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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน(Mixed Method) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ 1.
หลักสูตรศิลปศึกษาในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 3 แห่ง
ได้แก่ 1) สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2) สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.อาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้
ประสานงานรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง 3.อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และ 4.อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทีย่ ังไม่เปิดสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสังเคราะห์
เอกสาร

ผลการวิจัย พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาปริญญานิ พนธ์ทางศิ ลปศึ กษาที่พึงประสงค์
สาหรับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทย มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การวิจัยเพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางทฤษฎี เทคนิค
วิธีการ เกี่ยวข้องอย่างมีระบบโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานที่จะเกิดคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา และ รูปแบบที่ 2 การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา เป็นการศึกษาค้นคว้าตัวผลงานศิลปกรรม/ผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ลึกซึ้ง นาไปสู่การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจยั มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์อย่างละเอียดเพื่อ
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This thesis aimed to propose instructional guidelines for art education thesis
course undergraduate level. The study is a mixed method research design. The population
included; 1. Art programs offering art education thesis courses in 3 universities in Thailand
consisting of; 1) Art Education Division, Department of Art, Music and Dance Education,
Faculty of Education, Chulalongkorn University, 2) Art Education Division, Faculty of
Education, Khonkaen University and; 3) Art Education Division, Faculty of Education, Prince
of Songkla University; 2. Instructors and/or art education thesis course coordinators in the 3
universities; 3. Art education thesis advisors and; 4. Instructors in art education division in
universities not offering art education thesis course. The research instruments included a
structured interview and a document synthesis form.
The results revealed 2 models of desired art education thesis in higher
educational institutions in Thailand as follows. Model 1: Research for creating artworks and
teaching innovation for art education, focusing on theoretical investigation, studies,
techniques and processes, contextual information associated with a research topic, leading
to the creation of educational benefits. Model 2: Research of creative works focused on indepth investigation of art works, leading to analyzing theories of creation, relevant basic
information and techniques of creativity. The second model applied research
methodologies as tools to explore creative work in details, building new body of
knowledge, guidelines for creativity and innovation beneficial to educational field.
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กิตติกรรมประกาศ

ก ิต ตกิ รรมประก าศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือและการ
ดูแลอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้
คาแนะนา คาปรึกษา และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้มาโดยตลอด ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า กรรมการสอบวิ ทยานิพนธ์ ที่ให้
ความกรุณาตรวจสอบและให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ นายสุรศักดิ์ เรือนทิพย์ ผู้เป็นบิดา นางสุวิภา เรือนทิพย์ ผู้เป็นมารดา
นางสาวลีน่าร์ เรือนทิพย์ นางสาวอัยนา เรือนทิพย์ ผู้เป็นน้องสาวทั้งสอง นางสาวโยโฮร่า ศรีสวัสดิ์
นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์ และนางสาวอรัญญา ศรีสวัสดิ์ ผู้เป็นป้าทั้ง สาม ซึ่ง ทุก คนเป็นก าลัง ใจที่
สาคัญและคอยให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ประไพลิน จันทน์หอม อาจารย์ที่รักและเคารพยิ่งผู้ซึ่งเป็น
แบบอย่าง อีกทั้งยังคอยให้คาแนะนาสนับสนุนแก่ผู้วิจัยเสมอมา ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 3 ท่ านที่ ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัย
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิใ นหลั ก สู ตรศิล ปศึก ษาจาก จุ ฬาลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ให้ความกรุณาในการเก็บข้อมูลทาให้ผู้วิจัยสามารถสานต่อการทาวิทยานิพนธ์จนเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ได้ในที่สุด ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ศึก ษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย ที่ ให้ความรู้และประสบการณ์อัน
ยิ่ ง ใหญ่ แ ก่ ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้กาลังใจและให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณพี่น้องร่วมรุ่นที่ร่วมหัวเราะ ร้องไห้ และยิ้มไปด้วยกัน ปลอบประโลม
และเป็นกาลังใจจนกระทั่งประสบความสาเร็จ
ขอบคุณ ตินติน สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เป็นพลังใจอันสาคัญของผูว้ ิจัย คอยอยู่เป็นเพื่อนยาม
ที่ต้องใช้ชีวิตลาพังในการศึกษาต่อ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมิตรสหายทุกคนในโลกโซเชียลที่คอยรับ
ฟังและให้กาลังใจ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาให้กบั บุคคลที่กาลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือ
เป็นผู้ใหญ่แล้ว การจัดการศึกษาในระดับนี้เน้นในเรื่องของการสร้างคนเพือ่ ออกไปเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม อีกทั้งยังเป็นผู้นาในด้านต่างๆ แก่สังคมและโลก การพัฒนาคนจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่สาคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา เพือ่ เตรียมความพร้อมสาหรับคนในวัยทีก่ าลังจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว
ให้เติบโตอย่างมีคุณค่า มีความหมาย และมีประโยชน์กบั สังคมและโลกอย่างแท้จริง ภารกิจสาคัญอีก
ประการของสถาบันอุดมศึกษาคือการสนับสนุนด้านวิจัย เนือ่ งจากการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการสร้าง
สิ่งใหม่ๆ ให้กบั ตัวบัณฑิตและให้กบั สังคมอยู่ตลอดเวลา กระบวนการของการศึกษาจึงต้องเน้นไปที่
การสร้างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557b)
จากความต้องการของสังคมที่กล่าวไปแล้วข้างต้นสถาบันอุดมศึกษาก็ได้มีการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจผ่านการทาปริญญานิพนธ์ โดยอาศัยกระบวนวิจัยเป็นพื้นฐานในการ
ทางาน การทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษานับว่ามีบทบาทสาคัญต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา
เป็นอย่างยิง่ เนื่องจากกระบวนการของปริญญานิพนธ์นั้นส่งเสริมให้นสิ ิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้
เรียนมาทั้งหมดอย่างเต็มที่ เป็นการประมวลทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในศาสตร์เฉพาะที่นิสิต
นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการค้นคว้า คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ซึง่ นับเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นในบริบทสังคมในปัจจุบัน ดังที่ พิมพันธ์ เดชะคุปต์
(2557) ได้กล่าวไว้ ได้แก่ ความสามารถในการคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร
และความสามารถในการสร้างชิ้นงานบริการสังคม พร้อมเจตคติในการช่วยแก้ปัญหาสังคม ทักษะ
เหล่านี้จะเกิดได้ต่อเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนเอือ้ ให้ผู้เรียนรู้จักการคิด รู้เรื่องการวิจั ย จาก
ความสาคัญที่ได้กล่าวไปได้มีนักวิชาการหลายท่านที่นาเสนอรูปแบบการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมให้นสิ ิตนักศึกษาได้เรียนรู้ทกั ษะพื้นฐานในการทาวิจัย เช่น รูปแบบการสอนแบบเน้นวิจัย
เป็นฐานของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ทัศนีย์ บุญเติม (2537) ที่มีวิธีการสอนโดยให้ผเู้ รียนศึกษา
หลักการความรูเ้ บือ้ งต้นจากตารา เรียนรูผ้ ลการวิจัยจากการศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้โดยศึ กษา
งานวิจัยโดยตรง ทารายงานเชิงวิจัย ทาวิจัยเล็กๆ ทาวิจัยภายใต้การนิเทศและเป็นผู้ช่วยวิจัยใน
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โครงการวิจัยของอาจารย์ และทาวิทยานิพนธ์/วิจัยด้วยตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบการ
สอนแบบเน้นการวิจัย ของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557a) ที่มวี ิธีการสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการ
สอน ให้ผเู้ รียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัยชั้นนาในศาสตร์ที่ศึกษา ให้ผู้เรียนร่วมทา
โครงการวิจัยกับอาจารย์ และให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ปฏิบัติการทาวิจัยในระดับต่างๆ ซึง่ รูปแบบการสอนจาก
นักวิชาการทั้งสองท่านเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบการสอนกระบวนการวิจัยของ Giller
(2011) ที่มีวิธีการสอนทั้งหมด 4 ลักษณะ คือ Research-led เป็นลักษณะการสอนที่ให้ผเู้ รียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับข้อค้นพบของงานวิจัย Research-oriented เป็นลักษณะทีผ่ ู้เรียนเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยเป็นหลัก Research-based เป็นลักษณะทีผ่ ู้เรียนเรียนรู้ในฐานะเป็นผู้วิจัย และ
Research-tutored เป็นลักษณะทีผ่ เู้ รียนเรียนรู้แบบกลุม่ อภิปรายเกี่ยวกับผลการค้นคว้าพร้อมกับ
อาจารย์ผู้สอน จะเห็นได้ว่ารูปแบบการสอนของนักวิชาการทั้งสามท่านมีความสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และมีจุดมุง่ หมายเพือ่ จะส่งเสริมทักษะการค้นคว้าวิจัยให้กับนิสิตนักศึกษา
ปัจจุบนั มีการเปิดหลักสูตรศิลปศึกษามากขึน้ และการเรียนศิลปศึกษาจาเป็นต้องมีการทา
ปริญญานิพนธ์ในชั้นปีสุดท้ายของการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นสิ ิตนักศึกษาได้ทาการค้นคว้าใน
ประเด็นทีส่ นใจและได้ประมวลเอาทฤษฎีที่ได้เรียนทัง้ หมดมาใช้ในขอบเขตที่เหมาะสม จึงได้มกี ารเปิด
สอนในรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาขึน้ สาขาวิชาศิลปศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะ
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์นั้นถือเป็นศาสตร์เฉพาะที่มลี กั ษณะร่วมกันระหว่างศาสตร์การสอนและศาสตร์
ทางศิลปะ จาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ตลอดจนรูปแบบการทาปริญญานิพนธ์ที่มลี ักษณะเฉพาะ ดังนั้น
การทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจาเป็นต้องคานึงถึงขอบเขตและวิธีการวิจัยในกลุม่ ศิลปศึกษา ดังที่
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2548) ได้อธิบายถึงขอบเขตการวิจยั ในกลุม่ ศิลปศึกษาว่าประกอบไปด้วย การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและการประเมินผล
ตลอดจนการวิจยั ผลงานศิลปกรรม นอกจากนีอ้ ธิบายเพิม่ เติมถึงการทาศิลปนิพนธ์ว่า จาเป็นต้องมี
องค์ประกอบสาคัญ คือ 1) ความบันดาลใจ 2) แนวความคิด 3) กระบวนการสร้างสรรค์ 4) จินตนาการ
5) จินตภาพ องค์ประกอบดังกล่าวนอกจากจะเป็นการรวบรวมผลงานเชิงลายลักษณ์อกั ษรแล้ว ยังเป็น
ประโยชน์ต่อการอธิบายหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ผอู้ ื่นได้ศึกษาและทาความเข้าใจในตัวผลงาน
ได้เป็นอย่างดี
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ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศึกษาของประเทศไทย
มีสถาบันที่ได้กาหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ 3 สถาบันได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทั้ง 3 สถาบัน ล้วนมีวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่แตกต่างตามบริบทของสถาบันและจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ในขณะที่การ
จัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์นั้นมีความสาคัญเป็นอย่างมาก แต่การจัดการเรียนการสอน
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในประเทศไทยนั้นยังขาดทฤษฏีองค์ความรู้ที่สาคัญ รูปแบบการ
เรียนการสอน ตลอดจนผลงานวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมและเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทีเ่ หมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
จากปัญหาและความสาคัญที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นทาให้ผู้วจิ ัยทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ที่มีความหลากหลายของ
รูปแบบและมีความเหมาะสมต่อผู้เรียนในลักษณะต่างๆ เพือ่ เป็นทางเลือกให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษาในประเทศไทย อีกทั้งยังต้องการส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนการสอน
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาอย่างจริงจัง โดยผู้วิจัยจะทาการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนปริญญานิพนธ์ในต่างประเทศ และสารวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญา
นิพนธ์ในสถาบันอุดมทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้ง 3 สถาบัน และ
ทาการสารวจความต้องการของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาเพื่อวิเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในองค์ประกอบรวมและองค์ประกอบย่อย ตลอดจนการจัดทารูปเล่ม
ปริญญานิพนธ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาสาหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียน และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาในประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมในการนามาใช้จัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน(Mixed Method) ที่เกิดจากการนา
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาคาตอบของการวิจัย
ประชากรในขอบเขตของการวิจัย
1. หลักสูตรศิลปศึกษาในประเทศไทยที่มกี ารจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. อาจารย์ผจู้ ัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ 3 สถาบัน ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 3 คน
3. อาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ์ศิลปศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวน 4 คน
4. อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยงั ไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 3) มหาวิทยาลัยบูรพา
จานวน 3 คน
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5. นิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาปริญญานิพนธ์จาก 3 สถาบัน ได้แก่
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
ปริญญานิพนธ์ หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างลึกซึง้
โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐานในการทางาน คาว่า ปริญญานิพนธ์ ในงานวิจัยนี้ หมายรวมถึง
การทาวิจัยในระดับปริญญาตรี การทาภาคนิพนธ์ และการทาสารนิพนธ์
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา หมายถึง วิชาที่กาหนดให้นิสิตนักศึกษาได้ทาปริญญา
นิพนธ์ในประเด็นที่สนใจโดยอยู่ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ขอบเขตของการทาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและ
การประเมินผล ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม และมีองค์ประกอบสาคัญในการทางาน
ได้แก่ ความบันดาลใจ แนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ จินตนาการ และจินตภาพ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดองค์ประกอบของการเรียนการสอนให้มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน องค์ประกอบรวม ได้แก่
ผู้สอน ผู้เรียน และหลักสูตร/เนื้อหา องค์ประกอบย่อย ได้แก่ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจ กรรม สือ่ และ
การวัดผลประเมินผล โดยจาเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการทฤษฎี ปรัชญา แนวคิดหรือความเชื่อ
ต่าง
หลักสูตรศิลปศึกษา หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชา
ศิลปศึกษา ที่มลี ักษณะครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการศึกษา และ
ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทีม่ ีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนศิลปะ มีความเป็น
นักวิชาการ ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถในด้านศิลปะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา สาหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย
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กรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลโดยรวบรวมแนวคิด เอกสาร วารสาร ทฤษฎีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางสาหรับการวิจัย โดยจาแนกสาระสาคัญต่างๆ ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน
1.1 นิยามของการจัดการเรียนการสอน
1.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน
1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1.3.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
- การสอนแบบเน้นการวิจัย
- การสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐาน
2. ปริญญานิพนธ์
2.1 นิยามของปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าวิจัย
2.2 การวิจัยทางศิลปะ
2.3 ลักษณะการทาปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี
2.4 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปศึกษา
2.5 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
2.6 องค์ประกอบของปริญญานิพนธ์
3. ลักษณะของผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษา
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1. การจัดการเรียนการสอน
1.1 นิยามของการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการสาคัญทีม่ ีความเกีย่ วข้องเชื่อมโยงระหว่างตัวบุคคล
และปัจจัยสาคัญอันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายคาว่าการจัดการเรียน
การสอนเอาไว้ ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2545) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนการสอนว่า เป็นสภาพหรือ
ลักษณะการเรียนการสอนทีจ่ ัดขึ้นตามหลักการทฤษฎี ปรัชญา แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดยอาศัย
วิธีสอน และเทคนิคต่างๆ ที่นามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ
กรมวิชาการ (2542) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนการสอนว่า เป็นปฏิสมั พันธ์
ระหว่างครูผสู้ อน นักเรียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือแนวทางปฏิบัติจากครูผสู้ อนไปสู่
นักเรียนด้วยวิธีการตามที่ครูผสู้ อนได้เลือกสรรแล้ว
สุพิน บุญชูวงศ์ (2538) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนการสอนว่า เป็นการจัด
ประสบการณ์ทเี่ หมาะสมให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เป็นกระบวนการสาคัญทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของสติปญ
ั ญาและทักษะฝีมือ
สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการต่างๆ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาความรู้หรือแนวทางปฏิบัตจิ ากผูส้ อนไปสูผ่ ู้เรียนด้วยวิธีการที่ถูกคัด
สรรมาแล้ว เพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนึ้
1.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นกระบวนการที่อาศัยองค์ประกอบต่างๆทีม่ ีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน
เอาไว้ดังนี้
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) อธิบายว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถ
วิเคราะห์แยกย่อยเป็นองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านองค์ประกอบ หมายถึง องค์ประกอบด้านโครงสร้างที่มาประกอบกันเป็นการสอน
ประกอบด้วย
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1.1 ครู หรือผู้สอน หรือวิทยากร
1.2 นักเรียน หรือผู้เรียน
1.3 หลักสูตร หรือสิ่งที่จะสอน
2. ด้านองค์ประกอบย่อย หมายถึง องค์ประกอบด้านรายละเอียดของการสอน ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยกระบวนการเหล่านีจ้ ึงจะทาให้เป็นการสอนทีส่ มบูรณ์ ได้แก่
2.1 การตั้งจุดประสงค์การสอน เป็นองค์ประกอบสาคัญอันดับแรกของการสอน ทาให้
ผู้สอนทราบว่าจะสอนเพื่ออะไร ให้ผเู้ รียนเกิดพฤติกรรมใดบ้าง เป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการเตรียม
เนื้อหาการสอน การเลือกใช้วิธีสอน เลือกใช้สื่อการสอน และการวัดผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การสอน
2.2 การกาหนดเนื้อหา การเลือกและการจัดลาดับเนื้อหาที่สอน การกาหนดเนื้อหาไว้
ล่วงหน้าจะทาให้การสอนมีสาระคุ้มค่ากับเวลาทีผ่ ่านไปและมีคุณค่าแก่ผู้เรียน
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม อาจใช้วิธีเดียวหรือ
หลายวิธีในการสอนแต่ละครั้ง โดยจะต้องเป็นวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของเนือ้ หาวิชากับผู้เรียน กับ
สภาพห้องเรียน และสอดคล้องกับจุดประสงค์การสอนที่กาหนดไว้
2.4 การใช้สื่อการสอน สื่อการสอนเป็นส่วนสาคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ชัดเจนและเร็วขึ้น ตลอดจนช่วยเร้าความสนใจได้ดี
2.5 การวัดผลประเมินผล องค์ประกอบนี้ช่วยให้ผสู้ อนทราบว่า การสอนทีผ่ ่านมานั้น
บรรลุผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ผูเ้ รียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้
ผู้สอนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุด ผู้สอนจึงต้องทาการวัดผลประเมินผลทุกครัง้ ทีส่ อน
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) อธิบายว่า การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นระดับใด จะมีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ ผูเ้ รียน ผูส้ อน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน
1. ผู้สอน เมือ่ ทาการสอนในระดับใดก็ตามพื้นฐานของผูส้ อนที่จะต้องมี คือ พื้นฐานทาง
ความรู้ด้านวิชาการ มีความสามารถเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จะทาการสอนและมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับวิธีการสอน พื้นฐานทางด้านส่วนตัว ทรรศนะคติที่ดีต่อการสอน ซึ่งทัง้ หมดจะเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพการสอน
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2. ผู้เรียน ข้อมูลส่วนตัวและพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนเป็นสิ่งสาคัญที่ผสู้ อนจะต้องศึกษา
อย่างละเอียด อาจจะศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ได้ดังนี้ ความสามารถในการรับรู้ วิธีการแสวงหาความรู้
การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการยอมรับผู้เรียนในสภาพทีเ่ ขา
เป็นอยู่
3.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ จากประสบการณ์ทผี่ ู้สอน
นาเสนอให้ และเป็นผูส้ ร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ได้
สุจริต เพียรชอบ (2539) อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนว่า
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนมี 6 ข้อด้วยกัน คือ 1. การเตรียมการสอน 2. การกาหนด
วัตถุประสงค์การสอน 3. การเลือกวิธีและเทคนิคการสอน 4. การผลิตและใช้สื่อการสอน 5. การวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน 6. การส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็ก

.

สุพิน บุญชูวงศ์ (2538) อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนว่า
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนควรประกอบด้วย ผู้สอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ขาด
ไม่ได้ในการเรียนการสอน ลาดับต่อมาคือผู้เรียนเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญเท่ากับผูส้ อน เนื่องจาก
ความสาเร็จของผู้เรียนเป็นเป้าหมายสาคัญของการจัดการเรียนการสอน ลาดับสุดท้ายคือสิ่งทีจ่ ะสอน
ได้แก่ เนื้อหาวิชาต่างๆ ต้องมีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของการ
เรียนการสอน
จากที่นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน
สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนที่สาคัญและขาดไม่ได้ คือ ผู้สอน ผูเ้ รียน
หลักสูตรหรือเนื้อหาวิชา โดยผู้สอนและผู้เรียนจะเป็นองค์ประกอบที่มปี ฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่
ตลอดเวลาภายใต้บริบทของการเรียนรู้ในเนื้อหานั้นๆ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ว่าด้วยรายละเอียดของการสอน ประกอบด้วย การตั้ง
วัตถุประสงค์ การกาหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกสื่อการสอน และการ
วัดผลประเมินผล ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบล้วนมีความสัมพันธ์กันคล้ายวงกลม สามารถตรวจสอบและ
ย้อนกลับไปเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบอื่นๆให้เหมาะสม ในแต่
ละองค์ประกอบควรมีส่วนเสริมทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และช่วยให้ผู้เรียนได้ทาการศึกษาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจให้มีความ
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กระจ่าง เป็นการอานวยความรู้ให้กับผูเ้ รียนอีกประการ หากในกระจัดการเรียนการสอนคานึงถึง
องค์ประกอบเหล่านีจ้ ะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2556) ได้อธิบายถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนว่า ในการจัดระบบใดๆ
ก็ตามย่อมต้องมีการกาหนดองค์ประกอบและจัดองค์ประกอบของระบบให้มีความสัมพันธ์กันอย่างดี
เพื่อนาไปสู่จุดมุง่ หมายที่ต้องการ ซึง่ อาจจะจัดในกรอบความคิดของตัวป้อน กระบวนการกลไก
ควบคุม ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ หรือจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนั้นให้เป็นไป
ตามลาดับขั้นตอนทีจ่ ะช่วยให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ระบบการจัดการเรียนการสอนก็คือ
องค์ประกอบต่างๆ ของการเรียนการสอนที่ได้รบั การจัดไว้ให้มีความสัมพันธ์และส่งเสริมกันอย่างเป็น
ระเบียบ เพือ่ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว้ ระบบการจัดการเรียนการสอน
เป็นระบบย่อยของระบบการศึกษา และอาจจัดได้ในลักษณะที่เป็นระบบใหญ่ คือเป็นระบบที่
ครอบคลุมองค์ประกอบของการเรียนการสอนโดยส่วนรวม หรืออาจจะนาองค์ประกอบย่อยๆ ของ
การเรียนการสอนมาจัดเป็นระบบย่อยๆ ลงไปอีกก็ได้ รูปแบบการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้องมี
องค์ประกอบสาคัญๆ ดังนี้
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อทีเ่ ป็นพืน้ ฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบ
การสอนนั้นๆ
2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับ
หลักการทีย่ ึดถือ
3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้
สามารถนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ
4. การอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ อันจะช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ชนาธิป พรกุล (2552) ยังได้อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า
รูปแบบการสอนหมายถึง แบบแผนการดาเนินการสอนทีจ่ ัดเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ มี
การพิสูจน์หรือทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ
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สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดการองค์ประกอบต่างๆ ให้ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างดีเพื่อทาให้กระบวนการที่ออกแบบไว้ดาเนินไปสูเ่ ป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
1.3.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษาสาหรับคนที่กาลังจะเป็น
ผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยเหตุนี้จงึ ได้เกิดการอุดมศึกษาและวิวัฒนาการมาเป็นเวลานาน การ
อุดมศึกษาไทยในระยะแรกๆ โดยเฉพาะก่อนพัฒนาประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นการดาเนินงาน
กระจายอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันสังคมต่างๆ การให้การศึกษาเพื่อให้คนเป็นคนดีในสังคมอยู่
ในความรับผิดชอบของสถาบันบ้าน วัด และวัง การฝึกฝนอาชีพอยู่ในความรับผิดชอบของครอบครัว
หรือกลุ่มอาชีพเฉพาะ สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาเหล่านี้ต่างก็มีหน้าทีห่ ลักของตนอยู่แล้ว แต่ให้
การศึกษาไปด้วยพร้อมกัน มีการเริ่มต้นอย่างจริงจังในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว เมื่อพระองค์ทรงเริ่มการปรับปรุงประเทศอย่างกว้างขวาง จึงทรงต้องการคนเข้ารับผิดชอบ
งานต่างๆ มากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจึงได้รับการก่อตั้งขึ้นหลายสถาบัน โดยเฉพาะหลังจากมีการ
จัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2549 มาแล้ว กิจการของสถาบันอุดมศึกษาก็ขยายกว้างขึ้น และ
มีจุดมุง่ หมายกว้างขวางมากขึ้นตามไปด้วย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557)
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ได้อธิบายถึงการสอนในระดับอุดมศึกษาว่า จาเป็นที่
จะต้องเน้นการอบรมฝึกฝนคนให้มีความดี อาจารย์และผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะการค้นคว้าวิจัย
ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงต้องส่งเสริมให้ผสู้ อนและผูเ้ รียนต้องพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้
การวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล และการนาเสนอข้อค้นพบใหม่ มีการปฏิรปู ผูส้ อน ดังนี้
ด้านความคิด ให้การสอนเป็นไปตามหลักกฎหมายปฏิรปู การศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึ่ง
ไม่ขึ้นกับจานวนผูเ้ รียน จัดกิจกรรมการสอนสาระครบตามหลักสูตร มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ประกอบการสอน หาอุปกรณ์และสือ่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดีขึ้น
ด้านพฤติกรรมผูส้ อนควรพิจารณาเลือกวิธีการ ให้ความเมตตา ส่งเสริมกาลังใจมากกว่า
แสดงอารมณ์อันไม่สมควร ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในการแต่งกาย กิริยามารยาท การพูดจาและการ
วางตัวในสังคม
ด้านวิธีการสอน ผู้สอนควรหาวิธีการทีจ่ ะพัฒนาการสอนให้ได้ผล โดยการสะสมรวบรวมงาน
เขียนใส่แฟ้มไว้เพื่อจะได้สาระการสอนทีห่ ลากหลาย สามารถนาไปประกอบการสอนเพือ่ บูรณาการ
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กับศาสตร์อื่น ผูส้ อนสามารถทาหรือเลือกใช้สื่อประกอบการสอนในรูปแบบต่างๆ มีการสืบค้นหา
ความรู้อย่างต่อเนือ่ ง มีการปรับปรุง ทดลองรูปแบบการสอนต่างๆ ให้ดีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การอยากรู้อยากเห็น พยายามค้นคว้ารวบรวมคาตอบ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ ความสามารถในการคิดและการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ วิสัยทัศน์ และ
ความเข้าใจชีวิต
หลักการสอนระดับอุดมศึกษา มี 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย การ
วิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้สอน การวิเคราะห์ปัจจัยประกอบอื่นๆ เพื่อสามารถกาหนดทิศทาง
วิธีการสอน และสื่ออุปกรณ์การสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น
2. ขั้นวางแผน คือ การจัดเตรียมวางแผนการสอนทัง้ ในระยะยาวคือการกาหนดทิศทางการ
สอนจากชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงสุดท้าย เขียนแผนการสอน (Course Outline) ของกรอบการเรียนรู้
ในกระบวนการเรียนตลอดภาคการศึกษา
3. ขั้นเตรียมการ คือ การกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เขียนเรียบเรียงสาระรายละเอียด
ของวิชา เลือกวิธีการสอนทีเ่ หมาะสม เตรียมสื่อและอุปกรณ์การสอน และเตรียมการประเมินผล
4. ขั้นตอนปฏิบัติ คือ ขั้นตอนที่ผสู้ อนนาแผนการสอนไปสอนตามที่ได้เตรียมไว้ หรือเรียกว่า
การดาเนินการสอน
ข้อมูลข้างต้นพอสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้นควรมีการส่งเสริม
ให้เน้นกระบวนการเรียนการสอนทางการค้นคว้าวิจัย และควรมีการพัฒนาทักษะการค้นคว้าวิจัยทัง้
ผู้สอนและผู้เรียนควบคู่กันไป นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาควรดาเนินการ
อย่างมีหลักการ โดยมีหลักพื้นฐาน 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นวิเคราะห์ 2. ขั้นวางแผน 3. ขั้นเตรียมการ 4.
ขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด และมีความเหมาะสม
กับทั้งผูเ้ รียนและผูส้ อน
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาไว้ว่า
การกาหนดจุดมุง่ หมายของการจัดการเรียนการสอนนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่ง ควรคานึงถึงขอบเขต
และจุดมุง่ หมายในการสอน การกาหนดจุดมุ่งหมายควรให้ครอบคลุม ความรู้ ความคิด ทัศนคติ
ค่านิยม และทักษะต่างๆ ดังนี้
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ความรู้/ความคิด ข้อกาหนดว่าผู้เรียนควรจะรู้อะไรมากน้อยแค่ไหน ควรวิเคราะห์ประเมิน
หรือประยุกต์อะไรได้มากน้อยแค่ไหน ความรู้และความคิดในระดับนี้ควรลึกซึง้ กว้างขวางและคานึงถึง
อนาคตควบคู่กันไป บทบาทของเนื้อหาและหลักสูตรจะมีความสาคัญอย่างมาก เพราะเนื้อหามีอะไร
จุดมุ่งหมายก็ควรครอบคลุมถึง และก็ควรคานึงถึงว่าจะต้องเป็นพื้นฐานให้กบั วิชาอื่นๆ มากน้อย
เพียงไร
ทัศนคติ/ค่านิยม จุดมุ่งหมายนี้เรียกกันในวงการศึกษาไทยว่า จริยศึกษา ในภาษาอังกฤษ
นิยมเรียกว่า Affective Domain ทัศนคติและค่านิยมนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับจิตใจ ความรู้สึก และ
ความสานึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความเชื่อหนึง่ โดยทั่วไปจะแยกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทัศนคติ และ
ค่านิยมในทางวิชาชีพ (Professional Value) โดยให้ผเู้ รียนมีความพอใจ มีความรัก และมีความ
ผูกพันกับวิชาชีพในสาขาที่ตนเรียน ทัศคติและค่านิยมนี้ก็ยังรวมไปถึงการเป็นคนดีในสังคมด้วย
ทัศนคติและค่านิยมนี้มีความสาคัญมากในระดับปริญญาตรีเพราะเป็นระยะทีผ่ ู้เรียนกาลังคัดเลือกและ
สร้างบุคลิกความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยมต่างๆ ให้กับตัวเอง การคัดเลือก และสร้างสมค่านิยมของ
ผู้เรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไม่ชอบการเลือกการกาหนดให้แต่ต้องให้ผู้เรียนเลือกด้วยตนเอง
ทักษะ จุดมุ่งหมายในขอบเขตของทักษะ (Skills) นี้ครอบคลุมจุดประสงค์ในแง่ของ
ความคล่องแคล่ว ความชานาญ ความสามรถที่จะทางานได้ ในระยะหลังนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า
Psychomotor Domain ทักษะหรือความชานาญนี้เป็นสิง่ สาคัญมาก โดยเฉพาะด้านวิชาชีพ เพราะ
ทางด้านวิชาชีพนั้นในแต่ละหลักสูตรแต่ละสาขาต้องการให้ผู้เรียนสามารถฝึกได้ ทาได้ และทาได้อย่าง
มีความชานาญเพียงพอ การเขียนจุดมุ่งหมายนั้นสามารถเขียนได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายทั่วไป เป็นการประมวลว่าในวิชานี้ควรจะมีจดุ มุ่งหมายอะไรบ้าง
แล้วเขียนไปตามแนวคิดและเหตุผลทีป่ ระมวลได้ตามความเข้าใจของผูส้ อน
2. จุดมุ่งหมายเฉพาะ เรียกกันอีกแบบว่า จุดมุง่ หมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral
Objectives) เป็นความพยายามในขั้นต่อมาของนักการศึกษาที่จะเสนอแนะให้ผสู้ อนกาหนด
จุดมุ่งหมายออกมาในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมของผูเ้ รียน จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนี้เน้นพฤติกรรม
ของผู้เรียนเป็นหลัก ในบางครั้งพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะกาหนดสภาพการณ์ และระดับชั้นของ
ความสามารถไว้ด้วย
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วิธีการดาเนินการสอนที่เหมาะสมในระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาจากหลักการ ดังนี้
1. วิธีการสอนแบบนั้นๆ เหมาะสมกับตัวผู้สอนมากน้อยเพียงใด ผู้สอนมีความรู้
ความสนใจในด้านใด
2. เหมาะสมกับเนือ้ หาวิชาที่สอน ถ้าเป็นเนื้อหาทีเ่ ป็นข้อมูล ทฤษฎี หลักการอาจจะ
ใช้การบรรยาย ถ้าเป็นเนื้อหาที่ยังเป็นปัญหาข้อถกเถียงก็อาจจะใช้การอภิปราย ถ้าต้องการฝึกฝนก็
ควรฝึกปฏิบัติ
3. เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายในการสอน การเลือกวิธีการสอนควรคานึงถึง
จุดมุ่งหมายในการสอนเป็นหลัก
4. เหมาะสมกับจานวนและลักษณะของผูเ้ รียน ถ้าผูเ้ รียนมีมากวิธีสอนก็ควรเป็น
แบบหนึง่ ถ้าผู้เรียนมีประสบการณ์มากวิธีสอนก็ควรเป็นอีกอย่างหนึ่ง
5. เหมาะสมกับบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ต้องคานึงถึง
สัดส่วนในการมีบทบาทของผูเ้ รียนตามความเหมาะสม
เทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ทนี่ ิยมใช้มี 4 วิธี คือ เทคนิคการ
สอนแบบบรรยาย เทคนิคการสอนแบบอภิปราย เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติ และเทคนิคการสอน
แบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1. เทคนิคการสอนแบบบรรยาย เป็นการสอนทีผ่ ู้สอนเตรียมจุดมุง่ หมายในการสอน
มาบอกเล่าหรืออธิบายให้ผู้เรียน โดยผูเ้ รียนจะรับหรือจาสิง่ ที่สอนนั้น ซึง่ โดยทั่วไปมักจะเป็นการ
สื่อสารทางเดียวจากผูส้ อนไปสู่ผเู้ รียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมน้อย นอกจากการฟัง จด และจาเป็น
สาคัญ

