรรม Post-test หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 

 
คาบที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้ 

    8  
(50 นาที) 
Post-test 
หลังเรียน 

หัวข้อที ่1  การวาดภาพ “โต๊ะ” ระยะเวลา 30 นาท ี
           ให้นกัเรียนวาดภาพ “โต๊ะ” โดยการจัดโต๊ะรูปทรง
เหลี่ยมและมีวัตถบุนโต๊ะ ซ่ึงวัตถุที่ใช้จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยม
สันหรือเรขาคณิต เช่น วิทย ุกล่อง ฯลฯ พร้อมทั้งกําหนดจุด
มองในการวาดภาพ โดยหันหน้าเขา้หาโต๊ะทางด้านยาว และ
วาดภาพจากมุมมองที่ตนเห็น 

สรุปจากแบบทดสอบการวาดภาพหัวที ่1 
พบว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเร่ืองของการ
วาดภาพ 3 มิติ เหมือนจริง โดยผู้วจิัยนาํวัตถุที่
มีขนาดแตกต่างกันจัดวาง เกิดระยะ ใกล้ไกล 
ทําให้หัวขอ้การวาดภาพโต๊ะมีความยากขึ้น
ซับซ้อนมากขึ้น  

หัวข้อที ่2  การวาดภาพ “กล่องทรงลูกบาศก”์ ระยะเวลา 
20 นาที ให้นักเรียนวาดภาพหัวขอ้ “กล่องทรงลูกบาศก์” 
โดยการจัดกล่องทรงลูกบาศก์ขนาดกวา้ง ความยาว ความสูง 
5X5X5 นิ้ว ซ่ึงจะมองเห็นกล่องทรงลูกบาศก์ในลักษณะ 3 
มิติได้ 2 แบบ โดยให้เด็กเลือกแบบใดแบบหนึ่ง แล้ววาดภาพ
ตามมุมมองที่ตนเห็น 
 

สรุปจากแบบทดสอบการวาดภาพหัวที ่2  
พบว่า นักเรียนจะได้เรียนรู้การวาดภาพที่ง่าย
จากกลอ่งทรงลูกบากศ์ที่เคยเห็น แต่จะใช้การ
สังเกต ในการมองและวาดออกมาให้เหมือน
จริงมากที่สุด  

  
                 จากตารางสรุปแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
ตั้งแต่ Pre-test ก่อนเรียน การสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์กับกลุ่มทดลอง และ Post-test หลัง
เรียน ทําให้สามารถเก็บข้อมูลและบันทึกผลการเรียนรู้ได้ นักเรียนให้ความสนใจในสิ่งที่เป็นกิจกรรม
ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ทําและให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมที่ใช้วัสดุที่บางอย่างไม่เคยนํามาทําในงาน
ศิลปะด้วย ทั้งนี้อาจเพราะกิจกรรรมศิลปะที่นักเรียนเคยได้เรียนมาก่อนที่ผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บข้อมูลนั้น
เป็นกิจกรรมการวาดภาพจากหัวข้อเป็นส่วนใหญ่และกิจกรรมการปั้นจากหัวข้อเช่นกัน  และเม่ือ
นักเรียนได้เรียนรู้การทํากิจกรรมที่มีการวาดจากรูปร่าง 2 มิติ เป็น 3 มิติ ทําให้เกิดการฝึกฝน เมื่อทํา 
post-test ในครั้งหลังเรียนสามารถทําได้ดีขึ้นและสังเกตเห็นพัฒนาการทางด้านศิลปะท่ีดีตามของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Lowenfeld and Brittain (1970) จัดให้เป็น
วัยเริ่มสร้างงานในลักษณะเหมือนจริง  (The Gang Age ) ลักษณะการวาดเริ่มใส่ใจกับรายละเอียด
มากขึ้น เช่น การให้ค่าน้ําหนัก แสงเงา ความสมจริงมากขึ้น เริ่มพิถีพิถันกับงานวาดของตนเอง เริ่มใส่
ใจถึงสิ่งแวดล้อมในภาพถ่ายทอดเหตุการณ์ในลักษณะตกแต่งมากกว่ามุ่งถ่ายทอดลักษณะตาม
ธรรมชาติ กล่าวคือให้ความเหมือนจริงหรือตามท่ีพบเจอประสบการณ์มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Berton (1981) พบว่า การวาดภาพจากความทรงจําและการวาดภาพจากการสังเกตสามารถแสดง
ภาพ 3 มิติได้เหมือนกันโดยจะแสดงออกมาในลักษณะของเส้นหนาหรือความลึก และจะแสดงออก
ทางศิลปะได้ดีหลังจากการได้ลองฝึกทําซ้ําๆ จากการสังเกต ทดลอง เพื่อให้เกิดความชํานาญ ดังนั้น
กิจกรรมหรือรูปแบบการสอนจึงต้องให้ความสําคัญกับช่วงวัยของนักเรียน 9-12 ปี เพราะหากไม่ได้รับ
ความใส่ใจหรือจขาดการส่งเสริมจะทําให้นักเรียนขาดพ้ืนฐานและพัฒนาการทางศิลปะไม่เป็นไปตาม
ช่วงวัยได้ ซึ่งสิ่งนี้มีความสําคัญอย่างมากในการเรียนศิลปะในระดับท่ีสูงขึ้น 
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                  ตารางต่อไปนี้แสดงผลงานจากแบบทดสอบหลังเรียน ของกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยนําเสนอ
เป็นรายบุคคลดังนี้ 
 
                  ตารางท่ี 62 แสดงผลงานจากแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง หัวข้อ การวาด
ภาพโต๊ะและกล่องทรงลูกบาศก์  
                
 

เลขที่ ผลงาน เลขที่ ผลงาน 
1  

 
 
 
 
 

2  

3  
 
 
 
 
 

4  

5  
 
 
 
 
 

6  

7  
 
 
 
 
 

8  
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ตารางท่ี 63 แสดงผลงานจากแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง หัวข้อ การวาดภาพโต๊ะและ
กล่องทรงลูกบาศก์ (ต่อ) 
 

เลขที่ ผลงาน เลขที่ ผลงาน 
9  

 
 
 
 

10  

11  
 
 
 
 

12  

13  
 

 
 
 

14  

15  
 
 
 
 

16  

17  
 
 
 
 

18  

19  
 
 
 
 

20  
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ตารางท่ี 64 แสดงผลงานจากแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง หัวข้อ การวาดภาพโต๊ะและ
กล่องทรงลูกบาศก์ (ต่อ) 

 
เลขที่ ผลงาน เลขที่ ผลงาน 
21  

 
 
 
 

22  

23  
 
 
 
 

24  

25  
 
 
 
 

26  

27  
 
 
 
 

28  

29  
 
 
 
 

30  
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์  

            ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ ดังตารางที่ 65 
 

ตารางท่ี 65 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการประเมิน จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 12 40 

หญิง 18 60 

รวม 30 100 

2. นักเรียนมีความรูส้ึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมทางศลิปะ 

ชอบ 26 86.7 

ไม่ชอบ 1 3.3 

เฉยๆ 3 10.0 

รวม 30 100 

3. นักเรียนชอบกิจกรรมทางศิลปะประเภทใดมากที่สดุ 

งานกระดาษ 6 20.0 

งานประดิษฐ ์ 15 50.0 

การปั้น 7 23.3 

อื่นๆ 2 6.7 

รวม 30 100 

4. นักเรียนชอบวาดภาพประเภทใดมากท่ีสุด 

ภาพคน สัตว์ สิ่งมีชีวิต 10 33.3 

ภาพอาคาร สถานท่ี 

สิ่งก่อสร้าง 

3 10 

ภาพทิวทัศน์ 8 26.7 

ภาพหุ่นนิ่ง สิ่งของต่างๆ 7 23.3 

อื่นๆ 2 6.7 

รวม 30 100 



128 
 

 

 

 

ลําดับ หัวข้อ จํานวน ร้อยละ 

5. นักเรียนชอบภาพแบบไหนมากทีส่ดุ 

รูปร่าง 2 มิต ิ 7 23.3 

รูปทรง 3 มิต ิ 22 73.3 

เฉยๆ 1 3.3 

รวม 30 100 

6. นักเรียนคิดวา่ตนเองมีความสามารถทางศิลปะอยู่ในระดับใด 

5 ดีมาก 4 13.3 

4 ด ี 8 26.7 

3 ปานกลาง 11 36.7 

2 พอใช้ 6 20.0 

1 ปรับปรุง 1 3.3 

รวม 30 100 

 

             จากตารางที่ 65 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของแบบวัดเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 สรุปได้ดังนี้ 
           1) เพศ แบ่งออกเป็น เพศชายจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และเพศหญิงจํานวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 รวมจํานวนทั้งหมด 30 คน 
           2) นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมทางศิลปะ แบ่งออกเป็นชอบ จาํนวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมาคือ เฉยๆ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และไม่ชอบ จํานวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.3 
           3) นักเรียนชอบกิจกรรมทางศิลปะประเภทใดมากที่สุด แบ่งออกเป็นงานประดิษฐ์ จํานวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคืองานปั้น จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และลําดับต่อมาคือ
งานกระดาษ จํานวน 6 คน   
           4) นักเรียนชอบวาดภาพประเภทใดมากที่สุด แบ่งออกเป็น ภาพคน สัตว์ สิ่งมีชีวิต จํานวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือภาพทิวทัศน์ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และลําดับ
ถัดมาคือภาพหุ่นนิ่ง สิ่งของต่างๆ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3   
           5) นักเรียนชอบภาพแบบไหนมากท่ีสุด อันดับแรกคือ รูปทรง 3 มิติ จํานวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ ภาพ 2 มิติ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และอ่ืนๆ จํานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.3   
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            6) นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถทางศิลปะอยู่ในระดับใด แบ่งได้ดังนี้ ระดับสูงที่สุด
คืด ระดับ 3 ปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคือระดับ 4 ดี จํานวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 และลําดับถัดมาคือระดับ 2 พอใช้ จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือสร้างแผนการจัดการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการวาดภาพและศึกษาผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาด
ภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
    
สมมุติฐานการวิจัย                    
                  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์มีทักษะการวาดภาพหลังจากการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญที่ .05 
 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
                  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Population) ได้แก ่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง จํานวน 2 ห้อง ห้องละ 30 คน โดยกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
จํานวน 30 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย จํานวน 18 คน เพศหญิงจํานวน 12 คน และกลุ่มทดลอง คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 จํานวน 30 คน เป็นเพศชาย จํานวน 12 คน เพศหญิง จํานวน  
18 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                 1. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                  2. แบบทดสอบทักษะการวาด ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน pre-test และหลังเรียน 
post-test เป็นแบบทดสอบการวาดภาพ 3 มิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อดังนี้ 
                   หัวข้อที่ 1 การวาดภาพ “โต๊ะ” โดยผู้วิจัยจดัโต๊ะสี่เหลี่ยมและจัดวางวัตถุไว้บนโต๊ะ มี
การเลือกวัตถุท่ีใช้ (task) ที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยม เป็นสัน เช่น วิทยุ กล่องทรงกลม และกําหนด
ระยะห่างระหว่างสายตาของผู้วาดภาพกับขอบโต๊ะด้านหน้า พร้อมทั้งกําหนดจุดให้นักเรียนวาดภาพ
โดยการหันหน้าเข้าหาโต๊ะทางด้านยาว และวาดภาพจากมุมมองที่ตนเห็น ภายในระยะเวลา 30 นาท ี
                   หัวข้อที่ 2 การวาดภาพ “กล่องทรงลูกบาศก์” ผู้วิจัยนํากล่องทรงลูกบาศก์ ขนาด
ความกว้าง ความยาว ความสูง 5x5x5 นิ้ว จํานวน 1 ชิ้น มาใช้เป็นแบบและจัดวางโดยกําหนดมุมมอง
ให้เด็ก สามารถมองเห็นกล่องทรงลูกบากศก์ในลักษณะ 3 มิติ ได้รอบด้านทุกคนแล้วให้นักเรียนวาด
ภาพจากมุมมองตามที่ตนเห็น  ภายในระยะเวลา 20 นาที  
 



131 
 

 

                    3. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ แผนการสอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
จัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ส่งเสริมทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีขอบเขต
ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  1) งานกระดาษ 3 มิติ 2) กิจกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์ 
และ 3) กิจกรรมเกี่ยวกับการปั้น   
                    4. แบบสอบถามเจตคติต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 เกี่ยวกับความรู้สึกท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ ความมั่นใจในการทํางานของตนเอง และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
                    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เรียนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
                    ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการ
วาดภาพ  
                    
การด าเนินการทดลอง 

                  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญและเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นสร้างเครื่องมือและนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โดยกลุ่มควบคุมคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 กลุ่ม
ทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูล คือ 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ และแบบทดสอบเจต
คติท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์   
                  ระยะที่ 1 นําแบบทดสอบการวาดภาพ 3 มิติไปใช้ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มควบคุม
และทดลอง 1 คาบเรียน คาบละ 50 นาที  
                  ระยะที่ 2 นํากิจกรรมมิติสัมพันธ์มาใช้สอนกับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 
50 นาที (1 คาบเรียน) รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมแตกต่างกัน และ
กลุ่มควบคุมทําการสอนแบบปกติ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที (1 คาบเรียน) รวมระยะเวลา 6 
สัปดาห์ หลังจากให้กลุ่มทดลองทํากิจกรรมที่กําหนดแล้วทําแบบทดสอบวัดเจตคติ  
                  ระยะที่ 3 ทดสอบการวาดภาพ 3 มิติ หลังเรียนกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง  
หลังจากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมผลของแบบทดสอบการวาดภาพ 3 มิติ ก่อนและหลังเรียน แบบวัดเจต
คติท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ เพื่อนํามาวิเคราะห์ต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 

                การจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
                  1. สรุปผลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้นํามา
สรุปและจัดทําเป็นแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ทั้งท้ังหมด 6 แผน มีรายละเอียดดังนี้ 
                    ผลการสรุปพบว่า กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ผู้สอนนํามาใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้นควรมีลักษณะที่หลากหลาย ทั้งทางด้านเทคนิค วิธีการ รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนในช่วงอายุ 9-12 ปีนั้นเปน็ช่วงรอยต่อของช่วงวัยรุ่น
และยังพบอีกว่าเป็นช่วงที่ขาดความมั่นใจในการทํางานศิลปะ หากไม่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ในช่วงวัยนี้จะส่งผลต่อทักษะการวาดภาพเหมือนจริงในอนาคต และนักเรียนจะเบื่อหน่ายในการเรียน
ศิลปะ ดังนั้นกิจกรรมมิติสัมพันธ์จึงควรมีการจัดเป็นชุดกิจกรรมหรือแผนการสอน ทั้งนี้เพ่ือการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นไปตามข้ันตอนของช่วงวัยของนักเรียน  
                    กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ผู้เชี่ยวชาญนําเสนอแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ กิจกรรมงาน
กระดาษ 3 มิติ กิจกรรมการประดิษฐ์ และกิจกรรมการปั้น ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนี้แบ่งออกเป็น 2 
กิจกรรมย่อยๆ ได้อีก ซึ่งในกิจกรรมมิติสัมพันธ์จะเน้นการให้นักเรียนได้ปฏิบัติและลงมือทํางานจริง 
เน้นการฝึกการสังเกต ตั้งข้อสังเกต การคาดเดา การสํารวจ หรือแม้แต่การนําเอาประสบการณ์เดิมมา
ปรับใช้กับการทํางานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยนํามาจัดทําเป็นชุด
กิจกรรมนั้นสามารถนํามาใช้ได้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                  2. ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 
                  หัวข้อที่ 1 การวาดภาพ “โต๊ะ” ผู้วิจัยจัดโต๊ะสี่เหลี่ยมและจัดวางวัตถุไว้บนโต๊ะ มีกร
เลือกวัตถุท่ีใช้ (task) มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นสัน เช่น วิทยุ กล่องทรงกระบอก และกําหนด
ระยะห่างระหว่างสายตาของผู้วาดภาพกับขอบโต๊ะด้านหน้า พร้อมทั้งกําหนดจุดให้นักเรียนวาดภาพ
โดยการหันหน้าเข้าหาโต๊ะทางด้านยาว และวาดภาพจากมูมมองที่ตนเห็น ภายในระยะเวลา 30 นาที 
สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
                     1) ค่าคะแนนจากแบบประเมินการวาดภาพ (กลุ่มทดลอง) ผลการประเมินการวาด
ภาพ โต๊ะ และวัตถุที่วางอยู่บนโต๊ะ จากวัตถุจริงที่จัดตั้งไว้ ก่อนเรียน pre-test พบว่า นักเรียนทํา
คะแนนได้อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ได้ค่ามัฌิมเลขคณิต ( ̅ = 2.30) และการวาดภาพกล่องทรง
ลูกบาศก์จากวัตถุจริงที่จัดตั้งไว้ ก่อนเรียน pre-test พบว่า นักเรียนทําคะแนนได้อยู่ในระดับปาน
กลาง ได้ค่า ( ̅ = 3.00)  
                     ค่าคะแนนจากแบบประเมินการวาดภาพ (กลุ่มควบคุม) ผลการประเมินการวาด
ภาพ โต๊ะ และวัตถุที่วางอยู่ยนโต๊ะ จากวัตถุจริงที่จัดตั้งไว้ ก่อนเรียน pre-test พบว่า นักเรียนทํา
คะแนนได้อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ได้ค่ามัฌิมเลขคณิต ( ̅ = 2.93) และการวาดภาพกล่องทรง
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ลูกบาศก์จากวัตถุจริงที่จัดตั้งไว้ ก่อนเรียน pre-test พบว่า นักเรียนทําคะแนนได้อยู่ในระดับปาน
กลาง ได้ค่า ( ̅ = 3.80) 
                     2) แบบประเมินผลการวาดภาพ ภายหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ พบว่า 
นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่กําหนดให้คือ การวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์ ที่ท้ัง 2 กลุ่ม ทําได้ดี
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ได้ค่ามัฌิมเลขคณิต ( ̅ = 4.00) 
 
