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                  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการแสดงกระบวนการจัดการเรียนระบบ
การจัดการคุณภาพวิชาศิลปะ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือการพัฒนาศักยภาพด๎านจิตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎี ไตร-องศะ 
สูํบ๎านวัดวัง ครั้งที่ 2และ 2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนโดยการใช๎แบบฝึกตามแนวคิดทฤษฎีไตรองศะ การ
โดยออกแบบการพัฒนาการเรียนรู๎ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบTQMโดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or 
Deming Cycle) อันประกอบไปด๎วย 1. P คือ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนหลักสูตรรายวิชาศิลปะในวัง  2.D คือ 
ออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของหลักสูตรวิชาศิลปะ  3. C คือ ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลของแผนจัดการเรียนรู๎ รายงานผลการประเมิน  4. A คือ สร๎างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
แสดงกระบวนการตามข้ันตอนได๎ ดังนี้ 1. การออกแบบผังกระบวนการบริหารการเรียนการสอนศิลปะ  แนวคิด
ทฤษฎี การบริหารคุณภาพการปฎิบัติการตามระบบ TQM โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle)  
2.การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ  3. ขอบขํายการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ   4.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
วิชาศิลปะ 5. การพัฒนานวัตกรรมคุณภาพวิชาศิลปะ 6. คูํมือคุณภาพวิชาศิลปะ ผลสัมฤทธิ์การเรียนของ
นักเรียนโดยการใช๎แบบฝึกตามแนวคิดทฤษฎีไตรองศะ ตลอดจนความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตํางๆ จากการ
แสดงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนจากองค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า  เครื่องมือที่ใช๎ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด๎วยค าถาม ประเภทก าหนดค าตอบให๎ และประเภทประมาณคํา (Likert 
Scale) เนื้อหาของแบบสอบถามแบํงออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า ในองค์ประกอบที่ส าคัญในการวาดภาพระบายสีน้ า 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะด๎านตํางๆ   การด าเนินการวิจัย ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลจากหนังสือ 
วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ตํางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีศิลปะ การวาดภาพระบายสีน้ า และ
ข๎อมูลที่ได๎จากการเรียนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ า ตามแนวติดทฤษฎีไตร -องศะ ในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 30 คน และได๎ประเมินผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนกับนักเรียน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 100     การวิเคราะห์ข๎อมูล ใช๎โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Sciences/Personal Computer Plus) เพ่ือ
ท าการวิเคราะห์ข๎อมูลหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย 1.คุณลักษณะทั่วไปของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม    พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ   
63.30 และเพศชาย จ านวน  11 คน  คิดเป็นร๎อยละ 36.70   ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 12 คน  คิดเป็นร๎อยละ 40.00รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จ านวน 11 คน  คิดเป็นร๎อยละ 36.60 
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และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 คน  คิดเป็นร๎อยละ 23.40 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝึกที่  1  การรับรู๎
ด๎านจิตรกรรม เรื่อง การระบายสีน้ า  ครั้งที่ 1 กํอนเรียนของนักเรียนจ าแนกทัศนธาตุเส๎น สี รูปรําง รูปทรง 
พ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํใน
ระดับปานกลาง คือ 3.35 นักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติเรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มี
ผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับปานกลาง คือ 3.11 และมีคํา SD รวมคือ  .46 ซึ่งอยูํในระดับปานกลาง ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนแบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า ครั้งที่ 2 หลังเรียน ของนักเรียน
บรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพเรื่องการวาดภาพระบาย
สีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก  คือ 3.65 นักเรียนบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความ
ลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก คือ 3.50 และมีคํา SD 
รวมคือ  .53 ซึ่งอยูํในระดับมาก ดังจะเห็นได๎วําการน ากระบวนการจัดการเรียนรู๎โดยการใช๎ โดยการแสดง
กระบวนการจัดการเรียนด๎วยการน าระบบการจัดการคุณภาพวิชาศิลปะ ด๎วยการใช๎แบบฝึก 3 แบบฝึก ทดสอบ
กํอนเรียนและหลังเรียนท าให๎ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎สูงขึ้น 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู๎ 
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ABSTRACT 
 

   Research  Title    ; Development projects: painting, according to the theory.      
                              Triathlon - the Phangan Baan Wang Temple No. 2. 

Author                      ;  PAWINEE  SORAWECH 

Year                       ;  2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

        This research is a qualitative and quantitative research. By showing the students with a 
quality management system of Art. The objective is to development projects: painting, 
according to the theory.Triathlon - the Phangan Baan Wang Temple No. 2.   And the 
achievement of students through the use of exercises based on the theory Triathlon - the 
Phangan. TQM is designed to improve the quality of learning by using the PDCA or Deming 
Cycle. Quality teaching in the curriculum of art courses in the palace. 3. C is monitoring. 
Evaluation of the Learning Management Plan Report a result. 4. A is to establish standards for 
teaching and learning. The process is as follows: 1. The design process flow management, 2. 
Planning. Quality Development 3. Scope of Quality Development, Innovation, Quality 
Development, Art, 4. Quality Development Strategy, Art 5. Innovation Development, Quality of 
Art, 6. Quality Art Guide. Learning Achievement from Key Elements in Painting. The content of 
this form is divided into 2 parts. Part 1 General characteristics of the respondents Part 2 Learning 
outcomes on drawing, coloring in section 3 Suggestions and suggestions. Research 
Implementation Researchers have collected information from journals and publications. About 
teaching and learning theories of watercolor painting. And information from teaching, painting, 
water color. the Demonstration School Suan Sunandha Rajabhat University There are 30 
students in the grade 4-6 and 30 students with a grade of 100.Data analysis SPSS / PC + 
(Statistical Package for Social Sciences / Personal Computer Plus) was used to analyze data for 
percentage, mean and standard deviation. 1. Research the characteristics of the respondents 
indicated that the majority of the respondents were female, 19 were male and 63.30 per cent, 
11 per cent respondents mostly 36.70. 12 students, representing a percentage. 40.00%, 
followed by 11 students (36.60%) and 7 (7.40%) respectively. Learning Achievement in Practice 
1, Perception of Water Color Painting, 1st semester of the student's class, visual elements, color 
lines, shapes, surfaces and natural space, environment and visual art. water The students' 
achievement was at a moderate level of 3.35. Students created two-dimensional and three-
dimensional visual arts. The average achievement was 3.11 and the mean SD was .46, which was 
at a moderate level. The results of this study are shown in Figure 3. The students' water The 
achievement was at a high level of 3.65. The students described the image characteristics, 
focusing on the depth, weight, and shade in the painting. The results of this study are as 
follows. Learning management processes by implementing a process to deal with the quality 
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management system of Art. Using Exercises 3 Exercises pretest and posttest learning 
achievement made higher. 
 
Keywords:  Quality of teaching and learning, Learning process 
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รออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า  
 

 4.6 แสดงคําเฉลี่ย (X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลสัมฤทธ์          71 
ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการ 
ออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า ครั้งที ่2 หลังเรียน  
 

 

 

 

 

 

 

4.1   แสดงคําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) ข๎อมูล
ทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

4.2   แสดงคําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) ข๎อมูล
ทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

แสดงคําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) ข๎อมูล
ทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับชั้น 

 4.4   แสดงคําเฉลี่ย (X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ผลสัมฤทธ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก แบบฝึกที่  1  การรับรู๎
ด๎านจิตรกรรม เรื่อง การระบายสีน้ า  ครั้งที่ 1 กํอนเรียน 
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บทท่ี  1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ตามหลักสูตรการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎ ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
คือ การพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6   เป็นกลุํมสาระที่ชํวย
ให๎นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ เกิดความซาบซึ้ง
ในคุณคําของงานศิลปะ พัฒนาผู๎เรียนทั้งทางรํางกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไป
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม เสนอผลงานโดยสามารถใช๎อุปกรณ์ใช๎เทคนิค สร๎างงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์  
วิพากษ์ วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์            เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม  เห็นคุณคํางานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ในการพัฒนา
หลักสูตรให๎มีคุณภาพด๎านความรู๎และทักษะการสํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวม การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและน ากระบวนการของหลักสูตรไปสูํการปฏิบัติ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด ตลอดจนเกณฑ์การวัด
ประเมินผลให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ กระบวนการน าหลักสูตรสูํการปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการ
ใช๎หลักสูตร น าไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนการสอนเนื่องจากจากกระบวนการ
สอนศิลปะในวัง เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม (หลักสูตรชาววัง) รายวิชาศิลปะในวัง ได๎ แสดงถึงการภาพเขียนสี
น้ าดอกไม๎ พรรณไม๎ชนิดตํางๆในสมัยพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ที่ทรงปลูก และพอพระทัย
ทอดพระเนตร ทรงให๎ข๎าหลวงและมหาดเล็ก วาดภาพดอกไม๎ให๎เหมือนจริงมากที่สุด ณ ปัจจุบัน ภาพเขียน สีน้ า
ยังจัดแสดงในพระต าหนักสายสุทธานพดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   สืบเนื่องความเปูนมาดังกลําว 
ผู๎วิจัยได๎เล็งเห็นประโยชน์ที่ได๎จากการการเรียนการสอนที่แสดงถึงเนื้อหา ภาพวาดระบายสีน้ าเทคนิคเปียกปน
เปียก ดอกไม๎ชนิดตํางๆ ได๎แกํ ดอกลีลาวดี ดอกแก๎วเจ๎าจอม ดอกแก๎ว ดอกพุทธรักษา ดอกมะลิซ๎อน  ให๎เกิด
ความสวยงาม ซึ้งผู๎วิจัยท าได๎ศึกษา ค๎นค๎า วิธีการระบายสีเทคนิคเปียกปนเปียก  แสดงขั้นตอนการวาดภาพ
ระบายสีน้ า ตามล าดับขั้นตอนอยํางละเอียดนักเรียนสามารถศึกษาค๎นคว๎าได๎อยํางถูกต๎อง อุปกรณ์การวาดภาพ
ระบายสีน้ าชนิดตํางๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข๎องตํางๆ และสอบถามความถูกต๎องจากผู๎เชี่ยวชาญ รวบรวมองค์
ความรู๎น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  ภาพเขียนสี
น้ าเหลํานี้ใช๎เทคนิคสีน้ าถํายทอดความงามในลักษณะเหมือนจริง (Realistic) ถ๎าใครได๎ดูตํางก็ชื่นชมในฝีมือ 
เพราะผลงานเหลํานี้เกิดจากความอุตสาหะวิริยะของผู๎ที่มิได๎เรียนศิลปะมาโดยตรง จากความเป็นมาและ
ความส าคัญในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสวนสุนันทาจึงเป็นที่มาในการคิดริเริ่มสร๎างกระบวนการเรียนการ
สอนโดยยึดอัตลักษณ์การของความเป็นประชากรของสวนสุนันทา จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยในครั้งนี้  ประกอบ
กับการประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่ต๎องตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใน
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การสื่อสารที่ไร๎พรมแดน การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเป็นปัจจัยกระตุ๎นให๎ ตระหนักถึงเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งปรากฏออกมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ.2552 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ได๎ก าหนดจุดมุํงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ต๎อง
มุงํเน๎นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดไว๎ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให๎มีระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ ปัจจุบันการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความจ าเป็นที่จะต๎องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจะต๎องเริ่มจากด าเนินการพัฒนาคุณภาพของ
ตนเอง โดยในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง
ตลอดเวลา กระบวนการประกันคุณภาพ การศึกษาประกอบ ด๎วย 3 สํวน ดังนี้ สํวนแรกคือ การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) สํวนที่สอง คือ การตรวจสอบ คุณภาพ (Quality Auditing) มี 2 รูปแบบ คือ การตรวจสอบ
คุณภาพภายใน ( Internal Audit) และ การตรวจสอบคุณภาพภายนอก  (External Audit) สํวนที่สาม ซึ่งเป็น
สํวนสุดท๎าย คือ การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  สอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีไตรองศะ ที่ให๎
ความส าคัญกับความเป็นสามสิ่ง กระบวนการประเมินผลการด าเนินการของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นภาพรวมวําเมื่อ
ได๎มีการใช๎ระบบการประกันคุณภาพหรือระบบการควบคุมคุณภาพแล๎วท าให๎ผลผลิตและการบริการของโรงเรียน
สาธิต ฯ มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพเป็นไปตาม ระบบการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาอยํางตํอเนื่องในการศึกษาผู๎วิจัยได๎น าการจัดท ารูปแบบกระบวนการ เพ่ือการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา มาด าเนินการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในอนาคต กระบวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เป็นภาพรวมวําเมื่อได๎มีการใช๎ระบบการ
ประกันคุณภาพหรือระบบการควบคุมคุณภาพแล๎วท าให๎ผลผลิตและการบริการของโรงเรียนสาธิต  ฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพเป็นไปตาม ระบบการพัฒนาคุณภาพ การด าเนินงานให๎เป็นไปตามมาตรฐาน การน า
หลักการ Deming มาใช๎กับการพัฒนาการเรียนการสอน คุณภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญอยํางยิ่งในการด าเนินงาน ดังนั้น
ในการสร๎างคุณภาพให๎เกิดขึ้นกับองค์การ Deming ได๎น าเสนอ วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพ่ือเป็น
หลักในการเริ่มต๎นการปรับปรุงคุณภาพอยํางตํอเนื่อง  สํวนประกอบทั้ง 4 ด๎าน สามารถอธิบายได๎ดังนี้ 1. การ
วางแผน (Plan) ขั้นตอนการวางแผน  2. การปฏิบัติ (Do) น าทางเลือกที่ตัดสินใจไปสูํการปฏิบัติ 3. การ
ตรวจสอบ (Check) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. การปรับปรุงแก๎ไข (Act) ในการ
ปฏิบัติงานมีการก าหนดมาตรฐาน   โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) มาสร๎างกระบวนการ
คุณภาพของวิชาศิลปะ 

วัตถุประสงค์การวิจยั  

            1. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด๎านจิตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎี ไตร-องศะสูํบ๎านวัดวัง ครั้งที่ 2 โดย
ออกแบบการพัฒนาการเรียนรู๎ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบTQMโดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or 
Deming Cycle) 
             2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนโดยการใช๎แบบฝึกตามแนวคิดทฤษฎีไตรองศะ 
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1.3  ขอบเขตการวิจัย 
  
สมมุติฐานการวิจัย 

             เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ผู๎วิจัยจึงก าหนดแนวทางในการตั้งสมมุติฐานไว๎ดังนี้  การใช๎การ
พัฒนาการเรียนรู๎ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพระบบ TQM โดยการใช๎ วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) 
สามารถพัฒนากระบวนการสอนได๎และเพ่ิมผลัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 

ขอบเขตการวิจัย 

 1.ขอบเขตด๎านประชากร 

            การวิจัยครั้งนี้มุํงเน๎นการพัฒนากระบวนการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไตร-องศะสูํบ๎านวัดวัง 
ครั้งที่ 2 ประชากรที่ก าหนดเปูนกลุํมเปูาหมายการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา (ประถม)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   

 2.ขอบเขตด๎านเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการแสดงกระบวนการจัดการเรียนด๎วยการน าระบบ
การจัดการคุณภาพ โดยการก าหนดรายละเอียดของกระบวนการ  จัดท าคูํมือคุณภาพ ตามแนวทางพัฒนา
คุณภาพระบบ TQM โดยการใช๎ วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) อันประกอบไปด๎วย 1. P คือ ศึกษา 
วิเคราะห์ วางแผนหลักสูตรรายวิชาศิลปะในวัง  2.D คือ ออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ของหลักสูตรรายวิชาศิลปะในวัง  3. C คือ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลของแผนจัดการเรียนรู๎ รายงานผลการ
ประเมิน  4. A คือ สร๎างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน โดยใช๎กระบวนการจัดการคุณภาพวงจรเดมมิ่ง ( 
PDCA or Deming Cycle)   
 

ตัวแปร 

1. ตัวแปรต๎น    คือ     กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนตามระบบ TQM โดยการใช๎         
วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) 

           2.  ตัวแปรตาม  คือ      คูํมือการเรียนการสอน(เอกสารการสอน)ตามระบบ TQM โดยการใช๎  วงจร
เดมม่ิง ( PDCA or Deming Cycle) 
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ระยะเวลาที่ใช๎ในการด าเนินการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559 

ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ  

        1.นักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา (ประถม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคน
เกิดทักษะการพัฒนาการเรียนรู๎ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพระบบ TQM โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or 
Deming Cycle) 

        2. ผูว๎ิจัยได๎พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน โดยใช๎กระบวนการจัดการคุณภาพวงจรเดม
มิ่ง ( PDCA or Deming Cycle)  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

นักเรียน  หมายถึง   นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) 

โรงเรียน  หมายถึง   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม)              

 คุณภาพ  หมายถึง การด าเนินงานให๎เป็นไปตามมาตรฐาน หรือข๎อก าหนดที่ต๎องการ โดยสร๎าง
ความพอใจให๎กับลูกค๎า และมีต๎นทุนการด าเนินงานที่ต่ าที่สุด                  

  กระบวนการเรียนรู๎ หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎เกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อัน
เนื่องมาจากประสบการณ์เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความรู๎ความเข๎าใจ ทักษะ เจตคติ ตามจุดมุํงหมาย 
จุดประสงค์การเรียนรู๎ที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน หมายถึง  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎ตามเปูาหมายของหลักสูตร โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรอยํางมีประสิทธิภาพมี
การวัด     และประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนถูกต๎องตามระเบียบหลักการวัดและประเมินผล เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอการเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดโดยใช๎
กระบวนการจัดการคุณภาพวงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle)  

ทัศนศิลป์ (visual art)  หมายถึง  ศิลปะที่รับรู๎ได๎ด๎วยการเห็น ได๎แกํ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ์ และงานสร๎างสรรค์อ่ืน ๆที่รับรู๎ด๎วยการเห็น                                                                               

   นวัตกรรม                 หมายถึง      การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหมํ ๆ ที่ยังไมํเคยมีใช๎มากํอน หรือ
เป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูํแล๎ว ให๎ทันสมัยและใช๎ได๎ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน า นวัตกรรมมาใช๎จะชํวย
ให๎การท างานนั้นได๎ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวําเดิม   
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บทท่ี  2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพด๎านจิตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎี ไตร-องศะสูํบ๎านวัดวัง ครั้งที่ 2 ผู๎วิจัย
ได๎ค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง  โดยผู๎วิจัยได๎แบํงเนื้อหาสาระที่เก่ียวข๎องกับงานวิจัย ตามล าดับ  ดังนี้ 
         1.แนวคิดทฤษฎีศิลปะไทยไตร-องศะ  
         2. หลักสูตรการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
         3.ทฤษฎีศิลปะ/เทคนิคและข้ันตอนการวาดภาพสีน้ า  วัสดุอุปกรณ์การวาดภาพสีน้ า  
         4.แนวคิดทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา  
         5. แนวคิดการพัฒนาและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