2. เทคนิคการสอนแบบอภิปราย เป็นการสอนทีผ่ ู้สอนกับผูเ้ รียนหรือผู้เรียนด้วยกัน

ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดในเนือ้ หาที่เตรียมมา ผู้เรียนต้องมี ส่วนร่วมใน
การคิด พัฒนา วิเคราะห์ในสิ่งที่เรียน แล้วแสดงความคิดเห็นนั้นให้กับครู หรือกับเพื่อน เพือ่ ให้ครูหรือ
กลุ่มเพื่อนช่วยกันประเมิน วิเคราะห์ให้ความเห็นเพิม่ เติมอีกต่อหนึ่ง เป็นการพัฒนาผู้เรียนทางด้าน
ความรู้และด้านเจตคติ และด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการพูด การฟัง การแสดง
ความคิดเห็น การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3. เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติ เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
หรือมีประสบการณ์จาลองในเรื่องที่เรียนเพื่อทาความเข้าใจ ประยุกต์ใช้และสร้างสิ่งใหม่ขึ้น การให้
ความหมายในลักษณะนี้ครอบคลุมการฝึกปฏิบัติทงั้ ในห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องสมมติและสภาพจริง
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เพื่อผลของการเรียนรู้ ทั้งในแง่ของการทาความเข้าใจในเรื่องที่เรียนและเรือ่ งของการประยุกต์ใช้
ความรู้ที่เรียนรู้ควบคู่กันไป
4. เทคนิคการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการสอนทีผ่ ู้สอนกาหนดจุดมุ่งหมาย
ขอบเขตของเรื่องและแนวทางการศึกษาแล้วให้ผเู้ รียนไปศึกษาค้นคว้าจัดทารายงานมาเสนอผู้สอน
เพื่อตรวจสอบประเมิน วิเคราะห์ เป็นวิธีการสอนทีเ่ ปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งวิชา
ด้วยตนเอง
Carl Roger (1984) อ้างถึงใน ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2548) ได้อธิบายทฤษฎีการเรียนรู้
จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning ไว้ว่า การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์สามารถเกิดได้ 2
ลักษณะ กล่าวคือ ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทางพุทธิปัญญา เป็นการศึกษาในรูปแบบทีม่ ีขั้นตอน
เป็นระบบ อีกลักษณะหนึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากการประยุกต์ทฤษฎีและสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้แก้ปญ
ั หา
และสร้างความรู้
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้นมีรูปแบบทีห่ ลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ผู้สอน และผู้เรียน ซึ่งจากที่ได้ประมวลความรู้ข้างต้นสรุปได้ว่า
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการค้นคว้าวิจัย เป็นรูปแบบที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนได้ทบทวน
ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด เพือ่ หาประเด็นหรือปัญหาที่ตนสนใจและหาวิธีการแก้ไขปัญหา
นั้น หรือนาเสนอข้อความรู้ใหม่ๆ อันจะเกิดประโยชน์ในประเด็นที่ตนสนใจ โดยใช้กระบวนการ
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนีจ้ ะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีการคิดอย่างมี
เหตุผลบนพื้นฐานของความเป็นจริง เป็นผู้ที่ทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ แสวงหาความรูปใหม่ๆอยู่
เสมอ
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนในระดับอุดมศึกษาทัง้ 4 แบบ ดังนี้
การสอนแบบบรรยาย เป็นการเตรียมข้อความหรือสาระทีจ่ ะเสนอในการพูดเกี่ยวกับเรือ่ ง
หนึ่งเรื่องใด โดยผู้ชานาญในด้านนั้นๆ ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นทางการ สิง่ ที่ผบู้ รรยายควรจะคานึงถึง
คือ การใช้ภาษาพูดจะต้องประสานสัมพันธ์กัน และแฝงไว้ซงึ่ ความสามารถที่จะกระตุ้นให้ผฟู้ ังคิด
ติดตามในขณะที่บรรยาย
การสอนแบบอภิปราย เป็นการกระตุ้นให้ผเู้ รียนรู้จกั คิด มีความรับผิดชอบและ
กลวิธีที่ใช้ประกอบการสอนนี้มหี ลายรูปแบบ เช่น ผูส้ อนมอบหมายงานให้ผู้เรียนเป็นรายงานที่ทาเป็น
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กลุ่ม เมื่อเสร็จแล้วมีการจัดอภิปรายปัญหาร่วมกัน
การสอนแบบกลุ่มย่อย ผูส้ อนจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ แนะนา และอธิบาย ซึ่ง
จะเป็นโอกาสทีผ่ ู้สอนได้มีการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูเ้ รียนมากขึ้น ผู้สอนผู้เรียนมีการโต้ตอบ
กันมีปฏิสมั พันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นผูเ้ รียนจึงมีความสาคัญมาก
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีทสี่ ุดถ้าผูเ้ รียนได้ทากิจกรรม
ดังนั้น ในการสอนจึงมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึง่ อาจทาได้ ดังนี้
1. การมีปฏิกริ ิยาโต้ตอบกับผู้สอน 2. ผู้เรียนทางานตามลาพัง 3. การร่วมมืออื่นๆ
สามารถสรุปได้ว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่นิยมมีอยู่ 4 รูปแบบ คือ
การสอนแบบบรรยาย เป็นการนาเสนอเนื้อหาสาระผ่านการบรรยายโดยผูเ้ ชี่ยวชาญหรือคณาจารย์ใน
สาขานั้นๆ การสอนแบบอภิปราย เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดและอภิปรายปัญหาร่วมกัน
การสอนแบบกลุม่ ย่อย เป็นการสอนทีผ่ ู้สอนกลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแนะนาโดยที่ผเู้ รียนจะมี
บทบาทในการปฏิบัติและมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันมากขึ้น การเรียนรู้เป็นรายบุคคล เป็นการเรียนรู้ที่เกิดผล
ดีต่อผู้เรียนมากที่สุดเมื่อผู้เรียนได้เป็นฝ่ายปฏิบัติกิจกรรม ซึง่ การสอนแต่ละรูปแบบนั้นมีข้อดีและ
ข้อด้อยแตกต่างกันไป การจะกาหนดรูปแบบการสอนนั้น ผูส้ อนจาเป็นต้องคานึงถึงลักษณะ
เนื้อหาวิชา และผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
การสอนแบบเน้นการวิจัย
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ได้กล่าวว่า การสอนแบบเน้นการวิจัย (Research – Based
Teaching) เป็นวิธีที่มีความสาคัญและจาเป็นมาก ซึ่งพบว่าไม่มีตาราหรือเอกสารใดเขียนเกี่ยวกับ
วิธีการสอนดังกล่าวมากนัก การเรียนการสอนแบบเน้นการวิจัยหรือการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน เป็น
วิธีการเรียนรู้ทสี่ นับสนุนแนวคิดของการเรียนการสอนที่ยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง เพราะเป็นการเรียนที่
เน้นให้ผเู้ รียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ค้นพบข้อความรู้ด้วยตนเองโดยตรง ดังนั้น การเรียน
การสอนที่เน้นการวิจัย จึงหมายถึง การเรียนการสอนที่ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนทาให้ผู้เรียนค้นพบข้อความรู้ได้ด้วยตนเอง
หรือในอีกลักษณะหนึ่งคือเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นกระบวนการ
สอน วิธีการสอนรูปแบบนี้มจี ุดมุง่ หมายที่มงุ่ ให้ผู้เรียนรูจ้ ักที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ เพื่อให้ได้
เรียนรู้เนื้อหาใหม่และวิธีการใหม่ พร้อมทัง้ สร้างความรู้ขึ้นเองได้ ทั้งนี้เพราะสังคมในอนาคตมีการ
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ก็เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ผูเ้ รียนจึงต้องมีวิธีการ
ที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างดี นอกจากนี้ในการเรียนรู้ด้วยวิธีการของการวิจัยนั้น ผู้เรียนก็
จะได้พัฒนาทักษะต่างๆ ประกอบไปด้วย ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการเก็บข้อมูล ทักษะการเลือก
ทักษะการคิด การวิเคราะห์ การตีความข้อมูล และการสรุปประเด็น ทั้งนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์
ทักษะเพื่อเสนอประเด็นจากข้อค้นพบอีกด้วย การสอนด้วยการเน้นการวิจัยเป็นฐานมีการดาเนินการ
ดังนี้
1. การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอนเป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้ว่า ทฤษฎีข้อความรู้
ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนขณะนั้นเป็นอย่างไร และยังเป็นการสร้างศรัทธาให้ผู้เรียนรูส้ ึกว่า อาจารย์ มี
ความทันสมัยทางวิชาการ
2. การสอนโดยให้ผเู้ รียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์ผสู้ อน และหรือของนักวิจัยชั้นนาใน
ศาสตร์ที่ศึกษาเพื่อเรียนรู้ว่า อะไรคือความรู้ชายแดน (Frontier of Knowledge) ในศาสตร์ของตน
เรียนรู้วิธีการตั้งโจทย์ปัญหา เรียนรู้วิธีการแก้ปญ
ั หาเรียนรู้ผลการวิจัย เรียนรู้หลักการและทฤษฎีที่ใช้
ในการวิจัยเรื่องนั้นๆ เรียนรู้การนาผลการวิจัยไปใช้และการทาวิจัยต่อไป เป็นต้น
3. การสอนโดยให้ผเู้ รียนร่วมทาโครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย
ของอาจารย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกการทางานร่วมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนก็ได้
4. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นวิธีสอน คือ การให้ผเู้ รียนได้ฝึกปฏิบัติทาวิจัยในระดับต่างๆ เช่น
การทาการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หรือห้องปฏิบัติการจิตวิทยา การศึกษารายกรณี
(Case Study) การทาโครงการ การทาวิจัยเอกสาร การทาวิจัยฉบับเล็ก (Baby Research) ตลอดจน
การทาวิทยานิพนธ์ในระดับต่างๆ
สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษานั้นจาเป็นต้องคานึงถึง
จุดมุ่งหมายในการสอนเป็นสาคัญ เพราะเป็นการกาหนดขอบเขตและลักษณะอันจาเป็นต่างๆที่ผสู้ อน
จาเป็นต้องควบคุมหรือจัดการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รียนและ
เนื้อหาวิชา นอกจากนีร้ ูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจาเป็นต้องคานึงถึง
ลักษณะของรายวิชา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนทักษะต่างๆ ทั้งของผูเ้ รียนและสิง่ ที่ต้องการ
เสริมให้กับผู้เรียน โดยให้มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ของรายวิชา

19
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2547, 2557a) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการวิจัย (Research – Based Instruction) เอาไว้ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัย คือ การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนือ้ หาสาระต่างๆ โดย
อาจใช้การประมวลผลงานวิจัย (research review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจัย
มาเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือให้ผเู้ รียนลงมือทา
วิจัยโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน การสอนในลักษณะนี้มหี ลักการสาคัญ
มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ทเี่ ชื่อถือได้ การ
ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาหาความรู้ต่างๆ จะช่วยให้ผเู้ รียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรงในการใช้กระบวนการวิจัย จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทลี่ ึกซึ้งและมีความหมายต่อตนเอง โดยมีตัวบ่งชี้ดังนี้
1. ผู้สอนมีการนาผลการวิจัยมาใช้ประกอบการสอนเนื้อหาสาระของตน
2. ผู้สอนมีการให้ผเู้ รียนประมวลผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระทีเ่ รียนเพื่อขยาย
ขอบเขตความรู้ในเรื่องนั้นและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวิจัยรวมทัง้ การอ่านและใช้
ผลการวิจัย
3. ผู้สอนมีการใช้กระบวนการวิจัยในการสอน โดยให้ผู้เรียนดาเนินการวิจัยตาม
กระบวนการวิจัยบางขั้นตอน หรือครบทุกขั้นตอน
4. ผู้สอนมีการฝึกฝนทักษะการวิจัยที่จาเป็น หรือทีเ่ กี่ยวข้องกับสิง่ ทีเ่ รียนให้แก่ผเู้ รียนตาม
ความเหมาะสมกับเนือ้ หาสถานการณ์
5. ผู้สอนและผูเ้ รียนมีการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย
6. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทงั้ ทางด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ทัศนีย์ บุญเติม (2537) นาเสนอบทบาทของผู้เรียนในการสอน
แบบเน้นวิจัยเป็นฐาน โดยเรียงลาดับจากระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 7 ดังนี้
ระดับที่ 1 ผู้เรียนศึกษาหลักการความรู้เบื้องต้นจากตารา เอกสาร สื่อต่างๆ หรือจากคา
บรรยายของอาจารย์ อย่างไรก็ตาม คงไม่ใช่การศึกษาในลักษณะที่ อ่าน ฟัง แล้วก็จบกันไป หากคง
ต้องมีการถกแถลง พูดคุย สนทนากันอย่างนักวิชาการอ่านแล้วคิดอย่างไร เห็นอย่างไร เพราะเหตุใด
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ในชั้นนี้คงต้องมีตาราพื้นฐาน (Basic Text) ในสาขาวิชาต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง แล้วมา
พูดคุยอภิปรายกันในเชิงวิชาการในชั้นเรียน
ระดับที่ 2 เป็นการเรียนรูผ้ ลการวิจัยจากการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากคาบอกเล่าของ
อาจารย์ การเรียนการสอนในระดับนีเ้ ริ่มเกี่ยวข้องกับตัวงานวิจัย กล่าวคือ ศึกษาข้อความรู้จาก
ผลงานวิจัยของผู้อื่น ในขณะที่ระดับที่ 1 เป็นทักษะพื้นฐานของกระบวนการวิจัย คือ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองแล้วคิดวิเคราะห์วิจารณ์จากเอกสารตาราหลัก ในระดับที่ 2 จะเป็นการศึกษาจาก
ผลงานวิจัยแล้วคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ถกแถลง พูดคุย สนทนาอย่างนักวิชาการอีกเช่นกัน
ระดับที่ 3 เป็นการเรียนรู้โดยศึกษาจากงานวิจัยโดยตรง จากประสบการณ์การสอนวิชา
สัมมนาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 พบว่า นิสิตทาได้ และนิสิตรายงานว่า การเรียนแบบนี้ทาให้เขาจา
ได้มากกว่าเรียนแบบเตรียมสอบดังเช่นทีเ่ ขาเรียนอยู่ทุกวันนี้ เพราะเมื่อสอบเสร็จเขาก็ลมื เรื่องที่เรียน
หมด การเรียนการสอนในระดับนี้เป็นการทาให้เนื้อหาวิชาและกระบวนการวิจัยผสมผสานไปด้วยกัน
ได้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาว่า ในศาสตร์ของตนนั้นเขาทาวิจัย หรือมีวิธีหาความรู้กันอย่างไร วิจัยเรื่องอะไร
กันบ้าง ความรู้ชายแดนขณะนี้อยู่ที่ใด ผู้เรียนจะได้ศึกษางานวิจัยชั้นเยี่ยมที่อาจารย์คัดสรรทั้งในด้าน
ของเนื้อหาสาระและระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามงานวิจัยทุกชิ้นยังคงมีจุดอ่อนในบาง
ประเด็นซึ่งผูเ้ รียนจะได้ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนะแนวทางปรับปรุงงานวิจัยต่างๆ เหล่านั้นได้
ระดับที่ 4 เป็นการทารายงานเชิงวิจัย เมื่อเรียนรู้กระบวนการวิจัยในศาสตร์ของตน โดย
ศึกษาจากตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ในระดับที่ 3 แล้ว ผู้เรียนควรสามารถทารายงานเชิงวิจัยด้วยตนเอง
ได้ อาจเป็นการทากรณีศึกษา การสารวจ หรืออย่างน้อยก็เป็นงานวิจัยเอกสาร ซึ่งน่าจะมีคุณค่า
มากกว่ารายงานประเภทคัดลอก ตัด แปะ ที่เคยทากันมา
ระดับที่ 5 เป็นการทาวิจัยเล็กๆ หรือทาวิจัยฉบับจิ๋ว (Baby Research) เพื่อให้ผเู้ รียนได้
คุ้นเคยกับกระบวนการวิจัยในลักษณะของการได้ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ในขั้นนี้ถือว่า
เป็นแบบฝึกหัดในการทาวิจัย กล่าวคือ ยังไม่เน้นความใหม่หรือความเป็นประโยชน์ของข้อความรูจ้ าก
ผลงานวิจัยเท่าใดนัก
ระดับที่ 6 เป็นการทาวิจัยภายใต้การนิเทศ และหรือการเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของ
อาจารย์ ผูเ้ รียนจะมีโอกาสสัมผัสกับการทาวิจัยจริงๆ ภายใต้การนิเทศ ของอาจารย์ เจ้าของโครงการ
จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทาวิจัยด้วยการลงมือปฏิบัติ และยังได้ศึกษากระบวนการจัดการโครงการวิจัย
อีกด้วย
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ระดับที่ 7 เป็นการทาวิทยานิพนธ์หรือทาวิจัยด้วยตนเอง เมือ่ ผู้เรียนมีประสบการณ์การ
เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยถึงระดับหนึ่งก็ควรที่จะสามารถทางานวิจัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน
Giller (2011) ได้นาเสนอวิธีการสอนวิจัยซึ่งมีทั้งหมด 4 ลักษณะ ดังนี้
Research-led เป็นลักษณะการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับข้อค้นพบของงานวิจัย
Research-oriented เป็นลักษณะที่ผเู้ รียนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเป็นหลัก
Research-based เป็นลักษณะที่ผเู้ รียนเรียนรู้ในฐานะเป็นผู้วิจัย และ
Research-tutored เป็นลักษณะทีผ่ เู้ รียนเรียนรู้แบบกลุม่ อภิปรายเกี่ยวกับผลการ
ค้นคว้าพร้อมกับอาจารย์ผสู้ อน
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับ การเรียนการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน
ได้ว่า รูปแบบการเรียนรูล้ ักษณะนี้เป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นาไปสู่การหา
คาตอบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในประเด็นหนึ่งๆ โดยอาศัยพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยในการทางาน
เป็นการสอนที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการทางานทุกขั้นตอนเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
โดยในแต่ละรูปแบบจะมีขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมให้กับผูเ้ รียนเพื่อนาไปสู่การปฏิบัตกิ ารศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ
การสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐาน
พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ พลชัย เพชรปลอด (2557) ได้อธิบายเกีย่ วกับ Practice-Based
Learning ว่าผู้สอนต้องทาหน้าที่นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และผูจ้ ัดสรรความสะดวกพร้อมใน
การเรียนให้กบั ผู้เรียน เลิกทาหน้าที่ผบู้ รรยายแต่เพียงอย่างเดียว แนวคิดอื่นๆที่ควานหามีแนวคิดที่
น่าสนใจอยูห่ ลายแนวคิดไม่ว่าจะเป็น Research-Based Learning, Problem-Based Learning,
Project-Based Learning, Brain-Based Learning หรือกระทั่งวิธีการแบบที่ภาคธุรกิจชอบใช้ฝึก
พนักงานใหม่ที่เรียกว่า On the Job Training หากตัดสิ่งทีเ่ ป็นเรือ่ งของอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว คือ
“รักในสิ่งทีท่ า” และ “ภาคภูมิใจในสิ่งทีท่ า” ออกจากจิตวิญญาณแบบศิลปากร จะเหลือเรื่องทีเ่ ป็น
แก่นแนวคิดแม่แบบ 3 ประการ คือ “สนุก” “ลงมือทา” และ “เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” ที่ควรนามาใช้
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เป็นกรอบแนวคิดแม่แบบในการประเมินว่า ควรนาแนวคิด หรือหลักการใดมาใช้ร่วมออกแบบ
กระบวนการเรียนรูบ้ ้าง
Project-Based และ On the Job Training มีแนวทางทีส่ อดคล้องกับจิตวิญญาณศิลปากร
ค่อนข้างมาก เป็นการบูรณาการความรู้และการปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เมือ่ พิจารณา
จาก 5 แนวทางที่น่าสนใจ พบว่า Brain-Based ค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากเกินไป แต่แนวคิด
การจัดบรรยากาศการเรียนเพื่อกระตุ้นความอยากเรียนและการทางานของสมอง ควรนามาใช้
สิ่งทีเ่ ป็นข้อดีของแต่ละวิธีควรสกัดมาใช้ ควรนาทั้ง 5 วิธีเอามาผสมผสานสร้างแนวทางขึ้นมา
ใหม่ เอาวิธีการ สงสัย-ค้นหา-สรุปผล ของ Research-Based มาไว้ใช้ เพื่อการแสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเอง ตามแนวทางจิตวิญญาณศิลปากร เอา ค้น-คว้า-หา-คิด-แก้โจทย์ ของ Problem-Based มา
สร้างสีสันเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่ม เอา สงสัย-แสวงหา-หยิบคว้า-สร้างความรู้ใหม่ ของ Project-Based
มาสร้างแนวทางลงมือปฏิบัติการ แล้วเอา ลงมือทา-เข้าใจ-ได้ข้อสรุป ของ On the Job Training มา
ทาให้เกิดความรู้ทสี่ ามารถปฏิบัติได้จริง ความรู้ที่พร้อมไปประกอบอาชีพได้
นอกจากนั้นยังเอาแนวคิดอื่นๆทีส่ อดคล้องหรือช่วยส่งเสริมแนวคิดทั้ง 3 นี้ในเชิงปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความหลากหลายมีแนวทางปฏิบัตมิ ากขึ้น การผสมผสานครั้งนี้ มีนิยามเฉพาะเอาไว้ว่า
“เป็นการผสมผสานแนวปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป้าหมายให้ผู้เรียน มีความ
สนุกกับการเรียน ได้ลงมือปฏิบัติ หรือเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง
สามารถสร้างผลงานที่แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงทัง้ ต่อตนเองและ
ผู้อื่น” โดยเรียกแนวทางนี้ว่า “Practice-Based Learning”
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แนวคิด
Research-Based

สนุก
น่าจะเครียดมากกว่าสนุก

Problem-Based

น่าจะสร้างความสนุกได้
จากการสร้างประเด็น
ปัญหาที่น่าสนใจ
น่าจะสนุกจากความ
หลากหลายของกิจกรรม

Project-Based

Brain-Based

On the Job Training

สนุกเมื่อตรงกับความพึง
พอใจของผู้เรียน มอง
ผู้เรียนแต่ละคนเป็น
ศูนย์กลาง
น่าจะสร้างความสนุกได้
จากการสร้างเนื้อหาให้
น่าสนใจต่อการเรียนรู้

ลงมือทา
ต้องลงมือทา จึงจะเข้าใจ
และเกิดการเรียนรู้
ต้องลงมือทา จึงจะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ต้องลงมือทา จึงจะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

การเรียนเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ยากต่อการ
ออกแบบสาหรับกลุ่มใหญ่
ต้องลงมือทา และเรียนรู้
ตามหลังควบคู่ไปกับการ
ลงมือทา

เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
ผลงานที่ออกมาเป็น
ประโยชน์แน่นอน
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ผลงานถ้าดีนาไปต่อยอด
ได้
ผลงานที่ออกมาเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและ
บางประเด็นเป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่นด้วย
เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน
เป็นหลัก ในการค้นหาและ
พัฒนาศักยภาพส่วนตัว

เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
แง่การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
และเกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร
ตารางที่ 1 แผนผังแสดงแนวคิดที่นามาผสมผสาน โดย พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ พลชัย เพชรปลอด (2557)

