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# # 5783411027 : MAJOR ART EDUCATION 
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LOCAL MATERIAL 

WASINEE SOOKLAEW: MODEL OF PRINTMAKING ACTIVITIES PROVISION USING LOCAL 
MATERIALS FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. ADVISOR: SOAMSHINE 
BOONYANANTA, Ph.D. {, 248 pp. 

The objective of this research is to present the format of printmaking workshop for 
student between age 5-12 years old by using local materials found in that area to induce student 
about how precious the materials are and also they could learn to appreciate every founded 
object in their routine life in terms of making arts. After I have revised and looked through all the 
related researches, curriculum handbooks and journals about art workshop for students. The 
journals are divided in two parts, first, journals about printmaking workshop in Thailand, 62 
workshops, and the second part is international journals, 57 workshops, total is 83 workshops. 
Moreover, I collected the information through interviewing based on these studied groups, which 
are 5 role-model elementary art teachers, 3 experienced professional printmaking art professor 
and 3 expert experienced artists who organized printmaking workshops for the student. The data 
was analyzed as a form of printmaking activities for primary students using local materials. 

The research results found that, develop 4 model of printmaking activity provision 
using local material for elementary school students to sort out in printmaking process include 1) 
model of Relief Process activity provision using local material for elementary school students. 2) 
model of Intaglio Process activity provision using local material for elementary school students. 3) 
model of Planographic Process activity provision using local material for elementary school 
students. 4) model of Stencil activity provision using local material for elementary school 
students. Printmaking tools found in local area that used in workshops such as Plasticine, Dough, 
Spoon-Fork, Can, Plastic, Disc, Tissue Core, Foam box, Paper and Lace. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนการสอนส าหรับประถมศึกษานั้นเป็นการวางรากฐานในด๎านตํางๆ  เป็นชํวงอายุที่ไว
ตํอการรับรู๎และตอบสนองตํอการพัฒนาศักยภาพได๎ดี  จึงต๎องให๎ความใสํใจตํอความสนใจและจิตใจ
ของเด็กอยํางเหมาะสม  ซึ่งธรรมชาติของเด็กวัยประถมศึกษานั้น  เป็นวัยที่มีความอยากรู๎อยากเห็น  
ไมํอยูํนิ่ง  กิจกรรมตํางๆจึงเป็นสิ่งที่แปลกใหมํสร๎างความสนใจให๎กับเด็กในวัยนี้  การออกแบบการ
เรียนการสอนจึงต๎องพัฒนาทักษะในหลายๆด๎าน  เชํน  ทักษะการแสดงออก  ความมั่นใจในตนเอง  
ทักษะทางด๎านรํางกาย  การเข๎าสังคมจากการท างานเป็นกลุํม  จินตนาการความคิดสร๎างสรรค์  เป็น
ต๎น  ผู๎สอนจึงต๎องผลักดันให๎เด็กเกิดแรงบันดาลใจ  มีความสนใจที่จะเรียนรู๎ (วัลนิกา ฉลากบาง, 2535) 
ซึ่งการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กลําวถึง ผู๎เรียนจะต๎องมีทักษะส าหรับการด ารงชีวิต คือ ทักษะการ
เรียนรู๎และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งในการเรียนการสอนศิลปะจะมุํงเน๎นไปที่ 4C ประกอบด๎วย 
การคิด วิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การรํวมมือ (Collaboration) 
ความคิดสร๎างสรรค์ (Creativity) ซึ่งเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎คิดอยํางสร๎างสรรค์ และเข๎ากับบริบทของ
โลกที่ได๎เปลี่ยนแปลงไป (วิจารณ์ พานิช, 2555) ครูผู๎สอนจ าเป็นต๎องเป็นผู๎มีความเข๎าใจในศิลปะอยําง
ถูกต๎อง  สามารถสร๎างงานทางศิลปะได๎  มีความเข๎าใจในธรรมชาติของเด็ก ผู๎สอนต๎องใช๎วิธีการที่
เหมาะสมกับเด็ก  เชํน  การสร๎างงานทางศิลปะตามเรื่องที่ก าหนด  การลอกแบบ  การท าตามค าสั่ง  
การสอนโดยใช๎แมํแบบ  การสอนโดยใช๎แบบฝึก  การให๎เด็กท างานเป็นกลุํม  เป็นต๎น  ในการสอน
ศิลปะนั้นผู๎สอนเป็นเพียงผู๎เร๎าและแนะน าเทํานั้น  เพ่ือให๎เด็กรู๎จักคิด  สร๎างสรรค์และแก๎ปัญหาด๎วย
ตนเอง  การสอนเพ่ือพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์นั้น  ผู๎สอนจ าเป็นต๎องพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎มี
บุคลิกภาพในการสร๎างสรรค์  เข๎าเรื่องการสร๎างสรรค์จึงจะท าให๎กระบวนการเรียนการสอนประสบ
ผลส าเร็จตามความมุํงหมายของการศึกษาได๎ (ประเทิน  มหาขันธ์, 2531) การเรียนการสอนศิลปะใน
เด็กแตํละชํวงวัย  จึงต๎องเลือกให๎เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาที่มีประสิทธิผลสูงสุด  จากการค๎นคว๎าของ  
โลเวนเฟลด์  และ  บริตเตน (Lowenfeld, 1987)  ได๎กลําวถึงลักษณะพัฒนาการของเด็กเด็กแตํละ
ชํวงวัย  มุํงน าเสนอถึงปฏิสัมพันธ์ระหวํางเด็กกับศิลปะ  เพ่ือได๎ตระหนักถึงความรู๎สึกและความเฉียบ
ไวตํอกระบวนการสร๎างสรรค์ของเด็ก  ได๎แบํงออกเป็นชํวงวัยตํางๆเริ่มจาก (1.) ขั้นขีดเขี่ย 
(Scribbling  Stage)  2-4  ขวบ  เป็นการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  เป็นวัยเริ่มต๎นของการแสดงออก
เฉพาะตัว  ไมํมํุงสนใจกับสิ่งที่วาดจนพัฒนาไปสูํการผูกโยงสัมพันธ์สิ่งที่เขียนกับรูปแบบของสิ่งที่
คุ๎นเคย  โดยวาดไปทั่วๆกระดาษไมํเป็นระเบียบ  เริ่มมีการค านึงถึงสิ่งที่วาดไปกํอน (2.) ขั้นกํอนการ
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เขียนภาพอยํางเป็นเรื่องเป็นราว (The  Preschematic Stage) 4-7  ขวบ  เริ่มค๎นพบความสัมพันธ์
ระหวํางการขีดเขี่ย  และสิ่งแวดล๎อมรอบๆตัว  เริ่มปรากฏเป็นรูปรํางที่เข๎าใจได๎  เป็นการใช๎รูป
เรขาคณิตอยํางงําย  สัดสํวนไมํถูกต๎องกระจายอยูํทั่วๆไปในกระดาษ  (3.)  ขั้นการเขียนภาพอยํางมี
ความหมาย (The  Schemtic  Stage)  7-9  ขวบ  พัฒนาการทางด๎านอารมณ์  การวาดแสดงออก
ถึงการคิด  สร๎างมโนทัศน์ในระบบความคิด  รูปวาดมักแสดงเส๎นฐาน  ไมํมีการแสดงมิติ  มักวาดรูป
คนซ้ าๆโดยรูปรํางมักประกอบไปด๎วยเรขาคณิต  ไมํค านึงถึงสัดสํวนของภาพ (4.) ขั้นเกาะกลุํม  
(Gang  Age)  ชํวงอายุ  9-12  ปี  พัฒนาการในการเข๎าสังคม  เป็นวัยที่เริ่มสร๎างความเหมือนจริง  ใสํ
ใจในรายละเอียด  มีความพิถีพิถัน  เริ่มมีการใช๎มิติทับซ๎อนและพ้ืนที่แทนการใช๎เส๎นฐาน  (5.)  ขั้นการ
เขียนภาพเลียนแบบธรรมชาติ  (Pseudo-naturelistic  stage)  วัย  12-14 ปี  ตระหนักถึง
สิ่งแวดล๎อมมากข้ึน  สนใจรายละเอียด  ความตื้นลึกในภาพ (6.) ขั้นการตัดสินใจ (Adolescent  Art) 
14-17  ปี  เป็นวัยแหํงการตัดสินใจ  หากไมํได๎รับการสอนศิลปะของเด็กวัยนี้จะใกล๎เคียงกับเด็กอายุ 
12  หากได๎รับการสอนการใช๎อุปกรณ์จะช านาญขึ้น   แสดงออกอยํางมีเป้าหมาย   เน๎นรายละเอียด
เหมือนและเกินจริง   มีจินตนาการล๎อเลียน   เสียดสี  โลเวนเฟลด์ได๎ค๎นพบอีกวําพัฒนาการของเด็ก
ทั่วโลกเป็นไปในลักษณะเดียวกันและได๎เสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมี
การแสดงออกตามความรู๎สึกนึกคิด  ทัศนคติ  ความเชื่อและอารมณ์ของเด็กให๎มากท่ีสุด  ผู๎สอนจะเข๎า
ไปมีสํวนรํวมก็ตํอเมื่อเด็กเกิดปัญหา  และต๎องการความชํวยเหลือ  ผู๎สอนต๎องให๎ก าลังใจและเป็นผู๎
กระตุ๎นให๎เด็กเกิดความสนใจเทํานั้น  
 กิจกรรมภาพพิมพ์เป็นอีกกิจกรรมที่มีความหลากหลายและแปลกใหมํส าหรับเด็ก  ซึ่งจะท า
ให๎เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู๎  เพราะกระบวนการ  การท าภาพพิมพ์นั้นไมํตายตัว  เด็กสามารถ
ทดลองหาวิธีการใหมํๆมาใช๎ได๎ไมํจ ากัด  ท าให๎สามารถพัฒนาทักษะตํางๆได๎อยํางหลากหลาย  เชํน  
ทักษะความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์   ทักษะการคิดอยํางมีเหตุมีผล ทักษะกระบวนการท างานอยํางเป็นขั้น
เป็นตอน ฝึกให๎เด็กมีระเบียบวินัย และรักษาความสะอาด เพราะในกระบวนการภาพพิมพ์ต๎องรักษา
ความสะอาด และต๎องท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน การจัดระเบียบพ้ืนที่การท างาน และการดูแล
รักษาความสะอาดจะชํวยให๎งํายตํอการปฏิบัติงาน ซ่ึงจุดเดํนของการเรียนการสอนวิชาภาพพิมพ์ คือ 
กระบวนการท างานและการวางแผนการท างาน 
 ภาพพิมพ์ เป็นการถํายทอดอารมณ์ความรู๎สึก  จินตนาการหรือความคิดสร๎างสรรค์ผําน
กระบวนการตํางๆที่ท าให๎เกิดรํองรอย  ลวดลายลงบนวัสดทุี่เป็นแมํพิมพ์  แล๎วถูกกดทับลงบน
กระดาษหรือวัสดุอ่ืนๆที่ต๎องการ  จนเกิดเป็นภาพผลงานภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์แบํงออกเป็น 4 ประเภท 
ได๎แกํ  ภาพพิมพ์จากสํวนนูน ภาพพิมพ์รํอง ภาพพิมพ์พ้ืนราบ และภาพพิมพ์ลายฉลุ (วิรณุ ตั้งเจริญ, 
2527; สน วัฒนสิน, 2554; อัศนีย์ ชูอรุณ, 2543) การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมเป็น
กิจกรรมที่นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะตํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  วิธีการสอนก็เป็นปัจจัยส าคัญ



 3 

ในการสํงเสริมความ สามารถของนักเรียน  ควรค านึงถึงการเลือกสรร  การใช๎ให๎เหมาะสมกับวัยของ
เด็ก (มะลิฉัตร เอ้ืออานันท์, 2545)  วิธีสอนที่สามารถใช๎กับกิจกรรมภาพพิมพ์ซึ่งน ามาพัฒนาการจัด
กิจกรรมการพิมพ์ภาพเพ่ือให๎เด็กเกิดจินตนาการและความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  คือ  วิธีการสอนแบบ
บูรณาการ  ซึ่งผู๎เรียนสามารถคิดค๎นวิธีการใหมํๆในการปฏิบัติกิจกรรมภาพพิมพ์ได๎อยํางไมํจ ากัด  
สามารถคิดและพัฒนาตํอยอดรูปแบบกระบวนการตํางๆโดยไมํเกิดความเบื่อหนําย 
 ในปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาในประเทศไทยครูศิลปะ
สํวนมากจะคิดวํากิจกรรมภาพพิมพ์นั้นมีความยุํงยาก ซับซ๎อน ปฏิบัติยาก ไมํมีอุปกรณ ์และมีปัญหา
ด๎านครูผู๎สอนไมํมีความถนัดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ กิจกรรมที่จัดการเรียนการสอนสํวนใหญํจึง
เป็นกิจกรรมวาดภาพ  ระบายสี  เพราะเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได๎งําย  และไมํ
ยุํงยาก มีสํวนน๎อยที่จะให๎นักเรียนท ากิจกรรมพิมพ์ภาพ เนื่องจากกิจกรรมการพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรม
ที่ต๎องใช๎วัสดุหลากหลาย ซึ่งครูต๎องเป็นผู๎จัดเตรียมอุปกรณ์อาจท าให๎ครูผู๎สอนไมํสะดวกในการ
จัดเตรียม กิจกรรมพิมพ์ภาพจึงไมํเป็นที่นิยมในระดับประถมศึกษา  (ชนิดา ปัณณะสฤษฎ์, 2554) 
ในขณะที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551  ของกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ได๎ระบุ
ตัวชี้วัดส าหรับกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับชั้นประถมศึกษาไว๎วํานักเรียนต๎องมีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎
วัสดุ  อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ  สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพโดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่ง
ตํางๆในภาพสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนากิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ส าหรับเด็กประถมใน
ประเทศไทยพบวํามีผู๎เสนอการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ขึ้นเชํน  ภาพพิมพ์ด๎วยนิ้วมือและภาพพิมพ์แกะ
ไม๎สีน้ า  เพ่ือพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์  สํงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู๎  การวางแผนการท างานและ
ท างานได๎อยํางเป็นขั้นเป็นตอน  (พงศ์ศิริ  อํอนค า, 2555; วิลาสินี แสงนิล, 2556)  ซึ่งเป็นแนวทาง
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  ในขณะที่กิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับประถมศึกษาในตํางประเทศได๎บูรณา
การการท างานในหลายๆด๎าน  เชํน  งานประดิษฐ์  ประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นต๎น  และใช๎วัสดุที่
สามารถหาได๎งํายรอบตัว ของเหลือใช๎หรือวัสดุที่ทิ้งแล๎ว เพ่ือสํงเสริมการน าวัสดุที่เหลือใช๎มา
ประยุกต์ใช๎เพ่ือให๎เกิดคุณคํา  เพราะสภาวะสิ่งแวดล๎อมของโลกในปัจจุบันถูกรบกวนและเสียสมดุล
มากขึ้น ซ่ึงสาเหตุของการเปลี่ยน แปลงล๎วนแตํเกิดจากการกระท าของมนุษย์กํอให๎เกิดผลกระทบ
มากมายตํอสิ่งแวดล๎อม เชํน การพัฒนา ทางอุตสาหกรรม ทิ้งขยะลงแมํน้ า ตัดไม๎ท าลายป่า มนุษย์ไมํ
เห็นคุณคําและขาดจิตส านึกในการรักษา สิ่งแวดล๎อม ท าให๎ทรัพยากรโลกก าลังวิกฤติเพราะมนุษย์น า
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดมาใช๎เพ่ือตอบ สนองความต๎องการที่มีอยํางไมํจ ากัด ของมนุษย์ 
(UNESCO-UNEP, 1995) หากไมํเรํงแก๎ไขโลกจะมี สภาพที่ไมํเหมาะสมกับการ อยูํอาศัย (UNEP, 
1989) จึงต๎องสร๎างจิตส านึกเพ่ือพัฒนาประชากรให๎รู๎ ถึงสิทธิ หน๎าที่ ของความเป็นพลเมืองที่ดี 
รํวมกันจัดการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ของตน เป็นรากฐาน ในการสร๎างชาติให๎เข๎มแข็ง ยั่งยืน 
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(มิ่งขวัญ คงเจริญ, 2553) ผู๎วิจัยจึงได๎ท าการวิเคราะห์กิจกรรมภาพพิมพ์ในประเทศไทยและ
ตํางประเทศ การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ รูปแบบการสอน เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับ
ประถมศึกษาทั้งในและตํางประเทศเชิงลึก  และท าการสัมภาษณ์  แนวปฏิบัติที่ดีจากโรงเรียนที่
นักเรียนได๎รับรางวัลและผู๎สอนเป็นศิลปินที่มีประสบการณ์ในการสอนภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษา  
อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับภาพพิมพ์ และศิลปินภาพพิมพ์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ทีส่ามารถท าได๎โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่นท่ีไมํสิ้นเปลือง ชํวยให๎ครูที่ไมํมีพ้ืนฐานทางด๎าน
ศิลปะเกิดความคิดที่จะสอนกิจกรรมภาพพิมพ์มากข้ึน โดยครอบคลุมเทคนิคภาพพิมพ์ทั้ง 4 ประเภท 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎
วัสดุที่หาไดใ๎นท๎องถิ่น 
 2.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เห็นคุณคําของวัสดุรอบตัว 
 3.  เพ่ือน าเสนอกิจกรรมภาพพิมพ์ที่สํงเสริมการเห็นคุณคําวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน
ท๎องถิ่น ท าการวิเคราะห์จากหนังสือ แบบเรียน เอกสาร วิจัยที่เกี่ยวข๎อง แบบสัมภาษณ์จากครูผู๎สอน
ศิลปะระดับ ประถมศึกษา  อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่สอนเก่ียวกับภาพพิมพ์และศิลปินภาพพิมพ์ 
แบบสังเกตท า การสังเกตครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษา และแบบสอบถามจากครูสอนศิลปะ
ระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ทั้ง  4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได๎แกํ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ๎เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
ทั้งในด๎านเทคนิคภาพพิมพ์ทั้ง 4 ประเภท คือ ภาพพิมพ์จากสํวนนูน ภาพพิมพ์รํองลึก ภาพพิมพ์พ้ืน
ราบ และภาพพิมพ์ลายฉลุ วิธีการสอน และด๎านการใช๎วัสดุในท๎องถิ่นในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
 
ค าจ ากัดความท่ีใช๎ในการวิจัย 
 ภาพพิมพ์  หมายถึง  การถํายทอดอารมณ์ความรู๎สึก  จินตนาการหรือความคิดสร๎างสรรค์
ผํานกระบวนการตํางๆที่ท าให๎เกิดรํองรอย  ลวดลายลงบนวสัดุที่เป็นแมํพิมพ์  แล๎วถูกกดทับลงบน
กระดาษหรือวัสดุอ่ืนๆที่ต๎องการ  จนเกิดเป็นภาพผลงานภาพพิมพ์ แบํงเป็น 4 ประเภทใหญํๆ คือ 
ภาพพิมพ์ผิวนูน ภาพพิมพ์รํองลึก ภาพพิมพ์พ้ืนราบและภาพพิมพ์ลายฉลุ 
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 กิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับเด็กประถมศึกษา  หมายถึง  กิจกรรมพิมพ์ภาพที่เหมาะสมกับ
ผู๎เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  เป็นกิจกรรมภาพพิมพ์อยํางงํายและไมํอันตรายเหมาะสมตามระดับ
ชํวงวัย  และสามารถพัฒนาทักษะด๎านตํางๆของผู๎เรียน 
 วัสดุในท๎องถิ่น   หมายถึง  วัสดุที่มีในท๎องถิ่นนั้นๆ สามารถหาได๎รอบๆตัว ซึ่งอาจมีอยูํตาม 
ธรรมชาติหรือมนุษย์สร๎างขึ้น 
 
ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
 1.  ได๎รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุที่หาได๎
งํายในท๎องถิ่น 
 2.  ผู๎เรียนได๎เห็นคุณคําของวัสดุรอบตัว 
 3.  ได๎กิจกรรมภาพพิมพ์ที่สํงเสริมการเห็นคุณคําวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
เรื่อง รูปแบบการจดักิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 

 
 
 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน
ท๎องถิ่นผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร  และทฤษฏีที่เกี่ยวข๎อง  รวมทั้งงานวิจัยเพื่อเป็นแนว
ทางการวิจัยในครั้งนี้ตามล าดับหัวข๎อตํอไปนี้ 
 1.  ภาพพิมพ์ 
  1.1  ความหมายของภาพพิมพ์ 
  1.2  ประเภทของภาพพิมพ์ 
  1.3  วัสดุธรรมชาติท๎องถิ่นและอุปกรณ์ภาพพิมพ์ 
  1.4  กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษา 
 2.  หลักสูตรการเรียนการสอน 
  2.1  หลักสูตรศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา 
  2.2  กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.3  รูปแบบการสอน 
  2.4  วิธีการสอน 
 3.  นักเรียนระดับประถมศึกษา 
  3.1  ลักษณะนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  3.2  พัฒนาการด๎านตํางๆที่เกิดจากการเรียนศิลปะ 
  3.3  พัฒนาการในการแสดงออกทางศิลปะ 
 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
  4.1  งานวิจัยในประเทศ 
  4.2  งานวิจัยตํางประเทศ 
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1. ภาพพิมพ์ 
 1.1. ความหมายของภาพพิมพ์ 

 วิรุณ ตั้งเจริญ (2527)  ได๎ให๎ความหมายของภาพพิมพ์ไว๎วํา  ศิลปะภาพพิมพ์เป็นการ
ถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด  และอารมณ์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์ผํานเทคนิคตํางๆลงบนแผํนพิมพ์  แมํพิมพ์  
เป็นตัวบันทึกการแสดงออกโดยตรงและถํายทอดตํอไปยังกระดาษ  หรือพ้ืนรองรับอื่นๆอีกทอดหนึ่ง  
ภาพพิมพ์จึงแตกตํางจากภาพเขียนตรงที่ภาพเขียนได๎รับการถํายทอดจากการแสดงออกโดยตรง  
ไมํได๎เป็นการถํายทอดขั้นที่สองเหมือนกับภาพพิมพ์ 
 อัศนีย์ ชูอรุณ (2543) ได๎ให๎ค าจ ากัดความและความหมายของค าวําศิลปะภาพพิมพ์ดังนี้  
ภาพพิมพ์หมายถึง  เฉพาะภาพพิมพ์ต๎นฉบับจากการสร๎างสรรค์ของศิลปินซึ่งเป็นผลงานของศิลปินที่
เลือกใช๎กรรมวิธีในทางการท าภาพพิมพ์  (Printmaking) แสดงความรู๎สึกนึกคิดสํวนตัวออกมาแทนท่ี
การแสดงออกด๎วยพูํกันระบายสี  หรือสิ่วแกะสลัก  จึงมักนิยมเรียกภาพพิมพ์ประเภทนี้วํา  ศิลปะ
ภาพพิมพ์  หรือ  ภาพพิมพ์ทางวิจิตรศิลป์  (Fine Print) 
 สน วัฒนสิน (2554)  กลําววํา  ภาพพิมพ์คือผลงานทัศนศิลป์ที่เป็นข๎อความ  รูปภาพ  
สัญลักษณ์  อันเกิดจากกระบวนการขีดเขียน  หรือแกะสลักลงบนวัสดุที่เป็นแมํพิมพ์  และจึงน า
แมํพิมพ์ไปกดทับลงบนกระดาษหรือวัสดุตํางๆที่ต๎องการพิมพ์ 
 ประสงค ์ ทรัพย์ผดุงชนม์ และนฤมล  แซํหุ๎น (2534)  กลําววํา  เป็นกระบวนการกด  ทับ  
พํน  ทา  ฉาบสี  ผํานวัสดุชนดิหนึ่งให๎ปรากฏลงบนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง  สามารถท าให๎เกิดภาพซ้ ากัน
จ านวนมากได๎ไมํจ ากัดข้ึนอยูํกับวัสดุและเครื่องมือที่ใช๎ท าการพิมพ์ 
 สรุปได๎วํา  ภาพพิมพ์ คือ การถํายทอดอารมณ์ความรู๎สึก  จินตนาการหรือความคิด
สร๎างสรรค์ผํานกระบวนการตํางๆที่ท าให๎เกิดรํองรอย  ลวดลายลงบนวัสดุที่เป็นแมํพิมพ์  แล๎วถูกกด
ทับลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆที่ต๎องการ  จนเกิดเป็นภาพผลงานภาพพิมพ์ 
 
 1.2  ประเภทของภาพพิมพ์ 
 จากการศึกษา พบวํา ภาพพิมพ์ แบํงออกเป็น 4 ประเภทใหญํๆโดยแตํละประเภทมี
กระบวนการที่แตกตํางกันได๎แก ํ  
 1.  ภาพพิมพ์จากสํวนนูน  (Refief Process) 
 เป็นกระบวนการหนึ่งของภาพพิมพ์ โดยสร๎างรํองรอยลงบนแมํพิมพ์โดยการแกะ  เซาะรํอง  
หรือการกระท าใดๆท่ีท าให๎พ้ืนที่ที่ไมํต๎องการให๎ปรากฏภาพ  ถูกเซาะออกไปไมํให๎ติดสีหมึกพิมพ์  ซ่ึง
จะเหลือสํวนนูนที่เป็นภาพที่ต๎องการเพ่ือกลิ้งสีและท าการพิมพ์ 
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 2.  ภาพพิมพ์รํองลึก  (Intaglio Process) 
 เป็นกระบวนการที่สร๎างรํองรอยลงบนแมํพิมพ์  โดยเกิดจากการขูด  ขีดหรือกดจนเกิดเป็น
เส๎นหรือภาพ  จากนั้นอัดสีหมึกพิมพ์ลงไปให๎สีหมึกพิมพ์ขังอยูํในรํองรอยที่สร๎างไว๎  ท าการเช็ดหมึกท่ี
อยูํบนผิวหน๎าแมํพิมพ์ให๎สะอาดโดยเหลือสีหมึกพิมพ์ที่ขังในรอยเส๎นที่ขูด  ขีดไว๎แล๎วเข๎าแทํนพิมพ์  
ภาพที่ส าเร็จออกมาจะเป็นภาพที่ท ารํองรอยไว๎ 
 3.  ภาพพิมพ์พ้ืนราบ  (Planograpghic Process) 
 เป็นกระบวนการพิมพ์บนพ้ืนผิวแบนๆ เชํนแผํนโลหะ  แผํนหิน ตะแกรงไหม  เป็นต๎น  โดยไมํ
สร๎างรํองรอย แกะหรือกัดกรดลงบนแมํพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีภาพพิมพ์พ้ืนราบที่เกิดจากกระบวนการ
งํายๆ นั่นคือ ภาพพิมพ์เทคนิค Monoprint เป็นการสร๎างสรรค์งานภาพพิมพ์โดยพิมพ์จากแมํพิมพ์ที่
สร๎างข้ึน สามารถมีได๎หลายแมํพิมพ์ ในชุดผลงานเดียวกันจะมีความแตกตํางกันเล็กน๎อย และภาพ
พิมพ์ครั้งเดียว (Monotype) เป็นการพิมพ์ภาพจากแมํพิมพ์ได๎เพียงครั้งเดียวไมํสามารถท าซ้ าให๎
เหมือนกันทุกภาพได๎ เมื่อท าการพิมพ์แล๎วจะต๎องสร๎างแมํพิมพ์ขึ้นใหมํ วิธีการสร๎างแมํพิมพ์ คือ การ
น าสีพิมพ์หรือสีน้ ามันสร๎างภาพลงบนแผํนโลหะ กระจก หรือแผํนพลาสติก 
 4.  ภาพพิมพ์ลายฉลุ  (Stencil) 
 เป็นการพิมพ์ที่เจาะ  ฉลุ  แมํพิมพ์ให๎เป็นชํอง  ให๎เป็นลวดลายตามต๎องการ  แล๎วพํนหรือทาสี
ผํานแมํพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ใช๎รองรับ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2527; สน วัฒนสิน, 2554; อัศนีย์ ชู
อรุณ, 2543) 
 
 1.3  วัสดุในท๎องถิ่นและอุปกรณ์ภาพพิมพ์ 
 วัสดุในท๎องถิ่น 
 วิมล ส าราญวานิช (2532) ได๎ให๎ความหมายของวัสดุในท๎องถิ่นวํา วัสดุท๎องถิ่นเป็นสิ่งที่หาได๎
งําย และราคาไมํแพงตลอดจนวัสดุเหลือใช๎ใกล๎ตัวที่พบในท๎องถิ่น 
 โช สาลีฉัน (2534) ได๎ให๎ความหมายของวัสดุในท๎องถิ่นไว๎วํา เป็นวัสดุที่มีในธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น นั้นๆ ซ่ึงแตํละท๎องท่ีจะมีวสัดุแตกตํางกัน 
 อุไรรัสมิ์ ฉิ่งเล็ก (2547) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา วัสดุในท๎องถิ่น หมายถึงสิ่งตํางๆที่อยูํรอบตัว
มนุษย ์ทั้งสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งของที่มนุษย์สามารถประดิษย์ขึ้น
เองซึ่งอยูํใน ท๎องถิ่นนั้น 
 สรุปได๎วําวัสดุในท๎องถิ่นเป็นวัสดุที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร๎างขึ้นซึ่งสามารถหา
ได๎ทั่วไป รอบๆตัว อาจเป็นวัสดุเหลือใช๎ มีความแตกตํางไปตามท๎องที่ 
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 อุปกรณ์ภาพพิมพ์ 
 1.  กระดาษ 
 ประเทศจีนเป็นประเทศที่รู๎สร๎างสรรค์งานภาพพิมพ์อยํางจริงจังมากํอน  โดยเริ่มจากการ
ประดิษฐ์กระดาษข้ึนจากเยื่อปอ  เปลือกไม๎  และเศษผ๎า (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2527) 
 ในปัจจุบันมีกระดาษมากมายที่ถูกผลิตออกมา  และถูกปรับปรุงคุณภาพให๎สามารถรองรับ
ความต๎องการของผู๎สร๎างสรรค์งานเลือกใช๎ทั้งกระดาษเนื้อละเอียดหรือเนื้อหยาบ  ผู๎สร๎างสรรค์ผลงาน
ภาพพิมพ์แกะไม๎จึงสามารถเลือกใช๎ได๎อยํางหลากหลายทั้งแบบบางและแบบหนาตามแตํต๎องการ   
และการน าเข๎ากระดาษจากตํางประเทศก็สามารถท าได๎อยํางงํายดายด๎วยความเจริญก๎าวหน๎าทางการ
ขนสํง 
 2.  สี  หมึกพิมพ์ 
 แบํงตามประเภทเนื้อสี  ที่นิยมใช๎ทั่วไปได๎แกํ  หมึกเชื้อน้ ามัน  เนื้อสีจะทึบและมัน  เนื้อสี
สามารถแข็งตัวได๎หากเก็บไว๎นานหรือปิดฝาไมํมิดชิด  ประเภทที่สองหมึกเชื้อน้ า  เป็นสีที่ศิลปินญี่ปุ่น
ใช๎มาแตํโบราณส าหรับภาพพิมพ์แกะไม๎ (อัศนีย์ ชูอรุณ, 2517) จ านวนสีที่ใช๎ขึ้นอยูํกับศิลปินที่จะ
สร๎างสรรค์ผลงาน  แตํการพิมพ์บางประเภทเชํน  การพิมพ์สีเดียวนิยมใช๎สีด า  เพราะสีด าเป็นสีที่ีมี
น้ าหนักเข๎มสุด  หมึกพิมพ์ที่ใช๎พิมพ์ภาพพิมพ์จะต๎องมีความข๎นและเหนียวพอเหมาะ  เพราะหมึกพิมพ์
จะสามารถเกาะอยูํบนผิวแมํพิมพ์ได๎โดยไมํไหล  อาจใช๎สีอื่นแทนได๎บ๎าง  การลงหมึกบนผิวแมํพิมพ์
สํวนนูนนี้สามารถท าได๎โดยใช๎ลูกกลิ้ง  หรือลูกประคบลงบนแมํพิมพ์ไม๎ (อัศนีย์ ชูอรุณ, 2543)  การใช๎
ลูกกลิ้งหรือลูกประคบจะเป็นการเกลี่ยสีสามารถเน๎นสีเฉพาะบางสํวนหรือเกลี่ยให๎สม่ าเสมอทั่วทั้ง
แมํพิมพ์ได๎ตามความต๎องการ 
 3.  เครื่องมือ 
 เครื่องมือภาพพิมพ์จะแตกตํางกันออกไปตามแตํเทคนิคที่ใช๎  ตัวอยํางเชํนภาพพิมพ์ผิวนูน  
เครื่องมือที่ใช๎แกะ  ทั่วไปนิยมใช๎เครื่องมือที่เป็นเหล็กกล๎า  เพราะมีความทนทานและสามารถรักษา
ความคมไว๎ได๎นาน  เชํน  มีดแกะ  สิ่ว  สิ่วโค๎ง  สิ่วมุมแหลม  และหินลับมีด  เป็นต๎น   
 ลูกกลิ้ง  ลูกกลิ้งที่ใช๎ส าหรับกลิ้งสีพิมพ์จากแทํนพิมพ์  น ามากลิ้งบนสีและน ามากลิ้งบน
ผิวหน๎าแมํพิมพ์เพ่ือเตรียมที่จะพิมพ์ 
 เครื่องมือถู  การพิมพ์ผิวนูนที่ไมํใช๎แทํนพิมพ์  จะต๎องเตรียมเครื่องมือไว๎ถูด๎านหลังภาพ  
หลังจากท่ีน ากระดาษพิมพ์ทาบลงบนแมํพิมพ์แล๎ว  เครื่องมือถูอาจเป็นเหล็ก  ไม๎  หรือช๎อนทาน
อาหารก็ได๎  (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2527) 
 แทํนพิมพ์  เป็นองค์ประกอบส าคัญในการชํวยให๎สีที่ฉาบอยูํบนแมํพิมพ์ประทับลงบนฉาก
รองรับการพิมพ์อยํางแนบแนํนมากขึ้น  แทํนพิมพ์ที่เหมาะสมควรมีขนาดใหญํกวําภาพพิมพ์ที่ต๎องการ
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พิมพ์  โดยปกติผู๎สร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สามารถใช๎แรงกดแทนแทํนพิมพ์ (ประสงค ์ ทรัพย์ผดุง
ชนม์ และนฤมล  แซํหุ๎น, 2534) 
 
 1.4  กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษา 
 การพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์และการแสดงออกของเด็ก  ท า
ให๎เกิดทักษะ  สามารถน าไปประยุกต์ใช๎กับชีวิตประจ าวัน  เป็นการสร๎างสรรค์ด๎านวัสดุอุปกรณ์  เมื่อ
น าไปใช๎กับเด็กจะท าให๎เกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  พร๎อมทั้งได๎เรียนรู๎ถึงความแตกตํางของวัสดุ
รอบตัวที่น ามาใช๎ในงานพิมพ์ของตน  ซึ่งจะท าให๎ภาพพิมพ์ที่มีลักษณะแตกตํางกันท าให๎เกิดการเรียนรู๎
ทีดี่ (ประสงค ์ ทรัพย์ผดุงชนม์ และนฤมล  แซํหุ๎น, 2534) 
 ภาพพิมพ์ที่เหมาะสมกับเด็กวัยประถมศึกษาตอนต๎น   เป็นการท าภาพพิมพ์อยํางงํายที่ใช๎
วัสดุรอบตัวที่หาได๎งํายมาเป็นแมํพิมพ์  เชํน  การท าภาพพิมพ์จากแมํพิมพ์พืช  ผัก  ผลไม๎  นิ้วมือ  ฝ่า
มือ  เป็นต๎น  เป็นการศึกษาถึงคุณคํา  น้ าหนัก  และความประสานกลมกลืน  ความขัดแย๎งของสี  
พร๎อมทั้งเรียนรู๎ถึงลักษณะของพ้ืนผิวที่ได๎จากการกดทับ  การเรียนรู๎จากวัสดุธรรมชาติเป็นการแสดง
ถึงความสวยงามของธรรมชาติให๎เด็กได๎รับรู๎  อีกทั้งยังหางําย  หลากหลายและไมํเป็นอันตรายตํอเด็ก  
พร๎อมให๎เด็กได๎ใช๎จินตนาการเพ่ือให๎ออกมาเป็นรูป  เรื่องราว  พิมพ์ลงบนแผํนกระดาษเป็นการท า
ภาพพิมพ์ที่ไมํซับซ๎อน  อุปกรณ์น๎อยเหมาะกับการสร๎างสรรค์ข้ันต๎นของเด็ก  
 ภาพพิมพ์ส าหรับประถมศึกษาตอนปลาย  เด็กในวัยนี้มีความเจริญทางรํางกายมีความคลํองแคลํวและ
ความแมํนย า  ความสามารถในการใช๎ตาและมือประสานกันดีขึ้น  การท างานเป็นระเบียบและสามารถท างาน
รํวมกันได๎  มีสมาธิ  สนใจสิ่งตํางๆดีขึ้น  ในการท าภาพพิมพ์ในวัยนี้เด็กควรได๎ท าการทดลองด๎วยตนเอง  เพ่ือ
ค๎นหาสิ่งแปลกใหมํเพ่ือให๎เกิดความสนใจและเรียนรู๎ในการคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
และต๎องการที่จะสร๎างสรรค์งานศิลปะตํอไป  ตัวอยํางการเทคนิคการท าภาพพิมพ์ในชํวงชั้นนี้ได๎แกํ  ภาพพิมพ์
กาว  ภาพพิมพ์เชือก  ภาพพิมพ์กดลอกลาย  ภาพพิมพ์ถู  เป็นต๎น  (สน วัฒนสิน, 2554) 
 จากการศึกษากิจกรรมภาพพิมพ์จากหนังสือ คูํมือการเรียนและวารสารกิจกรรมศิลปะทั้งใน
และตํางประเทศจ านวน 83 กิจกรรม แบํงเป็นกิจกรรมภาพพิมพ์ในประเทศไทย 26 กิจกรรม และ
เป็นกิจกรรมภาพพิมพ์ในตํางประเทศ 57 กิจกรรม พบวํามีกิจกรรมภาพพิมพ์ที่มีการบูรณาการเนื้อหา
จากหลายศาสตร์จ านวน 16 กิจกรรม แบํงเป็นกิจกรรมภาพพิมพ์ในประเทศไทยตามหนังสือ
แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและส านักพิมพ์อ่ืนๆ 2 กิจกรรม และกิจกรรมภาพพิมพ์จาก
วารสารในตํางประเทศ จ านวน 14 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ประยุกต์ใช๎วัสดุรอบตัวที่หาได๎งําย 
จ านวน 23 กิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมจากวารสารในตํางประเทศ 12 กิจกรรม จากกิจกรรมทั้งหมด 
25 กิจกรรม ในขณะที่กิจกรรมที่ศึกษาจากแบบเรียนวิชาศิลปะในประเทศไทย 11 กิจกรรมจาก
กิจกรรมทั้งหมด 26 กิจกรรม พบวําการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ทั้งในและตํางประเทศมีการจัดกิจกรรม
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ภาพพิมพ์โดยใช๎เทคนิคภาพพิมพ์จากสํวนนูนมากท่ีสุด ไมํมีการจัดกิจกรรมโดยใช๎เทคนิคภาพพิมพ์
จากสํวนรํอง และพบวําการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในตํางประเทศมีการบูรณาการเนื้อหาจากศาสตร์
ตํางๆ เชํน ศาสตร์ด๎านสถาปัตยกรรม คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ เป็นต๎น และมีการเลือกใช๎วัสดุ
ที่สามารถหาได๎งํายรอบตัว เชํน แกนกระดาษช าระ แผํนพลาสติก แป้ง เป็นต๎น ซึ่งหลากหลายกวํา
การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในประเทศไทย ดังตารางตํอไปนี้



 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์กิจกรรมภาพพิมพ์ชั้นประถมศึกษาในประเทศไทย 
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์กิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับชั้นประถมศึกษาในตํางประเทศ 
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2.  หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา 
 2.1  หลักสูตรศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ก าหนดหลักสูตรและตัวชี้วัดของกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ  มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎  ความเข๎าใจ  มีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิดความ
ซาบซึ้งในคุณคําของศิลปะเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนแสดงออกอยํางอิสระในศิลปะแขนงตํางๆประกอบด๎วย
สาระส าคัญ  คือ  ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  โดยกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะทัศนศิลป์ได๎
ก าหนดไว๎วํา  มีความรู๎ความเข๎าใจองค์ประกอบศิลป์  ทัศนธาตุ  สร๎างและน าเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลป์จากจินตนาการ  โดยสามารถใช๎อุปกรณ์ที่เหมาะสม  รวมทั้งสามารถใช๎เทคนิค  วิธีการของ
ศิลปินในการสร๎างงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์  
เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานศิลปะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและสากล  ชื่นชม  และประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 สาระท่ี  1  ทัศนศิลป ์  แบํงออกเป็น 2 มาตรฐานได๎แกํ 
 มาตรฐานที่ ศ.1.1 สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ  
ชื่นชมและประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 มาตรฐานที่ ศ.1.2 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็น
คุณคํางานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 โดยระบุคุณภาพผู๎เรียนไว๎วํา เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่  3  นักเรียนรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับ
รูปรําง รูปทรง  และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตํางๆในธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์  มี
ทักษะพ้ืนฐานการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการสร๎างงานวาดภาพระบายสีโดยใช๎เส๎น  รูปรําง  รูปทรง  สีและ
พ้ืนผิว  ภาพปะติดและงานปั้น  งานโครงสร๎างเคลื่อนไหวอยํางงําย  ถํายทอดความคิดความรู๎สึกจาก
เรื่องราวเหตุการณ์ชีวิตจริง  สร๎างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบสามารถแสดงเหตุผลและวิธีการใน
การปรับปรุงงานของตนเอง  
 รู๎และเข๎าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวันที่มาของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่นตลอดจน
การใช๎วัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น   
 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนรู๎และเข๎าใจการใช๎ทัศนธาตุ  รูปรําง  รูปทรง  พ้ืนผิว  
สี  แสงเงามีทักษะพื้นฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์  ถํายทอดความคิดอารมณ์  ความรู๎สึก  สามารถใช๎
หลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุล  น้ าหนักแสงเงา  ตลอดจนการใช๎สีคูํตรงข๎ามที่เหมาะสมในการ
สร๎างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติเชํน งานสื่อผสม  งานวาดภาพระบายสี  งานปั้น  งานพิมพ์ภาพ  
รวมทั้งสามารถสร๎างแผนภาพ  แผนผังและภาพประกอบ  เพ่ือถํายทอดความคิดจินตนาการเป็น
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เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ตํางๆและสามารถเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ที่
สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุ  อุปกรณ์และวิธีการที่แตกตํางกัน  เข๎าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์  
หลักการลดและเพ่ิมในงานปั้นการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู๎วิธีการ ปรับปรุงงานให๎ดี
ขึ้นตลอดจนรู๎และเข๎าใจคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคนในสังคม  รู๎และเข๎าใจบทบาท
ของงานทัศนศิลป์ทีมีผลตํอชีวิตและอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาและวัฒนธรรมที่มีผล
ตํอการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น 
 
ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู๎แกนกลางวิชาทัศนศิลป์  จ าแนกตามแตํละระดับชั้นดังนี้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
 มาตรฐาน ศ. 1.1 ระบบตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้  
  1.  อภิปรายเกี่ยวกับรูปรํางลักษณะและขนาดของสิ่งตํางๆรอบตัวในธรรมชาติและ 

    สิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น  
  2.  บอกความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมรอบตัว  
  3.  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎ วัสดุอุปกรณ์สร๎างงานทัศนศิลป์  
  4.  สร๎างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช๎สีด๎วยเทคนิคงํายงๆ  
  5.  วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติความรู๎สึกของตนเอง 
 มาตรฐาน ศ.1.2 ระบุถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎วํา ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
 มาตรฐาน ศ 1.1 ระบุถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้ 
  1.  บรรยายรูปรําง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  2.  ระบุทัศนธาตุที่อยูํในสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎นสีรูปรํางและรูปทรง 
  3.  สร๎างงานทัศนศิลป์ตํางๆโดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎นเส๎นรูปรําง  
  4.  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างงานทัศนศิลป์3มิติ  
  5.  สร๎างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  
  6.  วาดภาพเพ่ือถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพ่ือนบ๎าน  
  7.  เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 
  8.  สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร๎างเคลื่อนไหว 
 มาตรฐาน ศ 1.2 ระบุถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้  
  1.  บอกความส าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
  2.  อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทตํางๆในท๎องถิ่นโดยเน๎นถึงวิธีการท างาน 

    และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 มาตรฐาน ศ 1.1 ระบุถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้  
  1.  บรรยายรูปรํางรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์  
  2.  ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎สร๎างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์  
  3.  จ าแนกทัศนคติของสิ่งตํางๆในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎น 

    เรื่องเส๎นสีรูปรํางรูปทรงและพ้ืนผิว  
  4.  วาดภาพระบายสีของรอบตัว  
  5.  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างสรรค์งานปั้น  
  6.  วาดภาพถํายทอดความคิดความรู๎สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช๎เส๎นรูปรําง 

    รูปทรงสีและพ้ืนผิว  
  7.  บรรยายเหตุผลและวิธีการในการ สร๎างงานทัศนศิลป์โดยเน๎นถึงเทคนิคและวัสดุ 
       อุปกรณ์  
  8.  ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง  
  9.  ระบุจัดกลุํมของภาพตามทัศนธาตุที่เน๎นในงานทัศนศิลป์นั้นๆ 
  10. บรรยายลักษณะรูปรํางรูปทรงในงานการออกแบบสิ่งตํางๆที่มีในบ๎านและ 

     โรงเรียน 
 มาตรฐาน ศ 1.2 ระบุ ถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้  
  1.  เลําถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น  
  2.  อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
 มาตรฐาน ศ. 1.1 ระบุถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้  
  1.  เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรํางรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงาน 

    ทัศนศิลป์     
2.  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์   
3.  จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตํางๆในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์โดยเน๎น 
    เรื่องเส๎นสีรูปรํางรูปทรงพื้นผิวและพ้ืนที่วําง  

  4.  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ  
  5.  มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์สร๎างสรรค์งานวาดภาพระบายสี  
  6.  บรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะความลึกน้ าหนักและแสงเงาในภาพ  
  7.  วาดภาพระบายสีโดยใช๎สีวรรณะอํุนและสีวรรณะเย็นถํายทอดความรู๎สึกและ 
      จินตนาการ 
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8.  เปรียบเทียบความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอดผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 
  9.  เลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือถํายทอดอารมณ์ความรู๎สึกในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ. 1.2 ระบุถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้  
  1.  ระบุและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในเหตุการณ์รายงานเฉลิมฉลองของ 
       วัฒนธรรมในท๎องถิ่น  
  2.  บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมตํางๆ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 มาตรฐาน ศ. 1.1 ระบุถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้  
  1.  บรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหนํงของสิ่งตํางๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อมและงาน 
       ทัศนศิลป์  
  2.  เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์ 

    และวิธีการที่ตํางกัน  
  3.  วาดภาพโดยใช๎เทคนิคของแสงเงาน้ าหนักและวรรณะสี  
  4.  สร๎างสรรค์งานต๎านจากดินน้ ามันหรือดินเหนียวโดยเน๎นการถํายทอดจินตนาการ  
  5.  สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพโดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่งตํางๆในภาพ  
  6.  ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อ ความหมายในงานทัศนศิลป์ 

    ของตนเองและบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น  
  7.  บรรยายประโยชน์และคุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคนในสังคม 
 มาตรฐาน ศ. 1.2 ระบุถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้  
  1.  ระบบและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนรู๎หรือ 
       นิทรรศการศิลปะ  
  2.  อธิบายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท๎องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 มาตรฐาน ศ. 1.1 ระบุถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้  
  1.  ระบุสีคูํตรงข๎ามและอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎ามในการถํายทอด ความคิด 

     และอารมณ์  
  2.  อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสํวนความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์  
  3.   สร๎างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติเป็น 3 มิติโดยใช๎หลักการของแสงเงาและน้ าหนัก  
  4.  สร๎างสรรค์ปั้นโดยใช๎หลักการเพ่ิมและลด 
  5.  สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการของรูปและพ้ืนที่วําง  
  6.   สร๎างสรรค์งาน ทัศนศิลป์โดยใช๎สีคูํตรงข๎ามกับการจัดขนาดสัดสํวนและความสมดุล  
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7.  สร๎างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเพื่อถํายทอดความคิด 
    หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ตํางๆ  

 มาตรฐาน ศ. 1.2 ระบุถึงตัวชี้วัดสาระการเรียนรู๎ไว๎ดังนี้ 
  1.  บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม  
  2.  อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีตํอผลงาน 

    ทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น  
  3.  ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท๎องถิ่นที่มีผลตํอการสร๎างงาน 

    ทัศนศิลป์ของบุคคล 
 จากหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการ   
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ระบุถึงการสร๎างผลงานศิลปะโดยการพิมพ์ภาพไว๎ดังนี้ สร๎างสรรค์งาน
พิมพ์ ภาพจากทัศนธาตุ เรียนรู๎วัสดุ อุปกรณ์ในงานภาพพิมพ์ มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์
สร๎างสรรค ์งานภาพพิมพ์ สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่งตํางๆในภาพ 
และระบุถึงคุณคํา การใช๎วัสดุในท๎องถิ่นไว๎ดังนี้ เข๎าใจความส าคัญ เห็นคุณคําของวัฒธรรม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น สามารถเปรียบ เทียบความแตกตํางของงานศิลปะที่ใช๎วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการที่ตํางกัน 
สามารถอธิบายและมีทักษะการ ใช๎วัสดุ อุปกรณ ์วิธีการท างานทัศนศิลป์ประเภทตํางๆในท๎องถิ่น 
 
 บทบาทของวิชาศิลปศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษา 
 บทบาทของวิชาศิลปศึกษาที่ผู๎เรียนควรจะได๎รับจากการเรียนการสอน นอกจากการพัฒนา
ทางด๎านสติปัญญาและทักษะตํางๆแล๎ว ผู๎เรียนควรได๎รับ ประสบการณ์ที่จะด ารงชีวิตอยํางมีความสุข
ในสังคม ด ารงในความสุจริตคือ การด าเนินชีวิตที่ถูกต๎องซึ่งเกิดจากการนึกคิด มีความสามารถในการ
คิด และตัดสินใจได๎อยํางเหมาะสมตามแตํวัย เป็นการพัฒนาทางด๎านจิตใจที่ อาศัยความคิดท่ี
ละเอียดอํอนของศิลปะ เพราะการท ากิจกรรมทางศิลปะ เป็นการหลํอหลอมจิตใจของผู๎ปฏิบัติให๎
อํอนโยนและเข๎าใจธรรมชาติของมนุษย์ สิ่งแวดล๎อมมากข้ึน ซึ่งเกิดจากการสังเกต พิจารณา ความ
เป็นไป ของธรรมชาตินั่นเอง 
 พีระพงษ ์กุลพิศาล (2536) ได๎ให๎ความเห็นไว๎วํา การจัดกิจกรรมที่สํงเสริม ความสามารถของ
เด็กอาจมีวิธีการ กระบวนการที่ตํางกันออกไปทั้งสองมิติ สามมิติและผสมผสานระหวํางสองมิติกับ
สามมิติ เชํน วาดภาพระบายสี การพิมพ์ ประติมากรรม ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่นักวิชาการทางศิลปะได๎
คิดค๎น ขึ้นมา เพ่ือให๎เด็กผู๎ลงมือปฏิบัติเกิดพัฒนาการ และการเจริญเติบโตในหลายๆด๎านทั้งในแงํ
รูปธรรมและนามธรรม เมื่อเด็กโตขึ้นทัศนะในการสร๎างผลงานก็จะเปลี่ยนไปตามการรับรู๎ 
ประสบการณ์ที่ประสบมาหรือได๎รับฟังมา เป็นความสัมพันธ์ระหวํางตัวเด็กและสิ่งแวดล๎อม 
ความสัมพันธ์นี้กํอให๎เกิด การพัฒนาและการเจริญเติบโตด๎านตํางๆ   
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 1.) อารมณ์ และจินตนาการคือสื่อสิ่งเดียวกัน กิจกรรมศิลปะ จะสํงเสริมให๎เด็กได๎ใช๎
จินตนาการอยูํตลอดเวลา เชนํในระหวํางการวาดภาพเป็นโอกาสที่เด็กสามารถแสดงเอกลักษณ์
เฉพาะตัวออกมาได๎ดีที่สุด   
 2.) สติปัญญา คือความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผล ภาพผลงานศิลปะจะบํงบอกถึง
พัฒนาการทางสติปัญญา วํามีความตระหนักรู๎ในสิ่งแวดล๎อมอยํางไร ได๎ใช๎ความรู๎มากน๎อยเพียงใด 
และสามารถถํายทอด ความสัมพันธ์ที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมออกมาอยํางไร หรือเด็กมีการใช๎สติปัญญา 
แก๎ปัญหาอยํางไร   
 3.) รํางกาย ในการสร๎างสรรค์งานศิลปะการมองและการเคลื่อนไหว ของรํางกายจะ
ประสานกันตลอดเวลา เด็กจะต๎องควบคุมสํวนตํางๆของ รํางกายจนกลายเป็นความช านาญหรือ
ทักษะเฉพาะตัว และทักษะเหลํานี้จะ พัฒนาตํอไปเรื่อยๆ   
 4.) การรับรู๎ การสํงเสริมและการพัฒนาประสาทสัมผัสมีความส าคัญ ตํอการเสริมสร๎าง
ประสบการณ์ทางศิลปะ เพราะกิจกรรมตํางๆชํวยให๎เด็กรู๎จักสังเกตสิ่งตํางๆรอบตัวทั้งสี รูปรําง พ้ืนผิว 
ดังนั้นความสามารถในการเรียนรู๎ล๎วนอาศัยประสบการณ์ทางการสัมผัสทั้งสิ้น   
 5.) สังคม การเจริญเติบโตทางด๎านสังคมของเด็กสามารถมองเห็นได๎ จากผลงานสร๎างสรรค์ 
ภาพวาดและสีสันจะบํงบอกถึงประสบการณ์ท่ีตัวเด็ก มีตํอสิ่งรอบตัวและบุคคลอื่น กระบวนการ
สร๎างสรรค์ศิลปะเองก็ยังเป็นสื่อกลางเสริมสร๎างการเจริญเติบโตทางสังคมให๎แกํเด็กอีกด๎วย จากการที่
เด็กได๎สังเกตผลงานของบุคคลอื่นวําความคิดที่ถํายทอดลงบนผลงานนั้นผู๎สร๎างสรรค์มีความรู๎สึก
อยํางไร และการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนในกิจกรรมทาง ศิลปะที่ต๎องอาศัยความรํวมมือ ความถนัดของแตํ
ละบุคคลและการแลก เปลี่ยนความคิดกับผู๎อ่ืนอีกด๎วย   
 6.) ลักษณะสร๎างสรรค์ การเจริญเติบโตทางด๎านการสร๎างสรรค์ ความคิดริเริ่ม คือการคิดค๎น
รูปทรงตํางๆหรือประกอบสิ่งตํางๆอยํางมีเอกลักษณ์ การที่จะเป็นผู๎มีความคิดสร๎างสรรค์ได๎นั้นเด็กไมํ
จ าเป็นต๎องมีความช านาญ ทางด๎านศิลปะมากนัก แตํจะต๎องมีประสบการณ์ทางศิลปะ เพราะ
ประสบการณ์ทางศิลปะเป็นพ้ืนฐานของกิจกรรมสร๎างสรรค์ กระบวนการท างานศิลปะและผลงานที่
ส าเร็จแล๎วทุกชิ้นล๎วนเป็นการสะท๎อนให๎เห็นการ เจริญเติบโตทางการสร๎างสรรค์ของเด็ก   
 7.) สุนทรียภาพ สุนทรียภาพคือคุณคําอยํางหนึ่งที่เกิดจากการจัดรวมความคิด ความรู๎สึก 
และการรับรู๎ไว๎ภายใต๎การแสดงออกท่ีจะสื่อสารความ คิดและความรู๎สึกนั้นแกํบุคคลอ่ืน คุณคําทาง
สุนทรียภาพจะปรากฏอยูํในผล งานที่มีลักษณะสร๎างสรรค์ของเด็ก กิจกรรมทางศิลปะจะสํงเสริมให๎
เด็ก รวบรวมความคิด ความรู๎สึก ที่ได๎รับจากสิ่งแวดล๎อม มารวมกันแสดงออก เป็นผลงานศิลปะด๎วย
เทคนิคตํางๆอยํางมีคุณคํา  จะเห็นได๎วําเป้าหมายของกิจกรรมศิลปะเป็นการฝึกกระบวนการ 
สร๎างสรรค์ผลงาน ด๎วยการพัฒนาการเจริญเติบโตในด๎านตํางๆข๎างต๎น เด็ก จะสามารถซึมซับ
กระบวนการเหลํานี้จากการท ากิจกรรมทางศิลปะ  ผู๎สอนจึง ต๎องค านึงถึงการพัฒนาทักษะในหลายๆ
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ด๎านเพื่อให๎เด็กมีความคิดริเริ่มที่ดี การสังเกตท่ีดีเพ่ือสํงเสริมการรับรู๎ของเด็กในอนาคต ผู๎สอนต๎อง
เข๎าใจ ธรรมชาติความรู๎ทางศิลปะ การให๎ค าแนะน าเป็นการพูดเพ่ือให๎เด็กเกิดการกระตุ๎นความคิด
สร๎างสรรค ์และเกิดประสบการณ์ทางสุนทรียภาพให๎แกํเด็ก (พีระพงษ์ กุลพิศาล, 2536) 
 
 2.2  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ทิศนา แขมมณ ี(2556) ได๎อธิบายถึงรูปแบบกิจกรรมการสอนไว๎วําเป็นสภาพลักษณะของการ
เรียน การสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งได๎รับการจัดไว๎เป็นอยํางเป็นระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิดหรือความเชื่อตํางๆ โดยประกอบด๎วยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญ
ในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีการและเทคนิคการสอนตํางๆที่สามารถชํวยให๎สภาพการเรียนการสอน
นั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดท่ียึดถือรูปแบบในการเรียนการสอนให๎บรรลุวัตุประสงค์
รูปแบบนั้น 
 สุธรรม เดชนครินทร์ (2544) ได๎ให๎ค าจ ากัดความของการจัดการเรียนการสอนไว๎วํา การ
ด าเนินงานเพื่อให๎เกิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ถูกก าหนดเป็นแบบแผนการเรียน ได๎แกํ การ
จัดท าตารางสอน การแบํงกลุํมนักเรียน ตลอดจนสิ่งอ านวนความสะดวกอันเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 
 2.3  รูปแบบการสอน 
 1.  การบูรณาการ (Integration) 
 อรทัย มูลค า และคณะ (2544)  ได๎ให๎ค าจ ากัดความการบูรณาการไว๎วําอาจพิจารณาได๎สอง
นัยคือความหมายโดยทั่วไป  หมายถึง  การท าให๎สมบูรณ์  สํวนอีกความหมายกลําวเฉพาะเจาะจงลง
ไปถึงองค์ความรู๎ในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์  ซึ่งหมายถึง  การน าเอาศาสตร์ตํางๆที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกันมาผสมผสานเข๎าด๎วยกันเพื่อประโยชน์ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอน หลักสูตรที่พัฒนาหรือด าเนินการด๎วยวิธีบูรณาการแล๎ว  เรียก  หลักสูตรแบบบูรณาการ 
(Integrated  Curriculum)  คือหลักสูตรที่น าเนื้อหาของวิชาตํางๆมาหลอมรวมกัน  ท าให๎เอกลักษณ์
ของแตํละรายวิชาหมดไป  เกิดเป็นเอกลักษณ์ใหมํของหลักสูตรโดยรวม  เชํนเดียวกับการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ (Integrated  Instruction)  ทีเ่น๎นองค์รวมของเนื้อหามากกวําองค์ความรู๎ของแตํ
ละรายวิชาและเน๎นที่การเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นส าคัญ  แตํไมํจ าเป็นวําหลักสูตรและการเรียนการสอน
จะเป็นบูรณาการทั้งหมดเสมอไป  ขึ้นอยูํกับผู๎สอนจะน าไปปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน  
 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554) ได๎จ ากัดความหมายของการเรียนรู๎แบบบูรณาการไว๎วํา  
การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงให๎ผู๎เรียนเชื่อมโยงความรู๎  ความคิดทักษะ
และประสบการณ์ที่มีความหมายหลากหลายและสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการรู๎แจ๎ง  
รู๎จริง  ในสิ่งที่ศึกษามาซึ่งสามารถน าไปใช๎ในชีวิตจริงได๎   
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 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550)  ได๎กลําววําการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  หมายถึง  การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงหัวข๎อ  หรือเนื้อหาสาขาวิชาตํางๆ  ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกัน
มาผสมผสานเข๎าด๎วยกัน  เพ่ือผู๎เรียนเกิดความรู๎แบบองค์รวม และสามารถไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 ทิศนา แขมมณ ี(2551)  กลําววํา  การเรียนการสอนรูปแบบนี้  เป็นรูปแบบที่พยายาม
พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านตํางๆของผู๎เรียนไปพร๎อมๆกัน  โดยบูรณาการด๎านเนื้อหาและวิธีการ  รูปแบบ
การบูรณาการได๎เป็นที่นิยมอยํางมาก  เนื่องจากมีความสอดคล๎องกับหลักทฤษฎีทางการศึกษาที่
มุํงเน๎นการพัฒนารอบด๎านหรือพัฒนาแบบองค์รวม 
 ชนาธิป  พรกุล (2551)  ได๎ให๎ความหมายวํา  การบูรณาการ คือ  การผสมผสานของมากกวํา
หนึ่งสิ่งเข๎าด๎วยกัน  จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ในการเรียนการสอนมีการบูรณาการหลายเรื่อง  เชํน          
การบูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติ  การบูรณาการสาระด๎านพุทธิพิสัยและจิตพิสัย  การบูรณาการ
กระบวนการคิดกับกลุํมสาระการเรียนรู๎  การบูรณาการท าให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ในเรื่องนั้นอยําง
ลึกซึ้ง  สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันได๎ 
 ดังนั้นการบูรณาการเป็นการประยุกต์รวมวิชา  ศาสตร์ตํางๆเข๎าด๎วยกันเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎
เชื่อมโยงความรู๎  เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาองค์ความรู๎แบบรอบด๎านและตอบสนองตํอความสนใจ
ของผู๎เรียนซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎   
 
 ลักษณะของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 อรทัย มูลค า และคณะ (2544) ได๎กลําววําการบูรณาการควรมีลักษณะส าคัญโดยรวมดังนี้ 
 1.  เป็นการบูรณาการระหวํางความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎  ในปัจจุบันมีความรู๎
หลากหลายรูปแบบ  การเรียนการสอนด๎วยวิธีการเดิม  เชํน  การทํองจ า  การบรรยาย เป็นต๎น  อาจ
ไมํเพียงพอที่จะกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพได๎  ผู๎เรียนควรส ารวจความสนใจของตนเอง  
กระบวนการเรียนการสอนลักษณะนี้ยํอมขึ้นอยูํกับความแตกตํางระหวํางบุคคล 
 2.  เป็นการบูรณาการระหวํางพัฒนาการทางความรู๎และพัฒนาการทางจิตใจ  คือการให๎
ความส าคัญแกํ  จิตพิสัย  แกํผู๎เรียนในการแสวงหาความรู๎  ไมํใชํเน๎นแตํการหาองค์ความรู๎หรือพุทธิ
พิสัยแตํเพียงอยํางเดียว 
 3.  เป็นการบูรณาการระหวํางความรู๎และการกระท า  คือการให๎ความส าคัญแกํ  ทักษะพิสัย
และองค์ความรู๎ควบคูํกัน 
 4.  เป็นการบูรณาการระหวํางสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยูํในชีวิตประจ าวันของ
ผู๎เรียน  คือการรู๎ถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตของผู๎เรียนเมื่อได๎ผํานกระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแล๎ว 
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 5.  เป็นการบูรณาการระหวํางวิชาตํางๆ  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎  เจตคติและการกระท าที่
เหมาะสมกับความต๎องการและความสนใจของผู๎เรียนอยํางแท๎จริง  ตอบสนองตํอความสนใจของ
ผู๎เรียน 
  
 ชนาธิป  พรกุล (2551) ได๎แบํงลักษณะการบูรณาการไว๎ 3 ประเภทใหญํๆ คือ 
 1.  การบูรณาการสาระด๎านพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย 
 2.  การบูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
 3.  การบูรณาการกระบวนการคิดกับกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 
 รูปแบบของการบูรณาการ 
 อรทัย มูลค า และคณะ (2544) ได๎แบํงรูปแบบการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน
ดังนี้ 
 1.  แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  คือการสร๎างหัวเรื่องแล๎วน าความรู๎จากวิชาตํางๆ
มาโยงสัมพันธ์กับหัวเรื่องนั้นๆ 
 2.  แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  คือการน าเรื่องที่ต๎องการจะจัดให๎เกิดบูรณาการ
ไปสอดแทรกในวิชาตํางๆ 
 สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2554) แบํงการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการออกเป็น  
 1.)  การสอนบูรณาการแบบหลอมรวมหรือแบบสอดแทรก (Infusion)  เป็นการจัดการ
เรียนรู๎ที่บูรณาการแบบหลอมรวมโดยผู๎สอนคนเดียวแตํบูรณาการความรู๎และเนื้อหาวิชาที่เก่ียวข๎อง  
ท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และมองเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นการ
สอนแบบ  Student - Centered 
 2.)  การสอนบูรณาการแบบคูํขนาน (Parallel)  คือการสอนที่ผู๎สอนวิชาตํางๆตั้งแตํสองคน
ขึ้นไปมาวางแผนการจัดการเรียนรู๎รํวมกัน  โดยมุํงสอนในความคิดรวบยอดหรือปัญหาเดียวกันหรือ
ลักษณะเนื้อหาสาระใกล๎เคียงกัน  เมื่อมาวางแผนรํวมกันจะท าให๎เนื้อหาไมํซ้ าซ๎อนกัน  การวัดและ
ประเมินผลตามลักษณะวิชาของตน  เป็นรูปแบบการสอนแบบ  Learner - Based  Teaching 
 3.)  การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary)  คือการสอนที่คณะผู๎สอน
มารํวมพิจารณาก าหนดหัวข๎อที่เป็นปัญหาสังคม  หรือปัญหาในชีวิต  จ าเป็นต๎องให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา  
หรือคิดหาทางแก๎ไขโดยใช๎เนื้อหาวิชาตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง  ก าหนดโครงงานให๎ผู๎เรียนปฏิบัติหนึ่งโครงงาน
รํวมกัน  ผู๎สอน  สอนตามรายวิชาของตนแยกกัน  โดยผู๎สอนจะประเมินความส าเร็จของผู๎เรียนจาก
โครงงาน  เป็นการสอนแบบ  Learner - Independence  หรือ  Self - Directed  Learner 
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 4.)  การสอนบูรณาการแบบเชื่อมโยงข๎ามวิชา (Trans  Desciplinary)  คือการสอนที่ผู๎สอน
ตํางกลุํมสาระมารํวมประชุมปรึกษาหารือ  วางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎สอนรวมกันโดย
ก าหนดหัวข๎อที่เป็นปัญหาที่ผู๎เรียนควรศึกษา  ให๎ผู๎เรียนรํวมกันแก๎ปัญหา  ค๎นคว๎าอยํางอิสระตาม
ความถนัดและความสนใจ  โดยผู๎สอนสอนทักษะที่จ าเป็น  ชี้แนะประเด็นปัญหา  การเขียนโครงงาน  
เป็นต๎น  การบูรณาการแบบนี้ผู๎เรียนจะค๎นพบความรู๎หรือสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองเป็นการสอน
แบบ  Learner - Independence  หรือ  Self - Directed  Learner 
 ชนาธิป  พรกุล (2551)  ได๎แบํงเป็น 2 รูปแบบที่นิยมใช๎กันดังนี้ 
 1.  วิธีสหวิทยาการ  เป็นการผสมผสานสาระการเรียนรู๎กลุํมตํางๆเข๎าด๎วยกัน  จัดเป็นหนํวย  
คล๎ายหนํวยการเรียนรู๎ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  วิธีพหุวิทยาการ  เป็นวิธีน าเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎กลุํมใดกลุํมหนึ่ง 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550)  ได๎แบํงรูปแบบการบูรณาการดังนี้ 
 1.  การบูรณาการแบบผู๎สอนคนเดียว  ผู๎สอนสามารถจัดการเรียนรู๎โดยเชื่อมโยงสาระการ
เรียนรู๎ตํางๆกับหัวข๎อเรื่องที่สอดคล๎องกับชีวิตจริงหรือสาระที่ก าหนดขึ้นมา  ท าให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ทักษะ
และกระบวนการเรียนรู๎ไปแสวงหาความรู๎ความจริงจากหัวข๎อที่ก าหนด 
 2.  การบูรณาการแบบคูํขนาน  มีผู๎สอนตั้งแตํ 2 คนข้ึนไป  รํวมกันจัดการเรียนการสอนโดย
อาจยึดหัวข๎อเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล๎วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูํขนานตามรายวิชาของผู๎สอน 
 3.  การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  การบูรณาการรูปแบบนี้เป็นการน าเนื้อหาจากหลาย
กลุํมสาระมาเชื่อมโยงเพ่ือจัดการเรียนรู๎  ซึ่งโดยทั่วไปผู๎สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา
หรือกลุํมวิชา  แตํในบางเรื่องผู๎สอนจัดการเรียนการสอนรํวมกันในเรื่องเดียวกัน 
 4.  การบูรณาการแบบโครงการ  ผู๎เรียนและผู๎สอนรํวมกันสร๎างสรรค์โครงการข้ึน  โดยใช๎
เวลาการเรียนตํอเนื่องกันได๎หลายชั่วโมง  ด๎วยการรวมชั่วโมงของวิชาตํางๆท่ีผู๎สอนเคยสอนแยกกัน
น ามารวมเป็นเรื่องเดียวกัน  มีเป้าหมายเดียวกัน  ในลักษณะการเรียนการสอนเป็นกลุํม 
 ไมํวําจะเป็นการบูรณาการหลักสูตรแบบใด  ในการจัดการเรียนการสอนจะต๎องค านึงถึง
หลักการส าคัญ  คือ  การสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รํวมท างานกลุํมด๎วย
ตนเอง  จัดประสบการณ์ตรงให๎แกํผู๎เรียน  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึก
กล๎าคิดกล๎าท าและเน๎นการปลูกฝังจิตส านึก  คํานิยม  จริยธรรมที่ถูกต๎องดีงาม  อรทัย มูลค า และ
คณะ (2544) ได๎กลําวถึงการบูรณาการวํามีทั้งสํวนดีและสํวนด๎อยดังนี้ 
 ข๎อดีของการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
 การเรียนรู๎แบบบูรณาการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหวํางวิชาที่เรียนกับวิชา
อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  สํงเสริมให๎เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย  สามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎
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ตรงตามความสนใจและความเป็นจริง  สํงเสริมให๎เกิดทักษะและความสามารถในการแก๎ปัญหาทั้ง
ผู๎เรียนและผู๎สอน  รวมทั้งสํงเสริมการค๎นคว๎าวิจัยอีกด๎วย 
 ข๎อด๎อยของการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
 เป็นวิธีการที่ท าได๎คํอนข๎างยาก  เพราะต๎องอาศัยความรํวมมือจากผู๎ช านาญในวิทยาการตํางๆ
หลายฝ่าย  ท าให๎ขอบขํายกว๎างในการบูรณาการหลักสูตรอาจท าให๎ผู๎เรียนขาดความลึกซึ้งในการ
เรียนรู๎ได๎ครบ  ดังนั้นผู๎สอนจึงต๎องทุํมเท  เอาใจใสํในการบูรณาการการเรียนการสอน  และมีการ
เตรียมการอยํางเหมาะสม 
 
 2.  การเรียนการสอนโดยเนน๎ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ชนาธิป  พรกุล (2551)  กลําววํา  การสอนแบบผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  ผู๎เรียนเป็นคน
ส าคัญที่สุด  โดยการให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎มากท่ีสุด  ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู๎  คือ
งานที่ผู๎เรียนท าแล๎วเกิดการเรียนรู๎ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  กิจกรรมการเรียนรู๎ที่ดีควรมีความหลากหลาย  
เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ได๎ 4 ด๎าน  คือ  ด๎านรํางกาย  ด๎านสติปัญญา  ด๎าน
สังคมและด๎านอารมณ์ 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550)  การจัดกการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง  
การจัดกิจกรรมโดยวิธีตํางๆอยํางหลากหลาย  ที่ผู๎เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู๎  ได๎คิด  ค๎นคว๎า  
ได๎ปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุํม  เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง  และสามารถน าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ได๎ในชีวิตจริง 
 ทิศนา แขมมณ ี(2551)  กลําววํา  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นตัวตั้ง  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับผู๎เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู๎เรียนควรจะได๎รับ  และมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู๎  ได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎อยําง
ตื่นตัวและได๎ใช๎กระบวนการเรียนรู๎ตํางๆอันจะน าผู๎เรียนไปสูํการเกิดการเรียนรู๎ที่แท๎จริง 
 
 2.4  วิธีการสอน 
 ความหมายและองค์ประกอบส าคัญของวิธีการสอน 
 ทิศนา แขมมณ ี(2555)  ได๎ให๎ค าจ ากัดความของวิธีการสอน  คือ  ขั้นตอนในการด าเนินการ
สอนให๎ส าเร็จด๎วยวิธีการตํางๆที่แตกตํางกันไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญอันเป็น
ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดํนที่ขาดไมํได๎ของวิธีนั้นๆ  พิจารณาวิเคราะห์การสอน  โดยท าการ
วิเคราะห์วิธีการสอนดังนี้  
 1. ความหมายของวิธีการสอนค านิยามเป็นความคิดรวบยอดของวิธีการสอนนั้นซึ่งประกอบ
ไปด๎วยองค์ประกอบและข้ันตอนส าคัญอันเป็นลักษณะเดํนที่ขาดไมํได๎ของวิธีนั้น  
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 2. วัตถุประสงค์ของวิธีการสอนวิธีสอนแตํละวิธีแตํมีลักษณะเดํนที่มุํงชํวยให๎การสอนบางจุด
หรือบางด๎านบรรลุผลได๎ดีเป็นพิเศษเมื่อผู๎อํานศึกษาความหมายของวิธีการสอนและวัตถุประสงค์ของ
วิธีสอนนั้นแล๎วแตํสามารถตัดสินใจในเบื้องต๎นได๎วําวิธีนั้นเป็นวิธีที่มีสํวนสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของตนหรือไมํ  
 3. องค์ประกอบส าคัญ(ที่ขาดไมํได๎) ของวิธีสอนนั้นสํวนนี้เป็นการระบุให๎ชัดเจนวําสิ่งส าคัญซึ่ง
วิธีนั้นจะขัดไมํได๎มีอะไรบ๎างเป็นองค์ประกอบที่เป็นแกํนของวิธีนั้น  
 5. เทคนิคและข๎อเสนอแนะตํางๆในการใช๎วิธีสอนนั้นให๎มีคุณภาพสูงสุดสํวนนี้เป็นข๎อมูลเสริม
เกี่ยวกับเทคนิคและข๎อเสนอแนะตํางๆที่จะชํวยให๎วิธีแตํละวิธีได๎ผลสูงสุดเพราะล าพังเพียงมี
องค์ประกอบส าคัญและด าเนินการตามขั้นตอนส าคัญท่ีขาดไมํได๎เทํานั้นอาจไมํได๎ผลสูงสุดเพราะเป็น
องค์ประกอบและขั้นตอนในระดับที่ต่ าสุดหรือจ าเป็นที่สุด ตํอการที่จะท าให๎วิธีนั้นเป็นวิธี นั้นเทํานั้น
การใช๎เทคนิคเสริมจะชํวยให๎ได๎ผลเพ่ิมข้ึนแตํในขณะเดียวกันทรามุํงใช๎เทคนิคเสริมโดยขาดขั้นตอน
หรือองค์ประกอบที่เป็นกันส าคัญก็เทํากับวําไมํได๎ใช๎วิธีนั้นเพราะขาดแกํนส าคัญของวิธีนั้นซึ่งจะมีผล
ท าให๎การใช๎วิธีนั้นไมํเกิดผลสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของวิธีการสอนนั้น  
 6. ข๎อดีและข๎อจ ากัดของวิธีสอนนั้น สํวนนี้เป็นสํวนที่วิเคราะห์ให๎เห็นถึงข๎อดีข๎อด๎อยของวิธี
สอนนั้นๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอผู๎สอนในการตัดสินใจใช๎วิธีสอนนั้นๆให๎เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
สถานการณ์ของตน 
 
 วิธีการสอนที่ใช๎ในกิจกรรมภาพพิมพ์ 
 วิธีสอนโดยใช๎การสาธิต (Demonstration) 
  ทิศนา แขมมณ ี(2555)  ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา  วิธีการสอนโดยใช๎การสาธิต  คือ
กระบวนการที่ผู๎สอนมีสํวนชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  โดยการแสดงหรือ
ท าสิ่งที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎  ได๎สังเกต  ได๎เห็นการปฏิบัติจริง  แล๎วให๎ผู๎เรียนได๎ซักถาม  
อภิปราย  และสรุปการเรียนรู๎ที่ได๎จากการสังเกตการสาธิต  เป็นวิธีสอนที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎รับ
ประสบการณ์ตรง  ท าให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้นชัดเจนขึ้น  เห็นสิ่งที่เรียนรู๎
อยํางเป็นรูปธรรมและจดจ าในเรื่องที่สาธิตได๎ดีและนาน 
   องค์ประกอบส าคัญของวิธีการสอน 
   1.  มีสิ่งที่ต๎องสาธิต 
   2.  มีการแสดง  การท า  ให๎ผู๎เรียนได๎สังเกต 
   3.  มีผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่เกิดจากการสาธิต 
   ขั้นตอนส าคัญ 
   1.  ผู๎สอนแสดงการสาธิตและผู๎เรียนสังเกตการสาธิต 
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   2.  ผู๎สอนและผู๎เรียนอภิปรายและสรุปการเรียนรู๎ที่ได๎จากการสาธิต 
  ชนาธิป  พรกุล (2551)  ได๎อธิบายไว๎วํา  วิธีการสอนแบบสาธิตท าให๎ผู๎เรียนได๎เห็น
การปฏิบัติจริงเป็นขั้นเป็นตอนเกิดการเรียนรู๎จากการสังเกตและการฟัง  โดยมีขั้นตอนส าคัญคือ 
  1.  เตรียมการ  ให๎ความรู๎ผู๎เรียนเพียงพอที่จะเข๎าใจ  และให๎ค าแนะน าในการสังเกตการสาธิต 
  2.  ท าการสาธิต  ผู๎สาธิตอาจเป็นผู๎สอน  หรือวิทยากรปฏิบัติ  โดย 
   2.1  ท าให๎ดูตามล าดับขั้น 
   2.2  บรรยาย  หรือใช๎สื่อประกอบการสาธิต 
   2.3  มีการซักถามผู๎เรียนเป็นระยะ  หรือเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนซักถาม 
   2.4  ถ๎าผู๎เรียนยังไมํเข๎าใจ  ท าการสาธิตซ้ า 
   2.5  ให๎ผู๎เรียนแสดง  ปฏิบัติจริง 
  3.  สรุปการเรียนรู๎  ให๎ผู๎เรียนรายงานที่ได๎จากการสังเกต  แลกเปลี่ยนความรู๎ความ
คิดเห็นกับเพ่ือน  ผู๎สอนใช๎ค าถามกระตุ๎นให๎คิดในประเด็นที่ส าคัญ  แล๎วให๎ผู๎เรียนชํวยกันสรุปความรู๎ 
  4.  ประเมินผลการเรียนรู๎  โดยสังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียนระหวํางท าการสาธิต  
ซักถามผู๎เรียน  หรือมอบหมายงานให๎ท า  ปฏิบัติจริง  ซึ่งผู๎สอนควรระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ขณะท าการสาธิตจึงควรซ๎อมการสาธิตมากํอนและหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) ได๎ให๎ความหมายของวิธีการสอนแบบสาธิตไว๎วํา  วิธีการ
สอนแบบสาธิต  เป็น  วิธีการสอนที่ผู๎สอนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (อาจเป็นวิทยากรที่ผู๎สอนเชิญมา)  
แสดงหรือกระท าให๎ดูเป็นตัวอยํางพร๎อมๆกับการอธิบาย  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ประสบการณ์ตรงในเชิง
รูปธรรม  ผู๎เรียนจะเกิดการเรียนรู๎จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้นๆ  เกิดความเข๎าใจ
ชัดแจ๎ง และสามารถปฏิบัติตามได๎  วิธีการสอนแบบสาธิตจึงเป็นการสอนที่ยึดผู๎สอนเป็นศูนย์กลาง  
เพราะผู๎สอนเป็นผู๎วางแผน  ด าเนินการ  และลงมือปฏิบัติ  วิธีสอนแบบนี้จึงเหมาะส าหรับจุดประสงค์
การสอนทีต่๎องการให๎ผู๎เรียนเห็นขั้นตอนปฏิบัติ 
 
  ขั้นตอนการสอน 
  1.  ขั้นเตรียมการสอน 
   1.1  ก าหนดจุดประสงค์ในการสาธิตให๎ชัดเจน 
   1.2  จัดล าดับเนื้อหาตามขั้นตอนให๎เหมาะสม 
   1.3  เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน  สิ่งที่จะให๎นักเรียนปฏิบัติ   

      ตลอดจนค าถามที่จะใช๎ให๎รอบคอบ 
   1.4  เตรียมสื่อการเรียนการสอนและเอกสารประกอบให๎พร๎อม 
   1.5  ก าหนดเวลาในการสาธิตให๎เหมาะสม 
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   1.6  ก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน 
   1.7  เตรียมสถาพห๎องเรียนให๎เหมาะสมเพ่ือให๎นักเรียนมองเห็นการสาธิตอยํางทั่วถึง 
   1.8  ทดลองสาธิตเพ่ือให๎แนํใจวําไมํเกิดการติดขัด 
  2.  ขั้นการสาธิต 
   2.1  บอกจุดประสงค์การสาธิตให๎นักเรียนทราบ 
   2.2  บอกกิจกรรมที่นักเรียนจะต๎องปฏิบัติ 
   2.3  ด าเนินการสาธิตตามล าดับขั้นตอนที่เตรียมไว๎  ประกอบกับการ 

      อธิบายอยํางชัดเจน 
  3.  ขั้นสรุปประเมินผล 
   3.1  ผู๎สอนเป็นผู๎สรุปความส าคัญ  ขั้นตอนของสิ่งที่สาธิตด๎วยตนเอง 
   3.2  ให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎สรุป  เพ่ือประเมินวําผู๎เรียนมี่ความเข๎าใจในบทเรียน 

      นั้นๆมากน๎อยเพียงใด 
   3.3  ผู๎สอนอาจใช๎วิธีการตํางๆ  เพ่ือประเมินวําผู๎เรียนเข๎าใจเนื้อเรื่อง   

      ขั้นตอนการสาธิตมากน๎อยเพียงใด  เชํน  ให๎ตอบค าถาม  ให๎เขียน  
      รายงาน  เป็นต๎น 

   3.4  ผู๎สอนควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
      ภายหลังการสาธิต 

  ข๎อดีของวิธีการสอนแบบสาธิต 
  วิธีการสอนแบบสาธิตท าให๎ประหยัดเวลาการลองผิดลองถูกของนักเรียน  นักเรียน
สามารถเข๎าใจวิธีปฏิบัติได๎ดี  เพราะเป็นประสบการณ์ตรง  เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนรํวมกิจกรรม  ฝึกให๎
ผู๎เรียนรู๎จักสังเกต  หาเหตุผล  และสรุปผลได๎ 
  ข๎อจ ากัดของวิธีการสอนแบบสาธิต 
  ผู๎สอนควรศึกษาภูมิหลังของผู๎เรียน  เมื่อมีความจ าเป็นควรให๎ความรู๎พื้นฐานแกํ
ผู๎เรียนกํอนด าเนินการสาธิต  หากการสาธิตใช๎กับผู๎เรียนกลุํมใหญํต๎องแนํใจวําผู๎เรียนสามารถเห็นการ
สาธิตอยํางทั่วถึง  แบํง  จัดสรรเวลาในการบรรยายและเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนซักถามข๎อสงสัย  ไมํควร
เกิดข๎อผิดพลาดในการสาธิตผู๎สอนจึงต๎องเตรียมและฝึกการสาธิตให๎พร๎อม 
 
3.  นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 3.1  ลักษณะนักเรียนระดับประถมศึกษา 
        วัลนิกา ฉลากบาง (2535)  กลําวถึงธรรมชาติของเด็กวัยประถมศึกษาพอสรุปได๎ดังนี้ 
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 1.)  เด็กมีความอยากรู๎อยากเห็นเป็นนักส ารวจโดยธรรมชาติชํางซักชํางถามต๎องการค๎นพบสิ่ง
ตํางๆด๎วยตนเอง  
 2.)  เด็กมีความสนใจระยะสั้นไมํชอบอยูํนิ่ง ชอบกิจกรรมหลายหลายอยําง  
 3.)  เด็กเรียนรู๎จากการกระท าวัยเด็กเป็นวัยของความกระฉับกระเฉงมีพลังสูงเด็กจึงชอบ
ส ารวจสิ่งตํางๆรอบตัวและท าให๎เกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง  
 4.)  เด็กชอบท างานเป็นกลุํมดังนั้นเพื่อนจึงมีอิทธิพลตํอเด็กอยํางมาก  
 5.)  เด็กชอบการแขํงขันจะกระตุ๎นความสนใจในกิจกรรมของเด็กอยํางมากท้ังนี้เพราะเด็ก
ต๎องการการยอมรับ  
 6.)  เด็กชอบแสดงตนความพยายามของเด็กเพ่ือให๎เป็นที่หนึ่ง เป็นที่ยกยํองชมเชยท าให๎เด็ก
กล๎าที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมที่ต๎องแสดงตนหรือแสดงความสามารถ  
 7.)  เด็กชอบเลํนการเลํนที่เป็นกิจกรรมตามธรรมชาติของเด็กท่ีท าให๎เด็กมีความสนุกสนาน
และเกิดการเรียนรู๎ทักษะการใช๎รํางกาย อารมณ์และสังคม  
 8.)  เด็กชอบสะสมควรสํงเสริมให๎เด็กสะสมสิ่งที่เป็นประโยชน์รู๎จักแยกแยะประเภทสิ่งพิมพ์
สะสมชํวยให๎เด็กมีพัฒนาการทางด๎านความรู๎และความคิด  
 9.)  เด็กต๎องการมีสํวนรํวมวางแผนและท ากิจกรรมรํวมกับผู๎ใหญํควรเปิดโอกาสให๎เด็กได๎
แสดงความคิดเห็นหรือรํวมท ากิจกรรมตํางๆตามทักษะของเด็ก  
 10.)  เด็กแตํละคนสลับของการพัฒนาความคิดเป็นของตนเองดังนั้นเด็กแตํละคนจึงแตกตํางกัน  
 11.)  เด็กสนใจการอํานการพูดและมีจินตนาการกว๎างขวางการอํานมีอิทธิพลอยํางมากตํอ
บุคลิกภาพจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ของเด็ก  การพูดจะชํวยให๎เด็กสามารถปรับตัวเข๎ากับ
คนอ่ืนได๎ดีเข๎าใจความคิดความรู๎สึกของคนอ่ืน   
 12.)  เด็กต๎องการความส าเร็จและฐานะในสังคมความต๎องการนี้ผลักดันให๎เด็กท ากิจกรรม
หลายอยํางผู๎ใหญํจะต๎องพยายามตอบสนองความต๎องการด๎านจิตใจของเด็กก็จะท าให๎เด็กมีความสุข
และมีความพยายามที่จะท าดีด๎วยท างานยากให๎ส าเร็จมากขึ้น 
พัฒนาการหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งในด๎านปริมาณและคุณภาพที่ด าเนินตามล าดับอยําง
ตํอเนื่องและมีแบบแผน 
 
 3.2  พัฒนาการด๎านตํางๆ 
 วัยเด็กเป็นวัยที่ก าลังเติบโตและสั่งสมประสบการณ์  อิสระทางความคิดจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให๎
เด็กเกิดจินตนาการ  และความคิดสร๎างสรรค์  หากเด็กได๎รับผลกระทบที่ท าให๎พัฒนาการทางด๎าน
ตํางๆชะงักจะเป็นผลเสียตํอเด็กและติดตัวเด็กไปจนเป็นผู๎ใหญํ  ศิลปะจึงเป็นกิจกรรมที่ชํวยพัฒนาการ
ทางด๎านตํางๆได๎ดี  ศิลปะท่ีสํงเสริมการแสดงออก  รํางกาย  อารมณ์  ยํอมผลักดันให๎เกิดความฉับไว
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ตํอการรับรู๎  กล๎าแสดงออก  ความสัมพันธ์ระหวํางการมองเห็นและมือ  ความคิดสร๎างสรรค์  
จินตนาการ  การท างานรํวมกันเป็นกลุํม  เป็นต๎น  การเรียนรู๎ศิลปะตั้งแตํยังเด็กจึงเป็นการสํงเสริม
การพัฒนาทักษะ พัฒนาการทางด๎านตํางๆได๎ดีเพราะวัยเด็กเป็นวัยที่มีความสามรถในการพัฒนาสูง  
โดยเฉพาะศิลปะภาพพิมพ์ที่สํงเสริมให๎เด็กได๎คิดรูปแบบเทคนิคด๎วยตนเองเป็นการสํงเสริมความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค์  การคิดแบบวิทยาศาสตร์  และการท างานแบบเป็นขั้นเป็นตอน  ซึ่งสํงเสริมพัฒนา
ศักยภาพแกํเด็กได๎เป็นอยํางดี 
 ศิลปะพัฒนาความรู๎สึกนึกคิดทางศิลปะ 
 ศิลปะนอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะในหลายๆด๎านแล๎ว  พัฒนาการที่มีความส าคัญตํอการ
อยูํรํวมกันในสังคมและสามารถน าพาสังคมไปสูํความสงบสุขได๎นั่นคือ  การพัฒนาทางด๎านจิตใจ  
ความละเอียดลึกซ้ึง  เพราะศิลปะจะหลํอหลอมให๎ผู๎ปฏิบัติโน๎มน าชีวิตไปสูํความงดงาม  ความเป็น
ระเบียบ  ประณีต  เกิดเป็นสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับความงดงาม  เป็นเรื่องของการ
รับรู๎ในความงามหรือสุนทรียภาพในตัวบุคคล  แตํละบคุคลมีสมรรถภาพในการรับรู๎แตกตํางกัน  เมื่อ
เด็กท างานศิลปะ  เด็กจะสร๎างสมจินตนาการในการแสดงออก  ซึ่งการสร๎างสมนี้จะกลายเป็น
สมรรถภาพทางด๎านจินตนาการและรสนิยมไปพร๎อมกัน  จินตนาการและรสนิยมเป็นคุณคําทาง
นามธรรม  และจะเป็นผลดีตํอการท างานศิลปะและการด ารงชีวิตประจ าวัน  เพราะจินตนาการและ
รสนิยมไมํจ ากัดเพียงศิลปะเทํานั้นแตํจะน าไปสูํการเลือก  การจัดและการสร๎างสรรค์ในทางด๎านอ่ืนๆ
อีกด๎วย 
 ศิลปะพัฒนาพลังแสดงออก 
 การแสดงออก  คือ  ผลรวมของอารมณ์และจินตนาการ  การท างานศิลปะเป็นการใช๎
ความรู๎สึกหรืออารมณ์ท่ีมีตํอโลกภายนอก  และผสมผสานระหวํางอารมณ์ความรู๎สึกกับจินตนาการ  
และสร๎างสรรค์เกิดเป็นผลงานทางศิลปะ  เป็นการเน๎นพัฒนาความรู๎สึกนึกคิด  การจินตนาการและ
การแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์  การสร๎างสรรค์งานศิลปะหากไมํใช๎อารมณ์ความรู๎สึกก็ไมํตํางจาก
เครื่องจักร  จินตนาการตํางจากการเพ๎อฝันเพราะการเพ๎อฝันเป็นการคิดอยํางเลื่อนลอยแตํจินตนา
การณ์เป็นการคาดการณ์ไว๎ข๎างหน๎า  โดยมีพ้ืนฐานความคิดจากความจริง  การแสดงออกอยําง
สร๎างสรรค์ยํอมเกิดสิ่งใหมํที่ดีกวําเดิม  จากกระบวนการสร๎างสรรค์งานศิลปะของเด็ก  พฤตกิรรมใน
การสร๎างสรรค์จะเป็นผลสืบเนื่องไปสูํการเรียนวิชาอ่ืน 
 ศิลปะพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง 
 การปฏิบัติงานศิลปะซึ่งถือวําเป็นวิชาการหนึ่งที่เน๎นการท างานเพื่อให๎ได๎ผลงาน  เป็นการได๎
คิด  ได๎ปฏิบัติ  เมื่อได๎กระท าซ้ าๆท าให๎เกิดความมั่นใจภูมิใจในผลงาน  ซึ่งความม่ันใจนี้เป็นบุคลิกภาพ
อันดี  เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคมเพราะความม่ันใจสามารถท าให๎ประสบความส าเร็จ
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ในชีวิต  กิจกรรมศิลปะเด็กจึงเป็นกิจกรรมที่ท าให๎เด็กเกิดความม่ันใจจากการสร๎างผลงาน  แสวงหา
ความส าเร็จในการท างาน 
 ศิลปะพัฒนาให๎เด็กคิดเป็น  ท าเป็น  และแก๎ปัญหาเป็น 
 เด็กท่ีจะเติบโตขึ้น  และใช๎ชีวิต  ท างาน  ในสังคมเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  ควรได๎รับ
การปลูกฝังการคิดเป็น  ท าเป็นและแก๎ปัญหาเป็น  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ชํวยให๎เด็กประสบความส าเร็จ
และมีชีวิตที่ดีได๎  โดยเฉพาะการแก๎ปัญหา  กิจกรรมศิลปะเป็นตัวสํงเสริมการพัฒนาการแก๎ปัญหา  
เพราะเมื่อสร๎างสรรค์งานยํอมมีเป้าหมายอยูํในใจ  เด็กจะต๎องสร๎างผลงานเพ่ือให๎ออกมาได๎ตรงกับที่
ต๎องการโดยผํานการคิด  ลองผิดลองถูก  แก๎ปัญหาตลอดเวลาจนผลงานส าเร็จได๎อยํางที่ตั้งใจ  เด็กท่ี
คิดเป็น  ท าเป็นและแก๎ปัญหาเป็นจะเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวเด็กไปจนเติบโตและเป็นผู๎ใหญํที่มีคุณภาพ 
 ศิลปะพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม  และการอยํูรํวมกัน 
 มนุษย์อยูํรํวมกันเป็นกลุํม  เป็นสังคมซึ่งมีทั้งสังคมใหญํและสังคมเล็ก  ซึ่งในแตํละสังคมยํอม
มีกฏระเบียบ  แบบแผนหรือวัฒนาธรรมที่แตกตํางกัน  เพ่ือเป็นกติกาที่ใช๎ก าหนดพฤติกรรมการอยูํ
รํวมกันอยํางสงบสุข  สามัคคี  ศิลปะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสํงเสริมพฤติกรรมเหลํานี้ได๎จาก
การรํวมกันคิด  รํวมการสร๎างสรรค์  การชํวยเหลือกัน  เชํน  การเขียนภาพบนผนัง  การปั้น  เป็นต๎น  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค์รํวมกัน  ท าให๎การสร๎างงานศิลปะรํวมกันเป็นการ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดโดยมีศิลปะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุํม (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2526) 
 
 3.3  พัฒนาการในการแสดงออกทางศิลปะ 
 จากการค๎นคว๎าของ  โลเวนเฟลด์  และ  บริตเตน (Lowenfeld, 1987)  ได๎กลําวถึงลักษณะ
พัฒนาการของเด็กแตํละชํวงวัย  มุํงน าเสนอถึงปฏิสัมพันธ์ระหวํางเด็กกับศิลปะ  เพ่ือได๎ตระหนักถึง
ความรู๎สึกและความเฉียบไวตํอกระบวนการสร๎างสรรค์ของเด็ก  ได๎แบํงออกเป็นชํวงวัยตํางๆเริ่มจาก  
 1.)  ขั้นขีดเขี่ย (Scribbling  Stage)  2-4  ขวบ  เป็นการพัฒนาทางด๎านรํางกาย  เป็นวัย
เริ่มต๎นของการแสดงออกเฉพาะตัว  ไมํมํุงสนใจกับสิ่งที่วาดจนพัฒนาไปสูํการผูกโยงสัมพันธ์สิ่งที่เขียน
กับรูปแบบของสิ่งที่ค๎ุนเคย  โดยวาดไปทั่วๆกระดาษไมํเป็นระเบียบ  เริ่มมีการค านึงถึงสิ่งที่วาดไป
กํอน  
 2.)  ขั้นกํอนการเขียนภาพอยํางเป็นเรื่องเป็นราว (The  Preschematic Stage) 4-7  ขวบ  
เริ่มค๎นพบความสัมพันธ์ระหวํางการขีดเขี่ย  และสิ่งแวดล๎อมรอบๆตัว  เริ่มปรากฏเป็นรูปรํางที่เข๎าใจ
ได๎  เป็นการใช๎รูปเรขาคณิตอยํางงําย  สัดสํวนไมํถูกต๎องกระจายอยูํทั่วๆไปในกระดาษ   
 3.)  ขั้นการเขียนภาพอยํางมีความหมาย (The  Schemtic  Stage)  7-9  ขวบ  พัฒนาการ
ทางด๎านอารมณ์  การวาดแสดงออกถึงการคิด  สร๎างมโนทัศน์ในระบบความคิด  รูปวาดมักแสดงเส๎น
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ฐาน  ไมํมีการแสดงมิติ  มักวาดรูปคนซ้ าๆโดยรูปรํางมักประกอบไปด๎วยเรขาคณิต  ไมํค านึงถึงสัดสํวน
ของภาพ   
 4.)  ขั้นเกาะกลุํม  (Gang  Age)  ชํวงอายุ  9-12  ปี  พัฒนาการในการเข๎าสังคม  เป็นวัยที่เริ่ม
สร๎างความเหมือนจริง  ใสํใจในรายละเอียด  มีความพิถีพิถัน  เริ่มมีการใช๎มิติทับซ๎อนและพ้ืนที่แทน
การใช๎เส๎นฐาน   
 5.)  ขั้นการเขียนภาพเลียนแบบธรรมชาติ  (Pseudo-naturelistic  stage)  วัย  12-14 ปี  
ตระหนักถึงสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น  สนใจรายละเอียด  ความตื้นลึกในภาพ  
 6.)  ขั้นการตัดสินใจ (Adolescent  Art) 14-17  ปี  เป็นวยัแหํงการตัดสินใจ  หากไมํได๎รับ
การสอนศิลปะของเด็กวัยนี้จะใกล๎เคียงกับเด็กอายุ 12  หากได๎รับการสอนการใช๎อุปกรณ์จะช านาญ
ขึ้น   แสดงออกอยํางมีเป้าหมาย   เน๎นรายละเอียดเหมือนและเกินจริง   มีจินตนาการล๎อเลียน   
เสียดสี 
 จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง พบวํา ในผู๎เรียนระดับประถมศึกษา โดยธรรมชาติเป็นวัยที่มี
ความอยากรู๎อยากเห็น ชอบส ารวจ ชอบการเรียนรู๎อยํางสนุกสนาน ไมํอยูํนิ่ง มีความสนใจสิ่งแปลก
ใหม ํต๎องการค าชมเชย และต๎องการการยอมรับ โดยบทบาทของศิลปะในการเรียนการสอน เป็นวิชา
ที่ชํวยพัฒนาทางด๎านความคิด จิตใจให๎มีความละเอียดอํอน พัฒนาทางด๎านอารมณ์ สติปัญญาให๎คิด
อยํางมีเหตุผล พัฒนาทักษะทางด๎านรํางกาย จินตนาการ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ความมั่นใจใน
ตนเอง สุนทรียภาพ เป็นต๎น ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต๎องสอดคล๎องกับธรรมชาติ
ของผู๎เรียน พัฒนากิจกรรมที่ความนําสนใจ แปลกใหมํส าหรับผู๎เรียนระดับประถม และสามารถพัฒนา
ทักษะของผู๎เรียนในหลายๆ ด๎าน โดยการบูรณาการศาสตร์ตํางๆ เพ่ือการเรียนรู๎อยํางรอบด๎าน ให๎
ผู๎เรียนสามารถคิดเชื่อมโยงความรู๎ เพ่ือน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ครูผู๎สอนต๎อง
เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช๎วิธีการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย เพ่ือให๎ผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎ ได๎
สังเกต ได๎เห็นการปฎิบัติจริง จะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง ซึ่งนอกเหนือจากการจัด
กิจกรรมวาดภาพ ระบายสีแล๎วการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มี
ความแปลกใหมํส าหรับผู๎เรียน เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดพัฒนาการทางกระบวนการทาง
ความคิด การท างานเป็นขั้นเป็นตอน ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนรักความสะอาด มีระบบระเบียบในการจัดพื้นที่
การท างาน เพราะโดยพื้นฐานของการท างานศิลปะภาพพิมพ์จ าเป็นต๎องมีการเตรียมการ วางแผนการ
ท างานเป็นขั้นตอน จัดเตรียมพ้ืนที่การท างานอยํางมีระบบระเบียบ เพ่ืองํายตํอการปฏิบัติกิจกรรม จึง
เป็นการปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะดังกลําว และเป็นการฝึกให๎ผู๎เรียนมีระเบียบวินัยที่ดี ซึ่งจะเป็น
การพัฒนาชีวิตของผู๎เรียนได๎อยํางมีคุณภาพ 
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4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 พงศ์ศิริ  อํอนค า (2555) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง
ภาพพิมพ์แกะไม๎สีน้ าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ   
 1.)  พัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องภาพพิมพ์แกะไม๎สีน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5  ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   
 2.)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภาพพิมพ์แกะไม๎สีน้ าของนักเรียนกํอนและหลัง
การใช๎ชุดการสอน   
 3.)  เพ่ือศึกษาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนจากการเรียนด๎วยชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรียน  ภาพพิมพ์แกะไม๎สีน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยใช๎เกณฑ์ร๎อยละ  70   
 4.)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องภาพ
พิมพ์แกะไม๎สีน้ า  กลุํมตัวอยํางในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ๎าน
หนองมะสัง  อ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  
จ านวน  20  คน  โดยการเลือกแบบสุํม (Cluster  sampling) 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย   
 1.)  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องภาพพิมพ์แกะไม๎สีน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5   
 2.)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภาพพิมพ์แกะไม๎สีน้ า   
 3.)  แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานจากการเรียนด๎วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง
ภาพพิมพ์แกะไม๎สีน้ า   
 4.)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องภาพ
พิมพ์แกะไม๎สีน้ า 

 การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คําร๎อยละ (%)  คําเฉลี่ย  ( )̅  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
และ t-test ผลการจิจัยพบวํา 
 1.)  ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่องาพพิมพ์แกะไม๎สีน้ า  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เทํากับ  81.90/80.67  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ 
 2.)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการสอน  พบวําคะแนนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนด๎วยชุด
การสอนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 3.) ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนจากการเรียนด๎วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง
ภาพพิมพ์แกะไม๎สีน้ า  พบวํา  นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานเฉลี่ยร๎อยละ 79.38 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ที่
ร๎อยละ  70 
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 4.)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องภาพพิมพ์แกะไม๎สี

น้ า  พบวําโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด  (  ̅=4.82) 
 
  เพ่ิมศรี  ชูวิเชียร (2549)  ได๎ท าการศึกษาเรื่องพัฒนาการด๎านการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช๎
ศิลปะการวาดภาพตํอเติมจากภาพพิมพ์  โดย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือศึกษาพัฒนาการด๎าน
การเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช๎ศิลปะการวาดภาพตํอเติมจากภาพพิมพ์  กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียน
ชายและหญิงอายุระหวําง  4-5  ปี  ชั้นอนุบาลปีที่  1  โรงเรียนเบญจมบพิตร  ส านักงานเขตดุสิต  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2546   ได๎มาโดยการสุํมอยํางงําย (Simple  
Random  Sampling)  โดยการจับฉลากมา  1  ห๎องเรียนจากจ านวน  2  ห๎องเรียนแล๎วคัดเลือก
นักเรียนที่มีพัฒนาการ  การเขียนอยูํในระดับต่ าจ านวน  15  คน  เพ่ือท ากิจกรรม  ศิลปะการวาด
ภาพตํอเติมจากภาพพิมพ์  ใช๎เวลาในการทดลองจ านวน  8  สัปดาห์ๆละ  3  วันๆละ  50  นาที  รวม
ทั้งสิ้น  24   ครั้ง  เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือ  แผนการจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพตํอเติม
จากภาพพิมพ์และเกณฑ์การให๎คะแนนพัฒนาการด๎านการเขียน  มีคําความเชื่อมั่น  .98  วิเคราะห์
ข๎อมูลโดย  ใช๎คําเฉลี่ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า  One - way - Repeated - 
Measure  ANOVA  และ  t - test  แบบ  Dependent 
 ผลการวิจัยพบวํา  เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพตํอเติมมาจากภาพ
พิมพ์มีพัฒนาการด๎านการเขียนกํอนการจัดกิจกรรมและระหวํางการจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพตํอ
เติมจากภาพพิมพ์ในแตํละชํวงสัปดาห์สูงขึ้น  เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพตํอ
เติมจากภาพพิมพ์  มีพัฒนาการด๎านการเขียนกํอนการจัดกิจกรรม และระหวํางการจัดกิจกรรมศิลปะ
การวาดภาพตํอเติมจากภาพพิมพ์ในแตํละชํวงสัปดาห์แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
 ชนิดา ปัณณะสฤษฎ์ (2554)  ได๎ท าการศึกษาเรื่องการน าเสนอแนวทางการจัดห๎องเรียนศิลปะ
ในโรงเรียนประถมศึกษา  โดย งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ   
 1.  ศึกษาแนวทางการจัดห๎องเรียนศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ใน
ด๎านลักษณะทางกายภาพและด๎านสังคม   
 2.  ศึกษาความคิดเห็นของผู๎บริหาร  ครูผู๎สอนวิชาศิลปศึกษา  และผู๎เชี่ยวชาญในการจัด
ห๎องเรียนศิลปะในโรงเรียนปฐมศึกษา  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย  คือครูผู๎สอนวิชาศิลปศึกษา
ส าหรับตอบแบบสอบถาม  208  คน  ผู๎บริหาร  5  คน  ครูผู๎สอนวิชาศิลปศึกษาส าหรับกรสัมภาษณ์  
15  คนและผู๎เชี่ยวชาญ  และแบบสังเกต  ซึ่งวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่  คําเฉลี่ย  และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ผลการวิจัยพบวําครูผู๎สอนมีความคิดเห็นตามความต๎องการสูงสุด  ในการจัดห๎องเรียนศิลปะ  
ทางด๎านกายภาพ  ซึ่งประกอบด๎วย  ประเด็นลักษณะและขนาดของห๎องเรียนคือ  แสงสวํางใน