                     
1.แนวคิดทฤษฎีศิลปะไทยไตร-องศะ 

 
      แนวคิดทฤษฎีศิลปะไทยไตร-องศะ (Theory of THAI ARTS  TRIOUANGSA )   ของดร.ยศนันท์ 

แย๎มเมือง  ได๎กลําววํา เป็นหลักการทางศิลปะไทย ที่ไมํใชํศิลปะไทยแนวประเพณีนิยมเชิงอนุรักษ์และไมํใชํศิลปะ
ไทยเชิงประยุกต์ให๎เกิดรูปแบบใหมํๆโดยวิวัฒนาการมาจากโครงสร๎างศิลปะไทยเดิม ซึ่งมีศิลปินรุํนใหมํ หลาย
ทําน เป็นศิลปะไทยแนวพัฒนาไปสูํสากลนิยม  ศิลปะไทยไตร-องศะ นับวําเป็นแนวทางรํวมของการสร๎างสรรค์
งานศิลปะไทยแบบเดิมและแบบใหมํเข๎าด๎วยกันเป็นศิลปะไทยแบบที่สาม กลําวคือ มุํงเน๎นถึงการคิดเป็นหลักการ
ส าคัญ ให๎คุณคําทางความคิดจากอดีตสูํปัจจุบัน และจากปัจจุบันสูํอนาคต ในแบบศิลปะสากลแบบก๎าวหน๎า คือ 
ยุคหลังสมัยใหมํ และก าลังก๎าวไปสูํยุคศิลปะยุคหลังของหลังสมัยใหมํผลงานศิลปะที่แสดงออกด๎วยการขีด
เขียน  การวาด และระบายสี เพ่ือให๎เกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไมํมีความลึกหรือนูนหนาแตํ
สามารถเขียนลวงตาให๎เห็นวํามีความลึกหรือนูนได๎  ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใช๎สีในลักษณะตําง ๆกัน
องค์ประกอบส าคัญของงานจิตรกรรมคือ1. ผู๎สร๎างงานหรือ ผู๎วาด เรียกวํา จิตรกรรม   2. วัสดุที่ใช๎รองรับการ
วาดเชํน กระดาษ  ผ๎า  ผนัง ฯลฯ3. สี  เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานการวาดภาพเป็น
พ้ืนฐานของงานศิลปะทุกชนิด ผู๎สร๎างสรรค์งานจิตรกรรมเรียนวํา จิตรกร (Painter)  งานจิตรกรรม แบํงออกได๎ 
2 ชนิด คือ   1. การวาดเส๎น (Drawing)2.  การระบายสี (Painting)   ซึ่งถือวํา ทฤษฎีแนวคิดเกําๆ ในอดีต ไมํ
สามารถครอบคลุมหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดของศิลปินรุํนใหมํๆได๎ 
แนวคิดทฤษฎีศิลปะไทยไตร -องศะ ของดร. ยศนันท์ แย๎มเมือง ได๎ให๎ความส าคัญสามารถสรุปได๎วํา 
             1. ให๎ความส าคัญของความเป็นชาติพันธุ์ ด๎วยลักษณะสาม ทั้งรูปธรรม นามธรรม และถึงรูปธรรม
นามธรรม เชํน ไตรรงค์  สามสี  หลักธรรมคือ เกิดขึ้น ตั้งอยูํ ดับไป รูปลักษณะศิลปะไทย คือ หน๎าบัน กนก
กระจัง สํวนประกอบของลายไทยตํางๆ กิจกรรมที่เกิดจากรํางกาย เชํน รูปทรงมือในการไหว๎ ทําร าจับมือเป็นรูป
สามเหลี่ยม. 
              2. มีลักษณะสากลนิยมเป็นแนวทางเดียวกันกับ สังคมโลก อันรํวมสมัย เชํน  สุนทรียศาสตร์ เน๎น
ความงามในศิลปะสามแบบคือ ศิลปะการเห็น (ทัศนศิลป์)ศิลปะของการเคลื่อนไหว(นาฏศิลป์) ศิลปะของการได๎
ยิน (คีตศิลป์) หรือลักษณะ สามฝุาย เชํน ปิรามิด หอไอเฟล   
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             3. ลักษณะสามในภาษาของสังคมไทย  เชํน การใช๎ค าสามพยางค์ ซึ่งภาษาเป็นศิลปะ หนึ่งซึ่ง
แสดงออกถึงคุณคําของความงาม เชํน ค าวํา สยาม หมายถึง  ดินแดนแหํงสวรรค์ชั้นที่สาม  
             ดังนั้นสรุปได๎วําการน าจิตรกรรมไทยไตร-องศะ ตามแนวคิดทฤษฎีไตร-องศะ (Theory of THAI 
ARTS  TRIOUANGSA ) ของดร. ยศนันท์ แย๎มเมือง  ซึ่งผู๎วิจัยเองได๎ศึกษา ตามแนวทางและกระบวนการที่ผู๎วิจัย
ได๎คิดค๎นทฤษฎีเชิงวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ น ารูปทรงสามเหลี่ยม มาใช๎ในการสร๎างผลงานศิลปะ เชํน การ
จัดองค์ประกอบศิลปะ การออกแบบ ด๎วย เส๎น สี แสง และเงาเป็นผลงานศิลปะข้ึนแบบฉับพลันด๎วยเพลงพํูกัน
ตาม แนวการแสดงออกแบบบลูสตรีค  (BLUESTREAK) คือ รวดเร็วเหมือนสายฟูาฟาด เต็มเปี่ยมไปด๎วยพลัง  
มาพัฒนารูปแบบงานศิลปะตามแนวคิดทฤษฎีไตร-องศะ (Theory of THAI ARTS  TRIOUANGSA ) ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่นที่ยั่งยืน การศึกษามีสํวนสํงเสริมวิชาการและวิชาชีพสูงสุด การ
ให๎บริการทางวิชาการแกํสังคม  ที่ส าคัญคือการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญด๎านการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาชาติอยํางยั่งยืน  การสร๎างสังคมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ  และศักยภาพตรงตาม
ความต๎องการของสังคมเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขัน เพ่ือก๎าวเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน การศึกษาการจัด
การศึกษามีสํวนชํวยให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ 
เกิดความซาบซึ้งในคุณคําของงานศิลปะ 

 
2.หลักสูตรการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ(ทัศนศิลป์ )เป็นกลุํมสาระที่ชํวยพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มี
จินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคํา ซึ่งมีผลตํอคุณภาพชีวิตมนุษย์กิจกรรมทาง
ศิลปะชํวยพัฒนาผู๎เรียนทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสูํการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพได๎โดย
มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิดความซาบซึ้งในคุณคําของศิลปะ เปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนแสดงออกอยํางอิสระในศิลปะแขนงตําง ๆประกอบด๎วยสาระส าคัญ คือ  มีความรู๎ความเข๎าใจ
องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร๎างและน าเสนอผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช๎อุปกรณ์ที่
เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช๎เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร๎างงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางาน
ศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 1.1 สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช๎
ในชีวิตประจ าวัน 
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มาตรฐาน ศ 1.2 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํางาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 

คุณภาพผู๎เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

 รู๎และเข๎าใจการใช๎ทัศนธาตุ รูปรําง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎ วัสดุอุปกรณ์ 
ถํายทอดความคิด อารมณ์ ความรู๎สึก สามารถใช๎หลักการจัดขนาด สัดสํวน ความสมดุล น้ าหนัก แสงเงา 
ตลอดจนการใช๎สีคูํตรงข๎ามที่เหมาะสมในการสร๎างงานทัศนศิลป์ ๒ มิติ ๓ มิติ เชํน งานสื่อผสม งานวาดภาพ
ระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ รวมทั้งสามารถ สร๎างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพ่ือถํายทอดความคิด
จินตนาการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ตําง ๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ที่
สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกตํางกัน เข๎าใจปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการลดและ
เพ่ิมในงานปั้น การสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตน รู๎วิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น ตลอดจนรู๎และเข๎าใจ
คุณคําของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคนในสังคม รู๎และเข๎าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนชีวิตและ
สังคม อิทธิพลของความเชื่อความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลตํอการสร๎างงานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น
จากการศึกษาหลักสูตรผู๎วิจัยได๎เลือกเฉพาะ สาระการเรียนรู๎ ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัย ดังสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลาง 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 

ป.4 1. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรํางรูปทรง
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ 

รูปรําง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์ 

 2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอํุน
และสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์ 

อิทธิพลของสี วรรณะอํุน และวรรณะเย็น 

 3. จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎น 
สี รูปรํางรูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนที่วําง 

เส๎น สี รูปรําง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่วําง
ในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ 

 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์
สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

การใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างงานพิมพ์ภาพ 

 5. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ 
อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานวาดภาพระบายสี 

การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี 

 6. บรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎น การจัดระยะความลึก น้ าหนักและแสงเงา 
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เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและ 
แสงเงาในภาพ 

ในการวาดภาพ 
 

 7. วาดภาพระบายสี โดยใช๎สีวรรณะอํุน 
และสีวรรณะเย็น ถํายทอดความรู๎สึกและ 
จินตนาการ 

การใช๎สีวรรณะอํุนและใช๎สีวรรณะเย็น 
วาดภาพถํายทอดความรู๎สึกและจินตนาการ 

 8. เปรียบเทียบความคิดความรู๎สึก 
ที่ถํายทอดผํานงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
และบุคคลอ่ืน 

ความเหมือนและความแตกตํางในงาน 
ทัศนศิลป์ความคิดความรู๎สึกท่ีถํายทอดในงาน
ทัศนศิลป์ 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน (ตํอ) 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 

 9. เลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือถํายทอดอารมณ์ 
ความรู๎สึกในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 

การเลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือถํายทอดอารมณ์ 
ความรู๎สึก 

ป.5 1. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหนํง 
ของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในสิ่ง 
แวดล๎อม 
และงานทัศนศิลป์ 

จังหวะ ต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ใน
สิ่งแวดล๎อม 
และงานทัศนศิลป์ 

 2. เปรียบเทียบความแตกตํางระหวําง 
งานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุ 
อุปกรณ์และวิธีการที่ตํางกัน 

ความแตกตํางระหวํางงานทัศนศิลป์ 

 3. วาดภาพ โดยใช๎เทคนิคของแสงเงา 
น้ าหนัก และวรรณะสี 

แสงเงา น้ าหนัก และวรรณะสี 

 4. สร๎างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ ามัน 
หรือดินเหนียว โดยเน๎นการถํายทอด 
จินตนาการ 

การสร๎างงานปั้นเพ่ือถํายทอดจินตนาการ 
ด๎วยการใช๎ดินน้ ามันหรือดินเหนียว 

 5. สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน๎น 
การจัดวางต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ในภาพ 
 

การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

 6. ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ 
ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงาน 
ให๎ดีขึ้น 

การจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อ 
ความหมาย ในงานทัศนศิลป์ 

 7. บรรยายประโยชน์และคุณคํา 
ของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคน 

ประโยชน์และคุณคําของงานทัศนศิลป์ 
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สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน (ตํอ) 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 

 1. ระบุสีคูํตรงข๎าม และอภิปราย 
เกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎ามในการ 
ถํายทอดความคิดและอารมณ์ 

วงสีธรรมชาติ และสีคูํตรงข๎าม 

 2. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสํวน 
ความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 

หลักการจัดขนาด สัดสํวนความสมดุล 
ในงานทัศนศิลป์ 

ป.๖ 3. สร๎างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 
2 มิติ เป็น3 มิต ิโดยใช๎หลักการ 
ของแสงเงาและน้ าหนัก 

งานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ 

 4. สร๎างสรรค์งานปั้นโดยใช๎หลักการ 
เพ่ิมและลด 

รูปและพ้ืนที่วํางในงานทัศนศิลป์ 

 5. สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการ 
ของรูปและพ้ืนที่วําง 

รูปและพ้ืนที่วํางในงานทัศนศิลป์ 

 6. สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎ 
สีคูํตรงข๎ามหลักการจัดขนาดสัดสํวน 
และความสมดุล 

การสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎ 
สีคูํตรงข๎าม หลักการจัดขนาด สัดสํวนและ 
ความสมดุล 

 7. สร๎างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ 
แผนผัง และภาพประกอบ เพ่ือถํายทอด 
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
ตําง ๆ 

การสร๎างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ 
แผนผัง และภาพประกอบ 
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สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํา 
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู๎แกนกลาง 

ป.4 1. ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลอง 
ของวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 

งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

2. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ 

งานทัศนศิลป์จากวัฒนธรรมตําง ๆ 

ป.5 1. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ 
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนรู๎ 
หรือนิทรรศการศิลปะ 

ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ 

2. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ในท๎องถิ่น 

งานทัศนศิลป์ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาในท๎องถิ่น 

ป.6 1. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ 
ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม 

บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิต 
และสังคม 

2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ 
ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผล 
ตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น 

อิทธิพลของศาสนาที่มีตํองานทัศนศิลป์ 
ในท๎องถิ่น 

 
ตัวช้ีวัดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ชั้น ตัวช้ีวัด คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ป.4 1. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรํางรูปทรง
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ 

นักเรียนเปรียบเทียบรูปลักษณะ รูปรําง 
รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศนศิลป์ 

 2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอํุน
และสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์ 

นักเรียนอภิปราย อิทธิพลของสี วรรณะอํุน 
และวรรณะเย็น 

 3. จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎น 

นักเรียนจ าแนกทัศนธาตุเส๎น สี รูปรําง รูปทรง 
พ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
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สี รูปรํางรูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนที่วําง และงานทัศนศิลป์ 
 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์

สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการใช๎วัสดุ อุปกรณ์
สร๎างงานพิมพ์ภาพ 

 5. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ 
อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานวาดภาพระบายสี 

นักเรยีนมีทักษะพ้ืนฐานการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ใน
การวาดภาพระบายสี 

 6. บรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎น 
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและ 
แสงเงาในภาพ 

นักเรียนบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎น 
การจัดระยะความลึก น้ าหนักและแสงเงา 
ในการวาดภาพ 
 

 ๗. วาดภาพระบายสี โดยใช๎สวีรรณะอํุน 
และสีวรรณะเย็น ถํายทอดความรู๎สึกและ 
จินตนาการ 

นักเรียนวาดภาพระบายสี การใช๎สีวรรณะอํุน
และใช๎สีวรรณะเย็นวาดภาพถํายทอดความรู๎สึก
และจินตนาการ 

สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน(ตํอ) 

ชั้น ตัวช้ีวัด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ป.๔ ๘. เปรียบเทียบความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอด
ผํานงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอ่ืน 

นักเรียนเปรียบเทียบความคิดความรู๎สึกความ
เหมือนและความแตกตํางในงานทัศนศิลป์
ความคิดความรู๎สึกที่ถํายทอดในงานทัศนศิลป์ 

 ๙. เลือกใช๎วรรณะสีเพื่อถํายทอดอารมณ์ 
ความรู๎สึกในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 

นักเรียนการเลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือถํายทอด
อารมณ์ความรู๎สึก 

ป.๕ ๑. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหนํง 
ของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศนศิลป์ 

นักเรียนบรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ต าแหนํงของ
สิ่งตําง ๆ ในสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ 

 ๒. เปรียบเทียบความแตกตํางระหวําง 
งานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการที่ตํางกัน 

 นักเรียนเปรียบเทียบ ความแตกตํางระหวําง
งานทัศนศิลป์ 

 ๓. วาดภาพ โดยใช๎เทคนิคของแสงเงา 
น้ าหนัก และวรรณะสี 

นักเรียนวาดภาพ โดยใช๎เทคนิคของแสงเงา 
น้ าหนัก และวรรณะสี 

 ๔. สร๎างสรรค์งานปั้นจาก ดินน้ ามันหรือ ดิน
เหนียว โดยเน๎นการถํายทอดจินตนาการ 

นักเรียนการสร๎างงานปั้นเพื่อถํายทอด
จินตนาการด๎วยการใช๎ดินน้ ามันหรือ          
ดินเหนียว 

 ๕. สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน๎น 
การจัดวางต าแหนํงของสิ่งตําง ๆ ในภาพ 

นักเรียนสร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน๎น 
การจัดภาพในงานพิมพ์ภาพ 

 ๖. ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ 

นักเรียนระบุปัญหาใน การจัดองค์ประกอบ
ศิลป์และการสื่อความหมาย ในงานทัศนศิลป์ 
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ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงาน 
ให๎ดีขึ้น 

 ๗. บรรยายประโยชน์และคุณคํา 
ของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคน 
ในสังคม 

 นักเรียนบรรยายประโยชน์และคุณคําของงาน
ทัศนศิลป์ 

 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน(ตํอ) 

ชั้น ตัวช้ีวัด ที่พึงประสงค์ 

ป.6 1. ระบุสีคูํตรงข๎าม และอภิปราย 
เกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎ามในการ 
ถํายทอดความคิดและอารมณ์ 

นักเรียนระบุวงสีธรรมชาติ และสีคูํตรงข๎าม 

 2. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสํวน 
ความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 

 นักเรียนอธิบายหลักการจัดขนาด สัดสํวน
ความสมดุล 
ในงานทัศนศิลป์ 

 3. สร๎างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 
๒ มิต ิเป็น๓ มิต ิโดยใช๎หลักการ 
ของแสงเงาและน้ าหนัก 

นักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ ๒ มิต ิและ 
๓ มิต ิ

 4. สร๎างสรรค์งานปั้นโดยใช๎หลักการ 
เพ่ิมและลด 

นักเรียนสร๎างสรรค์รูปและพ้ืนที่วํางในงาน
ทัศนศิลป์ 

 5. สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการ 
ของรูปและพ้ืนที่วําง 

นักเรียนสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปและพ้ืนที่
วํางในงานทัศนศิลป์ 

 6. สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎ 
สีคูํตรงข๎ามหลักการจัดขนาดสัดสํวน 
และความสมดุล 

นักเรียนสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎ 
สีคูํตรงข๎าม หลักการจัดขนาด สัดสํวนและ 
ความสมดุล 

 7. สร๎างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ 
แผนผัง และภาพประกอบ เพ่ือถํายทอด 
ความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ 

นักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ 
แผนผัง และภาพประกอบ 
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สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํา 
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด ที่พึงประสงค์ 

ป.4 1. ระบุ และอภิปรายเกีย่วกับงานทัศนศิลป์ 
ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลอง 
ของวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 

นักเรียนระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

2. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ 

นักเรียนบรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์จาก
วัฒนธรรมตําง ๆ 

ป.5 1. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ 
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนรู๎ 
หรือนิทรรศการศิลปะ 

นักเรียนระบุและบรรยายลักษณะรูปแบบของ
งานทัศนศิลป์ 

2. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ในท๎องถิ่น 

นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่
สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท๎องถิ่น 

ป.6 1. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ 
ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม 

นักเรียนบรรยายบทบาทของบทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ในชีวิต 
และสังคม 

2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของ 
ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผล 
ตํองานทัศนศิลป์ในท๎องถิ่น 

นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาที่
มีตํองานทัศนศิลป์ 
ในท๎องถิ่น 
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2.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 16 กุมภาพันธ์ 2554)  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบํงออกเป็น 5 ด๎าน ได๎แกํ  

1) มาตรฐานด๎านคุณภาพผู๎เรียน มี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบํงชี้  
2) มาตรฐานด๎านการจัดการศึกษา มี 6 มาตรฐาน 33 ตัวบํงชี้  
3) มาตรฐานด๎าน การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบํงชี ้ 
4) มาตรฐานด๎านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบํงชี้   
5) มาตรฐานด๎านมาตรการสํงเสริม มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบํงชี้  
รวม 15 มาตรฐาน 65 ตัวบํงชี้  
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาในสํวนที่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ ตัวบํงชี้ที่เก่ียวข๎องเทํานั้น                             

3.ทฤษฎีศิลปะ/เทคนิคและข้ันตอนการวาดภาพสีน้ า  วัสดุอุปกรณ์การวาดภาพสีน้ า  

ศิลปะ หมายถึง การแสดงความคิดเห็น ตํอผลงานศิลปะอยํางมีหลักการ เพ่ือค๎นหาคุณคํา ความงามใน
ผลงานศิลปะนั้น ๆ ทฤษฎีศิลปะเพ่ือน าไปใช๎ในการสร๎างงานศิลปะ และ ความรู๎ไปใช๎ประกอบการท า
ศิลปะวิจารณ์ เพราะการเข๎าถึงความงามทางศิลปะต๎องเข๎าใจในหลักการและทฤษฎี                                          

ทฎษฎีศิลปะประกอบด๎วย คําความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหวําง 2 สํวน คือ  

สํวนประกอบมูลฐานของศิลปะ (Elements of Art) 
และหลักการศิลปะ (Principle of Art) 

สํวนประกอบมูลฐานของศิลปะ (Elements of Art) 

ทัศนศิลป์ คือศิลปะที่สัมผัสได๎ด๎วยการมองเห็น เป็นส าคัญ คืองานประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม 
และสถาปัตยกรรม เป็นต๎น สํวนประกอบทัศนศิลป์ เรียกวํา ทัศนธาตุ สํวนประกอบมูลฐานของศิลปะหมายถึง
สํวนประกอบพ้ืนฐานในการสร๎างงานทัศนศิลป์ อันได๎แกํ จุด เส๎น รูปรํางรูปทรง ลักษณะผิว น้ าหนักอํอนแกํ สี 
ดังตํอไปนี้ 

1. จุด (Point,Dot)  

จุด เป็นสํวนประกอบขั้นมูลฐานหรือทัศนธาตุ ที่มองเห็นได๎ (Visual Element) จัดวําเป็นสํวนประกอบ
ที่เล็กที่สุด แตํเป็นสํวนประกอบที่เป็นพื้นฐานเบื้องต๎นและส าคัญยิ่ง ในงานออกแบบ ทุกชนิด จุดเมื่อเรียง ตํอกัน 
ในต าแหนํงที่เหมาะสมและซ้ าๆ กัน ท าให๎เป็นเส๎น รูปรําง รูปทรง ลักษณะผิว ฯลฯ จุดในทางศิลปะนั้นสามารถ
น ามาสร๎างสรรค์ ประกอบรวมกับ องค์ประกอบ อ่ืน ๆ คือเป็นสิ่งที่ ไมํมีความกว๎าง ความยาว ความ หนา  

2. เส๎น (Line) 