รูปภาพที่ 2 ตารางแสดงการสกัดแนวความคิดจากทฤษฎีต่างๆ
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นิยามของ Practice-Based ที่ได้มีการนิยามเอาไว้ว่า “เป็นการผสมผสานแนวปฏิบัติในการ
ออกแบบกระบวนการเรียน เพื่อเป้าหมายให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียน ได้ลงมือปฏิบัติ หรือเกิด
การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ การค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง สามารถสร้างผลงานที่แสดงออกถึงความรู้
ความเข้าใจ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น” จากนิยามนี้สิ่งที่ต้องการให้เกิดเป็น
รูปธรรม คือ 1) มีความสนุก 2) เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ 3) ค้นคว้าหาคาตอบด้วยตัวเอง 4) สร้างผลงาน
5) นาผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ ความต้องการรูปธรรมทั้ง 5 ข้อ เป็นโจทย์ของวิธีปฏิบัติว่า “อะไร”
และ “อย่างไร” ที่จะทาให้การเรียนการสอนสามารถสร้างผลลัพธ์ทงั้ 5 ข้อนี้ให้เกิดขึ้นได้
1. มีความสนุก แนวทางปฏิบัติอยูท่ ี่การสร้างบรรยากาศระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน การสร้าง
กิจกรรม ทีท่ าให้เกิดความบันเทิงในการเรียน ความยากอยู่ตรงที่ “ความบันเทิง” กับ “ความรู”้ มักไม่
ค่อยไปในทิศทางเดียวกัน บันเทิงมาก ความรู้มกั จะน้อย บันเทิงน้อยความรู้มักจะมาก ค่าตรงกลาง
คือ สิ่งที่ต้องหาคาตอบให้เจอ
2. เรียนรู้จากการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ คือ ทาอย่างไรให้วิชานั้น “เกิดการลงมือปฏิบัต”ิ
แต่มีหลายวิชาที่ยากต่อการปฏิบัติเป็นวิชาเชิงแนวคิดทฤษฎีที่ออกแบบให้ลงมือปฏิบัติได้ยาก แต่หาก
มองว่า การปฏิบัติ มีเป้าหมายปลายทางคือ “การทาให้ผู้ปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง” ด้วย
มุมมองนี้ เราอาจมองว่า ถ้าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยวิธีใดก็ตาม อนุโลมเรียกว่า
“เรียนรู้จากการปฏิบัต”ิ ดังนั้น วิชาเชิงทฤษฎีทั้งหลายควรเปลี่ยนกระบวนการจาก “บรรยาย” ซึ่ง
เป็นการทาให้เกิดการเรียนรูจ้ ากผู้สอน เป็นการไม่บรรยายเพื่อให้เกิด “การเรียนรู้ด้วยตัวเอง”
3. ค้นคว้าหาคาตอบด้วยตัวเอง ส่วนหนึง่ มีความใกล้เคียงกับการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติใน
นิยามของการทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่สิ่งทีแ่ ตกต่าง คือ ทาอย่างไรถึงจะกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากแสวงหาคาตอบด้วยตัวเอง ในลักษณะครบวงจร ไม่เพียงแค่
การหาคาตอบในสิ่งที่ถูกถาม หรือถูกโยนโจทย์ให้เท่านั้น ทว่าต้องตั้งคาถาม หาวิธีเรียนรู้ ค้นคว้า และ
ได้คาตอบมาเอง
4. สร้างผลงาน แนวทางปฏิบัติ คือ ต้องมีการสร้างผลงานออกมา ซึ่งควรต้องมีความ
เหนือกว่าการทารายงานประกอบการเรียน แต่การสร้างผลงานในที่นี้อาจต้องมองไปถึงผลงานใน
รูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากรายงาน ควรต้องเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการประมวล “ความรู”้ ผสานกับ
“ความคิด”
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5. นาผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ ถ้าเป้าหมายก่อนหน้า คือ การสร้างผลงาน สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ข้อนี้จะกลายเป็นผลพลอยได้ทันที เชื่อว่าการสร้างผลงานทีม่ าจากความรู้ผสานความคิด
ไม่ใช่งานลอกตัดแปะมา อย่างไรก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย เพราะผลงานนั้นย่อมเกิด
องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาทั้งกับตัวผูเ้ รียน และผู้ที่ได้สัมผัสกับผลงานั้น
รูปธรรมทัง้ 5 ข้อของ Practice-Based Learning สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนที่
ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการ “ลงมือเรียน(เอง)” และส่วนทีเ่ ป็นการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการ “เรียนโดยลงมือ(ทา)”
Practice-Based Learning ควรทาให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผู้เรียน ดังนี้ “ลงมือ
เรียน” ควรทาให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย 1) รู้จักแหล่งค้นคว้า 2) รู้จกั วิธีแสวงหา 3) วิเคราะห์ได้ 4)
สังเคราะห์ได้ และ “เรียนโดยลงมือ” ควรทาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 1) ประยุกต์ใช้เป็น 2) สามารถ
ผสานความรู้ 3) สามารถบูรณาการความรู้ 4) ใช้งานได้จริง
ตอนเริ่มต้นอาจเรียกผูส้ อนว่าเป็น “นักออกแบบกระบวนการเรียนรู”้ แต่เมื่อถึงเวลานาไปใช้
งาน ในชั่วโมงเรียน ระหว่างเวลาของการลงมือเรียนและเรียนโดยลงมือของผู้เรียน ผูส้ อนไม่ใช่
ผู้บรรยายเช่นเดิมอีกต่อไปแล้ว ต้องถอยตัวเองมาเป็นผู้ที่ช่วยกากับความคิดของผูเ้ รียนให้เดินไปตาม
เส้นทางที่วางไว้ ต้องช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนยังคงสนุกต่อการเดินไปตามเส้นทางที่วางไว้นั้น อาจเรียกว่า
ผู้สอนต้องเปลี่ยนเป็น “Coach หรือ Moderator”
ชาญณรงค์ พรรุง่ โรจน์ (2548) ได้อธิบายเกี่ยวกับ การวิจัยทางศิลปะ เอาไว้อย่างละเอียด
ดังนี้ การสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นการวิจัยหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งคือผลงานศิลปะเป็นผลงานวิจัย
หรือไม่ และมีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น เป็นปัญหาที่ได้มกี าร
อภิปรายกันอย่างกว้างขวางในวงการการศึกษาศิลปะช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากศิลปะเป็นเรื่อง
อิสระไม่มีขอบเขตจากัดและมีหลายประเภทรูปแบบและวิธีการ มีทั้งที่มีกระบวนการสร้างสรรค์อย่าง
เป็นระบบและขั้นตอนชัดเจนคล้ายกับงานวิจัย และที่ไม่เป็นระบบและขั้นตอนแน่นอนชัดเจน และที่
ไม่ยอมรับระบบและขั้นตอนตามแบบแผน ซึง่ สามารถสรุปประเด็นสาคัญในการอภิปรายได้เป็น 3
กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
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กรณีที่ 1 การสร้างสรรค์ทางศิลปะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างและแยกจากการวิจัยอย่าง
สิ้นเชิง
กรณีที่ 2 การสร้างสรรค์ทางศิลปะบางประเภทบางลักษณะมีความคล้ายคลึงกับ
กระบวนการวิจัย
กรณีที่ 3 การสร้างสรรค์บูรณาการเชื่อมโยงกับการวิจัยอย่างมีเอกภาพเป็นกระบวนการ
เดียวกัน
ในกรณีที่ 1 การวิจัยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องใน 2 ลักษณะ คือ การวิจัยเพือ่ การสร้างสรรค์
และการวิจัยผลงานสร้างสรรค์
1.1 วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ การวิจัยเป็นกระบวนการที่เกิดก่อนโดยผู้ศึกษาได้วิเคราะห์
ประมวลและการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ตามมา โดยผูศ้ ึกษาได้สังเคราะห์ความรูท้ ี่ได้จากการ
วิจัยมาผลิตสร้างสรรค์งาน
1.2 การวิจัยผลงานสร้างสรรค์ เป็นการวิจัยที่นาตัวงานศิลปะมาทาการวิเคราะห์
หรืออาจเป็นการสร้างงานแล้วนาไปวิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาข้อสรุป
ในกรณีที่ 2 การสร้างสรรค์ทางศิลปะและการวิจัยมีความสัมพันธ์กันใน 2 ประเด็นคือ
2.1 การวิจัยเป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างสรรค์ ต้องเกิดกระบวนการวิจัยก่อนแล้วนา
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างสรรค์
2.2 การสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย การสร้างสรรค์งานในแต่ละครัง้ ศิลปิน
จะได้ใช้แนวคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ทดลองใช้ในผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง ดังนี้ถือว่าการสร้างสรรค์
เป็นการทดลองและเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
ในกรณีที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์และกรบวนการวิจัยนั้นเป็นกระบวนการเดียวกัน
ประเภทของการวิจัยทางศิลปะ แบ่งตามลักษณะธรรมชาติวิชาได้ดังนี้
การวิจัยเชิงทักษะ (Studio Research) เป็นการศึกษาโดยการทดลองสร้างสรรค์
ศิลปกรรม
การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Research) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ด้านหลักการทฤษฎี กฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ทฤษฎีศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ การวิจารณ์ศิลป์ ศิลปะนิยม
และสุนทรียศาสตร์ เป็นต้น
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การวิจัยทางการศึกษาศิลปะ (Art Education Research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน วิธีการวัดและการประเมินผลทางศิลปะ
ขอบเขตและวิธีการวิจัยทางศิลปะ เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการศึกษาและจัดระเบียบ
วิธีการวิจัยทางศิลปะจึงขอแบ่งและจัดกลุ่มวิชาศิลปะที่มีธรรมชาติในการเรียนรู้ใกล้เคียงกันเข้าไปใน
กลุ่มเดียวกัน โดยคาดหวังและอนุโลมว่าสามารถจัดระบบระเบียบวิธีวิจัยทีม่ ีรปู แบบเดียวกันหรือ
คล้ายคลึงกันได้
1. กลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์ (Art Theory)
2. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (Art Education)
3. กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์ (Creative Work)

ทฤษฎีศิลป์

ศิลปศึกษา

สร้างสรรค์

รูปภาพที่ 3 แผนผังแสดงขอบเขตการวิจัยทางศิลปะ

1. กลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์ และประวัติศาสตร์ศลิ ปะ ประกอบด้วยวิชาทฤษฎีและ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Art History) ใช้วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เช่น การวิจัยแบบบรรยาย แบบ
ประวัติศาสตร์ และแบบการทดลอง ซึ่งในกลุ่มวิชานี้ นอกจากวิชาทฤษฎีศิลปะ และประวัติศาสตร์
ศิลป์แล้วยังประกอบด้วยวิชาศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) ปรัชญาศิลปะ (Art Philosophy) จิตวิทยา
ศิลปะ (Art Psychology) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นต้น
ความมุ่งหมายในการวิจัยของวิชาประวัติศาสตร์ศลิ ปะ ก็เพื่อต้องการทราบความจริงทางด้านการ
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สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนุษย์เท่าทีม่ ีหลักฐานบ่งถึง นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกับ
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ กล่าวคือ มุ่งศึกษาเพื่อความเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมมนุษย์ในอดีตกาล โดย
ที่วิชาประวัติศาสตร์ศลิ ปะจากัดขอบเขตการศึกษาเพียงการศึกษาศิลปกรรมเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม
ของสังคมมนุษย์ทเี่ กี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีเรื่องมิติของเวลาด้วย การวิจัยทาง
วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์นั้น นอกจากจะศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและลวดลายของศิลปกรรมเพื่อกาหนด
อายุโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งของที่ทราบอายุแน่นอน หรืออาจโดยการวิเคราะห์ลกั ษณะวิวัฒนาการ
ของรูปแบบทางศิลปกรรมตามทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วยังศึกษาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับรสนิยมและแนวคิดด้านความงามในอดีต เพื่อการเปรียบเทียบกับปัจจุบัน และ
เพื่อหากฎเกณฑ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอีกด้วย วิธีการเสนอข้อมูลนั้นมีทงั้ การบรรยายและการ
วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอาจจะต้องมีรายละเอียดด้วยการแสดงภาพในรูปแบบต่างๆ
2. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา ประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ
สอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผล ตลอดจนการวิจัยผลงานศิลปกรรม เป็นต้น
ระเบียบวิธีการวิจัยของกลุ่มศิลปศึกษานั้นสามารถใช้วิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เชิงบรรยาย และ
เชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์มาใช้เพือ่ การศึกษาได้
3. กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
3.1 การสร้างสรรค์ทางวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ใช้วิธีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งในกลุม่
วิชานี้ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ และวรรณศิลป์ เป็นต้น
3.2 การสร้างสรรค์ทางศิลปะประยุกต์ (Applied Art) ใช้วิธีการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ (ใช้วิทยาศาสตร์/และสังคมศาสตร์) ซึ่งในกลุม่ วิชานี้ประกอบด้วยวิชาการออกแบบ การ
ตกแต่งภายใน การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นต้น
ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางศิลปะ ประกอบด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะ ข้อมูลทางศิลปะเป็นเรือ่ งทีก่ ่อให้เกิดสุนทรียรมณ์ของมนุษย์ จึงมี
ฐานมาจากประสบการณ์เฉพาะบุคคล ดังนั้นการวิจัยทางศิลปะจึงไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว
การกาหนดหัวข้อการวิจัย การกาหนดหัวข้อการวิจัยโดยทั่วไปมักกาหนดขึ้นจากประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อค้นหาคาตอบนั้นอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนที่แน่นอนชัดเจน ประเด็น
ที่สนใจศึกษานี้ควรเป็นเรื่องที่ไม่ซ้ากับผู้อื่น หรืออาจจะทาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างหรือ
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เพื่อการยืนยันหลักการหรือทฤษฎีก็อาจเป็นได้ สาหรับความกระชับรัดกุมนั้นก็เป็นประเด็นสาคัญอีก
ประเด็นหนึง่ หากแต่ว่าธรรมชาติของศิลปะนั้นในบางครั้งบางกรณีไม่อาจตั้งประเด็นให้กระชับรัดกุม
ได้
วัตถุประสงค์ การวิจัยทางศิลปะนั้นไม่ได้มุ่งหวังเกี่ยวกับเรือ่ งประโยชน์เป็นสาคัญ แต่มี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ โดยมิได้มุ่งแก้ไขปัญหาทางปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และ
อาจจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยตรงของคนทั่วไป แต่อาจมีผลกระทบด้านจิตใจ
การตั้งสมมติฐาน สาหรับการวิจัยทางศิลปะอาจแบ่งเป็นสองลักษณะคือ การวิจัยที่ใช้
สมมติฐานและการวิจัยที่ไม่ใช้สมมติฐาน เนื่องจากความแตกต่างของธรรมชาติ เนื้อหาวิชา และ
จุดประสงค์ของการวิจัยซึง่ ในการวิจัยบางประเภทอาจไม่มีความจาเป็นในการตั้งสมมติฐาน
เครื่องมือ วิจิตรศิลป์เป็นเรื่องทางอัตนัย เรื่องของการตีความและการวิเคราะห์งานของ
ผู้วิจัยซึง่ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เรือ่ งศิลปะและทฤษฎีศิลปะเป็นอย่างมาก การศึกษาวิเคราะห์
ศิลปกรรมต่างๆ นั้นไม่สามารถใช้เครือ่ งมือใดๆ มาชั่ว ตวง หรือวัดได้ นอกจากใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือ
ดังนั้นจึงมีความเป็นอัตนัยค่อนข้างสูง
การควบคุมและการทดลอง สาหรับการวิจัยทางศิลปศึกษานั้นก็สามารถควบคุมตัวแปรและ
ทาการทดลองได้เช่นกัน แต่การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์อาจจะมีลักษณะที่ควบคุมได้ไม่เต็มที่นกั
เนื่องจากเป็นสิง่ ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมได้นั้นต่างก็อยู่นอกเหนือจากการ
ควบคุมของผู้วิจัย สาหรับการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านวิจิตรศิลป์นั้น มีนักวิชาการศิลปะจานวนหนึง่ เห็น
ด้วยว่าสามารถควบคุมได้ และใช้วิธีการทดลองได้เช่นกัน
ประเภทของข้อมูล ศิลปะเป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก ข้อมูลที่ศึกษานั้นบางครั้งเป็น
ข้อมูลที่ไม่รู้จบ เช่น ความรู้สึกและอารมณ์ สาหรับข้อมูลอีกประเภทหนึง่ ที่ไม่ใช่เอกสาร เช่น ข้อมูลที่
เป็นผลงานสร้างสรรค์ของศิลปะแขนงต่างๆ เช่น ผลงานทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์
เป็นต้น ข้อมูลที่เป็นผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้แตกต่างจากข้อมูลอื่นๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลทีม่ ีเนื้อหา
ทางอารมณ์ เป็นข้อมูลทีก่ ่อให้เกิดสุนทรียรมณ์ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลประเภทนี้จงึ ต้องนาจิตและ
อารมณ์เข้าเกี่ยวข้องด้วยจึงมีความเป็นอัตนัยสูง ดังนั้นข้อมูลเหล่านีจ้ ึงไม่สามารถถือว่าเป็นกลาง
เพราะเป็นข้อมูลที่มีเนือ้ หาทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก เกี่ยวกับสุนทรียะ โดยมีประสบการณ์เฉพาะ
บุคคลเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งนักวิจัยจะต้องศึกษาพื้นภูมทิ างประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบศิลปะกับพื้นภูมิด้านสังคม โดยนาเอาความรูส้ ึกและอารมณ์ที่มีตอ่ ศิลปกรรมแต่ละชิ้นมา
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นาเสนอในรูปแบบของงานวิชาการ ซึ่งจะต้องมีความสันทัดในเรื่องสุนทรียศาสตร์และจะต้องมี
ความสามารถในการวินิจฉัย คุณค่าและจัดระบบของศิลปกรรมให้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้น นัก
ประวัติศาสตร์สานึกดีในเรื่องนี้จงึ ได้มีการใช้ข้อมูลอื่นที่มิใช่เอกสาร เช่น ข้อมูลทีเ่ ป็นศิลปกรรมหรือ
โบราณวัตถุซึ่งจาเป็นต้องแสวงหาข้อมูลปฐมภูมิ โดยการออกภาคสนามเป็นสาคัญ สาหรับด้าน
ประยุกต์ศลิ ป์นั้นเป็นการมุง่ เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก จึงต้องเป็นข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับข้อเท็จจริง
เพื่อให้การออกแบบนั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางศิลปะควรใช้วิธีการที่เป็นทั้งอุปนัยและนิรนัย
ควบคู่กันไป กล่าวคือมีความจาเป็นต้องใช้วิธีอุปนัยในการใช้กระบวนการความคิดจากสิ่งที่
หลากหลายเพื่อสรุปสู่สงิ่ ที่มลี ักษณะเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าสมมติฐานขั้นแรกจักต้องมาจากการหา
ข้อมูลทีห่ ลากหลายและกว้างขวาง เมื่อได้สมมติฐานแล้วจึงใช้กระบวนการนิรนัย ในการศึกษาข้อมูล
วงกว้างต่อไป แล้วจึงใช้วิธีการอุปนัยเพือ่ การสรุปผลวิจัย
การนาเสนอผลงานวิจัยทางศิลปะ การเสนอผลงานวิจัยควรเสนอผลงานด้วยภาษาที่ง่าย
สั้น กะทัดรัด และชัดเจน เขียนให้ละเอียดเฉพาะเรื่องที่ได้ทาจริง พยายามเสนอผลการวิเคราะห์ให้
เป็นผลรับกัน และให้ผู้อ่านเข้าใจแนวทางของการวิจัยและข้อค้นพบได้โดยง่าย
นอกจากนี้ ภรดี พันธุภากร (2542) ได้อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์
เอาไว้ดังนี้
การวิจัยทางศิลปะ เป็นที่ยอมรับว่าต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวทางด้านศิลปะ
ความรู้สึกในด้านความงาม ความประทับใจหรือที่เรียกว่า สุนทรียะอันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ แต่อาจแตกต่างกันไปในรายละเอียดและรูปแบบการวิจัยทางศิลปะทีเ่ ป็นประเภททัศนศิลป์
เช่น การวาดจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะสมัยใหม่ ศิลปะแบบประเพณี ก็เพือ่ ทีจ่ ะ
ศึกษาผลงานศิลปะประเภทเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะ เป็นการศึกษาในแง่มุม
ต่างๆ หรือเพื่อเป็นการเผยแพร่ อนุรักษ์ ปรับปรุง การสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ตลอดจนการนามาใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะประเภททัศนศิลป์บางชิ้นเป็นงานขนาดใหญ่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลการศึกษาค้นคว้า เทคนิควิธีการมากมาย ที่ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ความบันดาลใจ
ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการจากการสั่งสมทั้งภายในและภายนอก และมีการใช้วิธีการวิจัย การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาช่วยก่อนนาไปสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่ เป็นระบบเช่นเดียวกับ