ห๎องเรียนมีเพียงพอ (  ̅=4.54)  ประเด็นการจัดสภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียนคือ  ภายในห๎องมีวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับวิชาศิลปศึกษา  (  ̅=4.46)  ประเด็นสื่อการสอนคือ  มีสื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา  

(  ̅=4.47)  ประเด็นการใช๎และการดูแลห๎องเรียนคือ  จัดห๎องเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของ

ผู๎เรียน  ( =̅4.66)  และทางด๎านสังคม  ซึ่งประกอบด๎วย  ประเด็นกิจกรรมการเรียนการสอน

ศิลปศึกษาคือ  ครูให๎นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการวาดภาพระบายสี  (  ̅=4.59)  ประเด็นรูปแบบ

วิธีการสอนคือ  ครูสอนโดยการแสดงให๎ดูเป็นขั้นตอน/แบบสาธิต  (  ̅=4.40)  ประเด็นปฏสัมพันธ์
ระหวํางนักเรียนกับนักเรียนคือ  ยอมให๎นักเรียนเคลื่อนไหวหรือมีปฏิสัมพันธ์เกิดข้ึนเองได๎ตาม

ธรรมชาติ  (  ̅=4.59)  ประเด็นปฏิสัมพันธ์ระหวํางนักเรียนกับสิ่งแวดล๎อมคือ  นักเรียนใช๎  เก็บรักษา  

ดูแลและท าความสะอาดอุปกรณ์ในการเรียนของตนเองและสํวนรวม  (  ̅=4.60) 
 ผลจากการสังเกตการใช๎พื้นที่ในห๎องเรียนศิลปะของครูผู๎สอนพบวํา  ครูมีอัตราการใช๎พ้ืนที่
หน๎าห๎องเรียนมากท่ีสุด  โดยคิดเป็นร๎อยละ  54.73  รองลงมาได๎แกํ  ต าแหนํงกลางห๎องเรียน  คิด
เป็นร๎อยละ  30.53  สํวนพื้นที่ท่ีครูใช๎น๎อยที่สุดคือหลังห๎องเรียนคิดเป็นร๎อยละ  14.74 
 แนวทางการจัดห๎องเรียนศิลปะในโรงเรียนประถมนั้น  ห๎องเรียน  ควรเป็นห๎องท่ีโลํงโปรํง  มี
การระบายอากาศได๎ดี  แสงสวํางเพียงพอ  มีการจัดพื้นที่ใช๎สอยให๎มีมุมส าหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์และมี
พ้ืนที่ปฏิบัติงานแยกสํวนไว๎ชัดเจน  พร๎องมีโต๏ะนักเรียนส าหรับปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุํมท่ีสามารถ
เคลื่อนย๎ายหรือปรับเปลี่ยนได๎เหมาะสมตามแตํละกิจกรรม  ทั้งนี้ควรมีอํางล๎างมือให๎ห๎อนเรียนศิลปะ
เพ่ือสะดวกตํอการปฏิบัติกิจกรรมและการช าระล๎าง 
 
 สมาพร คล๎ายวิเชียร (2545)  ได๎ท าการศึกษาเรื่องผลของการสอนวิชาภาพพิมพ์พ้ืนฐานโดย
ใช๎โมเดลซิปปาที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  
โดย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการสอนวิชาภาพพิมพ์
พ้ืนฐานโดยใช๎โมเดลซิปปาที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏ
บุรีรัมย์ ซึ่งโมเดลซิปปานั้นเป็นรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางประกอบด๎วย  
 1) C การสร๎างความรู๎ตามแนวคิดของ Constructivism(Construct)  
 2) I การปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืนหรือสิ่งแวดล๎อมรอบตัว (Interaction) 
 3) P การให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎ท ากิจกรรมในลักษณะตําง ๆ (Physical Participation) 
 4) P การเรียนรู๎กระบวนการตําง ๆ  ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต (ProcessLearning)  
 5) A การน าความรู๎ที่ได๎เรียนรู๎ไปประยุกต์ใช๎ (Application)  
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 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ปีการศึกษา 
2545 จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วย  
 1) แผนการสอนเรื่องการพิมพ์ผิวนูน  
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 3) แบบสังเกตกระบวนการเรียนรู๎และการปฏิบัติงาน  
 4) แบบบันทึกกระบวนการเรียนรู๎และการปฏิบัติงาน  
 5) แบบประเมินผลงานปฏิบัติ  
 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ คําที (T-test)คําร๎อยละ คํามัชฌิมเลขคณิต ((-,X)) และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวํา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาพพิมพ์
พ้ืนฐานสูงขึ้นหลังจากที่เรียนโดยใช๎รูปแบบการสอนโมเดลซิปปาอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนั้นแล๎ว ยังพบวําการเรียนการสอนโดยใช๎โมเดลซิปปาท าให๎นักศึกษามีทักษะการคิด ทักษะ
การเรียนรู๎จากกระบวนการท างานและปฏิบัติงาน การยอมรับและเห็นคุณคําในตนเอง สามารถ
ตัดสินใจได๎ดีขึ้น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  
 ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี (2552) ได๎ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาการใช๎วัสดุธรรมชาติในการจัด
กิจกรรม ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการ
ใช๎ วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร กลุํมตัวอยําง
ประชากร ประกอบด๎วยครูผู๎สอนชั้นอนุบาลในโรงเรียนที่มีการเปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลใน
กรุงเทพมหานคร ที่อยูํในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารวม 210 คนจาก 210 โรงเรียน จากการสุํมอยํางงําย และครูผู๎สอนที่มีการใช๎วัสดุ
ธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็ก ปฐมวัยจ านวน 12 คน จากการสุํมแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วยแบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหาคํา
ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา พบวํา  
 1. ครูผู๎สอนชั้นอนุบาลจากการเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม มีระดับการใช๎ระดับมากใน วัสดุ

ธรรมชาติ ประเภท หิน ดิน ทราย (  ̅=3.24) และวัสดุธรรมชาติจากพืช (  ̅=3.17) สํวนวัสดุธรรมชาติ 

จากสัตว์มีระดับการใช๎น๎อยที่สุด (  ̅=2.27) และในสํวนของกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติที่

ครูผู๎สอนชั้น อนุบาลมีระดับการใช๎มากที่สุด ได๎แกํ ภาพพิมพ์ (  ̅=4.24) รองลงมา คือ ภาพปะติด (  ̅

=4.20) สํวน ประติมากรรมเป็นกิจกรรมที่มีระดับการใช๎น๎อยที่สุด (  ̅=2.97) 
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 2. ครูผู๎สอนที่มีการใช๎วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมศิลปะ จากการสัมภาษณ์ มีการใช๎วัสดุ 
ธรรมชาติจากพืชประเภทใบไม๎ในกิจกรรมมากท่ีสุด (12โรงเรียน) รองลงมาคือกิ่งไม๎และดอกไม๎ 
(11โรงเรียน) และวัสดุธรรมชาติจากสัตว์มีการใช๎เปลือกหอยมากที่สุด (10โรงเรียน) รองลงมาคือ
เปลือกไขํ (9โรงเรียน) สํวนวัสดุธรรมชาติชนิดอื่นๆ มีการใช๎ดินและทรายมากที่สุด (9โรงเรียน) และใน
สํวนของ กิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติที่ครูผู๎ให๎สัมภาษณ์มีการใช๎มากท่ีสุด ได๎แก ํภาพพิมพ์จาก
ใบไม ๎(7โรงเรียน) ระบายสีสกัดจากดอกไม๎และใบไม๎ (7โรงเรียน) ภาพปะติดจากเมล็ดพืช (7โรงเรียน) 
และ ปั้นดินเหนียว (7โรงเรียน) 
 3. ครูผู๎สอนชั้นอนุบาลได๎ให๎ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมวํา การใช๎วัสดุธรรมชาติใน
การ จัดกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และยังมีความสนใจที่จะเข๎ารับการ
อบรมเกี่ยวกับ การน าวัสดุธรรมชาติมาใช๎ในกิจกรรมศิลปะเพ่ือน าไปพัฒนาให๎เกิดองค์ความรู๎ตํอไป 
 
 นราพงศ์ แก๎วทําไม๎ (2551) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช๎วัสดุธรรมชาติในการสร๎าง
งาน ศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย 
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ ศึกษาการใช๎วัสดุธรรมชาติในการสร๎างงานศิลปะ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุํมตัวอยํางประชากร
ประกอบด๎วย นักเรียนประถม ศึกษาปีที่ 3 จ านวน 400 คน ครูศิลปศึกษาจ านวน 50 คน ผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านการสอนศิลปศึกษา จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วยแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหา คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา  
 1.)  การใช๎วัสดุธรรมชาติในการสร๎างงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตาม
ความคิด เห็นของ นักเรียน  

 - ด๎านการออกแบบ นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด๎วย (  ̅=3.81)  

 - ด๎านการวางแผนการท างาน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด๎วย (  ̅=3.84) 

 - ด๎านการเลือกใช๎วัสดุธรรมชาติ นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด๎วย (  ̅=3.92) 

 - ด๎านการปฏิบัติงานตามขั้นตอน นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด๎วย (  ̅=4.18) 
 2.)  การใช๎วัสดุธรรมชาติในการสร๎างงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตาม
ความคิด เห็นของ ครูศิลปศึกษา 

 - ด๎านการออกแบบ ครูศิลปศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นด๎วย (  ̅=3.85)  

 - ด๎านการวางแผนการท างาน ครศูิลปศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นด๎วย (  ̅=3.30) 

 - ด๎านการเลือกใช๎วัสดุธรรมชาติ ครูศิลปศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นด๎วย (  ̅=4.00) 
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 - ด๎านการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ครูศิลปศึกษามีความคิดเห็นในระดับเห็นด๎วย (  ̅=3.76) 
 3.)  ครูศิลปศึกษาได๎ให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร๎างงานศิลปะโดยใช๎วัสดุธรรมชาติของ
นักเรียน ดังนี้ 
 3.1 การใช๎วัสดุธรรมชาติในการสร๎างงานของนักเรียนมีความส าคัญมาก มีประโยชน์ตํอการ
เรียนรู๎ ของผู๎เรียนทั้งในด๎านความคิดสร๎างสรรค์ จินตนาการ กระบวนการสร๎างงาน ลักษณะนิสัยและ
ท าให๎ผู๎เรียน รู๎ประโยชน์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 3.2 ผู๎เรียนควรมีจิตส านึกท่ีดี โดยควรได๎รับการปลูกฝังให๎รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
ผู๎เรียนควรได๎เห็นตัวอยํางที่หลากหลายเพื่อเป็นการสร๎างแรงจูงใจในการสร๎างงานศิลปะ 
 3.3 ผู๎เรียนควรเรียนรู๎วิธีการใช๎วัสดุธรรมชาติอยํางรู๎คุณคํา 
 3.4 ผู๎เรียนควรได๎รับการสํงเสริมการสร๎างและการใช๎แหลํงการเรียนรู๎ทางธรรมชาติให๎มากข้ึน 
 4.)  ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญด๎านการสอนศิลปศึกษาที่เกี่ยวกับการใช๎วัสดุธรรมชาติใน
การ สร๎างงานศิลปะของนักเรียน 
 4.1 ด๎านการออกแบบ ผู๎เรียนควรเรียนรู๎องค์ประกอบศิลป์พ้ืนฐาน ฝึกให๎ผู๎เรียนรู๎จักการ
สังเกต และให๎ออกแบบกํอนสร๎างงาน เน๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จักการแก๎ปัญหาจากประสบการณ์จริง 
 4.2 การวางแผนการท างาน ในการวางแผนการสอน ควรเน๎นให๎ผู๎เรียนเห็นความส าคัญของ 
การวางแผนกํอนการท างานอยํางสม่ าเสมอ โดยครูท าหน๎าที่เป็นผู๎คอยให๎ค าแนะน า 
 4.3 ด๎านการเลือกใช๎วัสดุธรรมชาติ ผู๎เรียนควรเห็นความส าคัญของประโยชน์และคุณคําของ
วัสดุ ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยครูผู๎สอนควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ส ารวจและทดลองใช๎วัสดุ
ธรรมชาติที่ หลากหลายเพื่อให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําและสร๎างงานได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
 4.4 ด๎านการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ผู๎เรียนควรปฏิบัติงานตามข้ันตอน จะท าให๎ผู๎เรียนท างาน
ได ๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีครูเป็นผู๎แนะน า ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต๎องสอดคล๎องเหมาะสมกับวัย
และการ รับรู๎ของผู๎เรียน 
 
 พรเพ็ญ บัวทอง (2555) ได๎ท าการศึกษาเรื่องผลของการจัดกิจกรรมศิลปสร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุ
ธรรม ชาติท๎องถิ่นที่มีตํอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยงานวิจัยมีจุดมุํงหมายเพ่ือศึกษาและ
เปรียบ เทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยกํอนและหลังการท ากิจกรรมศิลปสร๎างสรรค์ด๎วย
วัสดุธรรมชาติ ท๎องถิ่น และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตํละ
สัปดาห์ที่ได๎รับการจัด กิจกรรมศิลปศร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุธรรมชาติท๎องถิ่น โดยมีกลุํมตัวอยํางเป็นเด็ก
ปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ ระหวําง 5-6 ปี ผลการวิจัยพบวํา  
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 1. เด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายด๎านประกอบด๎วย
การ ชํวยเหลือ การแบํงปัน และความรํวมมือสูงกวํากํอนการจัดกิจกรรมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.1   
 2. จากการวัดพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมศิลปสร๎างสรรค์ด๎วย
วัสดุ ธรรมชาติท๎องถิ่นทุกสัปดาห์รวม 8 สัปดาห์ พบวําเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและ
รายด๎าน สูงขึ้นตามล าดับ 
 
 ปัญญาพร บุญเศษ และคณะ (2557) ได๎ท าการศึกษาเรื่องหมึกพริ้นท์จากสีผสมอาหาร โดย
งาน วิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและผลิตหมึกพิมพ์จากสีผสมอาหารที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพ
เทําเทียม กับหมึกพิมพ์ตามท๎องตลาด พบวําหมึกพริ้นท์จากสีผสมอาหารมีประสิทธิภาพใกล๎เคียงกับ
หมึกพิมพ์ที่มี ขายตามท๎องตลาด โดยมีขั้นตอนคือ ศึกษาอัตราสํวนที่เหมาะสม ในการผลิตหมึกพริ้นท์
จากสีผสมอาหาร โดยใช๎ 4 อัตราสํวนระหวําง สีผสมอาหารสีแดงและสีเหลือง : เอทานอล : น้ ากลั่น : 
กลีเซอรอล ในอัตราสํวน 6:15:8:8,12:40:20:10, 15:34:32:10 และ 18:43:40:12 พบวําอัตราสํวนที่
เหมาะสมคือ 12:40:20:10 เนื่องจาก เมื่อน าหมึกสี จากสีผสมอาหารมาพริ้นท์ตามอัตราสํวนดังกลําว
มาใช๎ ปรากฏวํา สีมีความชัดเจนเทียบเทําหมึกจากท๎องตลาด 
 
 4.2  งานวิจัยตํางประเทศ 
 Hughes (2000) การศึกษาถึงวิธีการแก๎ปัญหาของขั้นตอนการท างานศิลปะภาพพิมพ์ เพ่ือท า
ให๎ระบบการสอนมี ประสิทธิภาพ กระบวนการสอนทีส่ร๎างขึ้นเพ่ือท าให๎เกิดประโยชน์ในการเรียน
ศิลปะภาพพิมพ์ เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาความคิดท่ีจะน าไปสูํเป้าหมาย วิธีการ ความเชี่ยวชาญและ
ทักษะ ซึ่งสิ่งเหลํานี้สามารถปรับให๎เข๎ากับงานศิลปะ และผสมผสานกับวิธีการท าภาพพิมพ์ 
 เป็นการแสดงถึงวิธีการมองภาพแบบ positive และnegative และความตํอเนื่องของพ้ืนผิว 
และสิ่งที่ต๎องการจะสื่อออกผํานผลงานศิลปะ และท าให๎เกิดแรงผลักดันในการเรียนวาดภาพ, การจัด
องค์ประกอบ, และทักษะในการท าสื่อ โดยใช๎วิธีการพิมพ์และการผลิตแมํพิมพ์ รปูแบบ รูปทรงศิลปะ
และการเรียนรู๎วิธีการของภาพพิมพ์โดยเฉพาะอยํางยิ่งขั้นตอนที่พัฒนาส าหรับการสอนศิลปะ 
 การเรียนนี้จะเปรียบเทียบวิธีการสอนกับวิธีดั้งเดิมที่มีความตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทีจ่ะ
น าไปสูํการพัฒนาคือ  
 1.) มีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดองค์ประกอบและมีการพัฒนาทักษะทางศิลปะ  
 2.) มีการประยุกต์ และการวาดภาพ การจัดองค์ประกอบ และทักษะการท าสื่อ การ
ผสมผสานงานศิลปะ และการผลิตสื่อผสม 
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 การศึกษานี้การทดสอบกํอนและหลัง โดยการสร๎างการทดลองและกลุํมเปรียบเทียบ กลุํม
การทดลองได๎เรียนรู๎การจัดองค์ประกอบ และทักษะการผลิตศิลปะท่ีเป็นประโยชน์ตํอขั้นตอนการ
ผลิตภาพพิมพ์ การจัดล าดับความสามารถของภาพวาดจากธรรมชาติ ความกลมกลืนของผลิตภัณฑ์ 
ความสมดุล จังหวะในการจัดองค์ประกอบ สํวนกลุํมเปรียบเทียบ ใช๎การจัดล าดับความสามารถและ
การประยุกต์เทคนิค การวาดภาพ ทักษะการจัดองค์ประกอบ การใช๎สื่อผสม  ผลิตภัณฑ์ cross-arts 
การเปรียบเทียบสถิติของคะแนนนั้นมีความแตกตํางนักเรียน 40 คน โดยแบํงนักเรียนกลุํมละ 20 คน
ท าการทดลอง ซ่ึงแตํละกลํุมมีจ านวนเทํากัน เพ่ือท าการเปรียบเทียบ ซึ่งทั้งสองกลุํมนี้มีอายุ 
ประสบการณ์ทางด๎านศิลปะ มีระดับความสามารถทางวิชาการเทํากัน  และผลสถิติการเปรียบเทียบ
แสดงให๎เห็นวําไมํมีความแตกตํางกันในเรื่องของลักษณะนิสัย 
 ในการทดสอบมี 3 ชุด  โดยผลิตภัณฑ์ศิลปะได๎ถูกรวบรวมโดยใช๎เครื่องมือวัดและการ
ประเมินผลจากพัฒนาการของทักษะ ชุดที่ 1 และ 2 จะประกอบด๎วยบททดสอบกํอนและหลัง ซึ่งท า
การทดสอบด๎วยนักธรรมชาติ ด๎วยวิธีการวาดภาพ และการจัดองค์ประกอบแบบนามธรรม ชุดที่ 3 จะ
ประกอบด๎วยCross-arts,สื่อผสม และแบบทดสอบกํอน ของผลิตภัณฑ์   ภายในขอบเขตของ
กฎเกณฑ์ในการเรียนจะจบลงด๎วยวิธีการรวมกันและวิธีการสอนให๎เกิดประโยชน์ในขั้นตอนของการท า
ภาพพิมพ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือวําคือทิศทางของวิธีดั้งเดิม และข้ันตอนการท าที่ตํอเนื่อง(linear-
sequential) สูํวิธีการเรียนรู๎ที่สะดวกข้ึนในการวาดภาพและทักษะการจัดองค์ประกอบ แตํก็ไมํปรับ
ให๎เข๎ากับการวาดภาพ การจัดองค์ประกอบ และทักษะการท าสื่อ 
 
 Barr (2006)ได๎ท าการศึกษาเรื่องการเรียนการสอนศิลปะโดยครูผู๎สอนและ ผู๎เชี่ยวชาญ ดา๎น
ศิลปะในโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนศิลปะโดยเป็นการศึกษาถึงปัจจุบันโรงเรียนทั่วไปได๎ ละเลยผู๎เรียน 
ในการเรียนการสอนศิลปะ โดยไมํได๎ให๎ความส าคัญและลดบทบาทการเรียนศิลปะใน หลักสูตรและได๎ 
เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยผู๎เชี่ยวชาญในด๎านศิลปะพ้ืนฐาน ซึ่งต๎องออกแบบการ
เรียน การสอนที่ควบคูํไปกับด๎านวิชาการ แผนการสอนต๎องสํงเสริมการท างานรํวมกัน และการใช๎วัสดุ  
 การเรียนการสอนรํวมกับการเรียนปฏิบัติ มีกลุํมเป้าหมายในผู๎เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โดยท าการสังเกตการสอนในห๎องเรียนและคุณภาพการเรียนการสอนรํวมกับผู๎เชี่ยวชาญด๎านพื้นฐาน
ศิลปะ สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือท าความเข๎าใจในอุปสรรคตํอการเรียนการสอนในห๎องเรียน 
 
 Ghalamzan (2003) ได๎การศึกษาความรู๎ความเข๎าใจในขั้นตอนการท าภาพพิมพ์ที่ สอดคล๎อง
กับกระบวนการ รับรู๎ทางความคิดและอารมณ์ ทักษะและประสบการณ์ ในการออกแบบ ทาง
ทัศนศิลป์ ความเข๎าใจและประสบการณ์ของผู๎สอนในการสร๎างสรรค์งานศิลปะและวิธีการของ ศิลปะ
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ขั้นพ้ืนฐาน โดยใช๎ประสบการณ์ท่ีได๎จากการสอน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ 
สามารถประยุกต์ใช๎ในการตรวจสอบวิธีการสอน  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ
ใน 5 ภาคการศึกษา ที่ผํานการวิเคราะห์โดยผู๎วิจัย ในแตํละภาคการศึกษาจะหาความแตกตํางของ
แมํพิมพ์ใน เทคนิคภาพพิมพ์และการออกแบบภาพ  
 ภาคการศึกษาที่ 1 การใช๎ภาพพิมพ์หินในการสร๎างภาพ 
 ภาคการศึกษาที่ 2 การใช๎เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก 
 ภาคการศึกษาที่ 3 การใช๎เทคนิคโมโนไทป์ 
 ภาคการศึกษาที่ 4,5 การใช๎เทคนิคภาพพิมพ์หินและประยุกต์ใช๎ดิจิตอลและคอมพิวเตอร์        รํวมในการสร๎างมโนภาพในภาพพิมพ์หิน 
 
 จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํามีวิจัยที่เก่ียวข๎องในประเทศไทย ได๎แกํ การพัฒนาชุดการ
สอน แบบศูนย์การเรียนเรื่องภาพพิมพ์แกะไม๎สีน้ าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การศึกษา
เรื่องพัฒนา การด๎านการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช๎การวาดภาพตํอเติมจากภาพพิมพ์ การศึกษาเรื่อง
การน าเสนอแนว ทางการจัดห๎องเรียนศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาเรื่องผลของการสอน 
วิชาภาพพิมพ์พ้ืนฐาน โดยใช๎โมเดลซิปปาที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับปริญญาตรี 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ การศึกษาการใช๎วัสดุธรรมชาติในการสร๎างงานศิลปะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาเรื่องผลของการจัด
กิจกรรมศิลป สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุ ธรรมชาติท๎องถิ่นที่มีตํอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย และ
วิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ ภาพพิมพ์ในตําง ประเทศ ได๎แก ํการศึกษาถึงวิธีการแก๎ปัญหาของขั้นตอนการ
ท างานศิลปะภาพพิมพ์เพ่ือ ท าให๎ระบบ การสอนม ีประสิทธิภาพ และการศึกษาความรู๎ความเข๎าใจใน
ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์ที่ สอดคล๎องกับ กระบวนการ รับรู๎ทางความคิดและอารมณ์ ทักษะและ
ประสบการณ์ ในการออกแบบทาง ทัศนศิลป์ และการศึกษาเรื่องการละเลยผู๎เรียนในการเรียนการ
สอนศิลปะโดยผู๎สอนทั่วไปและผู๎สอนที่เป็นศิลปิน ซึ่งจากวิจัยที่ท าการศึกษาค๎นคว๎าพบปัญหาการจัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษาจากการวิจัย ของ ชนิดา ปัณณะสฤษฎ์  พบวําการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาในประเทศไทยสํวนมากเป็นกิจกรรมวาดภาพ  ระบายสี  เพราะ
เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได๎งําย และไมํยุํงยาก มีสํวนน๎อยที่จะให๎นักเรียนท า
กิจกรรมพิมพ์ภาพเนื่องจาก  กิจกรรมการพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรมที่ต๎องใช๎วัสดุหลายรูปแบบ ซึ่งครูต๎อง
เป็นผู๎จัดเตรียมอุปกรณ์เป็นจ านวน มากอาจท าให๎ครูผู๎สอนบางทํานไมํสะดวกในการจัดเตรียมหรือ
จัดหาวัสดุเพื่อมาประกอบกิจกรรมการพิมพ์ภาพ  
 ผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษา พัฒนารูปแบบกิจกรรมภาพพิมพ์ที่สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ได๎
โดยงํายในท๎องถิ่น ส าหรับเป็นแนวทางให๎ ครูศิลปะในระดับประถมศึกษาได๎น าไปใช๎ในการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนได๎อยํางหลากหลาย เพ่ือเปิด โอกาสให๎นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาได๎มี
ประสบการณ์ในการท าภาพพิมพ์ครอบคลุมเทคนิคภาพพิมพ์ทั้ง 4 ประเภท ได๎แก ํภาพพิมพ์ผิวนูน 
ภาพพิมพ์รํองลึก ภาพพิมพ์พ้ืนราบและภาพพิมพ์ลายฉลุ ได๎รู๎จัก การสังเกตวัสดุในท๎องถิ่น รู๎จักการใช๎
ทรัพยากรที่มีในท๎องถิ่นอยํางรู๎คุณคํา และสามารถประยุกต์ใช๎ในการ ท างานศิลปะได๎   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุ
ในท๎องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักสังเกตเห็นคุณคําของวัสดุเหลือใช๎รอบตัว และ
แก๎ไข ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ในการเตรียมอุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนภาพพิมพ์ที่
มีราคาแพงให๎กับครูผู๎สอน โดยน าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 2. กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในงานวิจัย 
 3. พัฒนาเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 4. ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย 
 5. เก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง 
 6. การวิเคราะห์ข๎อมูลและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
 7. ทดสอบกิจกรรมภาพพิมพ์ที่พัฒนาขึ้น 
 8. สรุปผล และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
 ในการศึกษาดังกลําวจะมีรายละเอียดในแตํละขั้นตอนดังนี้ 
 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎นจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
        ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลที่เก่ียวข๎องจากหนังสือ วารสาร งานวิจัย 
บทความและอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องทั้งในและตํางประเทศ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์ ความหมายของภาพพิมพ์ ประเภทของภาพ
พิมพ์ ขั้นตอนการท างานภาพพิมพ์ วัสดุ-อุปกรณ์ในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ประโยชน์
ของ ศิลปะภาพพิมพ์ตํอผู๎เรียนระดับประถมศึกษา  กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมทั้งในและ
ตํางประเทศ 
 2.  ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเกี่ยวกับวัสดุ การใช๎วัสดุเหลือใช๎รอบตัว การใช๎วัสดุในท๎องถิ่น การใช๎
วัสดุธรรมชาติ ในการสร๎างงานศิลปะ การเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตส านึกตํอสิ่งแวดล๎อม การปลูกฝัง
จิตส านึกตํอการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  
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 3.  ศึกษารูปแบบการสอนแบบตํางๆทั้งรูปแบบการสอนศิลปะปฏิบัติ การเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง การบูรณาการ รูปแบบการสอนแบบสาธิต การสอนศิลปะระดับประถม 
พฤติกรรมทั่วไปของผู๎เรียนระดับประถม 
 4.  ศึกษาปัญหาที่เกิดกับการจัดห๎องเรียนภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
 
2. ก าหนดประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในงานวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน 
ท๎องถิ่น มีการก าหนดประชากรและกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
 1.  ครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษา แบํงเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ 
  1.1 ครูสอนศิลปะระดับประถมในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยมีจ านวนประชากรเป็น
ครูศิลปะระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ 28,451 คน ท าการสุํมตัวอยํางทั้ง 4 ภาค คือ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต๎ โดยใช๎วิธีการสุํมแบบ Taro Yamane ได๎กลุํม
ตัวอยํางจ านวน 380 คน เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษา
ในปัจจุบัน 
  1.2 ครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดี จ านวน 5 คน มีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกดังนี้ ได๎รับรางวัลหรือประกาศ เชิดชูเกียรติในระดับชาติด๎านการสอนศิลปะ มีชื่อเสียง
ทางด๎านการจัดกิจกรรมศิลปะ เพ่ือศึกษาเชิงลึกและสังเกตการสอนในการจัดกิจกรรมทางด๎านศิลปะ 
และกิจกรรมภาพพิมพ์อยํางมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลน จ านวน 1 คน เพ่ือให๎
ทดลองใช๎และสอบถามความเห็นตํอกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น     
 2.  อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน เพ่ือศึกษาเชิงลึกในด๎านเทคนิควิธีการ ความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการจัดภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษาโดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยําง แบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
  -  เป็นอาจารย์ทีม่ีประสบการสอนรายวิชาเกี่ยวกับภาพพิมพ์ในระดับมหาวิทยาลัย
และมีประสบการณ์จัดกิจกรรมภาพพิมพ์ให๎กับเด็กระดับประถมศึกษาอยํางน๎อย 5 ปี 
 3.  ศิลปินภาพพิมพ์ จ านวน 3 คน เพ่ือศึกษาการเลือกใช๎วัสดุในท๎องถิ่น และวัสดุธรรมชาติ 
และวิธีการสร๎างสรรค์งานภาพพิมพ์  โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยําง แบบเจาะจง (Purposive 
sampling) มีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
  -  เป็นศิลปินด๎านภาพพิมพ์ที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ให๎กับเด็ก
ระดับประถมศึกษา อยํางน๎อย 5 ปี 
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 4.  นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพ่ือทดสอบกิจกรรมภาพพิมพ์ที่
พัฒนาขึ้น  
 
3. พัฒนาเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยดังนี้ 
 1. แบบสัมภาษณ์ ส าหรับครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษา  อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และ 
ศิลปินภาพพิมพ์ สร๎างจากกรอบแนวคิดท่ีมีข๎อมูลเกี่ยวกับภาพพิมพ์  รูปแบบการสอน  วิธีการสอน  
การบูรณาการเนื้อหาวิชาตํางๆกับกิจกรรมภาพพิมพ์  ซึ่งจะใช๎วิธีการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ  
และมีลักษณะเจาะลึก (In Depth Interview)  ซึ่งเป็นเป็นการสนทนาแบบกึ่งโครงสร๎าง 
(Semistructured Conversation)  และลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด  โดยมีประเด็นหลักใน
การเก็บข๎อมูลดังนี้ 
 แบบสัมภาษณ์ครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 
  ตอนที่  1  ข๎อมูลทั่วไป  มีประเด็นดังนี้ 
   ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ให๎สัมภาษณ์  
  ตอนที่  2  บทบาทของครูผู๎สอนศิลปะ  มีประเด็นดังนี้ 
   2.1  หน๎าที่และความรับผิดชอบตามพันธกิจของโรงเรียน 
   2.2  ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
   2.2  ข๎อคิดเห็นในการเป็นครูผู๎สอนศิลปะ 
   2.3  แนวทางในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในการเรียนการสอน 
   2.4  ประสบการณใ์นการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
   2.5  ข๎อคิดเห็นตํอการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
   2.6  เกียรติประวัติและผลงานวิชาชีพครู 
 แบบสัมภาษณ์ศิลปินภาพพิมพ์ 
  ตอนที่  1  ข๎อมูลทั่วไป  มีประเด็นดังนี้ 
   ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ให๎สัมภาษณ์  
  ตอนที่  2  บทบาทการเป็นศิลปินภาพพิมพ์ 
   2.1  เกียรติประวัติและผลงานภาพิมพ์ที่ได๎รับรางวัล 
   2.2  ประสบการณ์และข๎อคิดเห็นในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ใน 
   ระดับประถม 
  ตอนที่  3  การใช๎วัสดุในท๎องถิ่นและวัสดุธรรมชาติในการท างานภาพพิมพ์ 
   3.1  แนวทางในการสร๎างผลงานภาพพิมพ์โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น             และวัสดุธรรมชาติ 
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 2. แบบสังเกต ส าหรับครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษา  ซึ่งเป็นการสังเกตการสอนของครูผู๎จัด 
กิจกรรมภาพพิมพ์ โดยที่ผู๎วิจัยเข๎าไป สังเกตการณ์แบบไมํมีสํวนรํวม โดยเครื่องมือแบบสังเกตการณ์
จะ เป็นในลักษณะของการบันทึกของผู๎วิจัย ที่เห็นพฤติกรรมที่ปรากฏ แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ สํวน
กระบวน การท างาน และข๎อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ประกอบด๎วย 
   1.1 การเตรียมการ 
   1.2 ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม 
   1.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
   1.4 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช๎ 
  ตอนที่ 2 ข๎อสังเกตเพ่ิมเติม 
   ข๎อสังเกตเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรม 
 3. แบบสอบถาม ส าหรับครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษา  สังกัด สพฐ. ทั้ง 4 ภูมิภาค เป็น
แบบ เพ่ือส ารวจความคิดเห็น  แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ สํวนกระบวนการท างาน และข๎อสังเกต
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้น       ประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
    2.1  แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
    2.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ภาพพิมพ์ 
 
 4. แบบบันทึกผลจากการทดลอง  เป็นการจดบันทึกในการทดลองเทคนิคภาพพิมพ์
ครอบคลุม เทคนิคภาพพิมพ์ทั้ง 4 ประเภทโดยใช๎วัสดุ ในท๎องถิ่นที่สามารถหาได๎รอบตัว เพ่ือวิเคราะห์
กิจกรรมที่ เหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา และศึกษาความเห็นของ
คุณภาพกิจกรรมจากครูผู๎สอนและนักเรียนกลุํมตัวอยํางที่น ากิจกรรมไปทดลอง 
  
 5. แผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมภาพพิมพ์ทั้ง 4 
เทคนิค ได๎แกํ ภาพพิมพ์ผิวนูน ภาพพิมพ์รํองลึก ภาพพิมพ์พ้ืนราบ และภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยแตํละ
เทคนิคแบํงเป็น 3 แผนการจัดการเรียนรู๎ รวมทั้งสิ้น 12 แผนการจัดการเรียนรู๎ 
 
4. ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย 
 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการน าเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
แบบสอบถาม แบบบันทึกผลการทดลอง และแผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ ไปขอ
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ความเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านศิลปศึกษา และมีผลงานทางวิชาการ หนังสือ ต ารา เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จ านวน 3 ทําน  
 
5. เก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง 
 เก็บรวบรวมข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สังเกต สอบถามและบันทึกการทดลองจาก
กลุํมตัวอยําง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การส ารวจข๎อมูลสถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนภาพพิมพ์ในระดับชั้น
ประถมศึกษา  ส าหรับครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีกลุํมประชากรเป็นครู
ศิลปะท่ีสอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 28,451 คน จากนั้นก าหนดจ านวน
กลุํมตัวอยํางโดย เปิดตารางสุํมของ Taro Yamane ไดจ๎ านวนกลุํมตัวอยําง 380 คน ซึ่งเป็นตัวแทน
จากประชากรทั้ง 4 ภาค แล๎วสุํมกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีสุํมอยํางงําย สํงแบบสอบถามให๎ครูที่เป็นกลุํม
ตัวอยํางภาคละ 100 โรงเรียน โดยเลือกใช๎การส ารวจแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
form) สํงแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
 2.  การสัมภาษณ์ ส าหรับครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) 
อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
และ ศิลปินภาพพิมพ์ที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา เก็บ
ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร๎าง  ที่มีลักษณะการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  (In Depth 
Interview) มีข้ันตอน ดังนี้ 
    - ขั้นเตรียมการ ผู๎วิจัยก าหนดจุดมุํงหมายของการสัมภาษณ์ให๎ชัดเจน ติดตํอนัดหมายท า
ความ ตกลงกับผู๎ให๎สัมภาษณ์ในเรื่องเวลา สถานที่และวิธีการสัมภาษณ์ เตรียมเครื่องมือที่จะใช๎ในการ
สัมภาษณ์ เชํน เครื่องบันทึกเสียง กล๎องถํายรูป แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข๎อมูล เป็นต๎น 
    - ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์ ผู๎สัมภาษณ์เดินทางไปที่นัดหมาย แนะน าตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของ การสัมภาษณ์ น าข๎อมูลที่ได๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์อยํางไร หากมีการบันทึกเสียงต๎องแจ๎งให๎ผู๎ถูก
สัมภาษณ์ ทราบ พูดคุยเกริ่นน ากํอนสัมภาษณ์ สร๎างบรรยากาศที่ดีและความคุ๎นเคยกับผู๎ถูกสัมภาษณ์ 
    - ขั้นสัมภาษณ์ ผู๎สัมภาษณ์ควรถามไปทีละประเด็นและเป็นผู๎ฟังที่ดี รอจังหวะเพ่ือป้อน 
ค าถามตํอไป ไมํควรใช๎ค าถามน าหรือชี้แนะ ไมํชวนคุยนอกเรื่อง จดบันทึกทันทีตามข๎อเท็จจริงที่ได๎ไมํ
ควรจดบันทึกแบบตีความหรือสรุปความพร๎อมทั้งจดบันทึกบริบทแวดล๎อม สีหน๎า ทําทางหรือ
พฤติกรรมตํางๆที่แสดงออกเป็นพิเศษด๎วย 
    - ขั้นสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ๎วนของค าตอบอาจมีค าถาม
เพ่ิมเติม หรือเพ่ือย้ าให๎มั่นใจในค าตอบ และปิดการสัมภาษณ์โดยการกลําวขอบคุณผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
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 3.  การสังเกตการสอน ท าการสังเกตครูสอนศิลปะระดับประถมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี(Best 
Practice) ได๎รับรางวัลเกี่ยวกับการสอนศิลปะหรือสํงนักเรียนเข๎าประกวดกิจกรรมทางด๎านศิลปะแล๎ว
ได๎รับรางวัล ผู๎วิจัยใช๎แบบสังเกตแบบการ มีสํวนรํวมบางสํวนแบบผู๎สังเกต (Partial Participation as 
Observer) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    - ก าหนดจุดมุํงหมาย ประเด็นที่ต๎องการ ติดตํอนัดหมายผู๎ถูกสังเกต อธิบายรายละเอียด ที่
ต๎องการเข๎าไปท าการสังเกต เตรียมอุปกรณ์ท่ีต๎องใช๎ เชํน กล๎องถํายรูป สมุดจดบันทึก เป็นต๎น วาง
แผนการสังเกตให๎แนํนอน 
    - ท าการสังเกตตามวันและเวลาที่นัดหมาย รํวมสังเกตการณ์ปฏิบัติการภาพพิมพ์ทั้งใน 
ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถม อาจารย์มหาลัยที่สอน เกี่ยวกับภาพพิมพ์และศิลปินภาพพิมพ์ เพ่ือเก็บ
ข๎อมูลในการท างาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานในเทคนิค ตํางๆของกระบวนการภาพพิมพ์ วัสดุที่ใช๎จัด
กิจกรรมภาพพิมพ์บันทึกข๎อมูลการสังเกตให๎ละเอียดถูกต๎อง ท าการบันทึกท้ังข๎อความ และภาพถําย
อยํางละเอียด 
    - ตรวจข๎อมูลให๎มีความถูกต๎อง รวบรวมข๎อมูลทั้งบันทึกและภาพถําย 
 
6. การวิเคราะห์ข๎อมูลและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
 น าข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ สังเกต ส ารวจและบันทึกการทดลองจากกลุํม ตัวอยํางมา 
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมภาพพิมพ์เทคนิคตํางๆโดยใช๎วัสดุท๎องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข๎อมูลแบบสัมภาษณ์ 
  1.1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ถูกสัมภาษณ์ ประกอบด๎วย ชื่อ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ต าแหนํงหน๎าที่ สถานที่ท างาน ประสบการณ์การสอน ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหาคําร๎อยละ
และ น ามาแจกแจงความถี่ แล๎วน าเสนอแบบความเรียง 
  1.2 บทบาทของครูผู๎สอนศิลปะ ในด๎านหน๎าที ่ความรับผิดชอบตามพันธกิจของ
โรงเรียน ประสบการณ์การสอนศิลปะ การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ข๎อคิดเห็นในการเป็นครูผู๎สอนศิลปะ 
แนวทางใน การจัดกิจกรรมศิลปะในการเรียนการสอน ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 2. การวิเคราะห์ข๎อมูลแบบสังเกต 
  2.1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ถูกสังเกตประกอบด๎วยชื่อ ชํวงชั้นที่สอน สถานที่สอน ท าการ
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหาคําร๎อยละและ น ามาแจกแจงความถี่ แล๎วน าเสนอแบบความเรียง 
  2.2 ข๎อมูลกระบวนการท างานเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมการสอน การเตรียมการจัด 
กิจกรรม การหาข๎อมูลกํอนท าการสอน ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การบูรณาการการสอนกับศาสตร์
อ่ืนๆ วัสดุและเทคนิคท่ีท าการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ใช๎วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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  2.3 ข๎อสังเกตเพ่ิมเติมในประเด็นที่สังเกตเห็นนอกเหนือจากแบบสังเกต ใช๎วิธี
วิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) 
 3. การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถาม 
  3.1 ข๎อมูลทั่วไปและความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามประกอบด๎วย เพศ วุฒิ
การศึกษา ความจ าเป็นของกิจกรรมภาพพิมพ์ตํอผู๎เรียน สภาพทั่วไปของการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
เทคนิคภาพพิมพ์ที่ใช๎จัดกิจกรรม วัสดุ อุปกรณ ์และสื่อการสอน ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการน ามา
แจกแจงความถ่ีจากแบบสอบถามที่ได๎กลับคืนมา และหาคําร๎อยละ 
 

   โดยใช๎สูตร p(100)  = 
 

 
  x 100 

 
   f = ความถี่ 
   N = จ านวนข๎อมูลทั้งหมด 
 
  3.2 ข๎อมูลความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในด๎านประโยชน์ของการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ปัญหาในการจัดกิจกรรม
ภาพพิมพ์ การบูรณาการภาพพิมพ์กับศาสตร์อ่ืน ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการน ามาแจกแจงความถี่
จากแบบสอบถามที่ได๎กลับคืนมา 
 
7. ทดสอบกิจกรรมภาพพิมพ์ที่พัฒนาขึ้น 
 ผู๎วิจัยสํงแผนการจัดการเรียนรู๎ไปให๎ครูผู๎สอนในระดับประถมศึกษาเลือกน าไปจัดการเรียน
การสอนภาพพิมพ์ทั้ง 4 เทคนิค อยํางน๎อยเทคนิคละ 1 กิจกรรม โดยเลือกโรงเรียนที่ขาดความพร๎อม
ทั้งงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือจบทางด๎านศิลปะ แล๎วท าการ
สัมภาษณ์ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ภาพพิมพ์ที่จัดทั้งครูผู๎สอน และนักเรียน รวบรวม
ข๎อมูล จดบันทึกในแบบบัณทึกผลการทดลอง เพ่ือวัด ความเหมาะสมของกิจกรรม 
 
8. สรุปผล 
 น าข๎อมูลจากการทดลองมาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม 
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แผนการด าเนนิงานวิจัย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชํวงเวลาที่ด าเนินงาน (เดือน) 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. 

1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง 

/ /          

2 ขอความรํวมมือกับอาจารย์
ผู๎เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์การ
สอนกิจกรรมภาพพิมพ์ระดับ
ประถมศึกษา 

  / / /       

3 ด าเนินการเก็บข๎อมูล      / / / / /  

4 รวบรวมข๎อมูลน ามาวิเคราะห์
ลักษณะกิจกรรมภาพพิมพ์ใน
ประเทศไทย 

         /  

5 วิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อสร๎างแผนการ
จัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ 

         /  

6 น าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปขอ
ความเห็นจากผู๎เช่ียวชาญ 

         / / 

7 น าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปทดสอบ
กับกลุํมนักเรียนระดับประถม 

          / 

8 เขียนรายงานวิจัย           / 

 
 
 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล 

 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียน
ระดับ ประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่นและเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เห็นคุณคําของวัสดุรอบตัว โดย
ผู๎วิจัยทบทวน งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง คูํมือการเรียน และวารสารกิจกรรมศิลปะท้ังในและตํางประเทศ ได๎
ตัวอยํางกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจ านวน 83 กิจกรรม และเก็บข๎อมูลเชิงลึก
ผํานการสัมภาษณ์กับกลุํมตัวอยํางดังนี้ ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
จ านวน 5 คน อาจารย์ระดับ มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาภาพพิมพ์และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
ภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา จ านวน 3 คน และศิลปินภาพพิมพ์ที่มีประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 3 คน จากนั้น
น าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดย
ใช๎วัสดุในท๎องถิ่นผู๎วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ลักษณะการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเทศไทยในปัจจุบัน 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหล์ักษณะของการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับ   
 ประถมศึกษา 

ตอนที่ 3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับ 
   นักเรียนประถมศึกษา และสังเกตการสอนครูศิลปะระดับประถมศึกษาที่มีแนว 

 ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ตอนที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู๎และผลการทดลองกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียน 

 ประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
ตอนที่ 5 รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน 

 ท๎องถิ่น 
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ตอนที่ 1 ลักษณะการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทยในปัจจุบัน 
 ผู๎วิจัยส ารวจข๎อมูลการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากประชากรซึ่งเป็นครูทัศนศิลป์จากโรงเรียนประถมสังกัด สพฐ. 
ทั่วประเทศทั้งหมด 28,451 โรงเรียน โดยเปิดตารางสุํมของ Taro Yamane ไดจ๎ านวนกลุํมตัวอยําง 
380 โรงเรียน จากนั้นแบํงประชากรเป็น 4 ภาค แล๎วสุํมกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีสุํมอยํางงํายได๎กลุํม
ตัวอยํางที่เป็นตัวแทนประชากรมาภาคละ 100 โรงเรียน จากนั้นสํงแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข๎อมูล ได๎
แบบสอบถามคืนกลับมา 373 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 93.25 ของแบบสอบถามท่ีสํงไปทั้งหมด แบํงเป็น
ข๎อมูลจากโรงเรียนประถมศึกษาภาคเหนือ 94 โรงเรียน ภาคกลาง 100 โรงเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 88 โรงเรียน และภาคใต๎ 91 โรงเรียน โดยแบํงเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียด
จากผลการส ารวจดังนี้  

1.1 ข๎อมูลทั่วไปของครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จากการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 

ที่ตอบแบบสอบถามพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 110 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.49 และเพศ
หญิง 260 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.71 การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทํา 2  คน คิดเป็นร๎อยละ 0.54 
วุฒิปริญญาตรี 258 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.17 และปริญญาโท 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.03 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 คําความถ่ีและร๎อยละของข๎อมูลทั่วไปของครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 

ข๎อ ข๎อมูลทั่วไปของครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ.(n=373) ความถี่ ร๎อยละ 

1. เพศ 
-ชาย 
-หญิง 
-ไมํตอบ 

 
110 
260 
3 

 
29.49 
69.71 
0.80 

2. วุฒิการศึกษา 
- อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 
- อ่ืนๆ (ไมํตอบ) 

 
2 

258 
112 
0 
1 

 
0.54 
69.17 
30.03 
0.00 
0.27 
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1.2 ความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน
ท๎องถิ่น แบํงเป็นแตํละภาค ดังนี้ 

1.2.1 ภาคเหนือ  
จากแบบสอบถามครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. สํงแบบสอบถาม

ข๎อมูลในภาคเหนือ จ านวน 100 ฉบับ ได๎กลับคืนมา 94 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 94.00 ของ
แบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด ผลการวิเคราะห์จ าแนกออกเป็น 7 ด๎าน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ความเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 

จ านวน 94 คน ผํานแบบสอบถาม พบวําครู 50 คน (ร๎อยละ 53.19) มีความเห็นวํากิจกรรมภาพพิมพ์
มีความจ าเป็นตํอผู๎เรียนในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีความเห็นวํามีความจ าเป็นในระดับมาก 
(43 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.74) ตามล าดับ 

ครูสํวนใหญํ จ านวน 82 คน (ร๎อยละ 87.23 ) เคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ทั้งนี้มีครู 12 คน 
(ร๎อยละ 12.77) ที่ไมํเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ โดยให๎เหตุผลวํา ไมํมีความถนัด และไมํมีความพร๎อม
ด๎านวัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ความเห็นของครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคเหนือที่มีตํอกิจกรรม
ภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ข๎อ ความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ ร๎อยละ 

1. ทํานคิดวํากิจกรรมภาพพิมพ์มีความจ าเป็นหรือไมํตํอผู๎เรียนระดับ 
ประถมศึกษา 
- ไมํจ าเป็น 
- น๎อย 
- ปานกลาง 
- จ าเป็นมาก 

 
 
0 
1 
50 
43 

 
 

0.00 
1.06 
53.19 
45.74 

2. ทํานเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์หรือไมํ (ถ๎าเคยข๎ามไปข๎อ 4) 
- เคย 
- ไมํเคย 

 
82 
12 

 
87.23 
12.77 

3. ทํานไมํเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์เพราะเหตุใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
- ไมํมีความถนัด 
- ไมํมีความพร๎อมด๎านวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
12 
8 

 
100.00 
66.67 
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ข๎อ ความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ ร๎อยละ 

- กิจกรรมสามารถท าให๎เกิดอันตรายได๎งําย 
- กิจกรรมไมํนําสนใจ 
- กิจกรรมภาพพิมพ์มีความยุํงยากเกินไป 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
2. เทคนิคที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 
จ านวน 94 คน ผํานแบบแบบสอบถาม พบวํา เทคนิคภาพพิมพ์ที่ครูผู๎สอนเลือกน ามาจัดในระดับ
ประถมศึกษาบํอยที่สุด คือภาพพิมพ์พ้ืนราบ 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.26  รองลงมาคือภาพพิมพ์
จากสํวนนูน 26 คน และสื่อผสม 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.66 และ 10.64 ตามล าดับ สรุปได๎วํา
กิจกรรมที่ครูผู๎สอนน ามาใช๎ในการเรียนการสอนมากที่สุด คือ ภาพพิมพ์พ้ืนราบ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 5  

 
ตารางที่ 5 กิจกรรมภาพพิมพ์ที่ครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ภาคเหนือ ใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมภาพพิมพ์ใดที่ใช๎ในการสอนผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

ล าดับการเลือก (คน) 
คว

าม
ถี่ 

ร๎อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 
- Monoprint 
- ภาพพิมพ์จากสํวนนูน 
- ภาพพิมพ์รํองลึก 
- ภาพพิมพ์พ้ืนราบ 
- ภาพพิมพ์ลายฉลุ 
- สื่อผสม 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

4 
26 
1 
51 
0 
10 
0 

1 
22 
0 
24 
4 
29 
0 

0 
10 
1 
8 
5 
19 
0 

0 
0 
5 
1 
2 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

8 
58 
8 
84 
13 
58 
1 

8.51 
61.70 
8.51 
89.36 
13.83 
61.70 
1.06 

 
3. วัสดุที่ครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคเหนือใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 94 คน ผํานแบบแบบสอบถาม พบวํา วัสดุที่ครูผู๎สอนนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มาก
ที่สุด คือ วัสดุธรรมชาติ โดยวัสดุธรรมชาติที่ครูนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มากเป็นอันดับแรก คือ 
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พืช 88 คน คิดเป็นร๎อยละ 93.62 ของผู๎ตอบแบบสอบถามในภาคเหนือ รองลงมา คือ วัสดุสังเคราะห์
ประเภทเส๎นใย 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.66 และกระดาษ 19 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.21 ตามล าดับ 
นอกนั้นวัสดุในท๎องถิ่นที่ครูผู๎สอนศิลปะในภาคเหนือใช๎ในการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ ได๎แกํ รํางกาย
และโลหะสรุปได๎วําครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคเหนือ ใช๎พืชเป็นวัสดุในการ
จัดกิจกรรมภาพพิมพ์มากท่ีสุด มีรายละเอียดดังตารางที่ 6  
 