เส๎นเกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด (Moving dot) จ านวนมาก ไปในทิศทาง ที่ก าหนด หรือเส๎นคือทางเดิน
ของจุดไปในทิศทางเดียวกันที่ก าหนด เส๎น เป็นแนวเชื่อมโยงระหวําง จุดสองจุดขึ้นไป เส๎นมีมิติเดียว คือ ความ
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ยาว ไมํมีความกว๎างมีแตํ มีความหนา ที่เรียกวํา เส๎นหนา เส๎นบาง เส๎นใหญํ เส๎นเล็ก ความหนาของเส๎น เส๎นมี
ทิศทางตํางกัน เชํน แนวราบ แนวดิ่ง แนวเฉียง และมีลักษณะ ตําง ๆ เชํน ตรง คด เป็นคลื่น ก๎นหอย ชัด พรํา 
ประ ฯลฯ ทิศทางและลักษณะของเส๎น ให๎ความรู๎สึกตํอผู๎สัมผัส แตกตํางกัน ออกไป ดังตํอไปนี้   

เส๎นตรง (Staight Line) หมายถึงเส๎นตรงในทิศทางใด ทิศทาง หนึ่ง ให๎ความรู๎สึก แข็ง แรง แนํนอน 
หยุดนิ่ง ถูกต๎อง ตรง เข๎มแข็ง ไมํประนีประนอม รุนแรง เด็ดเดี่ยว ให๎ความรู๎สึกหยาบ และการเอาชนะ เส๎นตรง
ใช๎มากในทัศนศิลป์ ประเภทสถาปัตยกรรม 

เส๎นโค๎ง (Curved Line) เส๎นโค๎ง ให๎ความรู๎สึกมีการเคลื่อนไหว เส๎นโค๎ง มีหลายลักษณะ คือ เส๎นโค๎ง
น๎อย ๆ หรือเป็นคลื่นน๎อย ๆ ให๎ความรู๎สึกสบาย เปลี่ยนแปลงได๎ เลื่อนไหลตํอเนื่อง คลายความกระด๎าง มีความ 
กลมกลืน ในการเปลี่ยน ทิศทาง มีความเคลื่อนไหวช๎า ๆ สุภาพ เย๎ายวน มีความเป็น ผู๎หญิง นุํมนวล และอ่ิมเอิบ 
ถ๎าใช๎ เส๎นแบบนี้มากเกินไป จะให๎ความรู๎สึกกังวล เรื่อย ๆ เฉื่อยชา ขาดจุดหมาย 

เส๎นฟันปลาหรือเส๎นซิกแซ็ก (Zigzag Line) เป็นเส๎นคดที่หักเห โดยกระทันหัน มีการเปลี่ยนทิศทาง 
รวดเร็วมาก ท าให๎ประสาทกระตุก ให๎ความรู๎สึกรุนแรง ตื่นเต๎น สับสน วุํนวาย ไมํแนํนอน ให๎จังหวะ กระแทก 
เกร็ง  

ทิศทางของเส๎น   เส๎นทุกเส๎นมีทิศทาง คือ ทางแนวนอน ทางแนวตั้ง หรือทางแนวเฉียง ในแตํละ
ทิศทาง จะให๎ความรู๎สึก แตกตํางกัน เชํนเส๎นในแนวนอน ให๎ความรู๎สึก ในทางราบ กว๎าง พักผํอน เงียบ เฉย สงบ 
นิ่ง เส๎นในแนวตั้งให๎ความรู๎สึก มั่นคง แข็งแรง สูงสงํา พํุงขึ้น จริงจัง และเส๎นในแนวตั้งให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหว 
รวดเร็ว ไมํสมบูรณ์ ไมํมั่นคง แตํเส๎นเฉียง ให๎ประโยชน์ในการลดความกระด๎าง จากการใช๎เส๎นตั้ง และเส๎นนอน 

3. รูปรําง รูปทรง (Shape & Form) 

                  รูปรําง (Shape) ตามความเข๎าใจทั่วไป หมายถึง การล๎อมรอบ หรือการบรรจบกัน ของเส๎น บน
พ้ืนที่วําง มีรูปลักษณะ แบนราบเป็น 2 มิติ แตํในทางทัศนศิลป์แล๎ว รูปรําง มีความหมายมากกวํานั้น เพราะ
รูปรําง เกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ ของสํวนประกอบ ขั้นมูลฐานของศิลปะ (Element) อยํางใดอยํางหนึ่งหรือ 
หลาย ๆ อยํางพร๎อม กันซึ่งได๎แกํ จุด เส๎น สี หรือพ้ืนผิว ฯลฯ รูปรําง ไมํแสดงน้ าหนักแสงเงา ให๎เห็นเป็น 
ปริมาตรหรือมวล ดังเชํนรูปทรง แตํทั้งรูปรําง และรูปทรง จะมีความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด เพราะการจะ
ก าหนดวํา สิ่งนั้นคือรูปรําง หรือรูปทรง ก็อยูํที่ การพิจารณา จากองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด๎วย 

                  รูปทรง (Form) จะมีความสัมพันธ์ กันอยํางใกล๎ชิดกับรูปรําง แตํรูปทรง มีความแตกตําง อยําง
เห็นได๎ชัดเจนที่สุดก็คือ รูปทรงมีลักษณะเป็น 3 มิติ คือนอกจากจะมีสํวน กว๎าง และ สํวนยาวแล๎ว จะแสดงสํวน
หนา หรือสํวนลึกเพ่ิมขึ้นอีกมิติหนึ่ง  

ประเภทของรูปรํางและรูปทรงในทางทัศนศิลป์ 
รูปรํางและรูปทรงแบํงออกได๎ 3 ประเภท คือ 



26 

 

1. รูปรําง,รูปทรงธรรมชาติ (Natural Shape & Form ) 
              หมายถึงรูปรํางที่ถํายทอดแบบมาจากธรรรมชาติเป็นสิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไป ได๎แกํ คน สัตว์ พืช หรือ
เรียกอีกนัยหนึ่งวํารูปรํางที่ได๎จากสิ่งที่มีชีวิต (Organic) 

2. รูปรําง,รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Shape & Form) 
              หมายถึงรูปรําง ที่มนุษย์สร๎างขี้นมาใหมํ โดยอาจจะ มีที่มาจากธรรมชาติน ามา ดัดแปลง โดยรูปรําง
เรขาคณิตนี้ จะมีโครงสร๎างแนํนอน วัดระยะได๎ ได๎แกํ รูปรํางวงกลม รูปรํางสามเหลี่ยม รูปรํางสี่หลี่ยม ฯลฯ 

3. รูปรําง,รูปทรงนามธรรม (Abstract Shape & Form) 
             หมายถึงรูปรํางที่ถูกเปลี่ยนแปลง อาจเป็นรูปรําง ที่มาจากธรรมชาติ เรขาคณิต หรือจากจินตนาการ 
ซึ่งรูปรํางลักษณะนี้ อาจพอมองออกวํา คล๎ายกับรูปรํางอะไร หรือไมํสามารถระบุได๎วํา เป็นรูปรํางอะไร อาจเรียก 
รูปรํางชนิดนี้วํารูปรําง ไมํแสดงเนื้อหาหรือรูปรํางอิสระ  ซึ่งเป็นรูปรําง ทีเ่กิดขึ้น      โดยไมํจ าเป็นต๎อง อ๎างอิง
ธรรมชาติหรือเรขาคณิต 

4. พื้นผิว  
               พ้ืนผิว หมายถึงบริเวณผิวนอกของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฎให๎เห็น รับรู๎ได๎ด๎วยการ รับสัมผัสทางตาและ
กายสัมผัส กํอให๎เกิดความรู๎สึกใน ลักษณะตําง ๆ กัน เชํน หยาบ ละเอียด มัน วาว ด๎าน และขรุขระ พื้นผิว ด๎าน
ความรู๎สึก    รับรู๎ได๎ด๎วยการรับสัมผัสทางตา    และจับต๎องได๎ทางกายสัมผัส  

5. น้ าหนักอํอน แกํ (Value) 
               น้ าหนักอํอนแกํของแสงและเงา ที่ปรากฏบนวัตถุนั้นเป็นผลมาจาก     แสงสวํางในธรรมชาติ หรือ
แสงสวํางที่มนุษย์ ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อใดที่แสง ตกกระทบวัตถุจะเกิด เป็น   บริเวณสวํางและ บริเวณมืดโดยบริเวณ
สวํางและบริเวณมืดจะคํอย ๆ กระจายคําน้ าหนักความอํอนแกํ  น้ าหนัก เป็นการตอบสนองทางการเห็นจากการ
เกิด ของแสงสวํางและเงามืด    ที่ปรากฎบนวัตถุในทางทัศนศิลป์        น้ าหนักอํอนแกํ หมายถึงความอํอนแกํ 
บริเวณเนื้อที่ ของวัตถุที่ถูกแสงและ บริเวณเนื้อที่ที่เป็นเงา อาจจะมีน้ าหนักอํอนตั้งแตํ ขาวจนถึงด า 
 
 6. สี (Color) 
              สีเป็นสํวนประกอบพื้นฐานของการออกแบบศิลปะ (Elements of Art) ทุกสาขา ซึ่งศิลปิน หรือ นัก
ออกแบบ ใช๎ สี เป็น”ตัวกลาง” หรือ “สื่อ”ในการ ถํายทอด อารมณ์ ความรู๎สึก สร๎างสรรค์ ออกมา เป็นงาน
ออกแบบ หรือศิลปะ สี จะบรรลุถึงอารมณ์ ความรู๎สึกได๎นั้น ต๎องสัมพันธ์ กับสํวนประกอบของศิลปะ ด๎านอ่ืน ๆ 
ด๎วย ซึ่งประกอบด๎วย เส๎น รูปรําง รูปทรง พ้ืนผิว เป็นต๎น  

7. ความกลมกลืน (Harmony)  

                    หมายถึงการประสานเข๎าสนิทกัน กลมกลืน ปรองดอง สามัคคี ลงรอย ในทางทัศนศิลป์ ความ
กลมกลืน หมายถึง การรวมกันของ หนํวยยํอยตําง ๆ คือได๎แกํ จุด เส๎น รูปรําง รูปทรง สี พ้ืนผิว น้ าหนัก อยําง
ใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยําง และการจัดวางองค์ประกอบ เชํนจังหวะ ชํองวําง ท าให๎เกิดเป็นการประสานเข๎า กัน
ได๎อยํางสนิท โดยไมํมีความขัดแย๎ง ท าให๎ผลงาน การออกแบบ ทัศนศิลป์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
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8. จุดเดํน (Dominance) 

                  จุดเดํนหรือจุดสนใจ (Point of Interest)ในความหมายของทัศนศิลป์ ก็คือ บริเวณหรือ สํวน
ส าคัญของงานทัศนศิลป์ ที่ปรากฎขึ้น จากการเน๎น (Emphasis) และองค์ประกอบทัศนศิลป์อยํางใดอยํางหนึ่ง
หรือหลายอยํางผสมกัน ซึ่งเมื่อสัมผัสด๎วยสายตา แล๎ว มีความชัดเจนเดํนสะดุดตาเป็นแหํงแรก เป็นจุดทีมีพลัง มี
อ านาจดึงดูดสายตา มากกวําสํวนอ่ืน ๆ การเน๎น ให๎เกิดจุดเดํนในงาน ทัศนศิลป์เป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะจะเป็น
เครื่องเรียกร๎องความสนใจ เพ่ือชักจุงให๎เข๎าไปสัมผัส ในสํวนละเอียดตํอไป และเป็นการเพ่ิม ความนําดู สมบูรณ์ 
ลงตัวขึ้นให๎กับงานออกแบบนั้น การสร๎างจุดเดํน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ของการสร๎าง ความแตกตําง (Contrast) 

วิธีการวาดภาพสีน้ า 

การวาดภาพระบายสีน้ ามีวีธีการและข้ันตอน  

ดังตํอไปนี้ 

 
  

1. รํางภาพอยํางละเอียดชัดเจน ต๎องลงต าแหนํงแสง-เงาให๎เรียบร๎อยด๎วยดินสอ 2H ถึง HB  

2.  เตรียมกระดาษทิชชูไว๎ซับน้ าสํวนที่เกิน ใช๎พูํกันขนาดใหญํลงน้ าบนกระดาษพอให๎กระดาษชื้น อยํา
ให๎มีน้ าแฉะ บริเวณขอบให๎ลงน้ าเกือบถึงขอบ และอยําให๎มีจุดแห๎งบนกระดาษภาพขนาดใหญํต๎องชื้นมาก เพราะ
ต๎องวาดภาพทั้งภาพ หรือทั้งสํวนพร๎อมๆกัน โดยไมํให๎น้ าแห๎งกํอน ส าหรับคนถนัดขวาให๎วาดจากด๎านซ๎ายบนลง
ขวาลําง คนถนัดซ๎ายวาดจากด๎านขวาบนลงซ๎ายลําง ลากสีเป็นเส๎นยาวจนสุดขอบแล๎ววกกลับเหลื่อมกับเส๎นสีเดิม 
เพ่ือไมํให๎เกิดรอย สีควรกลืนกันไปตลอดทั้งสํวน  

  3.  ลงสีอํอนกํอน แตะสีที่เกินบนจานสี หรือขวดน้ า สํวนที่เป็นไฮไลท์เว๎นขาวไว๎ ลงสีโดยเริ่มจาก 
middle tone ไปยังสํวนมืดที่สุดบนวัตถุ เข๎าไปยังสํวนมืดด๎านที่มีแสงสะท๎อนจากสิ่งแวดล๎อม แล๎วจึงลงที่เงา
วัตถุจากนั้นจึงเติมพ้ืนผิวบริเวณท่ีติดกัน ถ๎าเป็นวัตถุตํางชิ้น ต๎องรอให๎สีแรกแห๎งกํอน แล๎วจึงลงสีถัดไป เพ่ือไมํให๎
สีซึมเข๎าหากัน  

 4.  รายละเอียดเติมได๎ด๎วยพูํกันเล็ก นอกจากนี้อาจเติมสีขาว ดินสอ ผงถําน ฯลฯ ตามความเหมาะสม 
ส าหรับการสร๎างพ้ืนผิวแบบตํางๆ อาจใช๎ dry brush โดยรอให๎สีเดิมแห๎งกํอน แล๎วจึงลงสีใหมํ มีหลายเทคนิคท่ี
น ามาประยุกต์ใช๎ได๎ เชํน ท าให๎ปลายพูํกันบานออกจากกันแล๎วจุํมสีวาด ใช๎ฟองน้ า หรือ ส าลีพันปลายไม๎ หรือโรย
เกลือ เป็นต๎น  

หากต๎องมีเส๎นขอบ ควรท าเป็นล าดับสุดท๎าย โดยใช๎สีเข๎มกวําวัตถุเป็นเส๎นขอบ  

    ส าหรับเงาของวัตถุ ลงสีโดยเริ่มจากสีเข๎มไปหาสีอํอน (ตรงข๎ามกับการลงสีบนวัตถุ) ถ๎าเป็นภาพสี สีของ
เงาควรเป็นสีของวัตถุผสมสีเทา เงาวัตถุไมํควรมีขอบ แตํควรเป็นสีที่คํอยๆจางไป       
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        การระบายสีแบบเปียกบนเปียก หมายถึง การระบายน้ าลงบนกระดาษกํอนแล๎วจึงระบายสีตามที่ต๎องการ
ลงไป การระบายแบบเปียกบนเปียกนี้ จะชํวยให๎ระบายสีติดบนกระดาษทุกสํวน เพราะกระดาษบางชนิดระบาย
สีติดยาก เนื่องจากมีความมันหรือความหยาบขรุขระ มีประโยชน์มากเมื่อจะระบายท๎องฟูา หรือผิววัตถุท่ีมีมัน 
เพราะจะให๎ความรู๎สึกกลมกลืนของสีเดํนชัด 

วิธีระบายทั่วไป ซึ่งมีเทคนิคที่ส าคัญอยํู 3 ประการ คือ  

1.ระบายเรียบสีเดียว  

2.ระบายสีอํอนแกํเรียบสีเดียว  

3.ระบายเรียบหลายสี  

          การระบายระนาบรองรับที่เตรียมไว๎ มีเทคนิคที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

 วิธีการระบายเรียบสีเดียว 

เตรียมกระดาษท่ีขึงบนกระดานรองเขียน สี น้ า พูํกัน และผ๎าเช็ดไว๎ให๎พร๎อม 

วางกระดานรองเขียนให๎ท ามุมกับพื้นที่ 15องศาแล๎วใช๎พูํกันจุํมสีที่ต๎องการระบายผสมกับน้ า กะให๎พอกับบริเวณ
วํางที่ต๎องการระบายประมาณ 3” x 6” พยายามผสมสีให๎เข๎ากับน้ า แล๎วจึงระบายยนพ้ืนที่ 3” x 6” นั้น  

ขณะระบายให๎ระบายช๎าๆ โดยเริ่มจากทางด๎านซ๎ายมือมาทางขวามือ คล๎ายกับการเขียนหนังสือ 
ระบายตามแนวนอน และให๎มีน้ ากองอยูํบนกระดาษมากๆ เพ่ือที่จะได๎ระบายตํอไปสะดวก ระบายตํอกัน จนทั่ว
บริเวณรองรับขนาด 3”x 6” 

ขณะระบายอยําเอาพํูกันที่จุํมสีแล๎วไปจุํมน้ าเป็นอันขาด เพราะจะท าให๎น้ าหนักที่ผสมไว๎แล๎วอํอนลง จง
ใช๎เฉพาะพํูกันจุํมสีที่ผสมสีไว๎แล๎วเทํานั้นระบายติดตํอกัน 

การประเมินผลการทดลองการระบายเรียบสีเดียว 

1.ภาพที่ระบายมีสีเรียบ น้ าหนักเทํากันทั้งบริเวณ 3” x 6” หรือไมํ 

2.ขณะที่ระบายสีน้ าบนกระดาษเฉลี่ยเทําๆกันหรือไมํ และสีน้ าไหลลงมาเป็นแนวดิ่งหรือไมํ              

3.สีน้ าที่ระบายนอกจากจะแสดงความเรียบแล๎ว แสดงลักษณะโปรํงใส อันเป็นคุณสมบัติของสีน้ าหรือไมํ 

4.การระบายสีเดียว สามารถน าไปใช๎ถํายทอดธรรมชาติ หรือวัตถุตํางๆอะไรได๎บ๎าง 

วิธีการระบายอํอนแกํเรียบสีเดียว 
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เตรียมกระดาษท่ีขึงบนกระดานรองเขียน สี น้ า พูํกัน และผ๎าเช็ดไว๎ให๎พร๎อมวางกระดานรองเขียนท ามุม 
15 องศา     กับพ้ืน แล๎วระบายแบบเรียบสีเดียว โดยให๎มีน้ าหนักอํอนแกํ เมื่อระบายไปได๎พ้ืนที่จ านวนหนึ่งแล๎ว 
ผสมสีให๎แกํ แล๎ว    ระบายตํอ  

ระบายน้ าหนักแกํเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนได๎ความแตกตํางหลายๆน้ าหนัก ระบายสีแกํกํอน แล๎วผสมสีให๎อํอนระบาย
ตํอตามวิธีระบายเรียบ โดยให๎เห็นน้ าหนักของสีจากแกํมาหาอํอน  

การประเมินผลการระบายอํอนแกํเรียบสีเดียว 

         1.ภาพที่ระบายตามวิธีนี้ แสดงให๎เห็นความกลมกลืนของน้ าหนักอํอนแกํของสีหรือไมํ          

2.ภาพที่ระบายแสดงคุณสมบัติของสีน้ า คือความโปรํงใสหรือไมํ 

3.การระบายสีเรียบอํอนแกํนี้ สามารถน าไปใช๎ระบายะรรมชาติหรือสิ่งแวดล๎อมอะไรได๎บ๎าง               

4.ถ๎าจะลองสร๎างภาพเหลี่ยมงํายๆ แล๎วระบายสีตามวิธีการนี้ ทํานคิดวําจะมีปัญหาอะไร   เกิดข้ึนบ๎าง 

วิธีการระบายเรียบหลายสี 

1. เตรียมกระดาษท่ีขึงบนกระดานรองเขียน สี น้ า พูํกัน และผ๎าเช็ดไว๎ให๎พร๎อม 

2. เตรียมกระดาษท่ีขึงบนกระดานรองเขียน สี น้ า พูํกัน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นไว๎ให๎พร๎อม  

3. วางกระดานรองเขียนให๎ท ามุมกับพ้ืน 15 องศา แล๎วใช๎พูํกันจุํมสี ผสมสีให๎พอกับบริเวณท่ีวํางที่จะ
ระบาย แล๎วระบายบนบริเวณกระดาษท่ีต๎องการ 

4. ผสมสีอื่นระบายตํอจากสีที่ระบายแล๎วครั้งแรก พยายามระบายให๎ตํอเนื่องกัน 

5. ผสมสีอื่นๆ อีกแล๎วระบายตํอ อาจจะระบายเป็นกลุํมสีอํุนหรือกลุํมสีเย็น พยายาม ระบายให๎มีเนื้อที่
ของสีตํางๆ ล๎วพิจารณาดูความกลมกลืนและการไหลของแตํและสีด๎วย 