31
งานวิจัย นับเป็นการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
การวิจัยทางศิลปะประยุกต์ ความมุ่งหมายในการวิจัยทางศิลปะประยุกต์ก็เพื่อต้องการทราบ
ความจริงทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางการออกแบบของมนุษย์ เท่าทีม่ ีข้อมูลหลักฐานที่รวบรวม
มาได้ ซึ่งการกาหนดขอบเขตเช่นนี้ก็ยังส่งผลไปถึงสิ่งทีเ่ ป็นข้อมูลในทางประวัติศาสตร์ศลิ ป์ด้วย โดย
อาจเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลงานทัง้ ในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้การวิจัยทางศิลปะประยุกต์ยงั อาจ
เป็นไปเพื่อศึกษารูปแบบของผลงานแต่ละชนิด เพราะเป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจเรื่องพฤติกรรมของ
มนุษย์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพือ่ ใช้สอยเพื่อความประทับใจ โดยอาศัยการตีความ และการ
วิเคราะห์ในสภาวะอัตนัยอยู่ในส่วนหนึง่ โดยศึกษาวิเคราะห์ว่า ผลงานนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะวัฒนธรรมด้านใดรูปแบบ เทคนิควิธีการ ระบบการผลิต อิทธิพลทางวัฒนธรรมหรืออิทธิพล
ของรูปแบบ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยศึกษาให้เข้าใจถึงความคิดในทางความงาม ทาง
ศิลปะของคนในสังคมแต่ละยุค แต่ละสมัย หรือเปรียบเทียบกับปัจจุบันหรือนาไปเปรียบเทียบหา
กฎเกณฑ์ในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบนั้นๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์
1. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาทางด้านศิลปะ โดยอาจเป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาใน
หลักสูตรทางด้านศิลปะ ศิลปะประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึง่
ความจริง หลักการ หรือทฤษฎีใหม่ๆ ตลอดจนพิสจู น์สมมติฐานทางด้านศิลปะหรือศิลปะประยุกต์
ตามที่ได้ตั้งประเด็นปัญหาไว้ ทั้งเพื่อขยายฐานความรูท้ างด้านศิลปะให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน การดาเนินการ การแก้ปญ
ั หาทางด้านศิลปะ
และศิลปะประยุกต์ ตลอดจนนาวิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยไปทาการสร้างสรรค์หรือผลิตผลงาน
ทางการออกแบบ
3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเพื่อประโยชน์ทางด้าน
จิตใจ การประเทืองปัญญาและอารมณ์หรือการออกแบบผลงานทางศิลปะประยุกต์ เพื่อการใช้สอยใน
ลักษณะต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ สมมติฐาน ข้อมูลทางการวิจยั หรือทฤษฎีเป็นหลักในการสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ ทฤษฎีเหล่านั้นอาจมีอยู่แล้วแต่เดิม หรือเป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยของผู้อื่น
ตลอดจนเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพิสจู น์ทฤษฎีแนวคิดหรือหลักการนั้น ซึง่ งานวิจัยลักษณะนี้
จะต้องมีผลงานการสร้างสรรค์ทางศิลปะหรือการออกแบบประกอบด้วย
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แนวทางการวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์
1. แนวประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นลักษณะของการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับศิลปะและ
ศิลปะประยุกต์ในแนวเชิงประวัติศาสตร์ช่วงใดช่วงหนึ่ง เรื่องราวความเป็นมาของงานศิลปะในอดีต
ที่มา รูปแบบ อิทธิพลทางความคิด คติความเชื่อ เทคนิควิธีการ ฝีมือช่าง วิวัฒนาการการคลี่คลายของ
รูปแบบในแต่ละช่วงเวลา เหตุผลและปัจจัยของการล่มสลาย ตลอดจนการย้อนกลับ หวนคืน ความ
นิยมของงานศิลปะและศิลปะประยุกต์ในอดีตแต่ละยุคสมัยหรือช่วงเวลา เป็นต้น
2. แนวศึกษาความคิด เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของงานศิลปะและศิลปะประยุกต์จาก
ผลงานประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ สรุปความ เกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างสรรค์และ
ออกแบบผลงานลักษณะต่างๆ อิทธิพลทีเ่ ป็นปัจจัยให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน หรือ
ผลงานทางศิลปะนั้นๆ สะท้อนแนวคิดอย่างไร ตลอดจนสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของสังคมเป็นเช่น
ไรที่ถูกแสดงออกมาในผลงานศิลปะหรืองานศิลปะประยุกต์ ลักษณะและรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏใน
สังคม ซึง่ การศึกษาแนวความคิดนี้ อาจแยกประเด็นไปสู่การศึกษาวัตถุประสงค์ของการทางานศิลปะ
หรืองานออกแบบทีส่ ่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กันอยู่มาก
3. แนวการศึกษาผลกระทบหรือผลสัมฤทธิ์ เป็นการศึกษาวิจัยในแนวทางผลกระทบหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของงานศิลปะและงานศิลปะประยุกต์ประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคล ชุมขน สถาบัน
สังคม และประเทศชาติ หรือแม้แต่สภาวะต่างๆ ทีเ่ ป็นไปในสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆที่มี
ผลกระทบทางด้านร้ายหรือก่อให้เกิดผลดีต่อผลงานสร้างสรรค์ งานออกแบบ วงการหรือสถาบันทาง
ศิลปะ ตลอดจนตัวศิลปินผูส้ ร้างงานและนักออกแบบเอง
4. แนวการศึกษาขั้นตอนกระบวนการ การศึกษาวิจัยลักษณะนี้ให้ความสาคัญกับการศึกษา
ขั้นตอนและกระบวนการของการสร้างสรรค์ทางศิลปะหรือการออกแบบของงานศิลปะประยุกต์ ซึง่
อาจมีเทคนิค วิธีการเฉพาะของตนเอง ของกลุ่ม สกุลช่าง หรือในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกัน รวมทัง้
ขั้นตอน กระบวนการที่มรี ายละเอียดมีความสาคัญต่อการศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้เพื่อขยายความรู้
เผยแพร่ให้เข้าใจ ตลอดจนนากระบวนการของการออกแบบหรือสร้างสรรค์ไปพัฒ นาหรือปรับเปลี่ยน
แก้ไข
5. แนวการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่า งานศิลปะและศิลปะประยุกต์ส่วนใหญ่นั้นจะมีคุณค่าอยู่ใน
ตัวผลงาน เช่น คุณค่าทางความงาม คุณค่าของการใช้สอย และคุณค่าทางจิตใจ แต่ทั้งนี้ผลงานแต่ละ
ชิ้นก็อาจมีความแตกต่างกันไป คุณค่าบางส่วนอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยที่เน้นแนว
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การศึกษาเกี่ยวกับคุณค่า โดยมีการวิเคราะห์ด้วยเหตุผล อิงหลักวิชา และเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม
โดยเฉพาะการให้คุณค่าเกี่ยวกับความงามและคุณค่าทางจิตใจนั้นเป็นเรือ่ งของอัตนัยโดยแท้
6. แนวการศึกษาเปรียบเทียบ เป็นการศึกษาที่เน้นวิธีการเปรียบเทียบ โดยเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างกัน หรือศึกษาเปรียบเทียบในหลายสิง่ หลายประเภท ซึ่งการเปรียบเทียบ
สามารถใช้ได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการสนับสนุน แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในรายละเอียดต่างๆ ที่นามาศึกษาเปรียบเทียบ
7. แนวความสัมพันธ์ระหว่างสาขา การวิจัยในแนวนี้หรืออาจเรียกว่า การวิจัยพหุวิทยาการ
โดยการวิจัยเรื่องนั้นๆ อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สาขาวิชา หรือหลากหลายวิชาแม้ว่านักวิจัย
คนเดียวอาจไม่มีความรู้อย่างลึกซึง้ ในสาขาวิชาอื่น แต่ก็สามารถทางานวิจัยร่วมกับนักวิจัยสาขาอื่นได้
เช่น ประวัติศาสตร์-ศิลปะ, ศิลปะประยุกต์-วิทยาศาสตร์, ศิลปะประยุกต์-บริหารธุรกิจ,
สถาปัตยกรรมศาสตร์-ศิลปะประยุกต์ หรือทางด้านศิลปะและวรรณกรรม เป็นต้น
8. แนวศึกษาวิวัฒนาการ งานศิลปะและศิลปะประยุกต์โดยทั่วไปนั้นมักมีวิวัฒนาการที่
ยาวนาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลาย การพัฒนาและการเสื่อมทรุด
นับเป็นเรือ่ งที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้า ซึ่งแนวการศึกษาวิวัฒนาการนี้อาจสัมพันธ์กับแนวการศึกษา
อิทธิพลทางศิลปะแนวประวัติศาสตร์และประเด็นอื่นๆ ทั้งนีเ้ นื่องจากวิวัฒนาการนั้นต้องใช้ระยะเวลา
ที่ยาวนาน
9. แนวศึกษาเอกลักษณ์ งานศิลปะและงานศิลปะประยุกต์ที่ดีนั้นย่อมมีความโดดเด่นมีความ
ชัดจนและเป็นเอกลักษณ์ แต่การที่จะเห็นเอกลักษณ์ได้นั้น อาจต้องใช้ระยะเวลา ใช้กลุม่ ใช้จานวน
ใช้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและศิลปะประยุกต์ เหล่านั้นเพียงพอ รวมทั้งความสามารถในการ
วิเคราะห์ ประเมินทางคุณค่า ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในเชิงปริมาณด้วย
10. แนวการศึกษาเกีย่ วกับประวัติและผลงาน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของ
ศิลปิน นักออกแบบ หรือช่างที่น่าสนใจ และมีความสาคัญ มีผลงานอย่างมากมายโดยทางานทางด้าน
ศิลปะ ออกแบบและสร้างงานหัตถกรรมเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนาน หรือผลงานนั้นๆ มีส่วนต่อ
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและการออกแบบอย่างกว้างขวาง
11. แนวการสร้างสรรค์ทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
ประโยชน์ทางใจ สะท้อนความรูส้ ึกนึกคิด หรือเรื่องราวต่างๆ ในสังคมที่ศลิ ปินต้องการแสดงออกด้วย
ผลงานทางด้านจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานประณีตศิลป์ งานสร้างสรรค์อื่นๆ หรือการที่
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นักออกแบบทาการออกแบบผลงานตามจินตนาการผสมผสานกับวัตถุประสงค์หรือจุดมุง่ หมายของ
งานนั้น ซึ่งอาจเป็นทางด้านการใช้สอย
แนวทางการวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงแนวทางอย่างกว้างๆ ในการทีจ่ ะศึกษาวิจัยทาง
ศิลปะและศิลปะประยุกต์ ซึง่ ในการกาหนดแนวเรื่องทีจ่ ะศึกษาวิจัยนั้นผู้วิจัยควรมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนในประเด็นต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และมาพิจารณาประกอบกับแนวทางทีจ่ ะทาการศึกษา
วิจัย อย่างไรก็ตามในแนวทางดังกล่าวนั้นอาจเป็นการผสมผสานในหลายแนวทาง เพื่อที่จะค้นหา
คาตอบ พิสูจน์ข้อสมมติฐาน หรือนามาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้ในขณะเดียวกัน
วิธีการวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์
การวิจัยทางศิลปะสามารถเลือกใช้วิธีการวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจมีการ
ผสมผสานกันในหลายวิธีการ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแนวเรื่อง ทีส่ าคัญคือการรวบรวมข้อมูล
สามารถใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลในด้านเอกสาร ทั้งข้อมูลตัวเลข การศึกษาวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
จากการศึกษาค้นคว้าของผู้อื่น และข้อมูลในภาคสนาม ซึง่ อาจเป็นในรูปแบบของผลงานศิลปะและ
การออกแบบในลักษณะต่างๆ ทัง้ วัตถุสิ่งของ สถานที่ หรือข้อมูลการสอบถามการสัมภาษณ์ การ
สังเกตและการทดลองในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยจากเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลเอกสาร คือ เอกสารชั้นต้น และเอกสารชั้น
รอง ซึง่ เอกสารในที่นี้น่าจะหมายถึงข้อมูลที่ได้มีการเขียนเรียบเรียงขึ้นเท่านั้น เอกสารชั้นต้นของงาน
ออกแบบนัน้ อาจได้แก่ รายงานประจาปี หนังสือนิทรรศการผลงานศิลปะ เป็นต้น ส่วนเอกสารชั้นรอง
ได้แก่ หนังสือที่ได้มีการเรียบเรียง และกล่าวอ้างอิงถึงเอกสารชั้นต้น
2. การวิจัยภาคสนาม เป็นการวิจัยโดยใช้ข้อมูลภาคสนามซึง่ ข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ ผลงาน
ศิลปะและศิลปะประยุกต์ในรูปลักษณะต่างๆ ซึ่งการเก็บข้อมูลภาคสนามนีก้ ็ด้วยการสัมภาษณ์ สังเกต
การออกแบบสอบถาม ซึ่งการวิจัยภาคสนามนีจ้ ะต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับเรื่องราว ตัวผลงาน
และวัตถุประสงค์
3. การวิจัยเชิงปริมาณ นอกจากการศึกษาวิจัยจะใช้วิธีการของเอกสารที่เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เชิงคุณลักษณะแล้ว การวิจัยทางศิลปะนี้ยงั สามารถเลือกใช้วิธีการเชิงปริมาณเข้ามามีส่วนใน
การสนับสนุนข้อมูลอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวเลข สถิติ จานวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูล
ตัวเลขเชิงปริมาณนี้กม็ ีที่มาจากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามเช่นกัน แต่ทั้งนี้การวิจัยทางศิลปะควรจะ
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ใช้ข้อมูลหรือการวิจัยเชิงปริมาณเป็นเพียงส่วนสนับสนุนเท่านั้น
4. การวิจัยโดยการทดลอง เป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการทดลองในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
ศิลปะหรืองานศิลปะประยุกต์ อาจเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการทีเ่ หมาะสม การทดลองเกี่ยวกับ
การออกแบบสื่อสารภายในช่วงเวลาทีก่ าหนด หรือการทดลองเกี่ยวกับปฏิกริ ิยาของผู้คนต่อการรับรู้
งานศิลปะ ในบริเวณ หรือสถานทีท่ ี่ควบคุม โดยมีการเก็บข้อมูลจากการทดลองนั้นๆ แล้วนามาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อให้ได้คาตอบ ได้ข้อเท็จจริง ได้หลักการ หรือได้ทฤษฎีใหม่ๆ ตลอดจนได้ผลงานทาง
ศิลปะหรือประดิษฐกรรมทีเ่ กิดขึ้นจากการทดลองเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
5. การวิจัยแบบสร้างสรรค์ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
และศิลปะประยุกต์ เพือ่ คุณค่าและประโยชน์ทางใจหรือการใช้สอย ทั้งนี้ได้มีการกล่าวว่า การ
สร้างสรรค์ทางศิลปะจะมีลกั ษณะที่เป็นการวิจัยหรือไม่ หรือการที่นักวิชาการบางส่วนอาจไม่ยอมรับ
ว่างานสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นงานวิจัย แต่งานศิลปะนั้นอาจเทียบเคียงได้กับการสร้างประดิษฐกรรม
ทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี โดยที่นกั วิชาการได้กล่าวว่า กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะนั้น
บางส่วนอาจเป็นสิง่ ที่พรรณนาได้ เช่น การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนามา
สร้างสรรค์ ซึ่งผูส้ ร้างงานสามารถทีจ่ ะสื่อความคิดและเทคนิคในการสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมี
ระบบ และให้เป็นที่ประจักษ์ได้ในเชิงเอกสาร ก็นับเป็นงานวิจัยในอีกลักษณะหนึง่ หรือถ่ายทอด
ความคิดด้วยระบบและวิธีการอื่นๆ ทีเ่ หมาะสมอาจไม่ได้อยูใ่ นรูปของเอกสาร
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีกระบวนการ โดยเส้นการสร้างสรรค์ผลงานในทางศิลปะเป็น
หลัก ซึง่ มีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนในศาสตร์นโี้ ดยตรง เป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้
เลือกปฏิบัตงิ านในสิ่งที่ตนสนใจ มีการศึกษาค้นคว้าและทดลองเทคนิคทีห่ ลากหลายในแขนงที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานทีท่ า ตลอดจนการประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ผลงานออกมาจนแล้วเสร็จ
สมบูรณ์
2. ปริญญานิพนธ์
2.1 นิยามของปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าวิจัย
ปริญญานิพนธ์เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบระเบียบในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
ที่ผู้ศึกษามีความสนใจโดยอาศัยพื้นฐานของกระบวนการวิจยั ถือว่าเป็นการทาวิจัยในระดับปริญญาตรี
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ซึ่งการทาปริญญานิพนธ์นั้นยังมีการเรียกด้วยชื่ออื่นๆอีก คือ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ศิลปะนิพนธ์ เป็น
ต้น การทางานค้นคว้าในรูปแบบนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายและให้คาจากัดความไปใน
ทิศทางเดียวกันดังนี้
Reardon (2006) ได้ให้คาจากัดความของการทาปริญญานิพนธ์ไว้ว่า เป็นการศึกษาค้นคว้า
เพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ หรือข้อเท็จจริงในประเด็นหนึ่งๆอย่างลึกซึ้ง
I.C.B.Dear (1989) ได้ให้คาจากัดความของการทาปริญญานิพนธ์ไว้ในหนังสือ Oxford
English: A Guide to the Language (1989) ไว้ว่าเป็นกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อนาไปสู่การอธิบายข้อความรู้ เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหา หรือเพือ่ ค้นหาสาเหตุ
จากคู่มือการทารายงาน ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ (2539) ได้ให้คาจากัดความของการทาภาคนิพนธ์ ไว้ว่า เป็นเอกสารทางวิชาการที่
เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและลึกซึง้ เพื่อฝึกให้รจู้ ักใช้
ความคิดอย่างมีเหตุผล รวมทั้งฝึกความสามารถในการใช้ภาษาในการรวบรวมเรียบเรียงความรู้อย่างมี
ระบบ ซึ่งจะทาให้ผู้ศึกษาได้รบั ความรู้ ความคิด และมีความสามารถยิง่ กว่าที่จะได้รับจากตาราเล่ม
เดียวหรือจากผู้สอนคนเดียว การทาภาคนิพนธ์เป็นเอกสารทางวิชาการที่ครอบคลุมสัมพันธ์กับเนื้อหา
ทั้งหมดของวิชาที่เรียนหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาสาคัญด้านใดด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้เรียน หรือ
อาจจะเป็นเรือ่ งราวที่มิได้ศึกษาพิจารณากันอย่างละเอียดลึกซึ้งในชั้นเรียนในวิชานั้นๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้
ศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งวิชาการต่างๆ และแสดงความคิดทั้งของตนเองและของผู้รทู้ ี่ได้
ศึกษาค้นคว้ามาอย่างชัดเจน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ประคอง กรรณสูต (2522) ได้ให้คาจากัดความของการทาปริญญานิพนธ์ไว้ว่า เป็น
กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และข้อเท็จจริงโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์
ปัญหาอย่างมีระบบ ยึดหลักการสรุปที่ใช้ข้อเท็จจริงและตรรกวิทยาเป็นแนวทางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้ได้คาตอบที่ถูกต้องมากทีส่ ุด
วรรณี แกมเกตุ (2551) ได้ให้คาจากัดความของการวิจัยไว้ว่า เป็นกระบวนการในการ
แสวงหาความรู้ความจริงของปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่า
เป็นวิธีการทีม่ ีระบบ มีเหตุผล และมีความน่าเชื่อถือ
พระมหาสนอง ปัจโจปการี (2555) ได้ให้คาจากัดความของการทาภาคนิพนธ์ไว้ว่า เป็นการ
ค้นคว้าตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและเป็นการรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง
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อย่างลึกซึ้งมากกว่ารายงานทางวิชาการ ซึง่ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
โดยเฉพาะ เพื่อเสริมความรู้ในสาขาวิชานั้น
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าทั้ง การวิจัย ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ก็ล้วนแต่มีความหมายใน
ทิศทางเดียวกันสามารถสรุปโดยรวมได้ว่า ปริญญานิพนธ์ เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าในประเด็นใด
ประเด็นหนึง่ อย่างลึกซึง้ โดยมีขั้นตอนการทางานที่เป็นระบบระเบียบ และใช้หลักการเช่นเดียวกับการ
ทาวิจัย
2.2 การวิจัยทางศิลปะ
Frayling (1993) ได้อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยทางศิลปะเอาไว้ว่า การวิจัยผ่านศิลปะจัดเป็น
ความพยายามบันทึก เพื่อสือ่ สารผลจากการสร้างสรรค์งานศิลปะและสะท้อนกระบวนการทางานทุก
ขั้นตอน แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองค์ความรูท้ ี่สามารถนามาเผยแพร่ให้เข้าใจได้ ย่อมจะเป็น
ประโยชน์ต่อการขยายระเบียบและประเพณีด้านการวิจัยทางศิลปะ
Frayling (1993) อ้างถึงใน อภิชาติ พลประเสริฐ (2554) อธิบายเกี่ยวกับคาว่า วิจัย ตรง
กับคาในภาษาอังกฤษว่า Research ซึ่งเขาได้ให้ความหมายของ research ไว้ 2 ลักษณะ คือ
research ที่สะกดด้วย r ตัวพิมพ์เล็ก และทีส่ ะกดด้วย R ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเกี่ยวกับ research ที่
สะกดด้วย r พิมพ์เล็กมีความหมายในลักษณะของการค้นหาสิ่งทีป่ รากฏมีอยู่แล้วตามหลักเหตุผล ซึ่ง
Fraying ให้ทัศนะว่าแตกต่างจากธรรมชาติของการสร้างสรรค์งานศิลปะที่บ่อยครั้งจะเป็นการ
แสดงออกโดยตรงจาก สัญชาตญาณ โดยไม่ใช้เหตุผล ดังจะเห็นได้จากคากล่าวของ Picasso ที่เคยให้
สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี ค.ศ.1923 ว่า จิตรกรเป็น ผูส้ ร้าง (maker) ไม่ใช่ผู้ค้นหาหรือผู้วิจัย (researcher)
ในความคิดของ Picasso การค้นคว้าไม่มีความหมายสาหรับ จิตรกรรม แต่การค้นพบต่างหากทีม่ ีค่า
กว่า อย่างไรก็ตามตัวอย่างการใช้คาว่า Research ที่สะกดด้วย R พิมพ์ใหญ่ในพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ (Oxford English Dictionary) ดังที่ Frayling อ้างถึง มักจะถูกใช้ในความหมายที่
สามารถจัดให้งานสร้างสรรค์ศิลปะเป็นการวิจัยได้ ซึ่ง Frayling ได้ยกตัวอย่างไว้หลายกรณีที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะ ตั้งแต่ยุค Renaissance เป็นต้น
มา เช่น ในกรณีของ Leonardo da Vinci ศิลปินยุค Renaissance, George Stubbs และ John
Constable ศิลปินชาวอังกฤษทีม่ ีชื่อเสียงในยุคคริสตวรรษที่ 18-19 ตามลาดับที่ได้กระตุ้นให้ศลิ ปิน
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ศึกษาระบบ กล้ามเนื้อ คน สัตว์ และปรากฏการณ์ในธรรมชาติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจถ่องแท้
ก่อนนามาสร้างสรรค์
ชาญณรงค์ พรรุง่ โรจน์ (2548) ได้กล่าวถึงการแบ่งงานวิจัยทางด้านศิลปะเอาไว้ว่า การวิจัย
ทางด้านศิลปะนั้นสามารถแบ่งได้ตามลักษณะธรรมชาติของวิชา ดังนี้
การวิจัยเชิงทักษะ (Studio Research) เป็นการศึกษาโดยการทดลองสร้างสรรค์ศลิ ปกรรม
การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Research) เป็นการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ด้าน
หลักการทฤษฎี กฎเกณฑ์ต่างๆ
การวิจัยทางการศึกษาศิลปะ(Art Education Research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
การเรียนการสอน วิธีการวัดและการประเมินผลทางศิลปะ
การจัดระเบียบวิธีการวิจัยทางศิลปะโดยแบ่งกลุม่ วิชาศิลปะตามธรรมชาติการเรียนรู้ที่
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ กลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์ (Art Theory) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (Art Education) กลุม่
วิชาการสร้างสรรค์ (Creative Work) โดยในกลุ่มวิชาศิลปศึกษาประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผล ตลอดจนการวิจัย
ผลงานศิลปกรรม เป็นต้น ระเบียบวิธีการวิจัยของกลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์นั้นสามารถใช้วิธีการวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงบรรยาย และเชิงทดลองทางด้านสังคมศาสตร์มาใช้เพื่อการศึกษาได้
สรุปได้ว่า กลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปศึกษา และกลุม่ วิชาการสร้างสรรค์ล้วนเป็นกลุ่ม
วิชาทางด้านศิลปะทัง้ สิ้น แต่ในธรรมชาติของแต่ละวิชานั้นมีความแตกต่างของการเรียนรู้จงึ
จาเป็นต้องแบ่งกลุ่มเพื่อให้สามารถจัดระบบระเบียบการวิจยั ที่เหมาะสมกับธรรมชาติได้ง่ายขึ้น
สามารถสรุปเกี่ยวกับการทาวิจัยทางศิลปะได้ว่า จากการแบ่งประเภทของการวิจัยทางศิลปะ
ตามธรรมชาติของวิชา การวิจัยทางศิลปศึกษาจะจัดอยู่ในกลุ่มของ การวิจัยทางการศึกษาศิลปะ
(Art Education Research) โดยจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน วิธีการวัดและ
การประเมินผลทางศิลปะ ทั้งนี้ทงั้ นั้นการทาปริญญานิพนธ์โดยทั่วไป และการทาปริญญานิพนธ์
ทางด้านศิลปศึกษานั้นโดยหลักการพื้นฐานนั้นมีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจมีความแตกต่างกันในเรื่อง
ของขั้นตอนกระบวนการซึ่งต้องมีการปรับให้เอื้ออานวยต่อธรรมชาติของศิลปะ แต่ยังคงความมี
หลักการเหตุผลอย่างวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทาวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัยทางศิลปศึกษาที่
สาเร็จออกมาแล้วนั้นสามารถนาไปใช้ได้อย่างกว้างขวางและผู้อื่นทีส่ นใจสามารถทาความเข้าใจได้
ชัดเจน
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2.3 ลักษณะการทาปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี
การทาปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาตรีนั้นเป็นการศึกษาค้นคว้าในประเด็นทีส่ นใจ โดย
อาศัยกระบวนวิจัยเป็นพื้นฐานในการทางาน วรรณี แกมเกตุ (2551) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยไว้ว่า ในการทาวิจัยมีกระบวนการดาเนินงานตามขั้นตอนหลักของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และได้มกี ารนามาขยายให้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดที่มีความต่อเนื่องกันเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติ ขั้นตอนของการทาวิจัยที่ได้ปรับขยายแล้ว มีดังนี้
1. การกาหนดและนิยามปัญหาวิจัย การกาหนดปัญหาวิจยั เป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ าคัญมากใน
การวิจัยของนักวิจัย ว่าจะสามารถดาเนินการให้เป็นผลสาเร็จได้หรือไม่ ในการกาหนดปัญหาวิจัยนี้
นักวิจัยจะต้องศึกษาทาความรูจ้ ักกับปรากฏการณ์ทมี่ ุ่งศึกษาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถกาหนดปัญหา
วิจัยได้อย่างเหมาะสม จากนั้นจะต้องนิยามปัญหาวิจัยให้ชัดเจน สามารถปฏิบัตกิ ารวิจัยเพื่อหา
คาตอบสาหรับปัญหาวิจัยที่ตงั้ ไว้
2. การพัฒนากรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย เมื่อได้กาหนดปัญหาวิจัย นิยามปัญหา
วิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัยชัดเจนแล้ว สิ่งที่นักวิจัยจะต้องดาเนินการต่อไปก็คือ การพัฒนากรอบ
แนวคิด และสมมติฐานการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัยก็คอื แผนภาพทางความคิดของนักวิจัยใน
การหาคาตอบ สาหรับปัญหาวิจัยที่ตงั้ ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่มงุ่ ศึกษา และอาจรวมไปถึงการ
ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาด้วย ส่วนการตั้งสมมติฐานเป็นขั้นตอนการคาดคะเนคาตอบ
ของปัญหาวิจัยไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยเหตุผลซึ่งอาจจะได้มาจากความรู้ จากประสบการณ์ หรือจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษามา
3. การออกแบบการวิจัย เมื่อพัฒนากรอบแนวคิด และสมมติฐานในการวิจัยแล้ว ขั้นตอน
ต่อมาก็คือการออกแบบการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อค้นพบทีด่ ีมีคุณภาพ สาหรับการตอบปัญหาวิจัย
การออกแบบการวิจัยนีจ้ ะต้องพิจารณาอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ 1) การออกแบบเครื่องมือในการวัด
ค่าตัวแปร และการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 2) การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และ
3) การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยจะต้องเขียนรายละเอียดของแบบแผนการ
วิจัย และพิจารณาขั้นตอนการดาเนินการนั้นอย่างรัดกุม เพือ่ ให้แต่ละขั้นตอนเกิดความผิดพลาดหรือ
เกิดความคลาดเคลื่อนในการดาเนินการน้อยทีส่ ุด
4. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย ขั้นตอนนี้นักวิจัยจะต้องกาหนดและเลือกใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมกับงานวิจัย โดยคานึงถึงรูปแบบของการวิจัยและข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษา ดาเนินการสร้าง
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และทดลองใช้(Try Out) ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อให้ได้เครื่องมือทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงต่อไป นักวิจัยพึงตระหนักอยู่เสมอว่า การที่จะทาให้ได้
ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือนั้น ส่วนหนึง่ มาจากคุณภาพของข้อมูล หากนักวิจัยใช้เครื่องมือที่ขาดคุณภาพ
หรือมีเครือ่ งมือทีแต่วิธีการใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง ก็จะทาให้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ด้อยคุณภาพ ดังนั้น
นักวิจัยจึงต้องเอาใจใส่และพิถีพิถันกับการเลือกใช้และการพัฒนาเครื่องมือด้วย
5. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยจะต้องออกแบบกาหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเหมาะสม รอบคอบ โดยนักวิจัยจะต้องกาหนดวิธีเลือกกลุม่
ตัวอย่าง ตลอดจนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของมวลประชากรที่
ศึกษานั้น
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนของการนาเครื่องมือทีผ่ ่านการ
พัฒนาจนมีคุณภาพดีแล้วไปใช้กับกลุม่ ตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเทคนิคและวิธีการใช้นั้นก็ขึ้นอยู่
กับประเภทและลักษณะของเครื่องมือที่สร้างขึ้น
7. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมได้ตามที่ต้องการแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์
นักวิจัยจะต้องนาข้อมูลทีร่ วบรวมได้มาจัดประเภทข้อมูลให้งา่ ยและสะดวกต่อการวิเคราะห์ และ
พิจารณาเลือกใช้สถิติให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและธรรมชาติของข้อมูล
8. การแปลความหมายและสรุปผลการวิจัย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยจะต้องอ่าน
ค่าสถิติ จับประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ แปลความหมายและสรุปผลเพื่อตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย รวมทั้งการพิจารณาตรวจสอบว่าผลวิจัยที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ อย่างไร
9. การเขียนรายงานการวิจัย ในขั้นตอนนี้นักวิจัยจะต้องเขียนรายงานการวิจัย เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ให้ครบถ้วน ตามแนวการเขียนรายงานวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทุก
ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งการอภิปรายผลการวิจัยด้วย โดยพยายามเขียนด้วยภาษาที่ถูกต้อง
รัดกุม และอ่านเข้าใจง่าย
พระมหาสนอง ปัจโจปการี (2555) ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะและกระบวนการทาปริญญา
นิพนธ์ ดังนี้
1. มีขอบเขตเนื้อหาการวิเคราะห์ครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนทัง้ หมด หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง
2. ต้องมีการแสดงความคิดเห็น หรือมีการวิพากษ์ องค์ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาได้
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สมเหตุสมผล ชัดเจนและมีความเหมาะสม
3. เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่ได้จากการศึกษาในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เพื่อแสดงออกถึงการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาใช้สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่
การทารายงานทางวิชาการ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จกั การค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง สามารถจัดระเบียบ
ความรู้ทั้งมวลและนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ สาระความรู้ในสาขาวิชาและรายวิชาต่างๆ
ที่ได้เล่าเรียนมา รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งหมดของตนเองมาบูรณาการในการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อจัดทาเป็นภาคนิพนธ์ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ ทีส่ นใจและมีประโยชน์
3. ฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ รู้จกั การคิด การใช้เหตุผล
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานต่างๆ จากการค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
และลึกซึ้ง
4. การฝึกให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการเรียบเรียง และนาเสนอผลงานทางวิชาการอย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การทาปริญญานิพนธ์นั้นเป็นกระบวนการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้
หลักการทฤษฎีและข้อความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาตลอดระยะเวลาการศึกษาบูรณาการในการศึกษา
ค้นคว้าและทาปริญญานิพนธ์ในประเด็นใดประเด็นหนึง่ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐานในการ
ทางาน และด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบนีเ้ องจะส่งเสริมให้ผู้เรียนรูจ้ ักคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง
2.4 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศึกษา
ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรศิลปศึกษา โดยในแต่ละแห่งนั้นมี
ลักษณะและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จุดเน้น แตกต่างกันออกไป ดังนี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายคือผลิตครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย
ทางศิลปศึกษา เพื่อสร้างพัฒนาการทีส่ มบูรณ์ให้แก่เด็กในวัยต่างๆ รวมทัง้ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความ
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มีสุนทรียภาพในบุคคล โดยผลิตผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดและการสร้างสรรค์
ศิลปะ การนาจินตนาการและการสร้างสรรค์ไปสู่งานศิลปะและการออกแบบ รวมทัง้ ผูกโยงไปสู่การ
พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ขั้นสูงทางศิลปศึกษา เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาสุนทรียภาพและคุณภาพชีวิตที่
ดีแก่สังคมต่อไป (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2556)
จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ว่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา
ศิลปศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายคือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการวิจัย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านศิลปะ เพื่อใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่าเสมอ และมีคุณลักษณะการทางานของนักวิชาการ (ฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานข้อมูลคณะศึกษาศาสตร์, 2557;
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์, 2555)
จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสรุปได้ว่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา
ศิลปศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายในภาพรวมของคณะคือ ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่ประกอบด้วยจริยา
ปัญญา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม (ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557)
จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถสรุปได้ว่า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา
ศิลปศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายในภาพรวมของคณะคือ ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนาใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในบริบทสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
(ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฐานข้อมูลคณะ
ศึกษาศาสตร์, 2557)
จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถสรุปได้ว่า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรศึกษาภายใต้การดูแลของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีจุดมุง่ หมายในภาพรวมของคณะคือ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การ
ค้นคว้าวิจัย การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม การบริการวิชาการ (ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2557; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฐานข้อมูลคณะศิลปกรรมศาสตร์, 2557)
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จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถสรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีจุดมุง่ หมายในภาพรวมของคณะ
คือ การผลิตบัณฑิต และพัฒนากาลังคนทางด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง (ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยบูรพา, 2557; มหาวิทยาลัยบูรพา ฐานข้อมูลคณะศึกษาศาสตร์,
2557)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันที่เปิดหลักสูตรศิลปศึกษาใน
ประเทศไทย โดยในแต่ละสถาบันนั้นตั้งจุดมุง่ หมายในการผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปศึกษาแตกต่างกัน
ออกไป แต่โดยภาพรวมแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือต้องการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะทางด้านการสอนศิลปะ ซึ่งมีคุณลักษณะเป็นผู้นาทางวิชาการ ผู้นา
ทางปัญญา การวิจัย และบริการสังคม
2.5 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทีเ่ ปิดหลักสูตรการสอนศิลปศึกษา ในระดับปริญญาบัณฑิต
มีทั้งหมด 6 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรของแต่ละสถาบันพบว่า มี 3 สถาบันที่มกี ารจัดการเรียนการสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในแต่ละสถาบันมีลักษณะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
แตกต่างกันออกไป จากการสารวจและศึกษาข้อมูลจากสถาบันทั้งหมดสามารถสรุปได้ ดังนี้
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายวิชาที่ส่งเสริมการทาปริญญานิพนธ์ในชั้นปีที่ 4 โดยแบ่งการเรียนเป็น
สองเทอมด้วยกัน คือ
วิชาการศึกษารายบุคคล (ภาคการศึกษาต้น) จัดอยู่กลุ่มวิชาเลือก จานวน
1 หน่วยกิต แบ่งได้เป็นบรรยาย 1 ชั่วโมง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง
วิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ (ภาคการศึกษาปลาย) จัดอยู่กลุม่
วิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต แบ่งได้เป็นบรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง และศึกษาค้นคว้าด้วย
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ตนเอง 4 ชั่วโมง
โดยในภาคการศึกษาต้นจะมีการกาหนดหัวข้อใหญ่เพื่อให้นสิ ิตนักศึกษาทุกคนได้
คิดค้นประเด็นที่ต้องการศึกษา ซึ่งประเด็นเหล่านั้นต้องอยู่ภายใต้หัวข้อใหญ่ที่ได้กาหนดเอาไว้ จากนั้น
นิสิตนักศึกษารวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาส่งให้กับอาจารย์ผสู้ อน เพื่อมอบหมายให้
อาจารย์ทปี่ รึกษาดูแลการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาแต่ละคนตามประเด็นที่อาจารย์แต่ละ
ท่านเชี่ยวชาญ โดยในภาคการศึกษาต้นจะเน้นการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นศึกษาและวางแผนการทางานระยะยาว ในภาคการศึกษาปลายนิสิตนักศึกษาจะเริม่ ทางานใน
ส่วนของการปฏิบัตสิ ร้างสรรค์มากขึ้นและดาเนินการทางานตามแผนที่ได้วางเอาไว้ มีการปรึกษากับ
อาจารย์ทปี่ รึกษาตลอดระยะเวลาการทางาน มีการตั้งคณะกรรมการสอบเพือ่ ให้นสิ ิตนักศึกษาได้
นาเสนอและรายงานผลการดาเนินงานให้แก่คณะกรรมการ ผลงานที่ได้หลังจากเรียนในวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาคือรูปเล่มเชิงวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ โดยมีการจัดนิทรรศการเพือ่
นาเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีรายวิชาที่
ส่งเสริมการทาปริญญานิพนธ์ในชั้นปีที่ 4 โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 วิชา ได้แก่
วิชาการวิจัยทางศิลปศึกษา (ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย) จัดอยู่ในกลุม่
วิชาเอกบังคับ จานวน 2 หน่วยกิต
วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา1 (ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น) จัดอยู่
กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 2 หน่วยกิต แบ่งได้เป็นบรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง
วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา2 (ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย) จัดอยู่
กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต แบ่งได้เป็นบรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง
ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนนั้นในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3
วิชาการวิจัยทางศิลปศึกษา จะกาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาคิดค้นหาประเด็นที่ตนสนใจจะศึกษา และ
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้วนาเสนอต่ออาจารย์ผสู้ อน ก่อนจะมีการมอบหมาย
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ ดูแลนิสิตนักศึกษาแต่ละคนตามประเด็นที่อาจารย์แต่ละท่านเชี่ยวชาญ มี
การจัดตัง้ กรรมการสอบเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้นาเสนอและรายงานความคืบหน้าของการทางาน ใน
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ภาคการศึก ในภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4 วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา1 เน้นหนักในเรือ่ งของ
กระบวนการปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ผ่านประสบการณ์ทางาน
จนแล้วเสร็จ ในภาคการศึกษาปลายชั้นปีที่ 4 วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา2 นิสิตนักศึกษาจะได้ต่อ
ยอดจากประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานในภาคการศึกษาต้น โดยการนาเอาประสบการณ์ที่ได้ผ่าน
การทางานเหล่านั้นมาเรียบเรียงออกมาเป็นขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนในรูปแบบของเล่มปริญญา
นิพนธ์ ตลอดจนสร้างแผนการเรียนรู้ในหัวข้อที่ตนศึกษา ผลงานที่ได้หลังจากเรียนวิชาปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษาคือรูปเล่มเชิงวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ โดยมีการจัดนิทรรศการเพื่อนาเสนอ
ผลงานอย่างเป็นทางการ
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายวิชาที่ส่งเสริม
การทาปริญญานิพนธ์ในชั้นปีที่ 4 ได้แก่
วิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ (ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น) โดย
กาหนดให้มกี ารจัดการเรียนการสอนในเทอมปลาย จัดอยู่กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต แบ่ง
ได้เป็นบรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง การทาปริญญา
นิพนธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเน้นการทางานในลักษณะของงานศิลปกรรม โดยที่นสิ ิตนักศึกจะ
กาหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง มีการมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดูแล
กระบวนการทางานตามความเหมาะสม มีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อให้นสิ ิตนักศึกษาได้
นาเสนอและรายงานความคืบหน้า ผลงานที่ได้หลังจากเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาคือ
ผลงานศิลปกรรม และมีการส่งเอกสารเกี่ยวกับแนวความคิดและแรงบันดาลใจประกอบ และมีการส่ง
รูปเล่มปริญญานิพนธ์ทางวิชาการ
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
หลักสูตรเก่า(4 ปี)เคยมีรายวิชาที่สง่ เสริมการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา แต่วิชานี้ได้ถูกถอด
ออกไปหลังการปรับหลักสูตรครัง้ ถัดมา ในหลักสูตรปัจจุบันปี 2556 (5 ปี) ได้มีการนาวิชานี้กลับมาอีก
ครั้งโดยใช้ชื่อวิชา ศิลปศึกษานิพนธ์ จานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุม่ วิชาเอกบังคับ
กาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (ซึ่งนิสิตนักศึกษารุ่นแรก
ของหลักสูตรปัจจุบันยังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ต่ากว่าปีที่ 4 จึงยังไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชานี้)
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สาขาวิชาการสอนศิลปะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่พบรายวิชาที่
ส่งเสริมการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา แต่ปรากฏรายวิชาที่ส่งเสริมการทาวิจัยในหมวดวิชาชีพ
ครูบังคับ ได้แก่ วิชาการวิจัยทางการศึกษา และวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่พบรายวิชาที่
ส่งเสริมการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา แต่ปรากฏรายวิชาที่ส่งเสริมการทาวิจัยในหมวดวิชาชีพ
ครูบังคับ ได้แก่ วิชาการวิจัยทางการศึกษา วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาสถิติเบื้องต้นทาง
การศึกษา ซึ่งในหลักสูตรปัจจุบันนั้นได้มกี ารกาหนดรายวิชาที่ส่งเสริมการทาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาลงไปในหลักสูตรแล้ว กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย แต่ยังไม่
มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเนื่องจากนิสิตนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรยังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่
ต่ากว่าปีที่ 4
จากข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการมีการส่งเสริมให้มกี ารจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการทาปริญญานิพนธ์ในปีการศึกษาสุดท้ายของการเรียนการสอน คือชั้นปีที่ 4 ซึ่ง
ในแต่ละสถาบันจะจัดหลักสูตรการสอนตามความเหมาะสม บางสถาบันแบ่งให้มีการจัดการเรียนการ
สอนทัง้ เทอมต้นและเทอมปลาย บางสถาบันจัดให้มกี ารเรียนการสอนในเทอมสุดท้ายของการเรียน
นอกจากนี้ในการกาหนดหน่วยกิตยังมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
2.6 องค์ประกอบของการทาปริญญานิพนธ์
พระมหาสนอง ปัจโจปการี (2555) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการทารูปเล่มภาคนิพนธ์เอาไว้
ดังนี้ ภายในรูปเล่มของการทาภาคนิพนธ์นั้นประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วนด้วยกัน นั่นคือ ส่วนนา
ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง ซึง่ ในส่วนเนื้อหาจะประกอบด้วยบทต่างๆ 5 บทด้วยกัน ในแต่ละบทจะ
นาเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ ปัญหาทีจ่ ะทาการศึกษานั้นมีอยู่
มากมายและหลายแหล่งทีม่ า ผู้เรียนควรเลือกทาในเรื่องที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถทาได้จน
ประสบผลสาเร็จตามความสามารถ ดังนั้น การเลือกปัญหาในการศึกษาแต่ละครั้ง อาจใช้เกณฑ์ในการ
เลือกข้อปัญหาที่ศึกษา ดังนี้
1. ปัญหาที่คนสนใจมากทีส่ ุด โดยเป็นความสนใจในเรื่องต่อไปนี้
1.1 เป็นความอยากรู้ในเชิงวิชาการ
1.2 เป็นความต้องการของผู้ศึกษาที่จะเสาะแสวงหาคาตอบเรื่องนั้นๆ
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1.3 เป็นความสนใจที่ไม่ได้มาจากแรงจูงใจภายนอกกระตุ้นให้เกิด
2. เป็นปัญหาทีม่ ีคุณค่า โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การก่อให้เกิดความรู้ใหม่
2.2 การนาไปใช้
3. ความสามารถของผู้ศึกษา โดยที่ผู้ศึกษาจะต้องคานึงเสมอในเรื่องต่อไปนี้
3.1 ความรู้ความสามารถทีจ่ ะแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติมในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษานั้นๆ ได้
3.2 ผู้ศึกษาสามารถให้เวลาในการทาการศึกษาเรื่องนั้นๆ ได้มากพอ
3.3 งบประมาณ ผู้ศึกษาจะต้องมีงบประมาณที่จะทาการศึกษาอย่างเหมาะสมกับ
กาลังของตน
3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหาในเรือ่ งของข้อมูลที่ได้มานั้นอย่างเที่ยงตรงและมี
ประสิทธิภาพ
4. สภาพแวดล้อมทีจ่ ะเอือ้ อานวยต่อการศึกษา ต้องพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้
4.1 มีแหล่งวิชาการที่สามารถติดต่อ ศึกษาค้นคว้าได้สะดวกในการหาความรู้ใน
ปัญหาที่จะศึกษา
4.2 มีอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
4.3 ได้รับความร่วมมือจากผูท้ ี่เกีย่ วข้องกับการศึกษาครัง้ นี้
5. เป็นปัญหาทีส่ ามารถหาข้อยุติได้หรือเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ทั้งนี้กเ็ พราะว่าปัญหาบางเรื่อง
เป็นที่ถกเถียงกันและยังหาข้อสรุปไม่ได้ก็ไม่ควรนามาเป็นหัวข้อในการศึกษา
6. เป็นปัญหาทีท่ ันสมัย การเลือกปัญหาที่กาลังถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน จะทาให้ผล
การศึกษาในเรือ่ งนั้นน่าสนใจมากกว่าที่จะเลือกปัญหาที่ผ่านมานานแล้วและผลการศึกษาก็สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ทันต่อเหตุการณ์ด้วย
สรุปได้ว่าเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อปัญหาที่จะศึกษานั้นจาเป็นจะต้องคานึงถึงปัจจัยสาคัญที่
เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นไปได้ทจี่ ะสามารถทาการศึกษาได้อย่างสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเกิด
ประโยชน์มากทีส่ ุด
นอกจากนี้ ชาญณรงค์ พรรุง่ โรจน์ (2548) ได้อธิบายถึงขอบเขตการวิจัยในกลุ่มศิลปศึกษาว่า
ประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและ
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ประเมินผล ตลอดจนการวิจัยผลงานศิลปกรรม และยังได้อธิยายถึงการทาศิลปนิพนธ์เอาไว้ว่า
วงการศึกษาทางศิลปะของประเทศไทยยังขาดนักวิเคราะห์วจิ ารณ์หรือนักวิชาการศิลปะที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญที่จะทาหน้าที่รวบรวมและสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ความรู้อัน
ทรงคุณค่าต้องสูญหายไปพร้อมกับศิลปิน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้
อีกทั้งเพื่อพัฒนาศิลปินปัจจุบันโดยใช้ความรู้เหล่านั้นเป็นพืน้ ฐานในการสร้างสรรค์ผลงานให้ก้าวหน้า
ดังนั้นรายงานผลการสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ เอกสาร แถบเสียงหรือวีดิทัศน์จงึ เป็นสิง่ ทีส่ าคัญไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าผลงานสร้างสรรค์เหล่านั้น และเพื่อความสะดวกความชัดเจนต่อการรายงานจึงได้
กาหนดรูปแบบเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบสาคัญๆ ดังนี้
ความบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดันที่เกิดขึ้นในใจ ทาให้เกิด
ความคิดหรือการกระทาเพือ่ สร้างสรรค์ โดยเกิดจากการกระตุ้นภายนอกหรือภายในตัวศิลปิน ซึง่ สิง่
ที่มากระตุ้นนั้นอาจเป็นได้ทงั้ นามธรรมและรูปธรรม
แนวความคิด (Concept) แนวความคิดหรือความคิดรวบยอดหมายถึง แนวความคิด ความ
เข้าใจ หรือความหมายทีบ่ ุคคลกาหนดขึ้นเกี่ยวกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง อันเกิดจากการสรุปรวบรวมและ
เชื่อมโยงประสบการณ์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เข้าด้วยกัน
กระบวนการสร้างสรรค์ (Process) การสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการใช้สมองระดับ
สูงสุดของมนุษย์ ด้วยการสร้างให้เกิดสิง่ ใหม่ๆ ขึ้น อันมีลักษณะเป็นต้นฉบับ มีความริเริ่มอันไม่ซ้ากับ
สิ่งทีเ่ คยมีอยูเ่ ดิม สาหรับกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะมีลาดับขั้นนับแต่จุดเริ่มต้น พัฒนา และ
สิ้นสุดเป็นกระบวนการทีส่ อดคล้องต่อเนื่องกัน ดังนี้
1. ความบันดาลใจจุดประกายและก่อตัวเป็นรูปความคิด(Idea)
2. การรวมตัวและพัฒนาของรูปความคิดหลายๆ แบบจนกระทั่งเกิดเป็นจุดมุง่ หมายหรือ
แนวความคิด
3. การแสดงออกซึง่ แนวความคิดนั้นผ่านโครงสร้าง หรือ เส้น สี รูปทรง หรือสัญลักษณ์ ซึ่ง
สัญลักษณ์นั้นๆ จะต้องสอดคล้องและรับใช้จุดหมายของแนวคิดได้
4. การหยั่งรู้ภายในของศิลปินประกอบกับสัญลักษณ์ทเี่ ลือกเป็นสื่อก่อรูปเป็นจินตนาการ
ภาพขึ้น
5. ศิลปินจะหาวัสดุและวิธีการทีเ่ หมาะสมแปลจินตนาการภาพภายในออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่ง
จะทาให้จินตภาพคลี่คลายและพัฒนาขึ้นจากเค้ารูปต่างๆ สูค่ วามชัดเจน จนบรรลุถึงความสมบูรณ์ขั้น
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สุดท้ายคืองานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
6. จินตนาการ (Imagination) การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ จินตนาการก็เป็นกระบวนการก่อรูป
ขึ้นในจิตใจโดยแรงขับจากจิตใจ ซึง่ รูปลักษณ์ที่สร้างจากจินตนาการนั้นอาจเหมือน แตกต่างหรือ
พิสดารไปจากสิ่งที่เคยเห็นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติก็เป็นได้ แหล่งที่มาของจินตนาการอาจเกิดจากการ
กระตุ้นของประสบการณ์ภายนอกหรือจากการกระตุ้นของอารมณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สะสมอยู่
ภายใน
7. จินตภาพ (Image) จินตภาพเป็นผลิตผลจากจินตนาการ คือภาพที่เกิดจากอานาจของ
จิตใจ เป็นภาพที่ไม่ชัดเจน จับต้องไม่ได้ จนกว่าศิลปินจะได้ถ่ายทอดเป็นจินตภาพโดยผ่านภาพร่าง
หรือผลงานศิลปะรูปลักษณ์ต่างๆ กัน และพัฒนาไปเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะทีส่ มบูรณ์
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการทาปริญญานิพนธ์โดยภาพรวมและการทาศิลปนิพนธ์ทาง
สายศิลปะนั้นมีทงั้ ส่วนที่คล้ายและส่วนที่ต่างกันอยู่ กล่าวคือ ปริญญานิพนธ์โดยทั่วไปจะเน้น
การศึกษาข้อมูลในประเด็นหนึ่งๆ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือนาเสนอข้อความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นนั้นๆ แต่การทาศิลปนิพนธ์นั้นจะเป็นการอธิบายการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างเป็น
ระบบ ส่วนที่คล้ายกันคือทั้งสองเป็นการอธิบายข้อมูลโดยใช้พื้นฐานของการทาวิจัย มีขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ มีที่มาและการอ้างอิง มีประเด็นหรือแนวคิดหลัก มีการอธิบายขั้นตอนที่นาแนวคิดไปสูก่ าร
สร้างสรรค์ผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อความรู้แก่ผทู้ ี่สนใจ
3. ลักษณะของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
ในปัจจุบันมีหลายสถาบันที่ใช้เรียกผู้เรียนในมหาวิทยาลัยว่า นิสิต บ้าง นักศึกษา บ้าง
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้คาว่า นิสิต อย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นต้น ส่วนสถาบันที่
ใช้คาว่า นักศึกษา อย่างเช่น มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล (พระมหาสนอง ปัจโจปการี, 2555)
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ได้อธิบายเกี่ยวกับวัยของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเอาไว้ว่า การ
อุดมศึกษาเป็นการศึกษาทีจ่ ัดให้กบั คนที่กาลังจะเป็นผู้ใหญ่และหรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราจึงอาจจะกล่าว
อย่างกว้างๆ ได้ว่า การศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นจัดขึ้นสาหรับคนที่พร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ และเมื่อจบ
การศึกษาควรจะเป็นผู้ใหญ่ได้ ในขณะที่การศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกนั้นเป็นการศึกษา
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สาหรับผู้ใหญ่โดยแท้จริง
คนเป็นผู้ใหญ่โดยทั่วไปจะเริม่ เมือ่ อายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นอายุที่อยูร่ ะหว่างในช่วง
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แต่ช่วงอายุของผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา
ที่เป็นทางการนั้นมีช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพราะผู้ทจี่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น
จะมีอายุในช่วงนี้ ในบางปีอาจมีเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันไปบ้าง และจะมีช่วงเวลาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษาประมาณ 4 ปี เมื่อจบการศึกษาจึงจะมีอายุประมาณ 22 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้ใหญ่
พอสมควรแล้ว พิจารณาดูจากสถิตผิ ู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในแต่ละปีจะพบว่า
ค่อนข้างมาก
เมื่อวัยของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มตั้งแต่อายุ 17 ปีเป็นต้นไปจนถึงอายุ 21 ขึ้นไป
เช่นนี้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นการศึกษาช่วงสาคัญ เพราะช่วงของการศึกษาคลุมตั้งแต่
การเริ่มต้นการเป็นผู้ใหญ่ และช่วงของการพัฒนาการเป็นผู้ใหญ่จนถึงความเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ การศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งทีจ่ ะสร้างและพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ของสังคม
ต่อไป
พบสรุปได้ว่าผูท้ ี่เรียนในระดับอุดมศึกษานั้นเรียกว่า นิสิต หรือ นักศึกษา โดยผู้ทเี่ รียนใน
ระดับอุดมศึกษานี้อยู่ในวัยของผูท้ ี่กาลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ไปแล้ว เป็นการเข้าศึกษาต่อ
เนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Malcolm Knowles (1984) อ้างถึงใน ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2548) ได้อธิบายถึงวิธีการ
สอนผู้ใหญ่ไว้ว่า ผู้สอนจาเป็นต้องสอนโดยให้เหตุผลของการศึกษาแก่ผู้เรียนก่อนเป็นสิ่งแรก เพื่อจะให้
ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของสิง่ ที่ตนกาลังศึกษาอยู่ การศึกษาสาหรับผู้เรียนในวัยนี้ควรมุ่งเน้นให้เกิด
ประสบการณ์ตรงกับผูเ้ รียน ให้ผู้เรียนได้สัมผัสและลงมือกระทาด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างทฤษฎีที่ผู้เรียนได้เรียนรูส้ ู่การนาไปประยุกต์ใช้จริง
Canfield (1992) ได้นาเสนอลักษณะของผู้เรียน 9 ลักษณะ ดังนี้
1. กลุ่มสังคม (Social) ผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่ชอบการปฏิบัติงานทีต่ ้องทาเพียงคนเดียว มักจะสร้าง
กลุ่มขึ้นมาเองตามความชอบเพือ่ ให้มโี อกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียนด้วยกันหรือกับครูผสู้ อน
ชอบการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มเล็กๆ และการทางานเป็นทีม
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2. กลุ่มอิสระ (Independent) ผู้เรียนกลุม่ นี้ชอบการทางานตามลาพังโดยใช้จุดมุ่งหมายของ
ตนเอง ต้องการให้ครูใช้เทคนิคการสอนแบบให้เลือกเรียนด้วยตนเองและชอบการเรียนที่ต้องอาศัย
การควบคุมตนเอง
3. กลุ่มประยุกต์ (Applied) ผู้เรียนกลุ่มนี้ชอบทากิจกรรมทีต่ ้องลงมือปฏิบัติเอง ชอบให้มี
การสอนแบบฝึกปฏิบัติ ชอบการศึกษานอกสถานที่ และการทางานในห้องทดลอง
4. กลุ่มความคิดรวบยอด (Conceptual) ผู้เรียนกลุ่มนี้ชอบทางานที่ต้องใช้การรวบรวม
ความคิด ชอบการอ่าน ไม่ชอบให้มีการสอนแบบลงมือปฏิบตั ิจริงหรือแบบเข้าสังคม
5. กลุ่มกลาง (Neutral preference) ผู้เรียนกลุ่มนีเ้ ป็นพวกที่ไม่ให้ความสาคัญกับ
องค์ประกอบที่จงู ใจให้เรียนในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ พวกนี้มีความสามารถโดยทั่วๆ ไป ชอบการ
สอนที่ใช้เนื้อหาและวิธีการแบบกว้างๆ หลายอย่าง การทาให้ผเู้ รียนกลุ่มนีเ้ กิดความเอาใจใส่หรือเกิด
ความสนใจในบทเรียนจึงทาได้ค่อนข้างยาก
6. กลุ่มสังคมและการประยุกต์ (Social applied) ผู้เรียนกลุม่ นี้ชอบสร้างปฏิสัมพันธ์กบั
ผู้เรียนและผูส้ อนในกิจกรรมที่ตอ้ งลงมือปฏิบัตจิ ริง ชอบการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ ชอบการ
แก้ปัญหาเป็นกลุม่ ไม่ชอบกิจกรรมที่ต้องทาคนเดียว หรือการเรียนด้วยตนเองที่ต้องใช้การอ่านหรือ
การใช้ภาษา
7. กลุ่มสังคมและความคิดรวบยอด (Social conceptual) ผู้เรียนกลุม่ นี้ชอบการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียนด้วยกันหรือกับครู ชอบกิจกรรมที่ตอ้ งมีการใช้ภาษาหรือการใช้ความคิดรวบยอด
ในการจัดระบบข้อมูล ชอบให้มกี ารสอนแบบที่ใช้ความสมดุลระหว่างการบรรยายและการอภิปราย
ไม่ชอบการทางานคนเดียวหรือการลงมือปฏิบัติจริง
8. กลุ่มอิสระและการประยุกต์ (Independent applied) ผูเ้ รียนกลุ่มนี้ชอบทางานตาม
ลาพังตามจุดมุง่ หมายของตนเอง ชอบเรียนในสิง่ ทีส่ ัมพันธ์กบั การลงมือปฏิบัตจิ ริง ชอบทางานใน
ห้องทดลองหรือการได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยไม่มีการควบคุม ไม่ชอบการทางานที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่น ไม่ชอบการทางานที่ต้องมีการใช้ภาษาหรือความคิดรวบยอดในการจัดระบบข้อมูล
9. กลุ่มอิสระและความคิดรวบยอด (Independent conceptual) ผู้เรียนกลุ่มนี้ชอบทางาน
ตามลาพังตามจุดมุง่ หมายของตนเอง ชอบใช้ความคิดรวบยอดในการจัดระบบข้อมูล ชอบให้มีการ
สอนแบบให้อสิ ระในการอ่าน การค้นคว้าวรรณกรรม การวิจารณ์ ไม่ชอบกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่น และการลงมือปฏิบัติจริง
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสามารถแบ่งกลุ่มนิสิตนักศึกษาออกตามลักษณะของการเรียนรู้
และความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษามีความแตกต่างหลากหลายกันออกไป
แม้ว่าจะผ่านการเรียนรูร้ ่วมกันแต่สิ่งที่แสดงออกภายในตัวของนิสิตนักศึกษาก็ย่อมแตกต่างออกไป
ตามลักษณะความสนใจในการเรียนรู้ของแต่ละคน เป็นหน้าที่สาคัญของผูส้ อนทีจ่ ะสังเกตและ
วิเคราะห์พฤติกรรมในการเรียนของผูเ้ รียนแต่ละคนให้ออก เพื่อนามาประกอบการออกแบบวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและเอือ้ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนให้มากทีส่ ุด จึงจะทา
ให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ในประเทศ
พรพิศ เดชาวัฒน์ (2544) ได้ศึกษาการใช้และความต้องการสารนิเทศเพื่อการเขียนศิลปนิพนธ์และ
การศึกษาพิเศษเฉพาะเรื่องของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพือ่ ศึกษาสภาพการใช้ ความ
ต้องการ และปัญหาการใช้สารนิเทศในห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ และแหล่งสารนิเทศอื่นๆ เพื่อการเขียนศิลป
นิพนธ์และการศึกษาพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดถึงผลการใช้สารนิเทศต่อการเขียนศิลปนิพนธ์และการศึกษา
พิเศษเฉพาะเรื่อง และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยั สรุปได้ดังนี้ สภาพการใช้หอ้ งสมุดของ
นักศึกษากระบวนวิชาศิลปนิพนธ์และการศึกษาพิเศษเฉพาะเรือ่ ง พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นความสาคัญ
ในการเข้าใช้ห้องสมุดมากทีส่ ุด แต่มีความไม่แน่นอนในการเข้าใช้ ทั้งนี้นักศึกษาเข้าถึงสารนิเทศด้วย
วิธีการเลือกหยิบหนังสือ วารสาร เอกสาร จากชั้นด้วยตนเอง โดยใช้ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์มากที่สดุ ด้วย
เหตุผลใกล้ตัว ติดต่อสะดวก รวดเร็ว นักศึกษาเลือกใช้สารนิเทศที่ผลิตภายใน 1 ปีในระดับมาก โดยใช้
สาขาวิชาศิลปะทั่วไปด้านทัศนศิลป์ระดับปานกลาง รูปแบบสารนิเทศประเภทสื่อสิง่ พิมพ์ที่นกั ศึกษา
ต้องการใช้ระดับมากได้แก่ หนังสือตาราเฉพาะสาขาวิชา หนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา วิจัย วิทยานิพนธ์
ศิลปะนิพนธ์ การศึกษาพิเศษเฉพาะเรือ่ ง และวารสารวิชาการเฉพาะสาขาวิชา ส่วนความต้องการใช้
สารนิเทศประเภทโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับปานกลางลาดับแรกคือ ภาพ ปัญหา
เกี่ยวกับการใช้สารนิเทศเพื่อการเขียนศิลปนิพนธ์และการศึกษาพิเศษเฉพาะเรือ่ งที่นักศึกษาประสบใน
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ระดับมาก ได้แก่ หนังสือ วารสาร ที่ตอ้ งการไม่มีในห้องสมุด และวารสารยืมออก
นอกห้องสมุดไม่ได้ ส่วนปัญหาระดับปานกลางคือไม่สามารถยืมแฟ้มข้อมูลศิลปิน – ศิลปะ และจานวน
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โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการใช้กบั สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่มี หรือมีแต่ไม่เพียงพอเช่น
คอมพิวเตอร์ เครือ่ งดูสไลด์ และเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมเครือ่ งเล่นวีดิทัศน์ ตลอดถึงจานวนเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ทใี่ ห้บริการ OPAC มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ในสาขา
ศิลปะและสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง ปัญหาขนาดของห้องสมุดคับแคบ ปัญหาจากแหล่งสารนิเทศอื่นๆ
นอกเหนือจากห้องสมุดคณะวิจติ รศิลป์ระดับมาก คือปัญหาร้านขายหนังสือศิลปะมีนอ้ ย
อัจฉรา ด่านพิทักษ์ (2547) ได้ศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาปริญญานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์
และสาขานิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2512 – 2545 ในด้านปีการศึกษา
ที่จบ ขอบเขตเนื้อหาปริญญานิพนธ์ ประเภทของการวิจัย หน่วยวิจัย วิธีการสุม่ ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิจัย พบว่า จานวนปริญญานิพนธ์ที่มากที่สุดในปีการศึกษา 2533 จานวน 26
ชื่อเรือ่ ง ปริญญานิพนธ์ส่วนใหญ่มเี นื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศ วิธีการวิจัยเป็นแบบวิจยั
เชิงสารวจมากทีส่ ุด หน่วยวิจัยทีม่ ีผู้ศกึ ษาสูงสุด ได้แก่ นิสิต/นักศึกษา/บัณฑิต/มหาบัณฑิต กลุม่ ตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุม่ แบบหลากหลายขึ้นตอนมากทีส่ ุด เครือ่ งมือการวิจยั ที่ใช้มากทีส่ ุด คือ แบบสอบถาม เมือ่
เปรียบเทียบคุณลักษณะของปริญญานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ระหว่างช่วงปี
การศึกษา 2512 – 2530 กับช่วงปีการศึกษา 2531 – 2545 พบความเปลี่ยนแปลงของปริญญานิพนธ์
ในช่วงปีหลัง ดังนี้ ในด้านขอบเขตเนือ้ หาพบว่า เนือ้ หาที่มผี ู้วิจยั มากขึ้นได้แก่ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประยุกต์ใช้ ประเภทการวิจัยทีม่ ีจานวนเพิ่มขึน้ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยวิจัยที่มผี ู้
ศึกษาวิจัยเพิม่ ขึ้นในปีหลัง คือ นิสิต/นักศึกษา/บัณฑิต/มหาบัณฑิต วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมากขึ้น
ได้แก่ การสุม่ แบบหลายขั้นตอน สถิตบิ รรยายหรือสถิติพรรณนาที่ผู้วิจยั ใช้มากขึ้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย/ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ส่วนสถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานทีม่ ีผู้วจิ ัยใช้มากขึ้น ได้แก่ การ
ทดสอบค่า F-test และการทดสอบค่า Chi-square
ไชยยศ จันทราทิตย์ (2550) ได้ศึกษาการสร้างกระบวนการในการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะ คณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณค่าทางวิชาการ งานวิจัยนี้เป็น
ความพยายามหาคาตอบในเรื่องการอธิบายความศิลปะเชิงวิชาการทั้งในระดับการขอตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์และระดับการเขียนวิทยานิพนธ์ศิลปะของนักศึกษาปริญญาโท โดยเริ่มตั้งแต่
ประเด็นปัญหาเบื้องต้นของผูส้ ร้างสรรค์งานศิลปะในวงวิชาการกล่าวคือ กาสร้างสรรค์งานศิลปะถือ
เป็นงานวิจยั หรือไม่ ปัญหาในการเทียบเคียงงานศิลปะกับงานวิจัย จนถึงการสรุปในการเขียนถึงงาน
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ศิลปะเชิงวิชาการในรูปแบบที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ของศิลปินและการอธิบายความที่ใกล้เคียง
ความเป็นจริงที่สุด อันจะประกอบด้วยองค์ประกอบส่วนหลักสามประการดังนี้ 1.มูลเหตุแห่งการ
สร้างสรรค์ศิลปะ 2.ตัวผลงานศิลปะ และ 3.การวิเคราะห์ผลงานศิลปะ จากการศึกษาพบว่าทีผ่ ่านมา
วงการศิลปะของไทยเราพัฒนามาอย่างไม่สมดุลระหว่างฝ่ายที่ทาผลงานสร้างสรรค์กบั ฝ่ายทฤษฎี
(ประวัติศาสตร์ศิลป์, ทฤษฎีศิลป์ และศิลปวิจารณ์) คือ ฝ่ายวิชาการก้าวไม่ทันฝ่ายทีส่ ร้างสรรค์ผลงาน
จนผูส้ ร้างสรรค์ผลงานต้องทาหน้าทีอ่ ธิบายความศิลปะเชิงวิชาการเสียเอง ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ยากที่
จะพบในประเทศทีพ่ ัฒนาการศึกษาทางด้านทัศนศิลป์ไปอย่างสมดุลทัง้ ฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายทฤษฎี
ดังนั้นขณะที่ต้องแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลดังกล่าวซึ่งต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน จึงสมควรที่จะมี
การสนับสนุนเอื้อให้ศิลปินไทยสามารถทางานวิชาการ ได้โดยไม่เป็นการฉุดรัง้ ความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานจนเกินไป ก็ควรทีจ่ ะให้การเขียนเป็นส่วนประกอบเพื่ออธิบายผลงานสร้างสรรค์ ซึ่ง
1.ไม่ควรกาหนดรูปแบบการเขียน ที่วางลาดับหัวข้อหรือประเด็นอธิบายผลงานไว้อย่างตายตัว ไม่
สอดคล้องกับทิศทางการสร้างสรรค์ศิลปะซึ่งปัจจุบันมีความหลากหลายทางรูปแบบและวิธีการ(มีทั้ง
ความเหมือนและความแตกต่างจากระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์) 2.เปิดโอกาสให้
สามารถทีจ่ ะแสดง “ศิลปะของการเขียน” และการเสนอ “การโน้มน้าว” เพื่อการนาไปสู่ความเข้าใจ
ในเชิงลึกทั้งส่วนรูปธรรมและนามธรรมต่อผลงาน ซึง่ บางกรณีอาจต้องการ “ความเฉพาะ” ในการ
เขียนต่อผลงานศิลปะทีม่ ีเฉพาะในตัวของศิลปะเอง(แตกต่างจากระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดย
สิ้นเชิง) 3.ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถวิเคราะห์ เรียบเรียง งานเขียนของตนเองได้โดยใช้วิจารณญาณ
อย่างเหมาะสมตามประสบการณ์ และคุณวุฒิในทางสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ที่มีอยู่ในตัวเอง(แตกต่างไป
จากนิยามของการวิจัย) โดยเฉพาะผู้ทเี่ สนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ซึง้ ให้ความสาคัญในการ
ประเมินที่ตัวผลงานเป็นหลัก ส่วนเกณฑ์หรือวิธีการประเมินผลงานทัศนศิลป์ในมาตรฐานของงาน
วิชาการไทย ยังต้องสร้างมุมมองในเชิงบวกให้กบั ศิลปินมากกว่าที่ผ่านมา โดยสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทาง
สาขาวิชาทัศนศิลป์ที่ได้รบั การยอมรับอย่างแท้จริง มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินก็ถือเป็น
ประเด็นทีส่ าคัญในการวิจัยครั้งนี้ด้วย
มนชัย พิทยวราภรณ์ (2547) ได้ทาการศึกษาแบบเรียนศิลปะปฏิบัติ ของนิสิตระดับปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แบบการเรียนศิลปะปฏิบัติของนิสิตปริญญาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย และศึกษาเปรียบเทียบแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติจาแนกตามภูมิหลัง ได้แก่ เพศ
ระดับชั้นปี สายวิชาที่เข้ารับการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเป็นการวิจัยแบบบรรยาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้างชนิดตรวจสอบรายการ
เกี่ยวกับแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติ 4 แบบ คือ 1. แบบปฏิบัติเชิงกล 2. แบบปฏิบัติอย่างดั่งเดิม 3.
แบบปฏิบัติด้วยปัญญา 4. แบบปฏิบัติตามสัญชาติญาณและอารมณ์ โดยครอบคลุมโครงสร้าง ดังนี้
บุคลิกภาพ ทัศนคติในการทางาน กระบวนการทางาน และผลงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่
ประชากรที่เป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2546 จานวนทั้งสิ้น 142 คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบ
การเรียนศิลปะปฏิบัตโิ ดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เปรียบเทียบแบบการเรียนจาแนกตามภูมิหลังเกี่ยวกับเพศ สายวิชาที่รับเข้าทาการศึกษาด้วยการ
ทดสอบค่าที (t-test) ระดับชั้นปี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทดสอบด้วยค่าเอฟ (F-test)
ผลการวิจัยพบว่า จากแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติทงั้ 4 แบบ นิสิตส่วนใหญ่มีลักษณะแบบการเรียน
ศิลปะปฏิบัติแบบเชิงกลมากที่สุด ( = 3.72 ) รองลงมา ได้แก่ แบบเรียนปฏิบัติด้วยปัญญา
( = 3.67 ) และปฏิบัติตามสัญชาติญาณและอารมณ์ ( = 3.60 ) ตามลาดับ ส่วนแบบการเรียนที่
พบน้อยทีส่ ุด คือ แบบปฏิบัตอิ ย่างดั่งเดิม ( = 3.58 ) เมื่อเปรียบเทียบแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติ
จาแนกตามภูมิหลังเกี่ยวกับ เพศ ระดับชั้นปี สายวิชาที่เข้ารับทาการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ไม่มีความสัมพันธ์ตามแบบการเรียนศิลปะปฏิบัติทรี่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05
นิสิตา อยู่อาไพ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา
มีวัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ดาเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมข้อมูลในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยทีส่ ่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล และระยะทดสอบคุณภาพรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ เด็ก
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี จานวน 72 คน จาก 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบทดสอบ
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ความคิดสร้างสรรค์ ทีซีท-ี ดีพี (TCT-DP: Test for creative thinking – drawing production)
ของ Jellen และ Urban วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้า
(Repeated measures ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (MANOVA)
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นสารวจความเป็นไปได้ ขั้นการแก้ปญ
ั หา ขั้นแบ่งปันประสบการณ์ และขั้นการจัดนิทรรศการ 2.
เด็กอนุบาลกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีพฒ
ั นาการของความคิด
สร้างสรรค์ในระยะที่ 2 สูงกว่าระยะที่ 1 และระยะที่ 3 สูงกว่าระยะที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีระดับความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กอนุบาลกลุม่ ควบคุมโดยแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05 3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้น
ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.16/76.04 และมีค่าขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้นเท่ากับ 2.963
ภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง (2554) ได้ทาการศึกษาการนาเสนอรูปแบบหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งใน
และต่างประเทศ พัฒนารูปแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเสนอแนะแนวทางการประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. สภาพปัจจุบันปัญหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่า ความเหมาะสมของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน การจัดกิจกรรมการสอน
การวัดผล ประเมินผลการสอน สภาพแวดล้อม และคุณลักษณะของบัณฑิตอยู่ในระดับมาก รายวิชาที่
มีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการทางานมากทีส่ ุดได้แก่ วิชาสรีรวิทยาออกกาลังกาย วิชากายวิภาค
ศาสตร์ วิชาจิตวิทยาการกีฬา แต่ในภาพรวมความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัตงิ านของบัณฑิตอยู่ใน
ระดับปานกลาง บัณฑิตมีความรูท้ างวิชาการน้อย มีปัญหาเรือ่ งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
นอกจากนี้ยงั มีปญ
ั หาการบริหารจัดการหลักสูตร ผูส้ อน บัณฑิตที่จบ และการคัดเลือกผูเ้ รียน
แนวโน้มหลักสูตรพบว่า ชื่อสาขาควรเป็นวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา ควรเน้นทักษะการ
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คิดวิเคราะห์ การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
การกีฬา และสามารถซ่อมบารุงได้ การฝึกนักกีฬาเป็นเลิศ 2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์พบว่ามี
3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย 2) ด้านจิตพิสัย 3) ด้านทักษะพิสัย 3. รูปแบบหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นรูปแบบในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ เงื่อนไข
การจัดการเรียนรู้ การประเมินผล กลยุทธ์การสอน และทรัพยากรการเรียนการสอน 4. แนวทางการ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้วย ด้านผู้สอน ได้แก่ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ สุ่มสัมภาษณ์ และด้านผู้เรียน ได้แก่
ใช้การสังเกต และสัมภาษณ์ ใช้วิธีการประเมินผลทีห่ ลากหลาย ใช้สมุดบันทึกการเรียน
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2548) ได้ศึกษาเกีย่ วกับ กระบวนการสร้างงานภาคนิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบเชื่อมตรง สาหรับวิชาศิลปนิยมในระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพือ่
1. นิยามงานภาคนิพนธ์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับวิชาศิลปนิยม 2. การเลือกและศึกษาซอฟต์แวร์นาเสนอ
3. การดาเนินการสร้างผลงาน 4. การติดตามผลการทางาน และ 5. การประเมินผลงานภาคนิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตทีล่ งทะเบียนวิชาศิลปะนิยม 2709106
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 163 คน เครือ่ งมือที่ใช้ประกอบด้วย 1. เครือ่ งมือภาค
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบห้องเรียนเสมือนจริง
Blackboard และคอมพิวเตอร์ทผี่ เู้ รียนใช้ติดต่อกับระบบห้องเรียนเสมือนจริง รวมทัง้ ใช้สร้างผลงานภาค
นิพนธ์ฯ 2. เครือ่ งมือภาคเอกสารมี 1) เกณฑ์คัดเลือกซอฟต์แวร์สร้างงานภาคนิพนธ์ฯ 2) เกณฑ์
ประเมินผลงานภาคนิพนธ์ฯ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นภายหลังการทาภาคนิพนธ์ฯ ผลการวิจัย
พบว่า การนางานภาคนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเชื่อมตรง มาใช้กับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาช่วยให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อมตรงเข้ากับแหล่งข้อมูลศิลปะ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และเว็บไซต์
ทางศิลปะได้โดยตรงและกว้างขวาง ผลงานซึ่งอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ยังง่ายต่อการนาไปพัฒนาต่อใน
การนาเสนอแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายการอ้างอิง การทางานยังกระตุ้นผู้เรียนให้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการฝึกทักษะวางแผนงานเป็นลาดับขั้นและนาไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
การวิจารณ์ผลงานแต่ละขั้นในห้องเรียนเสมือนจริงทาให้ผเู้ รียนเรียนรู้ข้อปรับปรุงในระหว่างการทางาน
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ภาคนิพนธ์ฯ ทัง้ จากผลงานของตนเองและผลงานของผูอ้ ื่นผ่านกระดานสนทนา ส่วนปัญหาที่ผเู้ รียน
ประสบระหว่างการทางานคือ การจัดการกับภาพ การส่งไฟล์จากภายนอกเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย และขนาดไฟล์ที่คอ่ นข้างใหญ่ ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้คือ สถาบันการศึกษาควรให้
ความสาคัญอันดับแรกต่องบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูส้ อนควรพิจารณาความรู้ทกั ษะ
คอมพิวเตอร์ของผูเ้ รียน ประกอบการมอบหมายงานอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างผลงานภาคนิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์มโี อกาสทีผ่ ู้เรียนจะลอกผลงานจากแหล่งอิเล็กทรอนิกส์อื่น จึงควรนากระบวนการทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ร่วมประเมิน และผูส้ อนควรส่งเสริมให้ผเู้ รียนค้นคว้าข้อมูลด้วยการลงพืน้ ที่ศึกษา
ประกอบการทางานภาคนิพนธ์ฯ และสถาบันอุดมศึกษาควรบรรจุวิชาทักษะการสืบค้นสารสนเทศไว้ใน
หลักสูตรเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทักษะการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ได้รวดเร็วและแม่นยา
อารียา คลังชานาญ (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การนาเสนอรูปแบบการประเมินผล
ศิลปนิพนธ์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ 1.ศึกษาสภาพและ
ปัญหาของการประเมินผลศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ในด้านกระบวนการและเกณฑ์การ
ประเมิน และ 2.เพื่อนาเสนอรูปแบบการประเมินผลศิลปนิพนธ์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับ
ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพการประเมินผลศิลปะนิพนธ์ ในด้านกระบวนการจะใช้
คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินโดยมีทั้งแบบมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในคณะกรรมการ และแบบไม่มี
อาจารย์ทปี่ รึกษาร่วมในคณะกรรมการ การให้คะแนนเป็นแบบให้คะแนนสะสม คะแนนรวบยอด หรือ
ใช้มติส่วนรวม ส่วนเกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากตัวผลงาน ซึง่ กาหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็นรายการอย่างละเอียดและอย่างที่กาหนดเพียงบางรายการ นอกจากนั้นยังใช้เกณฑ์การ
พิจารณาตัดสินจากภาพรวมทั้งหมด ซึง่ ครอบคลุมทั้งวิธีการทางาน ลักษณะการทางาน และตัวผลงาน
ส่วนปัญหาของการประเมินผล เมือ่ พิจารณาโดยรวมพบว่า ด้านกระบวนการประเมินมีวิธีการให้
คะแนนและตัดสินที่ยงั ไม่เหมาะสม และมีปญ
ั หาความลาเอียงของผูป้ ระเมินที่เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
ด้านเกณฑ์การประเมินมีปญ
ั หาว่า เกณฑ์ที่ใช้อยู่ยังไม่มีความชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอ 2.รูปแบบ
การประเมินผลศิลปะนิพนธ์ที่นาเสนอ ประกอบด้วย กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน ในส่วนของ
กระบวนการประเมินมีขั้นตอนการประเมิน 5 ขั้นตอนคือ 1) ประเมินหัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์
2) ประเมินการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 3) ประเมินแบบร่างและการปรับปรุงพัฒนา
4) ประเมินลักษณะการทางาน 5) ประเมินผลงาน ผูป้ ระเมินเป็นแบบมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมใน
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คณะกรรมการประเมินผล สาหรับเกณฑ์การประเมินผลใช้แบบประเมินภาพรวม ซึง่ กาหนดรายการ
การประเมินอย่างละเอียดครบทุกด้าน โดยใช้คะแนนสะสมและมติส่วนรวมเป็นเครื่องตัดสิน
สมาพร คล้ายวิเชียร (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ กรณีศึกษา
“การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต” พบว่า การทาวิจัยกับการสร้างสรรค์
ศิลปะในมุมมองของคนส่วนใหญ่มกั คิดว่าศาสตร์ทั้งสองนี้มีธรรมชาติที่ต่างกันอย่างมาก ซึ่งจากความ
แตกต่างกันของทัง้ สองศาสตร์นี้ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาในต่างประเทศและในประเทศไทยมี
การถกประเด็นการวิจัยกับการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างกว้างขวาง สาระสาคัญของการถกเถียงกัน คือ
ความเป็นวิชาการของการปฏิบัติและทฤษฎีทางทัศนศิลป์ รวมทั้งความเข้าใจเรื่องการวิจัยในการ
ปฏิบัติการทางศิลปะ ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็น 3 ประเด็นใหญ่ คือ 1) การปฏิบัติการสร้างสรรค์ถือ
ว่าเป็นการวิจัยในตัวเองอยู่แล้ว 2) การสร้างสรรค์มีลกั ษณะที่สามารถเทียบเคียงกับงานวิจัยได้ และ
3) การปฏิบัติการทางศิลปะไม่มีทางทีจ่ ะเป็นการวิจัยได้ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่า การปฏิบัติการสร้างสรรค์
ศิลปะถือว่าเป็นการวิจัยในตัวอยู่แล้ว จึงได้นามาใช้ในการวิจยั เชิงสร้างสรรค์ศิลปะ เรื่อง จิตรกรรม
สื่อผสม : ความกลัวในวิถีชีวิต ในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยพยายามบันทึกกระบวนการสร้างสรรค์ทุกขั้นตอน แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
สื่อสารผลจากการสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่งพบว่า การปฏิบัตกิ ารสร้างสรรค์ศิลปะมีองค์ประกอบ
เช่นเดียวกับกระบวนการวิจัยทุกประการ เพียงแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมิได้บันทึกขั้นตอน และ
กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและระเบียบวิธีวิจัยเท่านั้น นั่นคือ 1) การตั้งคาถามในสิ่งที่
สนใจอยากหาคาตอบ 2) กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต 3) การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้าน
เนื้อหาและรูปทรง เพือ่ นามาใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 4) การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การวิจัย ซึ่งในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ ผู้วิจัยคิดว่าสามารถเทียบเคียงได้กบั การทาแบบร่ างเพื่อ
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ในเนื้อหาและรูปแบบว่าสามารถสื่อสารทางความงามและความหมายได้
ตรงกับแนวคิด และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และ 5) นาแบบร่างทีเ่ ลือกแล้วมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานศิลปะ จากนั้นยังต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อค้นพบทั้งข้อเด่นและข้อ ด้อยของ
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะและตัวผลงานศิลปะเพื่อนาไปใช้พัฒนา ปรังปรุงให้เกิดความสมบูรณ์
ที่สุดตามความคิดจินตนาการ
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งานวิจัยต่างประเทศ
Caputo (2013) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปริญญานิพนธ์และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาที่
ไม่ได้อยู่ประจาในมหาวิทยาลัย: การสารวจเรื่องราวของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีจานวนห้าคน
การศึกษาในครั้งนีม้ ุ่งไปทีก่ ารสารวจประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาหญิงห้าคนซึง่ เป็นประชากร
นักศึกษาชั้นต้นที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแบบไปกลับระหว่างสถานศึกษา
และบ้านหรือที่พัก นอกจากนี้ยังเป็นการสารวจว่า ประสบการณ์ความทุ่มเทในการสร้างสรรค์ปริญญา
นิพนธ์ที่ถูกกาหนดโครงสร้างเอาไว้แล้วนั้นมีผลในด้านวิชาการและการมีส่วนร่วมในสังคมของพวกเธอ
อย่างไร กรณีศึกษาทีม่ ีคุณภาพพร้อมด้วยเรื่องราวและการวิเคราะห์ที่อิงทฤษฎีถูกเลือกให้เป็นหัวข้อ
ในการวิจัยและสารวจทีเ่ หมาะสมในครั้งนี้ และยังเป็นการชี้นาไปสู่กระบวนการตั้งคาถามในการวิจัย
อีกด้วย หลังจากนั้นได้มีการสัมภาษณ์และรวบรวมรายงานเอกสารเพื่อนามาซึ่งการวิเคราะห์และเพื่อ
การหาสาระสาคัญในการศึกษาวิจัย ความสาคัญในการสืบค้นที่พักอาศัยของเหล่านักศึกษา ความสาคัญของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเหล่านั้นกับคณะที่ศึกษาและผู้คนทีเ่ กี่ยวข้อง และการให้เหตุผลของการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแบบไปกลับระหว่างสถานศึกษาและที่พกั ผ่านกระบวนการพัฒนาด้านวิชาการว่าเป็นการค้นพบ
ที่สาคัญตามที่ปรากฏ ซึ่งรวมไปถึงนัยยะสาคัญและข้อแนะนาเกี่ยวกับระดับแผนการและสถาบัน
เช่นเดียวกับข้อชี้แนะเพือ่ การวิจัยในอนาคตอีกด้วย
Magee (2014) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางที่คณะในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่โดดเด่น
รวมเอาการทาปริญญานิพนธ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทางาน กรณีศึกษานี้เป็นการตรวจสอบว่า
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่โดดเด่นมีการจัดการกับปริญญานิพนธ์
ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรและทาไม ซึ่งในขณะเดียวกันทางคณะเองต่างก็ประสบความสาเร็จในด้าน
ความเป็นนักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว และจากการทีท่ าให้ความสนใจในปริญญานิพนธ์มเี พิ่มมาก
ขึ้นซึ่งเปรียบเสมือนนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว กรณีศึกษาส่วนใหญ่จึง
มุ่งเน้นไปยังนักศึกษาซึง่ เปรียบเสมือนผู้ได้รบั ประโยชน์ในขั้นแรก มีกรณีศึกษาเพียงไม่กงี่ านเท่านั้นที่
เลือกพิจารณาประสบการณ์ของคณะที่ทาให้การเรียนรู้การทาวิจัยของนักศึกษาสะดวกสบายขึ้น
กรณีศึกษานี้นาไปสู่คาถามว่า 1.ทาไมคณะจึงได้นาเอาปริญญานิพนธ์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการทางาน
2.ทางคณะมีการจัดการวิถีการดาเนินชีวิตซึง่ เดิมทีมีความเป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผนและการสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์อย่างไร และ 3.จากมุมมองของคณะที่
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ได้นาเอาปริญญานิพนธ์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ แล้ว สภาพแวดล้อมของสถาบันก่อให้เกิดอุปสรรคหรือช่วย
ส่งเสริมความเพียรพยายามในการทาปริญญานิพนธ์ภายในคณะอย่างไร จากการศึกษาจาก 4 สถาบัน
โดยแต่ละสถาบันมีการส่งเสริมพันธะสัญญาที่ชัดเจนต่อการทาปริญญานิพนธ์พร้อมด้วยทรัพยากรของ
สถาบันทีเ่ อื้ออานวยอย่างเต็มที่ การศึกษาในครั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับการสัมภาษณ์สองครัง้ โดยการสัมภาษณ์
ครั้งแรกประกอบด้วย ปริญญานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38 เรื่อง (ระหว่างเรือ่ งที่
8-11 เป็นเรื่องจากแต่ละสถาบัน) และจากผู้บริหาร 5 คน (ระหว่างเรือ่ งที่ 1-2 เป็นเรื่องจากแต่ละ
สถาบัน) การสัมภาษณ์ครั้งที่สองเป็นการสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีก 9 คณะจากการสัมภาษณ์ครั้งแรก
(ระหว่างเรื่องที่ 1-3 เป็นเรื่องจากแต่ละแหล่ง) นอกจากนี้ยังได้ทาการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ
จากคณะและแหล่งทรัพยากรต่างๆของสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับการทาปริญญานิพนธ์อีกด้วย ผล
การศึกษาในครั้งนี้กอ่ ให้เกิดการค้นพบทัง้ หมด 3 ประเด็นด้วยกัน นั่นก็คือ 1. การนาปริญญานิพนธ์
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ทาให้คณะมีการพัฒนาทัง้ ในด้านวิชาการและการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการ
ในระดับอุดมศึกษา 2. การอุทิศตนของคณะต่อการศึกษาวิจยั เป็นตัวชี้นาว่า ทางคณะมีการจัดการกับ
ความทุ่มเทพยายามในการทาปริญญานิพนธ์อย่างไร 3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสถาบัน (ซึง่
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของสถาบัน เช่นเดียวกับการริเริ่มของสถาบันในการส่งเสริมการทา
ปริญญานิพนธ์) และบุคลากรภายในคณะ (ผู้ซงึ่ มีตาแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ในความ
รับผิดชอบ) เป็นตัวกาหนดว่าปริญญานิพนธ์ควรจะมีลักษณะอย่างไรในสถาบัน และเช่นเดียวกัน การ
ค้นพบนี้ได้หยิบยื่นความเป็นไปได้ทงั้ ในแง่เหตุผลและแนวทางที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
สถาบันระดับอุดมศึกษาที่โดดเด่นในการตัดสินใจว่า พวกเขาควรจะนาเอาและคงไว้ซึ่งการนาปริญญา
นิพนธ์เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการทางานหรือไม่ การค้นพบจากการศึกษานี้อาจบอกอะไรให้แก่คณะที่
กาลังพิจารณาเกี่ยวกับการนาปริญญานิพนธ์เข้ามา คณะที่ได้นาปริญญานิพนธ์เข้ามาในแผนงานของ
คณะเรียบร้อยแล้ว และแม้แต่สถาบันที่มีเป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนการทาปริญ ญานิพนธ์
Prince (2007) ได้ทาการศึกษาว่า งานวิจัยของคณะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาหรือไม่ การวิเคราะห์การส่งเสริมระหว่างกันทั้งในส่วนที่มีอยู่และส่วนทีส่ ามารถ
เกิดขึ้นได้ นักวิชาการต่างถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า งานวิจัยของคณะมี
ส่วนช่วยในการสนับสนุนการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือไม่ สาหรับฝ่ายที่คาตอบคือใช่ เป็นกลุ่มที่
ประกอบไปด้วยเหล่าผูบ้ ริหารและบุคลากรภายในคณะ ซึ่งต่างก็อ้างว่า งานวิจัยช่วยส่งเสริมการสอน
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ได้หลายวิธี ในขณะที่อีกฝ่ายซึง่ มีคาตอบที่ตรงกันข้ามก็อ้างว่า มีกรณีศึกษาหลายงานทีล่ ้มเหลวในการ
แสดงให้เห็นว่าทัง้ สองสิง่ นี้เกี่ยวโยงกันอย่างไร บทความนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อนาเสนอให้เห็นว่า ทั้งสอง
ฝ่ายต่างมีข้อโต้แย้งในญัตติที่ต่างกัน นั่นคือ งานวิจัยช่วยส่งเสริมการสอนในด้านหลักการและทฤษฎี
หรือไม่ และงานวิจัยช่วยส่งเสริมการสอนในด้านปฏิบัตหิ รือไม่ บทความได้ทบทวนงานเขียนใน
ปัจจุบันเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกันของงานวิจัยและการสอน หลังจากนั้นจึงทาการตรวจสอบสามกล
ยุทธ์จาเพาะในการผสมผสานการสอนและวิชาการเข้าด้วยกันอันประกอบด้วย การนางานวิจัยเข้ามา
สู่ห้องเรียน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย และสุดท้าย ขยับขยายความหมายของวิชาการให้
เหนือขอบเขตกฎเกณฑ์ของงานวิจัย ท้ายที่สุดแล้ว แนวทางที่ถูกเสนอแนะก็คือ จงตระหนักถึงความ
เป็นไปได้ของการส่งเสริมระหว่างกันระหว่างงานวิจัยของคณะและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
Souleles (2012) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ โครงการวิจัยด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้
Facebook ในหน่วยการศึกษาเพื่อการสือ่ สารที่ปรากฏของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี การศึกษา
ครั้งนี้ได้อธิบายถึงโครงการวิจัยด้านพฤติกรรมทางด้านเทคนิคว่า Facebook ถูกฝังเข้าไปในโครงสร้าง
ของหน่วยการศึกษาเพื่อการสือ่ สารทีป่ รากฏของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างไร โดยแสดงให้
เห็นถึงคุณประโยชน์ด้านการศึกษาที่ได้รับ เช่นเดียวกับอันตรายที่มเี ช่นกัน และนักศึกษามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network Site หรือ SNS) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการ
การเรียนรู้ของพวกเขาอย่างไร โดยข้อมูลถูกรวบรวมผ่านช่องทางคาถามออนไลน์ การวิเคราะห์
เนื้อหาจากการโพสข้อความใน Facebook และจากกลุ่มเป้าหมาย ขีดจากัดของการตรวจสอบนี้มี
ความเชื่อมโยงกับการแปรผลของการค้นพบอันเป็นผลลัพธ์ของงานวิจัยด้านพฤติกรรม นักศึกษาบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงขอบเขตของคุณประโยชน์ด้านการศึกษาว่ามีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบเท่าเทียม
(peer-to-peer) แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นไปในแบบอาจารย์กับนักศึกษาด้วย ความท้าทายที่เกิดขึ้น
ประกอบด้วย ทัศนคติของนักศึกษาและความตระหนักในประเด็นที่ว่า สิ่งไหนที่ควรและไม่ควรจะ
เกิดขึ้นในการใช้ Facebook แบบกลุม่ ในระหว่างการใช้เพื่อการเรียนการสอน บทความนี้ได้เป็นแบบ
สร้างให้กบั ขั้นตอนงานวิจัยด้านพฤติกรรมในครั้งต่อๆไป ซึ่งสามารถทีจ่ ะเพิ่มความละเอียดประณีตลง
ไป แต่ขณะเดียวกันก็ควรคานึงถึงความท้าทายอื่นๆด้วยเช่นกัน
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สรุปแนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วพบว่ามีประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกัน
อยู่ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ปริญญานิพนธ์ ลักษณะของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
โดยในประเด็นของการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อทาการสรุปโครงสร้างขององค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน ซึง่ ได้มีนักวิชาการ
หลายท่านได้สรุปองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนเอาไว้ ดังนี้ สุจริต เพียรชอบ (2526) ได้
แบ่งองค์ประกอบของการเรียนการสอนออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเตรียมการสอน 2) การ
กาหนดวัตถุประสงค์การสอน 3) การเลือกวิธีและเทคนิคการสอน 4) การผลิตและใช้สอื่ การสอน 5)
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ 6) การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก วิชัย วงษ์ใหญ่
(2537) ได้สรุปองค์ประกอบของการเรียนการสอนออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) ผูส้ อน 2) ผู้เรียน
และ 3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน สุพิน บุญชูวงศ์ (2538) แบ่งองค์ประกอบของการเรียน
การสอนออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน และ 3) เนื้อหาวิชา อาภรณ์ ใจเที่ยง
(2550) ได้แบ่งองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้าน
องค์ประกอบโครงสร้าง ประกอบด้วย 1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน และ 3) หลักสูตร ด้านองค์ประกอบย่อย
ประกอบด้วย 1) จุดประสงค์ 2) เนื้อหา 3) กิจกรรม 4) สื่อ และ 5) การวัดผลประเมินผล ผู้วิจัยได้
ทาการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออกมาเป็น
โครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน 3) หลักสูตร/เนื้อหา 4)
จุดประสงค์ 5) ทักษะสาคัญ 6) เทคนิควิธีสอน 7) การวัดผลประเมินผล 8) ผลงานของนิสิตนักศึกษา
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องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน
สรุปองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนจาก โครงสร้างองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนที่
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ประมวลขึ้นใหม่
ผู้สอน
ผู้สอน
ผู้เรียน
ผู้เรียน
หลักสูตร/เนื้อหา
หลักสูตร/เนื้อหา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
จุดประสงค์
จุดประสงค์
ทักษะสาคัญ
กิจกรรม
เทคนิควิธีการสอน
สื่อ
การวัดผล
เทคนิควิธีการสอน
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
ผลงานของผู้เรียน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงโครงสร้างองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้ประมวลขึ้นใหม่

