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การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนี้เปน็ส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชา ศิลปะเบือ้งต้น 5 (ศ 23101) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

          การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก นายกฤตาคม  เปมกิตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ท่ีได้ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และเป็นผู้แนะแนวทางในการเขียน
งานวิจัย แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่ ตลอดจนถึงองค์ความรู้และกระบวนการในการท า
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในช้ันเรียน พร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวิจัยให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านดังรายนามในภาคผนวก ก ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาเพื่อให้
ค าแนะน าและช่วยตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา เพื่อให้ผู้วิจัยได้ท าวิจัยเรื่องนี้เสร็จอย่าง
สมบูรณ์ 
 ขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทิง
วิทยาคม ทุกคน ท่ีใหค้วามร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างผลงาน
ประติมากรรมได้เป็นอย่างดี 
 ขอขอบคุณ ผู้บริหารและเพื่อนครูในโรงเรียนทุกคน ท่ีคอยเป็นก าลังใจให้ซึ่งกันและกัน และ
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการท าวิจัยครั้งนี้ 
   ขอขอบพระคุณ คุณน้อย ถาวร และคุณนุจรี  ถาวร บิดามารดาของผู้วิจัย และครอบครัว
ของผู้วิจัยท่ีคอยให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยอย่างดียิ่งเสมอมา และอีกหลายๆ ท่านท่ีไม่ได้กล่าวนามในท่ีนี้ท่ีได้
กรุณาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือมาโดยตลอด  ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกท่านทุกฝ่ายอย่างสูงมา  ณ  
โอกาสนี้ 
           ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจต่อไป 
 
 
   
 

                                    ชยพงศ์  ถาวร 
                                                  31 ตุลาคม 2561 
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ชื่อเร่ืองวิจัย การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการขึ้นรปูประติมากรรม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 41 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว  
เวลา 6 ช่ัวโมง จ านวน 1 แผน แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความ สามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว และเกณฑ์การประเมินผลงานประติมากรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
น าผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัวของนักเรียนแต่ละคน(ก่อนท าการวิจัย) และผลงาน
ประติมากรรมประเภทลอยตัว(หลังท าการวิจัย) มาประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อให้คะแนนแล้วน า
คะแนนมาเปรียบเทียบหาผลต่าง หาค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทั้งช้ันเรียน  แล้วจึงน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่าหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 
ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว คะแนนเฉล่ียผลงานประติมากรรมของนักเรียนก่อนการ
วิจัยได้ 14.28 คะแนน และอยู่ในระดับคุณภาพ ดี และเมื่อท าการวิจัยแล้วพบว่า คะแนนเฉล่ียผลงาน
ประติมากรรมของนักเรียนหลังการวิจัยได้ 17.70 คะแนน และอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และเมื่อ
เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนผลงานประติมากรรมก่อนและหลังท าการวิจัย พบว่า ส่วนค่าเฉล่ีย
ผลต่างรวมของคะแนนผลงานประติมากรรมท้ังช้ันเรียนมีค่าเท่ากับ 3.43 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์ตาม
เป้าหมายของการวิจัย แสดงว่านักเรียนมีทักษะในการขึ้นรูปประติมากรรมเพิ่มมากขึ้น 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้
ระบุ คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไว้ว่า   “รู้และเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบและเทคนิคท่ีหลากหลายในการสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อส่ือความหมายและ
เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาและประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ของ
ตนเองและผู้อื่น สามารถเลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สามารถ
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ กราฟิก  ในการน าเสนอข้อมูลและมีความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นด้านอาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกันกับงานทัศนศิลป์” และ มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี 1.1 ข้อท่ี 6  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ศ 1.1 ม.3/6) ได้ระบใุห้ผู้เรียน “สร้างงานทัศนศิลป์ ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การสร้างงาน
ประติมากรรม ถือว่าเป็นการสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ อย่างหนึ่ง ซึ่ง มัย ตะติยะ (2549 : หน้า 31) 
ได้ให้ความหมายของประติมากรรม ว่า ประติมากรรม ทับศัพท์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Sculpture 
(อ่านว่า สคัลพ’ เชอะ) ซึ่งตีความหมายถึงการสร้างสรรค์งานให้เกิดรูปทรง 3 มิติ โดยการปั้น การ
แกะสลัก การหล่อหรือการน าส่วนประกอบย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลงานช้ินเดียวกัน 
กล่าวคือ เป็นการผสมผสานของวัสดุหลายชนิดให้เกิดรูปทรงใหม่นั่นเอง ดังนั้นการสร้างงาน
ประติมากรรมจึงเป็นการสร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ ตามท่ีระบุไว้ในตัวชี้วัดและคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะเบ้ืองต้น 5 (ศ23101) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนใน
รายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสร้างผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัวโดยใช้
เทคนิคการท าเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) เพื่อสร้างผลงานออกมาเป็นผลงานศิลปะสร้างสรรค์
(กล่องกระดาษช าระ) ผู้วิจัยพบว่า ในกระบวนการสร้างงานประติมากรรม นักเรียนได้ออกแบบผลงาน
ของตนเองโดยให้วาดภาพและลงสีในแบบร่างเสมือนผลงานจริง (ดูภาคผนวก ง หน้า 102-104 ) ซึ่ง
ช่ัวโมงเรียนต่อมาเป็นการขึ้นรูปประติมากรรมของนักเรียนตามท่ีตนเองได้ออกแบบไว้ โดยผู้วิจัยได้
สาธิตการขึ้นรูปประติมากรรมให้นักเรียนดูก่อนปฏิบัติงานจริง โดยการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อเป็น
ก้อนขึ้นรูปประติมากรรม พบว่านักเรียนจ านวนมากเข้ามาซักถามเกี่ยวกับการขึ้นรูปประติมากรรมอีก
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ครั้งหนึ่งและรวมไปถึงการขอร้องให้ผู้วิจัยช่วยขึ้นรูปประติมากรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ตนเองในการ
สร้างงานท้ังท่ีผู้วิจัยได้ท าการสาธิตและอธิบายไปแล้ว จึงท าให้บรรยากาศการเรียนภายในช้ันเรียนเกิด
ปัญหาอยู่พอสมควรอันเนื่องมาจากผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนนั้นต้องตอบค าถามนักเรียนหลายๆค าถาม
เกี่ยวกับการขึ้นรูปประติมากรรมและต้องท าการสาธิตการข้ึนรูปประติมากรรมอีกครั้งให้นักเรียนเป็น
รายบุคคลไปพร้อมๆกัน ซึ่งท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปได้ช้าและไม่ราบรื่นเท่าท่ีควร 
ผู้วิจัยจึงสังเกตปัญหาท่ีเกิดขึ้นพบว่านักเรียนมีปัญหาในการคิดและการเช่ือมโยงทางด้านมิติสัมพันธ์ 
ซึ่งปัญหานี้ส่งผลต่อการขึ้นรูปประติมากรรมของตัวนักเรียน คือ นักเรียนไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอด
ความคิดในการสร้างผลงานประติมากรรมตามท่ีออกแบบไว้ให้ออกมาเป็นผลงานประติมากรรมท่ี
สมบูรณ์ได้ดีเท่าท่ีควร (ดูภาคผนวก ง หน้า 102 - 104) จากการสุ่มสอบถามนักเรียนจากผู้วิจัยอย่าง
ไม่เป็นทางการพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในขั้นตอนของการขึ้นรูปประติมากรรม ซึง่ปัญหาคือ 
นักเรียนไม่ทราบว่าตอนขึ้นรูปประติมากรรมจะต้องสร้างรูปทรงใหกับผลงานตนเองอย่างไรผลงานจึง
จะออกแบบมาตามท่ีตนเองได้ออกแบบไว้แล้ว นักเรียนจึงมักจะเปล่ียนรูปทรงผลงานเป็นรูปทรงท่ี
ง่ายๆหรือตัดทอนและลดรายละเอียดของช้ินงานออกไปจากแบบท่ีร่างไว้  และในขณะท่ีขึ้นรูป
ประติมากรรมของตนเอง นักเรียนบางส่วนไม่สามารถนึกเห็นภาพได้ว่าผลงานของตนเองจะมีลักษณะ
อย่างไร มีรูปทรงอย่างไร กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถนึกเห็นภาพตามท่ีออกแบบไว้ให้เป็นผลงานจริง
นั่นเอง จากปัญหาท่ีพบท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนในเรื่องของ
ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งมีความเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ในการขึ้นรูปประติมากรรม
โดยตรง เนื่องจากความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์นั้นจะช่วยท าให้นักเรียนสามารถคิดและ
จินตนาการผลงานของตนเองท่ีออกแบบไว้ให้เป็นผลงานจริงซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถสร้างผลงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีเห็นได้ชัดเจน  

ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ นั้น ชวาล แพรัตกุล (2517) กล่าวว่า องค์ประกอบด้านมิติ

สัมพันธ์ประกอบด้วยความสามารถด้านการมองภาพมิติท่ีคงท่ีหรือภาพความสัมพันธ์ของมิติต่างๆ 

ตามรูปทรงเรขาเป็น สองมิติ สามมิติ (Spatial Orientation) และความสามารถด้านการจินตนาการ

ทางการเคล่ือนไหว ความสามารถด้านนี้จะส่งผลให้มนุษย์เข้าใจถึง ขนาดและมิติต่างๆ อันได้แก่ความ                  

ใกล้ – ไกล สูง – ต่ า ทรวดทรง พื้นท่ี และปริมาตรแตกต่างกัน สามารถสร้างจินตนาการให้เห็น

ส่วนย่อย และส่วนผสมของวัตถุต่างๆ เมื่อน ามาซ้อนทับกัน ซึ่งรูปทรงเรขาเป็น สองมิติ สามมิตินั้น

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต สองมิติ และสาม

มิติ ตามท่ี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(http://202.143.147.252/news-

br2/file_ document /document_ 1820130813093402.pdf (30 มกราคม 2557)) ได้กล่าวว่า 

ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราอย่างมาก  
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เราใช้เรขาคณิตเพื่อท าความเข้าใจหรืออธิบายส่ิงต่าง ๆ รอบตัว เช่น ใช้เรขาคณิตในการส ารวจพื้นท่ี 

สร้างผังเมือง สร้างถนนหนทาง ส่ิงก่อสร้างต่างๆ การส ารวจโลกและอวกาศ เรขาคณิตช่วยพัฒนา

ทักษะท่ีส าคัญหลายประการ เช่น การคิด การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ ทักษะเชิงมิติสัมพันธ์ หรือ

ความรู้สึกเชิงปริภูมิ (Spatial sense) ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ 

เช่น จ านวน การวัด ตลอดจนเนื้อหาคณิตศาสตร์ช้ันสูงต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการเช่ือมโยง

ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับความรู้แขนงอื่นๆ และกล่าวว่า เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรขาคณิต 

สามารถใช้ความรู้และเช่ือมโยงความรู้เรขาคณิตกับความรู้แขนงอื่นๆได้ ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยเริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ ไปสู่สถานการณ์ท่ีท้าทาย ผู้เรียนจะต้องท าการ

สืบค้น ทดลอง และส ารวจส่ิงท่ีอยู่รอบตัว เช่น ฝึกการมองภาพ วาดภาพ เปรียบเทียบรูปร่างใน

ต าแหน่งต่างๆ กัน กิจกรรมดังกล่าวนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถทางมิติสัมพันธ์ หรือความรู้สึกเชิง

ปริภูมิ (Spatial sense)  

และเมื่อพิจารณาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก าหนด

มาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตสาสตร์ สาระท่ี 3 : เรขาคณิต ไว้ว่า 

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  

(spatial reasoning)และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต  
(geometric model) ในการแก้ปัญหา 

จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ การนึกภาพ การใช้เหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิและการใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิตเป็นลักษณะของการใช้ความรู้สึกเชิงปริภูมิ          
การเรียนเรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิหรือทักษะด้านมิติสัมพันธ์จึงมีความเกี่ยวข้องกัน จากการ
สอบถามครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการถึงการ
เรียนการสอนในเรื่อง เรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ พบว่าเป็นเนื้อหาการเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ดังนั้นการใช้เนื้อหาเกี่ยวกับเรขาคณิต สองมิติ และสามมิติมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงเสมือนเป็นการ
ทบทวนความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไปในตัวและนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาในแบบฝึกทักษะได้อย่าง
รวดเร็วเนื่องจากนักเรียนเคยเรียนมาแล้ว 
 Thurstone. (1938) กล่าวว่า วิธีการท่ีจะท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางสมองสูงขึ้น เกิดความ
งอกงามทางสติปัญญาและความคิด สามารถฝึกได้โดยการฝึกฝนด้วยการฝึกทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
Spatial Skills หรือฝึกความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ Spatial Ability เพราะมิติสัมพันธ์ เป็น
ความสามารถในการจินตนาการวัตถุเมื่ออยู่ในรูปลักษณะต่างๆ เป็นความสามารถในการรับรู้มิติต่างๆ 
อย่างแม่นย าสามารถเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นได้ และเป็นความสามารถในการพิจารณา
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ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการมองภาพท่ีมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในกรอบ          
ส่ิงเร้ารวมทัง้ความสามารถในการมองภาพวัตถุท่ีมองจากมุมท่ีแตกต่างกัน และเป็นความสามารถใน
การคิดหารายละเอียดว่ารูปทรงเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันหรือมีปญัหาส่วนหนึ่งส่วนใดอย่างไร                  
(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2541 : 149 ; อ้างอิงมาจาก Thurstone, 1938) ส่วน 
กรกฏ  แพทย์หลักฟ้า (2552) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ว่า
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ มีความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตต้ังแต่วัยเด็กซึ่งในชีวิตประจ าวัน
เด็ก มีประสบการณ์ในการมองเห็นส่ิงต่างๆ และการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง  5 ในการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม
โดยใช้ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการจ าแนกวัตถุ การเข้าใจลักษณะวัตถุ  ขนาด  มิติ  การ
เคล่ือนท่ี  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับวัตถุ  วัตถุกับคนหรือต าแหน่งต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ี
ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กในช่วงปฐมวัยและวัย ต่อไป  เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่งในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ตลอดจนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานศิลปะ และ 
พัฒนา ชัชพงศ์ (2550) กล่าวว่า “นักจิตวิทยา Jean Piaget บอกว่า มนุษย์สามารถเรียนรู้โดยการ
ปรับขยายจากประสบการณ์เดิมสู่ส่ิงใหม่ ถ้าเขามีทักษะมิติสัมพันธ์ที่ดี จะช่วยให้เขาเรียนรู้อย่างมี
ศักยภาพท่ีดียิ่งขึ้น” ดังนั้นความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ มีความส าคัญในการดารงชีวิตอย่างมาก 
เนื่องด้วยส่ิงท้ังปวงหรือวัตถุใด ๆ มิได้มีความถาวรตลอดไป มีการเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
และเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของส่ิงต่าง ๆ เป็นความสามารถด้านมิติสัมพันธ์อย่างหนึ่ง (อัญชลี รัตนช่ืน
, 2550) และผู้ท่ีมีทักษะมิติสัมพันธ์ดีจะมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
อย่างเช่ือมโยง เรียนรู้เร็ว รู้จักคิดวางแผนและมีจินตนาการกว้างไกล สามารถจัดกลุ่มรูปแบบต่าง ๆ 
ในสมองได้ดี (อุดม เพชรสังหาร, 2550) คนเราอาศัยการคิดจินตนาการ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 
การเรียนรู้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตได้ด้วยดี ดังนั้นความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์จึงจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมต้ังแต่ในวัยเด็ก (อัญชลี รัตนช่ืน, 2550) 
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จึงเป็นรากฐานส าคัญท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้และมีผลต่อการพัฒนา
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของการพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์กับวัตถุ คือ 
เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็กเกี่ยวกับธรรมชาติของส่ิงต่าง ๆ รูปร่างลักษณะของวัตถุทุก 
ประเภท ความสัมพันธ์ของวัตถุ และการเปล่ียนแปลงรูปร่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ชีวิตประจ าวันของเด็ก ซึ่งความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการวาด 
ภาพ เข้าใจภาพและพื้นท่ีได้อย่างมีศักยภาพ พบในผู้มีอาชีพนักบิน นักเดินเรือ สถาปนิก ศิลปิน 
มัณฑนากร (Gardner, 1993 : 28) 

การฝึกทักษะด้านมิติสัมพันธ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะจึงเป็นการช่วยพัฒนาความพร้อม
ในตัวนักเรียน ความคล่องในการใช้ความคิด สายตา และ มือให้ประสานสัมพันธ์กัน ความพร้อมนี้จะเป็น
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พื้นฐานขั้นต้นให้เด็กสามารถพัฒนาได้อย่างสูงสุดตาม ศักยภาพของเขา (มะลิฉัตร เอื้ออานนท์,  2545 : 173) 
ความเจริญเติบโตและการเรียนรู้ทางประสาท สัมผัสเป็นส่วนสาคัญของประสบการณ์ทางศิลปะ โดยครูเป็นผู้
ส่งเสริมการรับรู้ สร้างประสบการณ์ ทางการเห็น ฝึกการสังเกต ฝึกความละเอียดอ่อน ควรจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการ ทางการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้น กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เปเปอร์มาร์เช่ เป็น
กิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสร้างสรรค์ เปเปอร์มาร์เช่เริ่มปรากฏในแถบเอเชียก่อนจากนั้นก็ไปได้รับความนิยม
ในแถบยุโรป การท าเปเปอร์ มาร์เช่ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ประมาณ 
300 ปี) ซึ่งคนไทย สมัยนั้นรู้จักน าเปเปอร์มาร์เช่มาใช้ท าหัวโขน ท่ีใช้ครอบศีรษะผู้เล่นเพื่อแสดงโขน 
และเปเปอร์มาร์เช่ ก็ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน เปเปอร์มาร์เช่ คือ งานศิลปะท่ีท าได้จาก
วัสดุท่ีหาง่าย คือ กระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีใช้แล้ว หรือกระดาษเหลือใช้ต่างๆ หลักการคือ การน ากระดาษท่ี
ถูกตัดหรือ ฉีกเป็นช้ินเล็กๆ ทากาวมาปิดทับลงบนแบบท่ีเตรียมไว้หลายๆ ช้ันหรืออัดบล็อกตามต้นแบบ 
แต่ละ ช้ันจะทากาวไว้และรอให้แห้ง จากนั้นก็ตกแต่งระบายสีตามจินตนาการ กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  
เปเปอร์มาเช่เป็นการน ากล่องกระดาษท่ีปั้นเป็นก้อน กล่องนม ขวดน้ าขนาดต่างๆกัน น ามาประกอบเข้า
ด้วยกันซึ่ง ในขั้นตอนนี้นักเรียนต้องใช้จินตนาการในการมองว่าจะน าวัสดุเหล่านั้นมาประกอบเข้าด้วยกัน
เป็น รูปแบบอย่างไร ซึ่งการน ามาประกอบเข้าด้วยกันนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของต าแหน่ง ทิศทาง 
ด้านบน ด้านล่าง หน้า หลัง ระหว่าง แล้วจึงประกอบผลงานเข้าด้วยกันโดยใช้กระดาษกาวเป็น ตัวเช่ือม
วัตถุให้ติดกัน แล้วจึงฉีกกระดาษเป็นช้ินเล็กทากาวมาติดบนแบบท่ีเตรียมไว้ เมื่อผลงาน แห้งนักเรียน
สามารถตกแต่งผลงานได้ตามจินตนาการ ซึ่งจากกิจกรรมนักเรียนได้ใช้ประสาทสัมพันธ์มือและตาในการ
ทากิจกรรม ช่วยใหน้ักเรียนได้สังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของวัสดุ ในเรื่องของ ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง สี มีความเข้าใจในด้านมิติสัมพันธ์ มองเห็นศิลปะในหลายมิติ ในการท ากิจกรรม                           
ศิลปสร้างสรรค์เปเปอร์มาร์เช่ ยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยฝึกให้นักเรียนมีการท างานของมือ การประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การคิด การฝึกสมาธิ การท่ีนักเรียนได้สัมผัสและส ารวจกับวัตถุ โดยตรงจะท า
ใหน้ักเรียนรู้จักวัตถุ หลังจากท่ีนักเรียนคุ้นเคยกับวัตถุแล้วนักเรียนจะน าวัตถุต่างๆ มาเกี่ยวข้องกัน             
ซึ่งเป็นประสบการณ์ส าคัญในการส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียน (สนธิยา โกมลเปริน, 
2554 : 3-4) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะใช้แบบฝึกทักษะโดยแบบฝึกทักษะนั้นมีการออกแบบเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิต สองมิติและ สามมิติ โดยเน้นในเรื่องภาพท่ีได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและ
ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นหลัก และปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับมุมมองในการมองผลงาน
ประติมากรรมและการออกแบบผลงานประติมากรรมโดยเขียนภาพจากด้านบน ด้านข้างและ
ด้านหน้า เพื่อท่ีจะส่งผลถึงการขึ้นรูปประติมากรรมได้ตรงตามท่ีตนเองออกแบบไว้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการขึ้นรูปประติมากรรม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ านวน 

41 คน  

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
เนื้อหาท่ีต้องการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติ

สัมพันธ์ส าหรับการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัวโดยใช้เทคนิคการท าเปเปอร์มาเช่ (Paper 
Mache) และเกณฑ์การประเมินผลงานศิลปะ 

3. ตัวแปรในการศึกษา 
ตัวแปรต้น  คือ แบบฝึกทักษะและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวแปรตาม  คือ การขึ้นรูปประติมากรรม 

 
สมมุติฐานงานวิจัย  

นักเรียนท่ีมีปัญหาในการขึ้นรูปประติมากรรม จะสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถขึ้นรูป
ประติมากรรมให้เป็นรูปทรงตามท่ีออกแบบ เมื่อใช้แบบฝึกทักษะ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผลงานประติมากรรม หมายถึง ผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัวโดยใช้เทคนิคการ
ท าเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) 

2. การขึ้นรูปประติมากรรม หมายถึง ขั้นตอนการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว โดย
การปั้นและห่อกระดาษหนังสือพิมพ์หรือการน าวสัดุต่างๆมาประกอบกันเป็นรูปร่างผลงาน
ประติมากรรมตามรูปทรงท่ีออกแบบไว้ 

3. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้เกี่ยวกับขนาด 
รูปร่าง ต าแหน่ง ในการมองรูปทรงผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว 

4.แบบฝึกทักษะ หมายถึง แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้น
รูปประติมากรรมประเภทลอยตัว ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 3 ตอน ดังนี้ 
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4.1 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ ์
4.2 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับการออกแบบผลงานประติมากรรม

ประเภทลอยตัว 
4.3 การออกแบบผลงานประติมากรรม 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัวโดยใช้เทคนิคการท าเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) 

6. เกณฑ์การประเมินผลงาน หมายถึง เกณฑ์ในการประเมินชิ้นงาน ประติมากรรมประเภท
ลอยตัว (เปเปอร์มาเช่) ของนักเรียน 
 7. นักเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการขึน้รูปประติมากรรมแบบลอยตัวโดยใช้เทคนิคการ

ท าเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) 

 2. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์) ในการแก้ไข

ปัญหานักเรียนขึ้นรูปประติมากรรมไม่ได้ตามท่ีออกแบบไว้ 
 3. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในสาระอื่น ในการบูรณาการสาระการ

เรียนรู้และเช่ือมโยงเนื้อหาการเรียนรู้รวมถงึการน าองค์ความรู้ไปใช้ร่วมกัน 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการวิจัยในด้านต่างๆ โดยก าหนด
หัวข้อดังนี้ 
 1. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์  
  - ความหมายของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 
  - ความส าคัญของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 

 - แนวทางส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 
2.ประติมากรรม 
 - ความเป็นมาของประติมากรรม 
 - ความหมายของประติมากรรม 
 - ประเภทและลักษณะของประติมากรรม 
 - รูปแบบงานประติมากรรม 
 - การสร้างงานประติมากรรม 
 - การออกแบบประติมากรรม 
3. เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) 
 - ประวัติเปเปอร์มาเช่ 

 - วัสดุท่ีใช้ในการท าเปเปอร์มาเช่  
 - รูปแบบของเปเปอร์มาเช่ 

 4. แบบฝึกทักษะ 
  - ความหมายของแบบฝึกทักษะ 

 - ลักษณะของแบบฝึกทักษะท่ีดี 
 - ประโยชน์ของการฝึกทักษะ 

 5.การสร้างแบบฝึกทักษะ 
 - หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
 - ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะ 

 6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
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1. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์  
 
 ความหมายของความสามารถด้านมิติสัมพันธ ์
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ ดังนี้ 
 วิเชียร  เกตุสิงห์ (2524) กล่าวว่า เป็นความสามารถท่ีส่งผลให้มนุษย์เข้าใจถึงมิติ อันได้แก่ 
รูปร่าง ความสูงต่ า ระยะใกล้-ไกล พื้นท่ี ปริมาตร เป็นความสามารถท่ีช่วยให้มนุษย์เกิดจินตนาการ
และนึกเห็นภาพส่วนประกอบต่างๆ เมื่อแยกออกจากกัน สามารถมองเห็นเค้าโครงหรือโครงสร้างเมื่อ
เอาส่วนต่างๆ มาประกอบหรือรวมเข้าด้วยกัน รวมทั้งทิศทางของวัตถุท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย 
 ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร์ (2530) กล่าวว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างมโนภาพเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ เมื่อแยกออกจากกันและมองเห็นเค้า
โครงเมื่อส่ิงของเหล่านั้นมาประกอบกัน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทิศทางของวัตถุ ความสามารถด้านนี้
จะเสริมให้มนุษย์เกิดจินตนาการ อันเป็นประโยชน์ในการเรียนวาดเขียน งานฝีมือ เรขาคณิตและแผน
ท่ี เป็นต้น  