การประเมนิผลการระบายเรียบหลายสี  

1. สีที่ละบายแตํละสีนั้นเมื่อซึมเข๎าหากันแล๎วเกิดเป็นสีใหมํหรือไมํ 

         2. สีที่ระบายสีมีลักษณะโปรํงใส ลักษณะเรียบตามที่ต๎องการหรือไมํ และสีใดที่รู๎สึกวําหมํนลง หรือแสดง
วําไมํสดใส 

3. การระบายสีแบบนี้ สามารถน าไปใช๎ในการถํายทอดรูปแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอะไร ที่คาดวํา
เหมาะสมที่สุด 

4. ทํานจงสังเกตดูวํา สีที่ระบายสีใดที่ทํานชอบและระบายงํายที่สุด 
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วัสดุอุปกรณ์การวาดภาพสีน้ า 

การวาดภาพระบายสี 

 หมายถึง  การถํายทอดความคิดจินตนาการ  หรือประสบการณ์ที่พบเห็น ด๎วยวิธีการขูด ขีด เขียน  
ระบายให๎เป็นเส๎น ลวดลาย หรืรูปภาพตํางๆ เชํน การวาดภาพคน  ภาพสัตว์  สิ่งของ ธรรมชาติ สถานที่ตํางๆที่
พบเห็น 

วัสดุอุปกรณ์การวาดภาพสีน้ า 

 การวาดภาพระบายสีมีอุปกรณ์ท่ีต๎องใช๎หลายชนิด เชํน 

1.สีน้ า 

 สีน้ ามีลักษณะข๎น ใช๎น้ าเป็นสํวนผสมในการระบายสีน้ า   ลักษณะส าคัญของสีน้ า สีน้ าเป็นสีที่ให๎ความ
โปรํงแสง   นิยมระบายสีอํอนไปหาสีแกํ เมื่อใช๎เสร็จต๎องปิดฝาหลอด เพื่อปูองกันไมํให๎สีแห๎ง 

2. ดินสอ  

สีน้ าใช๎ส าหรับรํางภาพ วาดเส๎น  และแรเงา มีลักษณะเป็นแทํง  กํอนใช๎ต๎องเหลาให๎แหลมด๎วยเครื่อง
เหลา  เมื่อใช๎เสร็จแล๎วเก็บใสํกลํองให๎เรียบร๎อย 

3. ยางลบ  

ยางลบ ใช๎ส าหรับลบรอยดินสอที่ไมํต๎องการหรือรอยสกปรกตํางๆ  หลังจากใช๎งานแล๎วยางลบมีรอย
เปื้อน ต๎องท าความสะอาด  โดยถูกับกระดาษขาว  หรือใช๎มือถือจนสะอาด 

4. กระดาษวาดเขียน  

 กระดาษวาดเขียน ใช๎ส าหรับวาดภาพหรือระบายสี มีหลายแบบทั้งผิวละเอียด หยาบ  บาง  และหนา  
กระดาษผิวหยาบเหมาะส าหรับการระบายสีน้ า 

5. พูํกัน 

 พํูกัน ใช๎ส าหรับระบายสีมีหลายขนาด เมื่อใช๎เสร็จแล๎วล๎างให๎สะอาด  ทิ้งให๎แห๎งกํอนเก็บ ถ๎า
เก็บในกระบอกต๎องหันด๎านที่เป็นขนขึ้น เพื่อปูองกันไมํให๎ขนพูํกันหักงอ 

6. จานสี 

   จานสี ใช๎ส าหรับผสมสี  จานสีควรมีสีขาวขุํนหรือสีอํอน พ่ือจะได๎เห็นสีชัดเจนในขณะผสมสี เมื่อใช๎เสร็จ
แล๎วล๎างให๎สะอาด เช็ดให๎แห๎ง 

7. ภาชนะใสํน้ าระบายสี (กระป๋องน้ า)   
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กระป๋องน้ า ใช๎ส าหรับใสํน้ าผสมสีและล๎างพํูกันเมื่อใช๎เสร็จแล๎วล๎างให๎สะอาด เช็ดให๎แห๎ง       

                                                        

รายละเอียดเพิ่มเติม 

อุปกรณ์ที่ใช๎ในการวาดภาพระบายสีน้ า 

 ประกอบไปด๎วย 

สีน้ า 

          การให๎แสง-เงาด๎วยเทคนิคสีน้ า เหมาะกับการวาดภาพวัตถุท่ีเป็นเงา เปียก โปรํงแสง หรือโปรํงใส 
ตัวอยํางวัตถุประเภทนี้ เชํน ใบบอน ใบบัว งู สีน้ าแสดงแสง-เงาของวัตถุท่ีพ้ืนผิวเป็นลอน เป็นคลื่น เชํน กะโหลก 
กระดูก และเปลือกหอยได๎ดี นอกจากนี้เทคนิคสีน้ าแบบ dry brush ใช๎กับวัตถุที่มีรายละเอียดมาก เชํน ผีเสื้อ 
และแมลงเล็กๆ ได๎อีกด๎วย 

          สิ่งส าคัญท่ีสร๎างความแตกตํางให๎ภาพสีน้ า ได๎แกํ กระดาษ  

การเลือกใช๎กระดาษมีดังนี้  

พื้นผิว ขรุขระมากน๎อยตามขนาดและรายละเอียดของภาพ หากภาพมีขนาดเล็ก และรายละเอียดมาก
ควรใช๎กระดาษท่ีมีผิวคํอนข๎างเรียบ  

ความหนา ของกระดาษพอสมควร สามารถรับน้ าและรอยลบได๎ ทนความชื้น ไมํบิดงอ จนเสียรูป ทน
แสงและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ไมํเหลืองเมื่อทิ้งไว๎นาน อยํางไรก็ดี ภาพที่จะต๎องทิ้งไว๎นาน ควรติดลงบนกระดาษ
แข็งประเภท photo board และควรติดด๎วยกาวน้ าคุณภาพดี อยําติดแนํนเกินไป เพราะหากต๎องน าไปตีพิมพ์ 
โรงพิมพ์จะต๎องแกะภาพออกและภาพอาจเสียหายได๎ 

สี อาจใช๎หมึก (ink) เชํน indian ink หรือใช๎สีน้ า (watercolor paint) สีน้ ามี 2 ลักษณะ คือ สี้น าบรรจุ
หลอด (tube paint) และสีน้ าแบบถาด (cake color) ข๎อดีของสีน้ าแบบหลอดคือ เก็บได๎งํายและสะดวกกวํา 
(หากทิ้งไว๎นาน เปิดฝาไมํออกอาจจุํมในน้ าอํุนสักครูํจะเปิดได๎งํายขึ้น) แตํข๎อเสีย คือ มองไมํเห็นสีที่จะเลือกใช๎ 
ต๎องบีบออกจากหลอด ในขณะที่สีถาดนั้นเลือกสีได๎งํายกวํา แตํเปื้อนได๎งํายเชํนกัน  ต๎องล๎างพูํกันให๎สะอาดทุก
ครั้งที่จุํมสีใหมํ และถ๎าเก็บไว๎นานต๎องระวังฝุุนลงไปในสี หากมีฝุุนอยูํในสี เมื่อวาดลงบนกระดาษจะเป็นรอยที่ไมํ
พึงปรารถนา เอาออกได๎ยาก สีหลอดที่ใช๎ได๎ดี คือ ยี่ห๎อ Winsor & Newton และ Grumbacher สํวนสีถาดท่ี
เป็นที่นิยมคือ Pelikan และ Winsor&Newton ส าหรับสีขาวมักใช๎ Titanium White หรือ Chinese white 
เพ่ือวาดไฮไลท์ ใช๎ลบที่ผิด หรือวาดสีขาวลงบนพ้ืนหลังสีด า การเลือกซื้อสี ควรเลือกสีคุณภาพดีที่สุดเทําที่
งบประมาณอ านวย การเลือกสีพิจารณาที่ความโปรํงแสงและเนื้อสี  สีที่ข๎นมากๆ อาจมีสํวนผสมที่ไมํใชํเนื้อสีจึง
ไมํเป็นที่ต๎องการ  
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พูํกัน  
          พํูกันกลมท่ีดีจะสามารถลูบให๎ปลายแหลมได๎เมื่อเปียก ควรอมน้ ามากๆ เพื่อจะได๎จุํมสีได๎มาก ไมํต๎องจุํมสี
บํอยๆ เมื่อต๎องการลากเส๎นยาวๆ ขนพูํกันอาจท าด๎วยขนหางม๎า หรือขนอูฐ ควรเลือกขนาดพํูกันให๎เหมาะสมกับ
ขนาดภาพ ส าหรับพํูกันปลายตัดที่ใช๎มาก ได๎แกํ ความกว๎าง 6, 15 และ 25 มิลลิเมตร พูกันยี่ห๎อท่ีนิยมใช๎ได๎แกํ 
Winsor&Newton serie 7 

          การใช๎พูํกันอยํางถูกวิธีจะชํวยให๎พูํกันมีอายุใช๎งานยาวนานขึ้น ห๎ามวางพูํกันทิ้งไว๎ในขวดล๎างเด็ดขาด ทุก
ครั้งที่วางให๎วางนอนหรือตั้งปลายขึ้น และหากเก็บไว๎นานๆ ให๎จุํมน้ าสบูํ จัดปลายให๎แหลมทิ้งไว๎ให๎แข็ง หากจะ
เก็บในกลํองควรมัดรวมกัน โดยให๎ปลายพูกันหันเข๎าข๎างใน โดยมีด๎ามยื่นออกสลับทางกัน ปลายขนพํูกันจะได๎ไมํ
กระทบกลํอง ซึ่งจะท าให๎เสียรูป  

จานสี   

จานสีอาจใช๎ถาดหลุมพลาสติก หรือใช๎จานกระเบื้องเคลือบสีขาวก็ได๎ ในการผสมสีลงในจานสี ต๎องผสม
ให๎พอใช๎ในแตํละครั้ง เพราะหากผสมขาดอาจผสมใหมํได๎ไมํเหมือนเดิม และหากต๎องเก็บข๎ามวันก็ไมํจ าเป็นต๎อง
ล๎างสีออกทุกครั้ง โดยทิ้งให๎สีแห๎งแล๎วเติมน้ าเมื่อจะใช๎คราวตํอไป แตํหากมีฝุุนลงไป ต๎องล๎างทิ้งทุกครั้ง เพราะฝุุน
จะท าให๎เกิดรอยบนภาพอยํางที่ได๎กลําวแล๎ว  

ดินสอ   

ดินสอที่ใช๎ในการรํางภาพส าหรับวาดสีน้ า ควรเป็นดินสอแหลม และแข็ง เชํน 2H, H หรือ HB   

ยางลบ   

ยางลบที่ควรมีคือ ยางลบส าหรับลบรอยดินสอรํางภาพ อาจมียางลบเพื่อลบรอยสีน้ า ได๎แกํ Pelikan 
plastic imbibed eraser รุํน PT20 ด๎วย  

กระดาษทิชช ูหรือ ผ๎าขี้ริ้ว  ส าหรับซับสีที่เกิน และท าความสะอาดโต๏ะ  

ขวดใสํน้ าล๎างพํูกัน 

       เทคนิคการวาดภาพสี้น ามี 2 เทคนิค ได๎แกํ แบบกระดาษเปียก คือลงสีผสมน้ าบนกระดาษเปียก (wet-on-
wet technique) และแบบกระดาษแห๎ง คือลงสีผสมน้ าบนกระดาษแห๎ง (wet-on-dry หรือ dry brush) 

4.แนวคิดทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา  

ความหมายของการประกันคุณภาพ 
กาญจนา สุคนธมณี (2549)ได๎กลําวถึงการประกันคุณภาพไว๎วํา สาระของกระบวนการประกันคุณภาพ 

คือ การจัดการวําด๎วยการน าเอาความรู๎และความเข๎าใจในการท างานตามองค์ประกอบ ดัชนีชี้วัด และเกณฑ์การ
ตัดสิน เก็บรวบรวมและเรียบเรียงให๎เป็นรายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report)    หรือ  รายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) หมายถึง การประกันคุณภาพ คือ บรรดา การกระท าทั้งหลายที่มี
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การ วางแผน ไว๎ลํวงหน๎าและเป็นไป อยํางมีระบบ ซึ่งจ าเป็นที่ต๎องมี เพ่ือให๎ความมั่นใจได๎วํา ผลิตภัณฑ์ หรือ 
บริการ จะสามารถตอบ สนอง ความต๎องการด๎านคุณภาพ ได๎ตามที่ได๎ตกลงกัน (ภาควิชาอุตสาหการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2548) 

โดยสรุปการประกันคุณภาพ หมายถึง การจัดการด๎วยการน าเอาความรู๎และความเข๎าใจในการท างาน 
มาใช๎ในการวางแผน ไว๎ลํวงหน๎าเพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางมีระบบ ซึ่งเป็นผลท าให๎เกิดความม่ันใจวํา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะสามารถตอบสนองความต๎องการได๎ 
 
          องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ 

พัฒนาการของการประกันคุณภาพอาจกลําวอ๎างได๎วํามาจากวงจรเดมมิ่ง  (Demming Cycle) ซึ่ง
ประกอบด๎วย P-D-C-A หรือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผน 
(Check) และแก๎ไขปรับปรุงหลังจากตรวจสอบผลแล๎ว (Act) ซึ่งถือเป็นการน าเอาข๎อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติ
ย๎อนกลับ (Feedback) มาใช๎ในการปรับปรุงให๎ดีขึ้นดังนั้นองค์ประกอบของการประกันคุณภาพจึงประกอบด๎วย  
5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 
1. นโยบายคุณภาพ เป็นข๎อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุถึงความมุํงมั่น และ แนวทางด าเนินการ

ทางด๎านคุณภาพท้ังหมดขององค์การที่ได๎แถลงไว๎อยํางเป็นทางการโดยผู๎บริหาร ระดับสูง ประการส าคัญผู๎บริหาร
ระดับสูงจะต๎องเข๎ามามีบทบาทเป็นอันดับแรก ซึ่งบางครั้งใน การบริหารงานคุณภาพ ผู๎บริหารระดับสูงอาจไมํ
ต๎องด าเนินการเอง แตํมอบหมายให๎มีผู๎ดูแลที่มี อ านาจเพียงพอตํอการสั่งการข๎ามหนํวยงานภายในได๎ทุกระดับ 
หากไมํมีอ านาจเพียงพอแล๎วจะท า ให๎นโยบายคุณภาพไมํสามารถน าไปสูํการปฏิบัติได๎ และมาตรการส าคัญคือต๎อ
ให๎มวลสมาชิก (Stakeholders) ในองค์การมีสํวนรํวมรับผิดชอบในคุณภาพที่เกิดขึ้นขององค์การด๎วย 

 
2. การบริหารงานคุณภาพ 
ตามนิยามของ ISO 8402 : 1994 การบริหารคุณภาพ คือ กระบวนการจัดการทั้งปวง ภายในระบบ

คุณภาพที่ก าหนดนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ด๎านคุณภาพ และความรับผิดชอบ แล๎วน าไปปฏิบัติโดยวิธีการ
ตํางๆ เชํน การวางแผนด๎านคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ,การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ(สถาบัน
พัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม,2548) การบริหารงานคุณภาพ เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรทางการ
บริหาร ซึ่งประกอบด๎วยทรัพยากรที่ส าคัญ เชํน เงิน คน วัสดุ ระบบวิธีการ เพ่ือให๎บรรลุนโยบายคุณภาพอยําง
ถูกต๎องครอบคลุม อยํางน๎อยต๎องเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพจึงต๎องประกอบด๎วย(สถาบันพัฒนา
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม, 2548) 

การวางแผนคุณภาพ เป็นกระบวนการในการรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค๎า 
(Customers Satisfaction) มาก าหนดเป็นเปูาหมาย และก าหนดวิธีการที่มีมาตรฐานเพ่ือบรรลุเปูาหมายนั้น 
โดยต๎องมีทั้งการควบคุมและการประเมินผลอยํางครอบคลุมถูกต๎องทุกข้ันตอนของการผลิตหรือปฏิบัติ 

การออกแบบคุณภาพ กิจกรรมที่จะสนองความพึงพอใจของลูกค๎าได๎ดีคือการมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
สามารถสนองความพึงพอใจของลูกค๎าให๎ได๎ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให๎มีคุณภาพ เพ่ือสนองความพึง
พอใจของลูกค๎าจึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไมํได๎ และต๎องท าอยํางตํอเนื่องเพ่ือตามให๎ทันความต๎องการของลูกค๎า 

การผลิตหรือให๎บริการคุณภาพ ความคาดหวังของลูกค๎าในผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นตัวก าหนดรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ แตํความม่ันใจในกระบวนการผลิตหรือวิธีการให๎บริการวําเป็นไปตามแบบแล๎วจะสร๎าง
ความพึงพอใจให๎ลูกค๎าตลอดไป โดยไมํรู๎จักพัฒนากระบวนการผลิตหรือวิธีการ ถือเป็นอันตรายอยํางยิ่งของ
ระบบคุณภาพ เพราะความต๎องการของลูกค๎านั้นพลวัตรเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา จึงท าให๎ความพึงพอใจตํอ
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ผลิตภัณฑ์หรือบริการเปลี่ยนแปลงตามไปด๎วย การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตสิ่งใหมํ ๆ วิธกีารใหมํ ๆ ให๎ลูกค๎าพึง
พอใจจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 

หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1 การสร๎างความม่ันใจและสร๎างความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
3.2  การปอูงกันปัญหา ต๎องมีการวางแผนและเตรียมการ 
3.3  การตั้งม่ันบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 
3.4  การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได๎ 
3.5 การด าเนินงานเน๎นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกข้ันตอน 
3.6 การสร๎างความรู๎ ทักษะและความม่ันใจให๎กับบุคลากรในสถานศึกษา 
3.7 การประสานสัมพันธ์ในองคก์ร บุคลากรในพ้ืนที่ 
3.9  การเนน๎ภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร 
 

วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
วัตถปุระสงค์ทั่วไป 
4.1  เพ่ือให๎ทราบระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการด าเนินภารกิจด๎านตํางๆ 
4.2 กระตุ๎นเตือนให๎สถาบันการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยําง

ตํอเนื่อง 
     4.3 เพ่ือให๎ทราบความก๎าวหน๎าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา เพ่ือรายงาน

สภาพและพัฒนาการในด๎านคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาตํอสาธารณชนและหนํวยงานที่
เกี่ยวขอ๎ง 

ความสอดคล๎องของวงจรเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนกับวงจรพัฒนาคุณภาพงาน และการน าหลักการ 
Deming มาใช๎กับ TQM 

ขั้นตอนของ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยนาเอาขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research) ไปเปรียบเทียบกับวงจรพัฒนาคุณภาพงานพบวํามีความสอดคล๎องกันดังนี้  

PDCA เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เป็นวงจรพัฒนาพื้นฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพท้ังระบบ 
(Total Quality Management : TQM) ผู๎ที่คิดค๎นกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) จึงเรียกวํา
วงจร (Deming) วงจร PDCA ประกอบด๎วย ขั้นตอนดังตํอไปนี้  

1. วางแผน (Plan-P) คือ การทางานใด ๆ ต๎องมีขั้นการวางแผน เพราะทาให๎มีความม่ันใจวําทางานได๎
สาเร็จ เชํน วางแผนการสอน วางแผนการวิจัย หัวข๎อที่ใช๎ในการวางแผนคือ วางแผนในหัวข๎อตํอไปนี้ 1) ทาทาไม 
2) ท าอะไร 3) ใครท า ท ากับกลุํมเปูาหมายใด 4) ท าเวลาใด 5) ท าท่ีไหน 6) ท าอยํางไร 7) ใช๎งบประมาณเทําไร  

2. การปฏิบัติ (Do-D) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว๎ การวิจัย ในชั้นเรียนตามแผนการ
วิจัย คือ การลงมือเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัยในแผน  

3. ตรวจสอบ (Check-C) เป็นขั้นตอนของการประเมินการท างานวําเป็นไปตามท่ีวางไว๎หรือไมํ มีเรื่อง
อะไร ปฏิบัติได๎ตามแผน มีเรื่องอะไรที่ไมํสามารถปฏิบัติได๎ตามหรือปฏิบัติแล๎วไมํได๎ผล การตรวจสอบนี้จะได๎สิ่งที่
ส าเร็จตามแผน และสิ่งที่เป็นข๎อบกพรํองที่ต๎องแก๎ไข  