ตารางท่ี 66 เปรียบเทียบผลคะแนนจากการวิเคราะห์แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อ การวาดภาพโต๊ะ 
โดยการใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์และการเรียนแบบปกติของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

การทดลอง N  ̅ S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 30 3.37 .850 2.674 .005 
กลุ่มควบคุม 30 2.67 1.155 

     *P< .05 
               จากตารางท่ี 66  แสดงให้เห็นคะแนนหลังเรียนจากแบบทดสอบการวาดภาพ 3 มิติ ของ
กลุ่มทดลองและควบคุม มีค่า t = 2.674 และค่า sig = .005 จึงสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมมิติสัมพันธ์จะมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
               หัวข้อที่ 2 การวาดภาพ “กล่องทรงลูกบาศก์” ผู้วิจัยนํากล่องทรงลูกบาศก์ ขนาดความ
กว้าง ความยาว ความสูง 5x5x5 นิ้ว จํานวน 1 ชิ้น โดยกําหนดมุมมองให้เด็ก สามารถมองเห็นกล่อง
ทรงลูกบาศก์ในลักษณะ 3 มิติ แล้วให้เด็กนักเรียนวาดภาพจากมุมมองตามที่ตนเห็น ภายใน
ระยะเวลา 20 นาที สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 67 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบการวาดภาพหลังเรียน หัวข้อ การวาดภาพ
กล่องทรงลูกบาศก์ โดยการใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์และการเรียนแบบปกติของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 
 

การทดลอง N  ̅ S.D. t Sig. 

กลุ่มทดลอง 30 4.07 .691 .592 .278 
กลุ่มควบคุม 30 3.97 .615 

     *P< .05                

                      จากตารางที่ 67 แสดงให้เห็นคะแนนหลังเรียนจากแบบทดสอบการวาดภาพ กล่อง
ทรงลูกบาศก์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่า t = .592 และมีค่า sig = .278 จึงสรุปได้ว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์มีคะแนนหลังเรียนไม่ต่างไปจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
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                  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองท่ีใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์และกลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียนแบบปกติ โดยหาค่า t-test มีคะแนนจากการวาดภาพโต๊ะ หลังเรียนของกลุ่มทดลอง 
 ( ̅ = 3.37) และกลุ่มควบคุม ( ̅ = 2.67) โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินผลการวาดภาพแบบเดียวกัน
ค่าท่ีได้แสดงให้เห็นว่า คะแนนของผลการวาดภาพโต๊ะ หลังเรียนแตกต่างกัน โดยมีค่า t = 2.674 , 
sig = .005 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนจากการวาดภาพกล่อง
ทรงลูกบาศก์ หาค่า t-test คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลอง ( ̅ = 4.07) และกลุ่มควบคุม 

( ̅ = 3.97) โดยมีค่า t = .592 , sig = .278 แสดงให้เห็นว่า คะแนนของผลการวาดภาพกล่องทรง
ลูกบาศก์ หลังเรียนไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

                 3. ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแผนการสอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะการวาดภาพ กําหนดกิจกรรม
มิติสัมพันธ์และแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทงานกระดาษ 3 มิติ ประเภทงานประดิษฐ์และ
ประเภทงานปั้น สรุปผลได้ดังนี้ 
                    1) งานกระดาษ 3 มิติ มีรายละเอียดดังนี้ 
                       กิจกรรมเรื่อง สีสันบนใบหน้า สรุปผลจากการจัดกิจกรรมนี้ส่งผลต่อทักษะการวาด
ภาพ ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของสัดส่วน ระยะ รวมไปถึงการสังเกตรายละเอียดจากสิ่งที่มีอยู่
บนใบหน้าของตนเองและคนใกล้ตัว    
                       กิจกรรมเรื่อง ปะติดปะต่อ สรุปผลจากการทํากิจกรรม นักเรียนจะได้ฝึกการ
สังเกตลักษณะท่าทางของใบหน้าคน ใบหน้าของตัวเองหรือเพ่ือนรอบข้าง ในเรื่องนี้ส่งผลต่อทักษะ
การวาดภาพในเรื่องของระยะการจัดวาง ความเหมือนจริง  
                    2) งานประดิษฐ์ มีรายลละเอียดดังนี้ 
                       กิจกรรมเรื่อง สัตว์หรรษา สรุปผลจากการจัดกิจกรรมนี้ นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่อง
ของสัดส่วน ระยะการจัดวาง ความใกล้ไกลของการจัดวางสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมา 
                       กิจกรรมเรื่อง ตึกเรขา สรุปผลจากการทํากิจกรรมนี้ นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของ
โครงสร้างที่เหมือนจริง สัดส่วน ระยะ รวมถึงการจัดวางวัตถุ 
                    3) งานปั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
                       กิจกรรมเรื่อง ยอดมนุษย์ สรุปผลจากการจัดกิจกรรมนี้ นักเรียนได้ใช้
ประสบการณ์เดิมหรือความรูสึกที่ประทับใจ นํามาสร้างเป็นงานลักษณะ 3 มิติ ออกมา นอกจากนี้
นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสัดส่วน ระยะ และการจัดวาง 
                       กิจกรรมเรื่อง สัมผัสพิศวง สรุปผลจากการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ นักเรียนจะได้
เรียนรู้ในเรื่องของรูปทรง ขนาด พื้นผิวจริง สัดส่วนที่เหมือนจริง นอกจากนี้นักเรียนยังได้ใช้
ประสบการณ์ ความรู้สึก จากที่เคยได้พบเจอมาใช้ในการทํางานชิ้นนี้ด้วย 



135 
 

 

                 จากกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ 6 กิจกรรม ผู้วิจัยได้นํารูปแบบและวิธีการสอนของ 
Simpson (1988) เข้ามาเป็นแนวทางในการสอน เนื่องด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ทั้งหมดนี้จะช่วยให้
นักเรยีนสามารถทํางานศิลปะในลักษณะ 3 มิติได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ในทุกกิจกรรมยังส่งผลต่อทักษะ
การวาดภาพเหมือนจริงในช่วงอายุ 9 – 12 ปี สามารถใช้ฝึกฝนจนทําให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้าน
การวาดภาพเหมือน ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมมิติสัมพันธ์ช่วยให้นักเรียนรู้ในเรื่องของสัดส่วน ขนาด 
ระยะความใกล้ ไกล ที่ช่วยในลักษณะของการวาดภาพเหมือนจริง ลักษณะ 3 มิติ  
 

                 ตารางต่อไปนี้เป็นตารางสรุปผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามเจตคติท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมมิติสัมพันธ์ แสดงข้อมูลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 68 วิเคราะห์แบบประเมินเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
 

ล าดับ/รายการประเมิน จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
    -ชาย 12 40 
    -หญิง 18 60 
2.นักเรียนมีความรูส้ึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมทางศลิปะ 
   2.1ชอบ 26 86.7 
   2.2ไม่ชอบ  1   3.3 
3.นักเรียนชอบกิจกรรมทางศิลปะประเภทใดมากที่สดุ 
   3.1 งานประดิษฐ ์ 15 50 
   3.2 งานปั้น 6 20 
   3.3 งานกระดาษ 7 23.3 
4.นักเรียนชอบวาดภาพประเภทใดมากที่สดุ 
   4.1 ภาพคน สัตว์ สิ่งมีชีวิต 10 33.3 
   4.2 ภาพทิวทัศน์ 8 26.7 
   4.3 ภาพหุ่นนิ่ง 7 23.3 
5.นักเรียนชอบภาพแบบไหนมากที่สุด 
   5.1 รูปทรง 3 มิติ 22 73.3 
   5.2 รูปร่าง 2 มิต ิ 7 23.3 
6.นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถทางศิลปะอยู่ในระดับใด 
   6.1 ระดับ 3 ปานกลาง 11 36.7 
   6.2 ระดับ 4 ดีมาก 8 26.7 
   6.3 ระดับ 2 พอใช้ 6 20 

 
               4. จากตารางข้างต้นนํามาวิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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                  1) นักเรียนมีความรู้สึกชอบศิลปะ จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมาคือ 
เฉยๆ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และไม่ชอบศิลปะ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3  ซึ่งสรุป
ได้ว่า นักเรียนมีความชอบกิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้ 
                  2) นักเรียนชอบกิจกรรมทางศิลปะประเภทงานประดิษฐ์ มากท่ีสุด จํานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 รองลงมาคืองานปั้น จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ลําดับต่อมาคืองานกระดาษ 
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 สรุปได้ว่า นักเรียนมีความชอบและสนใจงานศิลปะลักษณะ 3 มิติ ที่
เน้นการปฏิบัติ   
                  3) นักเรียนชอบวาดภาพประเภทภาพคน สัตว์ สิ่งมีชีวิตมากที่สุด จํานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือภาพทิวทัศน์ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ลําดับถัดมาคือภาพ
หุ่นนิ่ง สิ่งของต่างๆ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 สรปุได้ว่า นักเรียนมีความสนใจและชื่นชอบ
กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยได้จัดทําขึ้น อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการวาดภาพในลักษณะ
ที่นักเรียนส่วนใหญ่มีความชื่นชอบด้วย ดังข้อมูลช้างต้น 
                  4) นักเรียนชอบภาพแบบรูปทรง 3 มิติ จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 มากที่สุด 
รองลงมาคือ ภาพ 2 มิติ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 สรุปได้ว่า กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่จัดขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการและความชอบของนักเรียนในลักษณะของงานที่เป็น 3 มิติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบ 
                  5) นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถทางศิลปะอยู่ในระดับสูงที่สุดคืด ระดับ 3 ปาน
กลาง จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 มากที่สุด รองลงมาคือระดับ 4 ดี จํานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์สามารถประเมินตนเอง
ด้านศิลปะอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ ที่ผู้วิจัยนํามาจัดให้ อีก
ทั้งยังพร้อมที่จะพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะให้เป็นไปตามช่วงพัฒนาการที่ดีอีกด้วย 
                  ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามเจตคติท่ีมีต่อกิจกรรมมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  
                 1) ด้านตัวผู้สอนบุคลิกภาพของผู้สอน มีดังนี้ ครูใจดี น่ารัก เป็นกันเอง อัธยาศัยดี เวลา
สอนมีความตลกและทําให้การเรียนสนุกสนานไม่น่าเบื่อ  
                 2) ด้านรูปแบบกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ใช้ในการเรียน พบว่า มีความหลากหลาย วัสดุ
หลากหลายและน่าสนใจ บางกิจกรรมยังไม่เคยใช้วัสดุเหล่านั้น 
                 3) ด้านเนื้อหาของกิจกรรม พบว่า  มีเนื้อหาสาระความรู้สอดแทรกในตัวกิจกรรมทั้งใน
ขั้นนําก่อนเขาสู่บทเรียน เกม หรือในข้ันการทํากิจกรรม และ  
                 4) ด้านเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการเวลาในการทํางาน
ที่มากกว่านี้เพราะกิจกรรมมิติสัมพันธ์ในขั้นแรกจะต้องมีการร่างภาพหรือสเก็ตภาพก่อนลงมือทํางาน 
ดังนั้นจึงต้องการเวลาในการคิดและวางแผน ส่วนขั้นตอนในการลงมือทํางานนั้นเนื่องจากบางกิจกรรม
วัสดุอุปกรณ์นักเรียนยังไม่คุ้นเคยหรือบางคนไม่เคยใช้ในการทํางานศิลปะจึงเกิดความกลัวหรือไม่
มั่นใจ ทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

               ผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 มีผลการวิจัยนํามาอภิปรายได้ดังนี้ 
                การเรียนการสอนโดยการใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมทักษะการวาดภาพ 3 มิติ
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ดีขึ้น เพราะนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี นี้เป็น
วัยที่ต้องการพัฒนาทางด้านศิลปะโดยเฉพาะการวาดภาพให้ดูเหมือนจริงมากท่ีสุด สอดคล้องกับเลิศ 
อานันทนะ (2523) ที่กล่าวว่า วิธีการสอน เทคนนิคการสอนเป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนจะต้องนําไปใช้กับ
นักเรียนให้เกิดการเรียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยการสอนนั้นจะต้องเป็นไปตามความต้องการของ
ช่วงอายุวัยของนักเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงนํา รูปแบบการสอนของ Simpson (1988) มาใช้ควบคู่กับการ
จัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ดังเช่นตัวอย่างกิจกรรมนี้ 1) ขั้นการรับรู้ คือ รับรู้ว่าสิ่งที่อยู่คืออะไร ล้วงของใน
กล่อง สัมผัสกับวัตถุ เป็นต้น 2) ขั้นเตรียมความพร้อม คือ เตรียมความพร้อมในการทํางาน กิจกรรม
งานกระดาษ ประดิษฐ์ และการปั้น 3) ขั้นสนองภายใต้การควบคุม คือ นักเรียนทํางานตามท่ี
กําหนดให้จากหัวข้อและวัสดุต่างๆ 4) ขั้นลงมือทําจนเป็นกลไกลที่ทําได้เอง คือ นักเรียนทํางาน
กระดาษ งานประดิษฐ์ และงานปั้นด้วยตนเอง 5) ขั้นกระทําอย่างชํานาญ คือ นักเรียนสามารถทํางาน
ได้ด้วยตนเองและมีความเข้าใจมากข้ึน 6) ขั้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ คือ สามารถนํางาน
กระดาษ งานประดิษฐ์ และงานปั้นมาประยุกต์ใช้กับการวาดภาพ 3 มิติได้ และ 7) ขั้นการริเริ่ม คือ 
นําเอามาต่อยอดในการออกแบบให้มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางการวาด
ภาพ การแสดงออกการวาดภาพที่แสดงในรูปร่าง 2 มิติ ไปสู่การวาดภาพที่เป็น 3 มิติ ตาม
กระบวนการวาดภาพแสดงมิติสัมพันธ์ของ Willats (1977) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิรุณ ตั้งเจริญ 
(2535) ที่กล่าวว่า ครูผู้สอนควรจัดหาวิธีการสอนที่จะสามารถช่วยให้นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือในช่วงอายุ 9-12 ปี สามารถวาดภาพ 3 มิติ หรือสามารถวาดภาพเหมือนจริง
ได้ตามพัฒนาการทางศิลปะ  
                ผู้วิจัยนําเสนอผลแบบทดสอบการวาดภาพ 3 มิติ โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์กับกลุ่ม
ทดลอง มีรายละเอียดดังนี้ 
                  1.  ผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบการวาดภาพ 3 มิติ โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มทดลอง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์
จะมีทักษะการวาดภาพหลังจากการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้เป็นรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ จากการนํา
วิธีการสอนของ Simpson (1988) มาประยุกต์ใช้ ดังนี้1) ขั้นการรับ 2) ขั้นเตรียมความพร้อม 3) ขั้น
สนองภายใต้การควบคุม 4) ขั้นลงมือทําจนเป็นกลไกลที่ทําได้เอง 5) ขั้นกระทําอย่างชํานาญ 6) ขั้น
การปรับปรุงและประยุกต์ใช้ 7) ขั้นการริเริ่ม โดยนํามาเป็นหลักในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ลักษณะ 3 มิติ ได้ดีขึ้น กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะปฏิบัติ โดยการสังเกต  การสัมผัส และลงมือทํางานจริง ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าของนักเรียนเอง การที่นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสและประสบการณ์จากสิ่งรอบข้างที่มีอยู่
รอบตัวมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนทําให้นักเรียนสามารถทํางานศิลปะได้ดีขึ้น  
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                      ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบในหัวข้อที่ 1 การวาดภาพหัวข้อ “โต๊ะ” วิธีการคือ จัด
โต๊ะสี่เหลี่ยมและจัดวางวัตถุไว้บนโต๊ะ ซึ่งวัตถุท่ีใช้จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นสัน เช่น กล่องวิทยุ 
กล่องรูปทรงกระบอก จัดวางบนโต๊ะและกําหนดระยะห่างระหว่างสายตาของผู้วาดภาพกับขอบโต๊ะ
ด้านหน้า พร้อมทั้งกําหนดจุดในการวาดโดยหันหน้าเข้าหาโต๊ะทางด้านยาว และวาดภาพจากมุมมอง
ที่ตนเห็น  พบว่า กลุ่มทดลองพบว่า กลุ่มทดลองคะแนนการวาดภาพหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมมิติ
สัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  นอกจากนี้ยังพบ
ข้อสังเกตท่ีคล้ายกันอีกว่า นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าบางคนมีการวาดภาพของสิ่งของที่มีความ
ละเอียดและค่อนข้างชัดเจนมาก ยกตัวอย่างเช่น มีการเก็บรายละเอียดลวดลายของสิ่งที่อยู่บนโต๊ะ 
ลายจุดของกล่องกรงกระบอก เป็นต้น  ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีและมีพ้ืนฐานที่ดี
ในการวาดภาพเหมือนจริงตามทฤษฎีของ Lowenfeld and Brittain (1970) ที่กล่าวไว้ว่า เด็กอายุ 
9-12 ปีจะมีพัฒนาการทางศิลปะของเด็กอยู่ในขั้นเกาะกลุ่ม (The Goup Age) หมายถึง เด็กวัยนี้จะ
เริ่มวาดภาพเหมือนจริงมากข้ึน ใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งของที่อยู่รอบตัว เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Willats (1977) ทําการศึกษาถึงลักษณะที่แสดงออกทางด้านความสัมพันธ์ของศิลปะ
รูปร่าง 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ ในด้านต่างๆ ของเด็กปกติกับเด็กพิเศษที่มีอายุ 7 – 9 ปี ผลการวิจัย
พบว่า เด็กทั้งสองกลุ่มสามารถแสดงออกถึงความเข้าใจในความสัมพันธ์ของรูปทรง 3 มิติได้ดีในระดับ
ที่ใกล้เคียงกัน แต่การวาดภาพยังไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจ คือยังไม่สามารถวาดภาพที่แสดง
ออกเป็น 3 มิติได้ ซึ่งงานวิจัยของ Chen (2004) ก็พบว่า การสอนวาดภาพลายเส้นจะมีผลทําให้
นักเรียนมีพัฒนาการทางการวาดภาพแสดงถึงรูปทรง 3 มิติ ได้อย่างถูกต้องตามทัศนียภาพวิทยา
เช่นกัน   
                     ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบในหัวข้อที่ 2 การวาดภาพหัวข้อ “กล่องทรงลูกบาศก์” 
วิธีการคือ นํากล่องทรงลูกบากศ์ ขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง 5x5x5 นิ้ว จํานวน 1 ชิ้น 
กําหนดมุมมองให้เด็ก ซึ่งจะมองเห็นกล่องทรงลูกบาศก์ในลักษณะ 3 มิติ หลังจากนั้นให้นักเรียนวาด
ตามท่ีตาเห็น พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุม สรุปคือ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้รับการเรียนโดยใช้กิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ ทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในวิธีการวาดภาพให้เป็นรูปทรง 3 มิติมากข้ึนหรือแบบทดสอบ
การวาดภาพ กล่องทรงลูกบาศก์ มีลักษณะของความซับซ้อนไม่ยาก มีวัตถุเพียง 1ชิ้นวาง จึงทําให้การ
ลอกเลียนแบบและการวาดภาพนั้นทําได้ง่ายกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen (2004) ศึกษา
เรื่องวิธีการแก้ปัญหาทางการวาดภาพรูปทรง 3 มิติ จากวัตถุต้นแบบชนิดต่างๆ ของเด็กอายุ  5 - 9 ปี 
โดยศึกษาเปรียบเทียบการวาดภาพจากวัตถุรูปทรงเรขาคณิตลักษณะต่างๆ คือ ลูกบาศก์ 
ทรงกระบอก ปิรามิด และทรงกรวย ผลการวิจัยพบว่า วัตถุรูปทรงลูกบากศ์มีผลต่อความเข้าใจ
ทางการวาดภาพของเด็กอย่างมีนัยสําคัญ  และการฝึกวาดภาพลายเส้นจะมีผลต่อความเข้าใจทางการ
วาดภาพแสดงรูปทรง 3 มิติ ได้เป็นอย่างดีหรือรูปแบบวิธีการสอนวาดภาพที่ดีจะส่งผลให้เด็กเกิด
ความเข้าใจ การสร้างผลงานที่ดีตามมาด้วย ดังเช่น การจัดวางวัตถุรูปทรงเรขาคณิตลักษณะต่างๆ ให้
เด็กวาด และเด็กสามารถวาดรูปทรงได้โดยเรียนรู้จากรูปทรงที่ง่ายและไม่ซับซ้อนในกระบวนการคิด 
โดยปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการสอนวาดภาพให้กับเด็กคือ การคํานึงถึงความต้องการตาม
พัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยว่ามีความต้องการที่จะแสดงออกในด้านใดบ้าง เพราะท้ังนี้การ
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จะสอนวาดภาพให้มีประสิทธิภาพได้นั้น ควรจัดวิธีการสอนให้สอดคล้องกับควมต้องการของเด็กเป็น
สําคัญ ซึ่งกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมทักษะการวาดภาพเหมือนจริง ลักษณะ 3 มิติ 
จากการสังเกตพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมสามารถวาดภาพกล่องทรงลูกบากศ์ได้ดีขึ้น
เป็นอย่างมากและเมื่อดูคะแนนดิบของแต่ละบุคคลพบว่าทุกคนมีคะแนนเพ่ิมข้ึน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  Parison (1987) ศึกษาการแสดงออกการวาดภาพของเด็ก โดยการวาดภาพเลียนแบบ
กับการวาดภาพที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบ เมื่อศึกษาพฤติกรรมการวาดภาพของเด็ก พบว่าเด็กมี
พฤติกรรมที่แสดงออกคล้ายกันคือ ลอกตามเส้น และลอกตามรูปแบบที่เห็นในตัวอย่างได้ดีจากวัตถุที่
ให้เพียง 1 ชิ้นหรือไม่มีความซับซ้อน และรูปวาดของเด็กบางคนยังสอดแทรกประสบการณ์ในการรับรู้
ของตนเองในลักษณะการแสดงเฉพาะตัวด้วย เช่น การวาดเติ่มสิ่งแวดล้อมลงไปในภาพที่วาด 
นอกจากนี้ยังพบอีกว่าว่าพฤติกรรมการวาดภาพของเด็กส่วนใหญ่จะมาจากประสบการณ์ของเด็ก จาก
การดู สังเกต หรือการรับรู้ผ่านประสบการณ์ทั้ง 5 เป็นต้น Willats (1977) ได้ศึกษาพบว่า การ
ลอกเลียนแบบและการให้เด็กได้ปฏิบัติตามตัวอย่างขั้นตอนการวาดภาพจะช่วยทําให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้รายละเอียดเพ่ิมขึ้น และง่ายขึ้น เนื่องจากการลอกเลียนแบบของเด็กจะทําให้เด็กรู้จักสังเกตใน
รายละเอียดของภาพซึ่งบางครั้งเด็กอาจไม่เห็น เป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนาการในด้านทักษะซึ่งช่วย
ในด้านพัฒนาการทางศิลปะได้เป็นอย่างดี แต่ควรเป็นการสอนให้กับเด้กในช่วง 9-12 ปี เท่านั้น 
เพราะเป็นช่วงที่เด็กจะมีพัฒนาการความต้องการแสดงออกในด้านการวาดภาพเหมือนจริง ผู้วิจัยจึงได้
นํากิจกรรมมิติสัมพันธ์มาใช้ในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพของนักเรียนในช่วงอายุ 9-12 ปี 
ทําให้ผลการวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์นั้นนักเรียนสามารถวาดได้และมีความเข้าใจในมิติสัมพันธ์เพิ่ม
มากขึ้น 
                    จากการสังเกตในกิจกรรมการวาดภาพก่อนและหลัง พบว่า นักเรียนในช่วงอายุ
ระหว่าง 9-12 ปี การฝึกการทํางานที่เป็นทักษะปฏิบัติจะทําให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์และความรู้
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งวิชาศิลปะจะต้องเรียนควบคู่กับเนื้อหาและการปฏิบัติไป
พร้อมๆ กัน ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนสามารถทํางานศิลปะได้ตามหลักสูตรที่กําหนด เกษร ธิตะจารี (2543) 
และ มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์ (2545) กล่าวไว้ว่า ขอบข่ายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีนักเรียนอายุระหว่าง 9-12 ปี จะเป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
สังเกตศิลปะที่อยู่รอบๆ ตัว และสามารถแยกออกเป็นสาระย่อยๆ ได้ เช่น สามารถรับรู้ในเรื่องของ
ความหมายของงานทัศนศิลป์ นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่าง
ผลงาน 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อนําไปสู่การวาดภาพแสดงรูปร่าง 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติได้ ซึ่งก็จะเห็น
ได้ว่าขอบข่ายของสาระย่อยที่เน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 2 มิติ และ 3 มิติ ดังนั้น
ผู้สอนควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนรู้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
เป็นไปตามขอบข่ายของหลักสูตรด้วย  
                    ผูว้ิจัยนําเสนอการอภิปรายผลแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด 6 แผนการสอน มีรายละเอียดดังนี้  

               2. ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ สามารถแบ่ง 
ออกได้เป็น 3 ประเภท จํานวน 6 แผนการสอน ดังนี้   
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                         2.1 กิจกรรมงานประดาษ 3 มิติ แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียนรู้ ได้แก่ 
                    2.1.1) กิจกรรมเรื่อง สีสันบนใบหน้า พบว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมศิลปะที่ใช้ 

วัสดุประเภทกระดาษลัง กระดาษสี กาว สีเมจิก มาประกอบตกแต่งให้เกิดเป็นงานศิลปะประเภทนูน
ตํ่า สอดคล้องกับสิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล (2545) กล่าวว่า วัสดุธรรมชาติและวัสดุที่เหลือใช้ 
สามารถทีจ่ะนํามาใช้ในงานประดิษฐ์ งานกระดาษ โดยเลือกใช้วัสดุต่างๆ และออกแบบโครงสร้าง
งานศิลปะนั้นๆ ตามความต้องการของผู้ทํา  ซึ่งกิจกรรมนี้ผู้วิจัยได้นําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใน
การทํางานตามข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ ให้นักเรียนร่างภาพใบหน้าของตนเองก่อน ลักษณะประกอบไป
ด้วยตา จมูก ปาก คิ้ว หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในใบหน้าคน ผลงานที่ออกมาจะมีความเหมือนจริง
หรือไม่เหมือนจริงเลยก็ได้ จากนั้นใช้เทคนิคและการตกแต่งเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมของนักเรียน 
ในกิจกรรมนี้สังเกตพบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก สังเกตได้
จากการให้นักเรียนลองทายภาพใบหน้าจากท่ีผู้สอนนํามาให้ดู จากนั้นให้อธิบายลักษณะที่เห็น เช่น 
ใบหน้าที่มีลักษณะกลม สี่เหลี่ยม หรือใบหน้ารูปไข่ และให้นักเรียนช่วยกันทาย นอกจากนี้ยังพบอีก
ว่า นักเรียนไม่มีความมั่นใจในการสเก็ตหรือร่างภาพใบหน้าของตน อาจเนื่องด้วยความอายหรือไม่
แน่ใจว่าใบหน้าของตนเองนั้นมีลักษณะแบบไหน ดังนั้นในการสเก็ตภาพจึงใช้เวลานานทําในขั้นตอน
นี้ กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของสัดส่วน ขนาด รวมไปถึงการจัดระยะ
เพ่ือให้เกิดมิติ  
                           2.1.2) กิจกรรมเรื่อง ปะติดปะต่อ พบว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นําวัสดุ
ต่างๆ มาใช้ปะติดลงไปในแผ่นกระดาษฟอยล์ วัสดุคือ ดินน้ํามันสีต่างๆ ตกแต่งด้วยสีเมจิก เป็นต้น 
ขั้นตอนในกิจกรรมนี้คือ นักเรียนจับฉลากลักษณะท่าทางของคน เช่น ยิ้ม ร้องไห้ ตกใจ เศร้า ฯ ซึ่ง
เมื่อจับฉลากได้ลักษณะใดก็จะต้องแสดงท่าทางนั้นออกมาและให้เพ่ือนๆ ในชั้นเรียนทาย ต่อมาใน
ขั้นเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนให้นักเรียนทุกคนจับฉลาก จากนั้นนํามาร่างภาพลงในกระดาษที่เป็นใบงานที่
ครูแจกให้ เสร็จแล้วนําวัสดุมาปะติดลงไปให้เกิดเป็นงานศิลปะ  นอกจากนี้ยังมีการนําสีเมจิกมา
ตกแต่งเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผลงานใบหน้าสื่ออารณ์ออกมาได้อย่างน่าสนใจและชัดเจน สอดคล้องกับงาน
ของ Piaget and Inhelder (1967) ที่กล่าวว่า นักเรียนในช่วงวัยนี้ สามารถคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ กิจกรรมศิลปะจะช่วยส่งเสริมให้มีความคิดเป็นของตัวเอง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ที่ได้รับจากประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ และสามารถถ่ายทอดออกมาในแบบรูปธรรมได้ 
ดังเช่นผลงานที่แสดงสีหน้าท่าทางของคนในกิจกรรมนี้  กิจกรรมนี้จะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการ
วาดภาพที่ดีในเรื่องของการจัดวาง ระยะ ใกล้ไกล เพ่ือให้งานดูมิติมากข้ึน 
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                       2.2 กิจกรรมการประดิษฐ์ แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียนรู้ ได้แก่  
  2.2.1)  กิจกรรมเรื่อง สัตว์หรรษา พบว่า  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม 