นพรัตน์ นามบุญมี  (2556 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 
ว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ คือ ความสามารถในการรับรู้ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ เมื่อเทียบกับ 
ต าแหน่งหรือจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่ง เมื่อใช้ตัวเด็กเป็นหลัก ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเด็ก จะมีต าแหน่ง เช่น หน้า 
หลัง บน ล่าง ซ้าย ขวา คนท่ีมีทักษะด้านมิติสัมพันธ์จะมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์
ของมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีท่ีว่าง สถานท่ีและเวลา มองเห็นความเช่ือมโยงของส่ิงต่างๆ และวาด
มโนภาพความเช่ือมโยงและถ่ายทอดออกมาให้คนได้รับรู้อย่างเป็นรูปธรรม หรือมีความสามารถใน
การมองเห็นพื้นท่ี มองส่ิงต่าง ๆ ในมิติท่ีหลากหลาย รวดเร็ว เป็นความสามารถอย่างหนึ่งท่ีมีความ
สาคัญ การจัดเก็บส่ิงของ การวาง การเข้าแถว การเรียงลาดับส่ิงของ เวลา ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็น
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ทั้งส้ิน 

ชวาล แพรัตกุล (2517 : 65) ได้กล่าวว่า สมรรถภาพด้านมิติสัมพันธ์นี้จะส่งผลให้ 
มนุษย์เข้าใจถึงขนาด และมิติต่าง ๆ อันได้แก่ ความใกล้ – ไกล สูง – ต่ า และพื้นท่ีทรวดทรง 
ปริมาตร เป็นต้น เป็นความสามารถทางสมองท่ีช่วยให้เกิดจินตนาการและมโนภาพนึกเห็นของ 
ส่วนประกอบเมื่อถูกแยก และเห็นเค้าโครงสร้างเมื่อน าช้ินส่วนต่าง ๆ มาผสมเข้าด้วยกัน 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541 : 150) ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถภาพทางสมอง 
ด้านมิติสัมพันธ์เป็นความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการจินตนาการถึงขนาดและมิติต่าง ๆ 
ตลอดจนทรวดทรงท่ีมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกัน ท้ังอยู่ในระนาบเดียวกัน และหลายระนาบ 
รวมทั้งความสามารถในการมองภาพรูปทรงต่างๆ ท่ีเคล่ือนไหว ซ้อนทับกัน หรือซ่อนอยู่ภายใน 
ตลอดจนถึงการแยกภาพประกอบ และการจ าแนกต าแหน่งท่ีต้ัง บน-ล่าง ซ้าย-ขวา และระยะทาง 
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ใกล้-ไกล 
 เบลแลนกา (2544 : 107) กล่าวว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ คือ ความสามารถ 
ในการรับรู้ภาพท่ีมองเห็นในโลกได้อย่างถูกต้อง และสามารถน าประสบการณ์จากการเห็นนั้นมา 
สร้างขึ้นใหม่ เป็นความสามารถท่ีเกี่ยวพันกับการเห็นรูปร่าง สี รูปทรง สัณฐาน และลักษณะพื้นผิว 
ความสามารถด้านนี้เกิดจากความไวในการรับรู้ของกลไกประสาทสัมผัสต่อส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว 
สายตาจะแยกแยะ สี รูปร่าง รูปทรงสัณฐาน ลักษณะพื้นผิว มิติความลึก มิติความกว้าง ยาว หนา 
สูง และความสัมพันธ์ต่างๆ ในขณะท่ีเกิดการพัฒนาความสามารถด้านนี้ การประสานของตา- มือ 
และกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ท่ีควบคุม จะกระตุ้นให้แต่ละคนสร้างมโนภาพการรับรู้ในรูปร่างและสีในส่ือ 
ท่ีต่างๆ กันออกไป จิตรกร ประติมากร สถาปนิก นักจัดสวน นักสร้างแผนท่ี นักออกแบบกราฟฟิค 
นักร่างภาพ นักประดิษฐ์ และช่างทาสีบ้าน ล้วนถ่ายโยงภาพท่ีปรากฏในจินตนาการไปสู่ส่ิงใหม่ท่ี 
ก าลังปรับเปล่ียน 

จากข้อมูลข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการมองเห็นความเชื่อมโยงของสิง่ต่างๆ รบัรู้ต าแหน่งของส่ิงต่าง ๆ ท่ีช่วยให้มนุษย์เกิด
จินตนาการ สร้างมโนภาพ และนึกเห็นภาพ ขนาด มิติ และส่วนประกอบต่างๆ เมื่อเทียบกับต าแหน่ง
หรือจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่ง จะมีต าแหน่ง เช่น หน้า หลัง บน ล่าง ซ้าย ขวา คนท่ีมีทักษะด้านมิติ
สัมพันธ์จะมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ  และวาดมโนภาพความเช่ือมโยง
และถ่ายทอดออกมาให้คนได้รับรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการประสานของตา- มือ และกล้ามเนื้อมัด
เล็กๆ ท่ีควบคุม จะกระตุ้นให้แต่ละคนสร้างมโนภาพการรับรู้  ความสามารถด้านนี้จะเสริมให้มนุษย์
เกิดจินตนาการ อันเป็นประโยชน์ในการเรียนวาดเขียน งานฝีมือ หรือรูปเรขาคณิต ซึ่งจะส่งผลถึงการ
ประกอบอาชีพหลายๆอาชีพในอนาคต เช่น จิตรกร ประติมากร สถาปนิก นักจัดสวน นักสร้างแผนท่ี 
นักออกแบบกราฟฟิค นักร่างภาพ นักประดิษฐ์ เป็นต้น 

 
ความส าคัญของความสามารถด้านมิติสัมพันธ ์
กรกฏ  แพทย์หลักฟ้า (2552) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ว่า 

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ มีความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตต้ังแต่วัยเด็กซึ่งในชีวิตประจ าวัน
เด็ก มีประสบการณ์ในการมองเห็นส่ิงต่างๆ และการใช้ประสาทสัมผัสท้ัง  5 ในการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม
โดยใช้ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการจ าแนกวัตถุ การเข้าใจลักษณะวัตถุ  ขนาด  มิติ  การ
เคล่ือนท่ี  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับวัตถุ  วัตถุกับคนหรือต าแหน่งต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ี
ส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กในช่วงปฐมวัยและวัย ต่อไป  เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่งในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ตลอดจนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานศิลปะ 
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อุดม เพชรสังหาร (2549) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ เป็นความสามารถด้านหนึ่งของสมองท่ีมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรของประเทศ จากการคาดคะเนของส านักการบริการด้านการงาน
ในสหรัฐอเมริกาพบว่าอาชีพท่ีต้องการความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงมีอยู่ 84 อาชีพ ถ้าหากสามารถ
พัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์นี้ได้มากขึ้นกจ็ะเป็นผลดีต่อการพัฒนาของประเทศได้ส่วนหนึ่ง 
และกล่าวอีกว่า ผู้ท่ีมีทักษะมิติสัมพันธ์ดีจะมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
อย่างเช่ือมโยง เรียนรู้เร็ว รู้จักคิดวางแผนและมีจินตนาการกว้างไกล สามารถจัดกลุ่มรูปแบบต่าง ๆ 
ในสมองได้ดี (อุดม เพชรสังหาร, 2550)  

อัญชลี รัตนช่ืน (2550) กล่าวว่า คนเราอาศัยการคิดจินตนาการ ความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ การเรียนรู้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตได้ด้วยดี ดังนั้น
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมต้ังแต่ในวัยเด็ก  

นอกจากนี้ยังพบว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นความสามารถทางสมองซีกขวา ท่ีท าให้
เกิดจินตนาการ (Imagination) การสร้างมโนภาพ ท าให้เกิดความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงของวัตถุ
หรือส่ิงต่างๆ (ประมวญ ดิคคินสัน, 2535 : 184)  

การพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ เป็นการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก เกี่ยวกับ
รูปร่าง ลักษณะของวัตถุต่างๆ (วรวรรณ เหมชะญาติ, 2536 : 4; อ้างอิงจาก Borke, 1971)และจาก
ล าดับขั้น ของการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านมิติสัมพันธ์มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป็นรากฐานส าคัญท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ด้านต่างๆ ในขัน้ ท่ีสูงขึ้นไปดังท่ี สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติ 
(National Council of Teachers of Mathematics :NCTM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วาง
มาตรการการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาเรขาคณิต ควรเน้น
ให้นักเรียนมีการพัฒนาความคิดด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Sense) เป็นส าคัญ (วรรณวิภา สุทธิเกียรติ, 
2543 : 3 ; อ้างอิงจาก NCTM, 1988) ซึ่งเด็กมาโรงเรียนด้วยการเข้าใจเรื่องพื้นท่ีท่ีเกิดขึ้นโดย
สัญชาตญาณเพราะประสบการณ์ในช่วงแรกในสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีเป็นส่วนใหญ่ พฤติกรรม
ของเด็กเล็กๆ จึงเป็นมิติสัมพันธ์เพราะเป็นเรื่องก่อนการใช้ภาษา การเผชิญและการส ารวจใน
ระยะแรกของเด็กในโลกด าเนินไปโดยปราศจากการช่วยเหลือด้านภาษา เด็กปรับตัวต่อประสบการณ์
มิติสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นประโยชน์ต่อท้ังทาง จติวิทยาและทางคณิตศาสตร์จากกิจกรรม
ท่ีรวมถึงการใช้ส่ิงต่างๆ อย่างช านาญจากพื้นท่ีท่ีเด็กอาศัยอยู่ ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเล่ือนและ
การหมุนคือพื้นฐานของการส ารวจมิติสัมพันธ์ของเด็ก ทุกคน และการวางความเข้าใจเข้าสู่เนื้อหาด้าน
เรขาคณิตควรเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการพัฒนาทางคณิตศาสตร์ (Grande ;& Morrow, 1995 : 1) 
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และจินตนาการส่ิงท่ีมองเห็น แสดงบทบาทท่ีส าคัญในการคิดทาง
คณิตศาสตร์ และเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่ออาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิควิทยาศาสตร์อีกด้วย (Wanger, 1993 : 
202) และผู้ท่ีมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จะเป็นผู้ท่ีสามารถปรับปรุง และคิด วิธีการใช้พื้นท่ี และ
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สามารถจัดระเบียบของส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานศิลปะ 
สถาปนิก มัณฑนากร การสร้างแผนท่ีในการเดินทาง เป็นต้น (Gardner, 1993 : 28) 

ดังนั้นความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
ต้ังแต่วัยเด็ก และเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ตลอดจน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานศิลปะและการประกอบอาชีพ ถ้าหากสามารถพัฒนาความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์นี้ได้มากขึ้นก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาของประเทศ  

 
แนวทางส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 
แกรนด์และมอร์โรว์ (Grande and Morrow, 1995 : 1-3) กล่าวถึง การพัฒนาส่งเสริม 

และการฝึกฝน เพื่อให้เกิดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ การรับรู้เชิงมิติสัมพันธ์ เป็นความสามารถ 
ในการจินตนาการเกี่ยวกับลักษณะรูปทรงของวัตถุเมื่อเกิดการเคล่ือนท่ีการแทนท่ีของวัตถุซึ่ง 
ความรู้สึกเชิงมิติสัมพันธ์ (Spatial Senses) จะน าไปสู่ความสามารถเหล่านั้นได้ โดยในระดับ 
K grades - 6 ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สามารถส่งเสริมได้โดย 

1. ความสัมพันธ์ในการมองวัตถุกับการเคล่ือนไหว (Eye - motor Coordination) 
หมายถึง ความสามารถในการประมวลภาพด้วยสายตาจากความสัมพันธ์ระยะทาง และต าแหน่ง 
ของวัตถุ 

2. การรับรู้ภาพและพื้นหลังภาพ (Figure – ground Perception) หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนกให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะท่ีชัดเจนของภาพวัตถุ โดยไม่ค านึงถึง 
ลักษณะแวดล้อมและภาพกระตุ้นอย่างอื่น 

3. การรับรู้ความคงรูปของวัตถุ (Perceptual Constancy) หมายถึง ความสามารถ 
ในการบอกลักษณะเดิมของวัตถุ เมื่อมีการหมุนการพลิกวัตถุ หรือการเปล่ียนแปลงขนาดของวัตถุ 
นั้น 

4. การรับรู้ต าแหน่งของวัตถุท่ีสัมพันธ์กับพื้นท่ี (Position - in - space Perception) 
หมายถึง ความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ของวัตถุโดยรอบกับตัวเอง และอธิบายต าแหน่งท่ี 
รับรู้ โดยสามารถเขียนหรือบอกหรือแสดงว่าวัตถุอยู่ซ้าย ขวา หน้า หลัง บน ล่าง ใกล้ ไกล 

5. การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ (Perception of Spatial Relationship) 
หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นวัตถุสองส่ิงหรือมากกว่าท่ีมีความเกี่ยวพันกัน โดยวัตถุเอง 
หรือโดยวัตถุอื่นในด้านการพลิกแพลงตัววัตถุและความสัมพันธ์อื่นๆ 

6. การจ าภาพความเหมือนและความแตกต่างของวัตถุ (Visual Discrimination) 
หมายถึง ความสามารถในการท าให้เห็นถึงความแตกต่าง และความเหมือนระหว่างวัตถุ 

7. การจดจ าภาพเสมือนของวัตถุ (Visual Memory) หมายถึง ความสามารถในการ 
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ใช้วิธีแก้ปญั หา จดจ าและเรียกใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับต าแหน่งกับเวลา และสามารถ 
ค้นหาวัตถุได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

แชปแมน (2544 : 114) กล่าวถึง กิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ส าหรับความ 
สามารถด้านมิติสัมพันธ์ไว้ดังนี ้

1. วัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะที่หลากหลาย 
2. กล้องถ่ายรูป 
3. การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีลงมือจับต้องได้ในการค้นคว้าเสาะแสวงหาอย่างสร้างสรรค์ 
4. ผังจัดระบบความคิดแบบต่างๆ 
5. กล่องรวมของกระจุกกระจิกในศูนย์ศิลปะ 
6. สภาพแวดล้อมท่ีพรัง่ พร้อมไปด้วยภาพและส่ิงพิมพ์ 
7. โปสเตอร์ ชาร์ต ภาพ 
8. ภาพวาด ภาพสเก็ตซ์ ภาพเขียน 
9. เวลาส าหรับปนั้ แกะสลักและสร้างส่ิงต่างๆ 
10. การใช้เครื่องฉายแผ่นใส และกระดาน 
11. การใช้เครื่องประกอบฉาก การแสดงอื่นๆ 
12. การเล่นต๋ีต่าง 
13. การใช้ค าตอบแฝง 
14. ระบบการจินตนาการ 
15. ระบบการใช้รหัสสี 
16. การสาธิต 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2542 : 34) มีทัศนะว่าวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ศักยภาพด้านมิติ สัมพันธ์ 

ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ศักยภาพด้านมิติให้มีปฏิกิริยาตรงต่อภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพท่ี 
ผู้เรียนเห็นภายนอกหรือภาพท่ีเกิดขึ้นภายในใจ โดยการให้เห็นภาพและให้ผู้เรียนแปลข้อความหรือ 
เนื้อหาเป็นภาพ หรือให้ผู้เรียนหลับตาและคิดมองภาพของเรื่องท่ีเพิ่งเรียนรู้จบไป โดยถามผู้เรียน 
ถึงส่ิงท่ีมองเห็นในใจ การใช้สีรูปภาพเปรียบเทียบ การวาดภาพจากความคิด การใช้สัญลักษณ์ 
กราฟฟิก กิจกรรมท่ีกระตุ้นจินตนาการ การสร้างสรรค์ การใช้ความคิดอย่างอิสระ การสร้างงาน 
ด้วยรูปทรง รูปภาพและสี ท าศิลปะวัตถุ แสดงภาพถ่ายหรือภาพเขียน 

วรรณวิภา สุทธิเกียรติ (2542 : 3) กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 
นั้น ควรให้นักเรียนได้ค้นพบความสัมพันธ์ ด้วยกระบวนการการประดิษฐ์ การวาด การวัด การ 
มองเห็น การเปรียบเทียบ การแปลง และการจ าแนกรูปเรขาคณิต ท่ีเน้นกิจกรรมในลักษณะการ 
ส ารวจ การตัง้ข้อคาดเดา การสืบเสาะเพื่อตรวจข้อคาดเดา 
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สรุปได้ว่า การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สามารถส่งเสริมได้โดยการเปิดโอกาสให้
เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุรอบตัวและรูปทรงต่างๆ ให้เด็กมีประสบการณ์เกี่ยวกับการมองวัตถุ การ
รับรู้ความคงรูปของวัตถุ การรับรู้ต าแหน่งของวัตถุท่ีสัมพันธ์กับพื้นท่ี การรับรู้ความสัมพันธ์ของวัตถุ 
เป็นต้น นอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นจินตนาการ การสร้างสรรค์ การใช้ความคิดอย่างอิสระ 
การสร้างงานด้วยรูปทรง รูปภาพและสี ท าศิลปะวัตถุ แสดงภาพถ่ายหรือภาพเขียน เป็นต้น 
 
2. ประติมากรรม 
 ความเป็นมาของประติมากรรม 

ประติมากรรมกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เรารู้ท่ีมาแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างส าคัญ
ของการเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ เพราะได้มีสติปัญญาของการสร้างสรรค์ เช่นมนุษย์สามารถวาดภาพ
และพรรณนาถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขาประสบอยู่ในชีวิตประจ าวัน พวกเขาได้สลักเครื่องมือเครื่องใช้ใน 
การด ารงชีวิต และสร้างประติมากรรมท่ีเป็นดุจดังรูปเคารพ นักปรัชญาสาขาสุนทรียศาสตร์หลายคน
เช่ือว่าประติมากรรมน่าจะเป็นงานศิลปะชนิดแรกท่ีมนุษย์รู้จักสร้างก่อนศิลปะสาขาอื่น ๆ 
ประติมากรรม จึงมีประวัติและความเป็นมาเช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่น ซึ่ง ก าจร สุนพงษ์ศรี ได้สรุป
ไว้ดังนี ้

ประติมากรได้แนบแน่นกับวิวฒันาการของมนุษยชาติมาโดยตลอด อียิปต์นับเป็นชาติท่ีโดด 
เด่นในการน าประติมากรรมมาใช้ ท้ังเพื่อสร้างรูปเคารพของเหล่าทวยเทพ และเสริมบารมีของ 
องค์ฟาโรห์ เพื่อความมั่นคงในการบริหารชาติ 

จากอียิปต์ กรีกนับเป็นชนชาติหนึ่งท่ีบรรลุผลขั้นสูงสุดในการน าเอาประติมากรรมมาเป็นส่วน 
หนึ่งแห่งวิถีชีวิตท่ีพวกเขาสร้างขึ้น ศิลปินกรีกได้จ าลองภาพจินตนาการท่ีเป็นนามธรรมให้ปรากฏ 
เป็นรูปธรรม ถึงแม้จินตนาการท่ีเกิดจากความเช่ือนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม รูปประติมากรรมของ 
เหล่าทวยเทพต่าง ๆ ล้วนสามารถโน้มน้าวผู้ชมให้คล้อยตามได้ จึงกล่าวได้ว่าพวกกรีกได้สร้างงานท่ี 
มี “ความงามสากล” 

เมื่อกล่าวถึงประติมากรรมกรีก ย่อมสรุปได้ว่าประติมากรีก คือบิดามารดาของประติมากร 
ท้ังหลาย เพราะพวกเขาได้สร้างได้บุกเบิกได้อย่างหลากหลาย จนเป็นต้นแบบของประติมากรรม 
หลักวิชา แนวความคิดกลวิธีและมโนทัศน์ในการสร้างประติมากรรม ชาวโรมันจึงได้รับช่วงในการ 
ขยายขอบเขตของการสร้างออกไปได้อย่างยิ่งใหญ ่และนักรบนักปกครองชาวกรีกบางกลุ่มท่ีมา 
ปกครองแถบเอเชียกลาง ก็ได้ริเริ่มสร้างพระพุทธปฏิมากรรูปแรก ๆ ให้กับพุทธศาสนิกชนไว้เคารพ 
กราบไหว้บูชา แม้แต่พระพุทธรูปของไทยเราก็สืบเช้ือสายจากกรีกเช่นกัน 

หลังจากนั้นประติมากรรมได้กลายเป็นศิลปกรรมสาขาส าคัญนับแต่เริ่มแรกของมนุษยชาติ 
เรื่อยมา ในประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ยกย่องให้งานศิลปะสาขานี้ประสบความส าเร็จในคุณค่าทาง 
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สุนทรียภาพระดับสูงสุดไว้อีกครั้งต่อจากท่ีกรีกท าไว้ เมื่อยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีในคริสต์ศตวรรษท่ี 15- 
16 ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ประติมากรรมท่ียิ่งใหญ่ จากฝีมือของประติมากรบรามัน 
เต เวอรอคคิโอ และไมเคิล แอนเจโล บัวนารอตต้ี เป็นสมัยท่ีเรารู้จักกันดีในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา 
หรือ Renaissance ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีมนุษย์ได้สร้างส่ิงท่ีงดงามข้ึนบนโลกอีก จากนั้น เบอร์นินี่             
ประติมากรเอกของอิตาลีก็ได้ช่วยสร้างให้งานประติมากรรมลงสู่วิถีชีวิตของสังคม ดังเห็นได้จาก
ผลงานของเขาท่ีอยู่ท่ัวกรุงโรม 
 ภายหลังจากความรุ่งโรจน์ในการสร้างสรรค์ประติมากรรม ประติมากรในสมัยต่อมา แม้ได้
สร้างงานขึ้นอีกมากมาย แต่ท้ังหมดยังอยู่ภายในกรอบแนวคิดเก่า ๆ พวกเขาสร้างงานแนวเดิมจนเกิด
ความเบื่อหน่าย ครั้นพอย่างเข้าคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ทุกอย่างเริ่มมีชีวิตชีวา จากการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมความเช่ือแบบงมงายทางศาสนาหันไปสู่ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดเสรีภาพในการคิด
ขึ้นทุกศาสตร์ รวมทั้งศิลปกรรม 

ประติมากรรมก็เฉกเช่นเดียวกับศิลปะสาขาอื่น ๆ ย่อมต้องผูกพันกับการเมือง เศรษฐกิจ และ
วิถีชีวิตของผู้คนในสังคม สุนทรียภาพแบบเก่าท่ีเคยถูกก าหนดจากระบบการเมือง เศรษฐกิจและท่ี
ส าคัญคือศาสนาแปรเปล่ียนไป ศาสนจักรท่ีเคยใช้ประติมากรรมสร้างสรรค์บุคคลส าคัญทางศาสนา 
หรือรูปจ าลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพระคัมภีร์เริ่มลดน้อยถอยลง เช่นเดียวกับอ านาจราชส านัก อ านาจ
วาสนาในพระราชบารมีเริ่มถูกจ ากัด การเผชิญหน้ากันระหว่างแนวคิดในสุนทรียภาพแนวเก่าเริ่มถูก
ท้าทายจากแนวคิดในสุนทรียภาพแนวใหม่ก็เกิดขึ้น แนวคิดใหม่นี้ได้ผู้สนับสนุนท่ีส าคัญคือเหล่าพ่อค้า
วานิชนักธุรกิจ ผู้มั่งค่ังท่ีเชิดชูเสรีภาพทุกรูปแบบ 

ประติมากรรมแนวสุนทรียภาพแบบใหม่ได้ขยายแนวการสร้างจนท าให้รูปเคารพทางศาสนา
หรือรูปบุคคลในราชส านักกลายเป็นศิลปะประเพณีนิยมท่ีไม่ท้าทายต่อพุทธิปัญญาอีกต่อไปแล้ว ประ
ติมากรต่างน าเสนอทางเลือกใหม่ตามความต้องการของมหาชน บางคนก็สร้างสรรค์รูปทรงท่ีเป็น
พื้นฐานของธรรมชาติ บางคนก็หันไปใช้วัสดุส าเร็จรูปจากผลผลิตของสังคมอุตสาหกรรมท่ีก าลังมี
บทบาทครอบง าวิถีชีวิต และบางคนก็หันเข้าหาความรู้สึกนึกคิดของตนเอง แสดงออกเชิงจิตวิทยา 
หรือไม่ก็สืบสานต่อจากประเพณีเดิมท่ีท ากันมา ประติมากรต่างสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  สร้างความ
ประทับใจให้เกิดขึ้นภายใต้ความหลากหลาย จนกระแสคตินิยมท่ีต้องสร้างสรรค์ส่ิงใหม่เข้าไปสู่
จิตส านึกของศิลปินกลายเป็นหนทางไปสู่ศิลปะร่วมสมัยและประติมากรรมร่วมสมัยในท่ีสุด (ก าจร            
สุนพงษ์ศรี, 2547 : 56-57) 
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ความหมายของประติมากรรม 
ก าจร สุนพงษ์ศรี (2523 : 20) ได้ให้ความหมายของประติมากรรมว่า “คือส่ิงหนึ่งในการ