4. การปรับปรุงแก๎ไข (Action-A) เป็นขั้นของการนาข๎อบกพรํองมาวางแผนการปฏิบัติการแก๎ไข
ข๎อบกพรํองแล๎วลงมือแก๎ไข ซึ่งในข้ันนี้อาจพบวําประสบความส าเร็จหรืออาจพบวํา มีข๎อบกพรํองอีก ผู๎วิจัยหรือผู๎
ท างานก็ต๎องตรวจสอบเนื้อหาเพ่ือแก๎ไข แล๎วไปแก๎ไขอีกตํอไป เป็นการพัฒนาอยํางยั่งยืน  



35 

 

 
 
 

ดังนั้นกระบวนการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน หรือการพัฒนาการเรียนการสอนที่เริ่มทีละขั้น P-D-C-A 
และเคลื่อนหมุนไปเรื่อย ๆ 

แผนภาพแสดงตามกระบวนการพัฒนาระบบ P-D-C-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพกรอบแนวคิดการน าระบบโดยใช๎แนวคิดทฤษฎี การบริหารคุณภาพการปฎิบัติการตามระบบ TQM โดย
การใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) 
 
 
7. ตามแนวคิดทฤษการจัดการศึกษาชิงคุณภาพการศึกษา  SIPPO MODEL ของ ชํวงโชติ  พันธุเวช 
 

ใช๎แนวคิดทฤษฎีแมํแบบการจัดการคุณภาพการศึกษา  SIPPO MODEL ของ ชํวงโชติ  พันธุเวชการ
กระตุ๎นการเรียนรู๎เพ่ือดึงดูดความสนใจผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากการมีปฏิสัมพันธ์การโต๎ตอบพร๎อมการได๎รับผล
ย๎อนกลับ 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแนวคิดทฤษฎีแมํแบบการจัดการคุณภาพการศึกษา  SIPPO MODEL ของ ชํวงโชติ  พันธุเวช 

 การจัดการคุณภาพตามแมํแบบการศึกษา  SIPPO MODEL  ได๎น าแนวคิดการบริหารกระบวนการ เรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนประกอบด๎วยกิจกรรมหลักๆ ได๎แกํ การจัดแผนการสอน การท าแผนการสอน 

D P 

C A 

การปรับปรุงงาน

งาน 

D P 

C A 

INPUT 

ปัจจัย 

FEEDBACK 

ผลป้อนกลบั 

PROCESS 

กระบวนการ 

OUTPUT 

ผลผลติ 
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การบันทึกการสอน การจัดหาและการท าสื่อการเรียนรู๎ การจัดท าเอกสารต ารา การด าเนินการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 

5. แนวคิดการพัฒนาและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในระบบคุณภาพ เพราะเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมกระบวนการเรียนการสอน การใช๎สื่อ อุปกรณ์ การ
ประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  และการประเมินการสอนของผู๎สอน เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาศักยภาพผู๎เรียน 

 ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและพัฒนายกระดับมาตรฐานให๎สูงขึ้นหรือเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ดังนี้  

1. มีกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 
2. อาจารย์มีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสม 
3. มีการประเมินผลการเรียนเพ่ือน าไปใช๎อยํางตํอเนื่อง 
4. ผู๎เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่เหมาะสม 
5. มีสื่อ อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอนได๎มาตรฐาน 

จากกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบจึงต๎องเริ่มจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบปัจจัยเพ่ือส ารวจสภาพองค์กร วิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพหนํวยงาน   ออกแบบผังกระบวนการ
บริหารการเรียนการสอน  ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสร๎างตารางกระบวนการ
บริหารการเรียนการสอน  วางแผนการพัฒนาคุณภาพ  ขอบขํายการพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ น ามาสร๎างนวัตกรรมคํูมือคุณภาพ วิชาศิลปะ (การวาดภาพระบายสีน้ า) ชั้น
ประถมศึกษาปีที4่- 6  โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle)   

ความหมายของการสอน 

หมายถึง   การจัดให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ การฝึกให๎ผู๎เรียนคิดแก๎ปัญหาตําง ๆ  กระบวนการที่ชํวยให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ เกิดความคิดที่จะน าความรู๎ไปใช๎เกิดทักษะหรือความชานาญที่จะแก๎ปัญหาได๎อยําง
เหมาะสม 

 

ระบบการจัดการเรียนการสอน   
ระบบการจัดการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่เป็นตัวปูอน กระบวนการ และ ผลผลิต  
1. ตัวปูอน ได๎แกํ ครู หรือ ผู๎สอน ผู๎เรียน หลักสูตร สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ วัสดุอุปกรณ์  
2. กระบวนการ ได๎แกํ การดาเนินการสอน การตรวจสอบความรู๎พ้ืนฐาน การสร๎างความพร๎อมในการ

เรียน การใช๎เทคนิคการสอนตําง ๆ 
 3. ผลผลิต ได๎แกํ ผลการเรียนรู๎ด๎านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

 

ลักษณะการสอนที่ดี การสอนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้  
1. มีการสํงเสริมนักเรียนให๎เรียนด๎วยการกระทา การได๎ลงมือทาจริง ให๎ประสบการณ์ที่มีความหมาย  
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2. มีการสํงเสริมนักเรียนให๎เรียนด๎วยการทางานเป็นกลุํม นักเรียนได๎แสดงความคิดเห็นยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน การทางานรํวมกับผู๎อ่ืน  

3. มีการตอบสนองความต๎องการของนักเรียน เรียนด๎วยความสุข ความสนใจ กระตือรือร๎นในการทา
กิจกรรมตําง ๆ  

4. มีการสอนให๎สัมพันธ์ระหวํางวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรเป็นอยํางดี 
5. มีการใช๎สื่อการสอน จาพวกโสตทัศนวัสดุ เพ่ือเร๎าความสนใจชํว ผู๎เรียนเข๎าใจบทเรียนได๎งํายขึ้น  
6. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือเร๎าความสนใจ ผู๎เรียนสนุกสนาน ได๎ลงมือปฏิบัติจริง และดูผลการ

ปฏิบัติของตนเอง  
7. มีการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎ความคิดอยูํเสมอ ด๎วยการซักถาม หรือให๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัญหางําย ๆ เด็กคิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งตําง ๆ  
8. มีการสํงเสริมความคิดริเริ่ม และความคิดสร๎างสรรค์ สํงเสริมการคิดท าสิ่งใหมํ ๆ ที่ดีมีประโยชน์ไมํ 

เลียนแบบใคร สํงเสริมกิจกรรมสุนทรียภาพ วาดภาพ  
 
 
 

จากการศึกษาแนวคิดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ(ทัศนศิลป์) การประกันคุณภาพการศึกษา    ทฤษฎีศิลปะ/เทคนิคและ
ขั้นตอนการวาดภาพสีน้ า  วัสดุอุปกรณ์การวาดภาพสีน้ า  แนวคิดทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา  แนวคิด
ทฤษฎี       การบริหารคุณภาพการปฎิบัติการตามระบบ TQM โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง        ( PDCA or 
Deming Cycle)   แนวคิดทฤษฎีแมํแบบการจัดการคุณภาพการศึกษา  SIPPO MODEL     ของ             ชํวง
โชติ  พันธุเวช  ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )     แนวคิดการพัฒนาและ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง   สามารถสรุปกรอบการพัฒนาได๎ดังนี้ 
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กรอบความคิดการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะในวัง (การวาดภาพระบายสีน้ า) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี4- 6   
ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพระบบ TQM โดยการใช๎ วงจรเดมม่ิง ( PDCA or Deming Cycle) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

INPUT /ปัจจัย 

-ครู ,ผู้ เรียน  

-หลกัสตูรกลุม่สาระการ

เรียนรู้ศลิปะ ชัน้ป. 4-6 

-ส่ือ วสัดอุปุกรณ์ 

 

FEEDBACK/ผลป้อนกลบั 

( Outcome)   ความพงึพอใจ 

             ผ่าน/ไม่ผ่าน 

     การปรับปรุง/พฒันา 

           อย่างต่อเน่ือง 

   PROCESS/กระบวนการ 

-กระบวนการจดัการเรียน

การสอนศิลปะในวงัตาม

แนวทางพฒันาคุณภาพ

ระบบ TQM โดยการใช ้

วงจรเดมม่ิง ( PDCA or 

Deming Cycle) 

 

OUTPUT/ผลผลติ 

-คู่มือการฝึกทกัษะปฏิบติัการ

สอนศิลปะในวงักิจกรรมการ

วาดภาพระบายสีน ้า 
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บทที่  3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 

             ในการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาศักยภาพด๎านจิตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎี ไตร-
องศะสูํบ๎านวัดวัง ครั้งที่ 2    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งผู๎วิจัยมีวิธีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 

3.1  กลุํมเปูาหมาย 
3.2  ตัวแปรที่ท าการวิจัย 
3.3เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
3.6 สถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล 

 
 3.1  กลุํมเป้าหมาย 
  การวิจัยครั้งนี้มุํงเน๎นการพัฒนากระบวนการสร๎างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไตร-องศะสูํบ๎านวัดวัง ครั้งที่ 2 

  .ขอบเขตด๎านประชากร/กลุํมเปูาหมาย            

  ประชากรที่ก าหนดเป็นกลุํมเปูาหมายการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน  

      ประชากร/กลุํมตัวอยําง 
      ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

       กลุํมตัวอยําง ที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โดยใช๎วิธีการเลือกกลุํม
ตัวอยํางแบบสุํมอยําง  จ านวน  30 คน 

 

3.2 ตัวแปรที่ท าการวิจัย 
      1.   ตัวแปรต๎น    คือ     กระบวนการการออกแบบคูมํือวิชาศิลปะ เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า 
  2.  ตัวแปรตาม  คือ      ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาหลังการสอนการการวาดภาพระยายสีน้ า 

 

 

 

แปรต้น 
กระบวนการการออกแบบ 

คูํมือวิชาศิลปะ 
เริ่องการวาดภาพระบายสีน้ า 

 

แปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาหลังการสอน 

การวาดภาพระยายสีน้ า 
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3.3  เครื่องมือในการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  ได๎แกํ 

3.4.1  แบบฝึกทักษะการเรียนรู๎เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นจากแบบฝึก
ทักษะกระบวนการคิดสร๎างสรรค์โดยใช๎กระบวนการสอนและให๎กลุํมทดลองปฏิบัติกิจกรรม  โดยแบบฝึกทักษะ
การเรียนรู๎ทางศิลปะ  เรื่อง  องค์ประกอบศิลป์  มีจ านวนทั้งสิ้น 3 แบบฝึก  ประกอบด๎วย 

แบบฝึกที่  1  การรับรู๎ด๎านจิตรกรรม เรื่อง การระบายสีน้ า  ครั้งที่ 1 กํอนเรียน 
แบบฝึกที่  2  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า  

  แบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า ครั้งที่ 2 หลังเรียน  
มีข้ันตอนการสร๎างและพัฒนาการรับรู๎ศิลปะไทย ไตรองศะ ดังนี้ 

  1)  ศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง   เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
ความคิดสร๎างสรรค์ทางศิลปะ  พัฒนาการทางด๎าน การรับรู๎ด๎านจิตรกรรม กรุงรัตนโกสินทร์  การปฏิบัติ
จิตรกรรม การออกแบบ   

 2)  วิเคราะห์ข๎อมูลจากเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความคิดสร๎างสรรค์ทางศิลปะ                
หลักสูตรศิลปะ    การศึกษาและพัฒนาพัฒนาการทางด๎าน การรับรู๎ด๎านจิตรกรรมกรุงรัตนโกสินทร์  การปฏิบัติ
จติรกรรมการออกแบบ  

 3)  จัดท าแบบฝึกทักษะการเรียนรู๎ทางศิลปะ  โดยแบบฝึกทักษะการเรียนรู๎ทางศิลปะ  เรื่อง  
การวาดภาพระบายสีน้ า  มีจ านวนทั้งสิ้น 3 แบบฝึก  ประกอบด๎วย 

แบบฝึกที่  1  การรับรู๎ด๎านจิตรกรรมและวัฒธรรม  ครั้งที่ 1 กํอนเรียน 
แบบฝึกที่  2  การปฏิบัติกิจกรรมการวาดภาพระบายสีน้ า  
 แบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการวาดภาพระบายสีน้ า ครั้งที่ 2 หลังเรียน   โดยก าหนดเค๎า

โครงของเนื้อหาในแตํละแบบฝึก  
 

3.4 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
      สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข๎อมูล 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

  
3.5 วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข๎อมูล 
 
         วิธีด าเนนิการวิจัย        
          วิจัยจึงได๎ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการ วิจัยดังนี้  
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 วิธีด าเนินการวิจัย     

 
  กระบวนการด าเนินการวิจัย        
 

1. การศึกษาสภาพขององค์กร 

2. วิเคราะห์ระบบคุณภาพ 

2.1 วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเพื่อส ารวจสภาพองค์กร (ด๎านผลผลิต) 

     2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเพื่อส ารวจสภาพองค์กร (ด๎านกระบวนการ) 

                    2.3 วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเพื่อส ารวจสภาพองค์กร (ด๎านปัจจัย) 
 
                    2.4 การวิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพหนํวยงาน (ด๎านผลผลิต) 

                    2.5 การวิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพหนํวยงาน (กระบวนการ) 

                    2.6 การวิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพหนํวยงาน (ปัจจัย) 

           3.ขอบขํายการพัฒนา 

           4.วิธีการตรวจสอบคุณภาพ 

             การวางแผนการจัดระบบพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาศิลปะในวัง (การวาดภาพระบายสีน้ า) 

             เปูาหมายของการพัฒนา 
 
กลุํมประชากร/กลุํมตัวอยําง  

 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   

 
 ระยะเวลาท าการวิจัยและแผนงานด าเนินงานตลอดโครงการ 
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3.6 การวิเคราะห์ข๎อมูล 

วิเคราะห์ข๎อมูลจากการท าแบบฝึกทักษะการเรียนรู๎ทางศิลปะ  เรื่อง  การวาดภาพระบายสีน้ า สร๎าง
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ และจากการท าแบบทดสอบ โดยใช๎คําเฉลี่ย ( Error! Objects cannot 
be created from editing field codes.) และคําร๎อยละ (%)  ประเมินผลการเรียนรู๎  

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข๎อมูล 

           ได๎จากการรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์ โดยใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS 
เพ่ือวิเคราะห์หาคําสถิติตําง ๆ ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ จาก ตอนที่ 1  ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการ แจกแจงความถี่  หาคําร๎อยละ  และ     ตอนที่ 2  ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ระดับผลการเรียนรู๎ในการเรียนชุดแบบฝึกปฏิบัติตามแนวคิดทฤษฎีไตร -องศะ  วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหา
คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคําเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ดังนี้  

คําเฉลี่ย     แปลความหมาย 

4.50 – 5.00  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูํในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูํในระดับมาก 

2.50 – 3.49  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูํในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูํในระดับน๎อย 

1.00 – 1.49  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูํในระดับน๎อยที่สุด 

3.7  สถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
1)  คําเฉลี่ย  ( Error! Objects cannot be created from editing field codes.)   (บุญชม  ศรี

สะอาด.  2545  : 105) 
 
Error! Objects cannot be created from editing field codes.   Error! Objects cannot 

be created from editing field codes. 
  
 เมื่อ      Error! Objects cannot be created from editing field codes. แทน
 คําเฉลี่ย 
           Error! Objects cannot be created from editing field codes. แทน
 ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
             N แทน   จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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2)  คําร๎อยละ  (Percentage)  ค านวณจากสูตร ดังนี้(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 101)   
   

P  =  Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
 
  เมื่อ P แทน ร๎อยละ 
   f แทน ความถี่ต๎องการแปลงให๎เป็นร๎อยละ 
   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

 การก าหนดรายละเอียดของกระบวนการ  คูํมือกระบวนการจัดการคุณภาพวงจรเดมมิ่ง           ( 
PDCA or Deming Cycle) การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษา
ปีที ่4- 6 
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บทที่ 4 

  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล 

   

                การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพด๎านจิตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎี ไตร-องศะสูํบ๎านวัดวัง ครั้งที่ 2 
ผู๎วิจัยตั้งวัตถุประสงค์ไว๎ คือ   1. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด๎านจิตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎี ไตร-องศะสูํบ๎านวัดวัง 
ครั้งที่ 2 โดยออกแบบการพัฒนาการเรียนรู๎ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบTQMโดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง   
( PDCA or Deming Cycle)   2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนโดยการใช๎แบบฝึกตามแนวคิดทฤษฎีไตร -
องศะ ในการวิจัยครั้งนี้กลุํมตัวอยํางได๎แกํ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวนทั้งสิ้น 
30  คน ก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางแบบสุํมตัวอยํางอยํางงําย เครื่องมือที่ ใช๎ในการวิจัยวิจัยได๎แกํ 
แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ น าผลจากการศึกษาหาข๎อมูลจากสารสนเทศ
มาวิเคราะห์เชิงสถิติ และอภิปลายผลมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 

4.1  กระบวนการเชิงคุณภาพ 

4.2 สัญลักษณ์ท่ีใช๎ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล 

4.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข๎อมูล 

4.4  ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล 

1.การศึกษาสภาพขององค์กร 

ประวัติมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สวนสุนันทา ได๎เป็นที่ประทับของพระมเหสี พระ
ราชธิดา และ เจ๎าจอมมารดา ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว จ านวน 32 ต าหนัก รวมทั้งอาคารที่
พักของบรรดา ข๎าราชบริพาร โดยมี พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประทับ ณ 
ต าหนักสายสุทธานพดล ตั้งแตํ พ.ศ. 2467 ปัจจุบันมีสภาพ ใกล๎เคียงกับของเดิมมากที่สุด อยูํ 6 ต าหนัก 
เนื่องจากมีผู๎น าบุตรี และ หลานของตน มาถวายตัวตํอ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราช
ปดิวรัดา เป็นจ านวนมาก พระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให๎สร๎าง โรงเรียนนิภาคาร สอนตาม หลักสูตร การศึกษาสมัย
นั้น พระเจ๎าอยูํหัวอานันทมหิดล ให๎ใช๎สถานที่นี้ ให๎เป็นประโยชน์ ทางการศึกษาของรัฐกระทรวงธรรมการ จึงได๎
จัดตั้ง ให๎เป็นสถานศึกษา ส าหรับกุลสตรี ชื่อ โรงเรียน สวนสุนันทาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2480 
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ตั้งแตํวันนั้น จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครู ได๎รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพร ะเจ๎าอยูํหัว 
เป็น สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 ถึง ปัจจุบัน วิทยาลัยครู ได๎เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏ โดยได๎ตรา เป็น 
พระราชบัญญัติ ซึ่ง พระบาทสมเด็จ พระเจ๎าอยูํหัว ทรงลง พระปรมาภิไธย ในวันที่ 19 มกราคม 2538 สถาบัน
ราชภัฏ สวนสุนันทา  ในปัจจุบันได๎เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จากโครงสร๎างการบริหาร ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย คํานิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผู๎วิจัยสนใจศึกษา ด๎านการจัดการเรียนการสอน   ตามหลักสูตรการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 การศึกษาเอกสารที่เก่ียวข๎อง พบวําผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเห็นวําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาเป็นโรงเรียนที่ตั้งในวังสวนสุนันทา เป็นวังที่พระมหากษัตริยังได๎ทรงสร๎างขึ้น เพ่ือเป็นที่พักผํอนพระ
อิริยาบถ เป็นที่ประทับของเจ๎าจอมมารดา ได๎รับวิทยาการใหมํๆเข๎ามาใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันจนเป็นที่เลํา
ลือวําโรงเรียนสาธิตฯมีทุนทางสังคมมากมาย ทั้งด๎านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม และทุนภูมิปัญญา เป็นทุนทาง
สังคมท่ีมีคุณคํา ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ(ทัศนศิลป์) เป็นกลุํมได๎ด าเนินการสอนวิชาศิลปะท่ีมีเนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับ
การวาดภาพระบายสี การปั้น การท างาภาพพิมพ์ การท างานสร๎างสรรค์รูปแบบตํางๆ ในการสอนของวิชาศิลปะ
ในวังได๎ใช๎รูบแบบการสอนในสมัยพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา ที่ทรงโปรดการวาด
ภาพระบายสีน้ า ซึ่งเป็นที่มาของหลักสูตรศิลปะในวัง 

2.วิเคราะห์ระบบคุณภาพ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ใช๎แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยนักเรียนสามารถเกิดการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู๎โดยใช๎แนวคิดทฤษฎี ของ เดมม่ิง คือวงจรคุณภาพ PDCA  ( PDCA or Deming Cycle) เป็น
เครือ่งมือในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือสร๎างมาตรฐานและสามารถในการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให๎บรรลุตามเปูาหมายของหลักสูตร จากกรอบการวิเคราะห์องค์กร สามารถแสดงตามตารางดังตํอไปนี้ 
ตารางการวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัย  กระบวนการ และผลผลิต เพื่อส ารวจสภาพองค์กรตํอไปนี้ 
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2.1 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเพื่อส ารวจสภาพองค์กร (ด๎านผลผลิต) 