ประเภทประดิษฐ์ที่ใช้โฟมเหนียว ฟองน้ํา กรรไกร กาวและไม้จิ้มฟันในการทํางาน โดยนักเรียน
สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะประเภทลอยตัว สังเกตพบว่า นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการ
เรียนชั่วโมงนี้เป็นอย่างมาก ดังนี้ ขั้นนําให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเล่าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตนที่
บ้าน พบว่า นักเรียนตื่นเต้นในการเล่าเรื่องและทําได้ดีในลําดับต่อมา ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้ออกมาหน้า
ชั้นนั้นก็มีความพยายามที่จะอธิบายว่า ที่บ้านของตนเองมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง บางคนไม่มีก็แสดง
ความคิดเห็นว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้เช่นกัน จากนั้นผู้สอนให้นักเรียนสเก็ตภาพสัตว์เลี้ยงของ
ตนเอง 1 ชนิดลงในใบงาน และนําวัสดุที่เป็นฟองน้ํา กรรไกร กาว ลูกตา สีเมจิก และไม้จิ้มฟัน นํามา
สร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์ประเภทลอยตัว ปัญหาที่พบในกิจกรรมนี้คือ นักเรียนบางคนไม่เคยใช้
วัสดุที่เป็นโฟมเหนียวหรือฟองน้ํา  ในการทํางานศิลปะจึงทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับวิรุณ  ตั้งเจริญ (2548) กล่าวว่า งานศิลปะประดิษฐ์ หมายถึง กิจกรรมที่ต้องใช้
ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการประดิษฐ์คิดค้นศิลปะในรูปแบบต่างๆ ประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในแง่
รูปทรง สี วิธีการ และเนื้อหาต่างๆ ให้ปรากฏขึ้นเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ให้
สวยงามน่าสนใจและผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ด้วย กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้จะส่งผลต่อ
ทักษะการวาดภาพในเรื่องของสัดส่วน ขนาดของรูปทรง รวมไปถึงการวางแผน ออกแบบเพ่ือให้งาน
ออกมาดูเหมือนจริงมีลักษณะ 3 มิต ิ

  2.2.2) กิจกรรมเรื่อง ตึกเรขา พบว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประเภทประดิษฐ์ 
จากเศษวัสดุเหลือใช้ คือ กระดาษลัง มีวิธีการคือ ตัดให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต ขนาดต่างๆ กัน  ใช้ 3 
รูปแบบ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม โดยมีขั้นตอนดังนี้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นเกมตอบ
คําถามจากรูปภาพที่มีลักษณะเป็นจิ๊กซอให้ทายรูปภาพของตึกหรือสิ่งก่อสร้างของโลก นักเรียนส่วน
ใหญ่ทายและตอบได้ จากนั้นให้นักเรียนสเก็ตร่างภาพรูปตึกหรือสิ่งก่อสร้างที่นักเรียนสนใจ  นําวัสดุ
ที่ผู้วิจัยเตรียมมาให้ คือ ชิ้นส่วนรูปร่างเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม ใช้ต่อขึ้นเป็น
โครงสร้างจากรูปร่างเรขาคณิตให้เป็นรูปทรงของตึกหรือสิ่งก่อสร้าง ในขั้นตอนนี้การต่อชิ้นส่วนของ
รูปร่างเรขาคณิตจะค่อนข้างยาก เพราะแต่ละชิ้นมีลักษณะแตกต่างกัน การที่จะต่อให้เป็นโครงสร้าง
ต้องใช้เวลา นอกจากนี้ฐานที่รองก็จะต้องมีความแข็งแรงด้วยจึงจะสามารถตั้งหรือวางได้ กิจกรรมนี้
ทําให้พบว่า นักเรียนบางคนทํางานได้ช้าเนื่องจากไม่กล้าหรือไม่มีความมั่นใจในการทํางาน ต้องใช้
เวลาในการวางแผนเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ Feldman (1979) ที่กล่าวว่า นักเรียนในช่วงอายุ 
9-12 ปี มีลักษณะที่แสดงออกให้เห็นถึงความขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่สามารถถ่ายทอด
ภาพแห่งความเหมือนจริงของรูปทรง อีกทั้งขาดความชํานาญทางฝีมือทําให้เกิดท้อถ้อย เกิดความ
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ล่าช้าในการทํางาน เบื่อหน่ายงานศิลปะด้วย  กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้จะส่งผลต่อทักษะการวาดภาพใน
เรื่องของขนาด สัดส่วน ระยะ             
                       2.3 กิจกรรมการปั้น แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียนรู้ ได้แก่  
                           2.3.1) กิจกรรมเรื่อง ยอดมนุษย์ พบว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประเภทการ
ปั้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้คือ ดินน้ํามัน แผ่นรอง โดยมีหัวข้อว่า  ยอดมนุษย์ที่ชื่นชอบ  ขั้นตอนมีดังนี้ เริ่ม
กิจกรรมขั้นนํา ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเล่าถึงความประทับใจของยอดมนุษย์ พบว่านักเรียนมี
ความเขนิอายในการนําเสนอ บางคนบอกเพียงแค่ชื่อ  บางคนบอกลักษณะ เป็นต้น หลังจากนั้นเริ่ม
เข้าสู่ขั้นการสอนโดยผู้สอนให้นักเรียนร่างภาพยอดมนุษย์ของตัวเองลงในใบงานที่เตรียมไว้ จากนั้น
นําดินน้ํามันปั้นตามแบบที่ร่างไว้ เป็นประเภทการปั้นแบบนูนต่ํา ข้อสังเกตพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
ไม่สามารถปั้นให้มีความเหมือนจริงหรือลักษณะรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ใบหน้า ส่วนหวั หรือส่วน
ของเครื่องแต่งกาย ฯ และงานบางชิ้นยังขาดความประณีตในการปั้น  ซึ่งข้อสังเกตของลักษณะการ
ปั้นตามช่วงพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนอายุ 9-12 ปี นั้น ค่อนข้างที่จะต้องส่งเสริมและ
พัฒนาการปั้นในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งจากงานวิจัยของ Golomb (2000) ที่กล่าวว่า การ
แสดงออกทางศิลปะโดยเฉพาะด้านการปั้นมีลักษณะการแสดงออกท่ีชัดเจน มีการใช้สัญลักษณ์เข้า
มาในงาน และมีความสนุกสนานกับการเพ่ิมรายละเอียดในงานปั้น กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้จะส่งผลต่อ
ทักษะการวาดภาพในเรื่องของระยะ ความใกล้ไกล รวมไปถึงการสังเกตในรายละเอียดที่จะต้อง
เพ่ิมเติมเพ่ือทําให้การวาดภาพมีความเหมือนจริงมากที่สุด 
                           2.3.2) กิจกรรมเรื่อง สัมผัสพิศวง  พบว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการปั้นดิน
น้ํามัน จากการสัมผัสกับวัสดุที่อยู่ในกล่อง หลังจากการสัมผัสสิ่งที่อยู่ในกล่องแล้วผู้สอนให้นักเรียน
จดจําความรู้สึกขณะนั้นไว้ นํามาร่างเป็นภาพลงบนใบงานและปั้นตามที่ตนเองสัมผัสได้ เสร็จแล้วใส่
รายะเอียดพ้ืนผิวของวัตถุให้มีความน่าสนใจ กิจกรรมนี้เลือกใช้วัสดุที่เป็นผลไม้เคยกิน เคยเห็น พบ
เจอเคยในชีวิตประจําวัน สังเกตได้ว่า นักเรียนสามารถปั้นและตอบคําถามตัวเองได้ว่า สิ่งที่สัมผัสได้
นั้นคืออะไร โดยที่บางคนไม่ต้องดูเฉลยจากผู้สอน นอกจากนี้ยังสังเกตพบว่า นักเรียนมีการปั้น
เพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆ  เช่น ลักษณะของขนเงาะมีลักษณะเป็นเส้น หรือลักษณะผิว
ที่ขรุขระของผลฝรั่ง  สอดคล้องกับที่ Golomb (2000) กล่าวว่า ลักษณะการปั้นของนักเรียนในวัย  
9 – 12 ปี นี้ สามารถคลึงเป็นเส้นแล้วนํามาต่อกันได้ดี มีการใช้รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต หรือรูปทรง
อิสระในการปั้นได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Brown and Johnson (1994) พบว่า นักเรียนที่มี
อายุ 9-11 ปี จะมีความแตกต่างด้านการปั้น  คือ นักเรียนหญิงจะมีพัฒนาการด้านการปั้นและการ
วาดภาพสูงกว่านักเรียนชายในวัยเดียวกัน กล่าวคือ ลักษณะที่นักเรียนแสดงออกนั้นจะมีการเพ่ิมข้ึน 
หรือลดลงในการปั้น กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้ส่งผลต่อทักษะการวาดภาพในเรื่องของขนาด ระยะ รวม
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ไปถึงการนําประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาใช้ในการทํางานเพ่ือให้งานที่ออกมาดูเหมือนจริง มีลักษณะ 
3 มิติ 
                       การวิเคราะห์แผนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ สรุปได้ว่า เด็กในช่วงอายุ 
9-12 ปี ที่ได้เรียนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ตามกระบวนการสอนของ  Simpson (1988) มีผลทําให้
นักเรียนมีทักษะการวาดภาพเป็นรูปทรง 3 มิติสูงขึ้น โดยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่นํามาใช้ในการสอน
นักเรียนชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หากพิจารณาแต่ละคาบเรียนแล้วนั้น ผู้วิจัยพบว่า ผลของ
การวาดภาพของนักเรียนภายหลังการเรียนในแต่ละครั้ง นักเรียนมีการวาดภาพอยู่ในขั้นที่ดีขึ้น
เรื่อยๆ โดยเริ่มจากการร่างภาพก่อนทํากิจกรรมทุกครั้งและหลังจากนั้นนักเรียนลงมือปฏิบัติงาน คือ 
ให้เรียนรู้จาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ ในทุกๆ กิจกรรมและติดต่อกัน 6 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยสังเกตเห็น
พฤติกรรมในระหว่างการเรียนของนักเรียนว่า กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้ทําให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน
จริง ฝึกการสังเกต จดจํา และฝึกการแยกแยะลักษณะงาน 2 มิติ และ 3 มิติในระหว่างการเรียนการ
สอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Grande and Morrow (1995) พบว่าความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
เป็นการเน้นให้เด็กได้ค้นพบความสัมพันธ์ด้วยกระบวนการและกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น การวาด 
การวัด การมอง การเปรียบเทียบ การแปลง และการจําแนกรูปทรงเรขาคณิต เน้นการสํารวจ การ
ตั้งข้อคาดเดา การสืบเสาะ  และสอดคล้องกับคํากล่าวของพีระพงศ์ กุลพิศาล (2531) ที่ว่ากิจกรรม
ศิลปะ 3 มิติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง โดยใช้วัสดุต่างๆมา
สร้างสรรค์งานศิลปะ  
                       จากการวิจัยครั้งนี้ทําให้ พบว่า การสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์มีผลต่อทักษะ
การวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือในช่วงอายุ 9-12 ปี กิจกรรมนี้ส่งเสริมทักษะ
การวาดภาพเหมือนจริง ในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Herlock (1957) ที่พบว่า 
เด็กในช่วงอายุประมาณ 11-12 ปี จะมีลักษณะของการแสดงออกทางการวาดภาพคนและสิ่งของมี
ความชัดเจนมากขึ้น รวมไปถึงการวาดภาพในลักษณะอ่ืนๆ ก็มีความชัดเจนและเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น 
กิจกรรมมิติสัมพันธ์นี้เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะรูปแบบของกระบวนการสังเกต การสัมผัสโดยตรง การ
ลงมือปฏิบัติจริง รวมไปถึงการนําประสบการณ์ต่างๆ ที่เคยพบเจอมาเข้ามาใช้ในการเรียน ซึ่งการนํา
รูปแบบวิธีการสอนที่เป็นขั้นตอนตามแบบของ Simpson (1988) มาใช้ทําให้กิจกรรมมีความ
น่าสนใจและนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา เข้าใจในรูปร่าง 2 มิติ และรูปทรง 3 ได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu (2000) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของ
ความคิดสร้างของการวาดภาพและการมองเห็นด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนระดับเกรด 3 ของ
โรงเรียนในพ้ืนที่เขตชินชูในประเทศไต้หวัน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีผลต่อ
ความสามารถในการวาดภาพและการมองเห็นด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนเกรด 3 รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์ยังมีผลต่อการวาดภาพและการมองในลักษณะ 3 มิติด้วย 
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                       ผู้วิจัยนําเสนอการอภิปรายผลแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้  
                       ผลการวิเคราะห์แบบวัดเจตคติท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ ดังนี้ 1) นักเรียนมีความรู้สึกชอบศิลปะ จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7  สรปุได้ว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความชื่นชอบในกิจกรรมมิติสัมพันธ์เป็นส่วนมาก หัวข้อที่  
2) นักเรียนชอบกิจกรรมทางศิลปะประเภทงานประดิษฐ์ มากท่ีสุด จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
สรุปได้ว่า กิจกรรมมิติสัมพันธ์นําลักษณะของกิจกรรมศิลปะที่นักเรียนชื่นชอบมาประยุกต์ใช้ได้เป็น
อย่างดีและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง หัวข้อที่ 3) นักเรียนชอบวาดภาพ
ประเภทภาพคน สัตว์ สิ่งมีชีวิตมากที่สุด จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 สรุปได้ว่า กิจกรรมที่
นักเรียนส่วนใหญ่ชื่นชอบนั้นมีลักษณะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว เคยพบเจอหรือเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งตรง
กับท่ีผู้วิจัยได้จัดทํากิจกรรมมิติสัมพันธ์ขึ้นเป็นอย่างมาก หัวข้อที่ 4) นักเรียนชอบภาพแบบรูปทรง  
3 มิติ จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 สรุปได้ว่า กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่จัดให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 นั้นทําให้นักเรียนชื่นชอบงานในลักษณะ 3 มิติ และเหมือนจริง ซึ่งเป็นไปตามช่วง
อายุวัยและเป็นไปตามพัฒนาการทางศิลปะ 5) นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถทางศิลปะอยู่ใน
ระดับสูงที่สุดคืด ระดับ 3 ปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 สรุปได้ว่า เมื่อนักเรียนส่วน
ใหญ่ประเมินความสามารถทางศิลปะของตัวเองอยู่ในระดับปานกลาง จะพบว่า นักเรียนมีความพร้อม
และความต้องการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย ดังนั้น กิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยได้
จัดทําขึ้นนี้ทําให้สามารถนํามาสรุปได้ว่า เป็นอีกกิจกรรมหรืออีกรูปแบบการสอนอีกแบบหนึ่งที่จะช่วย
ส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการวาดภาพที่มีลักษณะจาก 2 มิติ ไปสู่
ลักษณะ 3 มิติ ได้ดีและกิจกรรมสามารถดัดแปลงให้เข้ากับนักเรียนแต่ละช่วงอายุวัยได้ หรือความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
                       ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อกิจกรรมมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) ด้านตัวผู้สอนบุคลิกภาพของผู้สอน มีดังนี้ ครูใจดี น่ารัก เป็นกันเอง 
อัธยาศัยดี รูปแบบการสอน มีเทคนิคการสอนสอดแทรกความตลกและทําให้การเรียนสนุกสนานไม่น่า
เบื่อ  สังเกตได้ว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมและให้ความร่วมมือในชั่วโมงเรียน
เป็นอย่างดี 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน พบว่า มีความ
หลากหลายทั้งด้านอุปกรณ์และวัสดุ  นอกจากนี้ยังพบว่า บางกิจกรรมนักเรียนยังไม่เคยใช้วัสดุทํางาน
ศิลปะ คือ โฟมเหนียว ฟองน้ํา นักเรียนรู้สึกตื้นเต้นกับสิ่งที่ใหม่ สังเกตได้ว่า เมื่อนักเรียนเจอสิ่งใหม่ ๆ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เคยใช้จะเกิดความกังวลและขาดความม่ันใจในการทํางาน 3) ด้านเนื้อหาของ
กิจกรรม พบว่า  มีเนื้อหาสาระความรู้สอดแทรกในตัวกิจกรรมทั้งในขั้นนําก่อนเขาสู่บทเรียน กิจกรรม
เกม หรือในขั้นการทํากิจกรรม เป็นต้น สังเกตได้ว่า เมื่อทํากิจกรรมมิติสัมพันธ์เสร็จกลุ่มทดลอง
สามารถวาดภาพ ลักษณะเหมือนจริง หรือ 3 มิติได้ดีขึ้น พร้อมทั้งเข้าใจงานในลักษณะ 3 มิติ เพิ่ม
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มากขึ้น สอดคล้องกับแบบสอบถามที่ว่า นักเรียนชอบภาพแบบใดมาที่สุด ในหัวข้อนี้มีนักเรียนเลือก 
22 คน คิดเป็นร้อยละ  73.3 ของทั้งหมด และ 4) ด้านเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ต้องการเวลาในการทํางานที่มากกว่านี้เพราะกิจกรรมมิติสัมพันธ์ในขั้นแรกจะต้องมีการร่าง
ภาพหรือสเก็ตภาพก่อนลงมือทํางาน ดังนั้นจึงต้องการเวลาในการคิดและวางแผน ส่วนขั้นตอนในการ
ลงมือทํางานนั้นเนื่องจากบางกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์นักเรียนยังไม่คุ้นเคยหรือบางคนไม่เคยใช้ในการ
ทํางานศิลปะจึงเกิดความกลัวหรือไม่มั่นใจ ทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน  สังเกตพบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่นั้นต้องการเวลาในการทํางานเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
กําหนดให้รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) นั้นให้คาบเรียนละ 50 นาที / สัปดาห์ เท่านั้น ในบางกิจกรรม
ผู้วิจัยจึงต้องกระตุ้นเตือนและจํากัดเวลาอย่างชัดเจน ซึ่งการจํากัดเวลาในบางครั้งอาจจะทําให้
นักเรียนกดดันและเกิดความล่าช้าในกระบวนการคิดและการทํางานด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