กระท าของมนุษย์ท่ีมีลักษณะกินท่ีในอากาศเป็นรูปทรงต่าง ๆ มีท้ังต้องการปริมาตรและไม่ต้องการ
วัสดุในการสร้าง มีดิน ไม้ หิน ทราย งา กระดูก ประติมากรรมมีลักษณะแตกต่างไปจากโต๊ะ เก้าอี้ ใน
ด้านจุดประสงค์ของการแสดงออก ประติมากรรมเป็นการแสดงออกของจิต วิญญาณ ความรู้สึก โต๊ะ 
เก้าอี้ เป็นผลประโยชน์ท่ีมีต่อร่างกายในการใช้สอย” 

สุชาติ เถาทอง (2536 : 110–111) ได้ให้ความหมายของประติมากรรมว่า “การแกะสลัก 
หรือการหล่อเป็นวัสดุท่ีกินเนื้อที่ในอากาศ (Space art) มีปริมาตรเป็นรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือ
ความหนาเป็นมิติท่ีสาม ลักษณะทางกายภาพของประติมากรรมจะคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมหรือ
ประติมาศิลป์อาจใช้ส่ือประเภทเดียวกับสถาปัตยกรรม ประติมากรรมนัน้ใช้ส่ือหลายชนิด และเป็น
วัสดุท่ีเปล่ียนแปลงรูปทรงได้ มีการถ่ายทอดได้หลายลักษณะ เช่น การปั้น การแกะ และการหล่อจาก
แบบ” 

บุญเยี่ยม  แย้มเมือง (2537) ได้ให้ความหมาย ประติมากรรม ไว้ คือ งานศิลปะที่แสดงออก
ด้วยการปั้น การแกะสลัก หรือการหล่อ และสร้างเป็นรูปเคารพต่างๆ ตามความเช่ือความศรัทธาของ
แต่ละยุคแต่ละสมัย เช่น ศาสนาพุทธสร้างพระพุทธรูป ศาสนาพราหมณ์สร้างรูปเทพเจ้า ศาสนาคริสต์
สร้างรูปพระเยซู เป็นต้น 

วิเชียร  อินทรกระทึก (2539) ได้กล่าวเกี่ยวกับ ประติมากรรม หมายถึง เป็นศิลปะที่มี
รูปลักษณะกินระวางพืน้ท่ีในอากาศ คือ มี 3 มิติ หรือศิลปะรูปทรง อันเป็นคุณสมบัติของงานศิลปะ
ทุกชนิดท่ีเป็นทัศนศิลป์ 

อารี  สุทธิพันธ์ (2532) ได้ให้ความหมายประติมากรรมไว้ว่า หมายถึง รูปป้ัน และรูปสลักท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นด้วยวิธีเพิ่ม วิธีลด หรือวิธีประสม โดยมีฐานรองรับในลักษณะต่างๆ กัน เช่น ฐานต้ัง 
ฐานราบ ฐานลอย อาจมองดูได้รอบด้าน มองได้ด้านเดียว หรือมองทะลุเข้าไปในปริมาตรภายใน 
ประติมากรรมสามารถหล่อจากแม่พิมพ์ได้หลายรูปตามความต้องการ ซึ่งจะแสดงท้ังรูปทรงหรือมวล
ภายนอกหรือปริมาตรภายใน 

ธวัชชานนท์  ตาไธสง (2546) ให้ความหมายประติมากรรมหมายถึง ผลงานศิลปะที่มีรูปทรง 
3 มิติ ประกอบด้วยความกว้าง ความสูงและความลึก ประติมากรรมท่ีมีช่ือเรียกหลากหลายตามแต่ละ
เทคนิค เช่น การปั้น การหล่อ การแกะสลัก การเช่ือม การบัดกรี และงานโครงสร้าง 

ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ (2546) ได้ให้ความหมายประติมากรรมไว้ คือ ผลงานศิลปกรรม 3 
มิติ ท่ีเกิดจากการปั้น การหล่อ การปะ การเคาะเช่ือม หรือการผสมผสานวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เป็นต้น 
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มัย  ตะติยะ (2547) กล่าวว่า ประติมากรรม คือ สิลปะที่เกี่ยวกับรูปทรงแต่ละประเภทท่ีกิน
เนื้อที่ในอากาศเป็นปริมาตร สามารถสัมผัสรับรู้ทางสายตาและจับต้องได้ ลักษณะเป็น 3 มิติ ท าด้วย
วัสดุท่ีเปล่ียนแปลงได้ จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญคือความงามและศาสนา นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า 
ประติมากรรม ทับศัพท์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Sculpture (อ่านว่า สคัลพ’ เชอะ) ซึ่งตีความหมายถึง
การสร้างสรรค์งานให้เกิดรูปทรง 3 มิติ โดยการปั้น การแกะสลัก การหล่อหรือการน าส่วนประกอบ
ย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลงานช้ินเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการผสมผสานของวัสดุหลายชนิดให้
เกิดรูปทรงใหม่นั่นเอง (มัย  ตะติยะ, 2549 :หน้า 31) 

สุกรี  เกสรเกศรา (2555) ได้สรุปทัศนส่วนตัวเกี่ยวกับประติมากรรม ว่า ประติมากรรมคือ
ผลงานทัศนศิลป์ประเภทหนึ่งท่ีแสดงเนื้อหาเรื่องราวผ่านรูปทรงในลักษณะ 3 มิติ มีกว้าง ยาว สูงหรือ
ลึก ด้วยเทคนิค  วัสดุ ดิน ไม้ เหล็ก ปูนปลาสเตอร์ ทองเหลือง ทองแดง ส าริด เซรามิค ฯลฯ โดย
กรรมวิธีต่างๆ ทางประติมากรรม เช่น การปั้นหล่อ แกะสลัก เช่ือม ผสม ปะติด เป็นต้น 

สมยศ  ค าแสง ได้กล่าวว่า ค าว่า “ประติมากรรม” ท่ีมีผู้ให้ความหมายไว้ในหนังสือต่างๆ 
พอจะสรุปรวมได้ดังนี้  

ก าจร  สุนพงษ์ศรี ได้ให้ความหมายประติมากรรม คือ ส่ิงหนึ่งในการกระท าของมนุษย์ท่ีมี
ลักษณะกินท่ีว่างในอากาศเป็นรูปทรงต่างๆ มีท้ังต้องการปริมาตรและไม่ต้องการ  วัสดุในการสร้างมี 
ดิน ไม้ ทราย งา กระดูก ประติมากรรมท่ีมีลัการะแตกต่างไปจากโต๊ะ เก้าอี้  ในด้านจุดประสงค์ของ
การแสดงออก ประติมากรรมเป็นการแสดงออกทางจิตวิญญาณ ความรู้สึก โต๊ะเก้าอี้เป็นผลประโยชน์
ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านใช้สอย 

อารี  สุทธิพันธ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประติมากรรมเป็นทัสนศิลป์แขนงหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ
การสร้างสรรค์รูปทรงท่ีมองเห็น (Visual Form) มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว 
ความหนาหรือสูง 

อัศนีย์  ชูอรุณ กล่าวถึงประติมากรรมไว้ว่า ในทางรูปแบบนั้น ประติมากรรมหมายถึง ผลงาน
ทางวิจิตรศิลป์ท่ีสร้างเป็นรูปคน สัตว์ หรือส่ิงใดๆ ด้วยการปั้น การแกะสลักจากดิน ไม้ หิน หรือวัสดุ
อื่นๆ เป็นรูปแบบ 3 มิติ ส่วนทางเนื้อหานั้น ประติมากรรมก็เช่นเดียวกับผลงานวิจิตรศิลป์สาขาอื่นๆ 
คือ เป็นผลงานการแสดงออกซึ่งความรู้สึกความงามของประติมากรให้ปรากฏรูปเป็นประจักษ์แก่
สายตาผู้ชม 

สงวน  บุญรอด  ได้ให้ความหมายประติมากรรม ได้แก่ การปั้น ซึ่งเป็นกรรมวิธีก่อปั้น เพิ่มขึ้น 
(Building Up) และการแกะสลัก อันเป็นกรรมวิธขีองการลด สกัด ตัด หรือเฉือนออก (Cutting 
Down) ให้เป็นรูปทรง (Plastic Form) ในลักษณะ 3 มิติ 

ค าว่าประติมากรรมส าหรับภาษาไทย สามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ ประติมากรรม ปละ 
ประติมากรรม ท่ีมีความหมายต่างกัน ประติมากรรมหมายถึง รูปป้ันท่ัวไป เป็นรูปคน สัตว์ ส่ิงของ 



18 
 

ฯลฯ ส่วนประติมากรรม หมายถึง รูปป้ันท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา ดดยเฉพาะ รูปป้ันพระพุทธรูป และ
เรียกช่ือศิลปินที่ท างานด้านประติมากรรมว่า ประติมากร และปฏิมากรตามล าดับ (สมยศ  ค าแสง, 
2543 : 113-114 ; อ้างอิงมาจาก สุกรี  เกษรเกศรา, 2555) 

ความหมายของค าว่า ประติมากรรม จากข้างต้น จึงพอท่ีจะสรุปความหมายของ 
ประติมากรรม ได้ว่า ประติมากรรมเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น การแกะสลัก การหล่อ การ
ปะ การเคาะเช่ือม หรือการน าส่วนประกอบย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลงานช้ินเดียวกัน มี
รูปทรง 3 มิติหรือศิลปะรูปทรงประกอบด้วยความกว้าง ความยาว ความหนาหรือสูง และความลึก ท่ี
มีลักษณะกินท่ีว่างในอากาศเป็นรูปทรงต่างๆอาจมองดูได้รอบด้าน มองได้ด้านเดียว หรือมองทะลุเข้า
ไปในปริมาตรภายในได้ 

 
ประเภทและลักษณะของประติมากรรม 
วิเชียร อินทรกระทึก ได้แบ่งประเภทและลักษณะของประติมากรรม ไว้ดังนี้ 
การปั้น (MODELLLING) คือกรรมวิธีท่ีสร้างรูปทรงโดยการพอกด้วยวัสดุท่ีอ่อนตัว และ 

เปล่ียนรูปทรงได้ง่าย เช่นดินเหนียว ดินน้ ามัน หรือขี้ผ้ึง ฯลฯ ซึ่งเมื่อป้ันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้อง 
น าไปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ หรือวัสดุคงทนอื่น ๆ เพื่อให้คงทนมากขึ้น 

การแกะสลัก (CARVING) คือขบวนการขจัดวัสดุส่วนท่ีไม่ต้องการออกไป จนเหลือแต่รูปทรง
เป็นกลุ่มมวลท่ีต้องการ วัสดุท่ีใช้สร้างโดยวิธีแกะสลักได้แก่ วัสดุเนื้อแข็ง และคงรูปอยู่ได้ทนทานเช่น
ไม้ หรือหิน เป็นต้น 

เทคนิคผสม (ASEMBLAGE) คือการน าเอาวัสดุหลายอย่างมาประกอบเป็นรูปทรงท่ีต้องการ 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเช่ือม ตี เคาะ ปะติด ปะต่อ เป็นต้น 

อาจแบ่งได้ตามลักษณะของประเภทงาน ดังนี้ ประติมากรรมนูนต่ า (BAS-RELIEF) 
ประติมากรรมนูนสูง (HIGH-RELIEF) และประติมากรรมลอยตัว (ROUND-RELIEF) (วิเชียร 
อินทรกระทึก, 2539 : 7-9) 

สุพจน์ โตนวล ได้แบ่งประเภทและลักษณะงานประติมากรรม ดังนี้ 
ประติมากรรมสามารถแยกออกเป็น 4 ลักษณะ โดยยึดถือความสัมพันธ์ของความสูงต่ า การ 

ติดต้ัง ต าแหน่งในการดูของผู้ชม ประกอบกับมุมมองประติมากรรมเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ประติมากรรมแบบเหรียญ (Squashed Relief) เป็นประติมากรรมท่ีออกแบบไว้ให้แบน

ท่ีสุดเพื่อสะดวกในการใช้งาน เป็นงานท่ีผ่านกระบวนการปั้นและน ามาย่อให้เล็กลงเป็นเหรียญโลหะ 
2. ประติมากรรมนูนต่ า (Bas Relief) มีลักษณะความสูงต ่าสูงกว่าแบบเหรียญ และมีขนาด 

ใหญ่กว่าเหรียญ มักติดต้ังตามผนังก าแพงในระดับสายตา ประติมากรรมแบบนี้มักค านึงถึงต าแหน่ง 
ของผู้ดูคือผู้ดูต้องดูด้านตรงหรือเฉียงไม่เกิน 45 องศา 
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3. ประติมากรรมนูนสูง (High Relief) จะมีลักษณะคล้ายกับประติมากรรมนูนต่ ามาก รวมไป
ถึงต าแหน่งผู้ดู จะต่างกันท่ีความสูงต่ าของงาน โดยวัดจากฐาน หรือพื้นหลังของรูป 

4. ประติมากรรมลอยตัว (Round Relief) เป็นประติมากรรมแบบเดียวที่ผู้ชมสามารถดูได้
รอบด้าน การติดต้ังสามารถติดต้ังท้ังภายในและภายนอกตามสวนสาธารณะ 

 
ลักษณะของประติมากรรมท่ีสร้างสรรค์ขึ้นนั้น อาจแบ่งได้ตามคุณสมบัติของวัสดุและลักษณะ 

ของโครงสร้าง ดังนี ้
1. เป็นโครงสร้างท่ีผสานกัน ขัดกัน (Interlocking Structure) 
2. เป็นลักษณะโครงสร้างท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ (Matrix Structure) 
3. เป็นลักษณะโครงสร้างท่ีเปล่ียนแปลงรูปทรงได้ (Plastic Structure)  (สุพจน์ โตนวล, 

2539 : 27) 
นอกจากนี้ มัย  ตะติยะ (2549) ได้แบ่งประเภทประติมากรรมตามเหตุผลของการรับรู้ เป็น 4 

ประเภท คือ  
1. ประเภทร่องลึก (Incised relief) หรือรูปแกะลาย นับว่าเป็นการสร้างงานประติมากรรม

ท่ีต้องต้องการให้สัมผัสรับรู้เพียงด้านเดียว คือ ด้านหน้า โดยการมองเห็นลวดลายต่างๆ ท่ีเกืดจากการ
เซาะให้เป็นร่องลึก รูปหรือลวดท่ีเห็นจะเกิดบนพื้นผิวหน้าของวัสดุนั้นๆ ท่ีน ามาสร้าง เพราะส่วน
พื้นผิวที่แกะออกไปจะสร้างความแตกต่างของพื้นผิวแนวระนาบให้เป็นร่องช่วยเสริมให้ส่วนท่ีไม่แกะ
เซาะเกิดเป็นลวดลายได้ เช่น การแกะเซาะร่องบนพื้นผิวโฟม ดินน้ ามัน เทียนไขผสมข้ีผ้ึง ดินเหนียว 
ไม้ ปูนปลาสเตอร์ผสมทราย ฯลฯ อย่าลืมว่าลักษณะการรับรู้ประติมากรรมประเภทร่องลึกนี้ การมอง
ให้เกิดสุนทรียภาพควรมองด้านหน้าในลักษณะตรงระดับสายตาจึงตะรับรู้และเข้าใจรูปทรงหรือลวก
ลายในภาพได้ดี โดยให้ผลงานอยู่ในแนวตั้งฉาก 

ข้อควรสังเกตว่าผลงานช้ินใดเป็นประเภทร่องลึก ให้ดูด้านข้างก็จะทราบความหนาของวัสดุ
ช้ินนั้นท่ีน ามาแกะลาย และเมื่อแกะลายเสร็จเป็นผลงาน จะไม่มีความหนาของวัสดุนูนเกินจากตแน
แรกที่น ามาแกะลาย (ดูด้านข้างจะเห็นชัด) ถึงแม้จะแกะลายเป็นระดับคล้ายประติมากรรมประเภท
นูนต่ าก็ตาม 

2. ประเภทนูนต่ า (Base relief) หรือรูปนูนต่ า ในการสร้างงานประติมากรรมประเภทนี้ จะ
มีความนูนยื่นออกมาจากฐานหรือระดับพื้นหลังประมาณ 1 4⁄    ส่วนเท่านั้น  จึงขอยกตัวอย่างให้
เข้าใจง่ายขึ้นคือ หากปั้นรูปทรงกลมโดยแบ่งในแนวตั้งออกเป็น 4 ส่วน เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเป็นเส้น
แบ่งกึ่งกลางของรูปทรงกลม และเมื่อป้ันก็จะให้นูนยื่นออกมาจากพื้นฐานเพียงส่วนเดียวหรือน้อยกว่า
หนึ่งส่วนก็ได้ แต่ไม่ควรเกินหนึง่ส่วน ไม่เช่นนัน้จะไม่เป็นการสร้างงานประติมากรรมประเภทนูนต่ า 
ด้วยเหตุนี้ เวลามองผลงานประติมากรรมประเภทนี้จะให้พื้นฐานอยู่ในแนวตั้งฉาก แต่ก็เป็นการสัมผัส
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รับรู้ได้ดีเพียงด้านเดียวคือ ด้านหน้า ส่วนด้านข้างอาจมองไม่เห็นรูปทรงเด่นชัดนักและสัมผัสรับรู้
ค่อนข้างล าบาก 

3. ประเภทนูนสูง (High relief) หรือรูปนูนสูง เป็นผลงานประติมากรรมท่ีสร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อให้นูนกว่าประเภทนูนต่ าหนึ่งเท่าตัวหรือมากกว่านั้น จึงขอยกตัวอย่างคือ หากปั้นรูปทรงกลม
เช่นเดียวกับประเภทนูนต่ า ท่ีแบ่งรูปทรงกลมในแนวตั้งออกเป็น 4 ส่วน เส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเป็น
เส้นแบ่งกึ่งกลางของรูปทรงกลม และในการปั้นก็จะกะคะเนความนูนสูงท่ียื่นออกมาจากพื้นฐานสอง
ส่วนหรือมากกว่าสองส่วนก็ได้ แต่ไม่ควรปั้นครบท้ังหมดส่ีส่วน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการสร้างงาน
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ด้วยเหตุนี้ ผลงานประติมากรรมประเภทนี้จึงสัมผัสรับรู้ได้ 2 ด้าน
ด้วยกัน ได้แก่ ด้านหน้าและด้านข้าง ซึ่งเวลามองรูปทรงจะให้แนวพื้นฐานอยู่ในแนวตั้งฉาก จึงจะ
สามารถรับรู้เรื่องราวในรูปภาพได้เด่นชัดมากว่าประเภทนูนต่ า โดยการมองเห็นและจับต้องทางผิว
กาย 

4. ประเภทลอยตัว (Round relief)  หรือรูปลอยตัว เป็นผลงานประติมากรรมท่ีต้องการให้
สัมผัสรับรู้ทุกมุมทุกด้านคล้ายความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีพื้นฐานอยู่ในแนวนอน จึงขอยกตัวอย่าง
คือ หากเป็นการปั้นก็จะปั้นรูปทรงกลมให้อยู่บนฐานท่ีเป็นแนวนอนท่ีวางกับพื้น โดยให้รูปทรงท่ีปั้นมี
ระดับความสูงตามต้องการของประติมากร นี่แหละท่ีกล่าวไว้ในประมวล รูปแบบจากความหมาย
ประติมากรรมว่า กินพื้นท่ีฐานลักษณะยาวหรือกวา้ง กินพื้นท่ีในอากาศลักษณะสูงหรือหนา โดย
ประเภทร่องลึก นูนต่ า นูนสูง จะเป็นรูปแบบกินพืน้ท่ีท่ีฐานลักษณะยาวหรือกว้าง ส่วนประเภท
ลอยตัวจะกินพื้นท่ีท่ีฐานและในอากาศลักษณะสูงหรือหนา ดังเช่นตึกหรืออาคารในงานสถาปัตยกรรม 
ด้วยเหตุนี้ ผลงานประติมากรรมประเภทนี้จึงสัมผัสรับรู้ได้ทุกด้านจึงเกิดสุนทรียภาพทางการมองเห็น
และสัมผัสจับต้องรูปทรงของจริงท่ีมีอยู่ และ คมสันต์  ค าสิงหา (2550) ยังให้ความหมายของ
ประติมากรรมประเภทลอยตัวว่า ว่า ประติมากรรมประเภทลอยตัว (Round relief) คือ รูปปั้นและ
สลักมีมวลปริมาตร 3 มิติ จะไม่มีพื้นด้านหลัง สามารถมองได้รอบด้านทุกมุมมองและ สุชาติ  เถาทอง 
(2532 : 140) ได้กล่าวเกี่ยวกับ ประติมากรรมลอยตัว ว่า เป็นประติมากรรมท่ีสร้างขึ้นแบบเหมือน
จริง กึ่งเหมือนจริง หรือนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะเทคนิค ปั้น หล่อ หรือแกะสลักก็ตาม ขึ้น
เป็นรูปทรงลอยตัวมองได้รอบ ไม่มีพื้นท่ีรองรับด้านหลัง ประติมากรรมลอยตัว (Round relief) เป็น
รูปแบบประติมากรรมท่ีสามารถมองได้รอบด้าน (100%) มีความกลม ขนาด สัดส่วนท่ีเหมือนจริง มี
ความสูงต่ ายื่นออกมาตามความเหมาะสม เช่น ประติมากรรมพระพุทธรูปลอยตัวเหมือนจริงสมัยต่างๆ 
ตลอดจนถึงประติมากรรมในรูปแบบสร้างสรรค์ท่ีน าเสนอทางแนวคิด เทคนิค และวัสดุต่างๆ รวมทั้ง
ประติมากรรมประดับตกแต่ง อนุสาวรีย์และรูปเคารพหรือพระบรมรูปของเจ้านายช้ันสูง เช่น 
อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า กรุงเทพ ฯ 
อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพ ฯ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
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เกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีสวนลุมพินี กรุงเทพ ฯ อนุสาวรีย์ในจังหวัดต่าง ๆ มากมายเป็นต้น (สุชาติ  เถาทอง, 
2532 : 140 ; อ้างอิงมาจาก สุกรี  เกษรเกศรา, 2555) ดังนั้นจึงขอสรุปโดยกว้าง ๆ ว่า ประติมากรรม
สามารถแบ่งประเภทหรือลักษณะได้ตามเทคนิค กระบวนการ วิธีการในการสร้างผลงานและ
ความสัมพันธ์ของความสูงต่ าตามการรับรู้ ซึ่งการวจัิยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้นักเรียนการสร้าง
ผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัวเนื่องจากผลงานประติมากรรมประเภทนี้จะท าให้นักเรียน
สามารถสัมผัสรับรู้ได้ทุกด้าน เกิดสุนทรียภาพทางการมองเห็นและสัมผัสจับต้องรูปทรงของจริงท่ีมีอยู่
ได้นั่นเอง  
 

รูปแบบงานประติมากรรม  
มัย  ตะติยะ (2549) ได้แบ่งรูปแบบของงานประติมากรรมตามความประทับใจและสะเทือน

ใจ ได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 
1. รูปแบบเหมือนจริง (Realistic) เป็นการสร้างงานประติมากรรมท่ีอาศัยการถ่ายทอด

เนื้อหาเรื่องราวจากส่ิงท่ีมีอยู่จริงในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่  
 1.1 บรรยากาศของธรรมชาติ เป็นรูปแบบท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์และโทษ

ของธรรมชาติ เช่น รูปทิวทัศน์ รูปคล่ืนยักษ์ถล่มบ้านเรือนประชาชน เป็นต้น 
 1.2 บรรยากาศของสิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบท่ีต้องการให้รับรู้และเข้าใจใน

เหตุการณ์เรื่องราวนั้นๆ ท่ีให้เนื้อหาท้ังประโยชน์และความเลวร้ายแห่งสังคมมนุษย์ เช่น รูปความ
เจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง รูปความเส่ือมโทรมทางความคิดในการท าสงคราม เป็นต้น 

 1.3 รูปคน เป็นรูปแบบของคนครึ่งตัวและเต็มตัวที่เน้นสัดส่วนกล้ามเนื้อทางกาย
วิภาคต้ังแต่ศรีษะจรดเท้า โดยจะถ่ายทอดจากแบบหรือหุ่นจริง หรือแบบจากภาพถ่ายก็ได้เช่นกัน ใน
การน าเสนอรูปแบบจะเน้นรูปคนเป็นจุดเด่นให้เห็นชัด 

 1.4 รูปสัตว์ เป้นรูปแบบของสัตว์นานาชนิดท่ีเห็นจริงในธรรมชาติหรือจากภาพถ่าย
ได้ท้ังส้ิน การสร้างต้องค านึงถึงสัดส่วนทางกายวิภาคของสัตว์ให้เห็นชัดเจน 

 1.5 รูปพืช เป็นรูปแบบของพืชพันธ์ที่งอกงามตามท่ีต่างๆ ท่ัวไปท้ังผลไม้ ดอกไม้  
พุ่มไม้ ฯลฯ การน าเสนอรูปแบบต้องเน้นเกี่ยวกับกับพืชให้เด่นเป็นส าคัญ 