ตารางที่ 6 วัสดุในท๎องถิ่นที่ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคเหนือน ามาใช๎จัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ 

วัสดุในท๎องถิ่นทีใ่ช๎จัดกิจกรรม 
ภาพพิมพ์ 

ล าดับการเลือก (คน) 

คว
าม

ถี่ 

ร๎อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัสดุธรรมชาต ิ
- พืช 
- สัตว ์
- อ่ืนๆ 
วัสดุสังเคราะห์ 
- ประเภทเส๎นใย 
- กระดาษ 
- พลาสติก 
- โลหะ 
- อ่ืนๆ 
รํางกาย 

 
88 
0 
0 
 

26 
19 
0 
1 
0 
5 

 
0 
38 
3 
 

21 
33 
3 
2 
0 
17 

 
0 
1 
3 
 
3 
13 
5 
4 
0 
42 

 
0 
0 
0 
 
1 
1 
3 
0 
0 
9 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
88 
39 
6 
 

51 
66 
11 
7 
0 
73 

 
93.62 
41.49 
6.38 

 
54.26 
70.21 
11.70 
7.45 
0.00 
77.66 

 
4. สื่อการสอนที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 94 คน ผํานแบบแบบสอบถาม พบวํา ครูสํวนใหญํ (69 คน คิดเป็นร๎อยละ 73.40) ใช๎สื่อ
สิ่งพิมพ์ในการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ รองลงมา คือ สื่อเทคโนโลยี (22 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.40) 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 สื่อการสอนที่ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคเหนือน ามาใช๎จัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ 

สื่อการสอนที่ใช๎ ความถี่ ร๎อยละ 

- เทคโนโลย ี
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- บุคคล(ผู๎เชี่ยวชาญ) 
- อ่ืนๆ  

22 
69 
3 
1 

23.40 
73.40 
3.19 
1.06 

 
5. ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ที่มีตํอประโยชน์

ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ พบวํา ครูจ านวน 94 คน เห็นตรงกันวํา กิจกรรมภาพ
พิมพ์มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะด๎านรํางกาย ความสัมพันธ์ระหวํางมือและตา รวมทั้งชํวยท าให๎
เกิดความสนุกจากการท ากิจกรรม (74 คน คิดเป็นร๎อยละ 78.72) รองลงมา คือ ชํวยฝึกทักษะการ
สังเกตให๎กับผู๎เรียน (57 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.64) รายละเอียดดังตารางทึ่ 8 

 
ตารางที่ 8 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคเหนือท่ีมีตํอประโยชน์ของการจัดการ
เรียนเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ 

ประโยชน์ของกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ 
- พัฒนาแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า 
- ทักษะการวางแผนการท างานการท างานเป็นขั้นเป็นตอน 
- ทักษะด๎านรํางกาย ความสัมพันธ์ระหวํางมือ และตา 
- ทักษะการท างานกลุํม 
- ความมีระเบียบ 
- ความสนุกสนาน 
- ความชํางสังเกต 
- สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎คุณคําของวัสดุและสิ่งแวดล๎อม 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

8 
49 
74 
22 
55 
74 
57 
25 
2 
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 6. ปัญหาของการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
 จากการส ารวจความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคเหนือ พบวํา ครู 
จ านวน 94 คน ที่ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นตรงกันวํา พบปัญหาเรื่อง ครูผู๎สอนไมํมีความถนัดใน
การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ (51 คน) รองลงมา คือ การขาดแคลนวัสดุในการจัดกิจกรรม (49 คน) และ
ความไมํพร๎อมในด๎านอุปกรณ์ภาพพิมพ์ (45 คน) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคเหนือ ที่มีตํอปัญหาของการจัดกิจกรรม
ภาพพิมพ์ 

ปัญหาในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ 

- วัสด ุ
- ไมํมีความพร๎อมในด๎านอุปกรณ์ภาพพิมพ์ 
- ผู๎สอนไมํมีความถนัดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
- กิจกรรมภาพพิมพ์ยากเกินไปส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
- เวลาไมํเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

49 
45 
51 
19 
26 
0 

 
 7. การบูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อื่น 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคเหนือ 
พบวํา ครู จ านวน 74 คน มีความเห็นตรงกันวํา กิจกรรมภาพพิมพ์สามารถบูรณาการกับศาสตร์ด๎าน
งานประดิษฐ์ได๎ รองลงมา คือ ศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล๎อม (64 คน) และศาสตร์ด๎าน
วัฒนธรรม (25 คน) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคเหนือ ที่มีตํอการบูรณาการ
กิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อ่ืน 

การบูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อื่น ความถี่ 
- สถาปัตยกรรม 
- งานประดิษฐ์ 
- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 
- วัฒนธรรม 

0 
74 
10 
64 
25 
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การบูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อื่น ความถี่ 

- ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะ 
- ไมํเคยบูรณาการ 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

10 
10 
0 

 
1.2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จากแบบสอบถามครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. สํงแบบสอบถาม

ข๎อมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 100 ฉบับ ได๎กลับคืนมา 88 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ  
88.00 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด ผลการวิเคราะห์จ าแนกออกเป็น 7 ด๎าน มี
รายละเอียดดังนี้ 
1. ความเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 

จ านวน 88 คน ผํานแบบสอบถาม พบวําครู 45 คน (ร๎อยละ 51.14) มีความเห็นวํากิจกรรมภาพพิมพ์
มีความจ าเป็นตํอผู๎เรียนในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีความเห็นวํามีความจ าเป็นในระดับมาก 
(39 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.32) ตามล าดับ 

ครูสํวนใหญํ จ านวน 72 คน (ร๎อยละ 81.82) เคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ทั้งนี้มีครู 16 คน 
(ร๎อยละ 18.18) ที่ไมํเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ โดยให๎เหตุผลวํา ไมํมีความถนัด และไมํมีความพร๎อม
ด๎านวัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดดังตารางที่ 11 

 
ตารางที่ 11 ความเห็นของครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ข๎อ ความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ ร๎อยละ 

1. ทํานคิดวํากิจกรรมภาพพิมพ์มีความจ าเป็นหรือไมํตํอผู๎เรียนระดับ 
ประถมศึกษา 
- ไมํจ าเป็น 
- น๎อย 
- ปานกลาง 
- จ าเป็นมาก 

 
 
4 
0 
45 
39 

 
 

4.55 
0.00 
51.14 
44.32 

2. ทํานเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์หรือไมํ (ถ๎าเคยข๎ามไปข๎อ 4) 
- เคย 

 
72 

 
81.82 
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ข๎อ ความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ ร๎อยละ 

- ไมํเคย 16 18.18 
3. ทํานไมํเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์เพราะเหตุใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

- ไมํมีความถนัด 
- ไมํมีความพร๎อมด๎านวัสดุ/อุปกรณ์ 
- กิจกรรมสามารถท าให๎เกิดอันตรายได๎งําย 
- กิจกรรมไมํนําสนใจ 
- กิจกรรมภาพพิมพ์มีความยุํงยากเกินไป 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
15 
15 
9 
7 
6 
0 

 
17.05 
17.05 
10.23 
7.95 
6.82 
0.00 

 
2. เทคนิคที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 88 คน ผํานแบบสอบถาม พบวํา เทคนิคภาพพิมพ์ที่ครูผู๎สอนเลือกน ามาจัดในระดับ
ประถมศึกษาบํอยที่สุด คือ ภาพพิมพ์จากสํวนนูน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.23 รองลงมา คือ ภาพ
พิมพ์พ้ืนราบ 30 คน และสื่อผสม 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.09 และ 11.36 ตามล าดับ สรุปได๎วํา
กิจกรรมที่ครูผู๎สอนน ามาใช๎ในการเรียนการสอนมากที่สุด คือ ภาพพิมพ์จากสํวนนูน มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 คําความถี่และร๎อยละของลักษณะการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ของครูสอนศิลปะระดับ
ประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรมภาพพิมพ์ใดที่ใช๎ในการสอนผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

ล าดับการเลือก (คน) 

คว
าม

ถี่ 

ร๎อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 
- Monoprint 
- ภาพพิมพ์จากสํวนนูน 
- ภาพพิมพ์รํองลึก 
- ภาพพิมพ์พ้ืนราบ 
- ภาพพิมพ์ลายฉลุ 
- สื่อผสม 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

4 
31 
5 
30 
2 
10 
0 

0 
27 
1 
28
0 
10 
0 

9 
6 
0 
7 
11 
19 
1 

5 
0 
1 
3 
19 
8 
0 

3 
1 
2 
0 
3 
5 
0 

1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

22 
65 
12 
68 
35 
52 
1 

25.00 
73.86 
13.64 
77.27 
39.77 
59.09 
1.14 
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3. วัสดุที่ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช๎ในการจัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ 

จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 88 คน ผํานแบบแบบสอบถาม พบวํา วัสดุที่ครูผู๎สอนนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มาก
ที่สุด คือ วัสดุธรรมชาติ โดยวัสดุธรรมชาติที่ครูนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มากเป็นอันดับแรก คือ 
พืช 44 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 ของผู๎ตอบแบบสอบถามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ 
วัสดุสังเคราะห์ โดยวัสดุสังเคราะห์ที่ครูนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ คือ กระดาษ 35 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 39.77 ตามล าดับ นอกนั้นวัสดุในท๎องถิ่นที่ครูผู๎สอนศิลปะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช๎ใน
การสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ ได๎แกํ วัสดุสังเคราะห์ประเภทเส๎นใย พลาสติก สัตว์ และโลหะ สรุปได๎วํา
ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช๎พืชเป็นวัสดุในการจัด
กิจกรรมภาพพิมพ์มากท่ีสุด มีรายละเอียดดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 วัสดุในท๎องถิ่นที่ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือน ามาใช๎จัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

วัสดุในท๎องถิ่นทีใ่ช๎จัดกิจกรรม 
ภาพพิมพ์ 

ล าดับการเลือก (คน) 

คว
าม

ถี่ 

ร๎อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

วัสดุธรรมชาต ิ
- พืช 
- สัตว ์
- อ่ืนๆ 
วัสดุสังเคราะห์ 
- ประเภทเส๎นใย 
- กระดาษ 
- พลาสติก 
- โลหะ 
- อ่ืนๆ 
รํางกาย 

 
44 
2 
0 
 

10 
35 
5 
1 
0 
3 

 
33 
7 
0 
 
7 
19 
2 
2 
1 
9 

 
3 
2 
1 
 

18 
17 
4 
0 
1 
17 

 
0 
0 
0 
 

10 
3 
6 
3 
0 
17 

 
0 
3 
0 
 
1 
2 
7 
0 
0 
3 

 
0 
2 
0 
 
0 
0 
0 
2 
0 
1 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
2 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
80 
16 
1 
 

46 
76 
26 
8 
2 
50 

 
90.90 
18.18 
1.14 

 
52.27 
86.36 
29.55 
9.09 
2.27 
56.82 
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4. สื่อการสอนที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 88 คน ผํานแบบสอบถาม พบวํา ครูสํวนใหญํ (73 คน คิดเป็นร๎อยละ 82.95) ใช๎สื่อสิ่งพิมพ์
ในการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ รองลงมา คือ สื่อเทคโนโลยี (42 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.73) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 สื่อการสอนที่ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
น ามาใช๎จัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

สื่อการสอนที่ใช๎ ความถี่ ร๎อยละ 

- เทคโนโลย ี
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- บุคคล(ผู๎เชี่ยวชาญ) 
- อ่ืนๆ  

42 
73 
0 
7 

47.73 
82.95 
0.00 
7.95 

 
5. ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ที่มีตํอประโยชน์

ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ พบวํา ครูจ านวน 88 คน เห็นตรงกันวํา กิจกรรมภาพ
พิมพ์ที่ประโยชน์ในการสร๎างความสนุกสนานให๎แกํผู๎เรียน (75 คน คิดเป็นร๎อยละ 85.23) รองลงมา 
คือ พัฒนาทักษะการสังเกตให๎กับผู๎เรียน (68 คน คิดเป็นร๎อยละ 77.27) รายละเอียดดังตารางที่ 15 

 
ตารางที่ 15 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีตํอประโยชน์
ของการจัดการเรียนเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ 

ประโยชน์ของกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ 

- พัฒนาแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า 
- ทักษะการวางแผนการท างานการท างานเป็นขั้นเป็นตอน 
- ทักษะด๎านรํางกาย ความสัมพันธ์ระหวํางมือ และตา 
- ทักษะการท างานกลุํม 
- ความมีระเบียบ 
- ความสนุกสนาน 
- ความชํางสังเกต 

15 
63 
66 
29 
51 
75 
68 
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ประโยชน์ของกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ 

- สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎คุณคําของวัสดุและสิ่งแวดล๎อม 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

34 
0 

 
6. ปัญหาของการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
จากการส ารวจความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวํา ครู จ านวน 88 คน ที่ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นตรงกันวํา พบปัญหา
เรื่อง ครูผู๎สอนไมํมีความถนัดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ (72 คน) รองลงมา คือ การขาดแคลนวัสดุ
ในการจัดกิจกรรม (57 คน) และความไมํพร๎อมในด๎านอุปกรณ์ภาพพิมพ์ (53 คน) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีตํอปัญหาของ
การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

ปัญหาในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ 
- วัสด ุ
- ไมํมีความพร๎อมในด๎านอุปกรณ์ภาพพิมพ์ 
- ผู๎สอนไมํมีความถนัดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
- กิจกรรมภาพพิมพ์ยากเกินไปส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
- เวลาไมํเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

57 
53 
72 
23 
30 
0 

 
7. การบูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อื่น 
จากการส ารวจความคิดเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวํา ครู จ านวน 76 คน มีความเห็นตรงกันวํา กิจกรรมภาพพิมพ์สามารถ
บูรณาการกับศาสตร์ด๎านงานประดิษฐ์ได๎ รองลงมา คือ ศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล๎อม (46 
คน) และศาสตร์ด๎านวัฒนธรรม (11 คน) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี
ตํอการบูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อ่ืน 

การบูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อื่น ความถี่ 

- สถาปัตยกรรม 
- งานประดิษฐ์ 
- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 
- วัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะ 
- ไมํเคยบูรณาการ 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

0 
76 
1 
46 
11 
0 
4 
0 

 
1.2.3 ภาคกลาง  
จากแบบสอบถามครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. สํงแบบสอบถาม

ข๎อมูลในภาคกลาง จ านวน 100 ฉบับ ได๎กลับคืนมา 100 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100.00 ของ
แบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด ผลการวิเคราะห์จ าแนกออกเป็น 7 ด๎าน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ความเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 

จ านวน 100 คน ผํานแบบสอบถาม พบวําครู 58 คน (ร๎อยละ 58.00) มีความเห็นวํากิจกรรมภาพ
พิมพ์มีความจ าเป็นมากตํอผู๎เรียนในระดับประถมศึกษา รองลงมา คือ มีความเห็นวํามีความจ าเป็นใน
ระดับปานกลาง (41 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.00) ตามล าดับ 

ครูสํวนใหญํ จ านวน 83 คน (ร๎อยละ 83.00 ) เคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ทั้งนี้มีครู 17 คน 
(ร๎อยละ 17.00) ที่ไมํเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ โดยให๎เหตุผลวํา ไมํมีความพร๎อมด๎านวัสดุ อุปกรณ์ 
และไมํมีความถนัดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ รายละเอียดดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 ความเห็นของครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคกลางที่มีตํอกิจกรรม
ภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ข๎อ ความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ ร๎อยละ 

1. ทํานคิดวํากิจกรรมภาพพิมพ์มีความจ าเป็นหรือไมํตํอผู๎เรียนระดับ 
ประถมศึกษา 
- ไมํจ าเป็น 
- น๎อย 
- ปานกลาง 
- จ าเป็นมาก 

 
 
0 
1 
41 
58 

 
 

0.00 
1.00 
41.00 
58.00 

2. ทํานเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์หรือไมํ (ถ๎าเคยข๎ามไปข๎อ 4) 
- เคย 
- ไมํเคย 

 
83 
17 

 
83.00 
17.00 

3. ทํานไมํเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์เพราะเหตุใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
- ไมํมีความถนัด 
- ไมํมีความพร๎อมด๎านวัสดุ/อุปกรณ์ 
- กิจกรรมสามารถท าให๎เกิดอันตรายได๎งําย 
- กิจกรรมไมํนําสนใจ 
- กิจกรรมภาพพิมพ์มีความยุํงยากเกินไป 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
21 
24 
2 
0 
2 
2 

 
21.00 
24.00 
2.00 
0.00 
2.00 
2.00 

 
2. เทคนิคที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 

จ านวน 100 คน ผํานแบบแบบสอบถาม พบวํา เทคนิคภาพพิมพ์ที่ครูผู๎สอนเลือกน ามาจัดในระดับ
ประถมศึกษาบํอยที่สุด คือภาพพิมพ์พ้ืนราบ 59 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.00  รองลงมาคือภาพพิมพ์
จากสํวนนูน 38 คน และสื่อผสม 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.00 และ 15.00 ตามล าดับ สรุปได๎วํา
กิจกรรมที่ครูผู๎สอนน ามาใช๎ในการเรียนการสอนมากที่สุด คือ ภาพพิมพ์พ้ืนราบ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19 กิจกรรมภาพพิมพ์ที่ครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ภาคกลาง ใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมภาพพิมพ์ใดที่ใช๎ในการสอนผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

ล าดับการเลือก (คน) 

คว
าม

ถี่ 

ร๎อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 
- Monoprint 
- ภาพพิมพ์จากสํวนนูน 
- ภาพพิมพ์รํองลึก 
- ภาพพิมพ์พ้ืนราบ 
- ภาพพิมพ์ลายฉลุ 
- สื่อผสม 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

2 
38 
6 
59 
1 
15 
0 

2 
15 
5 
12 
6 
9 
0 

0 
10 
10 
1 
3 
11 
0 

2 
3 
6 
0 
6 
4 
0 

2 
3 
5 
0 
2 
5 
0 

7 
0 
2 
0 
3 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

15 
69 
34 
72 
21 
46 
1 

15.00 
69.00 
34.00 
72.00 
21.00 
46.00 
1.00 

 
3. วัสดุที่ครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคกลางใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 100 คน ผํานแบบแบบสอบถาม พบวํา วัสดุที่ครูผู๎สอนนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มาก
ที่สุด คือ วัสดุธรรมชาติ โดยวัสดุธรรมชาติที่ครูนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มากเป็นอันดับแรก คือ 
พืช 88 คน คิดเป็นร๎อยละ 88.00 ของผู๎ตอบแบบสอบถามในภาคกลาง รองลงมา คือ วัสดุสังเคราะห์ 
โดยวัสดุสังเคราะห์ที่ครูนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ คือ กระดาษ 44 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.00 
และวัสดุสังเคราะห์ประเภทเส๎นใย 27 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.00 ตามล าดับ นอกนั้นวัสดุในท๎องถิ่นที่
ครูผู๎สอนศิลปะในภาคเหนือใช๎ในการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ ได๎แกํ พลาสติก และรํางกาย สรุปได๎วํา
ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคกลาง ใช๎พืชเป็นวัสดุในการจัดกิจกรรมภาพ
พิมพ์มากที่สุด มีรายละเอียดดังตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20 วัสดุในท๎องถิ่นที่ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคกลางน ามาใช๎จัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ 

วัสดุในท๎องถิ่นทีใ่ช๎จัดกิจกรรม 
ภาพพิมพ์ 

ล าดับการเลือก (คน) 

คว
าม

ถี่ 

ร๎อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

วัสดุธรรมชาต ิ
- พืช 
- สัตว ์

 
88 
7 

 
15 
27 

 
0 
1 

 
0 
0 

 
0 
1 

 
0 
0 

 
0 
2 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
103
38 

 
103.0 
38.00 
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วัสดุในท๎องถิ่นทีใ่ช๎จัดกิจกรรม 
ภาพพิมพ์ 

ล าดับการเลือก (คน) 

คว
าม

ถี่ 

ร๎อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- อ่ืนๆ 
วัสดุสังเคราะห์ 
- ประเภทเส๎นใย 
- กระดาษ 
- พลาสติก 
- โลหะ 
- อ่ืนๆ 
รํางกาย 

0 
 

27 
44 
21 
2 
2 
21 

5 
 

15 
17 
9 
4 
2 
6 

3 
 
7 
13 
9 
8 
0 
4 

0 
 
8 
3 
2 
10 
1 
4 

0 
 
0 
0 
2 
6 
2 
4 

0 
 
2 
1 
0 
0 
0 
3 

0 
 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8 
 

59 
78 
43 
31 
7 
42 

8.00 
 

59.00 
78.00 
43.00 
31.00 
7.00 
42.00 

 
4. สื่อการสอนที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 100 คน ผํานแบบแบบสอบถาม พบวํา ครูสํวนใหญํ (70 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.00) ใช๎สื่อ
สิ่งพิมพ์ในการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ รองลงมา คือ สื่อเทคโนโลยี (51 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.00) 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่  21 
 
ตารางที่ 21 สื่อการสอนที่ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคกลางน ามาใช๎จัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ 

สื่อการสอนที่ใช๎ ความถี่ ร๎อยละ 
- เทคโนโลย ี
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- บุคคล(ผู๎เชี่ยวชาญ) 
- อ่ืนๆ  

51 
70 
8 
1 

51.00 
70.00 
8.00 
1.00 

 
5. ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ที่มีตํอประโยชน์

ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ พบวํา ครูจ านวน 100 คน เห็นตรงกันวํา กิจกรรม
ภาพพิมพ์มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุํม (81 คน คิดเป็นร๎อยละ 81.00) 
รองลงมา คือ ด๎านทักษะการวางแผนการท างาน การท างานเป็นขั้นเป็นตอน และด๎านรํางกาย 
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ความสัมพันธ์ระหวํางมือ และตา (80 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.00) รวมทั้งชํวยท าให๎เกิดความสนุกจาก
การท ากิจกรรม และสํงเสริมให๎ผู๎รเยีนรู๎คุณคําของวัสดุและสิ่งแวดล๎อม (79 คน คิดเป็นร๎อยละ 79.00) 
รายละเอียดดังตารางทึ่ 22 
 
ตารางที่ 22 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคกลางที่มีตํอประโยชน์ของการจัดการ
เรียนเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ 

ประโยชน์ของกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ 

- พัฒนาแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า 
- ทักษะการวางแผนการท างาน การท างานเป็นขั้นเป็นตอน 
- ทักษะด๎านรํางกาย ความสัมพันธ์ระหวํางมือ และตา 
- ทักษะการท างานกลุํม 
- ความมีระเบียบ 
- ความสนุกสนาน 
- ความชํางสังเกต 
- สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎คุณคําของวัสดุและสิ่งแวดล๎อม 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

37 
80 
80 
81 
59 
79 
78 
79 
5 

 
6. ปัญหาของการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคกลาง พบวํา ครู 
จ านวน 100 คน ที่ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นตรงกันวํา พบปัญหาเรื่อง ครูผู๎สอนไมํมีความถนัด
ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ และการขาดแคลนวัสดุในการจัดกิจกรรม (49 คน) รองลงมา คือ ไมํมี
ความไมํพร๎อมในด๎านอุปกรณ์ภาพพิมพ์ (46 คน) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 23 
 
ตารางที่ 23 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคกลาง ที่มีตํอปัญหาของการจัดกิจกรรม
ภาพพิมพ์ 

ปัญหาในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ 

- วัสด ุ
- ไมํมีความพร๎อมในด๎านอุปกรณ์ภาพพิมพ์ 
- ผู๎สอนไมํมีความถนัดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
- กิจกรรมภาพพิมพ์ยากเกินไปส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 

49 
46 
49 
8 
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ปัญหาในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ 

- เวลาไมํเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

37 
0 

 
7. การบูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อื่น 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคกลาง 
พบวํา ครู จ านวน 81 คน มีความเห็นตรงกันวํา กิจกรรมภาพพิมพ์สามารถบูรณาการกับศาสตร์ด๎าน
งานประดิษฐ์ได๎ รองลงมา คือ ศาสตร์ด๎านคณิตศาสตร์ (40 คน) และศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์ และ
สิ่งแวดล๎อม (35 คน) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคกลาง ที่มีตํอการบูรณาการ
กิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อ่ืน 

การบูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อื่น ความถี่ 

- สถาปัตยกรรม 
- งานประดิษฐ์ 
- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 
- วัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะ 
- ไมํเคยบูรณาการ 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

7 
81 
40 
35 
19 
23 
8 
6 

 
1.2.4 ภาคใต ๎
จากแบบสอบถามครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. สํงแบบสอบถาม

ข๎อมูลในภาคใต๎ จ านวน 100 ฉบับ ได๎กลับคืนมา 91 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ  91.00 ของ
แบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด ผลการวิเคราะห์จ าแนกออกเป็น 7 ด๎าน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ความเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 

จ านวน 91 คน ผํานแบบสอบถาม พบวําครู 44 คน (ร๎อยละ 48.35) มีความเห็นวํากิจกรรมภาพพิมพ์
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มีความจ าเป็นมากตํอผู๎เรียนในระดับประถมศึกษา รองลงมา คือ มีความเห็นวํามีความจ าเป็นในระดับ
ปานกลาง (43 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.25) ตามล าดับ 

ครูสํวนใหญํ จ านวน 73 คน (ร๎อยละ 80.22 ) เคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ทั้งนี้มีครู 18 คน 
(ร๎อยละ 19.78) ที่ไมํเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ โดยให๎เหตุผลวํา ไมํมีความถนัด และไมํมีความพร๎อม
ด๎านวัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดดังตารางที่ 25 

 
ตารางที่ 25 ความเห็นของครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคใต๎ที่มีตํอกิจกรรมภาพ
พิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ข๎อ ความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ ร๎อยละ 

1. ทํานคิดวํากิจกรรมภาพพิมพ์มีความจ าเป็นหรือไมํตํอผู๎เรียนระดับ 
ประถมศึกษา 
- ไมํจ าเป็น 
- น๎อย 
- ปานกลาง 
- จ าเป็นมาก 

 
 
1 
3 
43 
44 

 
 

1.10 
3.30 
47.25 
48.35 

2. ทํานเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์หรือไมํ (ถ๎าเคยข๎ามไปข๎อ 4) 
- เคย 
- ไมํเคย 

 
73 
18 

 
80.22 
19.78 

3. ทํานไมํเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์เพราะเหตุใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
- ไมํมีความถนัด 
- ไมํมีความพร๎อมด๎านวัสดุ/อุปกรณ์ 
- กิจกรรมสามารถท าให๎เกิดอันตรายได๎งําย 
- กิจกรรมไมํนําสนใจ 
- กิจกรรมภาพพิมพ์มีความยุํงยากเกินไป 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
16 
12 
7 
5 
2 
0 

 
17.58 
13.19 
7.70 
5.49 
2.20 
0.00 

 
2. เทคนิคที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 91 คน ผํานแบบแบบสอบถาม พบวํา เทคนิคภาพพิมพ์ที่ครูผู๎สอนเลือกน ามาจัดในระดับ
ประถมศึกษาบํอยที่สุด คือภาพพิมพ์พ้ืนราบ 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.86  รองลงมาคือภาพพิมพ์
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จากสํวนนูน 33 คน และสื่อผสม 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.26 และ 9.89 ตามล าดับ สรุปได๎วํา
กิจกรรมที่ครูผู๎สอนน ามาใช๎ในการเรียนการสอนมากที่สุด คือ ภาพพิมพ์พ้ืนราบ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 26 
 
ตารางที่ 26 คําความถี่และร๎อยละของลักษณะการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ของครูสอนศิลปะระดับ
ประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคใต๎ 

กิจกรรมภาพพิมพ์ใดที่ใช๎ในการสอนผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา 

ล าดับการเลือก (คน) 

คว
าม

ถี่ 

ร๎อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 
- Monoprint 
- ภาพพิมพ์จากสํวนนูน 
- ภาพพิมพ์รํองลึก 
- ภาพพิมพ์พ้ืนราบ 
- ภาพพิมพ์ลายฉลุ 
- สื่อผสม 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

4 
33 
5 
39 
0 
9 
0 

0 
26 
4 
21 
6 
2 
0 

0 
1 
2 
7 
12 
14 
1 

0 
0 
1 
2 
4 
10 
0 

0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 

2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6 
60 
12 
69 
24 
37 
1 

6.59 
65.93 
13.19 
75.82 
26.37 
40.66 
1.10 

 
3. วัสดุที่ครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคใต๎ใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 91 คน ผํานแบบแบบสอบถาม พบวํา วัสดุที่ครูผู๎สอนนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มาก
ที่สุด คือ วัสดุธรรมชาติ โดยวัสดุธรรมชาติที่ครูนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มากเป็นอันดับแรก คือ 
พืช 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.43 ของผู๎ตอบแบบสอบถามในภาคใต๎ รองลงมา คือ วัสดุสังเคราะห์ 
โดยวัสดุสังเคราะห์ที่น ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ คือ กระดาษ 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.27 และ
รํางกาย 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.09 ตามล าดับ นอกนั้นวัสดุในท๎องถิ่นที่ครูผู๎สอนศิลปะใน
ภาคเหนือใช๎ในการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ ได๎แกํ พลาสติก สัตว์ และโลหะ สรุปได๎วําครูผู๎สอนศิลปะ
ระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคใต๎ ใช๎พืชเป็นวัสดุในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มากที่สุด มี
รายละเอียดดังตารางที่ 27 
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ตารางที่ 27 วัสดุในท๎องถิ่นที่ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคใต๎น ามาใช๎จัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ 

วัสดุในท๎องถิ่นทีใ่ช๎จัดกิจกรรม 
ภาพพิมพ์ 

ล าดับการเลือก (คน) 

คว
าม

ถี่ 

ร๎อ
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัสดุธรรมชาต ิ
- พืช 
- สัตว ์
- อ่ืนๆ 
วัสดุสังเคราะห์ 
- ประเภทเส๎นใย 
- กระดาษ 
- พลาสติก 
- โลหะ 
- อ่ืนๆ 
รํางกาย 

 
65 
5 
0 
 
6 
23 
8 
3 
1 
11 

 
10 
13 
1 
 

10 
24 
8 
4 
2 
8 

 
1 
0 
1 
 
9 
11 
3 
2 
1 
19 

 
0 
0 
0 
 
5 
2 
5 
3 
0 
8 

 
0 
0 
0 
 
1 
1 
5 
1 
0 
3 

 
0 
0 
0 
 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
76 
18 
2 
 

32 
61 
29 
13 
4 
50 

 
83.52 
19.78 
2.20 

 
35.16 
67.03 
31.87 
14.29 
4.40 
54.95 

 
4. สื่อการสอนที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง ครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน 91 คน ผํานแบบแบบสอบถาม พบวํา ครูสํวนใหญํ (82 คน คิดเป็นร๎อยละ 90.11) ใช๎สื่อ
สิ่งพิมพ์ในการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ รองลงมา คือ สื่อเทคโนโลยี (19 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.88) 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 28 
 
ตารางที่ 28 สื่อการสอนที่ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคใต๎น ามาใช๎จัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ 

สื่อการสอนที่ใช๎ ความถี่ ร๎อยละ 

- เทคโนโลย ี
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- บุคคล(ผู๎เชี่ยวชาญ) 
- อ่ืนๆ  

19 
82 
1 
8 

20.88 
90.11 
1.10 
8.79 
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5. ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ที่มีตํอประโยชน์

ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ พบวํา ครูจ านวน 91 คน เห็นตรงกันวํา กิจกรรมภาพ
พิมพ์มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการวางแผนการท างาน การท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน (72 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 79.12) รองลงมา คือ ชํวยฝึกทักษะด๎านการสังเกตให๎กับผู๎เรียน (69 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 75.82) รวมทั้งชํวยท าให๎เกิดความสนุกจากการท ากิจกรรม (67 คน คิดเป็นร๎อยละ 73.63) และ 
ชํวยฝึกทักษะด๎านรํางกาย ความสัมพันธ์ระหวํางมือ และตา (60 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.93) 
รายละเอียดดังตารางที่ 29 

 
ตารางที่ 29 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคใต๎ที่มีตํอประโยชน์ของการจัดการเรียน
เรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ 

ประโยชน์ของกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ 

- พัฒนาแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า 
- ทักษะการวางแผนการท างานการท างานเป็นขั้นเป็นตอน 
- ทักษะด๎านรํางกาย ความสัมพันธ์ระหวํางมือ และตา 
- ทักษะการท างานกลุํม 
- ความมีระเบียบ 
- ความสนุกสนาน 
- ความชํางสังเกต 
- สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎คุณคําของวัสดุและสิ่งแวดล๎อม 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

17 
72 
60 
32 
57 
67 
69 
53 
0 

 
6. ปัญหาของการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 จากการส ารวจความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคใต๎ พบวํา ครู 
จ านวน 91 คน ที่ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นตรงกันวํา พบปัญหาเรื่อง ครูผู๎สอนไมํมีความถนัดใน
การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ (66 คน) รองลงมา คือ การขาดแคลนวัสดุในการจัดกิจกรรม (54 คน) และ
ความไมํพร๎อมในด๎านอุปกรณ์ภาพพิมพ์ (44 คน) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 30 
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ตารางที่ 30 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาในภาคใต๎ ที่มีตํอปัญหาของการจัดกิจกรรม
ภาพพิมพ์ 

ปัญหาในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ความถี่ 

- วัสด ุ
- ไมํมีความพร๎อมในด๎านอุปกรณ์ภาพพิมพ์ 
- ผู๎สอนไมํมีความถนัดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
- กิจกรรมภาพพิมพ์ยากเกินไปส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
- เวลาไมํเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

54 
44 
66 
18 
25 
0 

 
7. การบูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อื่น 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคใต ๎
พบวํา ครู จ านวน 71 คน มีความเห็นตรงกันวํา กิจกรรมภาพพิมพ์สามารถบูรณาการกับศาสตร์ด๎าน
งานประดิษฐ์ได๎ รองลงมา คือ ศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล๎อม (45 คน) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 31 
 
ตารางที่ 31 ความเห็นของครูศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในภาคใต ๎ทีม่ีตํอการบูรณาการ
กิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อ่ืน 

การบูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์อื่น ความถี่ 

- สถาปัตยกรรม 
- งานประดิษฐ์ 
- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 
- วัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะ 
- ไมํเคยบูรณาการ 
- อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

0 
71 
3 
45 
9 
1 
10 
0 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะของการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 จากการศึกษากิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง คูํมือการเรียน เอกสาร หนังสือและวารสารกิจกรรมศิลปะทั้งในและตํางประเทศมา
วิเคราะห์องค์ประกอบของ การจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาโดยศึกษา จากกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 83 กิจกรรม จ าแนกได๎เป็นกิจกรรมที่
ใช๎วัสดุตํางๆ กันจ านวน 15 ประเภท  

พบวําในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ที่ผํานมาสามารถจ าแนกตามประเภทวัสดุที่ใช๎ได๎ 15 
ประเภท ได๎แกํ พืช สัตว์ เศษวัสดุธรรมชาติ เส๎นใย กระดาษ พลาสติก โลหะ ฟองน้ า ยางลบ ฟองสบูํ 
กาว แผํนกระเบื้องยาง โฟม เศษวัสดุสังเคราะห์และรํางกาย โดยเมื่อพิจารณาจากเทคนิคท่ีใช๎ 
ประกอบไปด๎วย 4 เทคนิคหลัก ได๎แกํ ภาพพิมพ์จากสํวนนูน ภาพพิมพ์รํองลึก ภาพพิมพ์พ้ืนราบ และ
ภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ประเภทวัสดุ เทคนิค และวิธีการใช๎วัสดุในการจัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ดังในตารางที่ 32 

 
ตารางที่ 32 วิเคราะห์วัสดุ เทคนิคและวิธีการใช๎วัสดุในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

ประเภทวัสดุ 

เทคนิค 

วิธีการใช๎วัสด ุ

ภา
พพ

ิมพ
์ผิว

นูน
 

ภา
พพ

ิมพ
์รํอ

งล
ึก 

ภา
พพ

ิมพ
์พื้น

รา
บ 

ภา
พพ

ิมพ
์ลา

ยฉ
ล ุ

วัสดุจากธรรมชาติ 

พืช /    

ผู๎เรียนรู๎จักการน าสํวนตํางๆของพืชที่อยูํในพ้ืนที่ เชํน 
เปลือกไม๎ ใบไม๎ ผัก ผลไม๎ ดอกไม๎ ซึ่งสามารถ สร๎างสรรค์
ได๎อยําง หลากหลายไมํสิ้นสุด โดยเลือกใช๎วัสดุที่มี พื้นผิว
ไมํสม่ าเสมอซึ่ง สามารถหาได๎งําย มาใช๎สร๎างสรรค์ผลงาน
ภาพพิมพ์ผิวนูน 

สัตว์ /    
ผู๎เรียนสามารถประยุกต์ใช๎สํวนตํางๆที่ได๎จากสัตว์ เชํน ขน
นก มาสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ 

เศษวัสดุ /    
ผู๎เรียนรู๎จักใช๎เศษวัสดุจากธรรมชาติใกล๎ตัวมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ 

วัสดุสังเคราะห์ 
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ประเภทวัสดุ 

เทคนิค 

วิธีการใช๎วัสด ุ

ภา
พพ

ิมพ
์ผิว

นูน
 

ภา
พพ

ิมพ
์รํอ

งล
ึก 

ภา
พพ

ิมพ
์พื้น

รา
บ 

ภา
พพ

ิมพ
์ลา

ยฉ
ล ุ

ประเภทเส๎นใย /    

มีลักษณะเดํนคือความตํอเนื่องของเส๎นสามารถน ามา
สร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ผิวนูนได๎ทั้งในลักษณะการวาง
เป็นรูปรํางที่ต๎องการและการดึงเชือกเพ่ือให๎เกิดภาพที่
แตกตํางกันออกไป 

กระดาษ 

  /  
การใช๎กระดาษในเทคนิคโมโนพริ๊นเป็นรูปแบบที่ท าให๎ผล
งานที่ ออกมาแตกตํางกันจากการรีดสีในทิศทางตํางกัน 

/    

เป็นวัสดุที่หาได๎งํายเป็นการท าแมํพิมพ์จากกระดาษท่ีท า
ให๎เกิด รูปรํางหรือรูปทรงเมื่อน ามาใช๎รํวมกับภาพพิมพ์ผิว
นูนจะได๎ผล งานที่เห็นเป็นรํอง รอยของกระดาษ สามารถ
จัดรูปแบบได๎งําย 

   / 

เป็นเทคนิคที่ท าให๎กระดาษเกิดชํองวํางเพื่อให๎สีสามารถ
ผํานลง ไปติดกับพ้ืนที่ที่เป็นผลงาน โดยการกรีด เจาะ ตัด 
ฯลฯ มีลักษณะเดํนคือสามารถก าหนดพ้ืนที่ได๎อยําง
ชัดเจน ละเอียด เจาะจง  

พลาสติก 

  /  เป็นวัสดุที่หาได๎งําย และบางชนิดเป็นวัสดุเหลือใช๎  

/    

เป็นการน าวัสดุประเภทพลาสติกมาเป็นแมํพิมพ์โดยใช๎
การถูเพ่ือให๎เกิดรํองรอยบนกระดาษ เกิดรูปรํางตาม
แมํพิมพ์พลาสติกท่ี น ามาใช๎ 

  /  
เป็นการพิมพ์ลายลงบนพลาสติกแล๎วน าพลาสติกดังกลําว
พิมพ์ ลงบนกระดาษ 

โลหะ /    

เป็นการใช๎วัสดุโลหะเป็นแมํพิมพ์ เชํน เหรียญ มาเป็น
แมํพิมพ์ โดยใช๎การถูเพ่ือให๎เกิดรํองรอยบนกระดาษ เป็น
พ้ืนฐานเพื่อให๎ เกิดความเข๎าใจภาพพิมพ์ผิวนูน 

ฟองน้ า /    
เป็นการน าฟองน้ ามาตัดเป็นรูปทรงตํางๆ ปั๊มให๎เกิด
รูปรํางตาม ฟองน้ าที่ตัดไว๎ 
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ประเภทวัสดุ 

เทคนิค 

วิธีการใช๎วัสด ุ

ภา
พพ

ิมพ
์ผิว

นูน
 

ภา
พพ

ิมพ
์รํอ

งล
ึก 

ภา
พพ

ิมพ
์พื้น

รา
บ 

ภา
พพ

ิมพ
์ลา

ยฉ
ล ุ

ยางลบ /    

ยางลบเป็นวัสดุที่มีความอํอนตัว นิ่มสามารถท าให๎เกิด
ลวดลาย ได๎งําย จึงนิยมน ามาท าเป็นแมํพิมพ์ส าหรับภาพ
พิมพ์ผิวนูน 

ฟองสบูํ   /  

เป็นกิจกรรมที่ใช๎การเป่าฟองสบูํ แล๎วน ากระดาษไปตาม
ฟองสบูํ เพ่ือให๎เกิดการกระทบกันระหวํางฟองสบูํและ
กระดาษเกิดเป็น รํองรอยจากฟองสบูํ 

กาว /    
กาวเป็นวัสดุที่น ามาใช๎ท าเป็นแมํพิมพ์ ภาพพิมพ์นั้นต๎อง
วาดออกมาให๎เป็นรูปรําง 

แผํนกระเบื้องยาง /    
เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุํน คงรูป ไมํมีฝุ่น ทนตํอน้ า งํายตํอ
การท าเป็นแมํพิมพ์ ผิวนูน  

โฟม 

/    

เป็นวัสดุที่น ามาเป็นแมํพิมพ์ที่ต๎องจัดเตรียมขึ้น และใช๎
วัสดุ ปลายแหลม เชํน ไมํจิ้มฟัน มาสร๎างรํองรอย โดยใช๎
เทคนิค ภาพพิมพ์ผิวนูน ผลงานที่ได๎จะเป็นภาพกลับด๎าน
จากแมํพิมพ์ 

  /  
เป็นวัสดุที่สามารถท าให๎เกิดรอยได๎งํายและสามารถหาได๎
ทั่วไป 

เศษวัสดุ 
/    

เป็นวัสดุที่สามารถหาได๎งํายรอบตัว ท าให๎ผู๎เรียนรู๎จัก
ประยุกต์ใช๎ สิ่งของเหลือใช๎ให๎เกิดประโยชน์  

    ผู๎เรียนรู๎จักสร๎างสรรค์เทคนิคใหมํๆได๎ด๎วยตนเอง 

รํางกาย /    ผู๎เรียนรู๎จักการใช๎สํวนตํางๆของรํางกายสร๎างงานศิลปะ 

  

ตอนที่ 3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผ๎ูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู๎เชี่ยวชาญ 11 คน ได๎แกํ ครูผู๎สอนศิลปะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี(Best 
Practice) จ านวน 5 คน อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 3 คน ศิลปินภาพพิมพ์ที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรม
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ภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 3 คน และสังเกตการสอนครูผู๎สอนศิลปะท่ีได๎รับ
รางวัลเกี่ยวกับการสอนหรือสํงนักเรียนเข๎าแขํงขันและได๎รับรางวัลเกี่ยวกับศิลปะ จ านวน 3 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  2.1 สัมภาษณ์เชิงลึกจากครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษา 
       (1) อาจารย์สมใจ   จงรักวิทย์  
            ครูศิลปศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

- หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ และอาจารย์ประจ า
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ 

- ประธานโครงการเสริมศักยภาพทางด๎านศิลปะ (Art Learning) 
       (2) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ทินกร  บัวพูล 
            ครูศิลปศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

- ด ารงต าแหนํงรองผู๎อ านวยการฝ่ายบริหาร และอาจารย์ประจ าโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
สาระทัศนศิลป์ 

- อาจารย์สอนศิลปะประจ าโครงการเสริมศักยภาพทางด๎านศิลปะ (Art 
Learning) 

- ผู๎เขียนหนังสือประกอบการเรียน และหนังสือภาพส าหรับเด็ก 
       (3) นายไอสูรย์ ปราบอริพําย 
            ครูศิลปะโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

- ครูดีเดํนรางวัลอันดับ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
สมุทรปราการ เขต 2  

- ครูดีเดํนครุสภาประเภทกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ปี 2552 
- ครูเอกชนดีเดํน สมุทรปราการเขต2 ปี2553 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2554 
- รางวัลครูต๎นแบบ รับโลํรางวัลจากองคมนตรี พลเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ ปี2555 
- รางวัลครูดีเดํน sp2 Awards สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต2 
- ครูดีเดํนครุสภาประเภทกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ปี2558 
- พานักเรียนรับรางวัลระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น 
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- นักเรียนรับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันรวม “ศิลป์สร๎างสรรค์” ป.4-
6 ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ปี 2556 สมุทรปราการ เขต2 

- นักเรียนรับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ใน
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ปี 2556 สมุทรปราการ เขต2 

       (4) นางฉัตรสุรางค์ แก๎วเป็นทอง 
            ครูศิลปะโรงเรียนราชวินิต ฝ่ายประถม 

- ได๎รับเกียรติบัตรรับรองในโครงการ The Prince Mahidol Award 
Conference 2015-2016 World Art Contest  

- ผู๎เรียนได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3 
และระดับชั้น ป.4-6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ผู๎เรียนได๎รับรางวัลเหรียญทอง ประติมากรรมนูนต่ า ระดับชั้น ป.4-6 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ผู๎เรียนได๎รับรางวัลเหรียญเงิน ศิลป์สร๎างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-6 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

       (5) วําที่ร๎อยต ารวจหญิงดารญา  ตันตินีรนาท 
            ครูศิลปะโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

- ได๎รับรางวัลครูผู๎สอนดีเดํน ประจ าปี พ.ศ. 2557 ตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกของคุรุสภา 

2.2 สัมภาษณ์อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์
ส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
     (1) รองศาสตราจารย์  สัญญา  วงศ์อรําม 
 อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       (2) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  สุรชัย  เอกพลากร 
   อาจารย์ประจ าภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       (3) รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ 

หัวหน๎าภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.3 สัมภาษณ์ศิลปินภาพพิมพ์ที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

       (1) นายสิทธิพล  เลาะชัยสงค์ 
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       (2) นายไตรรัตน์  ศรีบุรินทร์ 
       (3) นายยุทธ พฤฒาสัจธรรม 
 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษา
น ามาสรุปข๎อมูลโดยแบํงเป็น 2 ด๎าน ดังนี้ 

2.1 ครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษา 
2.1.1 ด๎านการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

  ข๎อคิดเห็นในมุมมองครูผู๎สอนศิลปะท่ีมีแนวปฎิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมภาพ
พิมพ์พบวํากิจกรรม ภาพพิมพ์เป็นกิจกรรมที่แปลกใหมํส าหรับผู๎เรียนในระดับประถม เนื่องจากมี
กระบวนการในการท างานที่ท าให๎ ผู๎เรียนรู๎สึกสนใจ สนุกที่จะเรียนรู๎ ยังชํวยให๎ผู๎เรียนรู๎จักการวาง
แผนการท างาน สํงเสริมทักษะการคิดแบบ เป็นขั้นเป็นตอน รู๎จักการน าวัสดุตํางๆมาใช๎สร๎างสรรค์งาน
ศิลปะ โดยกิจกรรมภาพพิมพ์สามารถสอนในผู๎เรียน ระดับใดก็ได๎ซึ่งในผู๎เรียนระดับเล็กจะขึ้นอยูํกับ
ครูผู๎สอนในการควบคุมดูแลระหวํางจัดกิจกรรม อาจใช๎การเรียน แบบกลุํม และผู๎สอนควรให๎
ค าแนะน าอยํางใกล๎ชิด ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ของผู๎ให๎สัมภาษณ์พบวํานิยมจัด กิจกรรมภาพ
พิมพ์ที่ใช๎เทคนิค Monoprint และภาพพิมพ์ผิวนูน ได๎แกํ ภาพพิมพ์กาว ภาพพิมพ์แผํนอะคริลิค ภาพ
พิมพ์จากใบไม๎ ภาพพิมพ์ฟองสบูํ ภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก เป็นต๎น ในบางกิจกรรมผู๎สอนได๎เพ่ิม การ
วาดภาพตํอเติมจากภาพพิมพ์เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความคิดแปลกใหมํ มีความกล๎าในการทดลอง สิ่ง
แปลกใหมํ เป็นอิสระทางความคิด ผู๎สอนใช๎วิธีการสาธิตตัวอยําง และบรรยายสอดแทรกให๎ผู๎เรียนได๎
คิด โดยเฉพาะจุดเดํนของภาพพิมพ์ คือ การกลับซ๎าย-ขวา ของแมํพิมพ์ ใช๎หัวข๎อที่ใกล๎ตัวผู๎เรียน เชํน 
ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ เมือง ของเลํน หุํนยนต์ เป็นต๎น ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลงานภาพพิมพ์ของ
ผู๎เรียนสํวนใหญํวัดจาก ความสะอาด เรียบร๎อย สวยงามของผลงาน และเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

2.1.2 ด๎านปัญหาในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาพพิมพ์เป็นเทคนิคทางศิลปะที่แปลกใหมํส าหรับผู๎เรียน

บางคน จึงยังไมํ คาดหวังถึงตัวผลงานแตํจะสอนให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการวางแผนการท างาน 
ความเข๎าใจในเทคนิควิธีการ ซึ่งข้ึนอยูํกับครูผู๎สอนในการเลือกกิจกรรมให๎เหมาะสมและการดูแลอยําง
ทั่วถึง และมีข๎อจ ากัดเกี่ยวกับวัสดุ เพราะต๎องค านึงถึงผู๎เรียนในระดับเล็กจึงต๎องใช๎วัสดุงํายๆและไมํ
เป็นอันตรายในการหาเทคนิคใหมํๆมาสอน ครูผู๎สอนจะเป็นผู๎เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และมีการ วาง
แผนการสอนโดยแบํงเป็นหลายสัปดาห์ เนื่องจากเวลาเรียนที่ไมํเพียงพอ ซึ่งกิจกรรมภาพพิมพ์เป็น
กิจกรรม ที่ต๎องท าเป็นขั้นเป็นตอน มีกระบวนการ ที่ซับซ๎อนกวําการวาดภาพ ระบายสีหรือปั้น 
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2.2 อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 
2.2.1 ด๎านการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

  ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษาในมุมมองของ
อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 3 คน พบวําเทคนิคภาพพิมพ์ที่มีความเหมาะสมกับผู๎เรียนระดับประถม ได๎แกํ 
ภาพพิมพ์เทคนิค Monoprint stamp ภาพพิมพ์โฟม โดยเน๎นเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความสนุก เกิดการ
เรียนรู๎ เรื่องกระบวนการขั้นตอนการ ท างาน เพื่อให๎ผู๎เรียน ได๎เกิดการเรียนรู๎ในการใช๎สิ่งของรอบตัว
มาสร๎างงานศิลปะ โดยผู๎สอนใช๎หัวข๎อที่ไมํกว๎าง จนเกินไปให๎ผู๎เรียน ใช๎เรื่องราวรอบๆตัว เชํน ตนเอง 
ครอบครัว ธรรมชาติรอบตัว เป็นต๎น ในการสอน ภาพพิมพ์ต๎องอาศัยกระบวนการขั้นตอนที่ยุํงยาก 
ผู๎สอน และผู๎เรียนจึงต๎องท าไปพร๎อมๆกันทีละข้ันตอน 

 สิ่งที่ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎จากการเรียนภาพพิมพ์คือ ความสนุกสนาน การได๎ทดลองท า
เทคนิค วัสดุใหมํๆ ท าให๎ผู๎เรียนมีการวางแผน มีทักษะการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีมิติทางความคิด 
เพราะจุดเดํนของ ภาพพิมพ์ที่แตกตํางจากศิลปะแขนงอ่ืนๆ ก็คือกระบวนการท างานและเป็นเทคนิคที่
สามารถสร๎างงานที่เหมือน กันได๎หลายชิ้น 

 2.2.2 ด๎านปัญหาในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
 เนื่องจากอุปกรณ์ภาพพิมพ์สามารถท าให๎เกิดอันตรายตํอผู๎เรียนในชั้นประถมได๎งําย

เพราะทักษะใน การใช๎อุปกรณ์ยังมีความระมัดระวังไมํเพียงพอดังนั้นผู๎สอนจึงต๎องค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู๎เรียนกํอน หรืออาจเลือกใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ที่สามารถใช๎อุปกรณ์อ่ืนทดแทนได๎ เชํน 
ภาพพิมพ์โฟมโดยใช๎ไม๎จิ้มฟัน ภาพพิมพ์Monoprint โดยใช๎วัสดุที่หาได๎งํายรอบตัว เชํน กระดาษ โฟม 
วัสดุธรรมชาติ เป็นต๎น 
  

2.3 ศิลปินภาพพิมพ์ 
 2.3.1 ด๎านการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
 ศิลปินได๎ให๎ความเห็นไว๎วําการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในผู๎เรียนระดับประถมควรเน๎น