                   จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การทําแบบทดสอบวาดภาพรูปโต๊ะและกล่องทรงลูกบาศก์
ของนักเรียนส่วนใหญ่นั้น สังเกตได้ว่า นักเรียนมีการสเก็ตภาพโดยใช้ดินสอ เส้นมีความค่อนข้างเบา  
หรือลักษณะเส้นไม่มีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการขาดความเชื่อมั่นภายในตนเองของ
นักเรียนที่ต้องการวาดภาพให้มีลักษณะเหมือนจริง ตามที่ตนเองมองเห็นให้มากที่สุด การจัดกิจกรรม
มิติสัมพันธ์บางกิจกรรมมีวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยนํามาใช้ในการทํางานศิลปะ เช่น 
โฟมเหนียวหรือฟองน้ํา จึงทําให้ขาดความเชื่อมั่นในการทํางาน เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานด้วย 
และกิจกรรมมิติสัมพันธ์ควรจะมีการจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ทางศิลปะ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ควรมีความหลากหลายและแปลกใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจและพัฒนาตามข้ันของ
นักเรียนควบคู่กันไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการวาดในระดับชั้นที่สูงขึ้น เช่น ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นและปลาย เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
               2.ควรมีการเพ่ิมจํานวนชั่วโมงการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์รายวิชาศิลปะ
ในคาบกิจกรรมที่เป็นงานปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนสามารถทํางานเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
               3.ควรมีการนํากิจกรรมมิติสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอ่ืน 
 
 



 

 

รายการอ้างอิง 
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เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ มีดังนี้ 

              การวิจัยครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบเครื่องมือ โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2. ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจวิเคราะห์ภาพผลงานเด็ก ตามทฤษฎีเกณฑ์การวิเคราะห์ภาพวาด 

ของ Willats (1977) 
              กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา 
จากข้อรายการดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมศิลปะลักษณะ 3 มิต ิ
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ 
3. อาจารย์ผู้มีความสามารถด้านการวัดและประเมินผล 
4. อาจารย์ผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
5. อาจารย์ผู้มีความสามารถด้านการสอนศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

              กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจวิเคราะห์ภาพผลงานเด็ก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจาก
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมศิลปะลักษณะ 3 มิติ 
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ 
3. อาจารย์ผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
4. อาจารย์ผู้มีความสามารถด้านการสอนศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. รองศาสตราจารย์ พีระพงษ์ กุลพิศาล 
อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ 
อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 
อาจารย์สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. อาจารย์ ชรินทร์ทิพย์ ภัทรศุภา 
ครูผู้สอนรายวิชาศิลปะเด็กประถมศึกษา 
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร บัวพลู 
อาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ ตรวจวิเคราะห์ภาพผลงานเด็ก 

1. อาจารย์ ฐิติศันส์ พากย์สุขี 
อาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนวัดชัยมงคล 

2. อาจารย์ สุมิตรา อุ่นเปีย 
อาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนราชินีบน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร บัวพลู 
อาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายประถม 

4. รองศาสตราจารย์ พีระพงษ์ กุลพิศาล 
อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5. อาจารย์ ชรินทร์ทิพย์ ภัทรศุภา 
ครูผู้สอนรายวิชาศิลปะเด็กประถมศึกษา 
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 
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ภาคผนวก ข  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

 แบบทดสอบการวาดภาพ Pre-test และ Post-test 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
 แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวด้านการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 

       ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

       ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

       ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม 

       ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 

                    1.ชื่อ-นามสกุล................................................................................................ 

                    2. อายุ..... ปี 

                    3. วุฒิการศึกษา 

                       ระดับปริญญาตรี ................................. สาขา ............................................. 

                       ระดับปริญญาโท ................................. สาขา ............................................. 

                       ระดับปริญญาเอก ............................... สาขา ............................................. 

                       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................    

                    4. ต าแหน่งบริหาร .................................. 

                       ต าแหน่งวิชาการ ................................. 
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  ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม 

     1.ท่านมีโอกาสเข้าอบรม/ร่วมกิจกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมทักษะการวาดภาพ มากน้อยเพียงใด 

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

     2.ท่านมีความสนใจในการจัดกิจกรรมทางด้านทัศนศิลป์ ประเภทใดมากท่ีสุด ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6    

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

     3.ท่านมีความสนใจที่จะได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือไม่ อย่างไร 

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

     4.ปัจจุบันท่านใช้วัสดุประเภทใดในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์บ้าง 

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

     5.ท่านคิดว่าข้อใดเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกใช้สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ตอนที่ 3 ปัญหาที่พบ สิ่งที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมมิติ
สัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

     1.ปัญหาที่ท่านพบในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ มีอะไรบ้าง และท่านมีวิธีแก้ไขหรือปรับปรุง
อย่างไร 

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

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

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

     2.ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นอื่น เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เด็กได้อย่างไร 

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

     3.ท่านมีแนวทางในการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ให้น่าสนใจ แปลกใหม่ และหลากหลายได้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบการวาดภาพ Pre-test และ Post-test 
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แบบทดสอบการวาดภาพ 3 มิติ ก่อนเรียน Pre-Test  และหลังเรียน Post-Test 

 
หัวข้อที่ 1    การวาดภาพ “โต๊ะ” ระยะเวลา 30 นาท ี

ค าชี้แจง  การวาดภาพ “โต๊ะ” โดยการจัดโต๊ะรูปทรงเหลี่ยมและมีวัตถุบนโต๊ะ ซึ่งวัตถุที่ใช้จะมี
ลักษณะเป็นเหลี่ยมสันหรือเรขาคณิต เช่น วิทยุ กล่อง ฯลฯ พร้อมทั้งก าหนดจุดมองในการวาดภาพ 

โดยหันหน้าเข้าหาโต๊ะทางด้านยาว และวาดภาพจากมุมมองที่ตนเห็น 
    
  
  
 
  

 
 

 
 
 
 

หัวข้อที่ 2  การวาดภาพ “กล่องทรงลูกบาศก์” ระยะเวลา 20 นาที 
ค าชี้แจง  การวาดภาพหัวข้อ “กล่องทรงลูกบาศก์” โดยจัดกล่องทรงลูกบาศก์ขนาดกว้างความยาว 
ความสูง 5X5X5 นิ้ว ซึ่งจะมองเห็นกล่องทรงลูกบาศก์ในลักษณะ 3 มิติได้ 2 แบบ โดยให้เด็กเลือก

แบบใดแบบหนึ่ง แล้ววาดภาพตามมุมมองที่ตนเห็น 
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  แบบประเมินผลงานการวาดภาพ 3 มิติ 

ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................เลขที่ .............  
 

คาบที่ รายการประเมิน คะแนน 

1 1.1 การวาดภาพโต๊ะให้มีมิติ แบบทัศนียภาพวิทยาที่สมบูรณ์ 
จากตัวอย่างของจริงที่จัดให้ 

 

1.2 การวาดภาพกล่องทรงลูกบาศก์ให้มีมิติ แบบทัศนียภาพ
วิทยาที่สมบูรณ์ จากตัวอย่างของจริงที่จัดไว้ให้ 

 

รวมคะแนน (เต็ม 10 คะแนน)  
 
 
ข้อสังเกตเพ่ิมเติม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                  ผู้ประเมิน   
                                                               .............................................................. 
                                                                วันที................/................/................ 
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 เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผลการวาดภาพ  3 มิติ (รูปโต๊ะ) 

 
 

ขั้นที ่ เกณฑ์การพิจารณา คะ 
แนน 

ความหมาย ตัวอยา่งภาพผลงาน 

1 การวาดภาพที่มีลกัษณะถ่ายทอดเกณฑ์ไม่เปน็ระบบมีการวาดภาพ
กระจัดกระจายทั่วไปในภาพ (No projection system)  

 ภาพวาดที่มีลักษณะแยกเป็นส่วนๆ มีลักษณะของการ
วาดที่กระจัดกระจายในแผ่นกระดาษ โต๊ะถูกวาดเป็นรูป
สี่เหลี่ยม  
 

0 ไม่ผ่านเกณฑ์  

2 การวาดภาพที่มีลกัษณะถ่ายทอดจากมุมมองด้านข้าง หรือภาพวาด
แบบมองตรง ไม่แสดงถึงความลกึ (Orthographic projection)  

 การวาดภาพที่มีการใช้เสน้ในแนวด่ิงบนพ้ืนระนาบ โดย
แสดงเส้นขอบ โดยรอบของวัตถุในการวาดภาพโต๊ะมีการ
ใช้เส้นฐานในการวาดภาพด้านบนของหน้าโต๊ะหรือการใช้
เส้นขนานที่ไม่แสดงความลึกของพื้นระนาบ  
 

1 อยู่ในเกณฑ์ที่ต้อง
ปรับปรุงมาก 

 

3 การวาดภาพที่มีลกัษณะถ่ายทอดจากมุมมองด้านบน (ด้านแปลนหรือ
มุมตานก) (Vertical oblique projection)  

 การวาดภาพที่มีการใช้เสน้ในแนวด่ิง แสดงความลึกของ
วัตถุ แสดงให้เห็นพ้ืนระนาบโต๊ะทั้งหมดเปน็รูปสี่เหลี่ยม
ในแนวต้ังฉากกับขอบโต๊ะ และสามารถวาดภาพวัตถุที่
วางอยู่บนโต๊ะได้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ การวาดวัตถุอยู่
บนเส้นฐานของขอบโต๊ะด้านลา่ง 

 

2 อยู่ในระดับ
ปรับปรุง 

 

4 การวาดภาพที่มีลกัษณะถ่ายทอดพ้ืนระนาบเอียงหรือขนานกบัแนวนอน 
(Oblique projection)  

 การวาดภาพที่มีการใช้เสน้ขนานในแนวนอน ในการววาด
ภาพโต๊ะมีการวาดแสดงให้เห็นมุมมองด้านบนลงล่าง ซ้าย
ไปขวา และจากด้านหนา้ไปหลงั และภาพที่มลีักษณะ
ของหนา้โต๊ะท ามุมกบัขอบโต๊ะท ามากกว่าหรือเส้นขอบ
โต๊ะทั้งสองข้างเบนบรรจบเข้าหากนั 

3 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

 

5 การวาดภาพที่มีลกัษณะถ่ายทอดทัศนยีภาพวิทยาอยา่งง่าย 
 (Naïve perspective)  

 การวาดภาพที่การวาดภาพด้านบนของหนา้โต๊ะที่เบนเข้า
หากันนั้นยังมีขนาดที่ไม่สมสัดส่วนและยาวเกนิไป  

 ภาพมีลักษณะของเส้นขอบโต๊ะทั้งสองขา้งเบนบรรจบเข้า
หากัน  

4 อยู่ในระดับดี  

6 การวาดภาพที่มีลกัษณะถ่ายทอดแบบทัศนียภาพวิทยที่สมบูรณ์ 
(Canonical perspective)  

 การวาดภาพด้านบนของหน้าโต๊ะตามลักษณะแบบ
ทัศนียภาพวิทยาได้อย่างถกูต้อง  

 มีลักษณะของเส้นขอบโต๊ะทั้งสองขา้งเบนบรรจบเข้าหากัน 

5 อยู่ในระดับดีมาก  



165 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินผลการวาดภาพ 3 มิติ (กล่องทรงลูกบาศก์) 
 

 
                           
 

 

 

ข้ันท่ี เกณฑ์การพิจารณา คะ 
แนน 

ความหมา
ย 

ตัวอย่างภาพผลงาน 

1 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดเกณฑ์ไม่เป็นระบบมีการวาด
ภาพกระจัดกระจายทั่วไปในภาพ (No projection system)  

 ลักษณะของการวาดที่แสดงลักษณะของภาพ 2 
มิติ แสดงโครงสร้างพื้นฐานของรูปสี่เหลี่ยมที่มี
โครงสร้างอย่างง่าย เช่น สี่เหลี่ยม  ,เส้นต่างๆ แสดง
มุมมองเพียงด้านเดียว และไม่แสดงออกถึง
ความสัมพันธ์ของขนาดและตําแหน่งในการวาง
วัตถุ 

0 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

 

2 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดจากมุมมองด้านข้าง หรือ
ภาพวาดแบบมองตรง ไม่แสดงถึงความลึก (Orthographic 
projection)  

 ลักษณะการวาดยังไม่แสดงระยะใกล้ไกล และมี
ลักษณะการวาดภาพวัตถุที่มีรูปทรงปิดและมักวาด
ภาพที่มองเห็นทั้งสองด้าน 

1 อยู่ใน
เกณฑ์ที่

ต้อง
ปรับปรุง

มาก 

 

3 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดจากมุมมองด้านบน (ด้านแปลน
หรือมุมตานก) (Vertical oblique projection)  

 ลักษณะการวาดมีการแสดงความสัมพันธ์ของ
ระยะใกล้ไกล ที่ชัดเจนขึ้น โดยการใช้เส้นขนานใน
แนวนอน (Oblique lines) หรือการใช้มุมในการ
วาดภาพเข้ามาเกี่ยวข้องมากข้ึน  

 วาดภาพแสดงเฉพาะด้านของวัตถุที่มองเห็นจริง
เท่านั้น 

2 อยู่ใน
ระดับ

ปรับปรุง 

 

4 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดพื้นระนาบเอียงหรือขนานกับ
แนวนอน (Oblique projection)  

 ลักษณะการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
แสดงความสัมพันธ์ของระยะใกล้ -ไกล ที่ชัดเจนข้ึน  

 มีลักษณะที่คล้ายทัศนียภาพวิทยามากข้ึน รวมทั้ง
สามารถแสดงความสัมพันธ์ของด้านบน -ล่าง และ

ซ้าย-ขวาได้อย่างถูกต้อง  

3 อยู่ใน
ระดับ 

ปานกลาง 

 

5 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดทัศนียภาพวิทยาอย่างง่าย 
 (Naïve perspective) ลักษณะการวาด

แสดงออกในลักษณะใกล้เคียงทัศนียภาพวิทยาที่
ถูกต้อง แต่ยังขาดการวาดภาพแบบย่นระยะ
สายตา 