2. รูปแบบจินตนาการ (Imagination) เป็นการสร้างงานประติมากรรมท่ีอาศัยการ
ถ่ายทอดรูปแบบจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยผ่านความนึกคิดและความทรงจ าจากการพบเห็น 
สร้างสรรค์ตามคติความเช่ือแห่งตนท่ีเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ซึ่งอาจมีรูปแบบเหมือนส่ิงท่ีมีอยู่จริง และ
อาจจินตนาการต่างจากความเป็นจริง ได้แก่ 
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 2.1 จินตนาการให้เหมือนจริง เป็นรูปแบบท่ีสร้างขึ้นโดยไม่ต้องดูจากแบบหรือหุ่น
จริง หรือจากภาพถ่าย แต่สามารถรังสรรค์ได้สมจริงจากการนึกคิด จากเนื้อหา เรื่องราวทั้งธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ดังเช่นรูปแบบเหมือนจริงข้างต้น 

 2.2 จินตนาการต่างจากความเป็นจริง เป็นรูปแบบท่ีสร้างขึ้นโดยไม่ต้องดูจากแบบ
หรือหุ่นจริงหรือจากภาพถ่าย แต่จะต่างจากจินตนาการให้เหมือนจริงตรงท่ีต้องการถ่ายทอดไม่ให้
เหมือนจริงหรือไม่มีอยู่จริง หรืออาจมีความเป็นจริงปะปนอยู่บ้างไม่มากกน็้อย แต่จุดประสงค์หลักคือ
ต้องการรูปแบบท่ีต่างจากความเป็นจริงหรือเหนือจากท่ีมีอยู่ เช่น 

  2.2.1 บรรยากาศแบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องราวจากคติ
ความเช่ือและทางศาสนา เช่น แดนนรกสวรรค์ ดินแดนสุขาวดี ป่าหิมพานต์ ฯลฯ 

  2.2.2 รูปคน อาศัยลักษณะของรูปทรงคนตามธรรมชาติ น ามาคิดเสริมแต่ง
ดัดแปลงให้เหนือจากคนธรรมดา ตามคติความเช่ือและศาสนา ได้แก่ พระเจ้า เทพเจ้า พระพุทธเจ้า 
พระนารายณ์ ฯลฯ และรูปครึ่งคนครึ่งสัตว์ รูปคนแบบการ์ตูน เป็นต้น 

  2.2.3 รูปสัตว์ เป็นรูปทรงท่ีอาศัยจากธรรมชาติ แต่ไม่แสดงออกให้เหมือน
จริง จะสร้างดัดแปลงให้เหนือจากส่ิงท่ีมีอยู่จริง ตามคติความเช่ือในเหตุและผลนั้นๆ เช่น สัตว์ในเทพ
นิยาย หิมพานต์ ได้แก่ เหมราช พญานาค ฯลฯ หรือ เป็นสัตว์การ์ตูนก็ได้ 

  2.2.4 รูปพืช ได้คิดและจินตนาการดัดแปลงรูปแบบเป็นลวดลายต่างๆ 
อย่างเช่น ประติมากรรมไทยประเพณีจะกลายเป็นลายกนกใบเทศ ลายผักกูด ลายดอกล าดวน ลาย
ดอกรัก ลายกระจังตาอ้อย เป็นต้น 

  2.2.5 รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ เป็นการสร้างสรรค์
นอกเหนือจากท่ีอาศัยธรรมชาติกับส่ิงแวดล้อม โดยจินตนาการคิดประดิษฐ์เสริมให้เกิดรูปทรง
เรขาคณิต เช่น วงกลม สามเหล่ียม วงรี แปดเหล่ียม เป็นต้น ส่วนรูปทรงอิสระเป็นรูปทรงท่ีสร้างขึ้น
โดยไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว ไม่สามารถบอกชื่อหรือเรียกช่ือได้ ซึ่งอาจมองไม่รู้เรื่องด้วยซ้ า 

 
การสร้างงานประติมากรรม 

จักรพงศ์ (ม.ป.ป. : ออนไลน์) กล่าวว่า  การสร้างงานประติมากรรม ท าได้ 4 วิธี 
1.  การปั้น (Casting) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุท่ีเหนียวอ่อนตัว และยึดจับตัวกัน

ได้ดี วัสดุท่ีน ามาใช้ปั้น ได้แก่ ดินเหนียว ดินน้ ามัน ปูน แป้ง ขี้ผ้ึง เป็นต้น 
2. การแกะสลัก (Carving) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุท่ีแข็ง เปราะ โดยอาศัย

เครื่องมือ วัสดุท่ีน ามาใช้แกะ ได้แก่ ไม้ หิน กระจก แก้ว ปูนพลาสเตอร์ เป็นต้น 
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3. การหล่อ (Molding) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุท่ีหลอมตัวได้และกลับแข็งตัวได้ 
โดย อาศัยแม่พิมพ์ ซึ่งสามารถท าให้เกิดผลงานท่ีเหมือนกันทุกประการตั้งแต่ 2 ช้ินขึ้นไป วัสดุท่ีนิยม 
น ามาใช้หล่อ ได้แก่ โลหะ ปูน แป้ง แก้ว ข้ีผ้ึง ดิน เรซิ่น พลาสติก เป็นต้น 

4. การประกอบข้ึนรูป (Construction) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยน าวัสดุต่างๆ มา
ประกอบ เข้าด้วยกัน และยึดติดกันด้วยวัสดุต่างๆ 

ซึ่งการสร้างงานประติมากรรมของนักเรียนนัน้เป้นการสร้างผลงานประติมากรรมโดยการ
ประกอบข้ึนรูป (Construction) จากกระดาษหรือวัสดุต่างๆ 

 
การออกแบบประติมากรรม 
จักรพงศ์ (ม.ป.ป. : ออนไลน์)  ได้กล่าวว่า การออกแบบประติมากรรม จะมีการออกแบบอยู่ 

2 ลักษณะ คือ 
 1.  การออกแบบสองมิติ 
 2.  การออกแบบสามมิติ 
 

การออกแบบสองมิติ (Two-dimensional design) 
  เป็นการออกแบบบนระนาบรองรับ ซึ่งตรวจสอบมิติได้เพียงความกว้างและความ
ยาว ไม่มีความหนาให้ตรวจสอบได้ ในการออกแบบสองมิติสามารถจ าแนกมิติของการรับรู้ได้ 2 
ประการ 
  1.  มิติท่ีตรวจสอบได้  
  เป็นการออกแบบให้มีรูปร่างต่างๆ โดยใช้ส่วนประกอบของการออกแบบ สามารถ
รับรู้และตรวจสอบมิติกว้างยาวบนผิวหน้าของระนาบรองรับได้ 
   2.  มิติท่ีตรวจสอบไม่ได้ 
   เป็นการออกแบบสองมิติ แต่ในการรับรู้ด้วยสายตาและความรู้สึกดูเหมือนภาพสาม
มิติ แต่ตรวจสอบไม่ได้ด้วยการวัด เปรียบเทียบได้กับภาพถ่ายรูปโต๊ะ ซึ่งสามารถรับรู้ได้ว่ามีความกว้าง 
ความยาว และความหนา แต่ภาพท่ีปรากฏมีเพียงความกว้างและความยาวเท่านั้น มิติท่ีตรวจสอบ
ไม่ได้นี้เรียกว่า มิติมายา หรือ มิติลวง (illusion) 
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การออกแบบสามมิติ (Three-dimensional design) 
  เป็นการออกแบบรูปทรงซึ่งมีปริมาตร มีมิติท้ังสาม คือ ความกว้าง ความยาว ความ
สูง ให้ตรวจสอบได้ รูปทรงจะกินระวางเนื้อที่ในอากาศ มีลักษณะทางกายภาพเป็นตัวเป็นตน สามารถ
สัมพันธ์ได้ 
  ส าหรับการออกแบบงานสามมิติ ควรค านึงถึงส่ิงส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1.  รูปทรง (Form) 
  มีลักษณะเป็น 3 มิติ แสดงถึง ความกว้าง ความยาว ความหนา ได้แก่ รูปทรงจาก
ธรรมชาติและส่ิงมีชีวิต รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ 
   2.  ปริมาตร (Volume) 
  ปริมาตรมีความส าคัญกับรูปทรงโดยตรง รูปทรงเน้นความงามของลีลาทรวดทรง    
แต่ปริมาตรเน้นการกินระวางเนื้อท่ีในอากาศ ซึ่งควรค านึงถึงความหนา บาง ทึบตัน โปร่งหรือกลวง
ของรูปทรงด้วย 
   3.  ลักษณะผิว (Texture) 
   พื้นนอกของวัสดุท่ีแสดงความขรุขระ เนียนเรียบ ทางการมองเห็นซึ่งการออกแบบ
ผลงานประติมากรรมในแบบฝึดทักษะนั้นใช้การออกแบบสามมิติ โดยมีความกว้าง ความยาวและ
ความสูง ของผลงานท่ีจะสร้างขึ้น 

 
3. เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) 

 
ประวัติเปเปอร์มาเช ่(Paper Mache) 
เปเปอร์มาเช่ คือ ศิลปะการน ากระดาษท่ีไม่ใช้แล้วมาย่อยเปน็ช้ินเล็ก ๆ น าไปผสมกับกาวสร้าง

เป็นตุ๊กตารูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการ ซึ่งเป็นศิลปะท่ีสรรค์สร้างกระดาษท่ีไม่ใช้แล้วใหก้ลับมามีคุณค่า 
เป็นการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยคุณสมบัติของเปเปอร์มาเช่ สามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ ช่วยลดปญัหาด้านส่ิงแวดล้อม การท าเปเปอร์มาเช่ในประเทศไทยมีมาช้านานแล้ว โดยปรากฏ
หลักฐานท่ีชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ประมาณ 300 ปีท่ีผ่านมา) ซึ่งคนไทยสมัยนั้นจะรู้จักเปเปอร์มาเช่ใน
รูปแบบของ "หัวโขน" ท่ีใช้ครอบศีรษะผู้เล่นเพื่อแสดง บทบาทต่าง ๆ ในการแสดงละครโขน เมื่อถึงยุค              
รัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเวลาท่ีศิลปะทุกสาขารุ่งเรือง ถึงขีดสุด ความนิยมในการท าเปเปอร์มาเช่ได้
แพร่หลายไปยังประชาชนท่ัวไปและได้ถูกประยุกต์พัฒนารูปแบบเรื่อยมาจนถงึปัจจุบันนี้  

ชวาร์ท (2550) กิจกรรมเปเปอร์มาร์เช่เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เป็นงานฝีมือท่ีใคร  ๆก็สามารถท าได้
และท าเป็นอะไรก็ได้ เปเปอร์มาร์เช่ไม่ว่าท าง่ายหรือยาก มีขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็คือ ช้ันของกระดาษและ
กาวแป้งเปียกเท่านั้นเอง หลายส่ิงหลายอยา่งท าด้วยเปเปอร์มาร์เช่ ต้ังแต่ เครื่องประดับช้ินเล็กๆ ไปจนถึง
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เครื่องตกแต่งบ้านช้ินใหญ่ๆ ท่ีมีความแข็งแรง  
 
วัสดุที่ใช้ในการท าเปเปอร์มาเช่  
การท าเปเปอร์มาร์เช่ มีส่ิงของและขั้นตอนท่ีเตรียม ดังนี ้

กระดาษ  
กระดาษเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการน ามาติดช้ินงานซอ้นทับกันหลายๆช้ัน เพื่อใหช้ิ้นงานมี

ความ คงทน กระดาษท่ีใช้ได้แก่ กระดาษหนงัสือพิมพ์ กระดาษนิตยสาร กระดาษหอ่ของขวญั กระดาษ 
เหลือใช้อื่น  

กล่อง  

กล่องเป็นตัวสร้างโครงร่างของช้ินงานตามความต้องการ เช่น สร้างเป็นหุน่ยนต์ สัตว์ 
ต่างๆ ล้วนต้องใช้กล่องสร้างเป็นโครงรา่งก่อน กล่องท่ีนามาใช้ เช่น กล่องไอศกรีม กล่องนม กล่องน้ า
ผลไม้ กล่องขนม  

กระดาษแข็ง  
กระดาษแข็งท่ีใช้มี 2 ชนิด คือ กระดาษแข็งชนิดบาง และกระดาษแข็งท่ีเป็นกล่อง

ใส่ของ กระดาษแข็งจะเป็นส่วนท่ีน ามาดัดและประกอบช้ินงานให้มีโครงร่างเป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการ 
กระดาษแข็งจะช่วยให้รูปร่างท่ีสร้างไว้มีความแข็งแรงและมีมิติ  

กรรไกร  
ใช้ส าหรับตัดกระดาษให้มีรูปร่างตามความต้องการ เวลาใช้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเพื่อ

ความปลอดภัยและบอกวิธีการใช้กรรไกรอย่างถูกวิธีให้เด็กใช้เพื่อความปลอดภัยในการท ากิจกรรม  
กาวและกระดาษกาว  

กาวและกระดาษกาวจะเป็นตัวเช่ือมช้ินส่วนท่ีเป็นกล่องกระดาษ ขวดน้ า ขวดนม เข้า  

ด้วยกัน ก่อนท่ีจะติดกระดาษลงบนช้ินงาน  

การท ากาวแป้งเปียก  
1. แปงมัน ครึ่งกิโล  
2 .  น้ า  2 ถ้วย 
3 .  หม้อ   
4 .  ช้อน 
5. ภาชนะพลาสติกหรือชามแก้ว 
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วิธีท า  
1. คนน้ ากับแป้งในหมอ้จนกระท่ังน้ ากับแปง้ละลายเขา้กันดี  
2. คนส่วนผสมต่างๆ บนเตาใช่ความร้อนปานกลาง คนไปเรื่อยๆ จนกระท่ังส่วนผสมเริ่ม 

มีฟองอากาศผุดขึ้น มีลักษณะขึน้และเป็นครีม ต้ังไฟต่อไปอีก 10 วินาที แล้วเทกาวท่ีได้ลงใน ภาชนะ
พลาสติกหรือแก้ว  

3. ปล่อยใหก้าวเยน็ซัก 2 - 3 นาที แล้วลอกผิวท่ีอยู่ช้ันบนสุดออก เมื่อปิดภาชนะแล้ว 
กาวส่วนท่ีเหลือให้เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ 3 วัน ถา้เริ่มมีกล่ินเหม็นเปรี้ยวหรือเปล่ียนเป็นสีชมพูหรือสี
เขียวใหท้ิ้งไป 

การฉีกกระดาษ  
กระดาษจะฉีกเป็นแถบตรง  ๆความกว้างและความยาวของกระดาษให้ดูจากช้ินงานท่ีท า ว่า

มีขนาดใหญ่หรือเล็ก  
 

การแปะแถบกระดาษเป็นชั้นๆ  
ให้ติดแถบกระดาษเปเปอร์มาร์เช่ในทิศทางเดียวกันเป็นตามยาวหรือตามขวาง โดยติด

ใหข้อบของแถบกระดาษเกยกนัขึ้นมา เมื่อท าท้ังอนัเสร็จแล้วครั้งหนึง่ ก็เพิม่อีกช้ันลงไป โดยติดแถบ 
กระดาษในทิศทางท่ีตรงข้ามกัน เพื่อให้กระดาษติดลงบนช้ินงานได้ท่ัวถึงท้ังช้ินงาน การติดกระดาษลงบน
ช้ินงานให้ติดอย่างน้อย 3 ช้ัน และถ้าเพิ่มช้ันมากก็จะทาให้ช้ินงานมีความแข็งแรง ทนทานมากยิ่งขึ้น  

 
ขั้นตอนการท า เปเปอร์มาเช่  

1. เคลือบแม่แบบท่ีต้องการด้วย วาสลีน หรือ จารบี ให้ท่ัว  
2. ฉีกกระดาษท่ีเตรยีมไว้เป็นช้ินหรือแถบเล็กๆ ทาแป้งเปียกและปิดทับบนแม่แบบนัน้  
3. ปะกระดาษให้เหล่ือมกันจนครบท้ังช้ัน หลังจากนั้นก็เริ่มปะเช่นเดียวกันในช้ันถัดไป  
4. ตากแดดหรือผ่ึงลม เพื่อให้ เปเปอร์มาเช่ แห้งสนิท  
5. แกะออกจากแม่แบบ  
6. ทาสี เปเปอร์มาเช่ และตกแต่งตามความต้องการ  
7. ท้ิงไว้ให้แห้ง  
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การระบายสีและการตกแต่ง  
พอท าช้ินงานส่วนท่ีเป็นเปเปอร์มาร์เช่เสร็จแล้ว ความสนุกในการตกแต่งก็เริ่มขึ้น

อุปกรณ์ท่ีใช้หาซื้อได้ตามร้านค้าท่ีขายอุปกรณ์ศิลปะและงานประดิษฐ์  
รองพื้น การรองพื้นต้องใช้สีขาวทาลงบนช้ินงานเพื่อปิดไม่ให้เห็นหมึกกระดาษหรือ

อาจจะใช้กระดาษสีขาวปิดช้ินงานช้ันสุดท้ายแทนการรองพืน้ด้วยการทาสีก็ได้  
การระบายสี  ต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ พู่กัน สี จานสี แก้วน้ า สีท่ีใช้อาจเป็นสีอะครีลิค 

สีน้ า สีโปสเตอร์ก็ได้ 
การตกแต่ง  เมื่อระบายสีช้ินงานเสร็จแล้ว ก็ให้เอาอปุกรณ์ตกแต่งอืน่ๆ เช่น กากเพชร 

ลวดก ามะหยี่ ไหมพรม กิ่งไม ้กระดาษห่อของขวัญ กระดาษท่ีมีลายการ์ตูนต่างๆ มาติดลงบนช้ินงานโดย
การทากาว ตกแต่งตามจินตนาการของเด็ก ๆ จนพอใจ ผลงานเปเปอร์มาร์เช่ก็เสร็จเรียบร้อย  
 

ข้อควรระวังในการท างาน  
เครื่องมือและอุปกรณ์หลายอย่างเมื่อไม่ใช้งานควรเก็บใหม้ิดชิด พน้มือเด็ก เช่น มีด 

กรรไกร สี วัสดุตกแต่งช้ินเล็กๆ ท่ีเด็กอาจน าเขา้ปากเพราะสีสวยๆ เศษกระดาษ กาว ทุกอย่างเก็บ ให้
เรียบร้อยอยา่ท้ิงไว้ เพื่อความปลอดภัย  

 
การน าชิ้นงานมาต่อติดกัน  
บางกรณีเมื่อต้องการจะถอดแบบกระดาษออกจากแมพ่ิมพ์บางครัง้ถอดตรงๆไม่ได้ 

จ าเป็นต้องตัดออกเป็นสองหรือสามส่วน เมื่อจะประกอบเขา้ด้วยกันก็ทากาวตรงรอยต่อและจับประกบ
จากนั้นจึงปิดตรงรอยต่อด้วยกระดาษกาว 
 

การท าพิมพ ์ 
การท าเปเปอร์มาร์เช่บางครั้งเราจ าเป็นต้องท าพิมพ์ขึ้นมาก่อน เราสามารถใช้ไม้อัดมา

เป็น ฐานในการหล่อพิมพ์หรือจะใช้จานท่ีมีพื้นผิวแบนเรียบก็แล้วแต่กรณี เมื่อท าพิมพ์เสร็จแล้วก็ใช้มีด 
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หรือกรรไกรตัดแบบออกมาจากพิมพ์ซึ่งจะแบง่ออกเป็น 2 ช้ิน แล้วจึงน าส่วนเปเปอร์มาร์เช่มาต่อเขา้
ด้วยกัน เก็บผิวงานใหเ้รียบร้อยด้วยกระดาษทรายละเอียดอีกครั้ง  

 
เคล็ดลับในการท าเปเปอร์มาเช ่ 
พยายามฉีกกระดาษตามแนวเพื่อใหไ้ด้ขนาดท่ีเท่าๆกัน ถ้าฉีกตามขวางจะท าใหก้ระดาษมี  

ขนาดท่ีไม้เท่ากันเพื่อป้องกันกระดาษในแต่ละช้ันเผยอออกมา ใหใ้ช้กระดาษช้ินเล็กๆปะทับรอยต่อแทนท่ีจะ
ใช้กระดาษช้ินใหญ่ๆ   

รูปแบบของเปเปอร์มาเช ่

เปเปอร์มาเชจ่ากเยื่อกระดาษ  
1. น ากระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษพิมพดี์ดท่ีไม่ใช้แล้วมาฉีกเป็นแผ่นเล็กๆ แช่น้ า

ท้ิงขา้มคืน (ใส่น้ ายาฟอกขาว 1 ช้อน ถ้าต้องการกัดสีใหข้าว)  
2. เติมน้ า 2 ลิตร ต้มให้ใยกระดาษแยกจากกัน น าไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปัน่น้ าผลไม้ 

ใช้มือบีบค้ันเอาน้ าออกใหหมาด ๆ  
3. ใส่อ่างผสมกาวลาเท็กซ์ 2 ช้อนโต๊ะ น้ ามันลินสีด 1 ช้อนโต๊ะ นวดใหเ้ขา้กัน  โรยด้วยแปง้

มัน 2 ช้อนโต๊ะ นวด ขย าให้เปน็เนื้อเดียวกันจึงน าไปใช้งาน  
 

เปเปอร์มาเชป่ั้นขึ้นรูป  
เปน็การน ากระดาษท่ีฉีกเปน็ช้ิน ๆ ท่ีแช่น้ าจนเปือ่ยมาผสมกับกาว ลักษณะการปัน้คลาย

กับดินเหนียวแต่จะยากกว่า เพราะมีเนื้อหยาบเหนียวติดมือ และต้องค่อยๆ ปัน้พอกทีละน้อย ท้ิงใหแ้หง้
แล้วจึงพอกทับเปน็ขั้นๆ แต่เมื่อแหง้แล้วจะแข็งแรง มีน้ าหนักเบา ทนทานไม้เปราะแตกหกัง่ายอย่างดิน
เหนียว  
 

เปเปอร์มาเชท่ี่ใชโ้ครงเสริมด้านใน  
งานปัน้ขึ้นรูปท่ีต้องการความแข็งแรง ต้องใช้โครงเสริมด้านใน ส่วนมากจะใช้ กระดาษ

แข็ง แกนกระดาษ กล่องกระดาษ และขวดพลาสติกท่ีไมใ่ช้แล้วมาเปน็แกน การใช้วัสดุรีไซเคิลมาเปน็โครง
เสริมด้านในเปน็แนวคิดเชิงอนุรักษ์ ช่วยลดขยะและเพิ่มคุณค่าของท่ีไม่ได้ใช้แล้ว กลับมาใช้ให้เปน็ประโยชน ์ 

1. โครงกระดาษ คือ การน ากระดาษหนังสือพิมพ์ท้ังแผ่นมาขย าบิดเปน็เกลียว น ามามัด
รวมกันด้วยเชือกหรือลวดขนาดเล็กใหเ้ปน็รูปร่างใกล้เคียงกับแบบท่ีต้องการปัน้ หรือการ ประกอบโครง
กระดาษ แล้วจึงปดิทับด้วยเศษกระดาษทากาว หรือปัน้พอกด้วยเยื่อกระดาษกาว  

2. โครงลวด คือ การน าลวดขนาดกลางท่ีมีความแข็งแรงมาดัดเป็นโครงใหม้ี รูปร่าง
ใกล้เคียงกับช้ินงานท่ีต้องการ เช่นเดียวกับโครงลวดท่ีใช้กับต้นตะโกหรือต้นข่อยดัดเปน็รูปสัตว์ ต่าง ๆ หรือ
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ใช้ลวดตาขา้ยดัดมว้นเป็นโครงพนัด้วยลวด น ามาปดิทับด้วยกระดาษทากาวจนรอบกอ่น แล้วปัน้พอกด้วย
เยื่อกระดาษกาว  

เปเปอร์มาเชจ่ากต้นแบบ  
คือ การน ากระดาษท่ีถูกตัดเปน็ช้ินเล็ก ๆ และผ่านการแช่น้ าแล้วมาปิดลงบนแบบท่ี

เตรียมไว้ปิดหลายๆ ช้ัน หรอืปัน้พอกด้วยเยื่อกระดาษกาว แต่ละช้ันจะทากาวไว้และจะต้องรอใหก้าวแหง้
ก่อนถึงจะเคาะแบบออกมา แต่งผิวใหเ้รียบร้อย เสร็จแล้วจึงตกแต่งด้วยสี เช่น ต้นแบบ จากเกาอี้ หนา้กาก 
หมวก เปน็ต้น การปัน้ต้นแบบ บางครัง้อาจปัน้ต้นแบบเอง เช่น ใช้ดินน้ ามัน ถา้เปน็งานช้ินเล็กจะใช้ปัน้ด้วย
ดินน้ ามัน ถา้เปน็ช้ินใหญ่จะปัน้ด้วยดินเหนียว งานประติมากรรมกระดาษ ส่วนใหญ่จะเปน็งานขึ้นรูปจาก
แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมีลักษณะผ่าซีกสองช้ิน ซายขวา เวลาท าจะน าเอากระดาษมาฉีกแล้วทาบนแบบ
เปน็ช้ันๆ ไม่เนน้สัดส่วนและรายละเอียด แต่จะใช้การทาสีและ เขียนลวดลายด้วยสีสดใสแทน 