ไปที่ ความสนุกสนานในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ ทักษะการวางแผนกระบวนการท างาน ให๎ผู๎เรียน
ได๎เรียนรู๎ การใช๎วัสดุรอบๆตัวมาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ เทคนิคท่ีศิลปินคิดวําสามารถน ามาจัด 
กิจกรรมในผู๎เรียน ระดับประถมได๎ คือ เทคนิคภาพพิมพ์ที่ไมํซับซ๎อนและควรเป็นเทคนิคที่ใช๎สารเคมี
น๎อยที่สุดหรือไมํใช๎สารเคมี เชํน Stamp ภาพพิมพ์ลายฉลุ Monoprint จากสีน้ าหรือธรรมชาติ และ
ได๎ให๎ความเห็นวําการน าวัสดุในท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
ที่จะน าสิ่งตํางๆรอบตัวมาสร๎างเป็นผลงานศิลปะ ฝึกให๎ผู๎เรียนมีความชํางสังเกต แตํต๎องเสริม 
สอดแทรกท่ีมาที่ไปของวัสดุนั้นๆจะท าให๎เด็กได๎ตระหนักถึงคุณคํา และเห็นความส าคัญของวัสดุ 
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 ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษาสามารถบูรณาการกับศาสตร์
ตํางๆได๎ เชํน จินตนาการ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เพื่อน โรงเรียน สิ่งใกล๎ตัวผู๎เรียนไมํจ าเป็นต๎องสื่อถึง
สังคมมากนัก เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกในสิ่งที่อยากท า และคอยหาวัสดุแปลกใหมํมาให๎ผู๎เรียนได๎
ทดลองท า เพื่อให๎เด็กเกิด ความสนใจและได๎เรียนรู๎วําวัสดุตํางๆสามารถน ามาท าภาพพิมพ์ได๎ 

 2.3.2 ด๎านปัญหาในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
 อุปกรณ์ที่ใช๎ท าภาพพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความแหลมคมซึ่งไมํเหมาะกับผู๎เรียน

ระดับประถม ที่เริ่มเรียนรู๎การใช๎เครื่องมือซึ่งสามารถท าให๎เกิดอันตรายได๎ ครูผู๎สอนจึงต๎องให๎การดูแล
อยํางใกล๎ชิด หรือเลือกใช๎เทคนิคที่ไมํต๎องใช๎อุปกรณ์หรือเลือกใช๎ อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย เชํน ภาพ
พิมพ์สีน้ าที่ใช๎สีเชื้อน้ า แทนสีเชื้อน้ ามัน ภาพพิมพ์ที่สามารถใช๎วัสดุ จากธรรมชาติได๎ ภาพพิมพ์ที่ใช๎
วัสดุทดแทนกันได๎ เชํน ใช๎ไม๎จิ้มฟัน ดินสอ ปากกา สร๎างรํองรอยบนแมํพิมพ์ ทีม่ีความอํอนนุํมแทน
การใช๎มีด เป็นต๎น 

 
 จากข๎อมูลที่ได๎ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู๎เชี่ยวชาญ ครูผู๎สอนศิลปะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี(Best 
Practice) อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์จัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และศิลปินภาพพิมพ์ที่มีประสบการณ์จัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ถามในประเด็น เกี่ยวกับกิจกรรมภาพพิมพ์ที่ใช๎สอน วัสดุ อุปกรณ์และรูปแบบการสอน 
พบวํากิจกรรมภาพพิมพ์ที่ใช๎สอนใน ประถมศึกษามากที่สุดคือภาพพิมพ์พ้ืนราบ รองลงมาคือเทคนิค
ภาพพิมพ์ผิวนูน ในด๎านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎มากท่ีสุด ได๎แกํ ภาพพิมพ์โฟมโดยใช๎ไม๎จิ้มฟันสร๎างรํองรอย 
และด๎านรูปแบบการสอนสํวนใหญํใช๎ วิธีการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย สรุปได๎ดังตารางที่ 33 
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ตารางที่ 33 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ 
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จากการสังเกตการสอนครูศิลปะระดับประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
จ านวน 3 คน น ามาสรุปข๎อมูลเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
 1. ขั้นน า 
 ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 3 คน มีการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมกํอนการสอน โดยหาข๎อมูลจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต มีการตั้งค าถามเพ่ือน าเข๎าสูํบทเรียน
เกี่ยวกับวัสดุ เชํน นักเรียนคิดวําวัสดุชนิดนี้มีความแตกตํางจากวัสดุอ่ืนอยํางไร และนักเรียนคิดวําวัสดุ
ใดมีความคล๎ายคลึงกับวัสดุนี้บ๎าง เป็นต๎น กํอนการจัดกิจกรรมครูผู๎สอนจะอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพ
พิมพ์และวัสดุที่จะใช๎ และจะสาธิตให๎เด็กดูเป็นตัวอยํางโดยพูดให๎เด็กเกิดความตื่นเต๎น สนใจใน
กิจกรรม  
 2. ขั้นสอน 
 ในขั้นสอนมีการก าหนดหัวข๎อ แตํจะเป็นหัวข๎อที่เด็กสามารถพบเจอได๎ในชีวิตประจ าวัน เชํน 
ให๎นักเรียนสร๎างรูปผีเสื้อจากเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนโดยใช๎วัสดุจากธรรมชาติ เป็นต๎น ในครูผู๎สอนที่ไป
ท าการสังเกตบางทํานจะให๎เด็กออกส ารวจพื้นที่โรงเรียนเพื่อหาวัสดุที่สนใจมาท ากิจกรรม โดย
ครูผู๎สอนจะคอยเดินเพ่ือให๎ค าแนะน า และคอยชมเชยเด็ก มีการพูดคุยให๎เกิดความสนุกสนาน  
 3. ขั้นสรุป 
 มีการวัดและประเมินผลงานโดยครูจะให๎เด็กออกมาอธิบายเกี่ยวกับรูปที่สร๎างสรรค์ขึ้น และ
ถามครูจะถามเพ่ือในห๎องเรียนวํารู๎สึกอยํางไรกับภาพของเพ่ือน ครูจะเป็นผู๎คอยให๎ก าลังใจ จะไมํ
ตัดสินภาพของเด็กวําท าถูกหรือผิด และคอยชี้แนะให๎เด็กเกิดความภูมิใจในผลงาน 

จากการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกตการสอนครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จ านวน 3 คน พบวํา มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ภาพพิมพ์ผิวนูน 
จ านวน 2 คน และภาพพิมพ์พ้ืนราบ 1 คน การเลือกใช๎วัสดุ มีการเลือกใช๎วัสดุประเภทวัสดุธรรมชาติ
ประเภทพืชมากท่ีสุด ครูผู๎สอน ให๎ความเห็นวํานักเรียนสามารถน ามาจากบ๎านได๎ และหาซื้อได๎งําย 
โดยมีรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางที่ 34 สรุปการสังเกตการสอนครูผู๎สอนศิลปะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
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ตอนที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู๎และผลการทดลองกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา
โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
 ในตอนที่  4 นี้ผู๎วิจัยจะน าเสนอรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ 
โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่นที่พัฒนาขึ้น จากการศึกษาหาข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ จ านวน 12 กิจกรรม 
โดยมีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนากิจกรรม 2) การน ากิจกรรมไปทดลองใช๎โดยมา
รายละเอียด ดังนี้ 

1. จากการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษากิจกรรมภาพพิมพ์ในวารสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง และสัมภาษณ์ครูผู๎สอนศิลปะ ระดับประถมศึกษา อาจารย์สอนภาพพิมพ์ระดับ
มหาวิทยาลัย และศิลปินภาพพิมพ์ ได๎สรุปเป็น รูปแบบกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่นที่พัฒนาขึ้น จ านวนทั้งสิ้น 12 กิจกรรม ครอบคลุมเทคนิค
ภาพพิมพ์ 4 เทคนิค ได๎แกํ ภาพพิมพ์ผิวนูน ภาพพิมพ์รํองลึก ภาพพิมพ์พ้ืนราบ และภาพพิมพ์ลายฉลุ 
โดยน าวัสดุเหลือใช๎ที่สามารถหาได๎งํายรอบตัวมาประยุกต์ท ากิจกรรมภาพพิมพ์ ซึ่งกิจกรรมที่
พัฒนาขึ้นครูผู๎สอนที่ไมํมีความถนัดในด๎านการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์สามารถน าไปจัดการเรียนการ
สอนได๎ การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในผู๎เรียนระดับประถมศึกษาจะชํวยพัฒนาทักษะด๎านกระบวนการ
คิดของผู๎เรียนให๎มีการคิด การวางแผนการท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน ทักษะการสังเกต ฝึกให๎ผู๎เรียน
มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และรู๎จักใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคํา โดยมีรายละเอียดที่มาของ
แนวความคิดของกิจกรรมดังนี้ 
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ตารางที่ 35 วิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษารวบรวมกิจกรรมภาพพิมพ์และจากการสัมภาษณ์ 
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ตารางที่ 36 วิเคราะห์กิจกรรมภาพพิมพ์ที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
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จากการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมภาพพิมพ์ที่ได๎ศึกษาจากหนังสือ วารสาร 
อินเตอร์เน็ต งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และสัมภาษณ์ครูผู๎สอนศิลปะที่มีแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) 
อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์สอนภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา และศิลปิน
ภาพพิมพ์ที่มีประสบการณ์สอนภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยน าข๎อมูลมาวิเคราะห์เป็น
กิจกรรมภาพพิมพ์ที่ครอบคลุมภาพพิมพ์ทั้ง 4 เทคนิค ได๎แกํ ภาพพิมพ์พ้ืนราบ ภาพพิมพ์ผิวนูน ภาพ
พิมพ์รํองลึก และภาพพิมพ์ลายฉลุ เทคนิคละ 3 กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่นฉบับสมบูรณ์อยูํในภาคผนวก ง มีรายละเอียด
พอสังเขปดังตารางที่ 37  
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ตารางที่ 37 สรุปแผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 

เทคนิค : ภาพพิมพ์ผิวนูน (Relief Process) 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 
1.ภาพพิมพ์ดินน้ ามัน ป.1-6 ภาพพิมพ์ดินน้ ามัน เป็นการสร๎าง

ภาพพิมพ์โดยใช๎ดินน้ ามันเป็น
แมํพิมพ์ น ามาปั้นเป็นรูปทรงที่
ต๎องการและกดลงบนลายที่
ต๎องการลงในดินน้ ามัน จุํม ทาสี
โปสเตอร์หรือใช๎ตลับหมึกและ
ประทับลงบนกระดาษ สํวนนูน
ของดินน้ ามันที่สัมผัสกระดาษจะ
กํอให๎เกิดเป็นภาพพิมพ์ที่สวยงาม 
ภาพกิจกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพดินน้ ามัน 

 
ภาพที่ 2 ภาพผลงาน 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน
โดยใช๎ดินน้ ามันเป็น
แมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัวมาประยุกต์ใช๎ท างาน
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.พัฒนาทักษะการสังเกต 
จากการสังเกตลักษณะ
พ้ืนผิวรอบตัวและน ามา 
ใช๎ท างานภาพพิมพ์ 
4.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
5.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์ผิวนูน (Relief Process) 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

2.ภาพพิมพ์แป้งโดว์
หรือแป้งขนมปัง 

ป.1-6 ภาพพิมพ์แป้งโดว์หรือแป้งขนม
ปัง เป็นการสร๎างภาพพิมพ์โดยน า
แป้งสาลีอเนกประสงค์มาผสม
เกลือและน้ านวดจนเป็นก๎อน
เนียน แล๎วกดลวดลายลงไปใน
แป้งแล๎วปลํอยให๎แห๎ง สามารถ
น ามาเป็นของประดับตกแตํงได๎ 
และแป้งที่แข็งแล๎วสามารถน ามา
เป็นแมํพิมพ์ถาวรได๎อีกด๎วย 
ภาพกิจกรรม 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพแป้งโดวห์รือแป้งขนมปัง 

 
ภาพที่ 4 ภาพผลงาน 

 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน
โดยใช๎แป้งโดว์หรือแป้ง
ขนมปังเป็นแมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัวมาประยุกต์ใช๎ท างาน
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.พัฒนาทักษะการสังเกต 
จากการสังเกตลักษณะ
พ้ืนผิวรอบตัวและน ามา 
ใช๎ท างานภาพพิมพ์ 
4.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
5.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์ผิวนูน (Relief Process) 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

3.ภาพพิมพ์ช๎อน-
ส๎อม 

ป.1-6 เป็นการสร๎างภาพพิมพ์ โดยน า
ของใช๎ในบ๎าน เชํน ช๎อน ส๎อม มา
สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยน า
ช๎อน-ส๎อมไปจุํมสี แล๎วน ามาพิมพ์
ลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ต๎องการ 
อาจตกแตํงเพ่ิมเติมภาพผลงาน
ด๎วยการพิมพ์ภาพจากผักหรือ
ผลไม๎ที่มีรูปทรงนําสนใจมาให๎
ผู๎เรียนได๎ประยุกต์ใช๎รํวมกัน เชํน 
ผลกระเจี๊ยบน ามาตัดตามขวางจะ
เป็นรูปดาว, น ายางมาพิมพ์เพ่ือ
เป็นรูปหน๎าและปาก เป็นต๎น 
ภาพกิจกรรม 

 
ภาพที่ 5 ภาพขั้นตอนการพิมพ์ 

 

ภาพที่ 6 ภาพผลงาน 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน
โดยใช๎ช๎อน-ส๎อมเป็น
แมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัวมาประยุกต์ใช๎ท างาน
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
4.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์รํองลึก (Intaglio Process) 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

1. ภาพพิมพ์กระป๋อง ป.4-6 น ากระป๋องเครื่องดื่มที่ทิ้งแล๎วน ามา
ท าความสะอาด ตัดด๎านหัวและท๎าย
กระป๋องออก ตัดตามแนวยาวให๎แผํ
ออกเป็นแผํนเพ่ือใช๎เป็นแมํพิมพ์ เก็บ
ขอบรอยตัดเพ่ือความปลอดภัย แล๎วใช๎
ลวด เข็ม คัทเตอร์ คลิปหนีบมาขูด 
สร๎างรํองรอยบนแมํพิมพ์ จากนั้นทาสี
หรืออัดสีลงในไปรํองรอย แล๎วเช็ดสีที่
อยูํนอกรํองรอยที่ขูดขีดไว๎ด๎วย
กระดาษเหลือใช๎ น ากระดาษร๎อย
ปอนด์ไปแชํน้ าให๎ชุํมทั้งสองด๎านแล๎ว
ซับพอหมาดจากนั้นวางบนแมํพิมพ์ 
ท าการพิมพ์ภาพโดยการกดหรือถูด๎วย
ช๎อนสแตนเลสด๎านหลังกระดาษร๎อย
ปอนด์ สีที่อยูํในรํองรอยบนกระป๋อง
จะติดลงบนกระดาษร๎อยปอนด์  
ภาพกิจกรรม 

 
ภาพที่ 7 ภาพขั้นตอนการท างาน 

 
ภาพที่ 8 ภาพผลงาน 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก
โดยใช๎กระป๋องเป็น
แมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัว หรือของเหลือใช๎มา
ประยุกต์ใช๎ท างาน   
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
4.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
5.พัฒนาทักษะการใช๎
อุปกรณ์ในการท างาน
ภาพพิมพ์ 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์รํองลึก (Intaglio Process) 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

2.ภาพพิมพ์แฟ้ม
พลาสติก หรือปก
พลาสติก 

ป.4-6 น าแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติกที่
ไมํใช๎แล๎ว น ามาสร๎างรํองรอยด๎วย
ลวด เข็ม คัทเตอร์ คลิปหนีบกระดาษ
หรือวัสดุที่สามารถสร๎างรํองรอย
ได๎มาขูด สร๎างรํองรอยบนแมํพิมพ์ 
จากนั้นทาสีหรืออัดสีลงในไปรํองรอย
ที่ได๎สร๎างไว๎แล๎วเช็ดสีที่อยูํนอก
รํองรอยที่ขูดขีดไว๎ด๎วยกระดาษเหลือ
ใช๎ น ากระดาษร๎อยปอนด์ไปแชํน้ าให๎
ชุํมทั้งสองด๎านแล๎วซับพอหมาด
จากนั้นวางทับบนแมํพิมพ์ ท าการ
พิมพ์ภาพโดยการกดหรือถูด๎วยช๎อน
สแตนเลสด๎านหลังกระดาษร๎อย
ปอนด์ สีที่อยูํในรํองรอยบนแมํพิมพ์
จะติดลงบนกระดาษร๎อยปอนด์   
ภาพกิจกรรม 

 
ภาพที่ 9 ขั้นตอนการเช็ดสี 

 
ภาพที่ 10 ภาพผลงาน 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก
โดยใช๎แฟ้ม หรือปก
พลาสติกเป็นแมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัว หรือของเหลือใช๎มา
ประยุกต์ใช๎ท างาน   
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
4.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
5.พัฒนาทักษะการใช๎
อุปกรณ์ในการท างาน
ภาพพิมพ์ 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์รํองลึก (Intaglio Process) 

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

3. ภาพพิมพ์จากแผํนซีดี ป.4-6 น าแผํนซีดี น ามาสร๎างรํองรอยด๎วย
ลวด เข็ม คัทเตอร์ คลิปหนีบกระดาษ
หรือวัสดุที่สามารถสร๎างรํองรอย
ได๎มาขูด สร๎างรํองรอยบนแมํพิมพ์ 
จากนั้นทาสีหรืออัดสีลงในไปรํองรอย
ที่ได๎สร๎างไว๎แล๎วเช็ดสีที่อยูํนอก
รํองรอยที่ขูดขีดไว๎ด๎วยกระดาษเหลือ
ใช๎ น ากระดาษร๎อยปอนด์ไปแชํน้ าให๎
ชุํมทั้งสองด๎านแล๎วซับพอหมาด
จากนั้นวางทับบนแมํพิมพ์ ท าการ
พิมพ์ภาพโดยการกดหรือถูด๎วยช๎อน
สแตนเลสด๎านหลังกระดาษร๎อย
ปอนด์ สีที่อยูํในรํองรอยบนแมํพิมพ์
จะติดลงบนกระดาษร๎อยปอนด์   
ภาพกิจกรรม 

 
ภาพที่ 11 สร๎างรํองรอยบนแผํนซีดี 

 
ภาพที่ 12 ภาพผลงาน 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก
โดยใช๎แผํนซีดีเป็น
แมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัว หรือของเหลือใช๎มา
ประยุกต์ใช๎ท างาน   
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
4.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
5.พัฒนาทักษะการใช๎
อุปกรณ์ในการท างาน
ภาพพิมพ์ 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Process)   

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

1. ภาพพิมพ์สีน้ าจาก 
แผํนพลาสติก 

ป.1-6 น าแผํนพลาสติกน ามาขัดผิวหน๎า
ด๎วยกระดาษทราย น ากาวน้ ามา
ผสมน้ าอัตราสํวนประมาณ 1ตํอ5 
แล๎วทาบางๆ ลงในแผํนพลาสติก 
ปลํอยให๎แห๎ง จากนั้นระบายสีน้ า
ตามจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์ แล๎วปลํอยให๎แห๎ง น า
กระดาษร๎อยปอนด์ไปแชํน้ าให๎ชุํม
ทั้งสองด๎านแล๎วซับพอหมาด
จากนั้นวางทับบนแมํพิมพ์ ท าการ
พิมพ์ภาพโดยการกดหรือถูด๎วย
ช๎อนสแตนเลสด๎านหลังกระดาษ
ร๎อยปอนด์ สีที่อยูํบนแมํพิมพ์จะ
ติดลงบนกระดาษร๎อยปอนด์   
ภาพกิจกรรม 

 
 

ภาพที่ 13 ขัดแผํนพลาสติกด๎วย
กระดาษทราย 

 
ภาพที่ 14 ภาพผลงาน 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ
โดยใช๎แผํนพลาสติกเป็น
แมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัว หรือของเหลือใช๎มา
ประยุกต์ใช๎ท างาน   
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
4.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Process)   

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

2. ภาพพิมพ์จากแกน
กระดาษช าระ 

ป.1-6 น าแกนกระดาษช าระน ามาตัด
ปลายด๎านหนึ่งเป็นเส๎นๆ หรือเป็น
รูปรํางที่ต๎องการแล๎วกดให๎เป็น
ระนาบเดียวกัน จากนั้นน าสีมาทา 
ระบายบนกระดาษ แล๎วน าไปวาง
บนแผํนรอง อาจผสมกับการจุํมสี
แล๎วปั๊มลงวัสดุที่ท าการพิมพ์กับ
กระดาษ,ผ๎าหรือวัสดุที่ต๎องการ  
ภาพกิจกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 15 ตัดแกนกระดาษช าระ
ออกเป็นเส๎นๆ 

 
ภาพที่ 16 ภาพผลงาน 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ
โดยใช๎แกนกระดาษช าระ
เป็นแมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัว หรือของเหลือใช๎มา
ประยุกต์ใช๎ท างาน   
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
4.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Process)   

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

3. ภาพพิมพ์ถุงพลาสติก ป.1-6 ภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก เป็น
การท าภาพพิมพ์ โดยการน า
กระดาษมาระบายด๎วยสีน้ าแล๎ว
น าถุงพลาสติกมาขย าแล๎ววางลง
บนกระดาษขณะที่สียังไมํแห๎งจะ
เกิดลวดลายแปลกตาจากรอยยับ
ของถุงพลาสติก จากนั้นปลํอยให๎
แห๎งแล๎วให๎นักเรียนตกแตํงใสํ
เรื่องราวเพิ่มเติม 
ภาพกิจกรรม 
 

 

ภาพที่ 17 ภาพขั้นตอนการท า
ภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก 

 
ภาพที่ 18 ภาพผลงาน 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ
โดยใช๎ถุงพลาสติกเป็น
แมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัว หรือของเหลือใช๎มา
ประยุกต์ใช๎ท างาน   
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
4.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil)   

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

1. ภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟม ป.4-6 น ากลํองโฟมที่เหลือใช๎หรือใช๎แล๎ว
น ามาท าความสะอาดแล๎วท าการ
ฉลุ กรีด เจาะ ให๎เกิดชํอง แล๎ว
วางโฟมท่ีเจาะแล๎วบนกระดาษให๎
ชํองที่เจาะติดกับกระดาษจากนั้น
ระบายสี หรือน าฟองน้ าจุํมสีแล๎ว
น าไปกดลงไปในชํอง สีที่ระบาย 
กดลงไปจะผํานชํองโฟมลงไปติด
กับกระดาษ 
ภาพกิจกรรม 

 

ภาพที่ 19 วาดลวดลายลงบน
กลํองโฟม 

 
ภาพที่ 20 ระบายหรือปั๊มสีผําน

ชํองที่เจาะไว๎ 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ
โดยใช๎กลํองโฟมเป็น
แมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัว หรือของเหลือใช๎มา
ประยุกต์ใช๎ท างาน   
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
4.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
5.พัฒนาทักษะการใช๎
อุปกรณ์ในการท างาน
ภาพพิมพ์ 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil)   

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

2. ภาพพิมพ์กระดาษ ป.1-6 น ากระดาษมาพับทบกันแล๎วตัด 
เมื่อคลี่กระดาษออกมาจะเกิดชํอง
ลวดลายแปลกตา แล๎วน า
กระดาษท่ีตัดมาวางบนกระดาษ
ร๎อยปอนด์แล๎วท าการระบายสีให๎
ผํานชํองที่ท าการตัดออกไป สีจะ
ลอดผํานชํองที่ตัดไว๎ลงสูํกระดาษ
ร๎อยปอนด์ด๎านลําง  
ภาพกิจกรรม 

 
ภาพที่ 21 น ากระดาษมาตัด 

 
ภาพที่ 22 ระบายหรือปั๊มสีลงในชํอง 

 
ภาพที่ 23 ภาพผลงาน 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ
โดยใช๎กระดาษเป็น
แมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัว หรือของเหลือใช๎มา
ประยุกต์ใช๎ท างาน   
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
4.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
5.พัฒนาทักษะการใช๎
อุปกรณ์ในการท างาน
ภาพพิมพ์ 
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เทคนิค : ภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil)   

ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รายละเอียดกิจกรรม 
สิ่งที่คาดหวัง 

จากการท ากิจกรรม 

3. ภาพพิมพ์ผ๎า ป.1-6 ภาพพิมพ์ผ๎า เป็นการท าภาพ
พิมพ์ โดยการน าผ๎ามาตัดหรือใช๎
ลวดลายของผ๎าลูกไม๎เป็นแมํพิมพ์ 
น ามาวางบนกระดาษร๎อยปอนด์
หรือวัสดุที่จะท าการพิมพ์ จากนั้น
ทาสีโดยให๎สีผํานชํองวํางลงบน
วัสดุ เกิดเป็นภาพพิมพ์จากผ๎า 
ภาพวัสดุ 

 
ภาพที่ 24 วางแมํพิมพ์ผ๎าบนกระดาษ 

  
 

 
ภาพที่ 25 ภาพผลงาน 

1.เรียนรู๎กระบวนการและ
สามารถสร๎างผลงานจาก
เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ
โดยใช๎ผ๎าเป็นแมํพิมพ์ได๎ 
2.สามารถน าสิ่งของใกล๎
ตัว หรือของเหลือใช๎มา
ประยุกต์ใช๎ท างาน   
ภาพพิมพ์ได๎ 
3.มีความรับผิดชอบใน
การน าวัสดุ อุปกรณ์ มา
ได๎ครบตามที่ได๎รับ
มอบหมาย และเก็บ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่
ท างานหลังปฏิบัติกิจกรรม 
4.พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด การ
ท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
5.พัฒนาทักษะการใช๎
อุปกรณ์ในการท างาน
ภาพพิมพ์ 
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2. ผลการทดลองแผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ผู๎วิจัยได๎น าแผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ไปขอความเห็นจากครูผู๎สอนศิลปะท่ีมี

แนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice)และมีความเชี่ยวชาญทางด๎านการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได๎เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎วํามี
ความเหมาะสมกับการน าไปใช๎ในกลุํมผู๎เรียนระดับประถมหรือไมํ จากนั้นน ามาปรับแก๎และสํง
แผนการจัดการเรียนรู๎ไปให๎ครูผู๎สอนในระดับประถมศึกษาเลือกน าไปจัดการเรียนการสอนภาพพิมพ์
ทั้ง 4 เทคนิค อยํางน๎อยเทคนิคละ 1 กิจกรรม โดยเลือกโรงเรียนที่ขาดความพร๎อมทั้งงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือจบทางด๎านศิลปะ และมีความยินดีให๎ทดลอง
กิจกรรม  

โรงเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยํางใช๎ส าหรับทดลองกิจกรรมในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ๎านทุํงขาม เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1-ป.6 ตั้งอยูํที่ ต.ไรํไหมํพัฒนา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
โดยในปีการศึกษา 2558  มีนักเรียนระดับประถมศึกษาท้ังหมด 59 คน มีครูผู๎สอนในระดับประถม
ประจ าการ 4 คน และครูอัตราจ๎าง 3 คน นักเรียนที่เป็นกลุํมการทดลองเลือกจากเด็กท่ีสนใจท า
กิจกรรมภาพพิมพ์โดยคละชั้นปีแล๎วจัดกิจกรรมเป็นกลุํม มีรายละเอียดดังตารางที่ 

 
ตารางที่ 38 กิจกรรมที่ท าการทดลองกับกลุํมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

เทคนิค กิจกรรม ระดับชั้นที่ทดสอบ จ านวน (คน) 
1. ภาพพิมพ์ลายฉลุ ฉลุสมมาตร ป.2 5 

ป.3 4 

รวม 9 
2. ภาพพิมพ์ผิวนูน ภาพพิมพ์ช๎อน-ส๎อม ป.3 4 

รวม 4 
3. ภาพพิมพ์พ้ืนราบ ภาพพิมพ์แกนกระดาษช าระ ป.4 6 

Green Art 
 

ป.5 4 

ป.6 1 

รวม 11 

4. ภาพพิมพ์รํองลึก ภาพพิมพ์รักษ์โลก ป.5 3 

ป.6 1 
รวม 4 
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กิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรม ฉลุสมมาตร      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 
เทคนิค ภาพพิมพ์ลายฉลุ 

วัตถุประสงค์การเรียนรู๎  
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุและภาพพิมพ์จากกระดาษ และ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆได๎ 

 2. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากกระดาษ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่งตํางๆ 
ในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    

 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

 วัสดุ อุปกรณ์ 1. กระดาษ 
  2. สีน้ า, สีโปสเตอร์, สีไม๎ 
  3. กระดาษร๎อยปอนด์/หรือวัสดุที่ต๎องการพิมพ์ 
  4. พํูกัน, จานสี, ฟองน้ า 
 ขั้นตอน 1. ติดตํอโรงเรียนและครูผู๎สอนเพื่อน ากิจกรรมไปทดลองใช๎ 
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปให๎ครูผู๎สอนเลือกกิจกรรมที่จะท าการสอน 
  3. ครูผู๎สอนท าการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ 

 
ภาพที่ 26 ภาพผู๎ชํวยครูยืนแสดงตัวอยํางการตัดกระดาษ 
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  4. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยมีครูผู๎สอนคอยให๎ค าแนะน าอยํางใกล๎ชิด 

    
ภาพที่ 27 นักเรียนจับกลุํมปฏิบัติงานเพื่อใช๎อุปกรณ์รํวมกัน 

     
ภาพที่ 28 ภาพนักเรียนขณะปฏิบัติงาน 

   
ภาพที่ 29 ภาพนักเรียนกับผลงาน 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานนักเรียน 

 
ผลการทดลอง 

1. ผลด๎านทักษะ 
   1.1 นักเรียนสามารถสร๎างแมํพิมพ์จากกระดาษได๎ 

1.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเก่ียวกับภาพพิมพ์ลายฉลุและสามารถสร๎าง
ผลงาน   ศิลปะโดยใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุจากกระดาษได๎ 

2. ผลด๎านพฤติกรรม 
 2.1 นักเรียนมีความตั้งใจในการท างานและฟังค าอธิบายจากครูผู๎สอน 
 2.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ 

ใช๎ท างานได๎สะอาดเรียบร๎อย 
3. ผลด๎านความพึงพอใจของครูผู๎สอนและนักเรียน 

3.1 ครูผู๎สอนยินดีและเห็นด๎วยในการน ากิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์มาจัดการเรียนการ
สอน และได๎ขอกิจกรรมไปสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 3.2 นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู๎และปฏิบัติกิจกรรมอยํางสนุกสนาน เห็นได๎จาก 
การขอครูผู๎สอนท าผลงานเพ่ิม  
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กิจกรรมที่ 2 
ชื่อกิจกรรม ภาพพิมพ์ช๎อน-ส๎อม      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เทคนิค ภาพพิมพ์ผิวนูน 

วัตถุประสงค์การเรียนรู๎ 
 1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนและภาพพิมพ์จากช๎อน, ส๎อม และ 
 สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆ ได๎ 
 2. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากช๎อน, ส๎อมได๎ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่ง 
 ตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3 นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

วัสดุ อุปกรณ์ 1. ช๎อน-ส๎อม 
  2. สีโปสเตอร์/ สีส าหรับทาผ๎า 
  3. กระดาษร๎อยปอนด์หรือวัสดุที่ต๎องการท าการพิมพ์ เชํน กระเป๋า เสื้อ เป็นต๎น 

ขั้นตอน  1. ติดตํอโรงเรียนและครูผู๎สอนเพื่อน ากิจกรรมไปทดลองใช๎ 
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปให๎ครูผู๎สอนเลือกกิจกรรมที่จะท าการสอน 
  3. ครูผู๎สอนท าการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ 

 
ภาพที่ 31 ภาพครูแสดงตัวอยํางการท าภาพพิมพ์จากช๎อน-ส๎อม 
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  4. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยมีครูผู๎สอนคอยให๎ค าแนะน าอยํางใกล๎ชิด 

     
ภาพที่ 32 ภาพผลงานนักเรียน 

 
ผลการทดลอง 

1. ผลด๎านทักษะ 
   1.1 นักเรียนสามารถสร๎างแมํพิมพ์จากช๎อน-ส๎อมได๎ 

1.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเก่ียวกับภาพพิมพ์ผิวนูนและสามารถสร๎าง
ผลงานศิลปะโดยใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนจากช๎อน-ส๎อมได๎ 

2. ผลด๎านพฤติกรรม 
 2.1 นักเรียนมีความตั้งใจในการท างานและฟังค าอธิบายจากครูผู๎สอน 
 2.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ 

ใช๎ท างานได๎สะอาดเรียบร๎อย 
3. ผลด๎านความพึงพอใจของครูผู๎สอนและนักเรียน 

3.1 ครูผู๎สอนยินดีและเห็นด๎วยในการน ากิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์มาจัดการเรียนการ
สอน และ ได๎ขอกิจกรรมไปสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รู๎สึกแปลกใจ ไมํคิดวําช๎อน-ส๎อม สามารถน ามาสร๎างงาน 
ศิลปะได๎ ถ๎ารูว๎ําภาพพิมพ์งํายอยํางนี้จะสอนตั้งนานแล๎ว 
3.2 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอยํางมีความสุขและสนุกสนาน กระตือรือร๎นในการหา
วัสดุมาสร๎างสรรค์งาน  
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กิจกรรมที่ 3 
ชื่อกิจกรรม ภาพพิมพ์แกนกระดาษช าระ       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เทคนิค ภาพพิมพ์พ้ืนราบ 

วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบและภาพพิมพ์สีน้ าจากแกนกระดาษ 
 ช าระ และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆได๎ 
 2.  สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สีน้ าจากแกนกระดาษช าระ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํง 
 ของสิ่งตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

วัสดุ อุปกรณ์ 1. แกนกระดาษช าระ 
  2. สีน้ า/สีส าหรับระบายบนผ๎า 
  3. กระดาษร๎อยปอนด์หรือวัสดุที่จะท าการพิมพ์ 
  4. ช๎อนสแตนเลส 
  5. ถาดใสํสี 

ขั้นตอน  1. ติดตํอโรงเรียนและครูผู๎สอนเพื่อน ากิจกรรมไปทดลองใช๎ 
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปให๎ครูผู๎สอนเลือกกิจกรรมที่จะท าการสอน 
  3. ครูผู๎สอนท าการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ 

 
ภาพที่ 33 ภาพครูแสดงตัวอยํางการท าภาพพิมพ์จากมันเพ่ิมเติม 
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  4. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยมีครูผู๎สอนคอยให๎ค าแนะน าอยํางใกล๎ชิด 

 
ภาพที่ 34 นักเรียนจับกลุํมปฏิบัติงานเพ่ือใช๎อุปกรณ์รํวมกัน 

 
ภาพที่ 35 ภาพนักเรียนขณะปฏิบัติงาน 

    
ภาพที่ 36 ภาพผลงานนักเรียน 
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ผลการทดลอง 
1. ผลด๎านทักษะ 
   1.1 นักเรียนสามารถสร๎างแมํพิมพ์จากแกนกระดาษช าระได๎ 

1.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับภาพพิมพ์พ้ืนราบและสามารถสร๎าง
ผลงานศิลปะโดยใช๎เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบจากแกนกระดาษช าระได๎ 

2. ผลด๎านพฤติกรรม 
 2.1 นักเรียนมีความตั้งใจในการท างานและฟังค าอธิบายจากครูผู๎สอน 
 2.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ 

ใช๎ท างานได๎สะอาดเรียบร๎อย 
3. ผลด๎านความพึงพอใจของครูผู๎สอนและนักเรียน 

3.1 ครูผู๎สอนไมํเคยคิดวําแกนกระดาษช าระสามารถน ามาสร๎างงานศิลปะได๎ ภาพ
พิมพ์ไมํได๎ยากอยํางที่คิด และได๎ขอน ากิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์มาจัดการเรียนการ
สอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2 นักเรียนปฏิบัติงานอยํางสนุกสนาน มีการเดินหาวัสดุอื่นมาพิมพ์ผสมผสานกับ
แกนกระดาษช าระ 
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กิจกรรมที่ 4 
ชื่อกิจกรรม ภาพพิมพ์ Green Art     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
เทคนิค ภาพพิมพ์พ้ืนราบ 

วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบและภาพพิมพ์สีน้ าจากปกพลาสติก  
 และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆได๎ 
 2.  สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สีน้ าจากปกพลาสติก โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่ง 
 ตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

วัสดุ อุปกรณ์ 1. ปกพลาสติกเหลือใช๎หรือไมํใช๎แล๎ว 
  2. สีน้ าหรือสีจากธรรมชาติ 
  3. กระดาษร๎อยปอนด์ 
  4. ช๎อนสแตนเลส 
  5. กระดาษทรายเบอร์ละเอียด 
  6. กาวน้ าที่ผสมน้ าแล๎ว (เพ่ือไมํให๎เหนียวเกินไปเพราะจะท าให๎กระดาษท่ีพิมพ์ขาด)  

อัตราสํวนโดยประมาณ 1/5 

ขั้นตอน  1. ติดตํอโรงเรียนและครูผู๎สอนเพื่อน ากิจกรรมไปทดลองใช๎ 
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปให๎ครูผู๎สอนเลือกกิจกรรมที่จะท าการสอน 
  3. ครูผู๎สอนท าการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ 
  4. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยมีครูผู๎สอนคอยให๎ค าแนะน าอยํางใกล๎ชิด 

 
ภาพที่ 37 นักเรียนจับกลุํมปฏิบัติงานเพื่อใช๎อุปกรณ์รํวมกัน 
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ภาพที่ 38 ภาพนักเรียนขณะปฏิบัติงาน   

 
ผลการทดลอง 

1. ผลด๎านทักษะ 
   1.1 นักเรียนสามารถสร๎างแมํพิมพ์สีน้ าจากแฟ้มหรือปกพลาสติกได๎ 

1.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเกี่ยวกับภาพพิมพ์พ้ืนราบและสามารถสร๎าง
ผลงานศิลปะโดยใช๎เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบจากแฟ้มหรือปกพลาสติกได๎ 

2. ผลด๎านพฤติกรรม 
 2.1 นักเรียนมีความตั้งใจในการท างานและฟังค าอธิบายจากครูผู๎สอน 
 2.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ 

ใช๎ท างานได๎สะอาดเรียบร๎อย 
3. ผลด๎านความพึงพอใจของครูผู๎สอนและนักเรียน 

3.1 ครูผู๎สอนไมํคิดวําปก หรือแฟ้มพลาสติกน ามาสร๎างงานภาพพิมพ์ได๎ ไมํเคยรู๎จัก
เทคนิคภาพพิมพ์ชนิดนี้มากํอน และกระบวนการไมํได๎ยากอยํางที่คิด 

 3.2 นักเรียนมีความสนใจ และคอยเลําเรื่องราวเกี่ยวกับภาพขณะท างาน 
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กิจกรรมที่ 5 
ชื่อกิจกรรม ภาพพิมพ์รักษ์โลก     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
เทคนิค ภาพพิมพ์รํองลึก 

วัตถุประสงค์ 
 1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกและภาพพิมพ์จากแฟ้มพลาสติกหรือ 
 ปกพลาสติก และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆ ได๎ 
 2. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติกได๎ โดยเน๎นการ 
 จัดวางต าแหนํงของสิ่งตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎ 
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

วัสดุ อุปกรณ์ 1. แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก 
  2. สีน้ า, สโีปสเตอร์, สีไม๎ 
  3. กระดาษร๎อยปอนด์ 
  4. กระดาษเหลือใช๎หรือกระดาษไข (กระดาษที่มีความเหมาะสมที่สุดคือกระดาษท่ี 

เป็นขุยได๎ยาก) 
  5. ช๎อนสแตนเลส 

ขั้นตอน  1. ติดตํอโรงเรียนและครูผู๎สอนเพื่อน ากิจกรรมไปทดลองใช๎ 
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปให๎ครูผู๎สอนเลือกกิจกรรมที่จะท าการสอน 
  3. ครูผู๎สอนท าการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ 
  4. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยมีครูผู๎สอนคอยให๎ค าแนะน าอยํางใกล๎ชิด 

 
ภาพที่ 39 นักเรียนจับกลุํมปฏิบัติงานเพื่อใช๎อุปกรณ์รํวมกัน 
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ภาพที่ 40 ภาพนักเรียนขณะปฏิบัติงาน 

   
 

 
ภาพที่ 41 ภาพนักเรียนขณะปฏิบัติงาน 

 

 
ภาพที่ 42 ภาพผลงานนักเรียน 
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ผลการทดลอง 
1. ผลด๎านทักษะ 
   1.1 นักเรียนสามารถสร๎างแมํพิมพ์จากปกพลาสติกได๎ 

1.2 นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเก่ียวกับภาพพิมพ์รํองลึกและสามารถสร๎าง
ผลงานศิลปะโดยใช๎เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกจากปกพลาสติกได๎ 

2. ผลด๎านพฤติกรรม 
 2.1 นักเรียนมีความตั้งใจในการท างานและฟังค าอธิบายจากครูผู๎สอน 
 2.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ 

ใช๎ท างานได๎สะอาดเรียบร๎อย 
3. ผลด๎านความพึงพอใจของครูผู๎สอนและนักเรียน 

3.1 แปลกใจวําสามารถสร๎างสรรค์งานภาพพิมพ์ด๎วยวิธีนี้ได๎ รู๎สึกวําดีใจที่ได๎เรียนรู๎
กิจกรรมใหมํๆ เพ่ือน าไปสอนนักเรียน และวัสดุก็ไมํได๎หายากอยํางที่คิด 

 3.2 นักเรียนมีความตั้งใจท างานอยํางมาก มีความสนใจเวลาครูอธิบาย 
จากการทดลองกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่นที่

พัฒนาขึ้น จ านวน 4 กิจกรรม พบวํา กิจกรรมสามารถน าไปใช๎ได๎จริงในบริบทของโรงเรียนที่ขาด
แคลนทรัพยากร โดยผู๎สอนมีความพึงพอใจในกิจกรรมและวัสดุที่ใช๎สามารถหาได๎ในท๎องถิ่น รวมทั้ง
ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะในการหาวัสดุในท๎องถิ่นมาใช๎ในการท ากิจกรรมภาพพิมพ์ และได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดของกิจกรรมภาพพิมพ์ในเทคนิคท่ีก าหนด 

 
ตอนที่ 5 รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน
ท๎องถิ่น 

รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ในชั้นเรียน สามารถน าวัสดุ 
อุปกรณ์ที่มีอยูํรอบตัวมาประยุกต์ใช๎กับเทคนิคภาพพิมพ์ได๎อยํางเหมาะสม เพ่ือแก๎ปัญหาครูผู๎สอน
ศิลปะในระดับประถมศึกษาไมํน ากิจกรรมภาพพิมพ์มาใช๎ในการสอน จากการส ารวจข๎อมูล
แบบสอบถามที่สํงไปทั่วประเทศ ครูผู๎สอนได๎ให๎สาเหตุไว๎วํา ครูไมํมีความถนัดหรือความรู๎เกี่ยวกับภาพ
พิมพ์ การขาดความพร๎อมทั้งงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร เป็นต๎น ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ได๎จัดท าเพ่ือที่ครูผู๎สอนไมํจ าเป็นต๎องมีความเชี่ยวชาญทางด๎านภาพพิมพ์สามารถจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
และสามารถน าวัสดุรอบตัวมาใช๎จัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาได๎ โดยแบํง
ออกเป็น 4 รูปแบบตามเทคนิคภาพพิมพ์ ได๎แกํ  

1) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ผิวนูนส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น  
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2) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์รํองลึกส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น  
3) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์พ้ืนราบส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น  
4) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ลายฉลุส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
โดยแตํละรูปแบบมีสํวนประกอบ 2 สํวน คือ องค์ประกอบของรูปแบบ และขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู๎ 
 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ผิวนูนส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 

รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการน าเอาเทคนิคการท างานภาพพิมพ์จากสํวนนูนมาจัดกิจกรรมภาพ
พิมพ์ส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา โดยพื้นฐานการท างานภาพพิมพ์จากสํวนนูนทั่วไปอาจมี
ขั้นตอนหรืออุปกรณ์เฉพาะทางบางอยํางที่ไมํเหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษา ซึ่งจากการศึกษา
จากหนังสือ แบบเรียน วารสารทั้งในและตํางประเทศ การสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านภาพพิมพ์จึง
ได๎พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ที่น าเทคนิคภาพพิมพ์จากสํวนนูนมาประยุกต์
และดัดแปลงเป็นเทคนิคภาพพิมพ์จากสํวนนูนที่งํายขึ้นให๎เหมาะสมส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 
โดยใช๎วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถหาได๎งํายในท๎องถิ่น ของเหลือใช๎หรือเป็นของที่ผํานการใช๎งานแล๎ว ท า
ให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎กระบวนการ ขั้นตอนการท าเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ผิวนูนส าหรับผู๎เรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
ประกอบด๎วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ผิว
นูนส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น มีจุดประสงค์เพ่ือความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน สามารถสร๎างผลงานด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน และสามารถบูรณา
การกับศาสตร์ด๎านอื่นๆ ได๎ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงอยํางรอบด๎าน พัฒนาความสัมพันธ์
ระหวํางการใช๎มือและตา ทักษะการใช๎อุปกรณ์งานศิลปะ กระบวนการคิด การท างานอยํางเป็นขั้น
เป็นตอน ฝึกการสังเกต และเรียนรู๎ที่จะน าสิ่งของเหลือใช๎รอบตัวมาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ 

องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู๎เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน  เป็นองค์ประกอบหลักที่มี
ความส าคัญตํอการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ผิวนูน ผู๎สอนควรท าความเข๎าใจกระบวนการท าเทคนิคภาพ
พิมพ์ผิวนูนกํอนจัดการเรียนการสอน ผู๎สอนควรใช๎วิธีการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายเพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎เห็นวิธีปฏิบัติจริง ควรให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติไปพร๎อมๆ กับครูผู๎สอน ควรมีตัวอยํางงานให๎
ผู๎เรียนได๎เห็นลักษณะงานจริง ควรบูรณาการศาสตร์ด๎านอื่นๆ เชํน ด๎านสถาปัตยกรรม อาจให๎ผู๎เรียน
สร๎างผลงานภาพพิมพ์ผิวนูนเป็นภาพโครงสร๎างตึก ผังเมือง หรือทัศนียภาพ ด๎านวิทยาศาสตร์ 
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สิ่งแวดล๎อม ครูผู๎สอนอาจก าหนัดหัวข๎อเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ด๎านงานประดิษฐ์ อาจให๎
ผู๎เรียนประดิษฐ์ของประดับตกแตํง กระดาษหํอของขวัญโดยพิมพ์ลายจากเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน  
เป็นต๎น ผู๎สอนอาจแนะน าให๎ผู๎เรียนวาดภาพตํอเติมจากการท าภาพพิมพ์ตามจินตนาการ ความคิด
สร๎างสรรค์ของผู๎เรียน ครูผู๎สอนควรอธิบายให๎ผู๎เรียนท าตามขั้นตอนที่ก าหนด ควรสอนเรื่องความ
รับผิดชอบตํอการน าวัสดุที่ได๎รับมอบหมายมาปฏิบัติงานในชั้นเรียน การดูแลความสะอาดเรียบร๎อย
ของพ้ืนที่ และอุปกรณ์ในการท างาน 

องค์ประกอบที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ การเลือกวัสดุมาใช๎ในเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน ควรเลือกวัสดุ
ที่มีพ้ืนผิว 2 สํวน คือสํวนที่ไมํติดสี และสํวนที่ติดสี อาจสร๎างพ้ืนผิวขึ้นมาเองด๎วยวัสดุที่สามารถสร๎าง
รํองรอยได๎ สามารถใช๎วัสดุจากธรรมชาติ เชํน ผัก ผลไม๎ น ามาหั่น ปาด แกะให๎ออกมาเป็นลวดลายที่
ต๎องการโดยครูผู๎สอนอาจนัดแนะให๎ผู๎เรียนน ามาจากบ๎าน อาจใช๎วัสดุที่หาได๎ในบริเวณห๎องเรียน ของ
เหลือใช๎ หรือวัสดุที่ทิ้งแล๎ว เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยํางคุ๎มคํา สีที่ใช๎ผู๎สอนควรใช๎สีเชื้อน้ า หรือสี
ผสมอาหารในการจัดกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัยของผู๎เรียน ขั้นตอนการพิมพ์โดยทั่วไปศิลปินภาพ
พิมพ์จะใช๎พิมพ์มือและแทํนพิมพ์ ในสํวนของรูปแบบที่สร๎างขึ้นจะใช๎การพิมพ์มือโดยใช๎ช๎อนสแตนเลส 
มาท าการกด ถูแทนแทํนพิมพ์ หากในการจัดกิจกรรมมีการใช๎ของมีคมครูผู๎สอนควรดูแลอยํางใกล๎ชิด 
อาจใช๎อุปกรณ์ท่ีมีความปลอดภัยมาทดแทน เชํน ใช๎กิ่งไม๎หรือไม๎จิ้มฟันมาสร๎างรํองรอยลงแมํพิมพ์ที่มี
เนื้อวัสดุนิ่มสร๎างรํองรอยได๎งําย เป็นต๎น 

องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผล ประเมินจากความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการ 
ขั้นตอนการท าเทคนิคภาพพิมพ์จากสํวนนูน การประเมินจากความสวยงาม สะอาด เรียบร๎อยของ
ผลงาน การประเมินจากความรับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่ อุปกรณ์การท างานภายหลังการ
ท ากิจกรรม 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
แบํงเป็น  ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกํอนการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้หากครูผู๎สอนจ าเป็นต๎องให๎ผู๎เรียนเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์มากํอนคาบเรียน ให๎ครูผู๎สอนนัดแนะให๎นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มาเองจากที่บ๎าน 
อาจเป็นของเหลือใช๎ หรือผัก ผลไม๎ที่สามารถน ามาท ากิจกรรมภาพพิมพ์ได๎ ครูผู๎สอนควรท าความเข๎า
เกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนกํอนจัดกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเตรียมความพร๎อม ครูผู๎สอนควรสร๎างความสนใจแกํนักเรียน เพื่อน าเข๎าสูํ
บทเรียน ผู๎สอนแนะน าความรู๎เกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน ข๎อมูลเบื้องต๎นในการท ากิจกรรม วัสดุ 
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อุปกรณ์ หัวข๎อในการท างาน ข๎อตกลงรํวมกัน เชํน การรับผิดชอบในการเก็บ รักษาความสะอาดพ้ืนที่
อุปกรณ์หลังการท ากิจกรรม และอธิบายถึงเกณฑ์การให๎คะแนน  
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ครูผู๎สอนท าการสอนด๎วยการสาธิตประกอบการบรรยาย 
และให๎ผู๎เรียนท าตามทีละขั้นตอน เพ่ือนักเรียนจะได๎เรียนรู๎การท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน รู๎จักการ
วางแผนการท างาน ควรแนะน าให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได๎ก าหนดไว๎ ควรอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่
ใช๎ ตั้งค าถามชี้น าให๎นักเรียนเสนอวัสดุที่สามารถน ามาท าภาพพิมพ์ผิวนูนได๎ ครูผู๎สอนอาจแนะน าให๎
นักเรียนวาดภาพตํอเติมจากการท าเทคนิคภาพพิมพ์ 
  กิจกรรมที่ 1 พิมพ์ฉันปั้นได๎ (ภาพพิมพ์ดินน้ ามัน) 
  เป็นการสร๎างภาพพิมพ์จากสํวนนูน (Relief Print) โดยใช๎ดินน้ ามันเป็นแมํพิมพ์ 
น ามาปั้นและกดลงบนลายที่ต๎องการลงดินน้ ามัน จุํม ทาสีโปสเตอร์หรือใช๎ตลับหมึกและประทับลงบน
กระดาษ สํวนนูนของดินน้ ามันที่สัมผัสกระดาษจะกํอให๎เกิดเป็นภาพพิมพ์ที่สวยงาม มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนโดยการยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 

 2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพผิวนูนโดยใช๎ดินน้ ามัน 
   2.1 ให๎นักเรียนน าดินน้ ามันมาปั้นเป็นรูปทรงที่ต๎องการ 

 2.2 น าดินน้ ามันไปสัมผัสกับพ้ืนผิวท่ีต๎องการ 
 2.3 น าดินน้ ามันสัมผัสกับสีโปสเตอร์หรือน้ าหมึกตลับ แล๎วน ามาพิมพ์ 
   ประทับลงบนกระดาษร๎อยปอนด์ที่เตรียมไว๎ ให๎เกิดเป็นลวดลาย ทั้งนี้ 
   สามารถวาดภาพตํอเติมตามจินตนาการเพ่ือภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น 

 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์ดินน้ ามันที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา 
  4. ครูจัดเตรียมสีโปสเตอร์, ดินน้ ามัน, กระดาษร๎อยปอนด์ และพํูกัน ให๎กับนักเรียน 
     หรือให๎นักเรียนเตรียมมาจากบ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากดินน้ ามัน 
   5. ครูให๎นักเรียนน าดินน้ ามันมาสัมผัสกับสีโปสเตอร์และพิมพ์ลงบนกระดาษท่ีครู 
     จัดเตรียมไว๎ให๎ 

 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
 กิจกรรมที่ 2 ปั๊มปัง (ภาพพิมพ์แป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง) 
 ภาพพิมพ์แป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง เป็นการสร๎างภาพพิมพ์จากสํวนนูน (Relief 

Print) โดยน าแป้งสาลีอเนกประสงค์มาผสมเกลือและน้ านวดจนเป็นก๎อนเนียน แล๎วกดลวดลายลงไป
ในแป้งแล๎วปลํอยให๎แห๎ง สามารถน ามาเป็นของประดับตกแตํงได๎ และแป้งที่แข็งแล๎วสามารถน ามา
เป็นแมํพิมพ์ถาวรได๎อีกด๎วย มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนโดยการยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 
 2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพผิวนูนโดยใช๎แป้ง 
    โดว์หรือแป้งขนมปัง  