 

4 อยู่ใน
ระดับดี 

 

6 การวาดภาพที่มีลักษณะถ่ายทอดแบบทัศนียภาพวิทยที่สมบูรณ์ 
(Canonical perspective)  

 การวาดภาพด้านหน้าของกล่องมีลักษณะแบบ
ทัศนียภาพได้อย่างถูกต้อง 

 

5 อยู่ใน
ระดับดี
มาก 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สีสันบนหน้า                               เวลา 50 นาที 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์  
มาตรฐานที่ ศ 1.1 การสร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป.6/2 อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์  
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป.6/2 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ  
ค าสั่งการปฏิบัติ 
     1. ให้นักเรียนเลือกภาพใบหน้าของตนเองมา คนละ 1 ภาพขนาดครึ่ง A4 โดยในภาพจะต้องมี
ลักษณะการสื่อถึงอารมณ์ต่างๆ เช่น การยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ  
     2. ให้นักเรียนออกแบบสเก็ตภาพเป็นเส้นร่างในกระดาษลังขนาดครึ่ง A4  
     3. ให้นักเรียนนําวัสดุหรือกระดาษลังขนาดต่างๆ มาปะทับติดลงไปให้เกิดมิติ ความลึกและพ้ืนผิว
ที่แตกต่างกัน พร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม 
 
สาระส าคัญ 
        งานศิลปะ มีอยู่ 2 แบบ คือ งานประเภท 2 มิติ และประเภท 3 มิติ ซึ่งงานศิลปะประเภท 3 
มิติ จะมีความลึกหรือนูนหนา สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ ประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรม
นูนสูงและประติมากรรมลอยตัว 
         ซึ่งงานปะติดคอลลาจ (collage) คือลักษณะของงานประเภท 2 มิติ เป็นส่วนหนึง่ของ
ประติมากรรมนูนต่ํา ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานนั้นต้องอาศัยพ้ืนฐานของการวาดภาพเขียนภาพ
และแทนที่จะวาดภาพแล้วระบายสี ก็ใช้วัสดุที่มีรูปร่าง รูปทรง ซึ่งมีสีสันต่างๆ ปะติดทับลงไปเพ่ือให้
ได้ภาพตามต้องการ ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดวางเพ่ือให้เกิดระยะขึ้นใน
ผลงาน ทําให้งานมีมิติมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์    

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงได้   
     2.   นักเรียนสามารถทํางานปะติดและถ่ายทอดงาน 3 มิติ อย่างเป็นขั้นตอนตามหัวข้อได้ 
     3.   นักเรียนมีความสุขในการทํางาน 
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สาระการเรียนรู้ 
         งานภาพปะติดคอลลาจ (collage) เป็นงานสื่อประสมมีลักษณะเป็น 3 มิติ เริ่มแรกเป็นการ
นําเอาวัสดุที่มีลักษณะ 2 มิติ เช่น ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ กระดาษ ภาพเขียนและวัสดุอ่ืนๆ มาปะติดลง
บนแผ่นรองรับให้เกิดเป็นภาพต่างๆ ขึ้น โดยอาจจะแต่งเติมด้วยการระบายสี ขั้นตอนการทําภาพปะ
ติดจะใช้วัสดุที่มีความหนาและหลากหลายชนิดมาปะติดลงไป ทั้งนี้ยังคงปะติดอยู่บนแผ่นพื้นระนาบ
เช่นเดิม ตัวอย่างขั้นตอนการทําคอลลาจ (collage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ขั้นตอนการร่างภาพใบหน้าที่ไม่เน้นเหมือนจริง      -ขั้นตอนลงสีหรือใช้กระดาษลังที่เป็นสีติดลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
-ขั้นตอนการนํากระดาษลังสีต่างๆ มา 
ติดตกแต่งให้เป็นส่วนของใบหน้า                     -นําผลงานที่เสร็จเรียบร้อยส่งครูที่หน้าชั้นเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     ขั้นน า 
     ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาช่วยครูถือแผ่นภาพผลงานตัวอย่างจิ๊กซอ นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับงานศิลปะประเภท 2 มิติและประเภท 3 มิติ  
     1. ให้นักเรียนทายว่าภาพใบหน้าคนที่ครูนํามาว่าเป็นภาพของใคร โดยครูตัดเป็นจิ๊กซอ 
     2. นักเรียนเลือกรูปภาพใบหน้า 1 รูป โดยจะต้องเป็นภาพที่มีลักษณะการแสดงออกที่ชัดเจน 
เช่น ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ 
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     ขั้นสอน 
     3. ครูสอนเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะที่มีลักษณะ 3 มิติ และประเภทของงานทัศนศิลป์ 
     4. ครูยกตัวอย่างงานประติมากรรมแบบนูนต่ํา นูนสูงและลอยตัว พร้อมอธิบายนักเรียนเข้าใจ 
     5. ครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้ 
     6. ครูสาธิตกระบวนการสร้างงานปะติด เพื่อให้นักเรียนรับรู้ 
     7. ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนน  
     8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมก่อนการลงมือทํางาน 
     9. ครูให้นักเรียนเริ่มทํางานโดยร่างภาพลงในกระดาษ A4 ที่เตรียมไว้ให้  
   10. นักเรียนนําวัสดุต่างๆ ปะทับติดลงบนกระดาษที่ร่างภาพไว้ 
   11. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบเวลาที่ใช้ในการทํางาน 25 - 30 นาที และการตกแต่งเพ่ิมเติมให้ 
สวยงาม 
      
     ขั้นสรุป       
   12. ให้นักเรียนวางเรียงผลงานไว้หน้าชั้นเรียน ครูสุ่มเลือกงาน 2-3 ชิ้น ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง และสรุปสิ่งที่ได้จากการทํางานภาพปะติด 
   
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
    1. กระดาษลังสีต่างๆ   
    2. กาวหรือกระดาษกาวสองหน้า 
    3. ตัวอย่างผลงานภาพปะติด 
    4. เชือกหรือไหมพรมสีต่างๆ 
    5. ดินสอสี สีโปสเตอร์ หรือสีเมจิค 
 
 
วัดและประเมินผล 

1.  พฤติกรรมการเรียน 
- ความตั้งใจเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการเรียน 
- การตอบคําถาม 

2.  ผลงาน 
      -  ความคิดสร้างสรรค์ 
      -  องค์ประกอบของใบหน้าและผลงาน 
      -  ความสะอาด 

                -  ความตรงต่อเวลา 
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เกณฑ์การวัด 
 

การวัดผล วีธีการวัด การประเมิน 
ด้านความรู้  Knowledge 
1.นักเรียนสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงได้  
(K) 

 

การตอบคําถามของนักเรียน 

 

คําตอบของนักเรียน 

ด้านทักษะ  Process 
2.นักเรียนสามารถทํางานปะ
ติดและถ่ายทอดงาน 3 มิติ 
อย่างเป็นขั้นตอนตามหัวข้อ
ได้ (P) 
 

ดูที่ผลงาน 
        -   ความคิดสร้างสรรค์ 

  -   องค์ประกอบของ 
ใบหน้าในผลงาน 
        -   ความสะอาด 
        -   ความตรงต่อเวลา 

 

ผลงาน 

ด้านเจตคต ิ Aptitude 
3.นักเรียนมีความสุขในการ
ทํางาน (A) 

 

การซักถาม/การสังเกต 
 ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 

 

ผลงาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ความคิดสร้างสรรค์ 3 

องค์ประกอบของใบหน้าผลงาน        3 

ความสะอาดผลงาน  2 

ความตรงต่อเวลา 2 

คะแนนรวม                 10        คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินผล    
 น้อยกว่า       1 - 4             ปรับปรุง 

                                                  5 - 6         พอใช้ 
                                                  7 - 8         ดี 
                                                  9 -10          ดีมาก 
บันทึกหลังการสอน 
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 

 
ลงชื่อ ………..............…………….. ผู้สอน 

                                                                           ( ……….....................……………. ) 
                                                                                   …………./…………./.………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)                                                 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ปะติดปะต่อ                                     เวลา 50 นาท ี
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์  
มาตรฐานที่ ศ 1.1 การสร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป.6/2 อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์  
ค าสั่งการปฏิบัติ 
      1. เล่นเกมจับฉลากใบหน้า จากนั้นให้นักเรียนทําท่าทางตามฉลากท่ีจับได้  
      2. ให้นักเรียนสเก็ตภาพใบหน้าที่ตนเองเลือกจับได้ เช่น ยิ้ม ร้องไห้ ดุ เป็นต้น 
      3. ให้นักเรียนเขียนอธิบายสั้นๆ ถึงความรู้สึกที่จับได้ใบหน้านั้นๆ ใต้ภาพ 
 
สาระส าคัญ 
        งานศิลปะประเภทนูนต่ํา ยกตัวอย่างเช่น ภาพปะติด หรือ คอลลาจ (collage)  คือ การ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่ต้องอาศัยพ้ืนฐานของการวาดภาพ เขียนภาพและแทนที่จะวาดภาพแล้วระบาย
สี ก็ใช้วัสดุที่มีรูปร่าง รูปทรง ซึ่งมีสีสันต่างๆ ปะติดทับซ้อนลงไปจนได้ภาพตามที่ต้องการ  
        นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของระยะท่ีเกิดขึ้นในผลงาน รวมถึงการจัดวางวัตถุ 
 
 
 
 
        
          
วัตถุประสงค์         
      1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างผลงานศิลปะประเภทปะติดได้ 
      2. นักเรียนสามารถทํางานคอลลาจ (collage) จากวัสดุที่เตรียมมาให้ได้ 
      3. นักเรียนมีความสุขในการทํางาน 
 
สาระการเรียนรู้  
       ภาพปะติดคอลลาจ (collage) เป็นงานสื่อประสมมีลักษณะเป็น 3 มิติ วิธีการทําคอลลาจ 
(collage) คือ การนําเอาวัสดุที่มีลักษณะ 2 มิติ มาปะติดลงบนแผ่นรองรับให้เกิดเป็นภาพต่างๆ ขึ้น 
โดยอาจจะแต่งเติมด้วยการระบายสี และนอกจากนี้ยังสามารถใช้วัสดุที่มีความหนาและหลากหลาย
ชนิดเอามาใช้ในงานคอลลาจ (collage) ได้ด้วย เช่น กระดาษลัง กระดาษแข็ง ดินน้ํามัน เชือก ฯลฯ   
ดังตัวอย่างผลงานต่อไปนี้  
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
     ขั้นน า  

1. ครูให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยการจับฉลากใบหน้าคนละ 1 ใบ พร้อมทั้งให้นักเรียนแสดง 
ลักษณะท่าทางตามที่จับได้ เช่น ใบหน้ายิ้มแย้ม ร้องไห้ ดุ เศร้า เป็นต้น      

2. ให้นักเรียนร่างภาพ (sketch) จากการจับฉลากใบหน้าลงบนกระดาษท่ีครูเตรียมให้ พร้อม 
ทั้งเขียนอธิบายความรู้สึกสั้นๆ  
 

     ขั้นสอน      
3. ครูสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประติมากรรมนูนต่ํา และอธิบายลักษณะของงานคอลลาจ  

(collage) ว่าเป็นงานประเภทหนึ่งของประติมากรรมนูนต่ํา  
4. ครูยกตัวอย่างงานคอลลาจ (collage) ที่มีหัวข้อที่ใกล้ตัว เช่น ภาพใบหน้าของคน สัตว์  

หรือดอกไม้ เป็นต้น  
5. ครูนําตัวอย่างผลงานมาให้นักเรียนดู พร้อมอธิบายและสาธิตวิธีการปะติด 
6. ครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์ในการทํางาน 
7. ครูแจ้งเกณฑ์ในการให้คะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย  
8. นักเรยีนลงมือทํางาน วางแผน ร่างภาพลงในกระดาษ A4 ที่ครูเตรียมให้ 
9. ครูให้วัสดุส่วนที่เป็นแผ่นรองกระดาษลังห่อด้วยฟอยล์ขนาด 12x12 cm. คนละ 1 แผ่น นํา 

แต่ละส่วนมาประกอบกันตามที่ออกแบบ โดยให้ใบหน้ามีลักษณะท่าทางสื่ออารมณ์ออกมาให้ชัดเจน
ที่สุด เช่น ยิ้ม ร้องไห้ ดุ เศร้า ฯลฯ 
     10.  ครูคอยเดินดูนักเรียนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คําแนะนํา 
     11.  นักเรียนตกแต่งใบหน้าด้วยดินสอสี สีโปสเตอร์ หรือกระดาษสี ตามความเหมาะสม 
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  ขั้นสรุป 
     12.  นักเรียนนําผลงานที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วส่งครู นําผลงานมาวางเรียงต่อกัน พร้อมทั้งร่วมกัน
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรมครั้งนี้ 
 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์  
      1. กระดาษแข็ง กระดาษลัง และกระดาษฟอยล์ 
      2. กระดาษนิตยสารที่ไม่ใช้แล้วหรือกระดาษสีต่างๆ  
      3. กรรไกร กาว ดินสอ 
      4. ดินสอสี  หรือสีโปสเตอร์  
      5. ตัวอย่างผลงานปะติด 
 
วัดและประเมินผล 

1.  พฤติกรรมการเรียน 
- ความตั้งใจเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการเรียน 
- การตอบคําถาม 

          2.  ผลงาน 
      -  ความคิดสร้างสรรค์ 
      -  องค์ประกอบของภาพ “ปะติดปะต่อ” 
      -  ความสะอาด 

                -  ความตรงต่อเวลา 
 
เกณฑ์การวัด 

การวัดผล วีธีการวัด การประเมิน 
ด้านความรู ้ Knowledge 
1.นักเรียนสามารถยกตัวอย่างผลงาน
ศิลปะประเภทประติดคอลลาจ 
(collage) ได้ (K) 

 

การต้ังคําถาม 

 

สังเกตการตอบคําถาม 

ด้านทักษะ  Process 
2. นักเรียนสามารถทํางานปะติด
คอลลาจ (collage) จากวัสดุที่เตรียม
มาให้ได้ (P) 
 

ดูที่ผลงาน 
        -   ความคิดสร้างสรรค์ 

       -   องค์ประกอบของงาน 
        -   ความสะอาด 
        -   ความตรงต่อเวลา 

 

ผลงาน 

ด้านเจตคต ิ Aptitude 
3.นักเรียนมีความสุขในการทํางาน (A) 

 

การซักถาม/การสังเกต 
 ระหวา่งปฏิบัติกจิกรรม 

 

ผลงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ความคิดสร้างสรรค์ 3 

องค์ประกอบของงานปะติดปะต่อ           3 

ความสะอาดผลงาน  2 

ความตรงต่อเวลา 2 

คะแนนรวม                 10        คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินผล    

 น้อยกว่า       1 - 4             ปรับปรุง 
                                                  5 - 6         พอใช้ 
                                                  7 - 8         ดี 
                                                  9 -10          ดีมาก 
บันทึกหลังการสอน 
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

                                                               
                                                             ลงชื่อ ………..............…………….. ผู้สอน 

                                                             ( ……….....................……………. ) 
                                                     …………./…………./.……….  
 