ในปจัจุบันงานเปเปอร์มาเช่ได้พัฒนามากขึ้น เปน็งานท่ีมีความหลากหลาย เน้น
รายละเอียด รูปทรงท่ีใกล้เคียงกับงานปัน้ อย่างเช่น งานล้อบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และงานสัตว์เล้ียงต่าง ๆ ท่ีดู
แล้วใหความรูสึกและมีคุณค่ามากกวา่กระปุกหมูสีแดงอยา่งแต่ก่อน งานเหล่านั้นเกิดจากการผสมผสานงาน
ปิดกระดาษแบบเดิมกับการน ากระดาษท่ีบดละเอียดผสมกาวเสริมในรายละเอียดและปดิทับด้วยกระดาษสา
ท่ีมีลักษณะอ่อนนุ่มแนบสนิทเปน็เนื้อเดียวกันกับแบบ 

 
เปเปอร์มาเชจ่ากแม่พิมพ ์

แบบพิมพ์มีหลายชนิด เช่น แบบพิมพ์ปนูพลาสเตอรแ์ละแบบพิมพย์างพารา ความ                
แตกต่างของแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์กับแบบพิมพยางพารา มีลักษณะดังนี้  

1. การอัดเยื่อกระดาษผสมกาวกับแบบพิมพป์ูนพลาสเตอร์ท่ีใช้อยูท่ั่ว ๆ ไป แม้จะให้
รายละเอียดและความคมชัดแต้จะมีปญัหาเรือ่งการถอดแบบ เพราะต้องรอใหแ้หง้  

2. การอัดเยื่อกระดาษผสมกาวกับแบบพิมพย์างพาราจะใหร้ายละเอียดท่ีคมชัด และไม่
ต้องรอให้แหง้เหมือนแบบปูน เพราะถอดแบบง่ายกว่า  

3. ผลงานท่ีออกมาเกือบสมบูรณ์เพราะสามารถแต่งสีและลวดลายผสมเป็นเนื้อ เดียวกัน
กับเยื่อกระดาษกอ่นกดแบบ ไม่ต้องท าสีและเขียนลวดลายเหมือนแบบเดิม แต่ถ้าต้องการเพิ่ม คุณค่าให้
ช้ินงานก็สามารถน ามาปดิทอง แต่งสีและเพิ่มรายละเอียดได้เหมือนจริงได้  
 

เปเปอร์มาเชจ่ากกระดาษทิชชู ่ 
คือ งานประดิษฐ์ภาพสวยด้วยกระดาษทิชชู่ ท่ีอยู่บนพื้นระนาบรองรับด้วยต้นแบบโดย

การน ากระดาษทิชชู่ฉีกเปน็ช้ินเล็ก ๆ แช่น้ าใหเ้ปือ่ยบีบน้ าออกแล้วผสมกาวใหท่ั้วน ามาผสมสีต่าง  ๆแล้ว
น ามาปะติดตามลวดลายท่ีต้องการ งานเปเปอร์มาเช่เป็นงานท่ีท าจากกระดาษท่ีไมไ่ด้ใช้แล้ว กระบวนการท า
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ไม่ยุ่งยาก สามารถท าได้งา่ย (ชวาร์ท, 2550 : 4-11 ; อ้างอิงมาจาก สนธิยา  โกมลเปริน, 2554) ดังนั้น การ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัวโดยใช้เทคนิคเปเปอร์มาเช่ จึงมีความเหมาะสมท่ีใหน้ักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ เนื่องจากการสร้างผลงานเปเปอร์มาเช่นั้น มีกระบวนการท าอยา่งเปน็ล าดับ ขั้นตอน ท าให้
นักเรียนได้ใช้จินตนาการใน การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งจะส่งผลต่อทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนต่อไป 

 
 
 

4. แบบฝึกทักษะ 

 ความหมายของแบบฝึกทักษะ 
แบบฝึกทักษะเป็นส่วนประกอบท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
กรมวิชาการ (2532 : 3) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึกทักษะเป็นส่ือท่ีมีไว้ 

ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อช่วยเสริมให้เกิดทักษะ และความแตกฉานในบทเรียน แบบฝึกทักษะท่ีดีควร 
ต้องให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน แบบฝึกทักษะในภาษาไทยมีช่ือเรียกแตกต่างกัน 
ออกไป เช่น แบบฝึก แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบฝึกหัดทักษะ เป็นต้น 

เตือนใจ ตรีเนตร (2544 : 5) ได้สรุปไว้ว่าแบบฝึกทักษะเป็นส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมจาก
เนื้อหาจนปฏิบัติได้อย่างช านาญและให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

นันทพร ศิริวัชรกุล (2534 : 27) ให้ความหมายว่าของแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะเป็น
งานหรือส่ิงท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนท าท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน เพื่อทบทวนความรู้ท่ีเรียนไป
แล้วเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักรับผิดชอบ และท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
เรียนมากขึ้น 

พรสวรรค์ ค าบุญ (2534 : 17) ได้กล่าวถึงแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะเป็น เครื่องมือท่ีถูก 
สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่นักเรียน มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดท่ีมีกิจกรรมให้นักเรียนกระท า 
เช่นการตั้งโจทย์ให้นักเรียนตอบ หรือการยกข้อความมาฝึกทักษะหลังจากท่ีเรียนไปแล้ว โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความช านาญ แม่นย าในบทเรียนนั้นๆ 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น 

วรสุดา บุญไวโรจน์ (2537 : 35) ได้กล่าวถึงแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะเป็นส่ือการสอนท่ี 
จัดท าเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาท าความเข้าใจ และฝึกฝนจนเกิดแนวความคิดท่ีถูกต้อง จนเกิดทักษะใน 
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากความหมายของแบบฝึกทักษะท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถให้นิยามของ
หนังสือแบบฝึกทักษะได้ว่า หมายถึง ส่ือการสอนท่ีครูสร้างขึ้นเพื่อฝึกฝนทักษะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความสามารถและความช านาญ 
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 จารี  สุขบุญสังข์ (2553 : 34 ) ได้สรุปความหมายของ แบบฝึกทักษะ หมายถึง ส่ือ คู่มือ 
หรือกิจกรรมท่ีครูได้จัดท าขึ้นเพื่อฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น เป็น
ส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ท่ีใช้แบบฝึกทักษะให้กับผู้เรียน หลังจากจบเนื้อหาในช่วงหนึ่งๆ เพื่อ
ฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้นๆ อย่างกว้างขวางขึ้น เป็นส่ือการ
สอนท่ีช่วยในการสอนของครูท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและความช านาญในเรื่องนั้นๆ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือหรือส่ือทางการเรียนรู้ประเภทหนึ่งท่ีครูผู้สอน
จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึ่งสามารถใช้ได้ท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ช่วยให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติและช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจและความช านาญในเรื่องนั้นๆ โดย
สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง 

 
เพอร์ดี และคินนี (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2531 : 167 ; อ้างอิง 

จาก Perdy ;& Kinney, 1970 : 41-42) ได้ใช้หลักในการฝึกทักษะไว้ ดังนี ้
1. ก่อนการฝึกควรสอนให้ผู้เรียนเข้าใจเสียก่อน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและ

ทราบเหตุผลท่ีต้องฝึก การฝึกอย่างไม่เข้าใจความหมาย อาจไม่ท าให้เกิดทักษะ 
2. ควรให้ผู้เรียนได้รับการฝึกตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง ภายใต้การแนะน าท่ีดี ถ้าฝึก

ทักษะแบบผิดๆ จะท าให้เสียเวลาเป็นอย่างมากในการแก้ไข 
3. ก าหนดช่วงเวลาการฝึกส้ันๆ บ่อยๆ ด้วยแบบฝึกท่ีคัดเลือกเป็นอย่างดี จะมี 

ประสิทธิภาพกว่าการฝึกช่วงยาวๆ ซึ่งผู้เรียนจะเบ่ือหน่ายไม่สนใจ 
4. ควรจัดกิจกรรมการฝึกท่ีหลากหลาย นอกจากแบบฝึกหัดต่างๆ อาจใช้เกม การ

ถามปัญหา หรือกิจกรรมอื่นๆ บ้าง 
5. การฝึกอย่างมีความมุ่งหมาย จะเกิดประโยชน์มากเพราะผู้เรียนเห็นคุณค่าและ 

ความจ าเป็นของส่ิงท่ีเรียนหรือฝึก โดยอาจให้การทดสอบหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อช้ีให้เห็นผลท่ีเกิดขึ้น 
ภายหลังการฝึก การฝึกควรสัมพันธ์กับความมีเหตุผล ขณะฝึกควรให้ผู้เรียนใช้ความคิดหาเหตุผล
ควบคู่ไปด้วย 

ขั้นตอนของการเรียนให้เกิดทักษะไว้ 3 ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นความรู้ (Cognitive Phase) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจ

เนื้อหาของเรื่องท่ีจะฝึก และรู้ว่าการฝึกทักษะนั้นจะต้องท าอย่างไรบ้าง โดยผู้สอนจะต้องพยายาม
วิเคราะห์เนื้อหาของทักษะท่ีจะฝึก และอธิบายถึงส่ิงท่ีคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจากการฝึกให้ผู้เรียนได้
เข้าใจ 

2. ขั้นปฏิบัติจนไม่มีข้อผิดพลาด (Frication Phase) เป็นขั้นที่ลงมือปฏิบัติตาม
ความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่จนกระท่ังพฤติกรรมต่างๆ ท่ีไม่ถูกต้องจะถูกแก้ไขให้ถูกต้องและลดลงเป็น
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ศูนย์ แล้วพฤติกรรมท่ีถูกต้องก็จะคงท่ีจนเกิดความช านาญ และคล่องตัวในการปฏิบัติเรื่องนั้นๆ 
เพิ่มขึ้น 

3. ขั้นปฏิบัติได้อย่างอัตโนมัติ (Autonomous Phase) เป็นขั้นที่สามารถปฏิบัติได้
อย่างทันทีโดยมิต้องคิดหรือวางแผน มีความช านาญ ถูกต้อง และรวดเร็วมาก โดยไม่มีข้อผิดพลาด 
(กรมวิชาการ, 2541 : 56 ; อ้างอิงจาก Edward, Evans G. 1995. Developing library and 
information center collections. 3rd ed. Colorado: Libraries Unlimited.) 

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภาพ (2542 : 155) ได้เสนอวิธีการสอนเพื่อให้เกิดทักษะ ไว้ดังนี้ 
1. ครูต้องอธิบายเพื่อแนะน าให้ผู้เรียนทราบว่าจะต้องท าอะไร ท าอย่างไรและให้

ประโยชน์อย่างไรบ้าง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
2. ครูต้องพยายามให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดโดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทันทีภายหลังจากท่ี

การอธิบายและสาธิตจบลง 
3. ครูจะต้องพยายามให้ผู้เรียนได้กระท าอย่างช้าๆ ในลักษณะท่ีถูกวิธี พร้อมกับให้

การเสริมแรงควบคู่กันไปตลอดเวลา 
4. ในระหว่างการแนะน าและฝึกหัด ครูจะต้องพยายามให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วย

ตนเองให้มากท่ีสุด เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป 
5. ครูจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการท่ีจะ

ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ครูจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า บรรยากาศท่ีตึงเครียด การวิจารณ์ท่ีรุนแรง และ
การใช้ค าพูดเหน็บแนม จะไม่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความต้องการท่ีจะลงมือทดลองด้วยตนเอง เพราะ
ผู้เรียนเกรงว่าจะท าไม่ได้ดี และจะถูกวิจารณ์อย่างเสียหาย 

บราวีคและซีนน์ (Bravek. P. S. ;& Senn, J. A. 1998 : 39) ได้เสนอวิธีการสอนนักเรียนใน 
การใช้แบบฝึกทักษะไว้ดังนี ้

1. อธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการฝึกทักษะ และประโยชน์
ของการฝึกทักษะ อาจมีการยกตัวอย่างประกอบให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจน 

2. ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะนัน้ให้มากท่ีสุด โดยครูจะเป็นผู้สร้าง
แรงจูงใจให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความตอ้ งการท่ีจะร่วมกิจกรรมนัน้ 

3. ให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะนั้นจนเกิดความเคยชิน ครูควรให้ค าปรึกษา
แนะน านักเรียนในการฝึกทุกครั้ง และเมื่อนักเรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้นจะช่วยส่งเสริมให้การฝึกใน
ครั้งต่อๆไปมีความช านาญมากขึ้น 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนน าทักษะท่ีได้ฝึกไปใช้ในทุกๆ ครั้งท่ีมีโอกาส อาจจะใช้แบบฝึก 
ทักษะนี้นอกเวลาเรียนก็ได้ 

สมจิต ชิวปรีชา (2539 : 21) ได้แบ่งประเภทของแบบฝึกทักษะไว้ 3 ประการ คือ 
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1. แบบฝึกทักษะง่ายกว่าในบทเรียน มีไว้เพื่อให้ครูใช้ช่วยนักเรียนท่ีเรียนอ่อน 
ต้องการฝึกทักษะขั้นต้นเพิ่มเติม 

2. แบบฝึกทักษะท่ียากกว่าในบทเรียน มีไว้เพื่อให้ครูใช้เสริมให้นักเรียนท่ีเรียนเก่งจะ
ได้มีงานท าในขณะท่ีครูก าลังช่วยเหลือเด็กอ่อน 

3. แบบฝึกทักษะเสริมแบบฝึกทักษะในหนังสือเรียน ใช้กรณีท่ีผู้สอนต้องการฝึก
ทักษะเพิ่มเติม 

 
ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดี 
แซมมอน (Sammon, 1998 : 74) ได้ให้ความเห็นว่า ครูควรให้นักเรียนเลือกท าแบบฝึก

ทักษะท่ีตนพอใจก่อน แล้วจึงท าแบบฝึกทักษะท่ีเหลือ แบบฝึกทักษะท่ีดีนั้นจะต้องดึงดูดสมาธิของเด็ก 
แบบฝึกหัดท่ีดีนั้นควรจะเป็นแบบฝึกทักษะส าหรับเด็กเก่ง และซ่อมเสริมส าหรับเด็กอ่อนได้ใน
ขณะเดียวกัน จิม (Jim, 1994 : 174-175) ได้ให้ความเห็นต่อไปอีกว่าหนังสือแบบฝึกทักษะใน
ท้องตลาดมีมาก ส่วนใหญ่มักรวมเรื่องต่างๆไว้ด้วยกัน ฉะนั้นครูผู้สอนควรจะสร้างแบบฝึกทักษะ
ส าหรับนักเรียนเฉพาะวิชาโดยเฉพาะซึ่ง จะช่วยให้เด็กสนใจท่ีจะท ามากกว่า อีกท้ังยังกระตือรือร้น
ด้วย และครูควรใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์ของเด็ก 

มาร์ค (Mark, 1998 : 72-73) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนนั้นต้อง 
ได้รับการปรับให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งตามความจริงแล้ว นักเรียนแต่
ละคนจะมีแบบฝึกทักษะท่ีไม่ตรงกัน ไม่เฉพาะแต่ในขณะท าแบบฝึกทักษะเท่านั้น แบบฝึกหัดท่ีดีควร
จะได้รับการปรับปรุงควบคู่ไปกับหนังสือแบบเรียนเสมอ และควรใช้ได้ดีท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนถ้าเป็นไปได้ครูควรจัดท าขึ้นเอง เพราะครูผู้สอนจะทราบดีว่าการเรียนการสอนนี้มีส่วนใด
ส าคัญและควรเน้นย้ าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดีท่ีสุด 

ส่วนความเห็นของวิชัย เรืองเพชร (2531 : 77) เกี่ยวกับเรื่องแบบฝึกทักษะท่ีดีควรมีลักษณะ 
ดังนี ้

1. ครูต้องเตรียมแบบฝึกหัดให้รอบคอบว่าต้องใช้แบบฝึกทักษะแบบไหน ใช้อย่างไร 
และต้องพิจารณาด้วยว่าแบบฝึกทักษะนั้นจะช่วยฝึกทักษะนั้นๆ จนน าไปใช้ได้หรือไม่ 

2. ให้แบบฝึกทักษะส้ันๆ แต่หลายๆ แบบ เพื่อฝึกฝนทักษะอันเดียวกันจนเกิดความ 
แมน่ย า แบบฝึกทักษะควรมีหลายแบบเด็กจะได้ไม่เบ่ือ 

3. ให้ฝึกในสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น เขียนบนกระดานด า เขียนบนกระดาษ
แล้วมาปิดไว้ให้อ่าน 
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4. ประเมินผล การประเมินผลตอนฝึกนั้น ต้องประเมินเพื่อดูว่าเด็กเกิดความช านาญ
ในทักษะนั้นเพียงไหน อาจให้เด็กออกมาพูดว่าท าอะไรไม่ได้ในแบบฝึกหัดนั้น หรืออาจหาวิธีเพื่อค้นดู
ว่าเด็กท าแบบฝึกหัดนั้นๆไม่ได้เพราะอะไร ถ้าเราไม่ประเมินผล เราจะไม่มีโอกาสฝึกเด็กให้เกิดทักษะท่ี 
ต้องการได้ 

ส่วนการสร้างแบบฝึกทักษะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝึกท่ีดีของวรสุดา บุญยะ
ไวโรจน์ (2537 : 35) คือ 

1. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรมีความชัดเจนท้ังค าส่ังและวิธีท า ค าส่ังหรือตัวอย่างแสดงวิธี
ท่ีใช้ไม่ควรยาวเกินไป เพราะจะท าให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้ ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียน 
สามารถศึกษาด้วยตนเองถ้าต้องการ 

2. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรมีความหมายต่อผู้เรียน และตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก 
มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

3. ภาษาและภาพท่ีใช้ในแบบฝึกทักษะควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรู้ของ
ผู้เรียน 

4. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรแยกฝึกเป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมี 
กิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ และไม่เบ่ือหน่ายในการท า และเพื่อฝึก
ทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิดความช านาญ 

5. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรมีท้ังแบบก าหนดค าตอบให้ และแบบให้ตอบโดยเสริมการ
เลือกใช้ค า ข้อความ หรือรูปภาพในแบบฝึกทักษะ ควรเป็นส่ิงท่ีนักเรียนคุ้นเคยและตรงกับความสนใจ
ของนักเรียน เพื่อว่าแบบฝึกทักษะท่ีสร้างขึ้นได้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และพอใจแก่ผู้ใช้ ซึ่งตรงกบั 
หลักการเรียนรู้ท่ีว่าเด็กมักจะเรียนรู้อะไรได้เร็วในการกระท าท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ 

6. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ให้รู้จักค้นคว้า 
รวบรวมส่ิงท่ีพบเห็นบ่อยๆ จะท าให้เด็กนักเรียนเข้าใจในเรื่องนั้นๆมากยิง่ขึ้น และจะสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และมองเห็นว่าส่ิงท่ีได้ฝึกฝนนั้นมี
ความหมายต่อผู้เรียนตลอดไป 

7. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันในหลายด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับสติปัญญา และ
ประสบการณ์ฉะนั้นการจัดท าแบบฝึกทักษะแต่ละเรื่องควรจัดท าให้มากพอและมีทุกระดับต้ังแต่ง่าย 
ปานกลาง จนถึงระดับค่อนข้างยาก เพื่อให้เด็กเรียนเก่ง กลางและอ่อน จะได้เลือกท าได้ตาม
ความสามารถ ท้ังนี้เพื่อให้เด็กทุกคนประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึกทักษะ 

8. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้ต้ังแต่หน้าปกจนถึง
หน้าสุดท้าย 
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9. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรได้รับการปรับปรุง ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนอยู่เสมอ และ
ควรใช้ได้ดีท้ังในและนอกห้องเรียน 

10. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรเป็นแบบฝึกทักษะท่ีสามารถประเมิน และจ าแนก
ความสามารถของเด็กได้ด้วย 

11. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรมีเอกภาพและความสมบูรณ์ในตัวเอง 
12. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรเกิดจากความต้องการของผู้เรียนและสังคม 
13. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรครอบคลุมลักษณะวิชาโดยบูรณาการกับทุกวิชา 
14. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรเน้นการแก้ปัญหา 
15. แบบฝึกทักษะท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้มีวางแผนร่วมกนั 
ดังนั้น จึงขอสรุปว่า แบบฝึกทักษะท่ีดี ควรเป็นแบบฝึกทักษะท่ีครูสร้างขึ้นเองโดย

ค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียนและทักษะของผู้เรียนโดยเริ่มจากเนื้อหาท่ีง่ายไปสู่เนื้อหาท่ี
ยาก ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาท่ีง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

 
ประโยชน์ของการฝึกทักษะ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536 : 173-175 ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ 

ของแบบฝึกไว้ดังนี ้
1. เป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอนท่ีช่วย

ลดภาระของครูได้มาก เพราะแบบฝึกเป็นส่ิงท่ีจัดท าขึ้นอย่างเป็นระเบียบและเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย 
2. ช่วยเสริมทักษะทางการใช้ภาษา แบบฝึกเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้เด็กฝึกทักษะการ

ใช้ภาษาได้ดีขึ้น แต่จะต้องอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูด้วย 
3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา

แตกต่างกัน ดังนั้นการให้เด็กท าแบบฝึกท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเขาจะช่วยให้เด็กประสบ 
ความส าเร็จทางด้านจิตใจมากขึ้น 

4. ช่วยเสริมทักษะทางภาษา โดยกระท าดังนี้ 
4.1 ฝึกทันทีหลังจากให้เด็กเรียนรู้เรื่องนั้นๆ 
4.2 ฝึกซ้ าหลายๆ ครั้ง 
4.3 เน้นเฉพาะเรื่องท่ีต้องการฝึก 

5. แบบฝึกใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง 
6. แบบฝึกท่ีจัดท าขึ้นเป็นรูปเล่ม เด็กสามารถเก็บรักษาไว้ใช้เป็นแนวทาง เพื่อ

ทบทวนด้วยตนเองต่อไป 
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7. การให้เด็กท าแบบฝึกช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ของเด็กได้ชัดเจน
ซึ่งจะช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

8. แบบฝึกท่ีจัดขึ้นนอกเหนือจากท่ีอยู่ในหนังสือแบบเรียน จะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝน
อย่างเต็มท่ี 

9. แบบฝึกท่ีจัดพิมพ์ไว้เรียบร้อย จะช่วยให้ครูประหยัดท้ังแรงงานและเวลาในการท่ี
จะต้องเตรียมแบบฝึกอยู่เสมอ ให้ด้านผู้เรียนก็ไม่ต้องเสียเวลาลอกแบบฝึกจากต าราเรียน ท าให้มี
โอกาสฝึกฝนทักษะอื่นมากขึ้น 

ชโลบล ทัศวิล (2542 : 90) ได้สรุปประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึกทักษะเป็น
เครื่องอ านวยประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักเรียน ในการฝึกทักษะให้เกิดความช านาญและปลูกฝัง
คุณค่าและคุณลักษณะท่ีถูกต้องดีงามในหลายประการ หากแต่ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องรู้จักการน าไปใช้
อย่างถูกวิธีให้นักเรียนได้รับการฝึกหลายๆ รูปแบบ หลายๆ ครั้ง เหมาะสมกับวัย เวลา และ
ความสามารถของเด็กแต่ละคน จึงจะท าให้แบบฝึกเกิดคุณประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

วัชรี ข าวิจิตร (2542 : 34) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึกทักษะช่วยให้
การเรียนรู้ของนกัเรียนดีขึ้น ช่วยผ่อนแรงและประหยัดเวลาของกระบวนการเรียนการสอนในตาราง
เรียนเพราะแบบฝึกทักษะสามารถน าไปฝึกกิจกรรมนอกเวลาเรียนหรือในช่ัวโมงซ่อมเสริมได้ 
นอกจากนี้แบบฝึกยังมีประโยชน์ดังนี ้

1. ท าให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือทบทวนความรู้ 
2. ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน 
3. ฝึกให้นักเรียนมีความเช่ือมั่น และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้ 
4. ฝึกให้นักเรียนท างานตามล าพัง 

สิริพร กอบแก้ว (2543 : 57) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึกทักษะมี 
ประโยชน์ต่อครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแบบฝึกเป็นส่ือการสอนท่ีช่วยลดภาระของครู 
เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากท่ีเรียนจบบทเรียนแต่ละครั้ง ช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาของเด็ก
แต่ละคน ส่วนนักเรียนจะได้แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง และจะเป็นส่ิงส าคัญในการให้นักเรียนได้
ทบทวนความรู้ 
 
5.การสร้างแบบฝึกทักษะ 

หลักเกณฑ์ในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
 ค ารณ  ล้อมในเมือง (ม.ป.ป. : 4) ได้ก าหนดหลักการสร้างแบบฝึกตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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  2. ศึกษาจากรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ปัญหา จุดประสงค์ กิจกรรม 
พิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหา และเลือกเนื้อหาท่ีจะสร้างแบบฝึกนั้นว่าจะท าเรื่องใดบ้าง 
  3. ศึกษารูปแบบของการสร้างจากเอกสารตัวอย่าง 
  4. ออกแบบแบบฝึกแต่ละชุดให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายน่าสนใจ 
  5. ลงมือสร้างแบบฝึกแต่ละชุดพร้อมแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  6. ส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
  7. น าไปทดลองใช้ แล้วบันทึกผลเพื่อน าม ามาปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง 
  8. ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
  9. น าไปใช้จริงและเผยแพร่ต่อไป 