 2.1 การเตรียมแป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง จะใช๎โดว์เค็ม(salt dough)ในการ 
    ท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากแป้งโดว์ โดยน าแป้งสาลีเอนกประสงค์ผสมเกลือ 
      และน้ า จากนั้นนวดจนเป็นก๎อนเนียนอาจใช๎สีผสมอาหารผสมกับแป้ง 
    เพ่ือให๎มีความสวยงามยิ่งขึ้น 

  2.2 ให๎นักเรียนปั้นแป้งเป็นรูปทรงที่ต๎องการ 
  2.3 ใช๎วัสดุที่มีลวดลายกดทับลงบนแป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง จนเกิดรํองรอย 
            บนแป้งโดว์ ควรใช๎วัสดุที่มีความหนาหรือมีลวดลายชัดเจน แล๎วปลํอยให๎แห๎ง 
 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์จากแป้งโดว์ที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา 

  4. ครูจัดเตรียมสีโปสเตอร์, แป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง, พลาสติกรองแป้ง ให๎กับ 
     นักเรียนหรือให๎นักเรียนเตรียมมาจากบ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จาก 
     ดินน้ ามัน 
   5. ครแูนะให๎นักเรียนตกแตํงสีสันเพ่ิมเติมด๎วยสีโปสเตอร์ 

 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
 กิจกรรมที่ 3 แมํพิมพ์ช๎อน-ส๎อม (ภาพพิมพ์ช๎อน-ส๎อม) 
 ภาพพิมพ์ช๎อน,ส๎อม เป็นการสร๎างภาพพิมพ์จากสํวนนูน (Relief Print) โดยน าของ

ใช๎ในบ๎าน เชํน ช๎อน, ส๎อม มาสร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนโดยการยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 

  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพผิวนูน โดยใช๎ช๎อน  
     ส๎อมเป็นวัสดุหลัก  

 2.1 น าช๎อน-ส๎อมไปจุํมสี แล๎วน ามาพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ต๎องการ 
 2.2 ครูผู๎สอนอาจน าผักหรือผลไม๎ที่มีรูปทรงนําสนใจมาให๎ผู๎เรียนได๎ 

      ประยุกต์ใช๎รํวมกัน เชํน ผลกระเจี๊ยบน ามาตัดตามขวางจะเป็นรูปดาว, 
      น ายางมาพิมพ์เพ่ือเป็นรูปหน๎าและปาก เป็นต๎น 
 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์จากช๎อน-ส๎อม ที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา  

  4. ครูจัดเตรียมช๎อน, ส๎อม, สีโปสเตอร์, พํูกัน, ผัก, ผลไม๎, วัสดุอื่นๆ ภายในครัว   
     ให๎กับนักเรียนส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากช๎อน, ส๎อม 
   5. ครแูนะให๎นักเรียนตกแตํงสีสันเพ่ิมเติมด๎วยสีโปสเตอร์ 
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 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปผลและประเมิน ครูผู๎สอนคอยสังเกตนักเรียนและประเมินจาก

กระบวนการท างาน การประเมินจากความสวยงาม สะอาด เรียบร๎อยของผลงาน การประเมินจาก
ความรับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่และอุปกรณ์การท างานภายหลังการท ากิจกรรม 
 

รูปแบบท่ี 2 รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์รํองลึกส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 

รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการน าเอาเทคนิคการท างานภาพพิมพ์รํองลึกมาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์
ส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา โดยพื้นฐานการท างานภาพพิมพ์รํองลึกทั่วไปจะมีข้ันตอน 
กระบวนการที่ซับซ๎อน และมีอุปกรณ์เฉพาะทางท่ีไมํเหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษา ซึ่งใน
กระบวนการของภาพพิมพ์รํองลึกเป็นเทคนิคท่ียากเกินกวําจะจัดการเรียนการสอนส าหรับผู๎เรียน
ระดับประถมได๎ จากการศึกษาจากหนังสือ แบบเรียน วารสารทั้งในและตํางประเทศ การสัมภาษณ์
ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านภาพพิมพ์ ผู๎วิจัยจึงได๎พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ที่น า
เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกมาประยุกต์และดัดแปลงเป็นเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกที่งํายข้ึน เพ่ือให๎
เหมาะสมส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา โดยใช๎วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถหาได๎งํายในท๎องถิ่น ของ
เหลือใช๎หรือเป็นของที่ผํานการใช๎งานแล๎ว ท าให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎กระบวนการ ขั้นตอนการท า
เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์รํองลึกส าหรับ
ผู๎เรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์รํอง
ลึกส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น มีจุดประสงค์เพ่ือความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก สามารถสร๎างผลงานด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก และสามารถบูรณา
การกับศาสตร์ด๎านอื่นๆ ได๎ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงอยํางรอบด๎าน พัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวํางการใช๎มือและตา ทักษะการใช๎อุปกรณ์งานศิลปะ กระบวนการคิด การท างาน
อยํางเป็นขั้นเป็นตอน ฝึกการสังเกต และเรียนรู๎ที่จะน าสิ่งของเหลือใช๎รอบตัวมาสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ 

องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู๎เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก  เป็นองค์ประกอบหลักท่ีมี
ความส าคัญตํอการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์รํองลึก ผู๎สอนควรท าความเข๎าใจกระบวนการท าเทคนิคภาพ
พิมพ์รํองลึกกํอนจัดการเรียนการสอน ผู๎สอนควรใช๎วิธีการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายเพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎เห็นวิธีปฏิบัติจริง ควรให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติไปพร๎อมกับครูผู๎สอน เนื่องจากเทคนิคภาพ
พิมพ์รํองลึกคํอนข๎างซับซ๎อนกวําเทคนิคอ่ืนๆ ควรมีตัวอยํางงานให๎ผู๎เรียนได๎เห็นลักษณะงานจริง ควร
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บูรณาการศาสตร์ด๎านอื่นๆ เชํน ด๎านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล๎อม ครูผู๎สอนอาจก าหนัดหัวข๎อเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น ครูผู๎สอนควรแนะน าให๎ผู๎เรียนออกแบบลายที่ไมํมีความซับซ๎อน เป็น
รูปทรงหรือเส๎นงํายๆ หลังจากท าการพิมพ์ผู๎สอนอาจแนะน าให๎ผู๎เรียนวาดภาพตํอเติมจากการท าภาพ
พิมพ์ตามจินตนาการ ความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน ครูผู๎สอนควรอธิบายให๎ผู๎เรียนท าตามข้ันตอนที่
ก าหนด ควรสอนเรื่องความรับผิดชอบตํอการน าวัสดุที่ได๎รับมอบหมายมาปฏิบัติงานในชั้นเรียน การ
ดูแลความสะอาดเรียบร๎อยของพ้ืนที่ และอุปกรณ์ในการท างาน 

องค์ประกอบที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ การเลือกวัสดุมาใช๎ในเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก ควรเลือก
วัสดุที่เป็นวัสดุเนื้อแข็ง เพราะกระบวนการท าภาพพิมพ์รํองลึกต๎องขูดพ้ืนผิวเพ่ืออัดสีลงไปแล๎วท าการ
พิมพ์โดยการกด ถู หากวัสดุมีเนื้อนิ่มจะท าให๎เวลาพิมพ์สีที่อัดลงไปในรํองกระจายออกไปพื้นท่ี
ด๎านข๎างท่ีไมํต๎องการให๎ติดสี ซึ่งการขูดพ้ืนผิวที่มีความแข็งจะต๎องใช๎อุปกรณ์ท่ีมีความแหลมคม เพ่ือ
หลีกเลี่ยงอันตรายที่สามารถเกิดข้ึนได๎เพราะผู๎เรียนในระดับประถมอาจยังไมํระมัดระวังในการใช๎
อุปกรณ์มากนัก เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกจึงเลือกให๎จัดกิจกรรมในผู๎เรียนประถมปลาย และเลือกใช๎
วัสดุ อุปกรณ์ใกล๎ตัว คือ เข็ม คลิปหนีบกระดาษ ลวด เป็นต๎น สีที่ใช๎ผู๎สอนควรใช๎สีเชื้อน้ า หรือสีผสม
อาหารในการจัดกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัยของผู๎เรียน ขั้นตอนการพิมพ์โดยทั่วไปศิลปินภาพพิมพ์จะ
ใช๎พิมพ์มือและแทํนพิมพ์ ในสํวนของรูปแบบที่สร๎างขึ้นจะใช๎การพิมพ์มือโดยใช๎ช๎อนสแตนเลส มาท า
การกด ถูแทนแทํนพิมพ์ หากในการจัดกิจกรรมมีการใช๎ของมีคมครูผู๎สอนควรดูแลอยํางใกล๎ชิด 
 องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผล ประเมินจากความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการ 
ขั้นตอนการท าเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก การประเมินจากความสวยงาม สะอาด เรียบร๎อยของผลงาน 
การประเมินจากความรับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่ อุปกรณ์การท างานภายหลังการท า
กิจกรรม 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
แบํงเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 ขั้นกํอนการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้หากครูผู๎สอนจ าเป็นต๎องให๎ผู๎เรียนเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์มากํอนคาบเรียน ให๎ครูผู๎สอนนัดแนะให๎นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มาเองจากที่บ๎าน 
อาจเป็นของเหลือใช๎ วัสดุประเภทเนื้อแข็ง เชํน กระป๋อง แผํนปกพลาสติก หรือแผํนอคริลิค เป็นต๎น 
ครูผู๎สอนควรท าความเข๎าเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกกํอนจัดกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเตรียมความพร๎อม ครูผู๎สอนควรสร๎างความสนใจแกํนักเรียน เพื่อน าเข๎าสูํ
บทเรียน ผู๎สอนแนะน าความรู๎เกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก ข๎อมูลเบื้องต๎นในการท ากิจกรรม วัสดุ 
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อุปกรณ์ หัวข๎อในการท างาน ข๎อตกลงรํวมกัน เชํน การรับผิดชอบในการเก็บ รักษาความสะอาดพ้ืนที่
อุปกรณ์หลังการท ากิจกรรม และอธิบายถึงเกณฑ์การให๎คะแนน  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ครูผู๎สอนท าการสอนด๎วยการสาธิตประกอบการบรรยาย 
และให๎ผู๎เรียนท าตามทีละขั้นตอน เพ่ือนักเรียนจะได๎เรียนรู๎การท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน รู๎จักการ
วางแผนการท างาน ควรแนะน าให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได๎ก าหนดไว๎ ควรอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่
ใช๎ ตั้งค าถามชี้น าให๎นักเรียนเสนอวัสดุที่สามารถน ามาท าภาพพิมพ์รํองลึกได๎ ครูผู๎สอนอาจแนะน าให๎
นักเรียนวาดภาพตํอเติมจากการท าเทคนิคภาพพิมพ์ 

 กิจกรรมที่ 1 Can printing (ภาพพิมพ์กระป๋อง) 
 ภาพพิมพ์กระป๋อง เป็นเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก (Intaglio Print) โดยน ากระป๋อง

เครื่องดื่มที่ท้ิงแล๎วน ามาท าความสะอาด จากนั้นตัดด๎านหัวและท๎ายกระป๋องออก ตัดตามแนวยาวให๎
กระป๋องแผํออกเป็นแผํนเพ่ือใช๎เป็นแมํพิมพ์ ท าการเก็บขอบรอยตัดเพ่ือความปลอดภัย แล๎วใช๎ลวด 
เข็ม คัทเตอร์ คลิปหนีบมาขูด สร๎างรํองรอยบนแมํพิมพ์ จากนั้นทาสีหรืออัดสีลงในไปรํองรอยที่ได๎สร๎างไว๎
แล๎วเช็ดสีที่อยูํนอกรํองรอยที่ขูดขีดไว๎ด๎วยกระดาษเหลือใช๎ น ากระดาษร๎อยปอนด์ไปแชํน้ าให๎ชุํมทั้งสอง
ด๎านแล๎วซับพอหมาดจากนั้นวางทับบนแมํพิมพ์ ท าการพิมพ์ภาพโดยการกดหรือถูด๎วยช๎อนสแตนเล
สด๎านหลังกระดาษร๎อยปอนด์ สีที่อยูํในรํองรอยบนผิวกระป๋องจะติดลงบนกระดาษร๎อยปอนด์  เป็น
การสร๎างงานศิลปะด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกโดยยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 
  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพ 
     พิมพ์รํองลึก โดยใช๎กระป๋องเป็นวัสดุหลัก  
   2.1 ให๎ครูผู๎สอนตัดกระป๋องน้ า แผํออกแล๎วท าการพับขอบ 

  2.2 รํางแบบแล๎ววาดลงบนกระป๋องที่แผํออกแล๎ว ท าการขูดขีด สร๎าง 
     รํองรอยลงบนกระป๋องด๎วยเข็ม ลวด คลิปหนีบกระดาษหรือมีดคัทเตอร์ 

 2.3 น าไปอัดสีหรือทาสีลงในรํองรอยที่ไว๎จากนั้นเช็ดสีที่อยูํนอกรํองที่ขูดไว๎  
    แล๎วน ากระดาษที่ชุบน้ า ซับน้ าพอหมาดมาวางทับแมํพิมพ์แล๎วท าการถู

     เพ่ือให๎สีที่อยูํในรํองติดไปกับกระดาษ หลังจากกระดาษแห๎งครูผู๎สอนอาจ
        ให๎นักเรียนตกแตํงตามความคิดสร๎างสรรค์ 

3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์รํองลึกหรือภาพพิมพ์จากกระป๋องที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎ 
   นักเรียนพิจารณา 

  4. ครูจัดเตรียมวัสดุสร๎างรํองรอย เชํน เข็ม, คัทเตอร์, คลิปหนีบกระดาษ เป็นต๎น,  
     กระป๋อง, สีน้ า, พํูกัน ให๎กับนักเรียนส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากกระป๋อง 
   5. ครแูนะให๎นักเรียนตกแตํงสีสันเพ่ิมเติมด๎วยสีน้ าหรือสีโปสเตอร์ 
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 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
 กิจกรรมที่ 2 ภาพพิมพ์รักษ์โลก (ภาพพิมพ์แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก) 
 ภาพพิมพ์แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก เป็นเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก (Intaglio 

Print) โดยน าแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติกท่ีไมํใช๎แล๎ว น ามาสร๎างรํองรอยด๎วยลวด เข็ม คัทเตอร์ 
คลิปหนีบกระดาษหรือวัสดุที่สามารถสร๎างรํองรอยได๎มาขูด สร๎างรํองรอยบนแมํพิมพ์ จากนั้นทาสีหรือ
อัดสีลงในไปรํองรอยที่ได๎สร๎างไว๎แล๎วเช็ดสีที่อยูํนอกรํองรอยที่ขูดขีดไว๎ด๎วยกระดาษเหลือใช๎ น ากระดาษร๎อย
ปอนด์ไปแชํน้ าให๎ชุํมทั้งสองด๎านแล๎วซับพอหมาดจากนั้นวางทับบนแมํพิมพ์ ท าการพิมพ์ภาพโดยการ
กดหรือถูด๎วยช๎อนสแตนเลสด๎านหลังกระดาษร๎อยปอนด์ สีที่อยูํในรํองรอยบนแมํพิมพ์จะติดลงบน
กระดาษร๎อยปอนด์  เป็นการสร๎างงานศิลปะด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก โดยยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 
 2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพ 
    พิมพ์รํองลึก โดยใช๎แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก 

 2.1 ท าการขูดขีด สร๎างรํองรอยลงบนแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติกด๎วยเข็ม  
    ลวด คลิปหนีบกระดาษ หรือมีดคัทเตอร์ แล๎วน าไปอัดสีหรือทาสีลงใน

         รํองรอยที่ท าการขูดขีดไว๎ 
 2.2 จากนั้นเช็ดสีที่อยูํนอกรํองที่ขูดไว๎ 
 2.3 น ากระดาษไปชุบน้ าแล๎วซับน้ าพอหมาด 
 2.4 น ากระดาษที่ซับน้ าแล๎วมาวางทับแมํพิมพ์ 
 2.5 ท าการถูเพ่ือให๎สีที่อยูํในรํองติดไปกับกระดาษ หลังจากกระดาษแห๎ง 
    ครูผู๎สอนอาจให๎นักเรียนตกแตํงตามความคิดสร๎างสรรค์ 
3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์รํองลึกหรือภาพพิมพ์จากแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก 
   ที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา 

  4. ครูจัดเตรียมวัสดุสร๎างรํองรอย เชํน เข็ม, คัทเตอร์, คลิปหนีบกระดาษ เป็นต๎น,  
     แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก, สีน้ า, พํูกัน ให๎กับนักเรียนส าหรับการท ากิจกรรม
      ภาพพิมพ์จากแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก 
   5. ครแูนะให๎นักเรียนตกแตํงสีสันเพ่ิมเติมด๎วยสีน้ าหรือสีโปสเตอร์ 

 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
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 กิจกรรมที่ 3 แผํนเกําเลําใหมํ (ภาพพิมพ์จากแผํนซีดี) 
 ภาพพิมพ์จากแผํนซีดี เป็นเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก (Intaglio Print) โดยน าแผํนซีดี 

น ามาสร๎างรํองรอยด๎วยลวด เข็ม คัทเตอร์ คลิปหนีบกระดาษหรือวัสดุที่สามารถสร๎างรํองรอยได๎มาขูด 
สร๎างรํองรอยบนแมํพิมพ์ จากนั้นทาสีหรืออัดสีลงในไปรํองรอยที่ได๎สร๎างไว๎แล๎วเช็ดสีที่อยูํนอกรํองรอยที่ขูด
ขีดไว๎ด๎วยกระดาษเหลือใช๎ น ากระดาษร๎อยปอนด์ไปแชํน้ าให๎ชุํมทั้งสองด๎านแล๎วซับพอหมาดจากนั้นวาง
ทับบนแมํพิมพ์ ท าการพิมพ์ภาพโดยการกดหรือถูด๎วยช๎อนสแตนเลสด๎านหลังกระดาษร๎อยปอนด์ สีที่
อยูํในรํองรอยบนแมํพิมพ์จะติดลงบนกระดาษร๎อยปอนด์  เป็นการสร๎างงานศิลปะด๎วยเทคนิคภาพ
พิมพ์รํองลึก มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ครูอธิบายเกีย่วกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก โดยการยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 
 2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพ 
    พิมพ์รํองลึก โดยใช๎แผํนซีดี 

 2.1 ให๎นักเรียนออกแบบภาพลงกระดาษ (ข๎อระวัง ภาพจะกลับซ๎าย-ขวา  
    อาจวาดภาพต๎นแบบบนกระดาษไขแล๎วจึงกลับด๎าน) 

  2.2 น ากระดาษท่ีรํางแบบมาระบายด๎านหลังกระดาษด๎วยสีชอร์ก และ 
     น าไปวางทับแผํนซีดี เพ่ือท าการคัดลอกภาพจากกระดาษลงบนแผํนซีดี 
  2.3 ขูดขีด สร๎างรํองรอยตามภาพที่คัดลอกลงบนแผํนซีดี 
  2.4 น าไปอัดสีหรือทาสีลงในรํองรอยที่ท าการขูดขีดไว๎จากนั้นเช็ดสีที่อยูํนอก 
     รํองที่ขูดไว๎ 
  2.5 น ากระดาษไปชุบน้ า ซับน้ าพอหมาด 

 2.6 น ากระดาษมาวางทับแมํพิมพ์ 
  2.7 วางกระดาษแห๎งทับอีกชั้น จากนั้นท าการถูเพ่ือให๎สีที่อยูํในรํองติดไปกับ 
     กระดาษ หลังจากกระดาษแห๎งครูผู๎สอนอาจให๎นักเรียนตกแตํงตาม 

      ความคิดสร๎างสรรค์ 
 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์รํองลึกหรือภาพพิมพ์จากแผํนซีดีที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎ 
    นักเรียนพิจารณา 

  4. ครูจัดเตรียมวัสดุสร๎างรํองรอย เชํน เข็ม, คัทเตอร์, คลิปหนีบกระดาษ เป็นต๎น  
     แผํนซีดีเหลือใช๎, สีน้ า, พํูกัน ให๎กับนักเรียนส าหรับการท ากิจกรรมภาพ 
     พิมพ์จากแผํนซีดี 
   5. ครแูนะให๎นักเรียนตกแตํงสีสันเพ่ิมเติมด๎วยสีน้ าหรือสีโปสเตอร์ 

 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่
     ท างานให๎เรียบร๎อย 
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ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปผลและประเมิน ครูผู๎สอนคอยสังเกตนักเรียนและประเมินจาก
กระบวนการท างาน การประเมินจากความสวยงาม สะอาด เรียบร๎อยของผลงาน การประเมินจาก
ความรับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่และอุปกรณ์การท างานภายหลังการท ากิจกรรม 
 

รูปแบบท่ี 3 รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์พื้นราบส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 

รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการน าเอาเทคนิคการท างานภาพพิมพ์พ้ืนราบมาจัดกิจกรรมภาพ
พิมพ์ส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา โดยพื้นฐานการท างานภาพพิมพ์พ้ืนราบทั่วไปมีความเหมาะสม
ส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบไมํจ าเป็นต๎องใช๎อุปกรณ์ จึง
สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายจากอุปกรณ์ภาพพิมพ์ได๎ ซึ่งจากการศึกษาจากหนังสือ แบบเรียน 
วารสารทั้งในและตํางประเทศ การสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านภาพพิมพ์จึงได๎พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ที่น าเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบมาประยุกต์ใช๎วัสดุ อุปกรณ์จากของ
เหลือใช๎หรือเป็นของที่ผํานการใช๎งานแล๎ว ที่สามารถหาได๎งํายและเหมาะสมส าหรับผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา ท าให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎กระบวนการ ขั้นตอนการท าเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและรู๎จักการประยุกต์ใช๎วัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยูํรอบตัวได๎อยํางคุ๎มคํา การจัดการ
เรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์พ้ืนราบส าหรับผู๎เรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
ประกอบด๎วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์พ้ืน
ราบส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น มีจุดประสงค์เพ่ือความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ สามารถสร๎างผลงานด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ และสามารถ
บูรณาการกับศาสตร์ด๎านอ่ืนๆ ได๎ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงอยํางรอบด๎าน พัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวํางการใช๎มือและตา กระบวนการคิด การท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน ฝึกการ
สังเกต และเรียนรู๎ที่จะน าสิ่งของเหลือใช๎รอบตัวมาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ 

องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู๎เทคนิคภาพพิมพ์พื้นราบ  เป็นองค์ประกอบหลักที่มี
ความส าคัญตํอการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์พ้ืนราบ ผู๎สอนควรท าความเข๎าใจกระบวนการท าเทคนิคภาพ
พิมพ์พ้ืนราบกํอนจัดการเรียนการสอน ผู๎สอนควรใช๎วิธีการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายเพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎เห็นวิธีปฏิบัติจริง ควรให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติไปพร๎อมๆ กับครูผู๎สอน ควรมีตัวอยํางงานให๎
ผู๎เรียนได๎เห็นลักษณะงานจริง ควรบูรณาการศาสตร์ด๎านอื่นๆ เชํน ด๎านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล๎อม 
ครูผู๎สอนอาจก าหนัดหัวข๎อเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม อาจเป็นสภาพแวดล๎อมใต๎ท๎องทะเล ด๎าน
วิทยาศาสตร์อาจให๎ผู๎เรียนจินตนาการเกี่ยวกับหุํนยนต์ หรือโลกในอนาคต เป็นต๎น ผู๎สอนอาจแนะน า
ให๎ผู๎เรียนวาดภาพตํอเติมจากการท าภาพพิมพ์ตามจินตนาการ ความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน 
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ครูผู๎สอนควรอธิบายให๎ผู๎เรียนท าตามขั้นตอนที่ก าหนด ควรสอนเรื่องความรับผิดชอบตํอการน าวัสดุที่
ได๎รับมอบหมายมาปฏิบัติงานในชั้นเรียน การดูแลความสะอาดเรียบร๎อยของพ้ืนที่ และอุปกรณ์ในการ
ท างาน 

องค์ประกอบที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ การเลือกวัสดุ อุปกรณ์มาใช๎ในเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ 
เนื่องจากภาพพิมพ์พ้ืนราบเป็นเทคนิคที่สามารถสร๎างผลงานได๎โดยไมํต๎องอาศัยอุปกรณ์เพ่ือสร๎าง
รํองรอยลงแมํพิมพ์ ควรเลือกวัสดุที่มีพ้ืนแบนราบ เชํน กระดาษ พลาสติก หรือใช๎สีเพ่ือสร๎างผลงาน 
เป็นต๎น โดยครูผู๎สอนอาจนัดแนะให๎ผู๎เรียนน ามาจากบ๎าน อาจใช๎วัสดุที่หาได๎ในบริเวณห๎องเรียน ของ
เหลือใช๎ หรือวัสดุที่ทิ้งแล๎ว เชํน น ากระดาษท่ีไมํใช๎แล๎วมาฉีก จัดวาง เพื่อสร๎างรูปรําง รูปทรง หรือ
สร๎างรูปแบบงานนามธรรมตามจินตนาการของผู๎เรียน หรืออาจให๎ผู๎เรียนน าถุงพลาสติกมาท าความ
สะอาดแล๎ววางลงบนแมํพิมพ์เพ่ือสร๎างลวดลายที่แตกตํางจากวัสดุอ่ืนๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎จักใช๎วัสดุได๎
อยํางคุ๎มคํา สีที่ใช๎ผู๎สอนควรใช๎สีเชื้อน้ า หรือสีผสมอาหารในการจัดกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู๎เรียน ขั้นตอนการพิมพ์โดยทั่วไปศิลปินภาพพิมพ์จะใช๎พิมพ์มือและแทํนพิมพ์ ในสํวนของรูปแบบที่
สร๎างข้ึนจะใช๎การพิมพ์มือโดยใช๎ช๎อนสแตนเลส มาท าการกด ถูแทนแทํนพิมพ์  

 องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผล ประเมินจากความรู๎ความเข๎าใจใน
กระบวนการ ขั้นตอนการท าเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ การประเมินจากความสวยงาม สะอาด 
เรียบร๎อยของผลงาน การประเมินจากความรับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่ อุปกรณ์การ
ท างานภายหลังการท ากิจกรรม 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
แบํงเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกํอนการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้หากครูผู๎สอนจ าเป็นต๎องให๎ผู๎เรียนเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์มากํอนคาบเรียน ให๎ครูผู๎สอนนัดแนะให๎นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มาเองจากที่บ๎าน สี 
หรืออาจเป็นของเหลือใช๎ รอบห๎องเรียน เชํน เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เป็นต๎น ครูผู๎สอนควรท าความ
เข๎าเก่ียวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบกํอนจัดกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเตรียมความพร๎อม ครูผู๎สอนควรสร๎างความสนใจแกํนักเรียน เพื่อน าเข๎าสูํ
บทเรียน ผู๎สอนแนะน าความรู๎เกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ ข๎อมูลเบื้องต๎นในการท ากิจกรรม วัสดุ 
อุปกรณ์ หัวข๎อในการท างาน ข๎อตกลงรํวมกัน เชํน การรับผิดชอบในการเก็บ รักษาความสะอาดพ้ืนที่
อุปกรณ์หลังการท ากิจกรรม และอธิบายถึงเกณฑ์การให๎คะแนน  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ครูผู๎สอนท าการสอนด๎วยการสาธิตประกอบการบรรยาย 
และให๎ผู๎เรียนท าตามทีละขั้นตอน เพ่ือนักเรียนจะได๎เรียนรู๎การท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน รู๎จักการ
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วางแผนการท างาน ควรแนะน าให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได๎ก าหนดไว๎ ควรอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่
ใช๎ ตั้งค าถามชี้น าให๎นักเรียนเสนอวัสดุที่สามารถน ามาท าภาพพิมพ์พ้ืนราบได๎ ครูผู๎สอนอาจแนะน าให๎
นักเรียนวาดภาพตํอเติมจากการท าเทคนิคภาพพิมพ์ อาจผสมผสานกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนเพื่อ
รูปแบบงานที่หลากหลาย 

 กิจกรรมที่ 1 Green art (ภาพพิมพ์สีน้ าจากปกพลาสติก) 
 ภาพพิมพ์สีน้ าจากแผํนพลาสติก เป็นเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic 

Printing)  โดยน าแผํนพลาสติกน ามาขัดผิวหน๎าด๎วยกระดาษทราย น ากาวน้ ามาผสมน้ าอัตราสํวน
ประมาณ 1ตํอ5 แล๎วทาบางๆ ลงในแผํนพลาสติก ปลํอยให๎แห๎ง จากนั้นระบายสีน้ าตามจินตนาการ
และความคิดสร๎างสรรค์ แล๎วปลํอยให๎แห๎ง น ากระดาษร๎อยปอนด์ไปแชํน้ าให๎ชุํมทั้งสองด๎านแล๎วซับพอ
หมาดจากนั้นวางทับบนแมํพิมพ์ ท าการพิมพ์ภาพโดยการกดหรือถูด๎วยช๎อนสแตนเลสด๎านหลัง
กระดาษร๎อยปอนด์ สีที่อยูํบนแมํพิมพ์จะติดลงบนกระดาษร๎อยปอนด์  เป็นการสร๎างงานศิลปะด๎วย
เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ โดยยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 
  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพ 
     พิมพ์พ้ืนราบ โดยใช๎ปกพลาสติก 

 2.1 น าปกพลาสติกไปขัดด๎วยกระดาษทราย  
 2.2 ผสมกาวน้ ากับน้ า อัตราสํวนประมาณ 1 ตํอ 5 แล๎วทาลงบนปก 
    พลาสติกด๎านที่ขัดด๎วยกระดาษทราย ปลํอยให๎แห๎ง 
 2.3 ระบายสีลงบนปกพลาสติก  
 2.4 น ากระดาษที่ชุบน้ า ซับน้ าพอหมาดมาวางทับแมํพิมพ์แล๎วท าการถู 
    เพ่ือให๎สีที่อยูํบนแผํนพลาสติกติดไปกับกระดาษ  

 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์พ้ืนราบหรือภาพพิมพ์สีน้ าจากแผํนพลาสติกที่เสร็จ 
    สมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา  

  4. ครจูัดเตรียมแผํนปกพลาสติก, สีน้ า, พํูกัน ให๎กับนักเรียนส าหรับการท ากิจกรรม 
      ภาพพิมพ์สีน้ าจากแผํนพลาสติก 

 5. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
 กิจกรรมที่ 2 ภาพพิมพ์จากแกนกระดาษช าระ (ภาพพิมพ์จากแกนกระดาษช าระ) 
 ภาพพิมพ์จากแกนกระดาษช าระ เป็นเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic 

Printing)   โดยน าแกนกระดาษช าระน ามาตัดปลายด๎านหนึ่งเป็นเส๎นๆ หรือเป็นรูปรํางที่ต๎องการแล๎ว
กดให๎เป็นระนาบเดียวกัน จากนั้นน าสีมาทา ระบายบนกระดาษ แล๎วน าไปวางบนแผํนรอง อาจผสมกับ
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การจุํมสีแล๎วปั๊มลงวัสดุที่ท าการพิมพ์กับกระดาษ,ผ๎าหรือวัสดุที่ต๎องการ เป็นการสร๎างงานศิลปะด๎วย
เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ โดยการยกตัวอยํางภาพผลงานภาพพิมพ์ 
    ของศิลปิน 

  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิค 
     ภาพพิมพ์พ้ืนราบ  

 2.1 น าแกนกระดาษช าระมาตัดเป็นเส๎นหรือรูปทรงตําง  ๆแผํออกเป็นแผํนแบนๆ 
 2.2 น าสีมาทา ระบายบนกระดาษ แล๎วน าไปวางบนแผํนรอง อาจผสมกับ 
    การจุํมสีแล๎วปั๊มลงวัสดุที่ท าการพิมพ์ 
 2.3 น ากระดาษหรือวัสดุที่ต๎องการมาวางทับเพ่ือท าการพิมพ์ อาจผสมกับ 
    การใช๎วัสดุชนิดตํางๆ เชํน หลอด ยางรัดของ เศษกระดาษเหลือใช๎   
3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์พ้ืนราบหรือภาพพิมพ์แกนกระดาษช าระที่เสร็จสมบูรณ์ 
   แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา 

  4. ครูจัดเตรียมสีน้ า, พํูกัน, แกนกระดาษช าระให๎กับนักเรียนหรืออาจให๎นักเรียน 
     น ามาจากท่ีบ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากแกนกระดาษช าระ 

 5. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
 
 กิจกรรมที่ 3 ภาพพิมพ์ก๏อบแก๏บ (ภาพพิมพ์ถุงพลาสติก) 
 ภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก เป็นเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Printing)   

โดยน ากระดาษมาระบายด๎วยสีน้ าแล๎วน าถุงพลาสติกมาขย าแล๎ววางลงบนกระดาษขณะที่สียังไมํแห๎ง
จะเกิดลวดลายแปลกตาจากรอยยับของถุงพลาสติก จากนั้นปลํอยให๎แห๎งแล๎วให๎นักเรียนตกแตํงใสํ
เรื่องราวเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ โดยยกตัวอยํางภาพผลงานภาพพิมพ์ของศิลปิน 
 2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิค 
    ภาพพิมพ์พ้ืนราบ โดยใช๎ถุงพลาสติก 
  2.1 ยึดกระดาษกับกระดาน แล๎วลงสีน้ าให๎ชุํม 
  2.2 ขย าถุงพลาสติกแล๎ววางลงบนกระดาษท่ีสียังไมํแห๎ง 
 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์พ้ืนราบหรือภาพพิมพ์ถุงพลาสติกที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎ 
    นักเรียนพิจารณา 

  4. ครูจัดเตรียมสีน้ า, สีโปสเตอร์, พํูกัน, ถุงพลาสติกให๎กับนักเรียนหรืออาจให๎ 
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       นักเรียนน ามาจากที่บ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก 
  5. ครูแนะน าให๎นักเรียนวาดภาพตํอเติมให๎เกิดเรื่องราวตามจินตนาการ 

 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปผลและประเมิน ครูผู๎สอนคอยสังเกตนักเรียนและประเมินจาก

กระบวนการท างาน การประเมินจากความสวยงาม สะอาด เรียบร๎อยของผลงาน การประเมินจาก
ความรับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่และอุปกรณ์การท างานภายหลังการท ากิจกรรม 
 

รูปแบบท่ี 4 รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ลายฉลสุ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 

รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นการน าเอาเทคนิคการท างานภาพพิมพ์ลายฉลุมาจัดกิจกรรมภาพ
พิมพ์ส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา โดยพื้นฐานการท างานภาพพิมพ์ลายฉลุบางเทคนิคอาจมี
ขั้นตอนหรืออุปกรณ์เฉพาะทางบางอยํางที่ไมํเหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษา ซึ่งจากการศึกษา
จากหนังสือ แบบเรียน วารสารทั้งในและตํางประเทศ การสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านภาพพิมพ์จึง
ได๎พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ที่น าเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุมาประยุกต์และ
ดัดแปลงเป็นเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุที่งํายขึ้นให๎เหมาะสมส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา โดยใช๎
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถหาได๎งํายในท๎องถิ่น ของเหลือใช๎หรือเป็นของที่ผํานการใช๎งานแล๎ว ท าให๎
ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎กระบวนการ ขั้นตอนการท าเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ลายฉลุส าหรับผู๎เรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
ประกอบด๎วย 4 องค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์
ลายฉลุส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น มีจุดประสงค์เพ่ือความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ สามารถสร๎างผลงานด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ และสามารถ
บูรณาการกับศาสตร์ด๎านอ่ืนๆ ได๎ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงอยํางรอบด๎าน พัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวํางการใช๎มือและตา การใช๎อุปกรณ์งานศิลปะ กระบวนการคิด การท างานอยําง
เป็นขั้นเป็นตอน ฝึกการสังเกต และเรียนรู๎ที่จะน าสิ่งของเหลือใช๎รอบตัวมาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ 

องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู๎เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ  เป็นองค์ประกอบหลักที่มี
ความส าคัญตํอการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ลายฉลุ ผู๎สอนควรท าความเข๎าใจกระบวนการท าเทคนิคภาพ
พิมพ์ลายฉลุกํอนจัดการเรียนการสอน ผู๎สอนควรใช๎วิธีการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายเพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎เห็นวิธีปฏิบัติจริง ควรให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติไปพร๎อมๆ กับครูผู๎สอน ควรมีตัวอยํางงานให๎
ผู๎เรียนได๎เห็นลักษณะงานจริง ควรบูรณาการศาสตร์ด๎านอื่นๆ เชํน ด๎านคณิตศาสตร์ เรื่องความ
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สมมาตร ด๎านสถาปัตยกรรม อาจให๎ผู๎เรียนฉลุแมํพิมพ์เป็นภาพโครงสร๎างตึก เป็นต๎น ผู๎สอนอาจ
แนะน าให๎ผู๎เรียนวาดภาพตํอเติมจากการท าภาพพิมพ์ตามจินตนาการ ความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน 
ครูผู๎สอนควรอธิบายให๎ผู๎เรียนท าตามขั้นตอนที่ก าหนด ควรสอนเรื่องความรับผิดชอบตํอการน าวัสดุที่
ได๎รับมอบหมายมาปฏิบัติงานในชั้นเรียน การดูแลความสะอาดเรียบร๎อยของพ้ืนที่ และอุปกรณ์ในการ
ท างาน 

องค์ประกอบที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ การเลือกวัสดุมาใช๎ในเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ ควรเลือก
วัสดุเรียบแบน เชํน กระดาษ โฟม แผํนพลาสติก เป็นต๎น มาท าให๎เกิดชํอง ที่สีสามารถลอดผํานไปได๎ 
โดยครูผู๎สอนอาจนัดแนะให๎ผู๎เรียนน ามาจากบ๎าน อาจใช๎วัสดุที่หาได๎ในบริเวณห๎องเรียน ของเหลือใช๎ 
หรือวัสดุที่ทิ้งแล๎ว เพื่อให๎ผู๎เรียนรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยํางคุ๎มคํา สีที่ใช๎ผู๎สอนควรใช๎สีเชื้อน้ า หรือสีผสม
อาหารในการจัดกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัยของผู๎เรียน ขั้นตอนการพิมพ์ จะใช๎พํูกันระบายลงในชํอง
ที่ฉลุ ตัดไว๎ หรือน าฟองน้ าซับสีแล๎วมาปั๊มผํานชํองที่ฉลุไว๎  

องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผล ประเมินจากความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการ 
ขั้นตอนการท าเทคนิคภาพพิมพ์จากสํวนนูน การประเมินจากความสวยงาม สะอาด เรียบร๎อยของ
ผลงาน การประเมินจากความรับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่ อุปกรณ์การท างานภายหลังการ
ท ากิจกรรม 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
แบํงเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกํอนการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้หากครูผู๎สอนจ าเป็นต๎องให๎ผู๎เรียนเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์มากํอนคาบเรียน ให๎ครูผู๎สอนนัดแนะให๎นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มาเองจากที่บ๎าน 
อาจเป็นของเหลือใช๎ หรือวัสดุบริเวณห๎องเรียนที่สามารถน ามาท ากิจกรรมภาพพิมพ์ได๎ ครูผู๎สอนควร
ท าความเข๎าเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุกํอนจัดกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเตรียมความพร๎อม ครูผู๎สอนควรสร๎างความสนใจแกํนักเรียน เพื่อน าเข๎าสูํ
บทเรียน ผู๎สอนแนะน าความรู๎เกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ ข๎อมูลเบื้องต๎นในการท ากิจกรรม วัสดุ 
อุปกรณ์ หัวข๎อในการท างาน ข๎อตกลงรํวมกัน เชํน การรับผิดชอบในการเก็บ รักษาความสะอาดพ้ืนที่
อุปกรณ์หลังการท ากิจกรรม และอธิบายถึงเกณฑ์การให๎คะแนน  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ครูผู๎สอนท าการสอนด๎วยการสาธิตประกอบการบรรยาย 
และให๎ผู๎เรียนท าตามทีละขั้นตอน เพ่ือนักเรียนจะได๎เรียนรู๎การท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน รู๎จักการ
วางแผนการท างาน ควรแนะน าให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได๎ก าหนดไว๎ ควรอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่
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ใช๎ ตั้งค าถามชี้น าให๎นักเรียนเสนอวัสดุที่สามารถน ามาท าภาพพิมพ์ลายฉลุได๎ ครูผู๎สอนอาจแนะน าให๎
นักเรียนวาดภาพตํอเติมจากการท าเทคนิคภาพพิมพ์ 

 กิจกรรมที่ 1 สนุกกับกลํองโฟม (ภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟม) 
 ภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟม เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil) โดยน ากลํองโฟมที่

เหลือใช๎หรือใช๎แล๎วน ามาท าความสะอาดแล๎วท าการฉลุ กรีด เจาะ ให๎เกิดชํอง แล๎ววางโฟมท่ีเจาะแล๎ว
บนกระดาษให๎ชํองที่เจาะติดกับกระดาษจากนั้นระบายสีลงไปในชํอง สีที่ระบายจะผํานชํองโฟมลงไป
ติดกับกระดาษเกิดเป็นภาพพิมพ์ลายฉลุจากกลํองโฟม มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 
  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิค 
     ภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยใช๎กลํองโฟม 

2.1 น ากลํองโฟมที่ทิ้งแล๎วหรือเหลือใช๎มาท าความสะอาด แล๎วเจาะ กรีด ฉลุเป็นชํอง  
2.2 ทาสีผํานชํองที่เจาะไว๎เพ่ือให๎สีพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ต๎องการ  

  3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์ลายฉลุหรือภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟมที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎ 
     นักเรียนพิจารณา  
  4. ครูจัดเตรียมสีน้ า, สีโปสเตอร์, พํูกัน, กลํองโฟม ให๎กับนักเรียนหรืออาจให๎ 
     นักเรียนน ามาจากที่บ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากกลํองโฟม 
  5. ครูแนะน าให๎นักเรียนวาดภาพ ระบายสีเพ่ิมเติมในผลงาน 

 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
 
 กิจกรรมที่ 2 ฉลุสมมาตร (ภาพพิมพ์กระดาษ) 
 ภาพพิมพ์กระดาษ เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil) โดยน ากระดาษมาพับทบ

กันแล๎วตัด เมื่อคลี่กระดาษออกมาจะเกิดชํองลวดลายแปลกตา แล๎วน ากระดาษท่ีตัดมาวางบน
กระดาษร๎อยปอนด์แล๎วท าการระบายสีให๎ผํานชํองที่ท าการตัดออกไป สีจะลอดผํานชํองที่ตัดไว๎ลงสูํ
กระดาษร๎อยปอนด์ด๎านลําง เกิดเป็นภาพพิมพ์ลายฉลุจากกระดาษ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยการยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 
  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิค 
     ภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยใช๎กระดาษ 

 2.1 พับกระดาษ (สามารถพับได๎หลากหลายแบบ) แล๎วท าการตัด 
  2.2 คลี่กระดาษออก แล๎วทาสีลงตามชํองที่ตัดไว๎ ลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ 
     ต๎องการพิมพ์ 
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 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์ลายฉลุหรือภาพพิมพ์กระดาษที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎ 
    นักเรียนพิจารณา  
 4. ครูจัดเตรียมสีน้ า, สีโปสเตอร์, พํูกัน, กระดาษเหลือใช๎ ให๎กับนักเรียนหรืออาจให๎ 
    นักเรียนน ามาจากที่บ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากกระดาษ 
 5. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
 กิจกรรมที่ 3 ลูกไม๎ใกล๎สี (ภาพพิมพ์ผ๎า) 
 ภาพพิมพ์ผ๎า เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil) โดยน าผ๎ามาตัดหรือใช๎ลวดลาย

ของผ๎าลูกไม๎เป็นแมํพิมพ์ น ามาวางบนกระดาษร๎อยปอนด์หรือวัสดุที่จะท าการพิมพ์ จากนั้นทาสีโดย
ให๎สีผํานชํองวํางลงบนวัสดุ เกิดเป็นภาพพิมพ์จากผ๎า มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 
   2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิค 
     ภาพพิมพ์ลายฉลุ  
   2.1 เตรียมน าผ๎าลูกไม๎ หรือเศษผ๎าเพ่ือน ามาตัด  
   2.2 อาจลงสีพื้นกํอนการพิมพ์ 
   2.3 น าผ๎าลูกไม๎มาวาง แล๎วท าการพิมพ์ โดยการน าสีมาระบายผํานชํองที่ฉลุ
      เพ่ือให๎สีพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ต๎องการ 
  3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์ลายฉลุหรือภาพพิมพ์ผ๎าที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียน 
     พิจารณา   
  4. ครูจัดเตรียมสีน้ า, สีโปสเตอร์, พํูกัน, เศษผ๎าลูกไม๎หรือเศษผ๎า ให๎กับนักเรียนหรือ 
     อาจให๎นักเรียนน ามาจากบ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากผ๎า 

 5. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ 
    ท างานให๎เรียบร๎อย 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปผลและประเมิน ครูผู๎สอนคอยสังเกตนักเรียนและประเมินจาก

กระบวนการท างาน การประเมินจากความสวยงาม สะอาด เรียบร๎อยของผลงาน การประเมินจาก
ความรับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่และอุปกรณ์การท างานภายหลังการท ากิจกรรม 
 
 
 



 

บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุ

ในท๎องถิ่น มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) น าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่น 2) เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เห็นคุณคําของวัสดุรอบตัว และ 3) เพ่ือ
น าเสนอกิจกรรมภาพพิมพ์ที่ สํงเสริมการเห็นคุณคําวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิง
ประยุกต ์(Applied research) โดยศึกษา รวบรวมข๎อมูลจาก คูํมือการเรียน หนังสือ งานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง และวารสารกิจกรรมศิลปะทั้งในและตํางประเทศ และเก็บข๎อมูลเชิงลึกผํานการสัมภาษณ์
กับกลุํมตัวอยํางดังนี้ ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จ านวน 5 คน อาจารย์
ระดับมหาวิทยาลัยที่สอนวิชาภาพพิมพ์และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับ
นักเรียนระดับ ประถมศึกษา จ านวน 3 คน และศิลปินภาพพิมพ์ที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 3 คน  

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย 1) แบบสอบถามครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษา
สังกัด สพฐ. ทั่วประเทศไทยทั้ง 4 ภาค ได๎แกํ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต๎ 2) แบบสัมภาษณ์ครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) 3) แบบ
สัมภาษณ์อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
4) แบบสัมภาษณ์ศิลปินภาพพิมพ์ที่มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 5) 
แบบสังเกตการสอนครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) 6) แบบ
บันทึกผลการทดลองแผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ 

 
 สรุปผลการวิจัย 
1. ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย 
 ผู๎วิจัยส ารวจข๎อมูลการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ของครูศิลปะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช๎วิธีสุํมกลุํมตัวอยํางจากประชากร จ านวน 
28,451 คน โดยเปิดตารางสุํมของ Taro Yamane ไดจ๎ านวนกลุํมตัวอยําง 380 คน แล๎วสุํมกลุํม
ตัวอยํางโดยใช๎วิธีสุํมอยํางงํายได๎กลุํมตัวอยํางที่เป็นตัวแทนประชากรมาภาคละ 100 คน จากนั้นสํง
แบบสอบถามเพ่ือส ารวจข๎อมูล ได๎แบบสอบถามคืนกลับมา 373 ฉบับ พบวํา ครูผู๎สอนศิลปะระดับ
ประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศมีความเห็นวํากิจกรรมภาพพิมพ์มีความจ าเป็นมากตํอผู๎เรียน
ระดับประถมศึกษา รองลงมาให๎ความเห็นวํามีความจ าเป็นระดับปานกลาง จากการส ารวจพบครู
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ศิลปะท่ีไมํเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ ได๎ให๎ความเห็นวําไมํมีความถนัดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์และ
ไมํมีความพร๎อมด๎านวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งครูผู๎สอนศิลปะสํวนใหญํที่เคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์พบปัญหาใน
การจัดกิจกรรม ได๎แกํ ครูผู๎สอนไมํมีความถนัดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ และขาดแคลนวัสดุในการ
จัดกิจกรรม โดยเทคนิคภาพพิมพ์ที่ครูผู๎สอนศิลปะนิยมน ามาจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด คือ ภาพ
พิมพ์พ้ืนราบ รองลงมา คือ ภาพพิมพ์จากสํวนนูน ในด๎านความเห็นเกี่ยวกับวัสดุที่ใช๎ในการจัด
กิจกรรมภาพพิมพ์ ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ผู๎ตอบแบบสอบถามแตํละภาคให๎
ความเห็นตรงกันวํา วัสดุที่ครูผู๎สอนนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มากที่สุด คือ วัสดุธรรมชาติ โดย
วัสดุธรรมชาติที่ครูนิยมน ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์มากเป็นอันดับแรก คือ พืช รองลงมาเป็นวัสดุ
สังเคราะห์ ประเภทเส๎นใย และกระดาษ ในด๎านสื่อการสอนที่ครูผู๎สอนศิลปะนิยมน ามาใช๎จัดกิจกรรม
ภาพพิมพ์ คือ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และเทคโนโลยี ตามล าดับ ความเห็นของครูผู๎สอนศิลปะในด๎าน
ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ครูผู๎สอนศิลปะได๎ให๎ความเห็นวํากิจกรรม
ภาพพิมพ์สามารถพัฒนาทักษะทางด๎านรํางกาย ความสัมพันธ์ระหวํางมือและตา ชํวยฝึกทักษะการ
สังเกต และสร๎างความสนุกสนานให๎แกํผู๎เรียน การจัดกิจกรรมภาพพิมพ์โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่น
ครูผู๎สอนศิลปะได๎ให๎ความเห็นวํากิจกรรมภาพพิมพ์สามารถบูรณาการกับงานประดิษฐ์ได๎มากท่ีสุด 
รองลงมาได๎แกํ บูรณาการด๎านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล๎อม และบูรณาการด๎านวัฒนธรรม 
 
2. การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
 2.1 แบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ 
 ผู๎วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ ได๎แกํ ครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี 
จ านวน 5 คน อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์จัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับประถมศึกษา 
จ านวน 3 คน และศิลปินภาพพิมพ์ที่มีประสบการณ์จัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับประถมศึกษา 
จ านวน 3 คน รวม 11 คน เป็นเพศชาย 8 คน (ร๎อยละ 72.73) และเป็นเพศหญิง 3 คน (ร๎อยละ 
27.27) 
 2.2 แบบสังเกตครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี  
 ผู๎วิจัยท าการสังเกตครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี จ านวน 3 คน เป็น
เพศชาย 1 คน (ร๎อยละ 33.34) และเป็นเพศหญิง 2 คน (ร๎อยละ 66.67) 
 
 ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญและสังเกตการสอน สรุปได๎เป็น 3 ด๎าน ดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านกิจกรรมภาพพิมพ์ทั้งหมด มีความเห็นวําการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในผู๎เรียน
ระดับ ประถมควรเน๎นไปที่ความสนุกสนานในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ ทักษะการวางแผน
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กระบวนการท างาน ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎การใช๎วัสดุรอบๆตัวมาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ นักเรียนได๎
ทดลองท าเทคนิค วัสดุใหมํๆ ท าให๎ผู๎เรียนมีการวางแผน มีทักษะการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีมิติ
ทางความคิดเพราะจุดเดํนของภาพพิมพ์ที่แตกตํางจากศิลปะแขนงอ่ืนๆ ก็คือกระบวนการท างาน 
เทคนิคภาพพิมพ์ที่มีความเหมาะสมกับผู๎เรียนในระดับประถมศึกษาตามความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ 
ได๎แกํ ภาพพิมพ์ที่ใช๎เทคนิค Monoprint และภาพพิมพ์ผิวนูน ได๎แกํ ภาพพิมพ์กาว ภาพพิมพ์แผํน
อะคริลิค ภาพพิมพ์ จากใบไม๎ ภาพพิมพ์ฟองสบูํ ภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก เป็นต๎น ในบางกิจกรรม
ผู๎สอนได๎เพ่ิมการวาดภาพตํอเติมจากภาพพิมพ์เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความคิดแปลกใหมํ มีความกล๎าใน 
การทดลองสิ่งแปลกใหมํเป็นอิสระทางความคิด ในการเรียนการสอนครูผู๎สอนควรแนะให๎ผู๎เรียนได๎คิด 
ได๎ลองด๎วยตนเอง อาจให๎ความชํวยเหลือเทําท่ีจ าเป็น เพราะการชี้น าที่มากเกินไปจะเป็นการสร๎าง
กรอบความคิดให๎กับผู๎เรียน 
 2. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช๎จัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านกิจกรรมภาพพิมพ์ทั้งหมด มีความเห็นวําเทคนิคภาพพิมพ์สํวนมากจะใช๎วัสดุ 
อุปกรณ์ที่สามารถท าให๎เกิดอันตรายแกํผู๎เรียนในระดับประถมได๎ เชํน วัตถุมีคม สารเคมีจากสี กรด 
น้ ามันสน ทินเนอร์ เป็นต๎น ดังนั้นต๎องเลือกหรือประยุกต์ใช๎วัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ ที่ไมํกํอให๎เกิดอันตราย
แกํผู๎เรียนในระดับประถม เชนํ ภาพพิมพ์โฟม โดยใช๎ไม๎จิ้มฟันท าให๎เกิดรํองรอย ภาพพิมพ์ 
Monoprint โดยใช๎วัสดุที่หาได๎งํายรอบตัว เชํน กระดาษ โฟม วัสดุธรรมชาติ เป็นต๎น เพ่ือให๎ผู๎เรียน 
ได๎เกิดการเรียนรู๎ในการใช๎สิ่งของรอบตัวมาสร๎างงานศิลปะ 

3. ปัญหาในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านกิจกรรมภาพพิมพ์ทั้งหมด มีความเห็นวํากิจกรรมภาพพิมพ์เป็นเทคนิคทาง
ศิลปะท่ีแปลกใหมํส าหรับผู๎เรียนบางคน ในการสอนภาพพิมพ์ต๎องอาศัยกระบวนการ ขั้นตอนที่ยุํงยาก 
ซับซ๎อนกวําการวาดภาพ ระบายสีหรือปั้น ผู๎สอนและผู๎เรียนจึงต๎องท ากิจกรรมไปพร๎อมๆ กันทีละ
ขั้นตอน ซึ่งข้ึนอยูํกับครูผู๎สอนในการเลือกกิจกรรมให๎เหมาะสมและการดูแลอยํางทั่วถึง และมี
ข๎อจ ากัดเก่ียวกับวัสดุ เพราะต๎องค านึงถึงผู๎เรียนในระดับเล็กจึงต๎องใช๎วัสดุงํายๆและไมํเป็นอันตราย
เพราะทักษะในการใช๎อุปกรณ์ของผู๎เรียนระดับประถมยังมีความระมัดระวังทีไ่มํเพียงพอ 
 
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ที่พัฒนาขึ้น 

รูปแบบการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน
ท๎องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมานั้น แบํงออกเป็น 4 รูปแบบ ได๎แกํ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ผิวนูน
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 2) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์รํองลึก
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 3) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์พ้ืนราบ
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ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 4) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ลายฉลุ
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น สรุปเนื้อหาแตํละรูปแบบได๎ ดังนี้ 

1) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ผิวนูนส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน
ท๎องถิ่น เป็นรูปแบบที่ใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนมาประยุกต์และดัดแปลงเป็นเทคนิคภาพพิมพ์จาก
สํวนนูนที่งํายข้ึนให๎เหมาะสมส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา โดยใช๎วัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถหาได๎
งํายในท๎องถิ่น เน๎นการน าวัสดุจ าพวกของเหลือใช๎หรือเป็นของที่ผํานการใช๎งานแล๎ว ให๎ผู๎เรียนสร๎าง
ผลงานศิลปะจากเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน ท าให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎กระบวนการ ขั้นตอนการท า
เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ก าหนดให๎การวัดและประเมินผลจากข้ันตอนการ
ท างาน ความสะอาดเรียบร๎อยของผลงาน การประเมินจากความรับผิดชอบในการท าความสะอาด
พ้ืนที่ อุปกรณ์การท างานภายหลังการท ากิจกรรม และสํงตรงตามเวลาที่ก าหนด 

2) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์รํองลึกส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน
ท๎องถิ่น เป็นรูปแบบที่ใช๎เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกที่มีกระบวนการที่ซับซ๎อน และมีอุปกรณ์เฉพาะทางที่
ไมํเหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษา ซึ่งในกระบวนการของภาพพิมพ์รํองลึกเป็นเทคนิคท่ียากเกิน
กวําจะจัดการเรียนการสอนส าหรับผู๎เรียนระดับประถมได๎ จึงได๎พัฒนาเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกมา
ประยุกต์และดัดแปลงเป็นเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกที่งํายขึ้น เพื่อให๎เหมาะสมส าหรับผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา และได๎เรียนรู๎กระบวนการท างานที่แตกตํางจากท่ีเคยปฏิบัติ ก าหนดให๎มีการวัดและ
ประเมินผลจากความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการท าเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก การ
ประเมินจากความสวยงาม สะอาด เรียบร๎อยของผลงาน การประเมินจากความรับผิดชอบในการท า
ความสะอาดพ้ืนที่ อุปกรณ์การท างานภายหลังการท ากิจกรรม และสํงตรงตามเวลาที่ก าหนด 

3) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์พ้ืนราบส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน
ท๎องถิ่น เป็นรูปแบบที่ใช๎เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบมาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยพื้นฐานการท างานภาพพิมพ์พ้ืนราบทั่วไปมีความเหมาะสมส าหรับผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจึงประยุกต์ใช๎วัสดุ อุปกรณ์จากของเหลือใช๎หรือเป็นของที่ผํานการ
ใช๎งานแล๎ว ที่สามารถหาได๎งํายและเหมาะสมส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา เพื่อใช๎ทรัพยากรให๎
คุ๎มคํา ก าหนดให๎มีการวัดและประเมินผลจากความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการท า
เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ การประเมินจากความสวยงาม สะอาด เรียบร๎อยของผลงาน การประเมิน
จากความรับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่ อุปกรณ์การท างานภายหลังการท ากิจกรรม และสํง
ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

4) รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ลายฉลุส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุใน
ท๎องถิ่น เป็นรูปแบบที่ใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุมาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับผู๎เรียนระดับ
ประถมศึกษา น ามาประยุกต์และดัดแปลงเป็นเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุที่งํายขึ้นให๎เหมาะสมส าหรับ
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ผู๎เรียนระดับประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยูํรอบตัว ก าหนดให๎มีการวัดและประเมินผลจาก
ความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการท าเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ การประเมินจากความ
สวยงาม สะอาด เรียบร๎อยของผลงาน การประเมินจากความรับผิดชอบในการท าความสะอาดพ้ืนที่ 
อุปกรณ์การท างานภายหลังการท ากิจกรรม และสํงตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 
 อภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา
โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น” ประกอบด๎วยด๎านตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
 1. ด๎านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ  

ผู๎เชี่ยวชาญด๎านกิจกรรมภาพพิมพ์ มีความเห็นวํา ควรก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมที่
มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนุกสนานในการคิดสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ ทักษะการวางแผน
กระบวนการท างาน ความคิดสร๎างสรรค์ ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎การใช๎วัสดุรอบตัวมาสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ กล๎าที่จะทดลองท า เทคนิคและวัสดุใหมํๆ ท าให๎ผู๎เรียนมีการวางแผน มีทักษะการคิดแบบเป็น
ขั้นเป็นตอน และเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู๎วิชาศิลปะ รู๎จักประยุกต์ใช๎วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถหาได๎
ในท๎องถิ่นหรือสิ่งแวดล๎อมรอบตัวมาสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ มีความรู๎ความเข๎าใจในขั้นตอน 
กระบวนการท าภาพพิมพ์เทคนิคตํางๆ ให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาทักษะทั้งทางรํางกายและกระบวนการ
คิดอยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับประสงค์  ทรัพย์ผดุงชนม์ และนฤมล  แซํหุ๎น (2534) กลําววํา 
การพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์และการแสดงออกของเด็ก ท าให๎เกิด
ทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช๎กับชีวิตประจ าวัน เป็นการสร๎างสรรค์ด๎านวัสดุอุปกรณ์ เมื่อน าไปใช๎
กับเด็กจะท าให๎เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร๎อมทั้งได๎เรียนรู๎ถึงความแตกตํางของวัสดุรอบตัวที่
น ามาใช๎ในงานพิมพ์ของตน  
 2. ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎เทคนิคภาพพิมพ์  
 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านกิจกรรมภาพพิมพ์ มีความเห็นวํา ผู๎สอนชี้น าให๎ผู๎เรียนตั้งข๎อสังเกตเกี่ยวกับ
เทคนิคภาพพิมพ์และวัสดุที่ใช๎จัดกิจกรรม ควรให๎นักเรียนได๎เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช๎
วัสดุที่มีความคล๎ายคลึงกับเนื้อหากิจกรรมที่ท าการเรียนการสอน เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิด 
สังเกตสิ่งรอบตัวและน ามาทดลอง ประยุกต์ใช๎ในงานศิลปะ และควรมีการบูรณาการกับศาสตร์ด๎าน
อ่ืนๆ เชํน งานประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล๎อม ด๎านวัฒนธรรม เป็นต๎น เพ่ือเป็นการพัฒนาการ
เรียนรู๎อยํางรอบด๎าน และสร๎างความนําสนใจตํอกิจกรรม สอดคล๎องกับอาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) และ
ชนาธิป  พรกุล (2551) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการเป็นการเชื่อมโยงหัวข๎อ เนื้อหาวิชา
ตํางๆ เข๎าด๎วยกัน เพ่ือผู๎เรียนเกิดการความรู๎แบบองค์รวม ท าให๎ผู๎เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหวํางวิชา 
สํงเสริมให๎เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย สํงเสริมให๎เกิดทักษะในการแก๎ปัญหา และสามารถน าความรู๎ไป
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ปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ กิจกรรมที่น ามาจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ควรเป็นกิจกรรมที่ไมํกํอให๎เกิดอันตราย ควรสํงเสริมให๎เด็กรู๎จักน าวัสดุรอบตัวมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ 
ควรสํงเสริมให๎นักเรียนมีการอธิบายเนื้อหา เรื่องราว ที่มาของผลงานของตนเอง สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเห็น
ความส าคัญในขณะปฏิบัติงานทั้งทางด๎านความสะอาดของผลงาน ความตั้งใจในการท างาน ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนที่ก าหนด รวมทั้งให๎ความส าคัญกับความรับผิดชอบรํวมกันหลังปฏิบัติกิจกรรม สอดคล๎อง
กับสน วัฒนสิน (2554) กลําววํา ภาพพิมพ์ที่เหมาะส าหรับเด็กประถมศึกษาจะเป็นการท าภาพพิมพ์
อยํางงํายที่ใช๎วัสดุรอบตัวที่หาได๎งํายมาเป็นแมํพิมพ์ พร๎อมทั้งเรียนรู๎ถึงลักษณะของพื้นผิวที่ได๎จากการ
กดทับ การเรียนรู๎จากวัสดุธรรมชาติเป็นการแสดงถึงความสวยงามของธรรมชาติให๎เด็กได๎รับรู๎ 
หลากหลายและไมํเป็นอันตรายตํอเด็ก ให๎เด็กได๎ใช๎จินตนาการเพื่อให๎ออกมาเป็นรูปและเรื่องราว 
เพราะในวัยของผู๎เรียนในระดับประถมศึกษาจะมีอายุประมาณ 7-12 ปี จะเป็นวัยที่ผู๎เรียนเริ่มมีการ
เขียนภาพอยํางมีความหมาย มีการพัฒนาทางด๎านอารมณ์ การวาดแสดงออกถึงความคิด เริ่มใสํใน
รายละเอียดของภาพ ดังนั้นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนอธิบายภาพ หรือเรื่องราวจะชํวยให๎ผู๎เรียนมีความ
กล๎าแสดงออกถึงความคิด ความรู๎สึก และสามารถอธิบายอารมณ์ ความรู๎สึกที่ถํายทอดออกมาในภาพ
ผลงาน มีเหตุมีผล สามารถเรียงล าดับความคิด เหตุการณ์ได๎ สอดคล๎องกับ Lowenfeld (1987) 
กลําววํา ผู๎เรียนในชํวงอายุ 7-9 ปี อยูํในขั้นการเขียนภาพอยํางมีความหมาย(The  Schemtic  
Stage) ผู๎เรียนจะมีพัฒนาการทางด๎านอารมณ์  การวาดแสดงออกถึงการคิด  สร๎างมโนทัศน์ในระบบ
ความคิด  รูปวาดมักแสดงเส๎นฐาน  ไมํมีการแสดงมิติ  มักวาดรูปคนซ้ าๆโดยรูปรํางมักประกอบไป
ด๎วยเรขาคณิต  ไมํค านึงถึงสัดสํวนของภาพ และอยูํในขั้นเกาะกลุํม (Gang Age) มีชํวงอายุ 9-12 ปี มี
พัฒนาการในการเข๎าสังคม  เป็นวัยที่เริ่มสร๎างความเหมือนจริง  ใสํใจในรายละเอียด  มีความพิถีพิถัน  
เริ่มมีการใช๎มิติทับซ๎อน และพ้ืนที่แทนการใช๎เส๎นฐาน  
 
 3. ด๎านวัสดุ อุปกรณ์ 

จากการส ารวจสภาพปัจจุบันในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา พบวํา
ครูผู๎สอนศิลปะให๎ความส าคัญกับกิจกรรมภาพพิมพ์น๎อยกวํากิจกรรมอ่ืนๆ โดยให๎เหตุผลวํา กิจกรรม
ภาพพิมพ์เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการที่ยุํงยาก ซับซ๎อน เวลาเรียนไมํเพียงพอกับรูปแบบกิจกรรมที่มี
ขั้นตอนที่ยุํงยาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของชนิดา ปัณณะสฤษฎ์ (2554)กลําววํา ปัจจุบันการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาในประเทศไทยสํวนมากเป็นกิจกรรมวาดภาพ  ระบายสี  เพราะ
เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได๎งําย  และไมํยุํงยาก  มีสํวนน๎อยที่จะให๎นักเรียนท า
กิจกรรมพิมพ์ภาพเนื่องจาก  กิจกรรมการพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรมที่ต๎องใช๎วัสดุหลากหลาย  ซึ่งครูต๎อง
เป็นผู๎จัดเตรียมอุปกรณ์อาจท าให๎ครูผู๎สอนไมํสะดวกในการจัดเตรียม กิจกรรมภาพพิมพ์จึงไมํเป็นที่
นิยมในระดับประถมศึกษา ซ่ึงจากการสํงแบบสอบถามไปทั่วประเทศจะพบวํา ปัญหาในการจัด
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กิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษามากท่ีสุดคือปัญหาด๎านบุคลากรที่ไมํมีความรู๎เกี่ยวกับกิจกรรม
ภาพพิมพ์และการเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไมํพร๎อมและรูปแบบไมํแปลกใหมํนอกเหนือจากแบบเรียน 
เนื่องจากปัญหาด๎านบุคลากรดังกลําวข๎างต๎นท าให๎ผู๎สอนที่ไมํมีความเชี่ยวชาญหรือความรู๎ทางด๎าน
ภาพพิมพ์ไมํสามารถประยุกต์ใช๎วัสดุ อุปกรณ์ใกล๎ตัวได๎อยํางเหมาะสมกับเทคนิคภาพพิมพ์ที่ใช๎จัด
กิจกรรม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญด๎านกิจกรรมภาพพิมพ์ ให๎ความเห็นวํา การจัดกิจกรรมภาพ
พิมพ์ในระดับถมควรมุํงเน๎นให๎กิจกรรมมีความนําสนใจ สนุกสนานเพื่อให๎นักเรียนสนใจและมีความ
กระตือรือร๎นในการเรียนรู๎ ทางด๎านวัสดุ อุปกรณ์ควร ฝึกให๎นักเรียนสังเกตพ้ืนผิว รูปทรงของสิ่งของ
ตํางๆ ใกล๎ตัว สามารถประยุกต์ใช๎สิ่งของเหลือใช๎ หรือขยะมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะปัจจุบัน
มนุษย์ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดมาแปรรูปเพื่อสนองความต๎องการที่ไมํจ ากัดของมนุษย์ ท าให๎
ธรรมชาติเสียสมดุล สภาพแวดล๎อมมีความเปลี่ยนแปลง เกิดภัยพิบัติตํางๆ มากข้ึน การปลูกฝังการ
รู๎จักใช๎ทรัพยากรอยํางรู๎คุณคํา หรือน าวัสดุกลับมาใช๎ใหมํจึงเป็นการสร๎างจิตส านึกที่ดีให๎กับเยาวชนให๎
เห็นคุณคําของทรัพยากรโดยเริ่มจากสิ่งแวดล๎อมรอบตัว สอดคล๎องกับมิง่ขวัญ คงเจริญ (2553)  กลําว
วํา ต๎องสร๎างจิตส านึกเพ่ือพัฒนาประชากรให๎รู๎ ถึงสิทธิ หน๎าที่ ของความเป็นพลเมืองที่ดี รํวมกัน
จัดการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ของตน เพ่ือเป็นรากฐาน ในการสร๎างชาติให๎เข๎มแข็ง ยั่งยืน ใน
การเรียนการสอนควรสร๎างประเด็นให๎ผู๎เรียนเกิดความสงสัยและผู๎สอนแนะน าให๎นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดหาทางออกของปัญหา แนะให๎ผู๎เรียนทดลองด๎วยตนเองเพ่ือหาทางแก๎ปัญหาหรือการ
ค๎นหาวัสดุใหมํๆ มาท ากิจกรรมภาพพิมพ์ สอดคล๎องกับสน วัฒนสิน (2554) กลําววํา ในการท าภาพ
พิมพ์ในวัยนี้เด็กควรได๎ท าการทดลองด๎วยตนเอง  เพ่ือค๎นหาสิ่งแปลกใหมํเพ่ือให๎เกิดความสนใจและ
เรียนรู๎ในการคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  และต๎องการที่จะสร๎างสรรค์งาน
ศิลปะตํอไป ในชํวงท๎ายกิจกรรมผู๎สอนและผู๎เรียนควรสรุปองค์ความรู๎ที่ได๎รับการการปฏิบัติกิจกรรม
รํวมกันเพื่อให๎ผู๎สอนชี้แนะในข๎อสงสัยของผู๎เรียน ซึ่งจากการสังเกตการสอน พบวํา ครูผู๎สอนจะสร๎าง
บรรยากาศในห๎องเรียนให๎เหมาะกับการเรียนรู๎อยํางสนุกสนานโดยการชี้ให๎นักเรียนเห็นวําเทคนิคภาพ
พิมพ์อยูํรอบตัว เชํน เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนนักเรียนจะเห็นได๎จากตัวปั๊ม รอยเท๎า เทคนิคภาพพิมพ์
ลายฉลุนักเรียนจะเห็นได๎จากลวดลายของเสื้อ เป็นต๎น แล๎วให๎นักเรียนออกความคิดเห็นวํานักเรียน
เคยเห็นสิ่งรอบตัวที่เกิดจากกระบวนการภาพพิมพ์อะไรบ๎าง ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมครูผู๎สอนจะ
คอยเดินให๎ค าแนะน า ดูแลความปลอดภัย และชมเชยเวลานักเรียนปฏิบัติกิจกรรม สอดคล๎องกับ  
ประเทิน  มหาขันธ์ (2531) กลําววํา ต๎องการค าชมเชย เพื่อที่จะไมํรู๎สึกด๎อยกวําคนอ่ืนๆ ในชั้นเรียน 
และเด็กจะเกิดแรงกระตุ๎นเพ่ือจะให๎ผลงานที่ตนสร๎างออกมาดี สวยงาม และได๎รับการยอมรับจาก
เพ่ือนหรือครู 
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 4. ด๎านการวัดและประเมินผล 
 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านกิจกรรมภาพพิมพ์ ให๎ความเห็นวํา การวัดและประเมินผลในการท ากิจกรรม
จะไมํมุํงเน๎นไปที่ความสวยงามของผลงานหรือหลักการจัดองค์ประกอบภาพ ทักษะ เพราะความ
สวยงามของเด็กแตํละคนไมํเหมือนกัน ซึ่งในด๎านทักษะจะวัดจากความก๎าวหน๎าของเด็กรายบุคคล แตํ
จะมํุงเน๎นไปที่ความสนุกสนานของนักเรียนในขณะปฏิบัตกิจกรรม ด๎านความรู๎ความเข๎าใจ ซึ่งจะเห็น
ได๎จากผู๎เรียนสามารถสร๎างผลงานตามขั้นตอน กระบวนการภาพพิมพ์ในเทคนิคนั้นๆ ได๎ ความ
รับผิดชอบตรงตํอเวลา ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎น ตั้งใจฟังค าอธิบายแล๎วปฏิบัติตาม จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ได๎รับมอบหมายได๎ครบถ๎วน เก็บรักษาความสะอาดของอุปกรณ์และพ้ืนที่ในการท างาน แตํ
จะ สอดคล๎องกับ ประเทิน  มหาขันธ์ (2531) กลําววํา เพ่ือให๎เด็กได๎มีอิสระในการแสดงออกทาง
ศิลปะอยํางสมบูรณ์ จึงไมํควรมีการให๎คะแนนเข๎ามาเกี่ยวข๎อง เมื่อมีการให๎คะแนนทางศิลปะ เด็กจะ
เกิดความกลัวความล๎มเหลว กลัวความผิดหวัง ความกลัวดังกลําวนี้เป็นอุปสรรคส าคัญตํอการ
แสดงออกทางศิลปะของเด็ก 
 
ข๎อเสนอแนะ 

1. ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผู๎สอนควรท าการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมภาพพิมพ์พ้ืนฐานโดยเรียนรู๎ขั้นตอน กระบวนการ
เทคนิค ตํางๆ กํอนท าการเรียนการสอนเพ่ือการวางแผนการสอนเนื่องจากกิจกรรมภาพพิมพ์มี
กระบวนการที่ซับซ๎อน กวําการวาดภาพ ระบายสี เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ได๎เหมาะสมกับ
ชํวงวัยของผู๎เรียนและถํายทอด กระบวนการตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง 
 2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
 การวิจัยครั้งนี้ มุํงเน๎นเพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียน
ระดับประถม ศึกษาโดยใช๎วัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่นและเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เห็นคุณคําของวัสดุรอบตัว ดังนั้น
การวิจัยครั้งตํอไป ควรน ารูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์นี้ไปทดลองใช๎อยํางเต็มรูปแบบ 
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ภาคผนวก ก  
รายนามผู๎ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู๎ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย จ านวน 3 ทําน 
 
1.  รองศาสตราจารย์สมโภชน์  ทองแดง 
     อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.  อาจารย์ ดร.อินทิรา  พรมพันธุ์ 
     อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วชัรินทร์  ฐิติอดิศัย 
     อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
รายนามผู๎ให๎สัมภาษณ์ 

และรายนามที่ท าการสังเกต 
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รายช่ือผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
 
ครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษา 
1. อาจารย์สมใจ   จงรักวิทย์ 
 ครูศิลปศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ทินกร  บัวพูล 
 ครูศิลปศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 
3. นายไอสูรย์ ปราบอริพําย 
 ครูศิลปะโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
4. นางฉัตรสุรางค์ แก๎วเป็นทอง 
 ครูศิลปะโรงเรียนราชวินิต 
5. วําที่ร๎อยต ารวจหญิงดารญา  ตันตินีรนาท 
 ครูศิลปะโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 
อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 
 
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์  สุรชัย  เอกพลากร 

อาจารย์ประจ าภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2. รองศาสตราจารย์  สัญญา  วงศ์อรําม 
 อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ 

อาจารย์ประจ าภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
ศิลปินภาพพิมพ์ 
 
1. นายสิทธิพล  เลาะชัยสงค์ 
2. นายยุทธ พฤฒาสัจธรรม 
3. นายไตรรัตน์  ศรีบุรินทร์ 
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รายนามผ๎ูที่ท าการสังเกต 
 
1. นายไอสูรย์ ปราบอริพําย 
 ครูศิลปะโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
2. นางฉัตรสุรางค์ แก๎วเป็นทอง 
 ครูศิลปะโรงเรียนราชวินิต 
3. วําที่ร๎อยต ารวจหญิงดารญา  ตันตินีรนาท 
 ครูศิลปะโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
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เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นี้แบํงออกเป็น  2  ตอน ได๎แกํ 
  ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 บทบาทของครูผู๎สอนศิลปะระดับประถมศึกษา 
 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
วันที่สัมภาษณ์………………………………………………… 
เวลา……………………………………………………………… 
 1.  ชื่อ - นามสกุล 
........................................................................................................................................  
 2.  เพศ  O ชาย  O หญิง       
 3.  อายุ............................ปี 
 4.  วุฒิการศึกษา  O อนุปริญญาหรือเทียบเทํา   
    O ปริญญาตรี 
    O ปริญญาโท     
    O ปริญญาเอก 
    O อ่ืนๆ…………………………………………… 
 5.  สาขาวิชาที่จบการศึกษา.......................................................................................... ............ 
 6.  ต าแหนํง............................................................................................ .................................. 
 7.  หน๎าที่…………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.  ชื่อวิชาที่สอน............................................................................................................ ........... 
 9.  ระดับชั้นที่ท าการสอน…………………………………………………………………………………………….. 
 10.  สถานที่ท างาน....................................................................................................... ............ 
 11.  ประสบการณ์ในการสอน............................ปี 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษา 
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์นี้จะใช๎วิธีการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ  และมีลักษณะเจาะลึก 
(In Depth Interview)  ซึ่งเป็นเป็นการสนทนาแบบกึ่งโครงสร๎าง (Semistructured 
Conversation) และลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับบทบาทของครูผู๎สอน 
ศิลปะในระดับประถมศึกษา 

 
ข๎อคิดเห็นในการเป็นครูผู๎สอนศิลปะ 
1.  ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ที่ผํานมานิยมใช๎กิจกรรมใดในการสอน
...................................................................... ..........................................................................................  
2.  กิจกรรมภาพพิมพ์ที่ทํานเคยจัดการสอนเป็นกิจกรรมในลักษณะใดและสอนในระดับชั้นใดบ๎าง    
............................................................................................................................. ................................... 
3.  ระดับชั้นใดที่ทํานคิดวํามีความเหมาะสมในการเริ่มสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แนวทางในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในการเรียนการสอน 
4.  ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ทํานได๎แนวความคิดจากที่ใด เชํน หลักสูตร หนังสือคูํมือ อินเตอร์เน็ต 
วารสาร เป็นต๎น ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ทํานมีขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์อยํางไร……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  ทํานมีการใช๎สื่อประเภทใดบ๎างในการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์…………………………………………………… 
………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  วัสดุใดในท๎องถิ่นของทํานที่สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในกิจกรรมภาพพิมพ์ได๎และน ามาใช๎อยํางไร 
และเป็นวัสดุ ประเภทใด……………………………………………………………………………………………………………   
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.  ทํานเลือกใช๎ อุปกรณ์ภาพพิมพ์อยํางไรและ มีการประยุกต์หรือปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช๎อุปกรณ์ใด 
ทดแทนอุปกรณ์ภาพพิมพ์ที่ศิลปินใช๎เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายตํอผู๎เรียน…………………………………. 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.  ทํานมวีิธีการสอนอยํางไรบ๎าง เชํน วิธีการสอนแบบสาธิตวิธีการสอนวิเคราะห์และวิจารณ์ ผลงาน
ศิลปะ เป็นต๎น….......................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
10.  ทํานมรีูปแบบการเรียนการสอนอยํางไร.......................................................................................... 
11.  ทํานมีการน าเนื้อหามาบูรณาการเข๎ากับการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์หรือไมํ อยํางไร……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.  ทํานได๎บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียนหรือไมํ………………………….. 
…………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13.  ทํานใช๎เกณฑ์ใดในการประเมินผลงานภาพพิมพ์ของผู๎เรียน……………………………………………………. 
………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 
14.  มีความคิดเห็นอยํางไรในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์…..................................................................... 
15.  ทํานพบปัญหาในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์หรือไมํ เกิดปัญหาอะไร ทํานมีการแก๎ปัญหาอยํางไร 
…............................................................................................. ............................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข๎อคิดเห็นตํอการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ในระดับประถมศึกษา 
16.  ทํานคิดวําผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎อะไรจากกิจกรรมภาพพิมพ์………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17.  ทํานคิดวําลักษณะภาพพิมพ์ที่ใช๎ในการเรียนในระดับประถมศึกษาควรจะมีการปรับปรุงให๎ 
ทันสมัย แปลกใหม ํนําสนใจอยํางไร…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  
 
เกียรติประวัติและผลงานวิชาชีพครู 
18.  รางวัลที่ได๎รับเก่ียวกับศิลปะของ
ผู๎สอน……………………………………………………………………………………… 
19.  รางวัลที่ได๎รับเก่ียวกับศิลปะของ
ผู๎เรียน…………………………………………………………………………………….. 
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เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นี้แบํงออกเป็น  2  ตอน ได๎แกํ 
  ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 บทบาทของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย 
 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
วันที่สัมภาษณ์………………………………………………… 
เวลา……………………………………………………………… 
 1.  ชื่อ - นามสกุล 
............................................................................................................................. ........... 
 2.  เพศ  O ชาย  O หญิง       
 3.  อายุ............................ปี 
 4.  วุฒิการศึกษา  O อนุปริญญาหรือเทียบเทํา   
    O ปริญญาตรี 
    O ปริญญาโท     
    O ปริญญาเอก 
    O อ่ืนๆ………………………………………… 
 5.  สาขาวิชาที่จบการศึกษา.......................................................................................... ............ 
 6.  ต าแหนํง/หน๎าที่............................................................................................................. ...... 
 7.  ชื่อวิชาที่สอน........................................................................................................ ............... 
 8.  ระดับชั้นที่ท าการสอน…………………………………………………………………………………………….. 
 9.  สถานที่ท างาน.......................................................................................................... ........... 
  
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์นี้จะใช๎วิธีการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ  และมีลักษณะเจาะลึก  
(In Depth Interview)  ซึ่งเป็นเป็นการสนทนาแบบกึ่งโครงสร๎าง (Semistructured 
Conversation) และลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ข๎อคิดเห็นในมุมมองของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีตํอภาพพิมพ์ในระดับประถม 
1.  เทคนิคภาพพิมพ์ที่ทํานสอนมี อะไรบ๎าง………………………………………………………………………………. 
2.  ทํานคิดวําเทคนิคภาพพิมพ์ที่สอนในมหาวิทยาลัยสามารถน าไปปรับใช๎กับผู๎เรียนระดับ  
ประถมศึกษา ได๎หรือไมํ อยํางไร และเทคนิคใดที่มีความเหมาะสมกับผู๎เรียนมากที่สุด……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ทํานคิดวําจะพัฒนาภาพพิมพ์ในระดับประถม อยํางไรให๎มีคุณคําและนําสนใจ…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  เมื่อทํานสอนภาพพิมพ์ทํานใช๎ วัสดุประเภทใดบ๎างและใช๎กับ เทคนิคใด…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  จะสามารถประยุกต์ใช๎หรือทดแทนอุปกรณ์ ภาพพิมพ์ที่สอนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใช๎ใน 
ระดับประถมได๎
อยํางไร……………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.  ทํานคิดวําจะสามารถบูรณาการภาพพิมพ์ในระดับประถมกับศาสตร์ด๎านอ่ืนๆอยํางไรให๎นําสนใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ทํานมีขั้นตอน วิธีการสอนอยํางไร………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  ทํานคิดวําจุดเดํนของศิลปะภาพพิมพ์ที่ แตกตํางจากศิลปะแขนงอ่ืนคืออะไร……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.  สิ่งที่เด็กควรเรียนรู๎จากการเรียนภาพพิมพ์…………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………. 
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เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นี้แบํงออกเป็น  3  ตอน ได๎แกํ 
  ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 บทบาทการเป็นศิลปินภาพพิมพ์ 
  ตอนที่ 3 การใช๎วัสดุในท๎องถิ่นและวัสดุธรรมชาติในการท างานภาพพิมพ์ 
 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
วันที่สัมภาษณ์………………………………………………… 
เวลา……………………………………………………………… 
 1.  ชื่อ - นามสกุล 
............................................................................................................................. ........... 
 2.  เพศ  O ชาย  O หญิง       
 3.  อายุ............................ปี 
 4.  วุฒิการศึกษา  O อนุปริญญาหรือเทียบเทํา   
    O ปริญญาตรี 
    O ปริญญาโท     
    O ปริญญาเอก 
    O อ่ืนๆ………………………………………………… 
 5.  สาขาวิชาที่จบการศึกษา.......................................................................................... ............ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับศิลปินภาพพิมพ์ 
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์นี้จะใช๎วิธีการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ  และมีลักษณะเจาะลึก  
(In Depth Interview)  ซึ่งเป็นเป็นการสนทนาแบบกึ่งโครงสร๎าง (Semistructured 
Conversation) และลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิดเกี่ยวกับบทบาทของ ศิลปินภาพ
พิมพ์ 

 
ข๎อคิดเห็นในมุมมองของศิลปินภาพพิมพ์ที่มีตํอภาพพิมพ์ในระดับประถม 
1.  ทํานคิดวําเทคนิคภาพพิมพ์ใดที่สามารถน ามาจัดกิจกรรมส าหรับเด็กประถมศึกษาได๎…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ทํานคิดวําจะสามารถประยุกต์ใช๎เครื่องมือภาพพิมพ์ที่ศิลปินใช๎ให๎เหมาะสมกับเด็กประถมได๎ 
อยํางไร……………………………………………………………………………………………………...................................
.................................................. 
3.  ทํานใช๎วัสดุประเภทใดในการสอนภาพพิมพ์ บ๎างและใช๎กับเทคนิคใด………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.  ทํานมีขั้นตอนการท าภาพพิมพ์อยํางไร………………………………………………………………………………….. 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.  ทํานคิดวําในผู๎เรียนระดับประถมควรบูรณาการภาพพิมพ์กับศาสตร์ใดบ๎าง……………………………….. 
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 
6.  สิ่งที่เด็กควรเรียนรู๎จากการเรียนภาพพิมพ์…………………………………………………………………………….. 
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 
7.  ทํานคิดวําจะปรับปรุงศิลปะภาพพิมพ์เพ่ือเด็กประถมอยํางไรให๎มีความนําสนใจ……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 การใช๎วัสดุในท๎องถิ่นและวัสดุธรรมชาติในการท างานภาพพิมพ์ 
ข๎อคิดเห็นในการสร๎างผลงานภาพพิมพ์โดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น และวัสดุธรรมชาติ 
8.  ทํานคิดวําจะสามารถน าวัสดุในท๎องถิ่นมาประยุกต์ท าภาพพิมพ์ส าหรับประถมได๎หรือไมํ…………….. 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
9.  ทํานคิดวําการน าวัสดุในท๎องถิ่นมาให๎เด็ก ระดับประถมสร๎างผลงานภาพพิมพ์จะสามารถ ท าให๎ 
เกิดความนําสนใจได๎หรือไมํอยํางไร…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
ค าชี้แจง  แบบสังเกตนี้แบํงออกเป็น  2  ตอน ได๎แกํ 
  ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของการสังเกต 
  ตอนที่ 2 แบบสังเกต 
   
ตอนที ่1 ขั้นตอนการท างาน 
ผู๎สังเกต        วาสินี  สุขแล๎ว   
วันที่เก็บข๎อมูล…………………………………………..เวลา………………………………………… 
ผู๎ให๎ข๎อมูล……………………………………………....................ต าแหนํง…………………………………………………… 
ระดับชั้นที่ท าการสังเกต…………………….. 
สถานที่เก็บข๎อมูล…………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที ่2 ข๎อค าถามแบบสังเกต 
1.  ขั้นตอนการสอน 
1.1  การน าเข๎าสูํบทเรียน 

 □ อธิบายความรู๎ทั่วไปเก่ียวกับภาพพิมพ์ 
1.2  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 □ ก าหนดหัวข๎อในการจัดกิจกรรม 

 เทคนิคภาพพิมพ์ที่ใช๎ □ Monoprint  □ ภาพพิมพ์นูน 

    □ ภาพพิมพ์รํองลึก □ ภาพพิมพ์พ้ืนราบ 

    □ ภาพพิมพ์ลายฉลุ □ สื่อผสม 

    □ อ่ืนๆ…………………………………………………….. 

 □ อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ที่จะใช๎จัดกิจกรรม 

 □ ใช๎สื่อการสอน  □ เทคโนโลยี  □ สื่อสิ่งพิมพ์ 

    □ บุคคล(ผู๎เชี่ยวชาญ) □ อ่ืนๆ………………………………………… 

 □ มีการสาธิตตัวอยํางแตํละขั้นตอน 
   
 

แบบสังเกตครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษา 
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      วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

  □ ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ 

  □ มีการประยุกต์ใช๎อุปกรณ์ให๎เหมาะส าหรับประถม 
 ประเภทวัสดุที่ใช๎ 

  □ วัสดุธรรมชาติ               □ พืช   □ สัตว์   □ อ่ืนๆ…………………………………… 

  □ วัสดุสังเคราะห์          □ ประเภทเส๎นใย □ กระดาษ □ พลาสติก 

                   □ โลหะ  □ อ่ืนๆ……………………………… 

  □ รํางกาย 
 เนื้อหาการท ากิจกรรมมีการบูรณาในด๎านใดบ๎าง 

 □ ประวัติศาสตร์       □ สถาปัตยกรรม   □ งานประดิษฐ์      □ คณิตศาสตร์ 

 □ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม              □ วัฒนธรรม          

 □ อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………. 

 □ ให๎ค าแนะน าขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 □ ปฏิกิริยาของเด็กที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ 
2.  ขั้นตอนการประเมินผล 

 การประเมินผลงานท๎ายกิจกรรม    □ มี □ ไมํมี 

 ให๎นักเรียนอธิบายผลงานของตนเอง  □ มี □ ไมํมี 

 เปิดให๎นักเรียนวิจารณ์ผลงานของเพ่ือน  □ มี □ ไมํมี 

 ผู๎สอนให๎ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงผลงานครั้งตํอไป □ มี     □ ไมํมี 
 
3.  ข๎อสังเกตเพ่ิมเติม
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้แบํงออกเป็น  2  ตอน ได๎แกํ 
  ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียน  
   ชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
 
ตอนที ่1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงใน □ และเติมข๎อความลงในชํองวํางให๎ตรงกับความเป็น
จริงมากท่ีสุด  

 1.  เพศ  □ ชาย  □ หญิง       

 2.  วุฒิการศึกษา  □ อนุปริญญาหรือเทียบเทํา   

    □ ปริญญาตรี 

    □ ปริญญาโท     

    □ ปริญญาเอก 

    □ อ่ืนๆ………………………………………………… 
 3.  สาขาวิชาที่จบการศึกษา.......................................................................................... ............ 
 4.  ต าแหนํง/หน๎าที่....................................................................................................... ........... 
 5.  รายวิชาที่สอน........................................................................................................ .............. 
 6.  ระดับชั้นที่ท าการสอน…………………………………………………………………………………………….. 
 7.  สถานที่ท างาน.......................................................................................................... ......... 
 8.  ประสบการณ์ในการสอน............................ปี 
 9.  กิจกรรมภาพพิมพ์ใดที่ทํานใช๎ในการสอนผู๎เรียนระดับประถมศึกษาบํอยที่สุด (โปรด
เรียงล าดับ) 
  __ Monoprint  __ ภาพพิมพ์จากสํวนนูน  __ ภาพพิมพ์รํองลึก 
  __ ภาพพิมพ์พ้ืนราบ __ ภาพพิมพ์ลายฉลุ  __ สื่อผสม 
  __ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………… 
  
 

แบบสอบถามครูสอนศิลปะระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 
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ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตํอกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
โดยใช๎วัสดุ      

  ในท๎องถิ่น 

ค าชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงใน □ และเติมข๎อความลงในชํองวํางให๎ตรงกับความเป็น
จริงมากท่ีสุด    กรุณาตอบทุกข๎อ 
1.  ทํานคิดวํากิจกรรมภาพพิมพ์มีความจ าเป็นหรือไมํตํอผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 

 □ ไมํจ าเป็น □ น๎อย  □ ปานกลาง □ จ าเป็นมาก 
2.  ทํานเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์หรือไมํ (ถ๎าเคยข๎ามไปข๎อ 4) 

 □ เคย  □ ไมํเคย 
3.  ทํานไมํเคยจัดกิจกรรมภาพพิมพ์เพราะเหตุใด (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 □ ไมํมีความถนัด 

 □ ไมํมีความพร๎อมด๎านวัสดุ/อุปกรณ์ 

 □ กิจกรรมสามารถท าให๎เกิดอันตรายได๎งําย 

 □ กิจกรรมไมํนําสนใจ 

 □ กิจกรรมภาพพิมพ์มีความยุํงยากเกินไป 

 □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………… 
4.  ทํานพบปัญหาใดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์บ๎าง (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 □ วัสด ุ

 □ ไมํมีความพร๎อมในด๎านอุปกรณ์ภาพพิมพ์ 

 □ ผู๎สอนไมํมีความถนัดในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 □ กิจกรรมภาพพิมพ์ยากเกินไปส าหรับผู๎เรียนระดับประถมศึกษา 

 □ เวลาไมํเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………… 
5.  ทํานได๎บูรณาการกิจกรรมภาพพิมพ์กับศาสตร์ใดบ๎าง (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 □ สถาปัตยกรรม  □ งานประดิษฐ์ 

 □ คณิตศาสตร์   □ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 

 □ วัฒนธรรม   □ ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะ 

 □ ไมํเคยบูรณาการ   

 □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………… 
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6.  วัสดุในท๎องถิ่นของทํานประเภทใดท่ีทํานใช๎จัดกิจกรรมภาพพิมพ์ (โปรดเรียงล าดับ) 
 วัสดุธรรมชาต ิ __ พืช  __ สัตว์ 
   __ อ่ืนๆ…………………………… 

 วัสดุสังเคราะห์ __ ประเภทเส๎นใย __ กระดาษ  _ พลาสติก 
   __ โลหะ  __ อ่ืนๆ…………………………………………. 
 __ รํางกาย 
7.  ทํานใช๎สื่อการสอนใดในการสอนกิจกรรมภาพพิมพ์ 

 □ เทคโนโลย ี  □ สื่อสิ่งพิมพ์  □ บุคคล(ผู๎เชี่ยวชาญ) 

 □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………. 
8.  ทํานคิดวํากิจกรรมภาพพิมพ์สามารถพัฒนาทักษะและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใดได๎บ๎าง  
(ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

 □ พัฒนาแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า 

 □ ทักษะการวางแผนการท างานการท างานเป็นขั้น เป็นตอน 

 □ ทักษะด๎านรํางกาย ความสัมพันธ์ระหวํางมือ และตา 

 □ ทักษะการท างานกลุํม 

 □ ความมีระเบียบ 

 □ ความสนุกสนาน 

 □ ความชํางสังเกต 

 □ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎คุณคําของวัสดุและ สิ่งแวดล๎อม 

 □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………. 
 
 ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น 
1.  ระดับชั้นของผู๎เรียน…………………….. 
2.  จ านวนผู๎เรียน……………………………... 
3.  หัวข๎อการทดลอง……………………………………………………… 
4.  ขั้นตอนการเตรียมการทดลอง……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  เทคนิคภาพพิมพ์ที่ใช๎ทดลอง………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  วัสดุในท๎องถิ่นที่ใช๎ในการทดลอง………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  อุปกรณ์ท่ัวไปและอุปกรณ์ที่ประยุกต์ขึ้นเพ่ือใช๎ในการทดลองกิจกรรมภาพพิมพ์ส าหรับประถม 
ศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  วิธีการสอนที่ใช๎………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.  ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบบันทึกผลการทดลองส าหรับผู๎วิจัย 



 192 

10.  ปัญหาที่พบ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
11.  แนวทางการแก๎ไข…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.  สรุปผลการทดลอง……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ข๎อสังเกตเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
แผนการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมภาพพิมพ์ 

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ         ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง         พิมพ์ฉัน...ปั้นได๎          จ านวน  1  คาบเรียน   
เนื้อหากิจกรรม  ภาพพิมพ์ดินน้ ามัน (ภาพพิมพ์ผิวนูน) 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - มีทักษะการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 
 - เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิวและพ้ืนที่วํางในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ 

2. สาระส าคัญ 
  1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์ผิวนูนและภาพพิมพ์จากดินน้ ามัน 

2. สิ่งแวดล๎อมรอบๆ ตัวทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ล๎วนมีพ้ืนผิวที่
แตกตํางและคล๎ายคลึงกัน การฝึกการสังเกตเพ่ือแยกแยะความแตกตํางและน ามาสร๎างสรรค์งาน
ศิลปะได ๎

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนและภาพพิมพ์จากดินน้ ามัน และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆ ได๎ 
 2.  สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากดินน้ ามันได๎ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่ง
ตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ  

4. สาระการเรียนรู๎  
1. ภาพพิมพ์ผิวนูน หมายถึง เป็นการพิมพ์ให๎ติดเฉพาะสํวนที่นูนของแมํพิมพ์เทํานั้น สํวนที่

แกะลึก ลงไปหมึกจะไมํติด เวลาจะท าการพิมพ์ต๎องกลิ้งหมึกไปตามผิวราบของแมํ พิมพ์ หมึกจะติด
กับพ้ืนผิวสํวนที่เหลือของแมํพิมพ์ สามารถพิมพ์ได๎หลายชิ้น จนกวําแมํพิมพ์จะเสียหายหรือสึกกรํอน  
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ตัวอยํางเทคนิคการพิมพ์จากสํวนนูน เชํน การพิมพ์เทคนิคแกะไม๎ การพิมพ์เทคนิคแกะไม๎สี การพิมพ์
เทคนิคแกะลายเบาไม๎ การพิมพ์เทคนิคแกะเสื่อน้ ามัน เป็นต๎น 

2. ภาพพิมพ์ดินน้ ามัน เป็นการสร๎างภาพพิมพ์จากสํวนนูน (Relief Print) โดยใช๎ดินน้ ามัน
เป็นแมํพิมพ์ น ามาปั้นและกดลงบนลายที่ต๎องการลงดินน้ ามัน จุํม ทาสีโปสเตอร์หรือใช๎ตลับหมึกและ
ประทับลงบนกระดาษ สํวนนูนของดินน้ ามันที่สัมผัสกระดาษจะกํอให๎เกิดเป็นภาพพิมพ์ที่สวยงาม  

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน าดินน้ ามันมาให๎นักเรียนได๎สังเกต 
  2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 
               1) ดินน้ ามัน มีลักษณะอยํางไร  
               2) ดินน้ ามันที่นักเรียนเห็นสามารถน าไปใช๎ท าอะไรได๎บ๎าง 
               3) ภาพพิมพ์ผิวนูนคืออะไร  
               4) นักเรียนคิดวําดินน้ ามันสามารถน ามาพิมพ์ภาพผิวนูนได๎หรือไมํ เพราะเหตุใด  
 3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา ดินน้ ามันสามารถน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์จากดินน้ ามัน โดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน 

5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนโดยการยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศิลปิน ประพันธ์ ศรีสุตา 
Around the Fire (1962) 

32.5 x 50 cm. 
 เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม๎ 
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2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพผิวนูนโดยใช๎ดินน้ ามัน 
2.1 ให๎นักเรียนน าดินน้ ามันมาปั้นเป็นรูปทรงที่ต๎องการ  

 
 

2.2 น าดินน้ ามันไปสัมผัสกับพ้ืนผิวท่ีต๎องการ 

            
 

2.3 น าดินน้ ามันสัมผัสกับสีโปสเตอร์หรือน้ าหมึกตลับ แล๎วน ามาพิมพ์ประทับลงบน
กระดาษร๎อยปอนด์ที่เตรียมไว๎ ให๎เกิดเป็นลวดลาย ทั้งนี้สามารถวาดภาพตํอเติมตาม
จินตนาการเพ่ือภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น 
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3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์ดินน้ ามันที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา 

 
 

 4. ครูจัดเตรียมสีโปสเตอร์, ดินน้ ามัน, กระดาษร๎อยปอนด์ และพํูกัน ให๎กับนักเรียนหรือให๎
นักเรียนเตรียมมาจากบ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากดินน้ ามัน 
  5. ครูให๎นักเรียนน าดินน้ ามันมาสัมผัสกับสีโปสเตอร์และพิมพ์ลงบนกระดาษที่ครูจัดเตรียมไว๎ให๎ 
 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์ดินน้ ามัน 

6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู๎จากการท างาน การใช๎วัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยํางคุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. ดินน้ ามัน 
 2. สีโปสเตอร์/หมึกตลับ 
 3. กระดาษร๎อยปอนด์หรือวัสดุที่ต๎องการท าการพิมพ์ 
 4. วัสดุที่มีลวดลาย 

หมายเหตุ 
 อาจน าดินน้ ามันอัดลงฝาขวดน้ าเพ่ือใช๎เป็นที่จับเวลาปั๊มลายลงบนวัสดุที่ต๎องการพิมพ์เพราะ
ดินน้ ามันจะไมํเปลี่ยนรูปทรง 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง        ปั๊มปัง        จ านวน  1  คาบเรียน   
เนื้อหากิจกรรม  ภาพพิมพ์แป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง (ภาพพิมพ์ผิวนูน) 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - มีทักษะการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 
 - เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิวและพ้ืนที่วํางในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ 

2. สาระส าคัญ 
  1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์ผิวนูนและภาพพิมพ์จากแป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง 

2. สิ่งแวดล๎อมรอบๆ ตัวทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ล๎วนมีพ้ืนผิวที่
แตกตํางและคล๎ายคลึงกัน การฝึกการสังเกตเพ่ือแยกแยะความแตกตํางและน ามาสร๎างสรรค์งาน
ศิลปะได ๎

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนและภาพพิมพ์จากแป้งโดว์หรือแป้งขนม
ปัง และสามารถประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆ ได๎ 
 2. สามารถสร๎างผลงานภาพพิมพ์จากแป้งโดว์หรือแป้งขนมปังได๎ โดยเน๎นการน าวัสดุรอบๆ ตัว
มาเป็นแมํพิมพ์ 
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ   

4. สาระการเรียนรู๎  
  1. ภาพพิมพ์ผิวนูน หมายถึง เป็นการพิมพ์ให๎ติดเฉพาะสํวนที่นูนของแมํพิมพ์เทํานั้น สํวนที่
แกะลึก ลงไปหมึกจะไมํติด เวลาจะท าการพิมพ์ต๎องกลิ้งหมึกไปตามผิวราบของแมํ พิมพ์ หมึกจะติด
กับพ้ืนผิวสํวนที่เหลือของแมํพิมพ์ สามารถพิมพ์ได๎หลายชิ้น จนกวําแมํพิมพ์จะเสียหายหรือสึกกรํอน  
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ตัวอยํางเทคนิคการพิมพ์จากสํวนนูน เชํน การพิมพ์เทคนิคแกะไม๎ การพิมพ์เทคนิคแกะไม๎สี การพิมพ์
เทคนิคแกะลายเบาไม๎ การพิมพ์เทคนิคแกะเสื่อน้ ามัน เป็นต๎น 
 2. ภาพพิมพ์แป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง เป็นการสร๎างภาพพิมพ์จากสํวนนูน (Relief Print) โดย
น าแป้งสาลีอเนกประสงค์มาผสมเกลือและน้ านวดจนเป็นก๎อนเนียน แล๎วกดลวดลายลงไปในแป้งแล๎ว
ปลํอยให๎แห๎ง สามารถน ามาเป็นของประดับตกแตํงได๎ และแป้งที่แข็งแล๎วสามารถน ามาเป็นแมํพิมพ์
ถาวรได๎อีกด๎วย 

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน าแป้งมาให๎นักเรียนได๎สังเกต สัมผัส 
  2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 
               1) แป้ง มีลักษณะอยํางไร 
         2) แป้งโดว์หรือแป้งขนมปังที่นักเรียนเห็นสามารถน าไปใช๎ท าอะไรได๎บ๎าง 
               3) ภาพพิมพ์ผิวนูนคืออะไร 
               4) นักเรียนคิดวําแป้งโดว์หรือแป้งขนมปังสามารถน ามาพิมพ์ภาพผิวนูนได๎หรือไมํ  

เพราะเหตุใด 
 3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา แป้งโดว์หรือแป้งขนมปังสามารถน ามาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์จากแป้งโดว์ โดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน 

5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนโดยการยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 

 
 
 
 
 
 

  ศิลปิน ประหยัด พงษ์ด า 
ยามเช๎า (2524) 

60 x 40 cm. 
     เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม๎ 
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  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพผิวนูนโดยใช๎แป้งโดว์หรือ
แป้งขนมปัง  

2.1 การเตรียมแป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง จะใช๎โดว์เค็ม(salt dough)ในการท ากิจกรรม
ภาพพิมพ์จากแป้งโดว์ โดยน าแป้งสาลีเอนกประสงค์ผสมเกลือและน้ า จากนั้นนวดจนเป็นก๎อน
เนียนอาจใช๎สีผสมอาหารผสมกับแป้งเพ่ือให๎มีความสวยงามยิ่งขึ้น 

  
 

  2.2 ให๎นักเรียนปั้นแป้งเป็นรูปทรงที่ต๎องการ 

 
 

2.3 ใช๎วัสดุที่มีลวดลายกดทับลงบนแป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง จนเกิดรํองรอยบนแป้ง
โดว์ ควรใช๎วัสดุที่มีความหนาหรือมีลวดลายชัดเจน แล๎วปลํอยให๎แห๎ง 
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3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์จากแป้งโดว์ที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา  

 
 

 4. ครูจัดเตรียมสีโปสเตอร์, แป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง, พลาสติกรองแป้ง ให๎กับนักเรียนหรือให๎
นักเรียนเตรียมมาจากบ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากดินน้ ามัน 
  5. ครแูนะให๎นักเรียนตกแตํงสีสันเพ่ิมเติมด๎วยสีโปสเตอร์ 

6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์จากแป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง 

6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู๎จากการท างาน การใช๎วัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยําง
คุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. แป้งโดว์หรือแป้งขนมปัง 
 2. สีโปสเตอร์ 
 3. วัสดุที่มีลวดลาย 
  