ในส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วจิ ัยได้ศึกษานั้นประกอบด้วย รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพือ่ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่นิยมนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทั่วๆไปในระดับอุดมศึกษา พบว่ามีวิธีการสอนที่นิยมใช้ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ เทคนิคการสอน
แบบบรรยาย เทคนิคการสอนแบบอภิปราย เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติ เทคนิคการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และ เทคนิคการสอนแบบกลุม่ ย่อย (วิชัย วงษ์ใหญ์, 2537; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา,
2544; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) นอกจากนี้ได้ศึกษาเฉพาะเจาะในรูปแบบการสอนแบบเน้นการวิจัย
เป็นฐาน และรูปแบบการสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยในการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็น
ฐานนั้นมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดทฤษฎีที่มีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ สมหวัง พิธิยา
นุวัฒน์ และ ทัศนีย์ บุญเติม (2547) เสนอบทบาทของผู้เรียนในการสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐาน ซึ่งมี
ทั้งหมด 7 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ผู้เรียนศึกษาหลักการความรูเ้ บื้องต้นจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ระดับที่ 2 เป็นการเรียนรูผ้ ลการวิจัยจากการศึกษาด้วยตนเอง ระดับที่ 3 เป็นการเรียนรู้โดย
ศึกษาจากงานวิจัยโดยตรง ระดับที่ 4 เป็นการทารายงานเชิงวิจัย ระดับที่ 5 เป็นการทาวิจัยเล็กๆ
ระดับที่ 6 เป็นการทาวิจัยภายใต้การนิเทศ ระดับที่ 7 เป็นการทาวิทยานิพนธ์หรือทาวิจัยด้วยตนเอง
ทิศนา แขมมณี (2550) เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัย ประกอบด้วย
6 ขั้นตอน 1) นาผลการวิจัยมาใช้ประกอบการสอน 2) ให้ผู้เรียนประมวลผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับ
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เนื้อหาสาระที่เรียน 3) ผู้สอนมีการใช้กระบวนการวิจัยในการสอน 4) ผู้สอนให้การฝึกทักษะการวิจัยที่
จาเป็นแก่ผเู้ รียน 5) ผู้สอนและผูเ้ รียนมีการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย
6) ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทงั้ ทางด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย ไพฑูรย์ สิน
ลารัตน์ (2557) เสนอแนวทางการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน โดยอาศัยการอ้างอิงข้อมูลบทบาท
ของผู้เรียนในการสอนแบบเน้นวิจัยเป็นฐานในระดับต่างๆของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ ทัศนีย์ บุญ
เติม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1) ใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน 2) ให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยชั้นนาใน
ศาสตร์ที่ศึกษา 3) ให้ผู้เรียนร่วมทาโครงการวิจัยหรือเป็นผู้ชว่ ยวิจัยของผูส้ อน 4) ให้ผู้เรียนได้ฝกึ
ปฏิบัติการวิจัยในระดับต่างๆ Giller (2011) เสนอแนวทางการสอนกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ประกอบด้วย 4 แนวทาง 1) Research-Led ผู้เรียนเรียนรู้ขอ้ ค้นพบของงานวิจัย 2) ResearchOriented ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการวิจัย 3) Research-Based ผู้เรียนเรียนรู้ในฐานะเป็นผู้วิจัย 4)
Research-Tutored เรียนแบบกลุ่มอภิปราย จากแนวทางการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐานที่ได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้นาเสนอไว้นั้นผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์และประมวลเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้าง
ของการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) นาผลการวิจัยมาใช้ประกอบ
เนื้อหา 2) ให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัยชัน้ นาในศาสตร์ที่ศึกษา 3) ใช้
กระบวนการวิจัยในการสอน 4) ให้ผู้เรียนร่วมทาโครงการวิจยั กับอาจารย์ 5) ผูส้ อนและผู้เรียน
อภิปรายร่วมกัน 6) ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ปฏิบัติการทาวิจัยในระดับต่างๆ 7) ผู้สอนวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย นอกจากนี้ในส่วนของรูปแบบการสอนแบบเน้นการ
สร้างสรรค์เป็นฐานก็มีนักวิชาการที่ได้นาเสนอแนวคิดทฤษฎีไว้ ดังนี้ พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ พลชัย เพชร
ปลอด (2557) ได้เสนอรูปแบบการสอนแบบ Practice-Based Learning เอาไว้ว่าเป็นการผสมผสาน
กันของรูปแบบการสอนแบบ Research-Based Learning, Problem-Based Learning, ProjectBased Learning, Brain-Based Learning, และ On the Job Training เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการ
สอนแบบใหม่คือ Practice-Based Learning โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1) มีความสนุก 2) เรียนรู้จาก
การปฏิบัติ 3) ค้นคว้าหาคาตอบด้วยตัวเอง 4) สร้างผลงาน 5) นาผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วน ชาญ
ณรงค์ พรรุง่ โรจน์ (2548) ได้อธิบายในส่วนของการทาวิจัยทางศิลปะ การทาวิจัยทางศิลปะนั้นไม่ได้
มุ่งหวังเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์เป็นสาคัญ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาด้านจิตใจ โดยไม่ได้มุ่งแก้ไข
ปัญหาทางปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ประเด็นสาคัญทีม่ ีการพูดถึงการวิจัยและการทางานศิลปะนั้น ถูก
แบ่งเป็นกลุ่ม มีทงั้ หมด 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 การสร้างสรรค์ทางศิลปะมีลักษณะแตกต่างและแยก
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จากการวิจัยอย่างสิ้นเชิง ซึง่ ในกรณีนี้การวิจัยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องใน 2 ลักษณะ คือ การวิจัยเพื่อ
การสร้างสรรค์ และการวิจัยผลงานสร้างสรรค์ กรณีที่ 2 การสร้างสรรค์ทางศิลปะบางประเภทบาง
ลักษณะมีความคล้ายคลึงกับกระบวนการวิจัย มีความสัมพันธ์กันใน 2 ประเด็น คือ การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ในกรณีที่ 3 กระบวนการ
สร้างสรรค์และกระบวนการวิจัยนั้นเป็นกระบวนการเดียวกัน ในส่วนของขอบเขตในการวิจัยทาง
ศิลปะนั้นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิชาทฤษฎีศิลป์ (Art Theory) ประกอบด้วยวิชาทฤษฎี
วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ วิชาศิลปะวิจารณ์ ปรัชญาศิลปะ จิตวิทยาศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และ
สุนทรียศาสตร์ 2) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา (Art Education) ประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผล ตลอดจนการวิจัย
ผลงานศิลปกรรม 3) กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์ (Creative Work) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
การสร้างสรรค์ทางวิจิตรศิลป์ และการสร้างสรรค์ทางศิลปะประยุกต์ นอกจากนี้ ภรดี พันธุภากร
(2544) ได้อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์เอาไว้ในหลายประเด็น โดยมีประเด็น
หลัก ดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ คือ 1) เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาทางด้านศิลปะ 2) เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ และ 3) เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ประเด็นต่อมาคือ
แนวทางการวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ ได้แก่ 1) แนวประวัติศาสตร์ศลิ ปะ 2) แนวศึกษา
ความคิด 3) แนวการศึกษาผลกระทบหรือผลสัมฤทธิ์ 4) แนวการศึกษาขั้นตอนกระบวนการ 5) แนว
การศึกษาเกี่ยวกับคุณค่า 6) แนวการศึกษาเปรียบเทียบ 7) แนวความสัมพันธ์ระหว่างสาขา 8) แนว
ศึกษาวิวัฒนาการ 9) แนวศึกษาเอกลักษณ์ 10) แนวการศึกษาเกี่ยวกับประวัติและผลงาน 11) แนว
การสร้างสรรค์ทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนในรูปแบบ
การเน้นการวิจัยเป็นฐานและการสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐานพบว่าทั้งสองรูปแบบมีความ
คล้ายคลึงกันในด้านกระบวนการพื้นฐานบางส่วน แต่ในเรื่องของจุดประสงค์ของรูปแบบและ
ธรรมชาติของศาสตร์เฉพาะทางนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนื่องจากรูปแบบการสอนแบบเน้น
การสร้างสรรค์เป็นฐานนั้นมีจุดมุ่งหมายเฉพาะทีเ่ น้นในด้านของการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ ความรูส้ ึก
ตามธรรมชาติของศาสตร์ทางศิลปะ แต่รูปแบบการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐานนั้นมีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการลงมือปฏิบัติค้นคว้าวิจัยโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐานเพื่อ
ค้นหาคาตอบ สร้างองค์ความรูห้ รือนวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง
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จุดประสงค์
การวิจัยทางศิลปะ