ประภาพรรณ เส็งวงศ์ (2536 : 35) ได้สรุปหลักส าคัญในการสร้างแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้ 
1. ควรมีหลายรูปแบบและหลายกิจกรรม 
2. ค านึงถึงหลักจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึกให้เหมาะสมกับวัย และความสามารถ 

ของเด็ก 
3. เนื้อหาควรเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก 
4. แบบฝึกควรเน้นให้เด็กเกิดความคิดมากกว่าเน้นให้เกิดความจ า 

 
ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2538 : 49) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้าง

แบบฝึกเสริมทักษะ ดังนี้ 
1. ศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้และ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากเป็นไปได้ควรศึกษาความต่อเนื่องของปัญหาในทุกระดับช้ัน 
2. วิเคราะห์เนื้อหาหรือทักษะท่ีเป็นปัญหา ออกเป็นเนื้อหาหรือทักษะย่อยๆ เพื่อใช้

ในการสร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหัด 
3. พิจารณาวัตถุประสงค์ รูปแบบ และขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก เช่น จะน าแบบ

ฝึกไปใช้อย่างไร ในแต่ละชุดจะประกอบด้วยอะไรบ้าง 
4. สร้างแบบทดสอบ ซึ่งมีแบบทดสอบเชิงส ารวจ แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย

ข้อบกพร่องแบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเรื่องเฉพาะตอน แบบทดสอบท่ีสร้างจะต้องสอดคล้อง
กับเนื้อหาหรือทักษะท่ีวิเคราะห์ไว้ในข้อท่ี 2 

5. สร้างบัตรฝึกหัด เพื่อใช้พัฒนาทักษะย่อยแต่ละทักษะ ในแต่ละบัตรจะมีค าถามให้ 
นักเรียนตอบ การก าหนดรูปแบบ ขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม 
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6. สร้างบัตรอ้างอิง เพื่อใช้อธิบายค าตอบหรือแนวทางการตอบแต่ละเรื่อง การสร้าง
บัตรอ้างอิงนี้อาจท าเพิ่มเติมเม่ือได้น าบัตรฝึกหัดไปทดลองใช้แล้ว 

7. สร้างแบบบันทึกความก้าวหน้า เพื่อใช้บันทึกผลการทดสอบ หรือผลการเรียน 
โดยจัดท าเป็นตอน เป็นเรื่อง เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าเป็นระยะๆ สอดคล้องกับแบบทดสอบ
ความก้าวหน้า 

8. น าแบบฝึกไปทดลองใช้ เพื่อหาข้อบกพร่อง คุณภาพแบบฝึก และคุณภาพของ 
แบบทดสอบ 

9. ปรับปรุงแก้ไข 
10. รวบรวมเป็นชุด จัดท าค าช้ีแจง คู่มือการใช้ สารบัญเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

หน่วยศึกษานิเทศก์ กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 145) ได้แนะน าขั้นตอนการสร้างแบบฝึก 
ทักษะไว้ดังนี ้

1. ส ารวจปัญหาและความต้องการ เมื่อจัดกิจกรรมการสอนแล้ว ผู้สอนย่อมทราบดี
ว่าการสอนประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ควรรวบรวมปัญหาท่ีพบและความจ าเป็นในการ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการสอนในแต่ละวัตถุประสงค์ 

2. ผู้สอนควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อตอบค าถามท่ีว่าสร้างแบบฝึกทักษะ 
เพื่ออะไร และนักเรียนจะได้อะไร 

3. ศึกษาข้ันตอนต่าง ๆ ในการสร้าง ได้แก่ ศึกษาจิตวิทยาของเด็ก และจิตวิทยาการ 
เรียนการสอน รูปแบบของการสร้างแบบฝึกทักษะ ศึกษาเนื้อหาวิชา ศึกษาลักษณะของแบบฝึกทักษะ 

4. คัดเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสม และจัดท ารูปเล่ม 
5. ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจความถูกต้องว่ามีความตรงทางด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา 

หรือไม ่
โรส (Rose, 1990 : 58) มีความเห็นว่า ครูควรสร้างแบบฝึกทักษะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

ขึ้น แล้วรวบรวมจัดเป็นชุด เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะหลายประเภทเป็นแบบรวม 
หลายๆอย่างไว้ด้วยกันท าให้ความคิดกระจัดกระจายไม่รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน แต่ถ้าหากครูผู้สอน
สร้างแบบฝึกทักษะขึ้นเองโดยการปรับปรุงและพัฒนาจากแบบฝึกทักษะท่ีเคยสร้างมาแล้วให้ดีขึ้น 
อาจจะดีกว่าเพราะจะตรงตามเนื้อหาท่ีสอน และการสร้างแบบฝึกนั้นครูควรจะค านึงถึง 

1. เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน 
2. การใช้ภาษาท่ีส่ือความหมาย 
3. เหมาะสมกับวัย วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนพื้นฐานทางภาษาของเด็ก 
4. มีภาพประกอบท่ีน่าสนใจ 
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ฉะนั้นการสร้างแบบฝึกท่ีดีควรมีข้อแนะน าการใช้ ควรให้มีตัวเลือกท้ังแบบตอบจ ากัด และ
แบบตอบเสริม ค าส่ังหรือตัวอย่างท่ียกมาเป็นข้อความหรือเป็นแบบฝึกทักษะไม่ควรง่ายเกินไป หรือ
ยากเกินการเข้าใจ ถ้าต้องการให้ศึกษาด้วยตนเองแบบฝึกนั้นควรมีหลายรูปแบบและให้ความหมายแก่
ผู้ฝึกท าจากการศึกษาเรื่องการสร้างแบบฝึกทักษะ สรุปได้ว่าการสร้างแบบฝึกทักษะจะต้องสร้างให้ 
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการสร้างและเด็กได้เรียนรู้มาแล้ว จะต้องสร้างให้ยากง่ายพอเหมาะกับ
ระดับของผู้เรียน วัย และความสามารถ เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก แบบฝึกทักษะจะสร้างอย่างไร
นั้นต้องเข้าใจหลักจิตวิทยาเรื่อง การเร้าและตอบสนองต่อผู้เรียนเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุด 
 
6. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สนธิยา โกมลเปริน (2554) ได้ศึกษาความสามรถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ 
การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เปเปอร์มาเช่ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ด้รับการจัดกิจกรรม 
ศิลปสร้างสรรค์เปเปอร์มาเช่มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ท้ังโดยรวมและรายด้านสูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

และ กรกฎ แพทย์หลักฟ้า (2552) ได้ศึกษา ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กระดับ
ปฐมวัย ก่อน และ หลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันเด็กเล็ก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2551 โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 50 โดย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ
มาตรฐานวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น .84 ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One – Group 
Pretest – Posttest Design ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองสอบค่า t-test ส าหรับ 
Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังการท า
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์โดยรวมสูงกว่าก่อนการท ากิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยด้านการจ าแนกวัตถุคงท่ี 
ด้านการหาความสัมพันธ์ของวัตถุ 2 ส่ิง หรือมากกว่า ด้านการจัดหมวดหมู่วัตถ ุ2-3 มิติ ด้านการ
จินตนาการเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ เมื่อน ามาประกอบเข้าด้วยกัน และด้านการรับรู้ลักษณะของ
วัตถุเมื่อมีการเคล่ือนย้าย หรือเปล่ียนมุมมองของเด็กปฐมวัยหลังการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากการท่ีศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า การพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
สามารถพัฒนาโดยการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสร้างผลงานทัศนศิลป์หรือผลงานศิลปะได้ 
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บทที่  3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการขึ้นรูปประติมากรรมของนักเรียน โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
เชิงพรรณนา (Descriptive Study) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี ้
  1. ประชากร 
  2. เครื่องมือวิจัย 
  3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
7. เกณฑ์ในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. ประชากร 
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียน 41  
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผลงานประติมากรรม (การสร้างผลงาน

ประติมากรรมประเภทลอยตัวจากเปเปอร์มาเช่)  เวลา 6 ช่ัวโมง จ านวน 1 แผน  
 2. แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูปประติมากรรม

ประเภทลอยตัว  
 3. เกณฑ์การประเมินผลงานประติมากรรม 
3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ                       

 ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว                     
มีข้ันตอน ดังนี้  
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1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปะ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประติมากรรมประเภทลอยตัว และเทคนิค    

เปเปอร์มาเช่ 

1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
จ านวน 1 แผน ใช้ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง โดยก าหนดรูปแบบ ดังนี้  

1.4.1 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
1.4.2 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.4.3 สาระการเรยีนรู้  
1.4.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1.4.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.4.6 ช้ินงาน/ภาระงาน 
1.4.7 กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป  

  1.4.8 การวัดและประเมินผล  
 1.4.9 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.4.10 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อ อาจารยพ์ี่เล้ียง เพื่อตรวจและ

ปรับแก้ไขแผนตามค าแนะน า  
1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อ ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจความ

เหมาะสมถูกต้องตามหลักการ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
นายกฤตาคม  เปมกิตติ ครูช านาญการพิเศษ  

       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
      โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

นายบริสุทธิ์  อักษรดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ  
      โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

นายอนุชิต  ไชยชมพู  ครูช านาญการ  
       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
1.7 หาความเท่ียงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยน าเกณฑ์การประเมินผลงาน

ประติมากรรม ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ แล้วน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับพฤติกรรม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.6 
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แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงเหมาะสม ไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

 2. การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว มีจ านวน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
ตอนท่ี 2 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับการออกแบบผลงานประติมากรรม

ประเภทลอยตัว 
ตอนท่ี 3 การออกแบบผลงานประติมากรรม 

 โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้
  2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ เพื่อศึกษาแนวคิด จุดมุ่งหมาย หลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
  2.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ สาระท่ี 3 : เรขาคณิต เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต สองมิติและ สามมิติ 
โดยเน้นในเรื่องภาพท่ีได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติเป็น
หลัก 

  2.3 ศึกษาความหมาย ทฤษฏี เกี่ยวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ตามแนวคิดของกลุ่ม
นักการศึกษา จากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.4 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ของงานประติมากรรม จากเอกสารและผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
  2.5 ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสร้างแบบฝึกทักษะ 
  2.6 ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้น
รูปประติมากรรมประเภทลอยตัว จ านวน 3 ตอน ซึ่งแต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.6.1 แบบฝึกทักษะตอนท่ี 1 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ โดยใช้
ความรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต สองมิติและ สามมิติ โดยเน้นในเรื่องภาพท่ีได้จากการ
มองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยให้นักเรียนฝึกทักษะในการ
เช่ือมโยงและวาดภาพจากมุมมองด้านหน้า ด้านข้างและด้านบน จากทรงเรขาคณิต 
   2.6.2 แบบฝึกทักษะตอนท่ี 2 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับการ
ออกแบบผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว โดยให้นักเรียนวาดภาพจากมุมมองด้านหน้า (Front 
view) ด้านข้าง (Side view) และด้านบน(Top view) จากผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัวท่ี
ก าหนด  

   2.6.3 แบบฝึกทักษะตอนท่ี 3 การออกแบบผลงานประติมากรรม โดยให้
นักเรียนออกแบบผลงานประติมากรรมของตนเองโดยให้โดยวาดรูปจากมุมมองด้านหน้า (Front 
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view) ด้านข้าง (Side view) และด้านบน (Top view) แล้วลงสีท่ีใกล้เคียงกับผลงานท่ีจะสร้างขึ้น
จริงพร้อมระบุขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง และสัดส่วนต่างๆ ของผลงานอย่างคร่าวๆ 
  2.7 น าแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว เสนอต่ออาจารย์พี่เล้ียง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขตามค าแนะน า 
  2.8 น าแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คนเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

2.9 น าแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อ ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  

2.10 ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะ ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ผลการพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน ลงความเห็นและประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบฝึกทักษะกับจุดประสงค์ ผล
การประเมินได้ค่า IOC  เท่ากับ 1 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับค าศัพท์ในแบบฝึกทักษะตอนท่ี 1 ท่ีใช้ให้ถูกต้อง
ตามหลักคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะตอนท่ี 3 มีข้อแนะให้ไม่ควรเน้นในเรื่องของการใช้มาตรา
ส่วนมากเกินไปเพราะจะท าให้นักเรียนติดกับมาตราส่วนแล้วขาดจินตนาการ นอกจากนี้ยังมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับเปล่ียนรูปภาพผลงานประติมากรรมในแบบฝึกทักษะตอนท่ี 2 เนื่องจากเป็นภาพ
ท่ียากเกินไปส าหรับนักเรียน 

2.10 น าแบบฝึกทักษะท่ีปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม แล้วน าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อให้นักเรียนน าไปฝึกทักษะด้วยตนเองหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

 
 3. เกณฑ์การประเมินผลงานประติมากรรม มีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี ้
  3.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ จุดประสงค์การเรียนรู้ และคัดเลือกจุดประสงค์ท่ีสามารถน ามาวัดการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมได้ 
  3.2 วิเคราะห์ธรรมชาติของการสร้างงานประติมากรรมประเภทลอยตัว ในส่วนของ 
เนื้อหา เทคนิค ทักษะ วิธีการใรการสร้างผลงาน สรุปได้ว่าเป็นงานปฏิบัติประเภทยึดทักษะเป็นหลัก 
ดังนั้นต้องประเมินผลงาน 
  3.3 สร้างแบบประเมินผลงานประติมากรรม โดยยึดวิธีการปฏิบัติงานและการวัดผล
งาน 
  3.4 ก าหนดหัวข้อท่ีใช้ในการประเมินผลงานนักเรียน ดังนี้ 
   3.4.1 แนวความคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ในผลงานประติมากรรม 
     3.4.2 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคต่างๆในการสร้างงานประติมากรรม
และการปฏิบัติงาน 
     3.4.3 การออกแบบผลงาน 
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     3.4.4 การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
- เอกภาพ 
- ความสมดุล   
- จังหวะ/จุดเด่น      
- ความกลมกลืน   
- ความขัดแย้ง   
- ขนาด/สัดส่วน 

     3.4.5 ความเรียบร้อย สวยงาม 
 
   3.5 ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลงานนักเรียนท่ีสะท้อนระดับคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน โดยอิงตาม บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ (2545 : 49) ท่ีก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยมี
ระดับคือ  4 หมายถึง คุณภาพระดับสูงสุด, 3 คือ หมายถึง คุณภาพระดับสูง, 2 หมายถึง คุณภาพระดับ
พอใช้ และ 1 หมายถึง คุณภาพยังไม่เป็นท่ีพอใจ 

3.6 หาความเท่ียงตรงของแบบประเมิน โดยน าเกณฑ์การประเมินผลงาน
ประติมากรรม ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ซึ่งผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาลงความเห็นและให้ 
คะแนนดังนี ้

+1 หมายถึง เมื่อผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าสอดคล้อง 
0 หมายถึง เมื่อผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าไม่แน่ใจ 
-1 หมายถึง เมื่อผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าไม่สอดคล้อง 

แล้วน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับพฤติกรรม 
IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50 ถือว่าใช้ได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 117) ซึ่งในการศึกษาครั้ง นี้ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 

3.7 ปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การประเมินผลงานประติมากรรมให้มเีหมาะสม แล้วน าไป
จัดพิมพ์ให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการประเมินผลงานนักเรียนต่อไป 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ด าเนินการสอนนักเรียนตามกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างผลงาน
ประติมากรรมประเภทลอยตัว เป็นจ านวน 6 ช่ัวโมง 

4.2 แจกแบบฝึกทักษะให้กับนักเรียน ในท้ายกิจกรรมการเรียนรู้ช่ัวโมงท่ี 1 เพื่อให้นักเรียน
ท าแบบฝึกทักษะและออกแบบผลงานประติมากรรม 
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 4.3 นักเรียนสร้างผลงานประติมากรรมในช่ัวโมงเรียนท่ี 2 – 6 
 4.4 เมื่อนักเรียนส่งผลงานประติมากรรมและแบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยจึงจะด าเนินการ
ประเมินผลงานของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานประติมากรรม และเก็บรวบรวมข้อมูล 
   

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์โดยน าผลงานประติมากรรมกล่องกระดาษช าระของ
นักเรียนแต่ละคน(ก่อนท าการวิจัย) และผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว(หลังท าการวิจัย) มา
ประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อให้คะแนนแล้วน าคะแนนมาเปรียบเทียบหาผลต่าง หาค่าเฉล่ียของ
คะแนนรวมทั้งช้ันเรียน  แล้วจึงน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
  

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 หาค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ จากการค านวณความสอดคล้องระหว่าง

ข้อสอบแบบฝึกทักษะและเกณฑ์การประเมินผลงาน กับจุดประสงค์โดยใช้สูตร (บุญเชิด  ภิญโญ
อนันตพงษ์. 2545 : 95)  

 
 
 
 

เมื่อ แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบฝึกทักษะและเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
   แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

6.2 หาคะแนนเฉล่ีย โดยการค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538 : 73) 
 
 
 
  เมื่อ   แทน คะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังช้ันเรียน 
     แทน ผลรวมคะแนนของนักเรียนท้ังช้ันเรียน 
     แทน จ านวนนักเรียนท้ังช้ันเรียน   
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7. เกณฑ์ในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อน าผลของข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้ การเปรียบเทียบผลต่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดคะแนน

เต็มของผลงงานประติมากรรม คือ 20 คะแนน จึงมีการแปลค่าดังนี้  
7.1 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงานประติมากรรมท้ังก่อนและหลังท าการวิจัย 

 
 

 
 

 
7.2 เกณฑ์ การ เปรี ยบ เ ที ยบ

ผลต่างของคะแนนก่อนและหลังท าการวิจัย 

 
 
ซึ่งเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนในแต่ละคนมีทักษะในการขึ้นรูปประติมากรรม

เพิ่มมากขึ้น โดยมีผลต่างมากกว่า 3 คะแนน หรือมีระดับคุณภาพของผลงานในระดับ ดี ขึ้นไปจึงจะ
ถือว่า ผ่านเกณฑ์  ส่วนเป้าหมายของการวิจัยท้ังช้ันเรียนนั้น นัก เรียนต้องมีทักษะในการขึ้นรูป
ประติมากรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลต่างเฉล่ียรวมมากกว่า 3 คะแนน จึงจะถือว่า ผ่านเกณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 - 20 ดีมาก 
13 - 16 ดี 
9 - 12 พอใช้ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 8 ปรับปรุง 

ผลต่างของคะแนน ความหมาย 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ  0 นักเรียนไม่มกีารพัฒนาทักษะในการขึ้นรูปประติมากรรม 

1-2 คะแนน นักเรียนมีทักษะในการขึ้นรูปประติมากรรมได้ปานกลาง 
3-4 คะแนน นักเรียนมีทักษะในการขึ้นรูปประติมากรรมได้ดี 

5 คะแนนขึ้นไป นักเรียนมีทักษะในการขึ้นรูปประติมากรรมได้ดีมาก 
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บทที่  4 
 

ผลการศึกษา 
 
 การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอน    โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ตอนท่ี 1 คะแนนผลงานประติมากรรมของนักเรียนก่อนการวิจัยและระดับคุณภาพ 

 ตอนท่ี 2 คะแนนผลงานประติมากรรมของนักเรียนหลังการวิจัยและระดับคุณภาพ 

 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนผลงานประติมากรรมก่อนและหลังท าการ

วิจัย 
  
 ตารางที่ 1 คะแนนผลงานประติมากรรมของนักเรียนก่อนการวิจัยและระดับคุณภาพ 

 
นักเรียนคนที ่ คะแนนก่อนวิจัย 

(20) 
ระดับคุณภาพ 

1 16 ดี 
2 14 ดี 
3 13 ดี 
4 11 พอใช้ 
5 15 ดี 
6 15 ดี 
7 14 ดี 
8 13 ดี 
9 12 พอใช้ 
10 12 พอใช้ 
11 17 ดีมาก 
12 14 ดี 
13 14 ดี 
14 16 ดี 
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15 13 ดี 
16 19 ดีมาก 
17 12 พอใช้ 
18 14 ดี 
19 15 ดี 
20 11 พอใช้ 
21 15 ดี 
22 17 ดีมาก 
23 15 ดี 
24 12 พอใช้ 
25 15 ดี 
27 15 ดี 
28 15 ดี 
29 14 ดี 
30 15 ดี 
31 15 ดี 
32 16 ดี 
33 16 ดี 
34 14 ดี 
35 14 ดี 
36 15 ดี 
37 14 ดี 
38 17 ดีมาก 
39 11 พอใช้ 
40 12 พอใช้ 
41 14 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 14.28 ดี 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียผลงานประติมากรรมของนักเรียนก่อนการวิจัยได้ 14.28 
คะแนน และอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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ตารางที่ 2 คะแนนผลงานประติมากรรมของนักเรียนหลังการวิจัยและระดับคุณภาพ 

 
นักเรียนคนที ่ คะแนนหลังวิจัย 

(20) 
ระดับคุณภาพ 

1 20 ดีมาก 
2 19 ดีมาก 
3 17 ดีมาก 
4 15 ดี 
5 19 ดีมาก 
6 17 ดีมาก 
7 14 ดี 
8 20 ดีมาก 
9 15 ดี 
10 15 ดี 
11 19 ดีมาก 
12 15 ดี 
13 17 ดีมาก 
14 19 ดีมาก 
15 15 ดี 
16 19 ดีมาก 
17 15 ดี 
18 17 ดีมาก 
19 20 ดีมาก 
20 15 ดี 
21 17 ดีมาก 
22 20 ดีมาก 
23 18 ดีมาก 
24 15 ดี 
25 18 ดีมาก 
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27 19 ดีมาก 
28 19 ดีมาก 
29 17 ดีมาก 
30 19 ดีมาก 
31 20 ดีมาก 
32 20 ดีมาก 
33 20 ดีมาก 
34 17 ดีมาก 
35 20 ดีมาก 
36 19 ดีมาก 
37 20 ดีมาก 
38 20 ดีมาก 
39 14 ดี 
40 15 ดี 
41 19 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 17.70 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า คะแนนเฉล่ียผลงานประติมากรรมของนักเรียนหลังการวิจัยได้ 17.70 คะแนน 
และอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนผลงานประติมากรรมก่อนและหลังท าการวิจัย 
 

คนที่ คะแนนก่อน
วิจัย 
(20) 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนหลัง
วิจัย 
(20) 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลต่าง
ของ

คะแนน 

เกณฑ์
เป้าหมายของ

การวิจัย 
1 16 ดี 20 ดีมาก 4 ผ่านเกณฑ์ 
2 14 ดี 19 ดีมาก 5 ผ่านเกณฑ์ 
3 13 ดี 17 ดีมาก 4 ผ่านเกณฑ์ 
4 11 พอใช้ 15 ดี 4 ผ่านเกณฑ์ 
5 15 ดี 19 ดีมาก 4 ผ่านเกณฑ์ 
6 15 ดี 17 ดีมาก 2 ผ่านเกณฑ์ 
7 14 ดี 14 ดี 0 ผ่านเกณฑ์ 
8 13 ดี 20 ดีมาก 7 ผ่านเกณฑ์ 
9 12 พอใช้ 15 ดี 3 ผ่านเกณฑ์ 
10 12 พอใช้ 15 ดี 3 ผ่านเกณฑ์ 
11 17 ดีมาก 19 ดีมาก 2 ผ่านเกณฑ์ 
12 14 ดี 15 ดี 1 ผ่านเกณฑ์ 
13 14 ดี 17 ดีมาก 3 ผ่านเกณฑ์ 
14 16 ดี 19 ดีมาก 3 ผ่านเกณฑ์ 
15 13 ดี 15 ดี 2 ผ่านเกณฑ์ 
16 19 ดีมาก 19 ดีมาก 0 ผ่านเกณฑ์ 
17 12 พอใช้ 15 ดี 3 ผ่านเกณฑ์ 
18 14 ดี 17 ดีมาก 3 ผ่านเกณฑ์ 
19 15 ดี 20 ดีมาก 5 ผ่านเกณฑ์ 
20 11 พอใช้ 15 ดี 4 ผ่านเกณฑ์ 
21 15 ดี 17 ดีมาก 2 ผ่านเกณฑ์ 
22 17 ดีมาก 20 ดีมาก 3 ผ่านเกณฑ์ 
23 15 ดี 18 ดีมาก 3 ผ่านเกณฑ์ 
24 12 พอใช้ 15 ดี 3 ผ่านเกณฑ์ 
25 15 ดี 18 ดีมาก 3 ผ่านเกณฑ์ 
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27 15 ดี 19 ดีมาก 4 ผ่านเกณฑ์ 
28 15 ดี 19 ดีมาก 4 ผ่านเกณฑ์ 
29 14 ดี 17 ดีมาก 3 ผ่านเกณฑ์ 
30 15 ดี 19 ดีมาก 4 ผ่านเกณฑ์ 
31 15 ดี 20 ดีมาก 5 ผ่านเกณฑ์ 
32 16 ดี 20 ดีมาก 4 ผ่านเกณฑ์ 
33 16 ดี 20 ดีมาก 4 ผ่านเกณฑ์ 
34 14 ดี 17 ดีมาก 3 ผ่านเกณฑ์ 
35 14 ดี 20 ดีมาก 6 ผ่านเกณฑ์ 
36 15 ดี 19 ดีมาก 4 ผ่านเกณฑ์ 
37 14 ดี 20 ดีมาก 6 ผ่านเกณฑ์ 
38 17 ดีมาก 20 ดีมาก 3 ผ่านเกณฑ์ 
39 11 พอใช้ 14 ดี 3 ผ่านเกณฑ์ 
40 12 พอใช้ 15 ดี 3 ผ่านเกณฑ์ 
41 14 ดี 19 ดีมาก 5 ผ่านเกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