 
 
 
 
 



176 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)                                              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สัตว์หรรษา                                  เวลา 50 นาที 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์  
มาตรฐานที่ ศ 1.1 การสร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป.6/2 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ  
ค าสั่งการปฏิบัติ 
      1. ให้นักเรียนร่างภาพ (sketch) รูปร่างของสัตว์ที่ตนเองชื่นชอบ มา 1 ตัว 
      2. จากนั้นเขียนอธิบายสั้นๆ ใต้ภาพหรือเล่าความประทับใจเก่ียวกับสัตว์ที่ตนเองเลือกมา  
 
สาระส าคัญ  

ประเภทของงานศิลปะแบบ 3 มิติ สามารถแบ่งออกเป็นประติมากรรมได้ 3 อย่างคือ 
ประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรมนูนสูง และประติมากรรมลอยตัว ซึ่งทั้งหมดนี้มีลักษณะที่เป็น 3 
มิติเหมือนกัน การสร้างสรรค์งานและการถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะนั้นก็ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้สร้างสรรค์ต้องการนําเสนอ 

นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสัดส่วน ขนาดรูปทรงที่มีความเหมือนจริง 
 
 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์    
      1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงงานลักษณะ 3 มิติ ที่เป็นประติมากรรมแบบลอยตัวได้ 
      2. นักเรียนสามารถสร้างงานจากโฟมให้เป็นงานลักษณะ 3 มิติได้ 
 
สาระการเรียนรู้  

   ประติมากรรมลอยตัว (Round Relief) คือ ประติมากรรมเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วย
การปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบความงามอ่ืนๆ ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ 
สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา ประติมากรรมเป็นแขนงหนึ่งของ
ทัศนศิลป์ และการใช้กระดาษเป็นวัสดุหรือสิ่งต่างๆ ที่นอกเหนือจากวัสดุประเภทดิน 
             กิจกรรมประติมากรรมส่วนใหญ่ใช้ดินเป็นวัสดุสําคัญ นอกจากนี้ก็จะมีงานประติมากรรม
ประกอบกล่องกระดาษ  ประกอบเศษไม้ เป็นต้น แต่ในกิจกรรมนี้จะเป็นการนําเอาโฟมเหนียวที่เป็น
วัสดุที่เหลือใช้มาสร้างเป็นงานศิลปะ ถ่ายทอดออกมาเป็นลักษณะงาน 3 มิติ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
      ขั้นน า 

1. ครูให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการส่งตัวแทนออกมาทํากิจกรรม 1-2 คน โดยให้ 
บอกชื่อสัตว์ที่ชื่นชอบและทําท่าทางให้เหมือนสัตว์ดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายเรื่องราวประทับใจ 

2. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างและให้สังเกตลักษณะของสัตว์ที่ตนชื่นชอบ เกี่ยวกับ 
ส่วนประกอบร่างกายของสัตว์ 
 
       ขั้นสอน    

3. ครูสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประติมากรรมลอยตัว  
4. ครูยกตัวอย่างประติมากรรมลอยตัวจากกระดาษลังและวัสดุอ่ืนๆ เช่น โฟม เศษวัสดุ เป็น 

ต้น   
5. ครูนําตัวอย่างผลงานมาให้นักเรียนดู พร้อมทั้งอธิบายและสาธิตวิธีการทํางาน 
6. ครูแนะนําอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการทํางาน  
7. ครูสาธิตกระบวนการสร้างงาน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนะนําการใช้และการ 

เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
            -ให้นักเรียนเลือกรูปสัตว์ที่ตนชื่นชอบ 1 รูป เช่น สุนัข แมว หมู เป็นต้น 
            -กําหนดความหนาและหลักการแบ่งสัดส่วนในการตัดโฟมอวัยวะต่างๆ ของตัวสัตว์ 
ยกตัวอย่าง เช่น สุนัข แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ชิ้นกลางประกอบด้วยลําตัว หัวและหาง ชิ้นที่ 2 ลําตัว
กับหัว ชิ้นที่ 3 ลําตัวกับขา และชิ้นที่ 4 คือ หู 
            -นักเรียนนําชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบกัน เพื่อให้ได้ลําตัวที่หนาและขาท่ีแข็งแรง แล้ว
ตกแต่งด้วยชิ้นที่ 4 คือหูข้างละชิ้น  

8. ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งอธิบาย 
เพ่ิมเติมก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

9. ครูคอยเดินดูนักเรียนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คําแนะนําในการทํางาน 
10. ให้นักเรียนทํางานในเวลา 20-25 นาที  
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      ขั้นสรุป 
11. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนนําผลงานมาวางหน้าชั้น และนักเรียนช่วยกัน

อภิปราย 
ถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง พร้อมแนวทางแก้ไข 

12. ครูเลือกผลงาน 1-2 ชิ้น มาวิจารณ์ นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความรู้ที่ได้จากการเรียน  
การปฏิบัติงานครั้งนี้  
 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
      1. โฟมเหนียว 
      2. กรรไกร หรือ Cutter  
      3. กาว  
      4. ไม้จิ้มฟัน 
      5. ตัวอย่างผลงาน “สัตว์หรรษา” 
 
วัดและประเมินผล 

1.  พฤติกรรมการเรียน 
- ความตั้งใจเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการเรียน 
- การตอบคําถาม 

2.  ผลงาน 
      -  ความคิดสร้างสรรค์ 
      -  องค์ประกอบของงานสัตว์หรรษา 
      -  ความสะอาด 

                -  ความตรงต่อเวลา 
เกณฑ์การวัด 

การวัดผล วีธีการวัด การประเมิน 
ด้านความรู ้ Knowledge 
 1.นักเรียนสามารถอธิบายถึงงาน
ลักษณะ 3 มิติ ที่เป็นประติมากรรม
แบบลอยตวัได้(K) 

 

การต้ังคําถาม 

 

สังเกตการตอบคําถาม 

ด้านทักษะ  Process 
 2.นักเรียนสามารถสร้างงานจากโฟม
ให้เป็นงานลักษณะ 3 มิติได้ (P) 

 

ดูที่ผลงาน 
        -   ความคิดสร้างสรรค์ 

       -   องค์ประกอบของงาน 
        -   ความสะอาด 
        -   ความตรงต่อเวลา 

 

ผลงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ความคิดสร้างสรรค์ 3 

องค์ประกอบของงานสัตว์หรรษา           3 

ความสะอาดผลงาน / พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 2 

ตรงต่อเวลา 2 

คะแนนรวม                 10        คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินผล    

 น้อยกว่า       1 - 4             ปรับปรุง 
                                                  5 - 6         พอใช้ 
                                                  7 - 8         ดี 
                                                  9 -10          ดีมาก 
 
บันทึกหลังการสอน 
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

ลงชื่อ ………..............…………….. ผู้สอน 
                                                                           ( ……….....................……………. ) 

                                                                           …………./…………./.………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ตึกเรขา                                    เวลา 50 นาที 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์  
มาตรฐานที่ ศ 1.1 การสร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป.6/2 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ   
ค าสั่งการปฏิบัติ 
                  1. ให้นักเรียนบอกชื่อตึกหรือสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสูงที่ตนเองรู้จักมา พร้อมทั้งอธิบาย
ลักษณะที่ตนเองชอบ 
                  2. จากนั้นร่างภาพ (sketch) และเขียนแนวคิดหรือสิ่งที่ตนเองชอบ  และบอกถึง
จุดเด่นของสิ่งนั้นและเหตุผลที่ชอบ 
                  3. ในการออกแบบหรือร่างภาพ (sketch) ครูกําหนดให้นํารูปร่างรูปทรงเข้ามาใช้งาน 
โดยจะเน้นให้ใช้รูปทรงเรขาคณิต เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม มาเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของ
งานออกแบบ 
 
สาระส าคัญ 

          จากท่ีทราบกันดีว่ากิจกรรมประติมากรรมส่วนใหญ่จะเป็นงานดิน ประเภทดิน
เหนียว ดินน้ํามัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานที่นําเอาวัสดุอื่นๆ เช่น ประติมากรรมประเภทกล่อง
กระดาษ กระดาษลัง เศษวัสดุอ่ืนๆ ของเหลือใช้ เป็นต้น นํามาสร้างเป็นผลงานศิลปะในลักษณะ 3 
มิติ  
                     งานศิลปะประเภท 3 มิติ สามารถทําได้โดยการนําเอาวัสดุที่เหลือใช้แล้วมา
สร้างสรรค์เป็นผลงานในลักษณะ 3 มิติได้ เช่น กระดาษลังที่อาจจะมาจากกล่องที่ใช้งานแล้ว ชํารุด
หรือแม้กระทั่งไม่สามารถนําไปใช้ได้แล้ว สิ่งหล่านี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะได้ 

          นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสัดส่วน รูปทรง ขนาดของวัตถุท่ีมีลักษณะ 3 มิติ 
รวมไปถึงการออกแบบโครงสร้างที่เหมือนจริง  

 
   
   
  

 
 
 
วัตถุประสงค์    
            1. นักเรียนอธิบายลักษณะงานประติมากรรมลอยตัวได้   
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             2. นักเรียนสามารถถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานในรูปแบบประติมากรรมลอยตัว ที่มี
ลักษณะ 3 มิติ จากกระดาษลังได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
            ประติมากรรมเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัด
องค์ประกอบประเภทอ่ืนๆ รวมไปถึงวัสดุต่างๆ  เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพ่ือให้เกิดรูปทรง 3 
มิติ  
              วัสดุที่ใช้ในงานประติมากรรมที่มีลักษณะลอยตัว นอกจากดินแล้วยังมีวัสดุอ่ืนๆ เช่น 
กระดาษลัง ที่มีขนาด ความหนา และสีที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งลักษณะของกระดาษลังนั้นหาได้ง่าย
และสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไป เช่น จากกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ ตามร้านขายเครื่องเขียน
ลักษณะจะมีสีให้เลือกมากมาย และมีขนาดความหนาตามที่เราต้องการอีกด้วย   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
      ขั้นน า  

1.  ครูให้นักเรียนช่วยกันดูภาพจากท่ีครูนํามาให้ดูและทายว่าคือสิ่งก่อสร้างประเภทใด เช่น  
สิ่งก่อสร้างที่เป็นตึก หอคอย ปราสาท ฯลฯ   

2. ครูให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งก่อสร้างหรือตึกที่ตนชอบหรือประทับใจมา 1 อย่าง พร้อมทั้ง 
อธิบายเหตุผลความประทับใจที่ชอบ นักเรียนร่วมกันอภิปราย สนทนาถึงลักษณะของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ
ว่า มีอะไรที่โดดเด่น ส่วนไหนบ้างที่มีลักษณะของรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต  
 
      ขั้นสอน   

3. ครูสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประติมากรรมลอยตัว โดยการใช้วัสดุจากกระดาษลัง  
4. ครูยกตัวอย่างประติมากรรมลอยตัวที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียน เช่น ตึกใบหยก ตึกมหา 
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นคร ฯลฯ พร้อมรูปภาพประกอบเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ 
5. ครูนําตัวอย่างผลงานมาให้นักเรียนดู พร้อมอธิบายและสาธิตวิธีการทํางาน 
     -ออกแบบสเก็ต (sketch) โดยใช้ดินสอหรือดินสอสีลงบนกระดาษท่ีครูเตรียมให้ 

           -จากนั้นครูนําวัสดุ กระดาษลัง ไม้จิ้มฟัน และกาว แจกให้นักเรียน โดยต่อชิ้นส่วน 
จะต้องมีความแข็งแรง ทนทาน  

6. ครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการทํางาน ครูสาธิตกระบวนการสร้าง 
งาน 

7. ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย พร้อมอธิบาย 
เพ่ิมเติมก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

8. ครูคอยเดินดูนักเรียน พร้อมให้คําปรึกษา  
9. เมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนําชิ้นงานส่งหน้าชั้น 

      ขั้นสรุป 
10.  นักเรียนนําผลงานส่งครูโดยการจัดเรียงไว้ที่หน้าชั้น พร้อมทั้งช่วยกันสรุปองค์ความรู้ 

จากงานที่ทํา 
 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
      1. กระดาษลัง 
      2. กาว 
      3. กรรไกร  
      4. ตัวอย่างผลงาน “ตึกเรขา”   
 
วัดและประเมินผล 

1.  พฤติกรรมการเรียน 
- ความตั้งใจเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการเรียน 
- การตอบคําถาม 

           2.  ผลงาน 
      -  ความคิดสร้างสรรค์ 
      -  องค์ประกอบของตึกเรขา 
      -  ความสะอาด 

                -  ความตรงต่อเวลา 
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เกณฑ์การวัด 
การวัดผล วีธีการวัด การประเมิน 

ด้านความรู ้ Knowledge 
 1.นักเรียนอธิบายลกัษณะงาน
ประติมากรรมลอยตวัได้ (K) 

 

การต้ังคําถาม 

 

การตอบคําถาม 

ด้านทักษะ  Process 
 2. นักเรียนสามารถถ่ายทอดและ
สร้างสรรค์งานในรูปแบบประติมากรรม
ลอยตัว ที่มีลกัษณะ 3 มิติ จากกระดาษลัง
ได้ (P) 
 

ดูที่ผลงาน 
        -   ความคิดสร้างสรรค์ 

       -   องค์ประกอบของงาน 
        -   ความสะอาด 
        -   ความตรงต่อเวลา 

 

ผลงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

ความคิดสร้างสรรค ์ 4 

องค์ประกอบของงานตึกเรขา           2 

ความสะอาดผลงาน  2 

ตรงต่อเวลา 2 

คะแนนรวม                 10        คะแนน 

เกณฑ์การประเมินผล    
 น้อยกว่า       1 - 4             ปรับปรุง 

                                                  5 - 6         พอใช้ 
                                                  7 - 8         ดี 
                                                  9 -10          ดีมาก 
บันทึกหลังการสอน 
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข  
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
 
                                                                          ลงชื่อ ………..............…………….. ผู้สอน 

                                                                           ( ……….....................……………. ) 
                                                                           …………./…………./.………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)                                         ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ยอดมนุษย์                              เวลา 50 นาที 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์  
มาตรฐานที่ ศ 1.1 การสร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป.6/2 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ  
ค าสั่งการปฏิบัติ 
            1. ให้นักเรียนบอกชื่อยอดมนุษย์ที่ตนเองชอบมาคนละ 1 ชื่อ 
             2. นักเรียนสเก็ต (sketch) งานออกแบบยอดมนุษย์ของตนเองลงบนกระดาษ พร้อมทั้ง
อธิบายแนวคิด 
             3. ให้ปั้นดินน้ํามันส่วนหน้าของยอดมนุษย์และส่วนหัวเท่านั้น  
 
สาระส าคัญ 
             ประติมากรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ โดยมีรูปแบบการปั้น แกะสลัก หล่อ และการ
จัดองค์ประกอบลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ กระดานรอง ฯลฯ เพ่ือให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูน
หนา งานประติมากรรม  
             นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสัดส่วน ขนาด รูปร่างรูปทรงที่มีลักษณะ 3 มิติ รวมไปถึง
การนําประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาใช้ในการทํากิจกรรมนี้ด้วย 
  
     
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์    

1. นักเรียนอธิบายกระบวนการปั้น ที่เป็นลักษณะรูปทรง 3 มิติ โดยใช้หลักการเพ่ิม 
และการลดได้ 

2. นักเรียนสามารถทํางานปั้นตามหัวข้อที่กําหนดได้ 
 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C


185 
 

 

สาระการเรียนรู้ 
                  การปั้นแบบลอยตัว (Round – relief)  เป็นการปั้นที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้าน
โดยรอบ ปกติจะมีการทําเป็นฐานเพ่ือให้ตั้งกับพ้ืนได้ พบเห็นมากในการสร้างอนุเสาวรีย์และรูปเคารพ 
ต่าง ๆ ลักษณะการปั้นมีทั้งขนาดเท่าของจริง และใหญ่กว่าของจริง แต่ที่สําคัญจะต้องยึดถือความ
เหมือนต้นแบบให้มากท่ีสุด เช่น พระบรมรูปทรงม้า รูปปั้นศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นต้น 
                  วัสดุที่นิยมนํามาใช้สอนปั้นในระดับประถมศึกษา เป็นวัสดุที่ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็น
อันตรายต่อนักเรียน  เช่น ดินน้ํามัน แปูงโดว์ ฯลฯ 
     
 
 
  
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     ขั้นน า  

   1.ครูให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยส่งตัวแทนออกมาทํากิจกรรม 1-2 คน เล่าถึง 
ประสบการณ์หรือความชอบยอดมุนษย์หรือฮีโร่ในใจ พร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติม 

        2.ให้นักเรียนใช้จินตนาการ ความคิดและบวกกับประสบการณ์เกี่ยวกับความ 
ชอบยอดมนุษย์ดังกล่าว แล้วร่างภาพ (sketch) ลงบนกระดาษครึ่ง A4 ที่ครูแจกให้  