องค์ประกอบ/
ตัวแปร 

สภาพที่
พึง

ปรารถนา 

ดัชนีชี้
วัด 

ข๎อมูลที่
ต๎องการ 

แหลํงข๎อมูล วิธีรวบรวม      ข๎อมูล 

ด๎านผลผลิต 

ระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิชาศิลปะ มี
ระดับผลการ
เรียนดีขึ้น 

1.
นักเรียน
สามารถ
วาดภาพ
ดอกไม๎ใน
วังสุนันทา
ได๎ 

1.ร๎อย
ละ 90 
ของ
นักเรียน
ทั้งหมด
ที่เลือก
เรียน
วิชา
ศิลปะ
ในวัง
เกิด
ทักษะ
ความ
ช านาญ
ด๎าน
การวาด
ภาพ
ดอกไม๎
ในวัง
สุนันทา 
 

1.
วิธีการ
ใดที่
นักเรียน
เกิด
ทักษะ
ความ
ช านาญ
ด๎านการ
วาด
ภาพ 

ผลการฝึก
ทักษะการ
วาดภาพ   
ดอกไม๎ในวัง
สุนันทา 

-แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการวาดภาพดอกไม๎ในวังสุนัน
ทา  
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2.
นักเรียน
สามารถ
ระบายสี
น้ า
รูปแบบ
เปียกปน
เปียกได๎ 

2.ร๎อย
ละ 90 
ของ
นักเรียน
ทั้งหมด
ที่เลือก
เรียน
วิชา
ศิลปะ
ในวัง
ระบาย
สีน้ า
รูปแบบ
เปียก
ปน
เปียกได๎ 

2.
วิธีการ
ใดที่
นักเรียน
เกิด
ทักษะ
ความ
ช านาญ
ด๎านการ
ระบาย
สีน้ า
รปูแบบ
เปียก
ปน
เปียกได๎ 

ผลการฝึก
ทักษะ
ระบายสีน้ า
รูปแบบ
เปียกปน
เปียกได๎ 

-แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติการระบายสีน้ ารูปแบบเปียก
ปนเปียกได๎ 

3.
นักเรียน
สามารถ
ใช๎สีน้ า
ระบาย
รูปแบบ
เปียกปน
เปียกให๎
เหมือน
จริงตาม
ต๎นแบบ
ได๎ 

3.ร๎อย
ละ 90 
ของ
นักเรียน
ทั้งหมด
ที่เลือก
เรียน
วิชา
ศิลปะ
ในวัง
สามารถ
ใช๎สีน้ า
ระบาย
รูปแบบ
เปียก
ปน
เปียกให๎
เหมือน
จริงตาม
ต๎นแบบ
ได๎ 

3.
วิธีการ
ใดที่
นักเรียน
เกิด
ทักษะ
การใช๎สี
น้ า
ระบาย
รูปแบบ
เปียก
ปน
เปียกให๎
เหมือน
จริงตาม
ต๎นแบบ 

ผลการฝึก
ทักษะใช๎สี
น้ าระบาย
รูปแบบ
เปียกปน
เปียกให๎
เหมือนจริง
ตามต๎นแบบ
ได๎ 

-แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติใช๎สีน้ าระบายรูปแบบเปียก
ปนเปียกให๎เหมือนจริงตามต๎นแบบได๎ 
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ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเพื่อส ารวจสภาพองค์กร (ด๎านผลผลิต) (ตํอ) 

องค์ประกอบ/
ตัวแปร 

สภาพที่พึง
ปรารถนา 

ดัชนีชี้วัด ข๎อมูลที่ต๎องการ แหลํงข๎อมูล วิธีรวบรวม      
ข๎อมูล 

 4.นักเรียน
สามารถใช๎
อุปกรณ์การ
ระบายสีน้ าได๎ 

4.ร๎อยละ 90 
ของนักเรียน
ทั้งหมดท่ีเลือก
เรียนวิชาศิลปะ
ในวังสามารถใช๎
อุปกรณ์การ
ระบายสีน้ าได๎ 

4.วิธีการใดท่ี
นักเรียนเกิด
ทักษะความ
ช านาญด๎านการ
ใช๎อุปกรณ์การ
ระบายสีน้ าได๎ 

ผลการฝึกทักษะ
ใช๎อุปกรณ์การ
ระบายสีน้ าได๎ 

-แบบประเมินผล
การฝึกปฏิบัติใช๎
อุปกรณ์การ
ระบายสีน้ าได๎ 

 
 
2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเพื่อส ารวจสภาพองค์กร (ด๎านกระบวนการ) 

องค์ประกอบ/
ตัวแปร 

สภาพที่พึง
ปรารถนา 

ดัชนีชี้วัด ข๎อมูลที่ต๎องการ แหลํงข๎อมูล วิธีรวบรวม      
ข๎อมูล 

ด๎าน
กระบวนการ 

P-Plan 

-วิเคราะห์
หลักสูตร           
-ศึกษาการวาง
แผนการสอน                  
-ก าหนดรูปแบบ
การเรียนรู๎ 

 

-เนื้อหาของ
หลักสูตรศิลปะ
ในวัง สามารถ
พัฒนาทักษะการ
การระบายสีน้ า
เปียกปนเปียกได๎
ได๎ 

 

 

-เนื้อหาของ
หลักสูตรศิลปะ
ในวัง ทั้งหมดมี
รูปแบบ
กระบวนการ
สอนครบถ๎วน 
ชัดเจน 

 

-การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอนศิลปะในวัง 
สามารถ
แสดงออกถึง
กระบวนการ
สอนครบถ๎วน 
ชัดเจน 

 

-คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
หลักสูตรศิลปะ
ในวังและผลงาน
ที่เก่ียวข๎องใน
กระบวนการ
เรียนรู๎ 

 

-แบบประเมิน
เนื้อหาการสอน
ศิลปะในวัง 
ถูกต๎องตรงตาม
หลักสูตร 
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2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเพื่อส ารวจสภาพองค์กร (ด๎านกระบวนการ) (ตํอ) 

องค์ประกอบ/
ตัวแปร 

สภาพที่พึง
ปรารถนา 

ดัชนีชี้วัด ข๎อมูลที่ต๎องการ แหลํงข๎อมูล วิธีรวบรวม      
ข๎อมูล 

D-Do 

-การวางแผน
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนการระบายสี
น้ าเปียกปนเปียก 

 

-จุดประสงค์ใน
แผนการสอน
สอดคล๎องกับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู๎ใน
หลักสูตร 

 

 

 

 

ร๎อยละ 90 ของ
ครูผู๎สอนสามารถ
วางแผน 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนการระบายสี
น้ าเปียกปนเปียก 

 

 

-การจัด      
กระบวนการสอน
การระบายสีน้ า
เปียกปนเปียก
สามารถแสดงออก
ถึงกระบวนการสอน
ครบถ๎วน ชัดเจน 

     

                   

 

-ครูผุ๎
เชี่ยวชาญ     
วิเคราะห์แนว
การพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนการ
ระบายสีน้ า
เปียกปน
เปียก 

 

-แบบประเมิน
จากผู๎เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

-เนื้อหาสาระ
ขอบขําย
แผนการสอน
สอดคล๎องกับ
ค าอธิบาย
รายวิชาศิลปะใน

เนื้อหาสาระของ
การสอนทั้งหมด
ต๎องมีความ
สอดคล๎องกับ
ค าอธิบาย
รายวิชา  ศิลปะ

ความสอดคล๎องของ
เนื้อหาสาระการ
เรียนรู๎สามารถ
แสดงออกโดย
กระบวนการพัฒนา  
การจัดการเรียนการ

-ศึกษาจาก
หลักสูตร
ศิลปะในวัง 

แบบประเมิน
กระบวนการ
สอนศิลปะในวัง 
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วัง ในวัง สอนอยํางไร  

                                          

 

 

 

2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเพื่อส ารวจสภาพองค์กร (ด๎านกระบวนการ)(ตํอ) 

องค์ประกอบ/ตัว
แปร 

สภาพที่พึง
ปรารถนา 

ดัชนีชี้วดั ข๎อมูลที่ต๎องการ แหลํงข๎อมูล วิธีรวบรวม      
ข๎อมูล 

-กระบวนการ
เรียนรู๎ผู๎เรียนส าคัญ
ที่สุด 

 

-แผนการ
พัฒนาการ 
กระบวนการ
เรียนการสอน
ครอบคลุม
เนื้อหา
หลักสูตร
ศิลปะ 

แผนการ
พัฒนาการ 
กระบวนการ
เรียนการสอน
ทั้งหมดได๎
ครอบคลุม
เนื้อหาหลักสูตร
ศิลปะ 

 

แผนการพัฒนาการ 
กระบวนการเรียน
การสอนครอบคลุม
กระบวนการเรียนรู๎
ที่สร๎างขึ้น 

 

-ศึกษาจาก
หลักสูตร
ศิลปะ 

แบบสอบถาม
กระบวนการ
สอนศิลปะ 

 

 -แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
มีล าดับ
ขั้นตอน 

ร๎อยละ 90 ของ
บันทึกการสอน
ของครูแสดงผล
การสอนเปน็
ล าดับขั้นตอน 

-รูปแบบการจัด
กิจกรรมการสอน
สามารถพบได๎ที่ใด 

-บันทึกการ
สอนแตํละ
ชั่วโมง 

 

-แบบสอบถาม 

การใช๎สื่อและ
อุปกรณ์การสอน
และอุปกรณ์วาด
ภาพระบายสีน้ า 

ครูสามารถใช๎
สื่อและ
อุปกรณ์การ
วาดภาพ
ระบายสีน้ าได๎
อยํางมี

ร๎อยละ 90 ของ
ครูใช๎สื่อและ    
อุปกรณ์วาดภาพ
ระบายสีน้ าได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

การสื่อสารของครู
เกิดประสิทธิภาพ
มากเพียงใดและเกิด
ได๎อยํางไร 

แบบประเมิน
การใช๎สื่อและ 
อุปกรณ์วาด
ภาพระบายสี
น้ า 

แบบสอบถาม
และ    อุปกรณ์
วาดภาพระบาย
สีน้ า 
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ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเพื่อส ารวจสภาพองค์กร (ด๎านกระบวนการ)(ตํอ) 

องค์ประกอบ/ตัว
แปร 

สภาพที่พึง
ปรารถนา 

ดัชนีชี้วัด ข๎อมูลทีต่๎องการ แหลํงข๎อมูล วิธีรวบรวม      
ข๎อมูล 

C-Check 

การติดตาม
ประเมินผล
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

 

 

ครูประเมิน
ศักยภาพใน
แตํละเนื้อหา
ของกิจกรรม
ศิลปะ (การ
วาดภาพ
ระบายสีน้ า) 

 

รูปแบบของแบบ
ประเมิน    มีการ
รับรองมาตรฐาน 

 

แบบประเมิน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน         
มีคุณภาพมากน๎อย
เพียงใด 

 

ผลวิเคราะห์
ของแบบ
ประเมินการ
สอนของครู 

 

แบบประเมิน
สอบภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ 

การวัดผล
ประเมินผล
กระบวนการเรียนรู๎ 

นักเรียนมีผล
การเรียนรู๎
หลังการ
พัฒนาดีขึ้น 

ร๎อยละ 80 ของ
ผลการเรียนของ
นักเรียนพัฒนาดี
ขึ้น 

เมื่อนักเรียนมีผลการ
เรียนพัฒนาดีขึ้น
นักเรียนสามารถ
เรียนรู๎อะไรได๎บ๎าง 

ผลคะแนน
ของนักเรียน 

แบบประเมิน 
ทักษะปฏิบัติการ
เรียนรู๎ตาม
จุดประสงค์ 

A-Action 

น าข๎อบกพรํองจาก
การจัดกระบวน 
การเรียนการสอน
มาแก๎ไขเพ่ือการ

 

กระบวนการ
จัดการเรียนรู๎
ที่พัฒนาขึ้น
โดยใช๎แนวคิด 

 

คูํมือปฏิบัติการ
สอนศิลปะ(การ
วาดภาพระบายสี
น้ า)โดยใช๎

 

รูปแบบกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนศิลปะ (การวาด
ภาพระบายสีน้ า)โดย

 

ผลการจัด
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน

 

กระบวนการ
ทั้งหมดท่ีได๎สร๎าง
ขึ้น และแบบ
ประเมินผล
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พัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 

PDCA แนวคิด PDCA ใช๎แนวคิด PDCA ศิลปะโดยใช๎
แนวคิด 
PDCA 

ทักษะปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเพื่อส ารวจสภาพองค์กร (ด๎านปัจจัย) 
 
องค์ประกอบ/

ตัวแปร 
สภาพที่พึง
ปรารถนา 

ดัชนีชี้วัด ข๎อมูลที่ต๎องการ แหลํงข๎อมูล วิธีรวบรวม      
ข๎อมูล 

ด๎านปัจจัย       
ครูผู๎สอนศิลปะ
ในวัง                 

ครูสามารถใช๎
กระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ที่
พัฒนาขึ้นโดยใช๎
แนวคิด PDCA 
พัฒนานักเรียน
ได๎เต็มตาม
ศักยภาพ 

ร๎อยละ 80 ของ
ครูผู๎สอนสามารถ
ใช๎กระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ที่
พัฒนาขึ้นโดยใช๎
แนวคิด PDCA 
พัฒนานักเรียน
ได๎เต็มตาม
ศักยภาพ 

เนื้อหาในแผนการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู๎โดยใช๎แนวคิด 
PDCA ของครู
สามารถพัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรียนได๎อยํางไร 

แผนการสอน       
แบบประเมิน
สอนสอนของ
คร ู

การตรวจสอบ
แผนการสอน
โดยผู๎เชี่ยวชาญ 
แบบประเมิน
แผนการสอน 

สื่อและอุปกรณ์
การเรียนการ
สอน 

มีสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการ
สอนสามารถ
พัฒนานักเรียน
ได๎ 

ร๎อยละ 80  ของ
สื่อและอุปกรณ์
การเรียนการ
สอนสามารถ
พัฒนานักเรียน
ได๎ 

จะมีวิธีการอยํางไร
ในการพัฒนาการ
เรียนนักเรียนให๎เกิด
ประสิทธิภาพ 

ความพึง
พอใจของ
นักเรียนใน
การเรียน 

แบบสอบถาม 

งบประมาณ มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
จัดซื้อสื่อการ

ร๎อยละ 80 ของ
คําวัสดุอุปกรณ์
สามารถจัดซื้อสื่อ

มีความพร๎อมหรือไมํ
ในการจัดซื้อสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ 

ผู๎บริหาร แผนงบประมาณ
ประจ าปี 
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เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

การเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 จากตารางการวิเคราะห์การส ารวจการประเมินการสอนของวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า
นั้นสามารถน าผลมาจัดเรียงล าดับเพ่ือการตัดสินใจที่จะพัฒนาการสอนวิชาศิลปะ ให๎บรรลุเปูาหมาย สิ่งส าคัญ
ของการบรรลุเปูาหมายของการศึกษา คือ นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตที่ส าคัญของระบบการจัดการศึกษาจาก  ผล
การส ารวจวิเคราะห์ องค์ประกอบ ตัวแปร ซึ่งมี ผลผลิต กระบวนการ ปัจจัย สามารถค๎นหาสิ่งที่พึงปรารถนาของ
การสอนคือ การให๎นักเรียนเกิดคุณลักษณะตามเปูาหมายของหลักสูตรศิลปะในวัง(การวาดภาพระบายสีน้ า) โดย
ใช๎แนวคิด PDCA โดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและสามารถตรวจสอบ
ประเมินผลได๎ จากตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในองค์กรสามารถวิเคราะห์ผลเพ่ือก าหนดสิ่งที่ต๎องการ
การพัฒนาให๎เกิดคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินได๎ดังนี้ 

2.4  การวิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพหนํวยงาน (ด๎านผลผลิต) 

องค์ประกอบ ดัชนีชี้วัด สภาพจริงจากการ
ประเมิน 

ความส าเร็จ/ความ
บกพรํอง 

ด๎านผลผลิต 

นักเรียนเกิดทักษะความ
ช านาญในการระบายสี
น้ าดอกไม๎ในวังสุนันทา
สวยงามมากข้ึน 

 

 

ร๎อยละ 90 ของนักเรียน
เกิดทักษะความช านาญ
ในการระบายสีน้ าดอกไม๎
ในวังสุนันทาสวยงามมาก
ขึ้น 

 

นักเรียนยังขาดทักษะ
บางอยํางในบางกิจกรรม
ที่ไมํสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมการระบายสี
น้ าดอกไม๎ในวังสุนันทา
สวยงามได๎จริง 

 

ต๎องวางแผนแนวทาง
กระบวนการพัฒนาที่
สามารถสํงเสริมให๎
นักเรียนเกิดทักษะความ
ช านาญในการระบายสีได๎
ครบถ๎วนตามเปูาหมาย
ของหลักสูตร 
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2.5  การวิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพหนํวยงาน (กระบวนการ) 

องค์ประกอบ ดัชนีชี้วัด สภาพจริงจากการ
ประเมิน 

ความส าเร็จ/ความ
บกพรํอง 

ด๎านกระบวนการ 

-การวางแผนการเรียน
การสอนการพัฒนา
คุณภาพวิชาศิลปะ(การ
วาดภาพระบายสีน้ า)โดย
การใช๎   วงจรเดมมิ่ง ( 
PDCA or Deming 
Cycle)  

 

ร๎อยละ 90 ของแผนการ
สอนมีเนื้อหาครอบคลุม
จุดมุํงหมายของหลักสูตร
ศิลปะในวัง      -มี
กระบวนการสอนเป็น
ล าดับขั้นตอน                 
- มีการด าเนินกิจกรรม
โดยให๎นักเรียนได๎
แสดงออกเต็มตาม
ศักยภาพ 

 

กระบวนการวางแผนการ
สอนมีเนื้อหาสาระแตํการ
ปฏิบัติจริงยังไมํสามารถ
ปฎิบัติได๎ถูกต๎องครบ
ขั้นตอนตามที่ได๎วางแผน
ไว๎ 

 

วางแผนพัฒนาการปรับ
กระบวนการสอนให๎เป็น
ล าดับขั้นตอนโดยการใช๎   
วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or 
Deming Cycle) 

-การวัด ประเมินผลการ
เรียนรู๎ 

-ร๎อยละ 90 ของครูผู๎สอน
สามารถปฏิบัติการสอน
การระบายสีน้ ามี
ประสิทธิภาพ                 
-ร๎อยละ 90 ของแบบ
ประเมินมีมาตรฐานตาม

การปฏิบัติกิจกรรมวาด
ภาพระบายสีน้ าของ
นักเรียนยังไมํสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได๎
ครบถ๎วนตาม

วางแผนพัฒนา
กระบวนการสอนให๎เป็น
ล าดับขั้นตอนโดยการใช๎   
วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or 
Deming Cycle) 
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เกณฑ์การประเมิน    กระบวนการที่วางไว๎ 

 

 

 

 

 

 

2.6  การวิเคราะห์ผลการส ารวจสภาพหนํวยงาน (ด๎านปัจจัย) 

องค์ประกอบ ดัชนีชี้วัด สภาพจริงจากการ
ประเมิน 

ความส าเร็จ/ความ
บกพรํอง 

ด๎านปัจจัย 

ครูสามารถสอนโดยการ
ใช๎สื่อและอุปกรณ์การ
วาดภาพระบายสีน้ าอยําง
ครบถ๎วน 

 

ร๎อยละ 80 ของครู
สามารถใช๎กระบวนการ
สอนที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนได๎
เต็มตามศักภาพ 

 

การสอนของครูยังไมํ
สามารถสํงเสริมการใช๎สื่อ
และอุปกรณ์การเรียนได๎
ครบกระบวนการ 

 

ครูต๎องวางแผนการจัด
กระบวนการสอนที่
สามารถใช๎กระบวนการ
เรียนรู๎ที่สามารถสํงเสริม
ได๎ครบทุกด๎าน 

สื่อการเรียนการสอน ร๎อยละ 80 ของสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาการเรียนรู๎
ของนักเรียนได๎ 

ครูยังไมํสามารถใช๎สื่อ
และอุปกรณ์ได๎ครบถ๎วน
ตามข้ันตอน 

ครูวางแผนการ
กระบวนการเรียนรู๎โดย
การใช๎สื่อและอุปกรณ์ให๎
เกิดประสิทธิภาพเพ่ือ
พัฒนานักเรียนให๎เกิด
คุณภาพตามกระบวนการ 
PDCA 

งบประมาณ 

 

 

ร๎อยละ 30 ของคําวัสดุ
อุปกรณ์สามารถจัดซื้อ
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