เปรียบเทียบข้อแตกต่าง
เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
เพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจ การประเทืองปัญญาและอารมณ์
การวิจัยทางศิลปศึกษา
เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การ
จัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผล การสร้างนวัตกรรม
ตลอดจนการวิจัยผลงานศิลปกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเพือ่
ประโยชน์ทางการศึกษา
การวิจัยทางศิลปะประยุกต์
เป็นการศึกษาวิจัยเพือ่ นาผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงาน การ
ดาเนินการ การแก้ปัญหาทางด้านศิลปะ และศิลปะประยุกต์
การวิจัยทางประวัติศาสตร์ศลิ ปะ เพื่อต้องการทราบความจริงทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ของมนุษย์เท่าที่มหี ลักฐานบ่งถึง ศึกษาศิลปกรรมเพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมในสังคมมนุษย์ทเี่ กี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ โดยเกี่ยวข้องกับเรือ่ งมิติของเวลา
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบจุดประสงค์ของการวิจัยในแต่ละกลุ่ม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้มุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ภายในประเทศไทย ซึ่งผู้วจิ ัยได้ดาเนินการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยมีลาดับขั้นตอน
ในการดาเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์รปู แบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ภายในประเทศไทย ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วิเคราะห์เอกสารและเปรียบเทียบข้อมูลในขั้นต้น โดยใช้ตารางวิเคราะห์รปู แบบการเรียนการสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญที่มบี ทบาทสาคัญในรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทาการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้
ประสานงานรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แล้ว
ทาการวิเคราะห์รปู แบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของสถาบันทัง้ 3 แห่งและ
เปรียบเทียบอย่างละเอียด
ขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่เปิดสอนวิชาปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา โดย
ประกอบด้วย ลักษณะของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ กระบวนการ
ดาเนินการของแต่ละรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ให้สมบูรณ์ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
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ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร ตารา งานวิจัย บทความและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการเรียนการสอนที่มเี นื้อหาเกี่ยวข้องกับ นิยามของการ
จัดการเรียนการสอน องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
1.2 ข้อมูลด้านปริญญานิพนธ์ทมี่ ีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ นิยามของปริญญานิพนธ์และการ
ค้นคว้าวิจัย การวิจัยทางศิลปะ ลักษณะการทาปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี องค์ประกอบของ
ปริญญานิพนธ์
1.3 ข้อมูลด้านสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรศิลปศึกษา
1.4 ข้อมูลด้านนิสิตนักศึกษาทีม่ ีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ลักษณะของผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา เป็นการ
วิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ที่เกิดจากการนาวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาคาตอบของการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่
2.1 หลักสูตรศิลปศึกษาในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางด้าน
ศิลปศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.2 อาจารย์ผจู้ ัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ 3 สถาบัน ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 3 คน
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2.3 อาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 สถาบัน
ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จานวน 4 คน
2.3.1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศึกษา
2.3.2. มีประสบการณ์การสอนศิลปศึกษา 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นทีป่ รึกษา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
2.4 อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมที่ยงั ไม่เปิดสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 3)
มหาวิทยาลัยบูรพา จานวน 3 คน
2.4.1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศึกษา
2.4.2. มีประสบการณ์การสอนศิลปศึกษา 5 ปีขึ้นไป
2.5 นิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ 3 สถาบัน ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
3.1 ตารางบันทึกข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปศึกษา
และส่งเสริมการทาปริญญานิพนธ์
3.2 ตารางบันทึกการเก็บข้อมูลในการทาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
3.3 แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผจู้ ัดการเรียนการสอนและ/หรือผูป้ ระสานงานวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) โดยจะใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Information) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูส้ ัมภาษณ์
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
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ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ด้านอาจารย์ผปู้ ระสานงาน 2) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
3) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ด้านเนื้อหาสาระ 5) ด้านทักษะ 6) ด้านเทคนิควิธีการสอน
7) ด้านการวัดผลและประเมินผล 8) ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา
3.4 แบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ (Formal Interview) โดยจะใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural
Information) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูส้ ัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 2) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้
3) ด้านเนื้อหาสาระ 4) ด้านทักษะ 5) ด้านเทคนิควิธีการสอน 6) ด้านการวัดผลและประเมินผล
7) ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา
3.5 แบบสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) โดยจะใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Information) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูส้ ัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านเทคนิค
วิธีการสอน 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล 5) ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา
3.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
เป็นแบบสอบถามทีม่ ีลกั ษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนารายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
การทดสอบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รายงานเอกสารทางวิชาการ เอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ
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การจัดการเรียนการเรียนการสอน ข้อมูลเกี่ยวกับการทาปริญญานิพนธ์ ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยทีเ่ ปิดหลักสูตรศิลปศึกษาและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนว
ทางการวิจัย และดาเนินการสร้างเครือ่ งมือสาหรับการวิจัย
4.2 นาโครงร่างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแก้ไข ด้านเนื้อหาและภาษาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.3 นาเครื่องมือที่ใช้วิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณาความตรงของเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้ จานวน 3 คน ดังนี้
4.3.1 เป็นผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านศิลปศึกษา และมีผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตารา
จานวน 2 คน
4.3.2 เป็นผูท้ รงคุณวุฒิที่มปี ระสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษา จานวน 1 คน
4.4 นาแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณามาปรับปรุงแก้ไข
ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนนาไปทดลองใช้เครื่องมือ
4.5 นาเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วมาใช้เก็บข้อมูลจริง คือ อาจารย์ผจู้ ัดการเรียนการสอนและ/
หรือผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จานวน 3 คน อาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จานวน 4 คน และอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ยงั ไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จานวน 3 คน และนาแบบสอบถามไปใช้
เก็บข้อมูลกับนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จาก
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ 3 สถาบัน
4.6 นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
4.7 นารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่ได้ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินความถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขให้ มีความ
เหมาะสมที่สุด
4.8 ปรับปรุงแก้ไข พร้อมทัง้ เสนอเป็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษา
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยนาหนังสือขอความร่วมมือ
ในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอน
และ/หรือผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จานวน 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา จานวน 4 คน และอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มี
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา จานวน 3 คน โดยนัดวัน เวลา สถานที่ที่จะสัมภาษณ์
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการนาแบบสอบถามไป
ยังสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้ง 3 สถาบัน และขอความร่วมมือ
การตอบแบบสอบถามจากนิสิตนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนามาวิเคราะห์ใน
รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผจู้ ัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงาน
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และอาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา โดยนาข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ประกอบกับตารางวิเคราะห์รปู แบบการเรียนการสอนวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน
3. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาจากการสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยงั ไม่เปิดสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพือ่ เป็นแนวทางในการ
นาเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ของ Likert scale โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย
( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัยจากข้อมูลแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผู้วิจัยนาเสนอในรูปแบบความ
เรียงและนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา
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รูปภาพที่ 4 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ผู้วิจัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทยในปัจจุบัน
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตอนที่ 2 องค์ป ระกอบของการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญ ญานิพนธ์ท างศิลปศึก ษา
ที่พึงประสงค์
ตอนที่ 3 รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
รูปแบบที่ 1 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนวัตกรรมการสอน
ศิลปศึกษา
รูปแบบที่ 2 การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพือ่ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การสอนศิลปศึกษา
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ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศไทยในปัจจุบันมีรายละเอียด ดังนี้
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้งหมด
3 สถาบัน ได้แก่ 1) สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
3) สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในแต่ละสถาบันมี
รายละเอียดของรายวิชาแตกต่างกัน ดังนี้
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 2 วิชา ได้แก่ 1) วิชาการศึกษารายบุคคล (Individual Study) ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้อง
จานวน 1 หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก กาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1 ในรายวิชานี้จะมีการสอบนาเสนอโครงร่างทัง้ หมด 1 ครั้ง และยังไม่มกี ารจัด
นิทรรศการในวิชานี้ 2) วิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art) ซึ่งเป็น
วิชาหลัก จานวน 3 หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ กาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ในรายวิชานี้จะมีการสอบนาเสนอความก้าวหน้าทั้งหมด 2 ครั้ง โดย
แบ่งเป็นการนาเสนอความก้าวหน้าร้อยละ 50 ของงาน และการนาเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดย
ผลงานในรายวิชานี้ประกอบไปด้วย รูปเล่มภาคนิพนธ์ 1 เล่ม และผลงานสร้างสรรค์ กาหนดให้มีการ
นาผลงานของนิสิตนักศึกษาออกจัดแสดงนิทรรศการสูส่ าธารณะ
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 1 วิชา ได้แก่ วิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ (Supervised Study in Art) จานวน 3
หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุม่ วิชาเอกบังคับ กาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1 ในรายวิชานี้จะมีการสอบนาเสนอความก้าวหน้าทั้งหมด 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการ
นาเสนอโครงร่างครัง้ แรก และการนาเสนอผลงานที่สมบูรณ์ ซึ่งในระหว่างภาคการศึกษาจะมีการนัด
ตรวจผลงานแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยผลงานในรายวิชานี้ประกอบไปด้วย รูปเล่มปริญญานิพนธ์
1 เล่ม และผลงานสร้างสรรค์ กาหนดให้มีการนาผลงานของนิสิตนักศึกษาจัดแสดงนิทรรศการทีห่ ้อง
จัดแสดงของสาขาวิชา
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3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาและวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ 1) วิชาการวิจัยทางศิลปศึกษา (Research in Art Education) ซึ่งเป็นวิชาที่
เกี่ยวข้อง จานวน 2 หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ กาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ในรายวิชานี้จะมีการสอบนาเสนอความก้าวหน้าทั้งหมด 3 ครั้ง และยัง
ไม่มีการจัดนิทรรศการในวิชานี้ 2) วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา1 (Research Study in Art
Education I ) ซึ่งเป็นวิชาหลักตัวแรก จานวน 2 หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุม่ วิชาเอกบังคับ กาหนดให้
นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ในรายวิชานี้จะมีการสอบนาเสนอ
ความก้าวหน้าทั้งหมด 3 ครั้ง โดยผลงานในรายวิชานี้คือ ผลงานสร้างสรรค์ที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งยังไม่มี
การจัดนิทรรศการในวิชานี้ แต่จะนาไปจัดแสดงในวิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษาในภาคการศึกษาที่
2 ต่อไป 3) วิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา2 (Research Study in Art Education II ) ซึ่งเป็นวิชา
หลักตัวทีส่ อง จานวน 3 หน่วยกิต จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ กาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ในรายวิชานี้จะมีการสอบนาเสนอความก้าวหน้าทัง้ หมด 4 ครั้ง
โดยแบ่งเป็นการนาเสนอความก้าวหน้าร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ตามลาดับ โดยผลงานในรายวิชานี้ประกอบไปด้วย รูปเล่มปริญญานิพนธ์ 1 เล่ม แผนการเรียนการ
สอนในหัวข้อที่นสิ ิตนักศึกษาเลือกทา(แทรกอยู่ในเล่มปริญญานิพนธ์) กาหนดให้มีการนาผลงานของ
นิสิตนักศึกษาจัดแสดงนิทรรศการสู่สาธารณะ
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ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของทั้ง 3 สถาบัน
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รูปภาพที่ 5 แผนผังแสดงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปภาพที่ 6 แผนผังแสดงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รูปภาพที่ 7 แผนภาพแสดงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตอนที่ 2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ที่พึงประสงค์
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาจากการสัมภาษณ์ 1) อาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงานวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา 2) อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และ 3) อาจารย์ใน
หลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผลการศึกษา พบว่า อาจารย์เป็นเพศชาย 4 คน (ร้อยละ 57) เพศหญิง 3 คน (ร้อยละ 43) วุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก 4 คน (ร้อยละ 57) ระดับปริญญาโท 3 คน (ร้อยละ 43) มีอาจารย์ 6 คน
สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 6 คน (ร้อยละ 86) มีอาจารย์ 1 คน ที่สาเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 14) มีอาจารย์ในตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4
คน (ร้อยละ 57) มีอาจารย์ในตาแหน่งอาจารย์ 3 คน (ร้อยละ 43) เป็นอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 3 คน (ร้อยละ 43) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน (ร้อยละ 29) และจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 คน (ร้อยละ 29) มีอาจารย์ผู้ประสานงาน 3 คน (ร้อยละ 43) และอาจารย์ที่
ปรึกษา 4 คน (ร้อยละ 57) รายละเอียดดังตารางที่ 2