   3.ครูเชื่อมโยงกิจกรรมเข้าสู่สาระการเรียนรู้เรื่องการปั้น  
 
     ขั้นสอน    

        4.ครูสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประติมากรรมลอยตัวและยกตัวอย่างประติมากรรมลอยตัวจากสิ่ง 
ที่ใกล้ตัว เช่น ผลไม้ที่ทําจากดินเหนียว ผลไม้ท่ีทําจากแปูงโดว์ ฯลฯ  

   5.ครูนําตัวอย่างผลงานมาให้นักเรียนดู พร้อมทั้งอธิบายและสาธิตวิธีการทํางาน 
   6.ครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการทํางาน 
   7.ครูสาธิตกระบวนการสร้างงาน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงาน 
     -นักเรียนออกแบบยอดมนุษย์ที่ตนสนใจ ชอบ ประทับใจ โดยร่างแบบครึ่งตัว จากนั้น 

เขียนแนวคิดหรืออธิบายเพ่ิมเติมลงไปในกระดาษ 
               -ให้นักเรียนนําแบบที่สเก็ต (sketch) มาดูและเริ่มลงมือปั้นตามแบบให้เป็นลักษณะ
ลอยตัว โดยเน้นที่ใบหน้าของยอดมนุษย์ ปั้นโดยใช้ดินน้ํามันและวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถใช้ตกแต่ง
เพ่ิมเติมได้  
               -นักเรียนใช้เวลาในการปั้นประมาณ 25-30 นาที  



186 
 

 

   8.ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนน 
        9.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติม 
        10.ครูคอยเดินดูนักเรียนขณะปฏิบัติงาน พร้อมให้คําแนะนํา          

     ขั้นสรุป 
   11.นักเรียนส่งงานโดยนําไปวางเรียงที่หน้าชั้น ทุกคนสรุปสิ่งที่ได้จากการลงมือปฏิบัติงาน 

 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ การแก้ปัญหา และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทํางานชิ้นนี้ 
 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
            1. ดินน้ํามันและแปูงโดว์สีต่างๆ  
            2. อุปกรณ์ตกแต่งอ่ืนๆ เช่น กระดาษสี ลูกปัด เป็นต้น    
            3. ตัวอย่างผลงานการปั้นยอดมนุษย์ 
การวัดและประเมินผล 

 1.  พฤติกรรมการเรียน 
- ความตั้งใจเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการเรียน 
- การตอบคําถาม 

           2.  ผลงาน 
       -  ความคิดสร้างสรรค์ 
       -  องค์ประกอบของการปั้นยอดมนุษย์ 
       -  ความสะอาด 

                 -  ความตรงต่อเวลา 
เกณฑ์การวัด 

การวัดผล วีธีการวัด การประเมิน 
ด้านความรู ้ Knowledge 
1. นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
กระบวนการปั้น ที่เป็นลกัษณะรูปทรง 
3 มิติ โดยใช้หลกัการเพิ่มและการลด 
(K) 

 

การต้ังคําถาม 

 

การตอบคําถาม 

ด้านทักษะ  Process 
2. นักเรียนสามารถทํางานปั้นได้ตาม
หัวข้อทีก่ําหนด (P) 
 

ดูที่ผลงาน 
        -   ความคิดสร้างสรรค์ 
       -   องค์ประกอบของการปั้นยอด
มนุษย ์
        -   ความสะอาด 
        -   ความตรงต่อเวลา 

 

ผลงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ความคิดสร้างสรรค์ 3 

องค์ประกอบของการปั้นยอดมนษุย์           3 

ความสะอาดผลงาน  2 

ตรงต่อเวลา 2 

คะแนนรวม                 10        คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินผล    

 น้อยกว่า       1 - 4             ปรับปรุง 
                                                  5 - 6         พอใช้ 
                                                  7 - 8         ดี 
                                                  9 -10          ดีมาก 
บันทึกหลังการสอน 
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข  
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
 

ลงชื่อ ………..............…………….. ผู้สอน 
                                                                           ( ……….....................……………. ) 

                                                                           …………./…………./.………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สัมผัสพิศวง                                เวลา 50 นาที 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์  
มาตรฐานที่ ศ 1.1 การสร้างงานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป.6/2 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3  
ค าสั่งการปฏิบัติ 
            1. ให้นักเรียนล้วงและสัมผัสของที่อยู่ในกล่องคนละ 1 ชิ้น และให้จําความรู้สึกขณะนั้น 
จากนั้นกลับมาวาดภาพสิ่งของดังกล่าวในกระดาษท่ีครูเตรียมไว้ 
            2. ให้นักเรียนเชื่อมโยงความคิดจากวัตถุ 3 มิติ มาเป็นภาพวาด 2 มิติ 
 
สาระส าคัญ 
            การปั้นแบบลอยตัว (Round – relief) เป็นการปั้นที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้านโดยรอบ 
ปกติจะมีฐานอยู่เพ่ือให้ตั้งกับพ้ืนได้ พบเห็นมากในการสร้างอนุเสาวรีย์และรูปเคารพต่าง ๆ ลักษณะ
การปั้นมีทั้งขนาดเท่าของจริง และใหญ่กว่าของจริง แต่ที่สําคัญจะต้องยึดถือความเหมือนต้นแบบให้
มากที่สุด เช่น พระบรมรูปทรงม้า รูปปั้นในหลวง  ฯลฯ 
             ด้วยการปั้นดินเหนียว แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบความงามอ่ืน ลงบนสื่อต่างๆ 
เช่น ไม้ กระดานรอง ฯลฯ เพ่ือให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา ประติมากรรมเป็นแขนง
หนึ่งของทัศนศิลป์  
             นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสัดส่วน ขนาดของรูปทรงที่มีลักษณะ 3 มิติ และการใช้
ความรู้สึกเชื่อมโยงกับการปั้นให้ออกมาเหมือนจริงในลักษณะ 3 มิต ิ
   
 
 
 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์    
     1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงรูปทรง 3 มิติ ประเภทประติมากรรมลอยตัว 
     2. นักเรียนสามารถทํางานปั้นตามหัวข้อที่กําหนดและถ่ายทอดออกมาในลักษณะลอยตัว 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
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สาระการเรียนรู้          
                 การปั้นแบบลอยตัว (Round – relief) วัสดุที่นํามาปั้นได้นั้นต้องมีความเหนียวและนิ่ม  
สามารถยึดจับกันเป็นก้อน  ทรงตัวอยู่ได้ตลอดเวลาที่ปั้น  มีความคงทนไม่แตกสลายได้ง่าย  ทั้ง
ในขณะกําลังปั้นและเม่ือปั้นเสร็๋จแล้ว  ซึ่ง แบ่งออกได้  2  ประเภท  คือ 
                1.วัสดุปั้นจากธรรมชาติ  ได้แก่  ดินเหนียว ขี้ผึ้ง 
                2.วัสดุที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่   ดินน้ํามัน กระดาษผสมกาว  แปูงสาลี แปูงโดว์ ดินญี่ปุุน  
                ดินน้ํามัน เป็นวัสดุที่ใช้สําหรับงานปั้นโดยเฉพาะ มีหลายสีให้เลือกใช้  ซึ่งดินน้ํามันมีคุณ 
สมบัติที่ดี  คือ  หนืด  เหนียว  ไม่แข็งตัวปั้นง่ายไม่ติดมือ  สะดวกในการเก็บ จึงเหมาะสําหรับงานปั้น
ชิ้นเล็ก                       
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
      ขั้นน า 

         1.ครูให้นักเรียนร่วมกันทํากิจกรรมหน้าชั้น ให้นักเรียนเล่นเกมล้วงของเพ่ือสัมผัสของใน 
กล่องทีละคน 

    2.ให้นักเรียนวาดภาพตามความรู้สึกท่ีได้สัมผัส 
    3.ครูเชื่อมโยงสู่สาระการเรียนรู้ เรื่องประติมากรรมลอยตัว จากการปั้นดินน้ํามันหรือ 

แปูงโดว์ 
      ขั้นสอน       

    4.ครูสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประติมากรรมลอยตัวและยกตัวอย่างประติมากรรมลอยตัวที่มี 
ลักษณะลอยตัวจากดินน้ํามัน แปูงโดว์ เป็นต้น 

    5.ครูนําตัวอย่างผลงานมาให้นักเรียนดู พร้อมทั้งอธิบายและสาธิตวิธีการทํางาน 
    6.ครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการทํางาน  
    7.ครูสาธิตกระบวนการสร้างงาน 



190 
 

 

        -นักเรียนร่างภาพ (sketch) ภาพจากความรู้สึกที่ได้สัมผัสในกล่อง 
        -ครูให้นักเรียนปั้นตามภาพที่ออกแบบไว้ พร้อมตกแต่งพ้ืนผิวของงานให้มีความ 

ใกล้เคียงหรือเหมือนกับความรู้สึกท่ีนักเรียนได้สัมผัส  
       8.ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนน 
       9.ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม  
      10.ครูคอยเดินดูนักเรียนปฏิบัติงาน และให้นักเรียนทํางานในระยะเวลา 20 นาท ี

      ขั้นสรุป    
       11.เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนส่งงานที่หน้าชั้นเรียน และร่วมกันอภิปราย 

ข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง พร้อมแนวทางแก้ไข 
 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ 
                 1. ดินน้ํามันและแปูงโดว์ 
                  2. กระดาษแข็ง ขนาดครึ่ง A4 
                  3. อุปกรณ์ปั้น 
                  4. ตัวอย่างผลงานการปั้นผลไม้ 
 

การวัดและประเมินผล 
1.  พฤติกรรมการเรียน 

- ความตั้งใจเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการเรียน 
- การตอบคําถาม 

          2.  ผลงาน 
       -  ความคิดสร้างสรรค์ 
       -  องค์ประกอบของงาน 
       -  ความสะอาด 

                 -  ความตรงต่อเวลา 
เกณฑ์การวัด 

การวัดผล วีธีการวัด การประเมิน 
ด้านความรู ้ Knowledge 
1.นักเรียนสามารถอธบิายถึงรูปทรง 3 มิติ 
ประเภทประติมากรรมลอยตัว (K) 

 

การต้ังคําถาม 

 

การตอบคําถาม 

ด้านทักษะ  Process 
2. นักเรียนสามารถทํางานปั้นตามหวัขอ้ที่
กําหนดและถ่ายทอดออกมาในลักษณะ
ลอยตัว (P) 
 

ดูที่ผลงาน 
        -   ความคิดสร้างสรรค์ 
       -   องค์ประกอบของการปั้นผลไม้ 
        -   ความสะอาด 
        -   ความตรงต่อเวลา 

 

ผลงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

ความคิดสร้างสรรค์ 3 

องค์ประกอบของการปั้น           3 

ความสะอาดผลงาน  2 

ตรงต่อเวลา 2 

คะแนนรวม                 10        คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมินผล    

 น้อยกว่า       1 - 4             ปรับปรุง 
                                                  5 - 6         พอใช้ 
                                                  7 - 8         ดี 
                                                  9 -10          ดีมาก 
บันทึกหลังการสอน 
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ปัญหา / อุปสรรค 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข  
……………………………………………………………………………….………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

ลงชื่อ ………..............…………….. ผู้สอน 
                                                                             ( ……….....................……………. ) 

                                                                                   …………/…………../………….. 
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แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ 
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แบบสอบถามเจตคติต่อการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียน....................................................................................................................  

วัน/เดือน/ปี .........../................/............../ 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  (√ ) ตามความพึงพอใจ 
           1. ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................  
           2. เพศ   
  
      
                     (   ) 1. ชาย                          (   ) 2. หญิง 
           3. นักเรียนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมทางศิลปะ 
 
      
 
 
             (  ) 1. ชอบ                  (  ) 2. ไม่ชอบ                 (  ) 3. เฉยๆ  
           4. นักเรียนชอบกิจกรรมทางศิลปะประเภทใดมากที่สุด 
             
 
 
 
             (  ) 1. งานกระดาษ     (  ) 2. การประดิษฐ์           (  ) 3. การปั้น        
             (  ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................... 
           5. นักเรียนชอบวาดภาพประเภทใดมากที่สุด 
  
  
 
             (  ) 1. ภาพคน สัตว์ สิ่งมีชีวิต       (  ) 2. ภาพอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง   
  
 
 
             (  ) 3. ภาพทิวทัศน์                   (  ) 4. ภาพหุ่นนิ่ง สิ่งของต่างๆ    
             (  ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 
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           6. นักเรียนชอบภาพแบบไหนมากท่ีสุด 
 
         
             (  ) 1.                                   (  ) 2.                       
             (  ) 3. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................... 
 
           7. นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสามารถทางศิลปะอยู่ในระดับใด 

             (  ) 1.              

             (  ) 2.  

             (  ) 3.                             

             (  ) 4.  

             (  ) 5.  
           8. แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
          
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ .......... เรื่อง.............................. 
 ชื่อ.................................................................. ชั้น ................ เลขท่ี ............. เวลา................... 

วัน............ ที่ ........... เดือน ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบ pre-test ก่อนเรียน 

 ชื่อ................................................................ชั้น................. เลขที่............. เวลา.................... 
              1.การวาดภาพรูปทรงโต๊ะ                          2. การวาดภาพรูปทรงลูกบาศก์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบทดสอบ post-test หลังเรียน 

ชื่อ...............................................................ชั้น.......... เลขท่ี............. เวลา............................. 
                 1.การวาดภาพรูปทรงโต๊ะ                         2. การวาดภาพรูปทรงลูกบาศก์ 
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ภาคผนวก ค  
ภาพขั้นตอนการท าวิจัย 
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ภาพประกอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การทําแบบทดสอบการวาดภาพ โต๊ะ ก่อนและหลังการเรียน 

 (กลุ่มทดลอง) 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ทําแบบทดสอบการวาดภาพ ลูกบาศก์ ก่อนและหลังเรียน (กลุ่มทดลอง) 
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ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศการทําแบบทดสอบการวาดภาพ ก่อนและหลังเรียน (กลุ่มทดลอง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 บรรยากาศการทําแบบทดสอบการวาดภาพ ก่อนละหลังเรียน (กลุ่มทดลอง) 
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ภาพที่ 5  ทําการทดสอบวาดภาพหัวข้อโต๊ะ และลูกบาศก์ ก่อนและหลังเรียน (กลุ่มควบคุม) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ทําการทดสอบวาดภาพหัวข้อโต๊ะ และลูกบาศก์ ก่อนและหลังเรียน (กลุ่มควบคุม) 
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ภาพที่ 7  บรรยากาศการทําแบบทดสอบการวาดภาพ ก่อนละหลังเรียน (กลุ่มควบคุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  บรรยากาศการทําแบบทดสอบการวาดภาพ ก่อนละหลังเรียน (กลุ่มควบคุม) 
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ภาคผนวก ง 
 ภาพประกอบการวิจัย 

 

ผลงานภาพวาดในหัวข้อ โต๊ะและกล่องทรงลูกบาศก์  
(ก่อนเรียน Pre-test และหลังเรียน Post-test) 
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ภาพประกอบการวิจัย (กลุ่มทดลอง) 
การวาดภาพก่อนเรียน Pre-test          การวาดภาพหลังเรียน Post-test 
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ภาพประกอบการวิจัย (กลุ่มควบคุม) 

            การวาดภาพก่อนเรียน Pre-test               การวาดภาพหลังเรียน Post-test 
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ภาพประกอบการวิจัย  

ผลงานกิจกรรมมิติสัมพันธ์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลงาน เรื่อง สีสันบนใบหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          ภาพผลงาน เรื่อง ปะติดปะต่อ 
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ภาพผลงาน เรื่อง สัตว์หรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลงาน เรื่อง ตึกเรขา 
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ภาพผลงาน เรื่อง ยอดมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลงาน เรื่อง สัมผัสพิศวง 
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ประวัติผู้เขียนวิทยา นิพนธ์ 
 

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 
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