-ขาดสื่อและอุปกรณ์การ
สอนที่ครบถ๎วน 

 

ครูสามารถวางแผน
กระบวนการใช๎สื่อ
อุปกรณ์ได๎ครบถ๎วน 
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 จากตารางวิเคราะห์ องค์ประกอบ กระบวนการ และปัจจัยที่มีผลตํอสภาพองค์กรหรือหนํวยงาน เพ่ือน า
ผลการวิเคราะห์วํา องค์ประกอบและปัจจัยของกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ มีสิ่งที่ต๎องพัฒนาให๎เกิดคุณภาพและ
ให๎เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากผลการวิเคราะห์ดังกลําวสามารถวิเคราะห์ได๎วํากระบวนการเรียนการสอนของ
ครูผู๎สอนมีสํวนส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ได๎ครบทุกด๎าน 

 

 

 

 

3. เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบคุณภาพ 

หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ 

 จากการศึกษาหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สาระการ
เรียนรู๎ และตัวชี้วัด ที่ได๎ศึกษาและสอดคล๎องกับการเรียนรู๎มีดังตํอไปนี้ 

ตัวช้ีวัดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ชั้น ตัวช้ีวัด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ป.4 1. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปรํางรูปทรง
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ 

นักเรียนเปรียบเทียบรูปลักษณะ รูปรําง 
รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและงาน
ทัศนศิลป์ 

 2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอํุน
และสีวรรณะเย็นที่มีตํออารมณ์ของมนุษย์ 

นักเรียนอภิปราย อิทธิพลของสี วรรณะอํุน 
และวรรณะเย็น 

 3. จ าแนกทัศนธาตุของสิ่งตําง ๆในธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์โดยเน๎นเรื่องเส๎น 
สี รูปรํางรูปทรงพ้ืนผิว และพ้ืนที่วําง 

นักเรียนจ าแนกทัศนธาตุเส๎น สี รูปรําง รูปทรง 
พ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์ 

 
สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน (ตํอ) 
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ชั้น ตัวช้ีวัด ที่พึงประสงค์ 

 4. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุอุปกรณ์
สร๎างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 

นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการใช๎วัสดุ อุปกรณ์
สร๎างงานพิมพ์ภาพ 

 5. มีทักษะพ้ืนฐานในการใช๎วัสดุ 
อุปกรณ์สร๎างสรรค์งานวาดภาพระบายสี 

นักเรยีนมีทักษะพ้ืนฐานการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ใน
การวาดภาพระบายสี 

 6. บรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎น 
เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและ 
แสงเงาในภาพ 

นักเรียนบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎น 
การจัดระยะความลึก น้ าหนักและแสงเงา 
ในการวาดภาพ 
 

 7. วาดภาพระบายสี โดยใช๎สีวรรณะอํุน 
และสีวรรณะเย็น ถํายทอดความรู๎สึกและ 
จินตนาการ 

นักเรียนวาดภาพระบายสี การใช๎สีวรรณะอํุน
และใช๎สีวรรณะเย็นวาดภาพถํายทอดความรู๎สึก
และจินตนาการ 

 8. เปรียบเทียบความคิดความรู๎สึก 
ที่ถํายทอดผํานงานทัศนศิลป์ของตนเอง 
และบุคคลอ่ืน 

นักเรียนเปรียบเทียบความคิดความรู๎สึกความ
เหมือนและความแตกตํางในงาน 
ทัศนศิลป์ความคิดความรู๎สึกท่ีถํายทอดในงาน
ทัศนศิลป์ 

 9. เลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือถํายทอดอารมณ์ 
ความรู๎สึกในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 

นักเรียนการเลือกใช๎วรรณะสีเพ่ือถํายทอด
อารมณ์ 
ความรู๎สึก 

ป.5 1. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะต าแหนํง 
ของสิ่งตําง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล๎อม 
และงานทัศนศิลป์ 

นักเรียนบรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ต าแหนํงของ
สิ่งตําง ๆ ในสิ่งแวดล๎อม 
และงานทัศนศิลป์ 

 2. เปรียบเทียบความแตกตํางระหวําง 
งานทัศนศิลป์ ที่สร๎างสรรค์ด๎วยวัสดุ 
อุปกรณ์และวิธีการที่ตํางกัน 

 นักเรียนเปรียบเทียบ ความแตกตํางระหวําง
งานทัศนศิลป์ 

 3. วาดภาพ โดยใช๎เทคนิคของแสงเงา 
น้ าหนัก และวรรณะสี 

นักเรียนวาดภาพ โดยใช๎เทคนิคของแสงเงา 
น้ าหนัก และวรรณะสี 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร๎างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณคํางานทัศนศิลป์ ถํายทอดความรู๎สึก ความคิดตํองานศิลปะอยํางอิสระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน (ตํอ) 

ชั้น ตัวช้ีวัด ที่พึงประสงค์ 

 6. ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ 
ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงาน 
ให๎ดีขึ้น 

นักเรียนระบุปัญหาใน การจัดองค์ประกอบ
ศิลป์และการสื่อ 
ความหมาย ในงานทัศนศิลป์ 
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 7. บรรยายประโยชน์และคุณคํา 
ของงานทัศนศิลป์ที่มีผลตํอชีวิตของคน 
ในสังคม 

 นักเรียนบรรยายประโยชน์และคุณคําของงาน
ทัศนศิลป์ 

ป.6 1. ระบุสีคูํตรงข๎าม และอภิปราย 
เกี่ยวกับการใช๎สีคูํตรงข๎ามในการ 
ถํายทอดความคิดและอารมณ์ 

นักเรียนระบุวงสีธรรมชาติ และสีคูํตรงข๎าม 

 2. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสํวน 
ความสมดุลในการสร๎างงานทัศนศิลป์ 

 นักเรียนอธิบายหลักการจัดขนาด สัดสํวน
ความสมดุล 
ในงานทัศนศิลป์ 

 3. สร๎างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 
2 มิติ เป็น3 มิต ิโดยใช๎หลักการ 
ของแสงเงาและน้ าหนัก 

นักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 
3 มิติ 

 5. สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎หลักการ 
ของรูปและพ้ืนที่วําง 

นักเรียนสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปและพ้ืนที่
วํางในงานทัศนศิลป์ 

 6. สร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎ 
สีคูํตรงข๎ามหลักการจัดขนาดสัดสํวน 
และความสมดุล 

นักเรียนสร๎างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช๎ 
สีคูํตรงข๎าม หลักการจัดขนาด สัดสํวนและ 

สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.2 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณคํา 
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด ทีพ่ึงประสงค์ 

ป.4 1. ระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ในเหตุการณ์ และงานเฉลิมฉลอง 
ของวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 

นักเรียนระบุ และอภิปรายเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

2. บรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ที่มาจากวัฒนธรรมตําง ๆ 

นักเรียนบรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์จาก
วัฒนธรรมตําง ๆ 

ป.5 

 

1. ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ 
รูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหลํงเรียนรู๎ 
หรือนิทรรศการศิลปะ 

นักเรียนระบุและบรรยายลักษณะรูปแบบของ
งานทัศนศิลป์ 

2. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
ที่สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ในท๎องถิ่น 

นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่
สะท๎อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท๎องถิ่น 
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ป.6 1. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ 
ที่สะท๎อนชีวิตและสังคม 

นักเรียนบรรยายบทบาทของบทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพสามารถแสดงโดยการเปรียบเทียบ ขอบขําย มาตรฐานและตัวชี้วัดมาตรฐานการ
พัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพศิลปะในวัง (การวาดภาพระบายสีน้ า)โดยใช๎แนวคิดทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง ( 
PDCA or Deming Cycle) แบํงเป็น 1.ด๎านผลผลิต ( Output) 2.  ด๎านกระบวนการ (Process)  3.ด๎านปัจจัย    
( Input ) แสดงความสัมพันธ์ได๎ดังนี้  

ตารางแสดงมาตรฐานด๎านผู๎เรียน ด๎านกระบวนการ ด๎านปัจจัย  มาตรฐานที่ และตัวบํงชี้ท่ี 
 

มาตรฐานด๎าน มาตรฐานที่ ตัวบํงชี้ท่ี 
มาตรฐานด๎านผู๎เรียน 
 

มาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ  
มาตรฐานที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมที่พึง
ประสงค์  

ตัวบํงชี้ที่ 1.6 สร๎างผลงานจากการ
เข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ ตาม
จินตนาการ  
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  
 

มาตรฐานด๎านกระบวนการ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะใน
การทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีเจตคติ
ที่ดีตํออาชีพสุจริต  
 

ตัวบํงชี้ 6.1 วางแผนการทางาน 
และดาเนินการจนส าเร็จ  
ตัวบํงชี้ 6.2 ทางานอยํางมีความสุข 
มุํงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

มาตรฐานด๎านปัจจัย 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบํงชี้ที่ 7.1 ครูมีการกาหนด
เปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎าน
ความรู๎ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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ตัวบํงชี้ที่ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและใช๎ข๎อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงมาตรฐานด๎านผู๎เรียน ด๎านกระบวนการ ด๎านปัจจัย  มาตรฐานที่ และตัวบํงชี้ท่ี (ตํอ) 
 

มาตรฐานด๎าน มาตรฐานที่ ตัวบํงชี้ท่ี 
มาตรฐานด๎านปัจจัย 
 

 ตัวบํงชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความ
แตกตํางระหวํางบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
ตัวบํงชี้ที่ 7.4 ครูใช๎สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู๎  
ตัวบํงชี้ที่ 7.5 ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย  
ตัวบํงชี้ที่ 7.7 ครูมีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช๎ผลใน
การปรับการสอน  
 

วางแผนการจัดระบบพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4- 6 

 จากการศึกษาการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพพบวํา การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนต๎องสร๎าง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การวางแผนยํางเป็นระบบ มีการปรับปรุงกระบวนการอยําง
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ตํอเนื่อง ดังแสดงในกรอบการพัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข๎อง  สามารถแสดงกระบวนการตามขั้นตอนได๎
ดังนี้ 

1. การออกแบบผังกระบวนการบริหารการเรียนการสอนศิลปะในวัง  แนวคิดทฤษฎี การบริหาร
คุณภาพการปฎิบัติการตามระบบ TQM โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) 

 2.การวางแผนการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 
โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) 

 3. ขอบขํายการพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ 
 4.กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ 
 5. การพัฒนานวัตกรรมคุณภาพวิชาศิลปะ 
 6. คูํมือคุณภาพวิชาศิลป  โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ศึกษาแนวคิดพื้นฐานหลกัสูตรศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  
-แนวคิดทฤษฎี การบริหารคุณภาพการปฎิบติัการ
ตามระบบ TQM โดยการใชว้งจรเดมม่ิง ( PDCA or 
Deming Cycle) 
-ศึกษาทฤษฎีทฤษฎีแม่แบบการจดัการคุณภาพ
การศึกษา  SIPPO MODEL ของ ช่วงโชติ  พนัธุเวช 
 

1.ศึกษาแนวการออกแบบผงักระบวนคิดพื้นฐานการ
บริหารการเรียนการสอนศิลปะ  แนวคิดทฤษฎี การ
บริหารคุณภาพการปฎิบติัการตามระบบ TQM โดย
การใชว้งจรเดมม่ิง ( PDCA or Deming Cycle) 
 

2.การวางแผนการพฒันาคุณภาพวชิาศิลปะ(การวาด

ภาพระบายสีน ้า) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี4- 6   

6. คู่มือคุณภาพวชิาศิลปะ (การวาด

ภาพระบายสีน ้า 

5. ออกแบบการพฒันานวตักรรม

คุณภาพวชิาศิลปะ (การวาดภาพ

ประเมินผลการใช้โดย 

ผู้เช่ียวชาญ 

ผ่าน  

ไม่ผ่าน  

น าคู่มือคุณภาพไปใช้ 

จากกรอบการพฒันาคุณภาพท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด เอกสาร ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

สามารถแสดงขั้นตอนตามกระบวนพฒันาท่ีออกแบบเพื่อสร้างนวตักรรม ไดด้งัน้ี 
 

พฒันา/ปรับปรุงคู่มืออย่างต่อเน่ือง 
D P 

C A 
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ตารางการออกแบบผังกระบวนการบริหารการเรียนการสอนศิลปะ 

ขั้นตอน 
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
ครู นักเรียน ผู๎เชี่ยวชาญ 

P – Plan 
การวางแผนการสอน 

 

   -เอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
-ความต๎องการของ
นักเรียน 
-แผนการสอน 100 % 
ถูกต๎อง 
-เนื้อหาหลักสูตร 

D-Do 
-ออกแบบกระบวนการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
-ด าเนินการจัดการสอน       
 

   -เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
-ความพึงพอใจตํอการ
สอน 
-ระบบการจัดการเรียน
การสอน 
-ผู๎เรียนมีสํวนรํวม 
 
-ปฏิบัติการสอนถูกต๎อง
ตามข้ันตอน 

C-Ceck 
-การตรวจติดตาม  
ประเมินผล 
 
-รายงานผลการประเมิน 

   -นักเรียนเกิดทักษะความ
ช านาญในการวาดภาพ
ระบายสี 
-นักเรียนมีผลงานศิลปะ 
-ผํานการเรียนได๎ตาม

เร่ิม 

ก าหนด

หลักสูตร 

 
จัดท าแผนการเรียนรู้ แนวการสอน ท าเอกสารและสิ่อการเรียนรู้ 

ออกแบบกระบวนการเรียน

การสอนวชิาศิลปะ(การ

วาดภาพระบายสีน า้) 

ด าเนินการสอน

กระบวนการเรียนการสอน

วชิาศิลปะ (การวาดภาพ

ระบายสีน า้) 

วดัและ

ประเมนิผล

การเรียน 

การสอน 
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 วัตถุประสงค์การเรียนรู๎ 
-ผู๎เรียนพึงพอใจ 
-ผู๎เชี่ยวชาญรับรู๎การ
ประเมิน 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางการออกแบบผังกระบวนการบริหารการเรียนการสอนศิลปะ  (ตํอ) 

ขั้นตอน 
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
ครู นักเรียน ผู๎เชี่ยวชาญ 

A-Action 
-การปรับปรุงเพื่อพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง 
-สร๎างมาตรฐาน 

 

   คูํมือคุณภาพการสอน
ศิลปะ (การวาดภาพ
ระบายสีน้ า) 
 
 
 
 

 
จากเปูาหมายดังกลําวสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ/ตัวแปร โดยการศึกษาจากสภาพกํอนการพัฒนา 

เพ่ือการวางเปูาหมายแหํงความส าเร็จ ด๎วยการศึกษาวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เปูาหมายที่ต๎องการมีดังตํอไปนี้ 
1. ครูผู๎สอนสามารถวางแผนการสอนตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพ

ระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6   โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) 
2.  ครูผู๎สอนสามารถสอนวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6)โดยการใช๎

วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle) 
สามารถแสดงตารางวางแผนการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4- 6  โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle)  ตามตารางตํอไปนี้ 
 
ตารางการวางแผนการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 
โดยการใช๎วงจรเดมม่ิง ( PDCA or Deming Cycle) 
 

สรุปรายงานผล 

ปรับปรุงแก้ไขและสร้างมาตรฐานกาเรียนรู้ 

จบ 
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องค์ประกอบ/ตัวแปร วัตถุประสงค์             
ของการพัฒนา 

สภาวะเดิม                
กํอนการพัฒนา 

เป้าหมายความส าเร็จ
หลังการพัฒนา 

P – Plan 
การวางแผนการสอน 

ครูวางแผนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
เต็มตามศักยภาพ 

  การวางแผนการสอนไมํ
ครอบคลุมแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน 

ร๎อยละ 90 ของการวาง
การสอนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู๎ของ
นักเรียนได๎ครบทุกด๎าน 

D-Do 
กระบวนการเรียน      
การสอน       

ครูสามารถสอนตามแนว
ทางการพัฒนาโดยการใช๎ 
วงจรเดมมิ่ง ( PDCA) 

กระบวนการเรียนการ
สอนไมํเป็นไปตามระบบ 
ตามข้ันตอน 

ร๎อยละ 90 ของการวาง
การสอนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู๎ของ
นักเรียนได๎ครบทุกด๎าน 
 

C-Ceck 
การตรวจติดตาม  
ประเมินผล 

รูปแบบของแบบประเมิน 
มีการรับรองมาตรฐาน 

รูปแบบของแบบประเมิน
ไมํมีการรับรองมาตรฐาน 

ร๎อยละ 80  ของรูปแบบ
ของแบบประเมินมีการ
รับรองมาตรฐาน 

A-Action 
การปรับปรุงเพื่อพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง 

ใช๎หลักบริหารจัดการเชิง
คุณภาพมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอน
ไมํเปูนระบบ 

คูํมือคุณภาพการสอน
ศิลปะในวัง (การวาดภาพ
ระบายสีน้ า) 

 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 

6  ต๎องศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัย กระบวนการและผลผลิต  จากการศึกษาปรากฏวํา ต๎องพัฒนารูปแบบการสอนให๎
เกิดประสิทธิภาพด๎วยการสร๎างนวัตกรรมการสอนตามกระบวนการพัฒนาโดยการใช๎ วงจรเดมมิ่ง ( PDCA) ผู๎วิจัย
ได๎ศึกษาวิเคราะห์สภาพองค์กรด๎านผลผลิต ( Output) กระบวนการ ( Process) ปัจจัย ( Input) พบวํา 
กระบวนการเรียนการสอนยังไมํเป็นไปตามขั้นตอน จึงท าให๎ผู๎วิจัยต๎องค๎นคว๎าพัฒนานวัตกรรมการสอนที่มี
คุณภาพให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ขอบขํายการพัฒนา 

 ขอบขํายการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 มี
ขอบขํายการพัฒนาดังตํอไปนี้ 

 

ตารางการขอบขํายการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะในวัง  
 

ขั้นตอนการพัฒนา วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา นวัตกรรม 
P – Plan วางแผนการสอนคุณภาพ แผนการสอนครอบคลุม แผนการสอนพัฒนาการ



65 

 

การวางแผนการสอน นวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพวิชาศิลปะในวัง 
ให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎
เต็มตามศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพวิชาศิลปะ  

เรียนรู๎ของนักเรียนได๎
ครบทุกด๎าน 

D-Do 
กระบวนการเรียน      
การสอน       

สร๎างดัชนีชี้วัดคุณภาพ
การสามารถสอนตาม
แนวทางการพัฒนาโดย
การใช๎ วงจรเดมมิ่ง         
( PDCA) 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพเป็นไป
ตามกระบวนการเรียน
การสอนตามระบบ ตาม
ขั้นตอน 

ได๎ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
กระบวนการสอนใช๎วงจร
เดมม่ิง ( PDCA) ในการ
จัดการเรียนการสอน 

C-Ceck 
การตรวจติดตาม  
ประเมินผล 

ออกแบบการตรวจ
ติดตามประเมินผลตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดที่มีการ
รับรองมาตรฐาน 

แบบการตรวจติดตาม
ประเมินผลได๎มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 

แบบการตรวจติดตาม
ประเมินผลตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่มีการรับรอง
มาตรฐาน 
 

A-Action 
การปรับปรุงเพื่อพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง 

รวบรวมข๎อมูลที่ได๎จัดท า
โดยใช๎หลักบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพมา  วิเคราะห์
ข๎อดี ข๎อบกพรํอง เพ่ือมา
ท าแผนพัฒนา 

ได๎ข๎อมูลที่รวบรวมโดยใช๎
หลักบริหารจัดการเชิง
คุณภาพมา  วิเคราะห์
ข๎อดี ข๎อบกพรํอง เพ่ือมา
ท าแผนพัฒนา 
 

คูํมือคุณภาพการสอน
ศิลปะในวัง (การวาดภาพ
ระบายสีน้ า) โดยการใช๎   
วงจรเดมมิ่ง       ( PDCA 
or Deming Cycle) 

 

จากตารางแผนพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ  เป็นการสร๎างมาตรฐานการจัดระบบคุณภาพสามารถสร๎าง
กระบวนการเพ่ือพัฒนาให๎บรรลุเปูาหมาย การพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4- 6 เพ่ือน ามาสร๎างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  

 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 จากการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต ของ วิชาศิลปะ เรื่อง การวาด
ภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 มีการด าเนินการสร๎างนวัตกรรมตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.วางแผนด๎านการจัดระบบพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปี
ที ่4- 6 ( P-Plan) 

 2.สร๎างระบบพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 โดย
การสร๎างตัวชี้วัดคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน  (D- Do) 
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 3.น าระบบคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที ่4- 6 ที่สร๎างขึ้น
น าเสนอผู๎เชี่ยวชาญ  (C-Check)] 