14.28 ดี 17.70 ดีมาก 3.43 ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนแต่ละคนท่ีมีผลต่างมากกว่า 3 คะแนน (ผ่านเกณฑ์) จ านวน 34 คน มี
ผลต่างน้อยกว่า 3 คะแนน แต่มีระดับคุณภาพของผลงานในระดับ ดี และดีมาก จ านวน  7 คน แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลในจ านวน 7 นั้น พบว่า สาเหตุท่ีผลต่างต่ ากว่า 3 คะแนนนั้น มีนักเรียน
จ านวน 2 คนท่ีมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก มากท้ังก่อนและหลังท าวิจัย มีนักเรียนจ านวน 2 
คน ท่ีมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดี ก่อนท าวิจัยและพัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก ภายหลัง
การท าวิจัย และนักเรียนอีก 3 คนมีเกณฑ์คุณภาพ ดี ท้ังก่อนและหลังการท าวิจัย ส่วนค่าเฉล่ียผลต่าง
รวมของคะแนนผลงานประติมากรรมท้ังช้ันเรียนมค่ีาเท่ากับ 3.43 คะแนน และผ่านเกณฑ์ตาม
เป้าหมายของการวิจัย แสดงว่านักเรียนมีทักษะในการขึ้นรูปประติมากรรมเพิ่มมากขึ้น 
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บทที่  5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการขึ้นรูปประติมากรรมของนักเรียน ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 41 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ
สร้างผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว เวลา 6 ช่ัวโมง จ านวน 1 แผน  แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว และเกณฑ์การประเมินผล
งานประติมากรรม โดยน าผลงานประติมากรรมกล่องกระดาษช าระของนักเรียนแต่ละคน(ก่อนท าการ
วิจัย) และผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว(หลังท าการวิจัย) มาประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
เพื่อให้คะแนนแล้วน าคะแนนมาเปรียบเทียบหาผลต่าง หาค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทั้งช้ันเรียน  แล้ว
จึงน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ผล
การศึกษาสรุปว่า คะแนนเฉล่ียผลงานประติมากรรมของนักเรียนก่อนการวิจัยได้ 14.28 คะแนน และ
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และเมื่อท าการวิจัยแล้วพบว่า คะแนนเฉล่ียผลงานประติมากรรมของนักเรียน
หลังการวิจัยได้ 17.70 คะแนน และอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และเมื่อเปรียบเทียบผลต่างของ
คะแนนผลงานประติมากรรมก่อนและหลังท าการวิจัย พบว่า นักเรียนแต่ละคนท่ีมีผลต่างมากกว่า 3 
คะแนน (ผ่านเกณฑ์) จ านวน 34 คน มีผลต่างน้อยกว่า 3 คะแนน แต่มีระดับคุณภาพของผลงานใน
ระดับ ดี และดีมาก จ านวน  7 คน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลในจ านวน 7 นั้น พบว่า สาเหตุท่ี
ผลต่างต่ ากว่า 3 คะแนนนั้น มีนกัเรียนจ านวน 2 คนท่ีมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก มากท้ัง
ก่อนและหลังท าวิจัย มีนักเรียนจ านวน 2 คน ท่ีมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดี ก่อนท าวิจัยและ
พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก ภายหลังการท าวิจัย และนักเรียนอีก 3 คนมีเกณฑ์คุณภาพ ดี 
ท้ังก่อนและหลังการท าวิจัย ส่วนค่าเฉล่ียผลต่างรวมของคะแนนผลงานประติมากรรมท้ังช้ันเรียนมค่ีา
เท่ากับ 3.43 คะแนน และผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของการวิจัย แสดงว่านักเรียนมีทักษะในการขึ้นรปู
ประติมากรรมเพิ่มมากขึ้น 
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อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม พบว่านักเรียน
มีทักษะในการขึ้นรูปประติมากรรมเพิ่มมากขึ้น ผลงานประติมากรรมหลังการการวิจัยของนักเรียนแต่ละ
คนส่วนใหญ่อยู่ในอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และผลต่างรวมของคะแนนผลงานประติมากรรมท้ังช้ัน
เรียนถือว่าบรรลุตามเป้าหมายของการวิจัย นักเรียนท่ีมีปัญหาในการขึ้นรูปประติมากรรมสามารถพัฒนา
ตนเองให้สามารถข้ึนรูปประติมากรรมให้เป็นรูปทรงตามท่ีตนเองได้ออกแบบเมื่อใช้แบบฝึกทักษะเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัวท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น (ดู
ภาพประกอบจากภาคผนวก  ง หน้า 102 - 104)  

การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูปประติมากรรม
ประเภทลอยตัวนั้น นักเรียนจะเริ่มจากการฝึกสร้างสามารถด้านมิติสัมพันธ์ โดยการทบทวนความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต สองมิติและ สามมิติ ก่อน โดยเน้นในเรื่องภาพท่ีได้จากการมอง
ทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติเป็นหลัก และปรับประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับมุมมองในการมองผลงานประติมากรรมและการออกแบบผลงานประติมากรรมโดยวาดภาพจาก
ด้านบน ด้านข้างและด้านหน้า เพื่อท่ีจะให้นักเรียนได้เกิดความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์อันจะส่ง
ส่งผลถึงการขึ้นรูปประติมากรรมได้ตรงตามท่ีตนเองออกแบบไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ เบลแลนกา (2544 : 
107) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ คือ ความสามารถในการรับรู้ภาพท่ีมองเห็นในโลกได้
อย่างถูกต้อง และสามารถน าประสบการณ์จากการเห็นนั้นมาสร้างขึ้นใหม่ เป็นความสามารถท่ี
เกี่ยวพันกับการเห็นรูปร่าง สี รูปทรง สัณฐาน และลักษณะพื้นผิวความสามารถด้านนี้เกิดจากความไว
ในการรับรู้ของกลไกประสาทสัมผัสต่อส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว สายตาจะแยกแยะ สี รูปร่าง รูปทรง
สัณฐาน ลักษณะพื้นผิว มิติความลึก มิติความกว้าง ยาว หนา สูง และความสัมพันธ์ต่างๆ ในขณะท่ี
เกิดการพัฒนาความสามารถด้านนี้ การประสานของตา- มือ และกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ท่ีควบคุม จะ
กระตุ้นให้แต่ละคนสร้างมโนภาพการรับรู้ในรูปร่างและสีในส่ือท่ีต่างๆ กันออกไป และสอดคล้องกับ 
วรรณวิภา สุทธิเกียรติ (2542 : 3) ท่ีกล่าวว่า การพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์นั้น ควรให้
นักเรียนได้ค้นพบความสัมพันธ์ ด้วยกระบวนการการประดิษฐ์ การวาด การวัด การมองเห็น และการ
วิจัยยังพบอีกว่าการพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สามารถพัฒนาโดยการจัดการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนสร้างผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว เทคนิคเปเปอร์มาเช่ได้ โดยสังเกตจากการ
ออกแบบผลงานของนักเรียนก่อนการสร้างผลงานจริงโดยให้นักเรียนออกแบบผลงานของตนเองจาก
มุมมองด้านหน้า ด้านบน ด้านข้างและด้านอื่นๆโดยอาศัยจินตนาการของตนเองในการสร้างหรือ
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ออกแบบผลงานตนเองออกมา ผลปรากฏว่าผลงานจริงของนกัเรียนมีลักษณะ ขนาด รูปแบบ รูปทรง 
ท่ีเหมือนและคล้ายคลึงกับท่ีออกแบบไว้มาก (ดูภาพประกอบจากภาคผนวก  ฉ หน้า 112 - 120)  อีก
ท้ังคะแนนของผลงานประติมากรรมของนักเรียนพบว่าคะแนนเฉล่ียผลงานประติมากรรมของนักเรยีน
ก่อนการวิจัยได้ 14.28 คะแนน และอยู่ในระดับคุณภาพ ดี แต่เมื่อหลังท าการวิจัยคะแนนเฉล่ียผลงาน
ประติมากรรมของนักเรียนหลังการวิจัยเพิ่มข้ึนและได้คะแนน 17.70 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
มาก  ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สนธิยา โกมลเปริน (2554) ท่ีได้ศึกษาความสามรถด้านมิติ
สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เปเปอร์มาเช่ ผลการวิจัยพบว่า เด็ก
ปฐมวัยทีไ่ด้รับการจัดกิจกรรมศิลปสรา้งสรรค์เปเปอร์มาเช่ มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ท้ังโดยรวม
และรายด้านสูงขึ้น และสอดคล้องกับ กรกฎ แพทย์หลักฟ้า (2552) ได้ศึกษาเรื่องความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์ของเด็กระดับปฐมวัย ก่อน และ หลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
หลังการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์โดยรวมสูงกว่าก่อนการ
ท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เช่นกัน  

การวิจัยในครั้งนี้ยังพบว่ามีนกัเรียนจ านวน  7 คน (คนท่ี 6,7,11,12,15,16และ21) มีผลต่าง
ของคะแนนผลงานประติมากรรมต่ า 3 คะแนน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลในจ านวน 7 นั้น พบว่า 
สาเหตุท่ีผลต่างต่ ากว่า 3 คะแนนนั้น มีนักเรียนจ านวน 2 คน (คนท่ี 11,16) ท่ีมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์
คุณภาพ ดีมาก มากท้ังก่อนและหลังท าวิจัย มีนักเรียนจ านวน 2 คน (คนท่ี 6,21 ) ท่ีมีคะแนนอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพ ดี ก่อนท าวิจัยและพัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ ดีมาก ภายหลังการท าวิจัย และ
นักเรียนอีก 3 คน (คนท่ี 7,12,15) มีเกณฑ์คุณภาพ ดี ท้ังก่อนและหลังการท าวิจัย ซึ่งท้ังหมดถือว่า
ผ่านเป้าหมายการวิจัยเช่นกัน เนื่องจากคะแนนผลงานของนักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพของผลงานใน
ระดับ ดี และดีมาก ตามเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี ้
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามสาระ ใช้เนื้อหาการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกันและ
สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงเพื่อให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ 

2. การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูปประติมากรรม
ประเภทลอยตัวนั้น ผู้สอนควรมีความเข้าใจและมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย
เพื่อท่ีจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสามารถเช่ือมโยงความรู้ข้ามกลุ่มสาระให้กับนักเรียนได้ 

3. ผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจในการสร้างผลงานศิลปะจากเปเปอร์มาเช่ให้ดีเสียก่อน 
โดยการทดลองสร้างผลงานของตนเองก่อนน าไปจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อท่ีตนเองจะได้
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เรียนรู้ปัญหา และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มท่ีและสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมะสม 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การท าเปเปอร์มาเช่ ใช้ระยะเวลานานในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนในการตาก
ช้ินงานเพื่อรอให้กาวแห้งสนิท ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาให้
เหมาะสมและพอดีกับระยะเวลาของการท าวิจัย 
 2. ควรมีการก าหนดระยะเวลาการสร้างผลงานประติมากรรมในแต่ละขั้นตอนให้กับนักเรียน
โดยการท าเป็นตารางตรวจสอบการด าเนินงาน เพือ่ฝึกฝนความรับผิดชอบและวินัยต่อการตรงต่อเวลา
ของนักเรียนและควรจัดตารางเวลากิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของศิลปะปฏิบัติให้มากขึ้นเนื่องจาก
ระยะเวลา 1 ช่ัวโมงนั้นน้อยไปส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในบางครั้งอาจท าให้นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงานอย่างเร่งรีบ ขาดจินตนาการ 
 3. ควรเน้นการต่อยอดทางการเรียนรู้เช่น การน าผลงานนักเรียนไปจัดนิทรรศการแสดงผล
งานทางศิลปะหรือจัดหน่วยการเรียนรู้เรื่อง นิทรรศการต่อจากการสร้างผลงานศิลปะของนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจและมีก าลังใจท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป 
 4. นักเรียนมีความต้องการท่ีจะสร้างผลงานเป็นกลุ่ม เพราะนักเรียนจะได้ช่วยเหลือกัน 
ร่วมมือกันคิด ร่วมมือกันปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน และท าการศึกษาวิจัยทุกห้องท่ีท าการสอน   
 5. ปลูกฝังวินัยเรื่องความสะอาด ความรับผิดชอบและการเก็บรักษาผลงานศิลปะให้กับ
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก 
 
 

- ภาคผนวก ก รายนามผู้เช่ียวชาญ 
- ภาคผนวก ข  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างผลงาน
ประติมากรรมประเภทลอยตัวจากเปเปอร์มาเช่  เวลา 6 
ช่ัวโมง จ านวน 1 แผน  

 - แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว  

   - เกณฑ์การประเมินผลงานประติมากรรม 
- ภาคผนวก ค  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   - การหาค่าความสอดคล้องเครื่องมือวิจัย 
- ภาคผนวก ง  ตัวอย่างการออกแบบผลงานและผลงานประติมากรรมกล่อง

กระดาษช าระของนักเรียนก่อนท าการวิจัย 
- ภาคผนวก จ  ตัวอย่างแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ใน

การขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัวของนักเรยีน 
- ภาคผนวก ฉ  ตัวอย่างการออกแบบผลงานและผลงานประติมากรรมของ

นักเรียนหลังท าการวิจัย 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ  ครูช านาญการพิเศษ  

      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

2. นายบริสุทธิ์  อักษรดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ  
     โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

3. นายอนุชิต  ไชยชมพู   ครูช านาญการ  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
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ภาคผนวก ข  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
เวลา 6 ช่ัวโมง จ านวน 1 แผน 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ         วิชา ศิลปะเบ้ืองต้น 5 (ศ23101)      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง ผลงานประติมากรรม (การสร้างผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัวจากเปเปอร์มาเช่) 
ครูผู้สอน  นายชยพงศ์  ถาวร  จ านวน 6 ช่ัวโมง วันท่ีสอน........................... 
 
1. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสร้างผลงานประติมากรรมเป็นการสร้างผลงานทัศนศิลป์ 3 มิติอย่างหนึ่ง การสร้างผลงาน
ประติมากรรมนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดจินตนาการและประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งการ
สร้างผลงานประติมากรรมจะต้องอาศัยทักษะในการสร้างผลงาน ในด้านต่างๆ เช่น การมองลักษณะ
ของรูปทรง ทักษะการขึ้นรูปประติมากรรม ตลอดจนเทคนิค วิธีการและขั้นตอนในการสร้างผลงาน 
  
2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ศ 1.1 ม.3/6 สร้างงานทัศนศิลป์ ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และ
จินตนาการ 

 2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้  
  - นักเรียนสามารถเขียนระบุ ประเภท เทคนิค และแนวคิดในการสร้างงานประติมากรรม
ของตนเองได้ (K)  
  -  นักเรียนสามารถออกแบบผลงานประติมากรรมของตนเองได้ (P) 
  -  นักเรียนสร้างผลงานทัศนศิลป์ประเภทประติมากรรมลอยตัว เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ได้ (P) 
  -  นักเรียนแสดงทัศนคติต่อผลงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม (A) 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  -  การสร้างงานทัศนศิลป์แบบ  2 มิติ  และ  3  มิติ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และจินตนาการ 
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4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
  -  ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  -  คิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
 4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  -  แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  -  การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  มีจิตสาธารณะ  
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
  - ผลงานประติมากรรม (ประติมากรรมเทคนิคเปเปอร์มาเช่)  
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ชั่วโมงท่ี 1-6 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  1.นักเรียนสังเกตดูผลงานประติมากรรมจากเทคนิคเปเปอร์มาเช่ท่ีครูเอามาให้ดูเป็นตัวอย่าง
โดยครูน าผลงานท่ีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เอามาให้นักเรียนดูเพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่าง 

2.นักเรียน 2-3 คนจากการสุ่มของครู ออกมาแสดงความเห็นว่า ผลงานท่ีสังเกตมีลักษณะ
อย่างไร แตกต่างกันอย่างไร และชอบผลงานช้ินไหน 
  3. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่มโดยคละคนเก่ง ปานกลาง อ่อน ให้อยู่ภายในกลุ่มเดียวกัน ท า 
แบบฝึกทักษะเพือ่พัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการข้ึนรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว 
เพื่อเตรียมสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเปเปอร์มาเช่ 
  4. นักเรียนรับใบงานท่ี 1.4 เรื่อง พิมพ์เพนท์ปั้น  เพื่อบันทึกข้อมูลผลงานของตนท่ีจะสร้างขึ้น 

5. นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีเพื่อท่ีจะสร้างผลงานประติมากรรมเปเปอร์มาเช่ 
(กล่องใส่กระดาษช าระ) 
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  ขั้นสอน  
  1.ครูพูดแนวทางในการสร้างผลงานประติมากรรมแบบลอยตัวให้ผลงานประติมากรรมเป็น
ผลงานท่ีสมบูรณ์และสวยงาม โดยอธิบายว่า ขั้นตอนการสร้างผลงานประติมากรรมท่ีส าคัญนั้นคือการ
ออกแบบผลงานและการขึ้นรูปประติมากรรม ถ้าหากขึ้นโครงไม่สวยหรือไม่ได้สัดส่วนตามท่ีออกแบบ
ไว้แล้วนั้น ผลงานท่ีออกมาก็จะไม่สมบูรณ์ตามไปด้วย ดังนั้นในการสร้างงานประติมากรรมแบบ
ลอยตัว ผู้สร้างผลงานจะต้องสามารถนึกคิด และจินตนาการผลงานของตนเองไปด้วยในขณะท่ีสร้าง
ผลงานโดยเฉพาะในขั้นตอนของการขึ้นรูปประติมากรรม 
  2.นักเรียนออกมาท ากิจกรรม “เติมเต็มชีวิต” โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
    2.1 แบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม  
    2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มน ากระดาษแข็ง(เทา-ขาว)มาม้วนโดยให้ปลายท้ัง 2 ด้านทับซ้อน
กันเล็กน้อยแล้วยึดติดกันด้วยเทปกาวย่นให้เป็นรูปทรงกระบอกท่ีสามารถต้ังได้และมีขนาดเท่ากันท้ัง 
6 กลุ่ม 
       2.3 ครูให้สัญญาณเริ่มเวลาแข่งขันโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันขย ากระดาษ
หนังสือพิมพ์ให้เป็นก้อนกลมๆแล้วน าไปใส่ในกระบอก(กระดาษแข็ง)ให้เต็มโดยกลุ่มไหนท่ีเต็มก่อนถือ
ว่าเป็นกลุ่มท่ีชนะและรับรางวัลจากครูผู้สอนไป 
  3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและข้อคิดท่ีได้จาก
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสร้างงานประติมากรรมประเภทลอยตัว 
  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างผลงานประติมากรรม
จากเปเปอร์มาเช่ 
 
 ขั้นปฏิบัติ  
  1. นักเรียนน า แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัว ของกลุ่มตนเองออกมาเพื่อศึกษาการมองรูปทรงในมุมมองต่างๆ ให้กับ
นักเรียนซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อการสร้างงานประติมากรรมเบบลอยตัว พร้อมกับอธิบายเพื่อให้นักเรียน
ท าความเข้าใจในแบบฝึกทักษะแต่ละตอนอย่างชัดเจน 
  2. นักเรียนออกแบบผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัวของตนเองในแบบฝึกทักษะและให้
นักเรียนเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์มาในช่ัวโมงต่อไปเพื่อสร้างงานประติมากรรม 
  3. นักเรียนดูครูสาธิตการข้ึนโครงสร้างประติมากรรมเปเปอร์มาเช่ 
  4. นักเรียนสร้างผลงาน(ข้ึนโครงสร้าง)ประติมากรรมเปเปอร์มาเช่ของตนเองและครูคอยช่วยให้
ค าแนะน าดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน 
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  5. นักเรียนดูครูสาธิตการท าเปเปอร์มาเช่ โดยเริ่มต้ังแต่การผสมกาวและการสร้างพื้นผิวผลงาน
เปอร์มาเช่  
  6. นักเรียนสร้างผลงาน(แปะติดกระดาษชุบกาวและสร้างพื้นผิวผลงาน)ประติมากรรมเปเปอร์
มาเช่และน าผลงานไปผ่ึงให้แห้งซึ่งอาจใช้เวลานานพอสมควร เมื่อผลงานแห้งแล้วนักเรียนจึงสามารถ
ลงสีรองพื้นผลงาน(สีขาว) เพื่อเตรียมตกแต่งด้วยการลงสีผลงานต่อไป 
  7. นักเรียนดูครูสาธิตการลงสีตกแต่งผลงานประติมากรรมเปเปอร์มาเช่  
  8. นักเรียนสร้างผลงาน(ลงสีผลงานและตกแต่ง)ประติมากรรมเปเปอร์มาเช่  
  9. นักเรียนน าผลงานท่ีเสร็จแล้วไปผ่ึงให้แห้งแล้วพ่นสีเคลือบผลงานเพื่อความสวยงามแล้ว
น ามาส่งครูพร้อมใบงานท่ี 1.4 (อาจใช้เวลาหลายช่ัวโมงกว่าผลงานจะแห้งสนิท ครูจึงต้องก าชับให้
นักเรียนหมั่นมาดูแลผลงานของตนเองในขณะท่ีผ่ึงผลงานให้แห้ง)  
 
 ขั้นสรุป  
  1. นักเรียน 1-2 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้ และความชอบของตนเองว่า
ชอบการสร้างผลงานประเภทไหนมากท่ีสุด จากการสุ่มนักเรียนของครู 
  2. นักเรียน 1-2 คน บอกข้อผิดพลาดหรือข้อปรับปรุงของตนเองในขณะท่ีสร้างผลงานจากการ
สุ่มนักเรียนของครู และครูคอยให้ค าช้ีแนะและแนวทางการแก้ไขให้แก่นักเรียน  
  3. นักเรียนถ่ายภาพผลงานของตนเองแล้วน าไปติดในแบบฝึกทักษะแล้วน าแบบฝึกทักษะมาส่ง
ครู 
  
 
8. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจผลงานประติมากรรม 
เกณฑ์การประเมินผลงาน
ประติมากรรม 

ระดับคุณภาพ ดี ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัยใฝ่เรียนรู้ การมุ่งมั่น
ในการท างาน และความมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ในการขึ้นรูปประติมากรรม
ประเภทลอยตัว   
  2) เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างผลงานประติมากรรมจากเปเปอร์มาเช่ 
  3) วัสดุ-อุปกรณ์ในการสร้างผลงานประติมากรรม  
   (กระดาษหนังสือพิมพ์,กาวลาแท็กซ์,กระดานรองวาด,เทปกาวย่น,สีพลาสติก,สีอะครีลิก,
พู่กัน,แลคเกอร์เคลือบเงา,กาละมัง,กรรไกร,มีดคัตเตอร์) 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) http://phaiboon01.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
10. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

แบบประเมินชิ้นงาน ประติมากรรม (เปเปอร์มาเช่) 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.การผสมผสาน
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
และเทคนิคต่างๆ 
ในการปั้น 

ผสมผสานเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์และ
เทคนิคต่างๆ  
ในการปั้นได้ถูกต้อง 
และเหมาะสม 

ผสมผสานเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์และ
เทคนิคต่างๆ  
ในการปั้นได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และ
เทคนิคต่างๆ  
ในการปั้นได้
ถูกต้อง เพียง
เล็กน้อย 

เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และ
เทคนิคต่างๆ  
ในการปั้นไม่
ถูกต้อง  

2. การออกแบบ 
     ผลงาน 

ออกแบบผลงานได้
ตรงตามจุดประสงค ์
ที่ก าหนดไว้ครบทุก
ประเด็น 

ออกแบบผลงานได้
ตรงตามจุดประสงค ์
ที่ก าหนดไว้เกือบ
ครบทุกประเด็น 

ออกแบบผลงานได้
ตรงตาม
จุดประสงค ์
ที่ก าหนดไว้ 
เป็นบางส่วน 

ออกแบบผลงานไม่
ตรงตาม
จุดประสงค ์
ที่ก าหนดไว้ 
เป็นส่วนใหญ่ 

3. การปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนที่วางแผนไว้
ครบทุกข้ันตอน 

มีการปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนที่วางแผนไว้
เกือบครบทุกข้ันตอน 

มีการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนที่
วางแผนไว้เป็น
บางส่วน 

มีการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามข้ันตอน
ที่วางแผนไว้ 
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4.  การจัดองค์ 
 ประกอบศิลป ์

ผลงานสมบูรณ์
ครบถ้วนถูกต้องตาม
หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์      
ทั้ง 3 ข้อ คือ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล 
3. ความกลมกลืน 

ผลงานสมบูรณ์
ถูกต้องตามหลักการ
จัดองค์ประกอบ
ศิลป ์
2 ข้อ  คือ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล 

ผลงานสมบูรณ์
ถูกต้องตาม
หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป ์
1 ข้อ  คือ 
1. เอกภาพ 

ผลงานขาดความ
สมบูรณ์ตาม
หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์
ทั้ง 3 ข้อ  คือ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล 
3. ความกลมกลืน 