หมายเหตุ   
 สามารถให๎นักเรียนตกแตํงแป้งโดว์หรือแป้งขนมปังที่แห๎งแล๎วด๎วยสีโปสเตอร์ 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง         แมํพิมพ์ช๎อน ส๎อม         จ านวน  1  คาบเรียน    
เนื้อหากิจกรรม  ภาพพิมพ์ช๎อน-ส๎อม  (ภาพพิมพ์ผิวนูน)  
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - มีทักษะการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 
 - เส๎น รูปรําง ในงานทัศนศิลป์ประเภทตํางๆ 

2. สาระส าคัญ 
 1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์ผิวนูนและภาพพิมพ์จากช๎อน, ส๎อม 
 2. สิ่งแวดล๎อมรอบๆ ตัวทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ล๎วนมีพ้ืนผิวที่
แตกตํางและคล๎ายคลึงกัน การฝึกการสังเกตเพ่ือแยกแยะความแตกตํางและน ามาสร๎างสรรค์งาน
ศิลปะได ๎  

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูนและภาพพิมพ์จากช๎อน, ส๎อม และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆ ได๎ 
 2. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากช๎อน, ส๎อมได๎ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่ง
ตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3 นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ   

4. สาระการเรียนรู๎  
  1. ภาพพิมพ์ผิวนูน หมายถึง เป็นการพิมพ์ให๎ติดเฉพาะสํวนที่นูนของแมํพิมพ์เทํานั้น สํวนที่
แกะลึก ลงไปหมึกจะไมํติด เวลาจะท าการพิมพ์ต๎องกลิ้งหมึกไปตามผิวราบของแมํ พิมพ์ หมึกจะติด
กับพ้ืนผิวสํวนที่เหลือของแมํพิมพ์ สามารถพิมพ์ได๎หลายชิ้น จนกวําแมํพิมพ์จะเสียหายหรือสึกกรํอน  
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ตัวอยํางเทคนิคการพิมพ์จากสํวนนูน เชํน การพิมพ์เทคนิคแกะไม๎ การพิมพ์เทคนิคแกะไม๎สี การพิมพ์
เทคนิคแกะลายเบาไม๎ การพิมพ์เทคนิคแกะเสื่อน้ ามัน เป็นต๎น 

2. ภาพพิมพ์ช๎อน,ส๎อม เป็นการสร๎างภาพพิมพ์จากสํวนนูน (Relief Print) โดยน าของใช๎ใน
บ๎าน เชํน ช๎อน, ส๎อม มาสร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ  

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน าช๎อน,ส๎อม มาให๎นักเรียนได๎สังเกต สัมผัส 
  2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 
               1) ของใช๎ในครัวมีอะไรบ๎าง 

        2) นักเรียนคิดวําของใช๎ในครัวชิ้นใดที่มีลักษณะพิเศษ นําสนใจ 
         3) ช๎อน,ส๎อม ที่นักเรียนใช๎เป็นประจ า มีลักษณะอยํางไร          

        4) ภาพพิมพ์ผิวนูนคืออะไร 
               5) นักเรียนคิดวําช๎อน,ส๎อมน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎หรือไมํ เพราะเหตุใด 
 3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา ช๎อน, ส๎อม สามารถน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์จากช๎อน, ส๎อม โดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน  

5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ผิวนูน  
  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพผิวนูน โดยใช๎ช๎อน, ส๎อมเป็น
วัสดุหลัก  

2.1 น าช๎อน-ส๎อมไปจุํมสี แล๎วน ามาพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ต๎องการ 
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2.2 ครูผู๎สอนอาจน าผักหรือผลไม๎ที่มีรูปทรงนําสนใจมาให๎ผู๎เรียนได๎ประยุกต์ใช๎
รํวมกัน เชํน ผลกระเจี๊ยบน ามาตัดตามขวางจะเป็นรูปดาว, น ายางมาพิมพ์เพ่ือเป็นรูปหน๎าและ
ปาก เป็นต๎น 

 
 

3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์จากช๎อน-ส๎อม ที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา  

 
 

 4. ครูจัดเตรียมช๎อน, ส๎อม, สีโปสเตอร์, พํูกัน, ผัก, ผลไม๎, วัสดุอ่ืนๆ ภายในครัว ให๎กับ
นักเรียนส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากช๎อน, ส๎อม 
  5. ครแูนะให๎นักเรียนตกแตํงสีสันเพ่ิมเติมด๎วยสีโปสเตอร์ 
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 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์ช๎อน-ส๎อม 

6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู๎จากการท างาน การใช๎วัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยําง
คุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. ช๎อน-ส๎อม 
 2. สีโปสเตอร์/ สีส าหรับทาผ๎า 
 3. กระดาษร๎อยปอนด์หรือวัสดุที่ต๎องการท าการพิมพ์ เชํน กระเป๋า เสื้อ เป็นต๎น 

หมายเหตุ 
 1. อาจน าผักหรือผลไม๎มาให๎ท ากิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือความหลากหลายของเส๎น รูปรํางและ
รูปทรง 
 2. เนื่องจากช๎อนและส๎อมท าจากวัสดุที่มีความเรียบ ลื่น สีโปสเตอร์ที่ใช๎จะต๎องมีความเข๎มข๎น 
เพ่ือให๎สีสามารถเกาะติดกันอยูํที่ช๎อนและส๎อมได๎ 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง       Can printing       จ านวน  1  คาบเรียน    
เนื้อหากิจกรรม   ภาพพิมพ์กระป๋อง (ภาพพิมพ์รํองลึก)     
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ สร๎างงานพิมพ์ภาพ 
 - เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิวและพ้ืนที่วํางในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ 
 - การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

2. สาระส าคัญ 
  1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์รํองลึกและภาพพิมพ์จากกระป๋อง 
 2. เรียนรู๎การน าของเหลือใช๎มาสร๎างผลงานภาพพิมพ์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกและภาพพิมพ์จากกระป๋อง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆ ได๎ 
 2 สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากกระป๋องได๎ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่งตํางๆ
ในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎ 
 3 นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 4 มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณส์ร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ   

4. สาระการเรียนรู๎  
  1. การพิมพ์จากสํวนรํองตรงข๎ามกับการพิมพ์จากสํวนนูน การพิมพ์สํวน รํองเป็นการพิมพ์ให๎หมึก
ติดเป็นภาพจากหมึกที่ขังอยูํในสํวนรํอง ซึ่งเป็น สํวนที่ต่ ากวําผวิพ้ืนของแมํพิมพ์ วิธีการพิมพ์จากสํวนรํอง
ต๎องถูหมึกพิมพ์ลง ไปในรอยหรอืรํองบนผิวพ้ืนแผํนแมํพิมพ์ แล๎วเชด็หมึกพิมพ์บนผิวพ้ืนแผํนแมํ พิมพ์นั้น
ให๎สะอาด ตามจริงแลว๎การพิมพ์สํวนรํองเป็นกรรมวิธีการกดกระดาษให๎นูนลงไปในสวํนรํองทีส่ลักไว๎ จึงต๎อง
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ใช๎แรงกดมากกวําการพิมพ์จากสํวนนนู กรรมวิธหีลักของการท าแมํพิมพ์ รํองลึก เชํน แมพิํมพ์โลหะแกะ
ลายเบา แมํพิมพ์ดรายพอยท์ แมํพิมพ์เอทชิ่ง แมํพิมพ์แกะแบบจุด แมํพิมพ์เมซโซทินท์ แมํพิมพ์อควาทินท์ 

2. ภาพพิมพ์กระป๋อง เป็นเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก (Intaglio Print) โดยน ากระป๋อง
เครื่องดื่มที่ทิ้งแล๎วน ามาท าความสะอาด จากนั้นตัดด๎านหัวและท๎ายกระป๋องออก ตัดตามแนว
ยาวให๎กระป๋องแผํออกเป็นแผํนเพ่ือใช๎เป็นแมํพิมพ์ ท าการเก็บขอบรอยตัดเพ่ือความปลอดภัย 
แล๎วใช๎ลวด เข็ม คัทเตอร์ คลิปหนีบมาขูด สร๎างรํองรอยบนแมํพิมพ์ จากนั้นทาสีหรืออัดสีลงในไป
รํองรอยที่ได๎สร๎างไว๎แล๎วเช็ดสีที่อยูํนอกรํองรอยที่ขูดขีดไว๎ด๎วยกระดาษเหลือใช๎  น ากระดาษร๎อย
ปอนด์ไปแชํน้ าให๎ชุํมทั้งสองด๎านแล๎วซับพอหมาดจากนั้นวางทับบนแมํพิมพ์ ท าการพิมพ์ภาพโดย
การกดหรือถูด๎วยช๎อนสแตนเลสด๎านหลังกระดาษร๎อยปอนด์ สีที่อยูํในรํองรอยบนผิวกระป๋องจะ
ติดลงบนกระดาษร๎อยปอนด์  เป็นการสร๎างงานศิลปะด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก  

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน ากระป๋อง มาให๎นักเรียนได๎สังเกต 
2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 

               1) กระป๋องมีลักษณะอยํางไร และท าจากวัสดุใด 
        2) กระป๋องสามารถน าไปท าประโยชน์ใดได๎บ๎าง 
        3) ภาพพิมพ์รํองลึกคืออะไร       
        4) นักเรียนคิดวํากระป๋องน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎หรือไมํ เพราะเหตุใด 

 3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา กระป๋องสามารถน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์จากกระป๋องโดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก  

5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกโดยยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 

 
 
 

ศิลปิน Engel Sergey 
Fish 5 (2007) 
15 x 12 cm. 

   เทคนิค ภาพพิมพ์เอทชิ่ง (Etching) 
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  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก 
โดยใช๎กระป๋องเป็นวัสดุหลัก  
  2.1 ให๎ครูผู๎สอนตัดกระป๋องน้ า แผํออกแล๎วท าการพับขอบ 

 
 

2.2 รํางแบบแล๎ววาดลงบนกระป๋องที่แผํออกแล๎ว ท าการขูดขีด สร๎างรํองรอยลงบน
กระป๋องด๎วยเข็ม ลวด คลิปหนีบกระดาษหรือมีดคัทเตอร์ 

 
 

2.3 น าไปอัดสีหรือทาสีลงในรํองรอยที่ไว๎จากนั้นเช็ดสีที่อยูํนอกรํองที่ขูดไว๎ แล๎วน า
กระดาษที่ชุบน้ า ซับน้ าพอหมาดมาวางทับแมํพิมพ์แล๎วท าการถูเพ่ือให๎สีที่อยูํในรํองติดไปกับ
กระดาษ หลังจากกระดาษแห๎งครูผู๎สอนอาจให๎นักเรียนตกแตํงตามความคิดสร๎างสรรค์ 

 



 209 

 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์รํองลึกหรือภาพพิมพ์จากกระป๋องที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียน
พิจารณา  

 
 

 4. ครูจัดเตรียมวัสดุสร๎างรํองรอย เชํน เข็ม, คัทเตอร์, คลิปหนีบกระดาษ เป็นต๎น, กระป๋อง, 
สีน้ า, พํูกัน ให๎กับนักเรียนส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากกระป๋อง 
  5. ครแูนะให๎นักเรียนตกแตํงสีสันเพ่ิมเติมด๎วยสีน้ าหรือสีโปสเตอร์ 

6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์กระป๋อง 

6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู๎จากการท างาน การใช๎วัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยําง
คุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. กระป๋องน้ าอัดลม หรือกระป๋องอลูมิเนียม 
 2. สีน้ า, สีโปสเตอร์ 
 3. กระดาษร๎อยปอนด์ 
 4. กระดาษเหลือใช๎หรือกระดาษไข (กระดาษที่มีความเหมาะสมที่สุดคือกระดาษที่เป็นขุยได๎ยาก) 
 5. ช๎อนสแตนเลส 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง       ภาพพิมพ์รักษ์โลก       จ านวน  1  คาบเรียน    
เนื้อหากิจกรรม  ภาพพิมพ์แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก (ภาพพิมพ์รํองลึก) 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ สร๎างงานพิมพ์ภาพ 
 - เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิวและพ้ืนที่วํางในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ 
 - การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

2. สาระส าคัญ 
  1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์รํองลึกและภาพพิมพ์จากแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก 
 2. เรียนรู๎การน าของเหลือใช๎มาสร๎างผลงานภาพพิมพ์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกและภาพพิมพ์จากแฟ้มพลาสติกหรือปก
พลาสติก และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆ ได๎ 
 2. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติกได๎ โดยเน๎นการจัด
วางต าแหนํงของสิ่งตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎ 
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ   

4. สาระการเรียนรู๎  
1. การพิมพ์จากสํวนรํองตรงข๎ามกับการพิมพ์จากสํวนนูน การพิมพ์สํวน รํองเป็นการพิมพ์ให๎

หมึกติดเป็นภาพจากหมึกท่ีขังอยูํในสํวนรํอง ซึ่งเป็น สํวนที่ต่ ากวําผิวพ้ืนของแมํพิมพ์ วิธกีารพิมพ์จาก
สํวนรํองต๎องถูหมึกพิมพ์ลง ไปในรอยหรือรํองบนผิวพ้ืนแผํนแมํพิมพ์ แล๎วเช็ดหมึกพิมพ์บนผิวพ้ืนแผํน
แมํ พิมพ์นั้นให๎สะอาด ตามจริงแล๎วการพิมพ์สํวนรํองเป็นกรรมวิธีการกดกระดาษให๎นูนลงไปในสํวน
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รํองที่สลักไว๎ จึงต๎องใช๎แรงกดมากกวําการพิมพ์จากสํวนนูน กรรมวิธีหลักของการท าแมํพิมพ์ รํองลึก 
เชํน แมํพิมพ์โลหะแกะลายเบา แมํพิมพ์ดรายพอยท์ แมํพิมพ์เอทชิ่ง แมํพิมพ์แกะแบบจุด แมํพิมพ์เมซ
โซทินท ์แมํพิมพ์อควาทินท์ 

2. ภาพพิมพ์แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก เป็นเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก (Intaglio Print) 
โดยน าแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติกท่ีไมํใช๎แล๎ว น ามาสร๎างรํองรอยด๎วยลวด เข็ม คัทเตอร์ คลิปหนีบ
กระดาษหรือวัสดุที่สามารถสร๎างรํองรอยได๎มาขูด สร๎างรํองรอยบนแมํพิมพ์ จากนั้นทาสีหรืออัดสีลงใน
ไปรํองรอยที่ได๎สร๎างไว๎แล๎วเช็ดสีที่อยูํนอกรํองรอยที่ขูดขีดไว๎ด๎วยกระดาษเหลือใช๎ น ากระดาษร๎อย
ปอนด์ไปแชํน้ าให๎ชุํมทั้งสองด๎านแล๎วซับพอหมาดจากนั้นวางทับบนแมํพิมพ์ ท าการพิมพ์ภาพโดยการ
กดหรือถูด๎วยช๎อนสแตนเลสด๎านหลังกระดาษร๎อยปอนด์ สีที่อยูํในรํองรอยบนแมํพิมพ์จะติดลงบน
กระดาษร๎อยปอนด์  เป็นการสร๎างงานศิลปะด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก 

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน าแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติกท่ีไมํใช๎แล๎ว มาให๎นักเรียนได๎สังเกต สัมผัส 
  2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 
               1) แฟ้มพลาสติกหรือขวดน้ าพลาสติกมีลักษณะอยํางไร และท าจากวัสดุใด 

        2) แฟ้มพลาสติกหรือขวดน้ าพลาสติกสามารถน าไปท าประโยชน์ใดได๎บ๎าง 
        3) ภาพพิมพ์รํองลึกคืออะไร       

               4) นักเรียนคิดวําแฟ้มพลาสติกหรือขวดน้ าพลาสติกน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎
หรือไมํ เพราะเหตุใด และสามารถสร๎างงานศิลปะในลักษณะใดได๎บ๎าง 

3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติกสามารถน ามาใช๎ใน
การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์จากแฟ้มพลาสติกหรือขวดน้ าพลาสติกโดยการใช๎
เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก 
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5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก โดยยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 

 
 

ศิลปิน อมรินทร์ กันทะวงศ์ 
Untitled (2009) 

25 x 31 cm. 
     เทคนิคภาพพิมพ์เอทชิ่ง (Etching) 

 
2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก 

โดยใช๎แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก 
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2.1 ท าการขูดขีด สร๎างรํองรอยลงบนแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติกด๎วยเข็ม ลวด 
คลิปหนีบกระดาษ หรือมีดคัทเตอร์ แล๎วน าไปอัดสีหรือทาสีลงในรํองรอยที่ท าการขูดขีดไว๎ 

   
 
2.2 จากนั้นเช็ดสีที่อยูํนอกรํองที่ขูดไว๎ 

   
 
  2.3 น ากระดาษไปชุบน้ าแล๎วซับน้ าพอหมาด 
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  2.4 น ากระดาษที่ซับน้ าแล๎วมาวางทับแมํพิมพ์ 

 
 

2.5 ท าการถูเพ่ือให๎สีที่อยูํในรํองติดไปกับกระดาษ หลังจากกระดาษแห๎งครูผู๎สอนอาจ
ให๎นักเรียนตกแตํงตามความคิดสร๎างสรรค์ 

    
    
    3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์รํองลึกหรือภาพพิมพ์จากแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติกที่เสร็จ
สมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา  
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 4. ครูจัดเตรียมวัสดุสร๎างรํองรอย เชํน เข็ม, คัทเตอร์, คลิปหนีบกระดาษ เป็นต๎น, แฟ้ม
พลาสติกหรือปกพลาสติก, สีน้ า, พํูกัน ให๎กับนักเรียนส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากแฟ้ม
พลาสติกหรือปกพลาสติก 
  5. ครแูนะให๎นักเรียนตกแตํงสีสันเพ่ิมเติมด๎วยสีน้ าหรือสีโปสเตอร์ 

6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก 

6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรยีนรูจ๎ากการท างาน การใชว๎ัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใชว๎ัสดไุด๎อยํางคุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. แฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก 
 2. สีน้ า, สโีปสเตอร์, สีไม๎ 
 3. กระดาษร๎อยปอนด์ 
 4. กระดาษเหลือใช๎หรือกระดาษไข (กระดาษที่มีความเหมาะสมที่สุดคือกระดาษที่เป็นขุยได๎ยาก) 
 5. ช๎อนสแตนเลส 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง       แผํนเกําเลําใหมํ        จ านวน  1  คาบเรียน    
เนื้อหากิจกรรม    ภาพพิมพ์จากแผํนซีดี (ภาพพิมพ์รํองลึก) 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ สร๎างงานพิมพ์ภาพ 
 - เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิวและพ้ืนที่วํางในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ 
 - การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

2. สาระส าคัญ 
1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์รํองลึกและภาพพิมพ์จากแฟ้มพลาสติกหรือปกพลาสติก 

 2. เรียนรู๎การน าของเหลือใช๎มาสร๎างผลงานภาพพิมพ์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
   1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึกและภาพพิมพ์จากแผํนซีดี และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆ ได๎ 
  2. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากแผํนซีดีได๎ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่ง
ตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎ 
  3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

4. สาระการเรียนรู๎  
 1. การพิมพ์จากสํวนรํองตรงข๎ามกับการพิมพ์จากสํวนนูน การพิมพ์สํวน รํองเป็นการพิมพ์ให๎

หมึกติดเป็นภาพจากหมึกท่ีขังอยูํในสํวนรํอง ซ่ึงเป็น สํวนที่ต่ ากวําผิวพ้ืนของแมํพิมพ์ วิธกีารพิมพ์จาก
สํวนรํองต๎องถูหมึกพิมพ์ลง ไปในรอยหรือรํองบนผิวพ้ืนแผํนแมํพิมพ์ แล๎วเช็ดหมึกพิมพ์บนผิวพ้ืนแผํน
แมํ พิมพ์นั้นให๎สะอาด ตามจริงแล๎วการพิมพ์สํวนรํองเป็นกรรมวิธีการกดกระดาษให๎นูนลงไปในสํวน
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รํองที่สลักไว๎ จึงต๎องใช๎แรงกดมากกวําการพิมพ์จากสํวนนูน กรรมวิธีหลักของการท าแมํพิมพ์ รํองลึก 
เชํน แมํพิมพ์โลหะแกะลายเบา แมํพิมพ์ดรายพอยท์ แมํพิมพ์เอทชิ่ง แมํพิมพ์แกะแบบจุด แมํพิมพ์เมซ
โซทินท ์แมํพิมพ์อควาทินท์ 

2. ภาพพิมพ์จากแผํนซีดี เป็นเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก (Intaglio Print) โดยน าแผํนซีดี น ามา
สร๎างรํองรอยด๎วยลวด เข็ม คัทเตอร์ คลิปหนีบกระดาษหรือวัสดุที่สามารถสร๎างรํองรอยได๎มาขูด สร๎าง
รํองรอยบนแมํพิมพ์ จากนั้นทาสีหรืออัดสีลงในไปรํองรอยที่ได๎สร๎างไว๎แล๎วเช็ดสีที่อยูํนอกรํองรอยที่ขูด
ขีดไว๎ด๎วยกระดาษเหลือใช๎ น ากระดาษร๎อยปอนด์ไปแชํน้ าให๎ชุํมทั้งสองด๎านแล๎วซับพอหมาดจากนั้น
วางทับบนแมํพิมพ์ ท าการพิมพ์ภาพโดยการกดหรือถูด๎วยช๎อนสแตนเลสด๎านหลังกระดาษร๎อยปอนด์ 
สีที่อยูํในรํองรอยบนแมํพิมพ์จะติดลงบนกระดาษร๎อยปอนด์  เป็นการสร๎างงานศิลปะด๎วยเทคนิคภาพ
พิมพ์รํองลึก 

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน าแผํนซีดีมาให๎นักเรียนได๎สังเกต สัมผัส 
  2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 
               1) แผํนซีดีมีลักษณะอยํางไร 

        2) แผํนซีดีสามารถน าไปท าประโยชน์ใดได๎บ๎าง 
        3) ภาพพิมพ์รํองลึกคืออะไร       

               4) นักเรียนคิดวําแผํนซีดีน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎หรือไมํ เพราะเหตุใด และ
สามารถสร๎างงานศิลปะในลักษณะใดได๎บ๎าง 

3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา แผํนซีดีสามารถน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์จากแผํนซีดีโดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก 
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5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก โดยการยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 

 
 

ศิลปิน บุญมี แสงข า 
Essence, Truth, Reality No.13 (2554) 

105 x 75 cm. 
     เทคนิค Mezzotint 

 
  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์รํองลึก 
โดยใช๎แผํนซีดี  
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2.1 ให๎นักเรียนออกแบบภาพลงกระดาษ (ข๎อระวัง ภาพจะกลับซ๎าย-ขวา อาจวาด
ภาพต๎นแบบบนกระดาษไขแล๎วจึงกลับด๎าน) 

 
 

2.2 น ากระดาษท่ีรํางแบบมาระบายด๎านหลังกระดาษด๎วยสีชอร์ก และน าไปวางทับ
แผํนซีดี เพื่อท าการคัดลอกภาพจากกระดาษลงบนแผํนซีดี 

  
  2.3 ขูดขีด สร๎างรํองรอยตามภาพที่คัดลอกลงบนแผํนซีดี 
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  2.4 น าไปอัดสีหรือทาสีลงในรํองรอยที่ท าการขูดขีดไว๎จากนั้นเช็ดสีที่อยูํนอกรํองที่ขูดไว๎ 

 
 

  2.5 น ากระดาษไปชุบน้ า ซับน้ าพอหมาด 

    
    

2.6 น ากระดาษมาวางทับแมํพิมพ์ 
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  2.7 วางกระดาษแห๎งทับอีกชั้น จากนั้นท าการถูเพ่ือให๎สีที่อยูํในรํองติดไปกับกระดาษ 
หลังจากกระดาษแห๎งครูผู๎สอนอาจให๎นักเรียนตกแตํงตามความคิดสร๎างสรรค์ 

   
 
 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์รํองลึกหรือภาพพิมพ์จากแผํนซีดีที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียน
พิจารณา 

 
 

 4. ครูจัดเตรียมวัสดุสร๎างรํองรอย เชํน เข็ม, คัทเตอร์, คลิปหนีบกระดาษ เป็นต๎น แผํนซีดี
เหลือใช๎, สีน้ า, พํูกัน ให๎กับนักเรียนส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากแผํนซีดี 
  5. ครแูนะให๎นักเรียนตกแตํงสีสันเพ่ิมเติมด๎วยสีน้ าหรือสีโปสเตอร์ 

6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์แผํนซีดี 
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6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู๎จากการท างาน การใช๎วัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยําง
คุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. แผํนซีดีเหลือใช๎ 
 2. สีน้ า, สีโปสเตอร์, สีไม ๎
 3. กระดาษร๎อยปอนด์ 
 4. กระดาษเหลือใช๎หรือกระดาษไข (กระดาษที่มีความเหมาะสมที่สุดคือกระดาษที่เป็นขุยได๎ยาก) 
 5. ช๎อนสแตนเลส 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง       Green art        จ านวน  1  คาบเรียน    
เนื้อหากิจกรรม   ภาพพิมพ์สีน้ าจากปกพลาสติก  (ภาพพิมพ์พ้ืนราบ) 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ สร๎างงานพิมพ์ภาพ 
 - การใช๎เส๎น รูปรําง รูปทรงในสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ประเภทตํางๆ 
 - การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

2. สาระส าคัญ 
  1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์พ้ืนราบและภาพพิมพ์สีน้ าจากปกพลาสติก 

2. เรียนรู๎การน าของเหลือใช๎มาสร๎างผลงานภาพพิมพ์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบและภาพพิมพ์สีน้ าจากปกพลาสติก 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆได๎ 
 2.  สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สีน้ าจากปกพลาสติก โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่ง
ตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

4. สาระการเรียนรู๎  
  1. ภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Printing)  คือ เทคนิคการพิมพ์บนพื้นผิวแบนๆ เป็น
การพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวเรียบไมํมีการขูดขีด  แกะสลักใดๆ  กรรมวิธีการพิมพ์จากสํวนผิวพ้ืนนั้น
แบํงยํอยไปได๎อีก 2 ประเภท คือ การพิมพ์จากสํวนพ้ืนราบ ได๎แกํ การ พิมพ์หิน ซึ่งสามารถควบคุม
รูปภาพบนแมํพิมพ์โดยใช๎วัตถุทางเคมีรักษาผิว หน๎าลายเส๎นวาด และการพิมพ์จากสํวนชํองฉลุซึ่ง
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ได๎แกํ การพิมพ์เทคนิค ตะแกรงไหม หมึกพิมพ์จะลอดผํานแผํนฉลุไปติดบนกระดาษ โดยจะใช๎การ 
กลิ้งหรือปาดหมึกก็ได๎ 

2. ภาพพิมพ์สีน้ าจากแผํนพลาสติก เป็นเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Printing)  โดย
น าแผํนพลาสติกน ามาขัดผิวหน๎าด๎วยกระดาษทราย น ากาวน้ ามาผสมน้ าอัตราสํวนประมาณ 1ตํอ5 แล๎ว
ทาบางๆ ลงในแผํนพลาสติก ปลํอยให๎แห๎ง จากนั้นระบายสีน้ าตามจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 
แล๎วปลํอยให๎แห๎ง น ากระดาษร๎อยปอนด์ไปแชํน้ าให๎ชุํมทั้งสองด๎านแล๎วซับพอหมาดจากนั้นวางทับบน
แมํพิมพ์ ท าการพิมพ์ภาพโดยการกดหรือถูด๎วยช๎อนสแตนเลสด๎านหลังกระดาษร๎อยปอนด์ สีที่อยูํบน
แมํพิมพ์จะติดลงบนกระดาษร๎อยปอนด์  เป็นการสร๎างงานศิลปะด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ 

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน าปกพลาสติกมาให๎นักเรียนได๎สังเกต สัมผัส 
  2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 
               1) ปกพลาสติกมีลักษณะอยํางไร 

        2) วัสดุใดมีความใกล๎เคียงกับปกพลาสติกบ๎าง 
        3) ภาพพิมพ์พ้ืนราบคืออะไร       

               4) นักเรียนคิดวําปกพลาสติกน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎หรือไมํ เพราะเหตุใด 
และสามารถสร๎างงานศิลปะในลักษณะใดได๎บ๎าง 
 3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา ปกพลาสติกสามารถน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์สีน้ าจากปกพลาสติกโดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ 

5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ โดยยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 

 
 
 
 

ศิลปิน Philip Bennet 
Celebration #2 (2014) 

25.4 x 33.8 cm. 
   เทคนิค Watercolor Monoprint 
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  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืน
ราบ โดยใช๎ปกพลาสติก 

2.1 น าปกพลาสติกไปขัดด๎วยกระดาษทราย  

 
 

2.2 ผสมกาวน้ ากับน้ า อัตราสํวนประมาณ 1 ตํอ 5 แล๎วทาลงบนปกพลาสติกด๎านที่
ขัดด๎วยกระดาษทราย ปลํอยให๎แห๎ง 

 
 

2.3 ระบายสีลงบนปกพลาสติก แล๎วปลํอยให๎แห๎ง จากนั้นน ากระดาษที่ชุบน้ า ซับน้ า
พอหมาดมาวางทับแมํพิมพ์แล๎วท าการถูเพ่ือให๎สีที่อยูํบนแผํนพลาสติกติดไปกับกระดาษ 
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3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์พ้ืนราบหรือภาพพิมพ์สีน้ าจากแผํนพลาสติกที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎
นักเรียนพิจารณา  

 
 

 4. ครูจัดเตรียมแผํนปกพลาสติก, สีน้ า, พํูกัน ให๎กับนักเรียนส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์
สีน้ าจากแผํนพลาสติก 

5. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์สีน้ าจากแผํนพลาสติก 

6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรยีนรูจ๎ากการท างาน การใชว๎ัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใชว๎ัสดไุด๎อยํางคุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. ปกพลาสติกเหลือใช๎หรือไมํใช๎แล๎ว 
 2. สีน้ าหรือสีจากธรรมชาติ 
 3. กระดาษร๎อยปอนด์ 
 4. ช๎อนสแตนเลส 
 5. กระดาษทรายเบอร์ละเอียด 
 6. กาวน้ าที่ผสมน้ าแล๎ว (เพ่ือไมํให๎เหนียวเกินไปเพราะจะท าให๎กระดาษท่ีพิมพ์ขาด) 
อัตราสํวนโดยประมาณ 1/5 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง      ภาพพิมพ์จากแกนกระดาษช าระ        จ านวน  1  คาบเรียน    
เนื้อหากิจกรรม  ภาพพิมพ์จากแกนกระดาษช าระ  (ภาพพิมพ์พ้ืนราบ) 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ สร๎างงานพิมพ์ภาพ 
 - การใช๎เส๎น รูปรําง ในงานทัศนศิลป์ประเภทตํางๆ 
 - การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

2. สาระส าคัญ 
1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์พ้ืนราบและภาพพิมพ์จากแกนกระดาษช าระ   
2. เรียนรู๎การน าของเหลือใช๎มาสร๎างผลงานภาพพิมพ์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบและภาพพิมพ์สีน้ าจากแกนกระดาษ
ช าระ และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆได๎ 
 2.  สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สีน้ าจากแกนกระดาษช าระ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํง
ของสิ่งตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

4. สาระการเรียนรู๎  
  1. ภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Printing)  คือ เทคนิคการพิมพ์บนพื้นผิวแบนๆ เป็น
การพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวเรียบไมํมีการขูดขีด  แกะสลักใดๆ  กรรมวิธีการพิมพ์จากสํวนผิวพ้ืนนั้น
แบํงยํอยไปได๎อีก 2 ประเภท คือ การพิมพ์จากสํวนพ้ืนราบ ได๎แกํ การ พิมพ์หิน ซึ่งสามารถควบคุม
รูปภาพบนแมํพิมพ์โดยใช๎วัตถุทางเคมีรักษาผิว หน๎าลายเส๎นวาด และการพิมพ์จากสํวนชํองฉลุซึ่ง
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ได๎แกํ การพิมพ์เทคนิค ตะแกรงไหม หมึกพิมพ์จะลอดผํานแผํนฉลุไปติดบนกระดาษ โดยจะใช๎การ 
กลิ้งหรือปาดหมึกก็ได๎ 
 2. ภาพพิมพ์จากแกนกระดาษช าระ เป็นเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Printing)   
โดยน าแกนกระดาษช าระน ามาตัดปลายด๎านหนึ่งเป็นเส๎นๆ หรือเป็นรูปรํางที่ต๎องการแล๎วกดให๎เป็น
ระนาบเดียวกัน จากนั้นน าสีมาทา ระบายบนกระดาษ แล๎วน าไปวางบนแผํนรอง อาจผสมกับการจุํมสี
แล๎วปั๊มลงวัสดุที่ท าการพิมพ์กับกระดาษ,ผ๎าหรือวัสดุที่ต๎องการ เป็นการสร๎างงานศิลปะด๎วยเทคนิค
ภาพพิมพ์พ้ืนราบ 

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน าแกนกระดาษช าระมาให๎นักเรียนได๎สังเกต สัมผัส 
  2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 
               1) แกนกระดาษช าระมีลักษณะอยํางไร ท าจากวัสดุอะไร 

        2) แกนกระดาษช าระสามารถน าไปใช๎ประโยชน์อะไรได๎บ๎าง 
        3) ภาพพิมพ์พ้ืนราบคืออะไร       

               4) นักเรียนคิดวําแกนกระดาษช าระน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎หรือไมํ เพราะเหตุ
ใด และสามารถสร๎างงานศิลปะในลักษณะใดได๎บ๎าง 
 3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา แกนกระดาษช าระสามารถน ามาใช๎ในการ
สร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์แกนกระดาษช าระโดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ 

5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ โดยการยกตัวอยํางภาพผลงานภาพพิมพ์ของศิลปิน 

 
 

 
 
 

ศิลปิน Pablo Picasso 
Figure au corsage rayé (1949) 

65 x 50.2 cm 
   เทคนิค color-Lithography 
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2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ  
2.1 น าแกนกระดาษช าระมาตัดเป็นเส๎นหรือรูปทรงตํางๆ แผํออกเป็นแผํนแบนๆ 

 
 

2.2 น าสีมาทา ระบายบนกระดาษ แล๎วน าไปวางบนแผํนรองแล๎วท าการพิมพ์ อาจ
ผสมกับการจุํมสีแล๎วปั๊มลงวัสดุที่ท าการพิมพ์ 

2.3 น ากระดาษหรือวัสดุที่ต๎องการมาวางทับเพ่ือท าการพิมพ์ อาจผสมกับการใช๎วัสดุ
ชนิดตํางๆ เชํน หลอด ยางรัดของ เศษกระดาษเหลือใช๎ 

   
 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์พ้ืนราบหรือภาพพิมพ์แกนกระดาษช าระที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎
นักเรียนพิจารณา  

       
 

 4. ครูจัดเตรียมสีน้ า, พํูกัน, แกนกระดาษช าระให๎กับนักเรียนหรืออาจให๎นักเรียนน ามาจากที่
บ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากแกนกระดาษช าระ 
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5. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์แกนกระดาษช าระ 

6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู๎จากการท างาน การใช๎วัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยําง
คุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. แกนกระดาษช าระ 
 2. สีน้ า/สีส าหรับระบายบนผ๎า 
 3. กระดาษร๎อยปอนด์หรือวัสดุที่จะท าการพิมพ์ 
 4. ช๎อนสแตนเลส 
 5. ถาดใสํสี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 231 

กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง        ภาพพิมพ์ก๏อบแก๏บ       จ านวน  1  คาบเรียน    
เนื้อหากิจกรรม  ภาพพิมพ์ถุงพลาสติก  (ภาพพิมพ์พ้ืนราบ) 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - การใช๎เส๎น รูปรําง รูปทรง สีและพ้ืนผิว วาดภาพถํายทอดความคิด ความรู๎สึก  

- การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

2. สาระส าคัญ 
  1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์พ้ืนราบและภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก   

2. เรียนรู๎การน าของเหลือใช๎มาสร๎างผลงานภาพพิมพ์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบและภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆได๎ 
 2. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่ง
ตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

4. สาระการเรียนรู๎  
  1. ภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Printing)  คือ เทคนิคการพิมพ์บนพ้ืนผิวแบนๆ เป็น
การพิมพ์จากแมํพิมพ์ผิวเรียบไมํมีการขูดขีด  แกะสลักใดๆ  กรรมวิธีการพิมพ์จากสํวนผิวพ้ืนนั้น
แบํงยํอยไปได๎อีก 2 ประเภท คือ การพิมพ์จากสํวนพ้ืนราบ ได๎แกํ การ พิมพ์หิน ซึ่งสามารถควบคุม
รูปภาพบนแมํพิมพ์โดยใช๎วัตถุทางเคมีรักษาผิว หน๎าลายเส๎นวาด และการพิมพ์จากสํวนชํองฉลุซึ่ง
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ได๎แกํ การพิมพ์เทคนิค ตะแกรงไหม หมึกพิมพ์จะลอดผํานแผํนฉลุไปติดบนกระดาษ โดยจะใช๎การ 
กลิ้งหรือปาดหมึกก็ได๎ 

2. ภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก เป็นเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ (Planographic Printing)   โดย
น ากระดาษมาระบายด๎วยสีน้ าแล๎วน าถุงพลาสติกมาขย าแล๎ววางลงบนกระดาษขณะที่สียังไมํแห๎งจะ
เกิดลวดลายแปลกตาจากรอยยับของถุงพลาสติก จากนั้นปลํอยให๎แห๎งแล๎วให๎นักเรียนตกแตํงใสํ
เรื่องราวเพิ่มเติม 

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน าถุงพลาสติกมาให๎นักเรียนได๎สังเกต สัมผัส 
  2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 
               1) ปัจจุบันมนุษย์ใช๎ถุงพลาสติกกันมากมาย และถุงพลาสติกยํอยสลายได๎ยากนักเรียน
คิดวําเราจะท าอยํางไรกับถุงพลาสติกท่ีถูกท้ิงเป็นขยะ 

        2) ถุงพลาสติกมีลักษณะอยํางไร 
        3) ถุงพลาสติกสามารถน าไปใช๎ประโยชน์อะไรได๎บ๎าง  
        4) ภาพพิมพ์พ้ืนราบคืออะไร       

               5) นักเรียนคิดวําถุงพลาสติกน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎หรือไมํ เพราะเหตุใด 
และสามารถสร๎างงานศิลปะในลักษณะใดได๎บ๎าง 
 3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา ถุงพลาสติกสามารถน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์ถุงพลาสติกโดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ 

5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืนราบ โดยยกตัวอยํางภาพผลงานภาพพิมพ์ของศิลปิน 

 
 

 
 

ศิลปิน Philip Bennet 
Crazy Rhythm II (2015) 

23 x 33 cm. 
   เทคนิค Watercolor Monoprint 



 233 

  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์พ้ืน
ราบ โดยใช๎ถุงพลาสติก 

 
 

2.1 ยึดกระดาษกับกระดาน แล๎วลงสีน้ าให๎ชุํม 

      
 

2.2 ขย าถุงพลาสติกแล๎ววางลงบนกระดาษที่สียังไมํแห๎ง 
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 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์พ้ืนราบหรือภาพพิมพ์ถุงพลาสติกที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียน
พิจารณา  

       
 

 4. ครูจัดเตรียมสีน้ า, สีโปสเตอร์, พํูกัน, ถุงพลาสติกให๎กับนักเรียนหรืออาจให๎นักเรียนน ามา
จากที่บ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากถุงพลาสติก 
 5. ครูแนะน าให๎นักเรียนวาดภาพตํอเติมให๎เกิดเรื่องราวตามจินตนาการ 

6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์ถุงพลาสติก 

6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู๎จากการท างาน การใช๎วัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยํางคุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. ถุงพลาสติก 
 2. สีน้ า, สีโปสเตอร์ 
 3. กระดาษร๎อยปอนด์ 
 4. พํูกัน, จานสี 
 5. กระดาน 
 6. เทปกาว 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง       สนุกกับกลํองโฟม        จ านวน  1  คาบเรียน    
เนื้อหากิจกรรม  ภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟม  (ภาพพิมพ์ลายฉลุ)  
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - การใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างงานพิมพ์ภาพ  
 - เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิวและพ้ืนที่วํางในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ 

- การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

2. สาระส าคัญ 
  1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์ลายฉลุและภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟม 

2. เรียนรู๎การน าของเหลือใช๎มาสร๎างผลงานภาพพิมพ์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุและภาพพิมพ์จากฉลุกลํองโฟม และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆได๎ 
 2. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานกภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟม โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่ง
ตํางๆในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

4. สาระการเรียนรู๎  
  1. ภาพพิมพ์ลายฉลุ  (Stencil) เป็นการพิมพ์ภาพจากแมํพิมพ์ที่สร๎างขึ้นโดยการฉลุ
แผํนกระดาษหรือโลหะให๎เป็นภาพหรือลวดลาย  แล๎วพํนหรือป้ายสีผํานชํองที่ฉลุไว๎ลงบนพ้ืนวัสดุที่
รองรับ  การพิมพ์แบบนี้ตํอมาเป็นกลวิธีการพิมพ์ตะแกรงไหม  (Silk  Screen) 
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 2. ภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟม เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil) โดยน ากลํองโฟมที่เหลือใช๎
หรือใช๎แล๎วน ามาท าความสะอาดแล๎วท าการฉลุ กรีด เจาะ ให๎เกิดชํอง แล๎ววางโฟมที่เจาะแล๎วบน
กระดาษให๎ชํองที่เจาะติดกับกระดาษจากนั้นระบายสีลงไปในชํอง สีที่ระบายจะผํานชํองโฟมลงไปติด
กับกระดาษเกิดเป็นภาพพิมพ์ลายฉลุจากกลํองโฟม 

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน ากลํองโฟมมาให๎นักเรียนได๎สังเกต สัมผัส 
  2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 
               1) กลํองโฟมมีผลอยํางไรตํอโลก ตํอสภาพแวดล๎อม 

        2) กลํองโฟมมีลักษณะอยํางไร 
        3) กลํองโฟมที่เหลือทิ้งสามารถน าไปใช๎ประโยชน์อะไรได๎บ๎าง  
        4) ภาพพิมพ์ลายฉลุคืออะไร       

               5) นักเรียนคิดวํากลํองโฟมน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎หรือไมํ เพราะเหตุใด และ
สามารถสร๎างงานศิลปะในลักษณะใดได๎บ๎าง 
 3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา กลํองโฟมสามารถน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟมโดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ 

5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 

 
 

 
 
 
 

ศิลปิน Banksy 
Balloon Girl (2002) 

210 x 139.7 
   เทคนิค Stencil 
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  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์ลาย
ฉลุ โดยใช๎กลํองโฟม 

   
 

2.1 น ากลํองโฟมที่ทิ้งแล๎วหรือเหลือใช๎มาท าความสะอาด แล๎วเจาะ กรีด ฉลุเป็นชํอง  

 
 

2.2 ทาสีผํานชํองที่เจาะไว๎เพ่ือให๎สีพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ต๎องการ  

 
 

 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์ลายฉลุหรือภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟมที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียน
พิจารณา  
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 4. ครูจัดเตรียมสีน้ า, สีโปสเตอร์, พํูกัน, กลํองโฟม ให๎กับนักเรียนหรืออาจให๎นักเรียนน ามา
จากที่บ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากกลํองโฟม 
 5. ครูแนะน าให๎นักเรียนวาดภาพ ระบายสีเพ่ิมเติมในผลงาน 
 6. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์ฉลุกลํองโฟม 

6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู๎จากการท างาน การใช๎วัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยําง
คุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. กลํองโฟม 
 2. สีน้ า, สโีปสเตอร์ 
 3. กระดาษร๎อยปอนด์ 
 4. พํูกัน, จานสี 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง        ฉลุสมมาตร        จ านวน  1  คาบเรียน    
เนื้อหากิจกรรม  ภาพพิมพ์กระดาษ  (ภาพพิมพ์ลายฉลุ) 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - การใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างงานพิมพ์ภาพ  
 - เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิวและพ้ืนที่วํางในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ 

2. สาระส าคัญ 
  1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์ลายฉลุและภาพพิมพ์กระดาษ 

2. เรียนรู๎การน าของเหลือใช๎มาสร๎างผลงานภาพพิมพ์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุและภาพพิมพ์จากกระดาษ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆได๎ 
 2. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากกระดาษ โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่งตํางๆ
ในภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

4. สาระการเรียนรู๎  
  1. ภาพพิมพ์ลายฉลุ  (Stencil) เป็นการพิมพ์ภาพจากแมํพิมพ์ที่สร๎างขึ้นโดยการฉลุ
แผํนกระดาษหรือโลหะให๎เป็นภาพหรือลวดลาย  แล๎วพํนหรือป้ายสีผํานชํองที่ฉลุไว๎ลงบนพ้ืนวัสดุที่
รองรับ  การพิมพ์แบบนี้ตํอมาเป็นกลวิธีการพิมพ์ตะแกรงไหม  (Silk  Screen) 
 2. ภาพพิมพ์กระดาษ เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil) โดยน ากระดาษมาพับทบกัน
แล๎วตัด เมื่อคลี่กระดาษออกมาจะเกิดชํองลวดลายแปลกตา แล๎วน ากระดาษที่ตัดมาวางบนกระดาษ
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ร๎อยปอนด์แล๎วท าการระบายสีให๎ผํานชํองที่ท าการตัดออกไป สีจะลอดผํานชํองที่ตัดไว๎ลงสูํกระดาษ
ร๎อยปอนด์ด๎านลําง เกิดเป็นภาพพิมพ์ลายฉลุจากกระดาษ 

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน ากระดาษมาให๎นักเรียนได๎สังเกต สัมผัส 
  2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 
               1) กระดาษมีลักษณะอยํางไร 

        2) กระดาษที่เหลือทิ้งสามารถน าไปใช๎ประโยชน์อะไรได๎บ๎าง 
        3) ภาพพิมพ์ลายฉลุคืออะไร       
        4) นักเรียนคิดวํากระดาษน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎หรือไมํ เพราะเหตุใด และ
สามารถสร๎างงานศิลปะในลักษณะใดได๎บ๎าง 

 3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา กระดาษสามารถน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปะได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์กระดาษโดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ 

5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยการยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศิลปิน Banksy 
Blowpop Record (1999) 

60.6 x 60.6 cm. 
   เทคนิค Stencil 
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  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์ลาย
ฉลุ โดยใช๎กระดาษ 

2.1 พับกระดาษ (สามารถพับได๎หลากหลายแบบ) แล๎วท าการตัด 

   
 

2.2 คลี่กระดาษออก แล๎วทาสีลงตามชํองที่ตัดไว๎ ลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ต๎องการ
พิมพ์ 
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3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์ลายฉลุหรือภาพพิมพ์กระดาษที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียน
พิจารณา  

      
 

4. ครูจัดเตรียมสีน้ า, สีโปสเตอร์, พํูกัน, กระดาษเหลือใช๎ ให๎กับนักเรียนหรืออาจให๎นักเรียน
น ามาจากท่ีบ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากกระดาษ 

5. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์กระดาษ 

6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู๎จากการท างาน การใช๎วัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยําง
คุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. กระดาษ 
 2. สีน้ า, สีโปสเตอร์ 
 3. กระดาษร๎อยปอนด์/หรือวัสดุที่ต๎องการพิมพ์ 
 4. พํูกัน, จานสี 
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กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วิชา ศิลปะ        ปีการศึกษา 2558 
เรื่อง       ลูกไม๎ใกล๎สี        จ านวน  1  คาบเรียน    
เนื้อหากิจกรรม  ภาพพิมพ์ผ๎า (ภาพพิมพ์ลายฉลุ) 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ 
  สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ 
      มาตรฐาน  ศ1.1    สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
 - การใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างงานพิมพ์ภาพ  
 - เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พื้นผิวและพ้ืนที่วํางในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และงานทัศนศิลป์ 

2. สาระส าคัญ 
  1. เรียนรู๎ขั้นตอนการท าภาพพิมพ์ลายฉลุและภาพพิมพ์จากผ๎า 

2. เรียนรู๎การน าของเหลือใช๎มาสร๎างผลงานภาพพิมพ์ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู๎ 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุและภาพพิมพ์จากผ๎า และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนศิลปะเทคนิคอ่ืนๆได๎ 
 2. สามารถสร๎างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากผ๎า โดยเน๎นการจัดวางต าแหนํงของสิ่งตํางๆใน
ภาพ และสามารถถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการได๎    
 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน าวัสดุ อุปกรณ์มาได๎ครบตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

4. สาระการเรียนรู๎  
  1. ภาพพิมพ์ลายฉลุ  (Stencil) เป็นการพิมพ์ภาพจากแมํพิมพ์ที่สร๎างขึ้นโดยการฉลุ
แผํนกระดาษหรือโลหะให๎เป็นภาพหรือลวดลาย  แล๎วพํนหรือป้ายสีผํานชํองที่ฉลุไว๎ลงบนพ้ืนวัสดุที่
รองรับ  การพิมพ์แบบนี้ตํอมาเป็นกลวิธีการพิมพ์ตะแกรงไหม  (Silk  Screen) 
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 2. ภาพพิมพ์ผ๎า เป็นเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ (Stencil) โดยน าผ๎ามาตัดหรือใช๎ลวดลายของ
ผ๎าลูกไม๎เป็นแมํพิมพ์ น ามาวางบนกระดาษร๎อยปอนด์หรือวัสดุที่จะท าการพิมพ์ จากนั้นทาสีโดยให๎สี
ผํานชํองวํางลงบนวัสดุ เกิดเป็นภาพพิมพ์จากผ๎า 

5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 
5.1 ขั้นน า 

  1. ครูน าเศษผ๎าลูกไมม๎าให๎นักเรียนได๎สังเกต สัมผัส 
2. ครูสร๎างความสนใจแกํนักเรียน โดยการถามค าถามในประเด็นตํางๆ เชํน 

               1) ผ๎าลูกไม๎มีลักษณะอยํางไร 
        2) เศษผ๎าน าไปใช๎ประโยชน์อะไรได๎บ๎าง 
        3) ภาพพิมพ์ลายฉลุคืออะไร       
        4) นักเรียนคิดวําผ๎าน ามาสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะได๎หรือไมํ เพราะเหตุใด และสามารถ
สร๎างงานศิลปะในลักษณะใดได๎บ๎าง 

 3. หลังจากสนทนาซักถามแล๎ว ครูสรุปวํา ผ๎าสามารถน ามาใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ
ได๎ เรียกวํา ภาพพิมพ์ผ๎าโดยการใช๎เทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ 

5.2 ขั้นสอน 
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ โดยยกตัวอยํางภาพผลงานของศิลปิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ศิลปิน Nick Walker 
Ratatouille (2008) 

90 x 74 cm. 
   เทคนิค Stencil 
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  2. ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์, อธิบายขั้นตอนและสาธิตการพิมพ์ภาพด๎วยเทคนิคภาพพิมพ์ลายฉลุ  

 
 

  2.1 เตรียมน าผ๎าลูกไม๎ หรือเศษผ๎าเพ่ือน ามาตัด เป็นรูปแบบที่ต๎องการ 

 
  2.2 อาจลงสีพื้นกํอนการพิมพ์ 
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  2.3 น าผ๎าลูกไม๎มาวาง แล๎วท าการพิมพ์ โดยการน าสีมาระบายผํานชํองที่ฉลุเพ่ือให๎สี
พิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุที่ต๎องการ 

   
 

 3. ครูยกตัวอยํางภาพพิมพ์ลายฉลุหรือภาพพิมพ์ผ๎าที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วให๎นักเรียนพิจารณา   

   
 

 4. ครูจัดเตรียมสีน้ า, สีโปสเตอร์, พํูกัน, เศษผ๎าลูกไม๎หรือเศษผ๎า ให๎กับนักเรียนหรืออาจให๎
นักเรียนน ามาจากบ๎านส าหรับการท ากิจกรรมภาพพิมพ์จากผ๎า 

5. เมื่อท างานเสร็จแล๎วครูให๎นักเรียนเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์และพ้ืนที่ท างาน
ให๎เรียบร๎อย 

5.3 ขั้นสรุป 
  1. ครูให๎นักเรียนแตํละคนออกมาอธิบายผลงานของตนเองหน๎าชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎ เรื่อง ภาพพิมพ์ผ๎า 
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6. การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู๎จากการท างาน การใช๎วัสดุ เครื่องมือของนักเรียน จากกิจกรรมที่จัดขึ้น
ผลงานของนักเรียนสามารถท าให๎เห็นถึงความสวยงามและความคิดสร๎างสรรค์และรู๎จักใช๎วัสดุได๎อยําง
คุ๎มคํา 

7. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 1. เศษผ๎าลูกไม๎หรือน าเศษผ๎า 
 2. สีน้ า, สีโปสเตอร์หรือสีส าหรับระบายผ๎า 
 3. กระดาษร๎อยปอนด์/หรือวัสดุที่ต๎องการพิมพ์ เชํน เสื้อ กระเป๋า เป็นต๎น 
 4. พํูกัน, จานสี, กรรไกร 
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ประวัติผ๎ูเขียนวิทยา นิพนธ์ 
 

ประวัติผู๎เขียนวิทยานิพนธ์ 
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