 4.สรุปรวบรวม วิเคราะห์ระบบคุณภาพรายวิชาวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จากผู๎เชี่ยวชาญ (C-Check)]  

 5.น าผลที่ได๎มาใช๎ประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4- 6  ( A- Action ) 

 6.จัดท าคูํมือคุณภาพการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4- 6 ( A- Action ) 

      จากการวิเคราะห์โดยการใช๎ระบบคุณภาพ จึงได๎คูํมือวิชาศิลปะ เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า  ในการ
ออกแบบแผนผังกระบวนการสามารถวางแผนการสร๎างแบบฝึกการพัฒนาวิชาศิลปะบทเรียนการวาดภาพตาม
แนวคิดทฤษฎีไตร-องศะ เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า ด๎วยการใช๎บทเรียน 3  แบบฝึก แบบฝึกทักษะการเรียนรู๎
เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นจากแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดสร๎างสรรค์โดยใช๎กระบวนการ
สอนและให๎กลุํมทดลองปฏิบัติกิจกรรม  โดยแบบฝึกทักษะการเรียนรู๎ทางศิลปะ  เรื่อง  องค์ประกอบศิลป์  มี
จ านวนทั้งสิ้น 3 แบบฝึก  ประกอบด๎วย 

แบบฝึกที่  1  การรับรู๎ด๎านจิตรกรรม เรื่อง การระบายสีน้ า  ครั้งที่ 1 กํอนเรียน 
แบบฝึกที่  2  การปฏิบัติกจิกรรมการออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า  

  แบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า ครั้งที่ 2 หลังเรียน  
มีข้ันตอนการสร๎างและพัฒนาการรับรู๎ศิลปะตามแนวคิดทฤษฎี ไตร-องศะ  
    ผลการพัฒนาใช๎แบบฝึก 
          ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือเพ่ือศึกษาผลการพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์โดยใช๎วิชาศิลปะบทเรียน
การวาดภาพตามแนวคิดทฤษฎีไตร-องศะ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

นักวิจัยได๎จัดการเรียนการสอน ในระหวํางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2559 ปรากฏผลดังนี้ 
       ผลส ารวจจากการปฏิบัติงานสอนการพัฒนาวิชาศิลปะ บทเรียนการวาดภาพระบายสีน้ าตามแนวคิดทฤษฎี
ไตร-องศะ 
             ได๎รูปแบบการบทเรียนด๎งนี้         

แบบฝึกที่ การพัฒนาแบบฝึกตามแนวคิดทฤษฎีไตร-องศะ 

 แบบฝึกที่  1  การรับรู๎ด๎านจิตรกรรม 
เรื่อง การระบายสีน้ า  ครั้งที่ 1 กํอนเรียน 
 

 โดยก าหนดให๎เป็นการวาดภาพตามแนวคิดทฤษฎีไตร-องศะ ที่
ก าหนดให๎   ให๎เป็นรูปทรงที่สมบูรณ์  สื่อความหมายตามหัวข๎อที่
ก าหนด  ตกแตํงระบายสีให๎ 1. ความแตกตําง 2.  ความแปลก
ใหมํไมํเหมือนใคร 3. . ความสวยงามประณีตในการวาดภาพและ
ระบายสี  เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนใช๎ทักษะการเรียนรู๎ทาง
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ศิลปะได๎เต็มศักยภาพ 

แบบฝึกที่  2  การปฏิบัติกิจกรรมการ
ออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า  
 

โดยก าหนดให๎เป็นภาพที่ใช๎เส๎นลักษณะตํางๆ จากรูปรําง
สามเหลี่ยมตามแนวคิดทฤษฎีไตร-องศะ ที่ก าหนดให๎   1. ความ
แตกตําง 2.  ความแปลกใหมํไมํเหมือนใคร 3. ความคิดยืดหยุํน
ละเอียดลออ 3. ความสวยงามประณีตในการวาดภาพและ
ระบายสีแสดงความหมายตามแนวคิดและจินตนาการของตนเอง 

แบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการ
ออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า ครั้งที่ 
2 หลังเรียน  
 

โดยก าหนดให๎เป็นภาพที่ใช๎รูปรํางลักษณะตํางๆโดยก าหนดให๎
เป็นการวาดภาพตํอเติมจากรูปรํางที่ก าหนดให๎   ให๎เป็นรูปทรงที่
สมบูรณ์  สื่อความหมาย  1. ความแตกตําง 2.  ความแปลกใหมํ
ไมํเหมือนใคร 3.  ความสวยงามประณีตในการวาดภาพและ
ระบายสี แสดงความหมายตามแนวคิดและจินตนาการของ
ตนเอง  

 

ภาพที่  1  ตารางแสดงการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาศิลปะ  เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า 

4.2  สัญลักษณ์ที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล  

 เพ่ือความเข๎าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข๎อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช๎ในการเสนอผลการ
วิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้    คําร๎อยละ (Percentage)     คําเฉลี่ย (Mean : x )     คําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation: S.D.) 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข๎อมูล 

         ได๎จากการรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์ โดยใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS 
เพ่ือวิเคราะห์หาคําสถิติตําง ๆ ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ จาก ตอนที่ 1  ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการ แจกแจงความถี่  หาคําร๎อยละ  และ     ตอนที่ 2  ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ระดับผลการเรียนรู๎ในการเรียนชุดแบบฝึกปฏิบัติตามแนวคิดทฤษฎีไตร -องศะ  วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหา
คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคําเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ดังนี้  

คําเฉลี่ย     แปลความหมาย 

4.50 – 5.00  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูํในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูํในระดับมาก 
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2.50 – 3.49  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูํในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูํในระดับน๎อย 

1.00 – 1.49  มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยูํในระดับน๎อยที่สุด 

  

4.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข๎อมูล 

ตอนที่ 1  ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการ แจกแจง
ความถี่  หาคําร๎อยละ        

ตอนที่ 2  ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนชุดแบบฝึกวิชาศิลปะ เรื่องการวาดภาพ
ระบายสี วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหาคําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.3   ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล  

 ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการ แจกแจง

ความถี่  หาคําร๎อยละ        

ตารางท่ี 4.1   แสดงคําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) ข๎อมูลทั่วไปของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร๎อยละ 

ชาย 

หญิง 

11 

19 

36.70 

63.30 

รวม 30 100 

  จากตารางที่ 4.1 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ   
63.30 และเพศชาย จ านวน  11 คน  คิดเป็นร๎อยละ 36.70    

ตารางท่ี 4.2   แสดงคําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) ข๎อมูลทั่วไปของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร๎อยละ 
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7-8 ปี 

9-10 ป ี

11 ป ีขึ้นไป 

 

5 

10 

15 

 

16.60 

33.40 

50.00 

รวม 30 100 

 จากตารางที่ 4.2  พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมาก 11 ปี ขึ้นไป จ านวน 15 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
50.00รองลงมาอายุ 9-10 ปี จ านวน 10 คน  คิดเป็นร๎อยละ 33.40 และอายุ 7-8 ปี จ านวน 5 คน  คิดเป็นร๎อย
ละ 16.60 

ตารางท่ี 4.3   แสดงคําความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) ข๎อมูลทั่วไปของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น จ านวน ร๎อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

7 

11 

12 

 

23.40 

36.60 

40.00 

รวม 30 100 

 จากตารางที่ 4.3  พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 คน  คิดเป็น
ร๎อยละ 40.00รองลงมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จ านวน 11 คน  คิดเป็นร๎อยละ 36.60 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 7 คน  คิดเป็นร๎อยละ 23.40 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคําเฉลี่ย (X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลสัมฤทธ์ของ
นักเรียนในการเรียนแบบฝึก แบบฝึกที่  1  การรับรู๎ด๎านจิตรกรรม เรื่อง การระบาย
สีน้ า  ครั้งที่ 1 กํอนเรียน 
 

ล าดับที ่
องค์ประกอบที่ส าคัญ 

ในการวาดภาพระบายสีน้ า 

ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D) แปลผล 

1 นักเรียนจ าแนกทัศนธาตุเส๎น สี รูปรําง รูปทรง 
พ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดภาพระบายสี
น้ า  

3.35 .46 ปานกลาง 

2 นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ใน
การวาดภาพระบายสี เรื่อง การวาดภาพ
ระบายสีน้ า 

3.25 .42 ปานกลาง 

3 นักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 
3 มิตเิรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า 

3.11 .39 ปานกลาง 

4 นักเรียนบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่อง
การจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาใน
ภาพเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า 

3.21 .43 ปานกลาง 

5 นักเรียนระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์
และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น 

3.23 .41 ปานกลาง 
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เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า 
รวม 3.44 .46 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 4.3  พบวํา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝึกที่  1  การรับรู๎ด๎านจิตรกรรม เรื่อง การ
ระบายสีน้ า  ครั้งที่ 1 กํอนเรียนของนักเรียนจ าแนกทัศนธาตุเส๎น สี รูปรําง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับปานกลาง คือ 
3.35 นักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิต ิและ 3 มิตเิรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับ
ปานกลาง คือ 3.11 และมีคํา SD รวมคือ  .46 ซึ่งอยูํในระดับปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคําเฉลี่ย (X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลสัมฤทธ์ของ
นักเรียนในการเรียนแบบฝึก แบบฝึกที่  2  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการ
วาดภาพระบายสีน้ า  
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบที่ส าคัญ 

ในการวาดภาพระบายสีน้ า 

ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D) แปลผล 

1 นักเรียนจ าแนกทัศนธาตุเส๎น สี รูปรําง รูปทรง 
พ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดภาพระบายสี
น้ า  

3.51 .52 มาก 

2 นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ใน
การวาดภาพระบายสี เรื่อง การวาดภาพ
ระบายสีน้ า 

3.55 .46 มาก 

3 นักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 
3 มิตเิรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า 

3.31 .42 ปานกลาง 

4 นักเรียนบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่อง
การจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาใน
ภาพเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า 

3.44 .45 ปานกลาง 

5 นักเรียนระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์
และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น 
เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า 

3.56 .49 มาก 
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รวม 3.56 .47 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.5  พบวํา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝึกที่  2  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบ
การวาดภาพระบายสีน้ า ของนักเรียนนักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิต ิและ 3 มิตเิรื่อง การวาดภาพ
ระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับปานกลาง คือ 3.31 นักเรียนระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการ
สื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มี
ผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก คือ 3.56และมีคํา SD รวมคือ  .47 ซึ่งอยูํในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคําเฉลี่ย (X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลสัมฤทธ์ของ
นักเรียนในการเรียนแบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการวาดภาพ
ระบายสีน้ า ครั้งที ่2 หลังเรียน  
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบที่ส าคัญ 

ในการวาดภาพระบายสีน้ า 

ระดับความคิดเห็น 

(X  ) (S.D) แปลผล 

1 นักเรียนจ าแนกทัศนธาตุเส๎น สี รูปรําง รูปทรง 
พ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และงานทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดภาพระบายสี
น้ า  

3.56 .57 มาก 

2 นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ใน
การวาดภาพระบายสี เรื่อง การวาดภาพ
ระบายสีน้ า 

3.65 .66 มาก 

3 นักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 
3 มิตเิรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า 

3.54 .56 มาก 

4 นักเรียนบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่อง
การจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาใน
ภาพเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า 

3.50 .49 มาก 

5 นักเรียนระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์
และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น 
เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า 

3.57 .52 มาก 
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รวม 3.59 .53 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.6  พบวํา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการวาด
ภาพระบายสีน้ า ครั้งที่ 2 หลังเรียน ของนักเรียนบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความลึก 
น้ าหนักและแสงเงาในภาพเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก  คือ 3.65 นักเรียนบรรยาย
ลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า มี
ผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก คือ 3.50 และมีคํา SD รวมคือ  .53 ซึ่งอยูํในระดับมาก 

 

บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปลายผลและข๎อเสนอแนะ 

      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการแสดงกระบวนการจัดการเรียนระบบ
การจัดการคุณภาพวิชาศิลปะ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือการพัฒนาศักยภาพด๎านจิตรกรรมตามแนวคิดทฤษฎี ไตร-องศะ 
สูํบ๎านวัดวัง ครั้งที่ 2และ 2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนโดยการใช๎แบบฝึกตามแนวคิดทฤษฎีไตรองศะ การ
โดยออกแบบการพัฒนาการเรียนรู๎ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบTQMโดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or 
Deming Cycle) อันประกอบไปด๎วย 1. P คือ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนหลักสูตรรายวิชาศิลปะในวัง  2.D คือ 
ออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของหลักสูตรวิชาศิลปะ  3. C คือ ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลของแผนจัดการเรียนรู๎ รายงานผลการประเมิน  4. A คือ สร๎างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
แสดงกระบวนการตามข้ันตอนได๎ ดังนี้ 1. การออกแบบผังกระบวนการบริหารการเรียนการสอนศิลปะ  แนวคิด
ทฤษฎี การบริหารคุณภาพการปฎิบัติการตามระบบ TQM โดยการใช๎วงจรเดมมิ่ง ( PDCA or Deming Cycle)  
2.การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ  3. ขอบขํายการพัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ   4.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
วิชาศิลปะ 5. การพัฒนานวัตกรรมคุณภาพวิชาศิลปะ 6. คูํมือคุณภาพวิชาศิลปะ ผลสัมฤทธิ์การเรียนของ
นักเรียนโดยการใช๎แบบฝึกตามแนวคิดทฤษฎีไตรองศะ ตลอดจนความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตํางๆ จากการ
แสดงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนจากองค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า  เครื่องมือที่ใช๎ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด๎วยค าถาม ประเภทก าหนดค าตอบให๎ และประเภทประมาณคํา (Likert 
Scale) เนื้อหาของแบบสอบถามแบํงออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า ในองค์ประกอบที่ส าคัญในการวาดภาพระบายสีน้ า 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะด๎านตํางๆ   การด าเนินการวิจัย ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลจากหนังสือ 
วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ตํางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทฤษฎีศิลปะ การวาดภาพระบายสีน้ า และ
ข๎อมูลที่ได๎จากการเรียนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ า ตามแนวติดทฤษฎีไตร -องศะ ในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 30 คน และได๎ประเมินผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนกับนักเรียน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 100      
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              การวิเคราะห์ข๎อมูล ใช๎โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS/PC+ (Statistical Package 
for the Social Sciences/Personal Computer Plus) เพ่ือท าการวิเคราะห์ข๎อมูลหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และ
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

 

 

ผลการวิจัย 

1.คุณลักษณะทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

           ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ   63.30 และเพศชาย 
จ านวน  11 คน  คิดเป็นร๎อยละ 36.70   สํวนอายุมาก 11 ปี ขึ้นไป จ านวน 15 คน  คิดเป็นร๎อยละ 50.00
รองลงมาอายุ 9-10 ปี จ านวน 10 คน  คิดเป็นร๎อยละ 33.40 และอายุ 7-8 ปี จ านวน 5 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
16.60     ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 คน  คิดเป็นร๎อยละ 40.00รองลงมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จ านวน 11 คน  คิดเป็นร๎อยละ 36.60 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 คน  คิดเป็น
ร๎อยละ 23.40 

2.ระดับผลสัมฤทธ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก 
         ระดับผลสัมฤทธ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก แบบฝึกที่  1  การรับรู๎ด๎านจิตรกรรม เรื่อง การ
ระบายสีน้ า  ครั้งที่ 1 กํอนเรียน 
          นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งหมด 30 คน  มี 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝึกที่  1  การรับรู๎ด๎านจิตรกรรม เรื่อง การระบายสีน้ า  ครั้งที่ 1 กํอนเรียนของ
นักเรียนจ าแนกทัศนธาตุเส๎น สี รูปรําง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางในธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ 
เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับปานกลาง และนักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ 
และ 3 มิตเิรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับปานกลาง ซึ่งอยูํในระดับปานกลาง 
 
          ระดับผลสัมฤทธ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึก แบบฝึกที่  2  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบ
การวาดภาพระบายสีน้ า  
          นักเรียนโรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ที่ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งหมด 30 คน  
พบวํา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝึกที่  2  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า ของ
นักเรียนนักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิต ิและ 3 มิตเิรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํใน
ระดับปานกลาง และ นักเรียนระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให๎ดีขึ้น เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก ซึ่งอยูํใน
ระดับมาก 
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          ระดับผลสัมฤทธ์ของนักเรียนในการเรียนแบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการวาด
ภาพระบายสีน้ า ครั้งที ่2 หลังเรียน  
            นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งหมด 30 คน  
พบวํา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการวาดภาพระบายสีน้ า ครั้งที่ 2 
หลังเรียน ของนักเรียนบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพ
เรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก  นักเรียนบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการ
จัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก คือ ซึ่ง
อยูํในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 

               การวิจัยครั้งนี้ได๎แสดงกระบวนการจัดการเรียนระบบการจัดการคุณภาพวิชาศิลปะ  แสดง 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า ในองค์ประกอบที่ส าคัญในการวาดภาพระบายสีน้ า ข๎อมูลที่
ได๎จากการเรียนการสอนการวาดภาพระบายสีน้ า ตามแนวติดทฤษฎีไตร -องศะ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 30 คน และได๎ประเมินผลสัมฤทธ์ทางการเรียนกับ
นักเรียน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 100     ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝึกที่  1  การรับรู๎ด๎านจิตรกรรม เรื่อง การ
ระบายสีน้ า  ครั้งที่ 1 กํอนเรียนของนักเรียนจ าแนกทัศนธาตุเส๎น สี รูปรําง รูปทรง พ้ืนผิว และพ้ืนที่วํางใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและงานทัศนศิลป์ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับปานกลาง 
นักเรียนสร๎างงานทัศนศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติเรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับปาน
กลาง ซึ่งอยูํในระดับปานกลาง ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝึกที่  3  การปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบการวาด
ภาพระบายสีน้ า ครั้งที่ 2 หลังเรียน ของนักเรียนบรรยายลักษณะของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความลึก 
น้ าหนักและแสงเงาในภาพเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า มีผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก  นักเรียนบรรยายลักษณะ
ของภาพโดยเน๎นเรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ าหนักและแสงเงาในภาพเรื่องการวาดภาพระบายสีน้ า มี
ผลสัมฤทธิ์อยูํในระดับมาก ดังจะเห็นได๎วําการน ากระบวนการจัดการเรียนรู๎โดยการใช๎โดยการแสดงกระบวนการ
จัดการเรียนด๎วยการน าระบบการจัดการคุณภาพวิชาศิลปะ ด๎วยการใช๎แบบฝึก 3 แบบฝึก ทดสอบกํอนเรียนและ
หลังเรียนท าให๎ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎สูงขึ้น 

 

ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย 

        การก าหนดรายละเอียดของกระบวนการ  จัดท าคูํมือกระบวนการจัดการคุณภาพวงจรเดมมิ่ง    ( PDCA 
or Deming Cycle) การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ประกอบไปด๎วย เกณฑ์หรือตัวดัชนีชี้วัดคุณภาพการ
เรียนรู๎  แนวคิดการควบคุม และปรับปรุงคุณภาพการสอน ด๎วยการติดตามและตรวจสอบการวัดประเมินผล 
เปูาหมายการพัฒนาประกอบด๎วย การพัฒนากระบวนการกระบวนการจัดการคุณภาพวงจรเดมมิ่ง  ( PDCA or 
Deming Cycle)  วิธีการคือ วิเคราะห์ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต    จากองค์ประกอบ/ตัวแปร โดย
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การศึกษาสภาพกํอนการพัฒนา เพ่ือการวางเปูาหมายแหํงความส าเร็จด๎วยการศึกษาจากวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา ผลคือคูํมือกระบวนการจัดการคุณภาพวงจรเดมมิ่ง     ( PDCA or Deming Cycle) การจัดการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีน้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ท าให๎ได๎กระบวนการท างานที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ในการเรียนให๎สูงขึ้น 
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ประวัติผู๎ท ารายงานการวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  ภาวิณี  โสระเวช 

                 (ภาษาอังกฤษ)  PAWINEE  SORAWECH 

เพศ หญิง  วันเดือนปีเกิด   5  สิงหาคม  2514 

สถานที่ติดตํอ(ท่ีท างาน)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

โทรศัพท์/โทรสาร  02-1601109 

E-mail : pawinee_so@hotmail.co.th 

ที่อยูํ(ที่บ๎าน)  90/129  หมูํบ๎านแก๎วขวัญ ถนนเสมาฟูาคราม ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 

โทรศัพท์/โทรสาร  086-666-8155 

ระดับการศึกษา   

        ระดับ                             สาขา                                      สถาบัน 

        ปริญญาตรี                   ออกแบบนิเทศศิลป์                   สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

        ปริญญาโท                   การจัดการคุณภาพ               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
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