5.ความเรียบร้อย 
สวยงาม 

ผลงานประณีต            
มีความเรียบร้อย 
สะอาด และสวยงาม 

ผลงานประณีต          
มีความเรียบร้อย 
สะอาด 
แต่ไม่ค่อยสวยงาม 

ผลงานไม่ค่อย
ประณีต ไม่
เรียบร้อย                
แต่มีความสวยงาม
บ้างเล็กน้อย 

ผลงานไม่เสร็จ
สมบูรณ์                 
และไม่เรียบร้อย 
 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 - 20 ดีมาก 
13 - 16 ดี 
9 - 12 พอใช้ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน  
 

แบบประเมินชิ้นงาน ประตมิากรรมประเภทลอยตัว (เปเปอร์มาเช่) 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคต่างๆในการสร้างงาน     
2 การออกแบบผลงาน     
3 การปฏิบัติงาน     
4 การจัดองค์ประกอบศิลป์     
5 ความเรียบร้อยสวยงาม     
                                                                               รวม  

 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                  
............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก = 4 
ดี = 3 
พอใช้ = 2 
ปรับปรุง = 1 
   
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  17 - 20 ดีมาก 

  13 - 16 ดี 

  9 - 12 พอใช้ 

  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 8 ปรับปรุง 
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เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ือง การสรา้งผลงานประติมากรรมจากเปเปอร์มาเช่ 
 
ความหมายของประติมากรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่  

ประติมากรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่ หมายถึงกระบวนการสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมกระดาษอัดท่ีใช้กลวิธีในการหล่อ รูปจากการฉีกเศษกระดาษเป็นช้ินเล็ก ๆ หรือเป็น
แถบ ๆ แล้วน ามาทากาวปิดทับกันหลาย ๆ ช้ันบนหุ่น หรือน าเศษกระดาษท่ีแช่น้ าจนเปื่อยยุ่ย แล้ว
น าไปต าหรือปั้นให้ละเอียดและนวดกับแป้งเปียกหรือน้ ากาวน ามาปั้นหรือกดใน แม่พิมพ์ โดยผ่าน
กระบวนการออกแบบและการผลิตหุ่นต้นแบบด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วยดิน เหนียวหรือดินน้ ามัน หรือปูน
หรือแกะโฟม หรือแกะปูนปลาสเตอร์ หรือแกะเทียน หรืออาจขึ้นรูปจากกระดาษแข็งแล้วถอดแบบ
จากหุ่นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์ปูน ปลาสเตอร์ หรือแม่พิมพ์ยางพารา หรือแม่พิมพ์ไฟเบอร์กลาส แล้วน า
กระดาษทากาว และปะกระดาษบนหุ่น หรืออัดกระดาษลงแม่พิมพ์ จึงท าการผ่ากระดาษออกจากหุ่น 
หรือถอดกะดาษออกจากแม่พิมพ์ แล้วจึงน าหุ่นกระดาษทากาวประกอบกันให้เป็นรูปทรงตามแบบ 
เมื่อแห้งแล้วมักจะตกแต่งด้วยสี หรือเขียนลวดลายด้วยสีต่าง ๆ อาจใช้วัสดุอื่นมาประกอบ และอาจ
เคลือบด้วยสารเคลือบเงา น าไปใช้ประโยชน์ ท าเป็นของใช้ท่ัวไป ของประดับตกแต่ง และของท่ีระลึก
ได้อย่างกว้างขวางกรรมวิธีนี้นิยมใช้ในการท าเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หน้ากาก ของเล่น 
ลวดลายปั้นบนเครื่องเรือน หัวโขน 

ประเภทของประติมากรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่  
ประเภทของประติมากรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่ แบ่งตามลักษณะของ

ประติมากรรมพิจารณา แบ่งออกได้ 3 ประเภท  ดังนี้  คือ 

1.  แบบนูนต่ า (Bas Relief)  หมายถึงประติมากรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่ ท่ีมี
รูปทรงราบมีแผ่นหลังรองรับ มีลักษณะนูนขึ้นมาจากพื้น  แต่ต่ ากว่าของจริงตามส่วน เช่น รูปภาพ
ประดับฝาผนัง ภาพไทย การ์อวยพร และสมุด เป็นต้น 

 

 

 

 

 

http://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/23/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3/
http://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/24/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2/
http://phaiboon01.files.wordpress.com/2010/04/0021.jpg
http://phaiboon01.files.wordpress.com/2010/04/a003.jpg
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2.  แบบนูนสูง (High Relief)  หมายถึงประติมากรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่ ท่ีมี
รูปทรงสูงมีแผ่นหลังรองรับมีลักษณะนูนขึ้นมาจากพื้นสูงเท่าของจริงตาม ส่วน แต่ยังติดอยู่กับแผ่น
หลังไม่ลอยตัว เช่น ตัวเรือนนาฬิกา กรอบกระจก รูปพระจันทร์ ภาพคน หน้ากาก และหัวสัตว์ต่าง ๆ 
ท่ีใช้ติดฝาผนัง ท้ังนี้เพื่อน ามาใช้สอยและประดับตกแต่งฝาผนังในอาคาร เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. แบบลอยตัว (Round Relief) หมายถึงประติมากรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่ ท่ีมี
รูปทรงลอยตัวมองเห็นได้รอบด้าน เท่าของจริงตามส่วนท่ีติดอยู่เฉพาะส่วนท่ีเป็นฐานเท่านั้น หรือไม่มี
ฐานก็ได้ เช่น หุ่นสัตว์ คน ผลิตภัณฑ์ ผัก-ผลไม้ โคมไฟ ภาชนะใส่ของ (ถาด ตะกร้า แจกัน กล่องใส่
ของ) เก้าอี้ และม้าโยก เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อน ามาใช้สอยและวางตกแต่งภายในอาคาร 

 

 

 
 
 

 

เก้าอี้รูปสัตว์จากเศษกระดาษ ผลงานนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 

http://phaiboon01.files.wordpress.com/2010/04/a005.jpg
http://phaiboon01.files.wordpress.com/2010/04/a004.jpg
http://phaiboon01.files.wordpress.com/2010/04/a0012.jpg
http://phaiboon01.files.wordpress.com/2010/04/a002.jpg
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กรรมวธิีการสร้างสรรค์งานประติมากรรมกระดาษอัดหรือเปเปอร์มาเช่  
กรรมวิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรมกระดาษอัดหรือเปเปอร์มาเช่ นั้น มีวิธีการท าอยู่ 4 กรรมวิธี 

1.  การท าโครงสร้างตัวหุ่น  

การท าโครงสร้างตัวหุ่น อาจจะใช้เส้นลวดหรือวัสดุอื่น ๆ ในการสร้างโครงตัวหุ่นแล้ว น า
กระดาษมาบดให้ละเอียดแล้วผสมกาวให้ท่ัวถึง เสร็จแล้วน าไปแปะบนโครงตัวหุ่นท่ี เตรียมไว้ใน
ลักษณะของการปั้นรูป โดยไม่ต้องแกะโครงตัวหุ่นออก เมื่อกระดาษท่ีแปะแห้งแล้ว ก็พร้อมท่ีจะน าไป
ตกแต่ง ลงสีให้สวยงามตามท่ีต้องการ 

 

 

 

 

 

2.  การแปะหุ่น 

การแปะหุ่น คือการแปะกระดาษด้านนอกหุ่น น ากระดาษท่ีชุบกาวแล้วมาแปะลงไปบนตัว
หุ่นหลาย ๆ ช้ัน จนหนาพอสมควรตามรูปร่างของหุ่นท่ีสร้างขึ้น เรียกว่า การแปะหุ่น ก็จะได้ผิวนอก
ของกระดาษท่ีแปะตามรูปร่างของตัวหุ่น เมื่อกระดาษท่ีแปะแห้งแล้ว จึงแกะออกจากหุ่นโดยใช้มีด
คมๆ กรีดฝ่าออกแล้วจึงประกบช้ินส่วนของหุ่นกระดาษเข้าตามเดิมโดยใช้กระดาษทาแป้ง เปียกผนึก
เช่ือมรอยท่ีกรีดให้เรียบร้อย จึงน าไปตกแต่ง ลงสีให้สวยงาม น าวิธีการแปะหุ่นนี้มักจะพบเห็นในการ
ท าหัวโขน  การท าหน้ากากต่างๆ 

 

 

 

http://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/23/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81/
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3.  การหล่อกระดาษหรือการอัดกระดาษ 

การหล่อกระดาษหรือการอัดกระดาษ เป็นวิธีการแปะกระดาษด้านในแม่พิมพ์หรือโม (Mold) 
แล้วมาแปะข้างในของแบบพิมพ์หลาย ๆ ช้ันจนหนาพอสมควร เมื่อกระดาษท่ีแปะแห้งแล้ว จึงถอด
ออกจากแม่พิมพ์ เรียกว่า การหล่อกระดาษ  ก็จะได้ผิวนอกของกระดาษท่ีแปะตามแบบพิมพ์แล้ว 
แม่พิมพ์ท่ีใช้ก็เป็นแม่พิมพ์ยางพารา จึงน าไปตกแต่งลงสี ตามข้ันตอนให้สวยงามต่อไป 

 

 

 

 

 

 

4.  การปั้นเยื่อกระดาษ 

การปั้นเยื่อกระดาษ เป็นการหมักกระดาษกับการให้กระดาษยุ่ย จากนั้นน ากาวลาเท็กซ์
คลุกเคล้าให้เข้ากัน สามารถน าไปอัดในบล็อกหรือแม่พิมพ์ท่ีเตรียมไว้ 
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วัสดุอุปกรณ์ในการท าหัตถกรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่ 
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

1.  เตรียมแป้งเปียก โดยน าเอาแป้งข้าวเจ้า มาผสมกับน้ าในอัตราส่วนเท่ากัน คือ แป้ง 1 
ส่วน ต่อน้ า 1 ส่วน น าไปต้ังไฟ กวนจนแป้งมีลักษณะเหนียวตักใส่ภาชนะ เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนการ
แปะกระดาษ 

2.  เตรียมต้นแบบส าหรับท าแบบพิมพ์ให้พร้อม โดยปูนพลาสเตอร์ หรือยางพารา 
3.  เตรียมกระดาษท่ีใช้ในขั้นตอนแปะกระดาษ เพื่อท าผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 

3.1  กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษสมุดโทรศัพท์ (เยลโลเพจเจจ) 
3.2  กระดาษปรู๊ฟ 
3.3  กระดาษแข็ง 
3.4  กระดาษสา 

4.  เตรียมกระดาษท่ีใช้ในขั้นตอนการปั้นขึ้นรูป หรือกดแบบพิมพ์ เพื่อท าผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย 4.1  กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษสมุดโทรศัพท์ (เยลโลเพจเจจ) 

4.2  กระดาษปรู๊ฟ 
4.3  กระดาษแข็ง 
4.4  กล่องและลังกระดาษ 

วัตถุดิบที่ส าคัญในการท าหัตถกรรมกระดาษอัด หรือเปเปอร์มาเช่ คือ 
1.  กระดาษชนิดท่ีใช้แล้ว เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือสมุดโทรศัพท์เยลโล่เพจเจจ 

กระดาษโรเนียว  และกระดาษกล่องหรือกระดาษลัง  เป็นต้น 
2.  ดินน้ ามัน ปูนพลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ 
3.  น้ ายาพาราเหลว 
4.  กาวลาเท็กซ์  แป้งเปียก 
5.  แลกเกอร์  วาสลีมครีม  น้ ามันพืช  วาณิช 
6.  แปรงทาสี  พู่กัน  กระดาษทราย 
7.  กรรไกร  มีดแต่งโครง 
8.  สีน้ ามัน สีโปสเตอร์ สีอะครีลิก 

เอกสารอา้งอิง 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตหัตถกรรมกระดาษอัด.พิมพ์ครั้งที ่
2. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2535. (สืบค้นจาก http://phaiboon01.wordpress.com /2010/04/ 
(วันที่สืบค้น 2 กุมภาพันธ์ 2557)) 
 

http://phaiboon01.wordpress.com/2010/04/22/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%96/


77 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
ค าช้ีแจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  
ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ที่ 
ช่ือ-สกุล 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอื้อเฟื้อ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

       

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                     
............../.................../................ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง  
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 แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 
ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

ข้อ 3. 
มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัวโรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบัติเป็น
ปกติวิสัยและเป็นแบบอย่างที่ดี 

    

ข้อ 4.  
ใฝ่เรียนรู้ 

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

ข้อ 6. 
มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 ต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเรจ็     
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างรอบคอบ     
6.4 ทุ่มเท ท างาน อดทน ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค     
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้
ส าเร็จ 

 
   

6.6 ชื่นชมผลงานความส าเร็จด้วยความภาคภูมิใจ     
ข้อ 8.   
มีจิตสาธารณะ 

8.1  รู้จักการให้เพ่ือส่วนรวมและเพ่ือผู้อื่น     
8.2  แสดงออกถึงการมีน้ าใจหรือการให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

 
   

8.3  เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตนเพ่ือส่วนรวมเม่ือมี
โอกาส 

 
   

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                          ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 



79 
 

บันทึกหลังแผนการสอน 

 
ด้านความรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ   
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ................................................. 
(...............................................) 

ต าแหน่ง.................................................                              
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แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 

ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว 
 

 

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสมัพันธ์                      
ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว 

 

ของ 
ช่ือ...............................นามสกุล............................เลขท่ี........ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิชาศิลปะเบื้องต้น (ศ23101) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) 
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ค าช้ีแจงส าหรับการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์                      

ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว 
1. แบบฝึกทักษะมี 3 ตอน ประกอบด้วย 

1.1 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
1.2 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธส์ าหรับการออกแบบผลงาน

ประติมากรรมประเภทลอยตัว 
1.3 การออกแบบผลงานประติมากรรม 

2.อ่านรายละเอียดและค าชี้แจงใน แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูปประติมากรรมประเภทลอยตัว ในแต่ละตอนให้เข้าใจ ถ้ามีปัญหา
หรือมีข้อสงสัยให้สอนถามครูผู้สอน 

3.ให้นักเรียนสร้างผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัวโดยใช้เทคนิค เปเปอร์มาเช่ 
ตามแบบที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ในแบบฝึกทักษะตอนที่ 3 เรื่อง การออกแบบผลงาน
ประติมากรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกทักษะตอนท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านสัมพันธ ์
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ตอนที่ 1 
ค าช้ีแจง 1. จงน าอักษรท่ีอยู่ในภาพด้านขวามือ เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ก าหนดให้ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ      ภาพด้านหน้า 
 
..............(1)        A 
 
 
 
 
..............(2)       B  
 
 
 
 
..............(3)       C 
 
 
 
 
..............(4)       D 
 
 
 
 
..............(5)       E 
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ค าช้ีแจง 2. จงน าอักษรท่ีอยู่ในภาพด้านขวามือ เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ก าหนดให้ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ      ภาพด้านข้าง 
 
..............(1)        A  
 
 
 
 
..............(2)       B  
 
 
 
 
..............(3)       C 
 
 
 
 
..............(4)       D 
 
 
 
 
..............(5)       E 
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ค าช้ีแจง 3. จงน าอักษรท่ีอยู่ในภาพด้านขวามือ เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ก าหนดให้ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ      ภาพด้านบน 
 
 
..............(1)        A  
 
 
 
 
..............(2)       B  
 
 
 
 
..............(3)       C  
 
 
 
 
..............(4)       D  
 
 
 
 
..............(5)       E  
 
 
 
 
 



85 
 

ตอนที่ 2 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนวาดรูปจากมุมมองด้านหน้า (Front view) ด้านข้าง (Side view) และด้านบน 
(Top view) จากรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีก าหนดให้ 
ตัวอย่างที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า          ภาพด้านข้าง 

 ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า          ภาพด้านข้าง 
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ข้อที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า          ภาพด้านข้าง 

ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า          ภาพด้านข้าง 
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ข้อที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า          ภาพด้านข้าง 

ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า          ภาพด้านข้าง 
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ข้อที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า          ภาพด้านข้าง 

  ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า          ภาพด้านข้าง 
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แบบฝึกทักษะตอนท่ี 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับการออกแบบ
ผลงานประติมากรรมประเภทลอยตัว 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดรูปจากมุมมองด้านหน้า (Front view) ด้านข้าง (Side view) และด้านบน 
(Top view) พร้อมลงสีให้เหมือนกับรูปผลงานประติมากรรมท่ีก าหนดให้ 
ข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า           ภาพด้านข้าง 
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ข้อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า           ภาพด้านข้าง 
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ข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพด้านบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพด้านหน้า           ภาพด้านข้าง 
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แบบฝึกทักษะตอนท่ี 3 การออกแบบผลงานประติมากรรม 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนออกแบบผลงานประติมากรรมของตนเอง โดยวาดรูปจากมุมมองด้านหน้า 
(Front view) ด้านข้าง (Side view) และด้านบน (Top view) แล้วลงสีท่ีเหมือนจริงและระบุขนาด
ความกว้าง ความยาว ความสูง และสัดส่วนต่างๆ ของผลงาน (ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร) พร้อมติดภาพ
ผลงานจริงเมื่อสร้างงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานประติมากรรม 
ชื่อผลงาน......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีสัดส่วนดังนี้  ความกว้าง.......เซนติเมตร   ความยาว......เซนติเมตร   ความสูง.......เซนติเมตร  
และมีสัดส่วนอื่นๆ(ถ้ามี) คือ   
1. ส่วน.......................ยาว.........เซนติเมตร  2. ส่วน.......................ยาว.........เซนติเมตร 
3. ส่วน.......................ยาว.........เซนติเมตร  4. ส่วน.......................ยาว.........เซนติเมตร 
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ผลงานประติมากรรมจากมุมมองด้านหน้า (Front view)  
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ผลงานประติมากรรมจากมุมมองด้านข้าง (Side view)  
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ผลงานประติมากรรมมุมจากมองด้านบน (Top view) 
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ผลงานประติมากรรมจากมุมมองด้านอื่นๆ (ถ้ามี) 
ภาพด้าน.................................... 
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เกณฑ์การประเมินผลงานประติมากรรม 

 
 
 
 
 

ผลงานประติมากรรม (ติดภาพผลงานจริง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผลงาน......................................................ประติมากรรมประเภท....................................... 
เทคนิคการสร้างผลงาน...............................................วัน/เดือน/ปี ที่สร้างผลงาน.................. 
แนวคิดในการสร้างผลงาน...................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจในผลงาน  O มากที่สุด   O มาก   O ปานกลาง   O น้อย  O น้อยที่สุด 
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน ประติมากรรม (เปเปอร์มาเช่) 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.แนวความคิด
หรือความคิด
สร้างสรรค์ใน
ผลงาน
ประติมากรรม 

มีความคิดแปลกใหม่
ในการสร้างผลงาน
และสามารถ
ผสมผสานแนวคิด
หรือความคิด
สร้างสรรค์ลงบน
ชิ้นงานได้อย่างลงตัว
และเห็นได้เด่นชัด 

มีความคิดแปลกใหม่
ในการสร้างผลงาน
และสามารถ
ผสมผสานแนวคิด
หรือความคิด
สร้างสรรค์ลงบน
ชิ้นงานได้อย่างลงตัว  

มีความคิดแปลก
ใหม่ ในการสร้าง
ผลงานและสามารถ
ผสมผสานแนวคิด
หรือความคิด
สร้างสรรค์ลงบน
ชิ้นงานได้เล็กน้อย 

ไม่มีความคิดแปลก
ใหม่ ในการสร้าง
ผลงานและไม่
สามารถผสมผสาน
แนวคิดหรือ
ความคิดสร้างสรรค์
ลงบนชิ้นงานได้ 

2.  การใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ และ 
เทคนิคต่างๆ 
ในการสร้างงาน
ประติมากรรม
และการ
ปฏิบัติงาน 

เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และเทคนิค
ต่างๆ  
ในการสร้างงานได้
ถูกต้องและ
เหมาะสม มีการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนที่วางแผนไว้
ครบทุกข้ันตอน 
 

เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
และเทคนิคต่างๆ  
ในการสร้างงานได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
มีการปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนที่วางแผนไว้
เกือบครบทุกข้ันตอน 

เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และ
เทคนิคต่างๆ ใน
การสร้างงานได้
ถูกต้อง เพียง
เล็กน้อย มีการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนที่วางแผนไว้
เป็นบางส่วน 

เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และ
เทคนิคต่างๆ ใน
การสร้างงานไม่
ถูกต้อง มีการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนที่
วางแผนไว้ 
 

3.การออกแบบ 
 ผลงาน 

ออกแบบผลงานได้
ตรงตามท่ีก าหนดไว้
ครบทุกประเด็น คือ 
1.มุมมองด้านหน้า 
2.มุมมองด้านข้าง 
3.มุมมองด้านบน 
และมีความสมบูรณ ์

ออกแบบผลงานได้
ตรงตามท่ีก าหนดไว้
ครบทุกประเด็น คือ 
1.มุมมองด้านหน้า 
2.มุมมองด้านข้าง 
3.มุมมองด้านบน 
แต่ไม่สมบูรณ์ 

ออกแบบผลงานได้
ตรงตามท่ีก าหนด
ได้เป็นบางส่วน 

ออกแบบผลงานได้
ไม่ตรงตามท่ี
ก าหนดไว้เป็นส่วน
ใหญ ่

4.  การจัดองค์ 
 ประกอบศิลป ์

ผลงานสมบูรณ์ตาม
หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ 
คือ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล   

ผลงานมีหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ คือ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล   
3. จังหวะ/จุดเด่น      
4. ความกลมกลืน   

ผลงานมีหลักการ
จัดองค์ประกอบ
ศิลป์ที่ไม่สมบรูณ์
และไม่ครบถ้วน 
 

ผลงานขาด
หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์  
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3. จังหวะ/จุดเด่น      
4. ความกลมกลืน   
5. ความขัดแย้ง   
6.ขนาด/สัดส่วน  

5. ความขัดแย้ง   
6.ขนาด/สัดส่วน 
แต่ไม่สมบูรณ์ 

5.ความเรียบร้อย 
สวยงาม 

ผลงานมีความ
ประณีต เรียบร้อย  
สะอาดและสวยงาม 

ผลงานมีความประณีต   
เรียบร้อย  
และไม่ค่อยสวยงาม 

ผลงานไม่ค่อย
ประณีตไม่
เรียบร้อย                
มีความสวยงามบ้าง
เล็กน้อย 

ผลงานไม่เสร็จ
สมบูรณ์                 
และไม่เรียบร้อย 
 

 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17 - 20 ดีมาก 
13 - 16 ดี 
9 - 12 พอใช้ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 8 ปรับปรุง 
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ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การหาค่าควาสอดคล้องเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอย่างการออกแบบผลงานและผลงานประติมากรรมกล่องกระดาษช าระ                         
ของนักเรียนก่อนท าการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการออกแบบผลงานและผลงานประติมากรรมกล่องกระดาษช าระของนักเรียน 
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ภาพตัวอย่างผลงานประติมากรรมกล่องกระดาษช าระของนักเรียนก่อนท าการวิจัย 
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ภาพตัวอย่างผลงานประติมากรรมกล่องกระดาษช าระของนักเรียนก่อนท าการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
 

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูป
ประติมากรรมประเภทลอยตัวของนักเรียน 

 
 

แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการขึ้นรูปประติมากรรม                             
ประเภทลอยตัวของนักเรียน 

 
มี 3 ตอน 

 
ตอนท่ี 1 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 
ตอนท่ี 2 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับการออกแบบผลงาน

ประติมากรรมประเภทลอยตัว 
ตอนท่ี 3 การออกแบบผลงานประติมากรรม 
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ภาพตัวอย่างตอนที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ ์
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ภาพตัวอย่างตอนที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับการออกแบบผลงาน                         
ประติมากรรมประเภทลอยตัว 
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ภาพตัวอย่างตอนที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ส าหรบัการออกแบบผลงาน                         
ประติมากรรมประเภทลอยตัว (ต่อ) 
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ภาพตัวอย่างตอนที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับการออกแบบผลงาน                         
ประติมากรรมประเภทลอยตัว (ต่อ) 
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ภาพตัวอย่าง ตอนที่ 3 การออกแบบผลงานประติมากรรม 
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ภาพตัวอย่าง ตอนที่ 3 การออกแบบผลงานประติมากรรม (ต่อ) 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างการออกแบบผลงานและผลงานประติมากรรมของนักเรียนหลังท าการวิจัย 

 
ผลงาน  สุนัขลายมังกร 
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ประมวลภาพการสร้างสรรค์ผลงาน สุนัขลายมังกร 
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ผลงาน  รอยไทย 
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 ประมวลภาพการสร้างสรรค์ผลงาน รอยไทย 
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ผลงาน  เหมียวอียิปต์ 
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ประมวลภาพการสร้างสรรค์ผลงาน เหมียวอียิปต์ 
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ผลงาน   The muscle of superman 
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ประมวลภาพการสร้างสรรค์ผลงาน The muscle of superman 
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ผลงาน  จตุปทุม 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ-สกุล   นายชยพงศ์  ถาวร       
 
วัน เดือน ปีเกิด   5 มิถุนายน  พ.ศ.  2533     
 
ประวัติการศึกษา - ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพานพิทยาคม 

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2551 
 - ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 
- ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 

ต าแหน่ง    - เริ่มปฏิบัติราชการต าแหน่ง ครูผู้ช่วย วันท่ี 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 
สังกัด โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

      - ปฏิบัติราชการต าแหน่ง ครู ต้ังแต่วันท่ี 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
สังกัด โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