82
รายการ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

4

57

หญิง

3

43

รวม

7

100

ปริญญาโท

3

43

ปริญญาเอก

4

57

รวม

7

100

ศิลปกรรมศาสตร์

1

14

ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์

6

86

รวม

7

100

อาจารย์

3

43

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

57

รวม

7

100

เพศ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

สาขาที่จบการศึกษา

ตาแหน่งวิชาการ
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รายการ

จานวน

ร้อยละ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

43

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

29

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

29

รวม

7

100

ผู้ประสานงาน

3

43

อาจารย์ที่ปรึกษา

4

57

รวม

7

100

สถานที่ทางาน

บทบาทในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

ตารางที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

เก็บข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจาก 3 สถาบัน
ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยใช้แบบสอบถามแบบสารวจรายการ
ผลการศึกษา พบว่า นิสิตนักศึกษาเป็นเพศหญิง 78 คน (ร้อยละ 78) เพศชาย 20 คน (ร้อยละ
20) มีนสิ ิตนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 72
คน (ร้อยละ 72) และมีนิสิตนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษา
ที่ 1 จานวน 26 คน (ร้อยละ 26) รายละเอียดดังตารางที่ 2

84
รายการ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

20

20

หญิง

78

80

รวม

98

100

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

26

27

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

72

73

รวม

98

100

เพศ

ลงทะเบียนเรียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของนิสิตนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจาก 3 สถาบัน
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของนิสิตนักศึกษาในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =4.04, S.D.=0.89) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นที่นิสิตนักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ การ
แบ่งให้นสิ ิตนักศึกษาได้รับคาปรึกษาและได้รบั การชี้แนะแนวทางในการทาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตรงตามหัวข้อ ( =4.46, S.D.=0.69) และ การนาเสนอ
ผลงานด้วยวิธีการจัดนิทรรศการศิลปะ ( =4.46, S.D.=0.66) รองลงมาคือ การกาหนดวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาเป็นวิชาบังคับสาหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ( =4.39, S.D.=0.64)
และ การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทาปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่ตนสนใจ ภายใต้ขอบเขตของ
หลักสูตรศิลปศึกษา ( = 4.38, S.D.=0.78) ตามลาดับ ส่วนประเด็นที่นสิ ิตนักศึกษาเห็นด้วยน้อย
ที่สุดคือ การกาหนดให้ทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว ( =3.08,
S.D.=1.30) รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ข้อ
1

หัวข้อรายการ

S.D.

แปลความหมาย

การกาหนดให้วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาเป็นวิชาบังคับสาหรับ 4.39 0.64

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
2

การมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาใช้วิธีการวิจัยเบื้องต้นในกระบวนการ

4.10 0.82

เห็นด้วย

4.38 0.78

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3.08 1.30

เห็นด้วยปานกลาง

4.21 0.85

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3.53 1.08

เห็นด้วย

3.85 1.04

เห็นด้วย

3.58 1.09

เห็นด้วย

4.35 0.75

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.06 0.92

เห็นด้วย

ทางาน
3

การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทาปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่ตน
สนใจ ภายใต้ขอบเขตของหลักสูตรศิลปศึกษา

4

การกาหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาทาปริญญานิพนธ์ในเชิง
วิชาการเพียงอย่างเดียว (การวิจัยทางการศึกษา)

5

การกาหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาทาปริญญานิพนธ์ใน
ลักษณะผสมผสานระหว่างงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ (การวิจัย
ทางการศึกษา และ การวิจัยทางศิลปะ)

6

การกาหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาทาปริญญานิพนธ์ใน
ลักษณะงานสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว (การวิจัยทางศิลปะ)

7

การกาหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาทาปริญญานิพนธ์ใน
รูปแบบผลงานวิจัยทางวิชาการ ผลงานวิจัยทาศิลปะ และ/หรือ
ผลงานวิจัยทางศิลปศึกษา

8

การกาหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาในรูปแบบนวัตกรรม
ทางการเรียนการสอน

9

การกาหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาในรูปแบบงานสร้างสรรค์
และมีการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะ

10 การกาหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาในรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างผลงานวิจัยทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
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ข้อ

หัวข้อรายการ

S.D.

แปลความหมาย

3.98

0.88

เห็นด้วย

4.09

0.92

เห็นด้วย

13 การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ

4.12

0.92

เห็นด้วย

14 การจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

4.26

0.91

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

15 การจัดอภิปรายในชั้นเรียน

3.93

0.89

เห็นด้วย

16 การสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย/ท้องถิ่นของตนเข้าไปใน

3.86

1.12

เห็นด้วย

17 การจัดสอบนาเสนอความคืบหน้าของหัวข้อโครงร่างมากกว่า 1 ครั้ง

4.11

0.98

เห็นด้วย

18 การนาเสนอผลงานด้วยวิธีการนาเสนอปากเปล่า พร้อมฉายสไลด์

4.09

0.83

เห็นด้วย

19 การนาเสนอผลงานด้วยวิธีการจัดนิทรรศการศิลปะ

4.46

0.66

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

20 การนาเสนอผลงานด้วยภาพเคลื่อนไหว

3.81

0.77

เห็นด้วย

21 การกาหนดให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทาปริญญานิพนธ์

4.14

0.75

เห็นด้วย

4.46

0.69

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.04

0.89

เห็นด้วย

11 การกาหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาในรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างผลงานวิจัยทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิลปศึกษา
12 การจัดบรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อเสริมทักษะที่จาเป็นในการทา
ปริญญานิพนธ์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล , การสืบค้นข้อมูล ฯลฯ

ผลงาน

ประกอบ

ผ่านการศึกษาผลงานของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่
22 การแบ่งให้นิสิตนักศึกษาได้รับคาปรึกษาและได้รับการชี้แนะแนวทาง
ในการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามหัวข้อ
รวม

ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
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จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนและ/หรือผูป้ ระสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ยงั ไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ตามองค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน พบว่า
1) ด้านอาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ผปู้ ระสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาควรมีบทบาทในการประสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาโดยไม่ก้าว
ก่ายในกระบวนการให้คาปรึกษาของอาจารย์ทปี่ รึกษา มีหน้าที่ในการคัดเลือกข้อมูลทีจ่ ะนาไปใช้
บรรยายในชั่วโมง มีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในการทางานของนิสิตนักศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยเหลือในการติดตามข้อมูล กระตุ้นให้นสิ ิตนักศึกษาได้เก็บบันทึกขั้นตอนการทางาน
ตลอดจนการนามาถ่ายทอดด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย เช่น การเขียนอธิบาย การเผยแพร่ลงใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การตัดต่อวิดีโอ และการผลิตสื่อในรูปแบบที่ทนั สมัย เป็นต้น สนับสนุนให้
นิสิตนักศึกษาสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
Youtube เป็นต้น
2) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการให้คาปรึกษาในรูปแบบกลุม่ สลับกับการให้
คาปรึกษาในรูปแบบรายบุคคล โดยกาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านมีส่วนร่วมในการเป็นที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เปิดกว้างในการกาหนดแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น การแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักท่านเดียว การแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาหลักดูแลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม การแต่งตั้ง
อาจารย์ทปี่ รึกษาโดยรับการเสนอรายชื่ออาจารย์จากนิสิตนักศึกษา
3) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ควรมีการกาหนดจุดประสงค์ที่มีลักษณะครอบคลุม
โดยมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตรเพือ่ ประยุกต์ใช้ตามหัวข้อการ
ทางานได้อย่างเหมาะสม มุง่ เน้นให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางานอย่างเป็นระบบโดยอาศัย
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐาน มุ่งเน้นให้นสิ ิตนักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัตผิ ลงานสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้
นิสิตนักศึกษาฝึกการนาเสนอผลงานในรูปแบบของการจัดสัมมนาหรือจัดนิทรรศการ ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการวิจารณ์ศิลปะ
4) ด้านเนื้อหาสาระ ควรมีการให้ข้อมูลความรูท้ ี่เป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาใน
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานวิจัย เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล เทคนิค
วิธีการทาวิจัย ความรู้ในการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ สูส่ าธารณะ วัฒนธรรมการ
วิจารณ์ศิลปะ ตลอดจนการให้ตัวอย่างที่ดี แนะนาแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเอง และ
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การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรูก้ ับนิสิตนักศึกษา
5) ด้านทักษะ ควรมีการฝึกฝนให้นิสิตนักศึกษาเกิดทักษะทางการวิจัยศิลปศึกษา
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างสรรค์
งานที่มลี ักษณะเฉพาะตน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการวิจารณ์ศิลปะ และทักษะทางวิชาชีพ
6) ด้านเทคนิควิธีการสอน ควรมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานกัน
ตามความเหมาะสมของบริบทต่างๆ ดังนี้ การบรรยาย การอภิปรายในชั้นเรียน การสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้วิธีการ
วิจัยเป็นฐาน การสอนแบบทีม การฝึกทักษะปฏิบัติ (ค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาดูงาน) และการศึกษา
จากกระบวนการทางานของศิลปินที่เป็นแบบอย่าง
7) ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรมีการวัดผลและประเมินผลในรายละเอียด
ดังนี้ ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ประเมิน
พฤติกรรมการส่งงานและความสม่าเสมอในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินคุณภาพงาน และ
ประเมินการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ
8) ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา ควรกาหนดให้มีการจัดทารูปเล่มปริญญา
นิพนธ์/ภาคนิพนธ์ควบคู่กับการทาผลงานสร้างสรรค์ การจัดนิทรรศการ
ตอนที่ 3 รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาได้รับการพัฒนามาจากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนและ/หรือผูป้ ระสานงานในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มี
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจาก 3 สถาบัน และการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจประเมินรูปแบบจากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 คน มาแล้วเสร็จสิ้น โดยมี
รายละเอียดของรูปแบบ ดังนี้
ลักษณะของรูปแบบพี่พัฒนาขึ้น
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้นมาจาก
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
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การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ประกอบกับการสัมภาษณ์อาจารย์ผปู้ ระสานงานและอาจารย์ที่
ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และการสัมภาษณ์ความต้องการ
ของอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ตามองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้
1) ด้านอาจารย์ผปู้ ระสานงาน
2) ด้านอาจารย์ทปี่ รึกษา
3) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้
4) ด้านเนื้อหาสาระ
5) ด้านทักษะ
6) ด้านเทคนิควิธีการสอน
7) ด้านการวัดผลและประเมินผล
8) ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา
ลาดับ
วิธีการเก็บข้อมูล
1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

2

3

4

5

ข้อมูล/หลักการ
โครงสร้างขององค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนแต่ละด้าน
รูปแบบการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน รูปแบบการสอนแบบเน้นการ
สร้างสรรค์เป็นฐาน การทาปริญญานิพนธ์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
หลักสูตรศิลปศึกษาภายในประเทศไทย
บทบาทของผู้ประสานงาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา กระบวนการบริหารจัดการภายในวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา

การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้
ประสานงานและ/หรือ
ผู้จัดการเรียนการสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
การสัมภาษณ์อาจารย์ที่
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทาง
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา
การสัมภาษณ์อาจารย์ใน
ความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
หลักสูตรศิลปศึกษาใน
ศิลปศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
สถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มี
ศิลปศึกษา
วิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา
สอบถามนิสิตนักศึกษา
ความคิดเห็นในการพัฒนาวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ตารางที่ 8 ตารางแสดงที่มาของข้อมูล/หลักการต่างๆ
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หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาขึ้นได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน และการสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐาน
โดยการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐานนั้นผู้วิจัยได้ประมวลมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่มี
นักวิชาการหลายท่านได้นาเสนอเอาไว้เกี่ยวกับการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน ออกมาเป็น
โครงสร้างที่เป็นหลักปฏิบัติภายในรูปแบบ ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยชั้นนาในศาสตร์ที่ตนศึกษา เพือ่ ให้ได้เรียนรู้ผลการวิจัยตลอดจน
องค์ความรู้ต่างๆ ทีเ่ กิดจากงานวิจัยในศาสตร์ทางการศึกษาและศิลปศึกษา
2. ใช้กระบวนการวิจัยในการสอน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิจัยในเบือ้ งต้น
หรือได้ลงมือศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตนเองสนใจตามหลักการทางวิชาการ
3. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการวิจัยด้วยตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ ผูเ้ รียนมีบทบาทเป็น
ผู้วิจัย ลงมือปฏิบัติการวิจัยด้วยตัวเองตลอดกระบวนการ โดยมีอาจารย์คอยดูแลให้คาปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด
4. ผู้เรียนและผูส้ อนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับผลของการวิจัย จัดการอภิปรายร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนและผูส้ อนเกี่ยวกับผลของการวิจัย ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการทาการศึกษาวิจัย
5. ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการวิจัย ผู้สอนทา
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านที่ให้ผเู้ รียนศึกษาและปฏิบัติ
ในส่วนของแนวทางการสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐานผู้วิจัยได้ประมวลมาจาก
นักวิชาการหลายคนที่ได้นาเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การวิจัยทางศิลปะ การวิจัยทางศิลปะและ
ศิลปะประยุกต์ เพื่อให้ได้โครงสร้างของรูปแบบการสอนแบบเน้นการสร้างสรรค์เป็นฐานที่เหมาะสม
สาหรับหลักสูตรศิลปศึกษาที่สุด โดยมีจุดประสงค์และแนวทางของรูปแบบ ดังนี้
จุดประสงค์ในการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผล การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการวิจัยผลงานศิลปกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา
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แนวทางของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
รูปแบบที่ 1 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา
เป็นการลงมือปฏิบัติเพือ่ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เทคนิควิธีการ ข้อมูลแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอย่างมีระบบโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม สื่อสารสนเทศ หรือผลงานในเชิงรูปธรรมทีจ่ ะเกิดคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา/
ศิลปศึกษา
รูปแบบที่ 2 การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการสอน
ศิลปศึกษา
เป็นการลงมือศึกษาค้นคว้าตัวผลงานศิลปกรรม/ผลงานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง
นาไปสู่การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยมาเป็นเครือ่ งมือในการศึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ละเอียดเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรม
ต่างๆทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา/ศิลปศึกษา
ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงสาคัญของการดาเนินการภายในรูปแบบออกเป็น 3 ช่วงเพื่อแยกออกเป็น
ขั้นตอนในการดาเนินการในภาพรวม ดังนี้
1) ขั้นเตรียม(ช่วงต้น) เป็นการเริม่ ต้นให้นสิ ิตนักศึกษาได้เห็นตัวอย่างของผลงาน
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและขอบเขต
ในการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ได้แก่ การนาองค์ความรู้ทางศิลปศึกษามาเป็นฐานในการ
ทางานสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปศึกษา เป็นต้น อาจารย์ให้คาแนะนาวิธีการทางาน
โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน แนะนาเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูล การอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ การเขียนรายงานการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจารณ์ศิลปะ
2) ขั้นปฏิบัติ(ช่วงกลาง) นิสิตนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจศึกษาเพื่อทาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาในแนวทางที่ถนัด โดยนาเอาเทคนิควิธีการต่างๆที่ได้เรียนรู้ในขั้นเตรียมมา
ปฏิบัติงานด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมตามหัวข้อการทางานทีน่ ิสิตนักศึกษาเป็นผูเ้ ลือกศึกษาด้วยตนเอง
มีการกาหนดขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาเพือ่ ให้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลนั้นเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและ
ลึกซึง้ ในประเด็นดังกล่าว กาหนดจุดประสงค์ในการศึกษาทีช่ ัดเจนเพือ่ ให้มีความเชื่อมโยงกับ
กระบวนการทางานทั้งหมดและสอดคล้องกับผลงานทีจ่ ะเกิดขึ้น สิ่งที่สาคัญคือนิสิตนักศึกษาจาเป็น
จะต้องเก็บข้อมูลและบันทึกทุกขั้นตอนกระบวนการทางานและสามารถอธิบายสิ่งทีเ่ กิดขึ้นโดยการ
เรียบเรียงออกมาเป็นภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย กระชับ และสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน
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ผลงานที่ได้จากการทาปริญญานิพนธ์นั้นสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้หลายรูปแบบตามแนวทางหัวข้อ
ที่นิสิตนักศึกษาได้เลือกทา เช่น นวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา ผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น โดย
กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทัง่ เสร็จสมบูรณ์นั้นจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
3) ขั้นสรุปงาน(ช่วงสุดท้าย) นิสิตนักศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานและนาเสนอ
ผลงานที่ได้ทาตลอดภาคการศึกษา โดยนิสิตนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการนาเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์ตามความเหมาะสมและข้อจากัดทางด้านเวลา เช่น การนาเสนอปากเปล่าประกอบสื่อ
สร้างสรรค์ การนาเสนอผ่านวีดิโอ การนาเสนอผ่านผลงานภาพเคลื่อนไหวหรือการ์ตูนอนิเมชั่น เป็น
ต้น เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับรูปแบบการนาเสนอ สร้างความน่าสนใจให้กบั ผลงาน นอกจากนี้
นิสิตนักศึกษายังต้องฝึกทักษะในการสือ่ สารและถ่ายทอดเพือ่ ให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจผลงานได้อย่างง่าย
ที่สุด หลังจากการนาเสนอผลงานต่อคณาจารย์และคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
แล้ว นิสิตนักศึกษาจะต้องทาการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา การ
จัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิจารณ์ผลงานศิลปะภายในงาน

รูปแบบที่

รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

ความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ในการทา
วิจัยทางศิลปศึกษา

1
2

การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์
การวิจัยผลงานสร้างสรรค์

√
√

ตารางที่ 9 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรูปแบบกับจุดประสงค์ในการทาวิจัยทางศิลปศึกษา
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ลาดับที่

ความสอดคล้อง
มหาวิทยาลัย

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6

มหาวิทยาลัยบูรพา

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ผลิตครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทาง
ศิลปศึกษา โดยผลิตผู้มีความรูค้ วามสามารถใน
การถ่ายทอดความคิดและการสร้างสรรค์ศิลปะ
รวมทั้งผูกโยงไปสู่การพัฒนาและสร้างองค์
ความรู้ขั้นสูงทางศิลปศึกษา เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาสุนทรียภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
สังคม
ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่ประกอบด้วยจริยา
ปัญญา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนาใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนโดยใช้วิจัยเป็นฐานใน
บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัย
ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านศิลปะ
เพื่อใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองอย่างสม่าเสมอ และมีคุณลักษณะ
การทางานของนักวิชาการ
มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย
การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม การบริการ
วิชาการ
ผลิตบัณฑิต และพัฒนากาลังคนทางด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบที่ 1
การวิจัยเพื่อการ
สร้างสรรค์

รูปแบบที่ 2
การวิจัยผลงาน
สร้างสรรค์

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ตารางที่ 10 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างรูปแบบและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

กระบวนการบริหารจัดการภายในรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้งสองรูปแบบนี้มสี ามารถนาไป
จัดการเรียนการสอนจริงได้อย่างมีความยืดหยุ่น ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบทัง้ สองมาเพื่อให้เหมาะสม
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดประสงค์ของการวิจัยทางศิลปศึกษา ทั้งนี้ได้คานึงถึงเงือ่ นไข
ข้อจากัดในเรื่องระยะเวลาเรียน และจานวนหน่วยกิต ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในวิชาที่ยืดหยุ่นสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะภาคการศึกษาเดียว หรือ
แบ่งเป็นสองภาคการศึกษาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน ดังนี้
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กระบวนการบริหารจัดการรูปแบบที่ 1 กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย
มีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างวิชาที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาในภาคการศึกษาปลาย จานวน 3 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาต้นจะลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องซึง่ เป็นวิชาที่เน้นภาคทฤษฎีและการสืบค้น เช่น วิชาการศึกษารายบุคคล วิชา
สุนทรียศาสตร์ ฯลฯ
ในระยะเวลาการเรียนในวิชาเหล่านี้อาจารย์จะมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตนสนใจ
อย่างลึกซึ้ง มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จุดมุง่ หมายเพื่อให้นสิ ิตนักศึกษาได้ค้นพบแนวทาง
ในการคัดเลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์ของตน และศึกษาหาข้อมูลเพื่อทาโครงร่างทีส่ มบูรณ์ ดังนั้นเมื่อ
จบวิชานี้นิสิตนักศึกษาจะได้ เอกสารรายงานซึง่ เป็นส่วนสาคัญในโครงร่างบทที่ 1 และ 2
ในภาคการศึกษาปลายนิสิตนักศึกษาจะได้ทางานต่อยอดจากภาคการศึกษาต้น โดยเริ่มแรก
อาจารย์ผู้ประสานงานจะมีการอธิบายรายวิชาและกาหนดการต่างๆ โดยละเอียดเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
ได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานภายในวิชานี้ตลอดทั้งเทอม ในช่วงนี้อาจารย์ผปู้ ระสานงานจะมีการ
ตั้งกลุม่ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เพื่อเป็นการเปิดกระดานข่าวสารประจาวิชาและ
เพื่อให้นสิ ิตนักศึกษาได้สร้างแฟ้มผลงานออนไลน์ของตน จากนั้นในขั้นต้นกาหนดให้นสิ ิตนักศึกษา
เสนอหัวข้อเพื่อให้ทปี่ ระชุมอนุมัติหัวข้อและมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการมอบหมายอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถอนุมัติตามความเหมาะสม ดังนี้
1) ที่ปรึกษาเดี่ยว
1.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความ
เหมาะสมและความเชี่ยวชาญตามหัวข้อให้แก่นิสิตนักศึกษา
1.2 นิสิตนักศึกษาเสนอชื่อ เปิดโอกาสให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาให้
ที่ประชุมพร้อมกับชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
2) ที่ปรึกษาคู่
2.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่โดยคานึงถึงความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน และคัดเลือกอาจารย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันเพื่อเสริม
ศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษารอบด้าน
2.2 นิสิตนักศึกษาเสนอชื่อ เปิดโอกาสให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาให้
ที่ประชุม 1 ชื่อ เพื่อที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบ และทีป่ ระชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาอีก
หนึ่งคนเพือ่ เสริมศักยภาพ

95
เมื่อได้รบั อนุมัตหิ ัวข้อและได้รบั มอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษาแล้วนิสิตนักศึกษาจะเข้าสู่
กระบวนการรับคาปรึกษาเพือ่ พัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์และเริ่มวางแผนการ
ดาเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการให้คาปรึกษาทัง้ แบบกลุม่ และแบบรายบุคคล ขึ้นอยู่กบั ความ
เหมาะสมของระยะเวลา ระหว่างนั้นอาจารย์ผปู้ ระสานงานจะแนะนาเทคนิควิธีการในการเขียน
รายงานการวิจัย การเขียนโครงการ การเก็บข้อมูล การเผยแพร่และนาเสนอผลงาน รวมถึงเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ในแต่ละชั่วโมง
เมื่อถึงกาหนดเวลานิสิตนักศึกษาสอบนาเสนอโครงร่างต่อทีป่ ระชุม โดยมีการจัดให้มกี าร
นาเสนออย่างเป็นทางการต่อหน้าคณะกรรมการ และมีเพือ่ นร่วมกระบวนวิชาเป็นผู้ร่วมฟังการ
นาเสนอ หลังจบการสอบนาเสนอโครงร่างจะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาผลงาน โดยจะเป็นการ
พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนารูปเล่มปริญญานิพนธ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานคอยติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ มีการนัดตรวจความก้าวหน้า
ของผลงานอาทิตย์ละครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการทางานและช่วยเหลือในกรณีทเี่ กิดปัญหา จนกระทั่ง
ผลงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
การสอบนาเสนอผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์จะอยู่ในช่วงท้ายภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้
ประสานงานจะกาหนดวันสอบที่ชัดเจนเอาไว้ตั้งแต่ต้น นิสิตนักศึกษาจะต้องส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ให้กบั คณะกรรมการสอบทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ และ
ผลงานสร้างสรรค์จะต้องแล้วเสร็จก่อนวันสอบ การสอบจะจัดในลักษณะของการสรุปงานและ
นาเสนอผลงานโดยมีสื่อประกอบ และมีเพื่อนร่วมวิชาเป็นผูร้ ่วมรับฟังการนาเสนอ
หลังจากเสร็จสิ้นการสอบนาเสนอผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาโดยให้นิสิตนักศึกษาได้นาเอาผลงานที่เกิดขึ้นภายในวิชานี้มาเผยแพร่สู่
สาธารณะ โดยสามารถจัดแสดงนิทรรศการได้ในพื้นที่ที่ได้รบั การอนุญาตเป็นที่เรียบร้อย มีการ
ประชาสัมพันธ์ ตกแต่งสถานที่ และกาหนดวันเปิดและปิดงานอย่างชัดเจน
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รูปภาพที่ 8 กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 1

กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 2 กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น
มีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างวิชาที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงจากรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาในภาคการศึกษาต้น จานวน 3 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาปลายจะลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องซึง่ เป็นวิชาที่สามารถจัดนาเสนอและเผยแพร่ผลงานได้ เช่น วิชาการสัมมนา
ศิลปศึกษา วิชาการจัดนิทรรศการ ฯลฯ
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ในภาคการศึกษาต้นนิสิตนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
โดยจะมีการนัดหมายนิสิตนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้
ประสานงานจะมีการอธิบายรายวิชาและกาหนดการต่างๆ โดยละเอียดเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เห็น
ภาพรวมของการปฏิบัติงานภายในวิชานี้ตลอดทัง้ เทอม และมอบหมายให้นสิ ิตนักศึกษาเริ่มศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจ มีการตั้งกลุ่มในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
เพื่อเป็นการเปิดกระดานข่าวสารประจาวิชาและเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้สร้างแฟ้มผลงานออนไลน์ของ
ตน เมื่อเปิดภาคการศึกษาจะกาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอหัวข้อเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติหัวข้อและ
มอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยการมอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษาสามารถอนุมัติตามความเหมาะสม
ดังนี้
1) ที่ปรึกษาเดี่ยว
1.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความ
เหมาะสมและความเชี่ยวชาญตามหัวข้อให้แก่นิสิตนักศึกษา
1.2 นิสิตนักศึกษาเสนอชื่อ เปิดโอกาสให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาให้
ที่ประชุมพร้อมกับชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
2) ที่ปรึกษาคู่
2.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่โดยคานึงถึงความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน และคัดเลือกอาจารย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันเพื่อเสริม
ศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษารอบด้าน
2.2 นิสิตนักศึกษาเสนอชื่อ เปิดโอกาสให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาให้
ที่ประชุม 1 ชื่อ เพื่อที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบ และทีป่ ระชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาอีก
หนึ่งคนเพือ่ เสริมศักยภาพ
เมื่อได้รบั อนุมัตหิ ัวข้อและได้รบั มอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษาแล้วนิสิตนักศึกษาจะเข้าสู่
กระบวนการรับคาปรึกษาเพือ่ พัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์และเริ่มวางแผนการ
ดาเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการให้คาปรึกษาทัง้ แบบกลุม่ และแบบรายบุคคล ขึ้นอยู่กบั ความ
เหมาะสมของระยะเวลา ระหว่างนั้นอาจารย์ผปู้ ระสานงานจะแนะนาเทคนิควิธีการในการเขียน
รายงานการวิจัย การเขียนโครงการ การเก็บข้อมูล การเผยแพร่และนาเสนอผลงาน รวมถึงเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ในแต่ละชั่วโมง
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เมื่อถึงกาหนดเวลานิสิตนักศึกษาสอบนาเสนอโครงร่างต่อทีป่ ระชุม โดยมีการจัดให้มกี าร
นาเสนออย่างเป็นทางการต่อหน้าคณะกรรมการ และมีเพือ่ นร่วมกระบวนวิชาเป็นผู้ร่วมฟังการ
นาเสนอ หลังจบการสอบนาเสนอโครงร่างจะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาผลงาน โดยจะเป็นการ
พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนารูปเล่มปริญญานิพนธ์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานคอยติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ มีการนัดตรวจความก้าวหน้า
ของผลงานอาทิตย์ละครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการทางานและช่วยเหลือในกรณีทเี่ กิดปัญหา จนกระทั่ง
ผลงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
การสอบนาเสนอผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์จะอยู่ในช่วงท้ายภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้
ประสานงานจะกาหนดวันสอบที่ชัดเจนเอาไว้ตั้งแต่ต้น นิสิตนักศึกษาจะต้องส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ให้กบั คณะกรรมการสอบทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ และ
ผลงานสร้างสรรค์จะต้องแล้วเสร็จก่อนวันสอบ การสอบจะจัดในลักษณะของการสรุปงานและ
นาเสนอผลงานโดยมีสื่อประกอบ และมีเพื่อนร่วมวิชาเป็นผูร้ ่วมรับฟังการนาเสนอ
เมื่อเปิดภาคการศึกษาปลาย จะมีการจัดแสดงนิทรรศการปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาโดย
ให้นิสิตนักศึกษาได้นาเอาผลงานทีเ่ กิดขึ้นภายในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษามาเผยแพร่สู่
สาธารณะ ซึ่งจะดาเนินการภายใต้วิชาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น วิชาสัมมนาศิลปศึกษา วิชาการจัด
นิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งในช่วงต้นภาคการศึกษาจะเป็นการเรียนเนื้อหาทฤษฎีประจาวิชาและในช่วง
ปลายภาคการศึกษาจะเป็นการจัดนาเสนอและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะภายใต้ลกั ษณะของวิชา
นั้นๆ เช่น การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
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รูปภาพที่ 9 กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 2

กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 3 กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษา
มีลักษณะเป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนารูปแบบมาจากการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรูปแบบนีจ้ ะกาหนดให้นิสิตนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จานวน 2 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น และ
ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา2 จานวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปลาย รวม
ทั้งสิ้นเป็น 5 หน่วยกิต โดยในภาคการศึกษาต้น วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จะเน้นให้นสิ ิต
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่ตนสนใจให้ครอบคลุมในภาคทฤษฎีเพื่อเตรียมข้อมูลสาหรับการทา
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ผลงานในเชิงวิชาการ(รูปเล่มปริญญานิพนธ์) และในภาคการศึกษาปลาย วิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา2 จะเน้นที่การสร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อที่นิสิตนักศึกษาเลือกอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
ในภาคการศึกษาต้นนิสิตนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1
อาจารย์ผู้ประสานงานจะมีการอธิบายรายวิชาและกาหนดการต่างๆ โดยละเอียดเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
ได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานภายในวิชานี้ตลอดทั้งเทอม และมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาเริ่ม
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจ มีการตัง้ กลุม่ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook เพื่อเป็นการเปิดกระดานข่าวสารประจาวิชาและเพื่อให้นสิ ิตนักศึกษาได้สร้างแฟ้มผลงาน
ออนไลน์ของตน เมื่อเปิดภาคการศึกษาจะกาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอหัวข้อเพื่อให้ทปี่ ระชุมอนุมัติ
หัวข้อและมอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยการมอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษาสามารถอนุมัติตามความ
เหมาะสม ดังนี้
1) ที่ปรึกษาเดี่ยว
1.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความ
เหมาะสมและความเชี่ยวชาญตามหัวข้อให้แก่นิสิตนักศึกษา
1.2 นิสิตนักศึกษาเสนอชื่อ เปิดโอกาสให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาให้
ที่ประชุมพร้อมกับชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
2) ที่ปรึกษาคู่
2.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่โดยคานึงถึงความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน และคัดเลือกอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันเพื่อเสริม
ศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษารอบด้าน
2.2 นิสิตนักศึกษาเสนอชื่อ เปิดโอกาสให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาให้
ที่ประชุม 1 ชื่อ เพื่อที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบ และทีป่ ระชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาอีก
หนึ่งคนเพือ่ เสริมศักยภาพ
เมื่อได้รบั อนุมัตหิ ัวข้อและได้รบั มอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษาแล้วนิสิตนักศึกษาจะเข้าสู่
กระบวนการรับคาปรึกษาเพือ่ พัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์และเริ่มวางแผนการ
ดาเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการให้คาปรึกษาทัง้ แบบกลุม่ และแบบรายบุคคล ขึ้นอยู่กบั ความ
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เหมาะสมของระยะเวลา ระหว่างนั้นอาจารย์ผปู้ ระสานงานจะแนะนาเทคนิควิธีการในการเขียน
รายงานการวิจัย การเขียนโครงการ การเก็บข้อมูล การเผยแพร่และนาเสนอผลงาน รวมถึงเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ในแต่ละชั่วโมง
เมื่อถึงกาหนดเวลานิสิตนักศึกษาสอบนาเสนอโครงร่างต่อที่ประชุม โดยมีการจัดให้มกี าร
นาเสนออย่างเป็นทางการต่อหน้าคณะกรรมการ และมีเพือ่ นร่วมกระบวนวิชาเป็นผู้ร่วมฟังการ
นาเสนอ หลังจบการสอบนาเสนอโครงร่างจะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาโครงร่างตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการสอบ พร้อมกับเริม่ วางแผนการดาเนินงานในระยะยาวครอบคลุมตลอดระยะเวลาการ
ทางานในภาคการศึกษาปลายภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมสาหรับการนาเสนอ
แผนการดาเนินงานในภาคการศึกษาปลาย
ในภาคการศึกษาปลายนิสิตนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา2 โดยในระยะแรกนิสิตนักศึกษาจะต้องนาเสนอแผนการดาเนินงานในระยะยาวประกอบ
กับสือ่ การนาเสนอให้กบั คณะกรรมการและเพื่อนร่วมกระบวนวิชาได้รับฟัง จากนั้นคณะกรรมการจะ
ให้คาแนะนาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในการทางานจริงมากที่สุด นิสิตนักศึกษาปรับปรุง
และพัฒนาแผนการดาเนินงานของตนให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนาจากคณะกรรมการภายใต้
การดูและชี้แนะจากอาจารย์ทปี่ รึกษา แล้วจึงเริ่มต้นการพัฒนาผลงานตามแผนการดาเนินงานอย่าง
เต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลเพื่อนาไปพัฒนาในส่วนของรูปเล่มปริญญานิพนธ์(บทที่ 3 – 4)
โดยมีอาจารย์ผปู้ ระสานงานคอยติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ มีการนัดตรวจความก้าวหน้าของ
ผลงานอาทิตย์ละครัง้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการทางานและช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหา ในช่วงกลาง
ภาคการศึกษาจะมีการสอบนาเสนอความก้าวหน้าของผลงาน50% นิสิตนักศึกษาจะสรุป
ความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานและรูปเล่มโดยมีสื่อประกอบการนาเสนอให้กบั คณะกรรมการสอบ
และเพือ่ นร่วมกระบวนวิชาได้รับฟัง คณะกรรมการจะให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ตลอดจนคาแนะนาเมื่อนิสิตนักศึกษามีปญ
ั หาอุปสรรค หลังจากนั้นนิสิตนักศึกษาจะนาคาแนะนา
เหล่านี้มาพัฒนาผลงานและรูปเล่มปริญญานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทปี่ รึกษาจนกระทัง่
ผลงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
การสอบนาเสนอผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์จะอยู่ในช่วงท้ายภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้
ประสานงานจะกาหนดวันสอบที่ชัดเจนเอาไว้ตั้งแต่ต้น นิสิตนักศึกษาจะต้องส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ให้กบั คณะกรรมการสอบทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ และ
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ผลงานสร้างสรรค์จะต้องแล้วเสร็จก่อนวันสอบ การสอบจะจัดในลักษณะของการสรุปงานและ
นาเสนอผลงานโดยมีสื่อประกอบ และมีเพื่อนร่วมวิชาเป็นผูร้ ่วมรับฟังการนาเสนอ หลังจากเสร็จสิ้น
การสอบนาเสนอผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการจัดแสดงนิทรรศการปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
โดยให้นิสิตนักศึกษาได้นาเอาผลงานทีเ่ กิดขึ้นภายในวิชานี้มาเผยแพร่สสู่ าธารณะ โดยสามารถจัด
แสดงนิทรรศการได้ในพื้นที่ที่ได้รบั การอนุญาตเป็นทีเ่ รียบร้อย มีการประชาสัมพันธ์ ตกแต่งสถานที่
และกาหนดวันเปิดและปิดงานอย่างชัดเจน

รูปภาพที่ 10 กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 3
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กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 4 กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษา
มีลักษณะเป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนารูปแบบมาจากการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรูปแบบนีจ้ ะกาหนดให้นิสิตนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จานวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาต้น และ
ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา2 จานวน 2 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปลาย รวม
ทั้งสิ้นเป็น 5 หน่วยกิต โดยในภาคการศึกษาต้น วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จะเน้นทีก่ าร
สร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อที่นสิ ิตนักศึกษาเลือกอย่างเป็นขัน้ ตอน และในภาคการศึกษาปลาย วิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา2 จะเป็นการนาเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นผลงานในเชิงวิชาการ(รูปเล่มปริญญานิพนธ์) พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ
ในภาคการศึกษาต้นนิสิตนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1
อาจารย์ผู้ประสานงานจะมีการอธิบายรายวิชาและกาหนดการต่างๆ โดยละเอียดเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
ได้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานภายในวิชานี้ตลอดทั้งเทอม และมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาเริ่ม
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจ มีการตัง้ กลุม่ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook เพื่อเป็นการเปิดกระดานข่าวสารประจาวิชาและเพื่อให้นสิ ิตนักศึกษาได้สร้างแฟ้มผลงาน
ออนไลน์ของตน เมื่อเปิดภาคการศึกษาจะกาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอหัวข้อเพื่อให้ทปี่ ระชุมอนุมัติ
หัวข้อและมอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยการมอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษาสามารถอนุมัติตามความ
เหมาะสม ดังนี้
1) ที่ปรึกษาเดี่ยว
1.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความ
เหมาะสมและความเชี่ยวชาญตามหัวข้อให้แก่นิสิตนักศึกษา
1.2 นิสิตนักศึกษาเสนอชื่อ เปิดโอกาสให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาให้
ที่ประชุมพร้อมกับชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
2) ที่ปรึกษาคู่
2.1 ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่โดยคานึงถึงความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน และคัดเลือกอาจารย์ทมี่ ีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันเพื่อเสริม
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ศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษารอบด้าน
2.2 นิสิตนักศึกษาเสนอชื่อ เปิดโอกาสให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาให้
ที่ประชุม 1 ชื่อ เพื่อที่ประชุมจะพิจารณาเห็นชอบ และทีป่ ระชุมเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาอีก
หนึ่งคนเพือ่ เสริมศักยภาพ
เมื่อได้รบั อนุมัตหิ ัวข้อและได้รบั มอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษาแล้วนิสิตนักศึกษาจะเข้าสู่
กระบวนการรับคาปรึกษาเพือ่ พัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์และเริ่มวางแผนการ
ดาเนินงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการให้คาปรึกษาทัง้ แบบกลุม่ และแบบรายบุคคล ขึ้นอยู่กบั ความ
เหมาะสมของระยะเวลา ระหว่างนั้นอาจารย์ผปู้ ระสานงานจะแนะนาเทคนิควิธีการในการเขียน
รายงานการวิจัย การเขียนโครงการ การเก็บข้อมูล การเผยแพร่และนาเสนอผลงาน รวมถึงเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ในแต่ละชั่วโมง
เมื่อถึงกาหนดเวลานิสิตนักศึกษาสอบนาเสนอโครงร่างต่อทีป่ ระชุม โดยมีการจัดให้มกี าร
นาเสนออย่างเป็นทางการต่อหน้าคณะกรรมการ และมีเพือ่ นร่วมกระบวนวิชาเป็นผู้ร่วมฟังการ
นาเสนอ หลังจบการสอบนาเสนอโครงร่างจะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาโครงร่างตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการสอบ พร้อมกับเริม่ วางแผนการดาเนินงานในระยะยาวครอบคลุมตลอดระยะเวลาการ
ทางานในภาคการศึกษาปลายภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ในช่วงครึ่งหลังของภาค
การศึกษาต้นจะเริม่ ให้นสิ ิตนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัตสิ ร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อของตนเองภายใต้
ความดูแลของอาจารย์ทปี่ รึกษาเพื่อให้ผลงานของตนนั้นก้าวหน้าจนกระทัง่ ผลงานนั้นใกล้เสร็จ
สมบูรณ์
ในภาคการศึกษาปลายนิสิตนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา2 เมื่อเริม่ เปิดภาคการศึกษาปลายนิสิตนักศึกษาจะต้องนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่มี
ความก้าวหน้าอยู่ในระดับ 80% - 100% โดยเป็นการนาเสนอผลงานจริงประกอบกับสื่อเพื่อให้
คณะกรรมการและเพื่อนร่วมกระบวนวิชาได้รับฟัง จากนั้นนิสิตนักศึกษาจะสามารถปรับปรุงและ
พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของตนตามคาแนะนาจากคณะกรรมการภายใต้การดูและชี้แนะจากอาจารย์
ที่ปรึกษา แล้วจึงเริ่มต้นการพัฒนาผลงานทางวิชาการในส่วนของรูปเล่มปริญญานิพนธ์โดยมีอาจารย์ผู้
ประสานงานคอยติดตามความก้าวหน้า ในช่วงกลางภาคการศึกษาจะกาหนดให้ส่งโครงร่างรูปเล่ม
ปริญญานิพนธ์ครั้งที่ 1 ให้กับคณะกรรมการพร้อมกับสรุปความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานให้กบั
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คณะกรรมการและเพื่อนร่วมกระบวนวิชารับฟัง เพื่อรับฟังการพิจารณาและคาแนะนาสาหรับการ
พัฒนารูปเล่มทีส่ มบูรณ์ต่อไป
การสอบนาเสนอผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์จะอยู่ในช่วงท้ายภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้
ประสานงานจะกาหนดวันสอบที่ชัดเจนเอาไว้ตั้งแต่ต้น นิสิตนักศึกษาจะต้องส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ให้กบั คณะกรรมการสอบทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ และ
ผลงานสร้างสรรค์จะต้องแล้วเสร็จก่อนวันสอบ การสอบจะจัดในลักษณะของการสรุปงานและ
นาเสนอผลงานโดยมีสื่อประกอบ และมีเพื่อนร่วมวิชาเป็นผูร้ ่วมรับฟังการนาเสนอ หลังจากเสร็จสิ้น
การสอบนาเสนอผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการจัดแสดงนิทรรศการปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
โดยให้นิสิตนักศึกษาได้นาเอาผลงานทีเ่ กิดขึ้นภายในวิชานี้มาเผยแพร่สสู่ าธารณะ โดยสามารถจัด
แสดงนิทรรศการได้ในพื้นที่ที่ได้รบั การอนุญาตเป็นทีเ่ รียบร้อย มีการประชาสัมพันธ์ ตกแต่งสถานที่
และกาหนดวันเปิดและปิดงานอย่างชัดเจน

รูปภาพที่ 11 กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 4
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของการวิจัย เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปและอภิปรายผลตามประเด็นทีส่ าคัญดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในปัจจุบัน
จากการศึกษาเอกสารหลักสูตรตลอดจนสัมภาษณ์อาจารย์ผจู้ ัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้
ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาจาก 3 สถาบัน 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศไทยในปัจจุบันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา
การศึกษารายบุคคลในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 มีการกาหนดให้เสนอหัวข้อในการทาปริญญา
นิพนธ์เพื่อคณะกรรมการจะได้คัดเลือกและมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตามความเหมาะสมของ
หัวข้อ จากนั้นจึงเข้าสูก่ ระบวนการให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างในส่วนแรก(บทที1่ -2) และสอบ
นาเสนอโครงร่างในช่วงท้ายภาคการศึกษา จากนั้นกาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา
การศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 นิสิตนักศึกษาจะได้ทาการพัฒนา
โครงร่างปริญญานิพนธ์ต่อยอดจากวิชาการศึกษารายบุคคล และทางานภายใต้ความดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษาท่านเดิม ในแต่ละชั่วโมงเรียนจะมีการให้ความรู้และแนะนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทา
รูปเล่มปริญญานิพนธ์ ระหว่างภาคการศึกษาจะมีการกาหนดสอบนาเสนอความก้าวหน้าของผลงาน
ทั้งหมด 2 ครั้ง แบ่งเป็นการนาเสนอความก้าวหน้าร้อยละ 50 ของผลงาน และการนาเสนอผลงาน
ครั้งสุดท้ายในช่วงท้ายภาคการศึกษา หลังจากนั้นจึงจะมีการจัดแสดงนิทรรศการสูส่ าธารณะ
2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาการศึกษา
ศิลปะภายใต้การนิเทศในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 มีการกาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาเสนอหัวข้อใน
การทาปริญญานิพนธ์พร้อมกับระบุรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ตนเลือกตามความเหมาะสมของหัวข้อ
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ปริญญานิพนธ์ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการรับคาปรึกษาและพัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์(บทที่1-2)
และสอบนาเสนอโครงร่างในเวลาต่อมา ระหว่างภาคการศึกษามีการให้ความรู้และแนะนาวิธีการเขียน
รูปเล่มปริญญานิพนธ์สลับกับการนัดตรวจความคืบหน้าของผลงานแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ให้นิสิต
นักศึกษาได้พัฒนารูปเล่มปริญญานิพนธ์ควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงาน และมีการจัดสอบสรุปผลงาน
ครั้งสุดท้ายช่วงท้ายภาคการศึกษา พร้อมกับจัดนาเสนอผลงานที่ห้องนิทรรศการของภาควิชา
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาการ
วิจัยศิลปศึกษาในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อให้นสิ ิตนักศึกษาได้เสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ของ
ตน 3 ลาดับ โดยเรียงตามลาดับความถนัดและความชอบ คณะกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกหัวข้ อที่
เหมาะสมที่สุดเพียงหนึ่งหัวข้อแล้วมอบหมายอาจารย์ทปี่ รึกษา ระหว่างภาคการศึกษาจะมีการให้
ความรู้และแนะนาระเบียบวิธีการวิจัยทางศิลปศึกษาสลับกับการสอบนาเสนอความก้าวหน้าของ
ผลงานระหว่างภาคการศึกษาทัง้ หมด 3 ครั้ง เพือ่ ให้ได้โครงร่างปริญญานิพนธ์ในขั้นต้น (บทที่1-2)
จากนั้นกาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา1 ในชั้นปีที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1 โดยกาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมต่อยอดจากวิชาการวิจัย
ศิลปศึกษาจนกระทั่งแล้วเสร็จเป็นผลงานทีส่ มบูรณ์ ระหว่างภาคการศึกษามีการให้ความรู้แ ละแนะนา
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทางานสร้างสรรค์ มีการกาหนดสอบนาเสนอความก้าวหน้า
ทั้งหมด 3 ครั้ง จากนั้นกาหนดให้นิสิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา2 ใน
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 กาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาพัฒนาโครงร่างปริญญานิพนธ์ต่อยอดจาก
วิชาการวิจัยศิลปศึกษาและวิชาศิลปนิพนธ์สาขาศิลปศึกษา1 มีการเพิม่ เติมให้นิสิตนักศึกษาออกแบบ
แผนการสอนในหัวข้อเดียวกับปริญญานิพนธ์ของตนสอดแทรกอยู่ภายในเล่มปริญญานิพนธ์ ระหว่าง
ภาคการศึกษามีการให้ความรู้และแนะนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทารูปเล่มปริญญานิพนธ์
กาหนดให้มกี ารสอบนาเสนอความก้าวหน้าทัง้ หมด 4 สอบข้อเขียน 1 ครั้ง และจัดนิทรรศการ
นาเสนอผลงานสูส่ าธารณะในช่วงท้ายภาคการศึกษา
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่พัฒนาขึ้น
รูปแบบที่พฒ
ั นาขึ้นนั้นมีจุดประสงค์ในการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา คือ เพื่อศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
กระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผล การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการวิจัย
ผลงานศิลปกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
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รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 2
รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา
เป็นการลงมือปฏิบัติเพือ่ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เทคนิควิธีการ ข้อมูลแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอย่างมีระบบโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม สื่อสารสนเทศ หรือผลงานในเชิงรูปธรรมทีจ่ ะเกิดคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา/
ศิลปศึกษา
รูปแบบที่ 2 การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการสอน
ศิลปศึกษา
เป็นการลงมือศึกษาค้นคว้าตัวผลงานศิลปกรรม/ผลงานสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง
นาไปสู่การวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยมาเป็นเครือ่ งมือในการศึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ละเอียดเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรม
ต่างๆทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา/ศิลปศึกษา
โดยรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้งสองรูปแบบนี้มีความยืดหยุ่น
สามารถนามาจัดการเรียนการสอนได้ในหลายลักษณะตามเงื่อนไขข้อจากัดในเรือ่ งของระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิตของแต่ละสถาบัน ผู้วจิ ัยได้ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการภายในวิชาไว้ทงั้ หมด 4
แบบ ดังนี้
กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 1 กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ปลาย กาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษา
ปลาย จานวน 3 หน่วยกิต โดยกาหนดให้มีวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกันในภาคการศึกษาต้นที่เป็นวิชาเน้นใน
ภาคทฤษฎีและการสืบค้น เช่น วิชาการศึกษารายบุคคล วิชาสุนทรียศาสตร์ ฯลฯ เพื่อมอบหมายให้
นิสิตนักศึกษาเลือกค้นคว้าในหัวข้อที่ตนสนใจไว้เป็นแนวทางในการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ในภาคการศึกษาปลาย กาหนดให้มีการสอบทัง้ หมด 2 ครั้งในภาคการศึกษาปลาย และมีการจัดแสดง
นิทรรศการ โดยผลงานของนิสิตนักศึกษานั้นประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์ควบคู่กับรูปเล่มปริญญา
นิพนธ์
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กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 2 กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น
กาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษาต้น
จานวน 3 หน่วยกิต โดยกาหนดให้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกันในภาคการศึกษาปลายที่เป็นวิชาที่สามารถจัด
นาเสนอและเผยแพร่ผลงานได้ เช่น วิชาการสัมมนาศิลปศึกษา วิชาการจัดนิทรรศการ ฯลฯ
กาหนดให้มกี ารสอบทั้งหมด 2 ครั้งในภาคการศึกษาต้น และมีการจัดแสดงนิทรรศการ/สัมมนา
ศิลปศึกษาในภาคการศึกษาปลายภายใต้ลักษณะของวิชาที่กาหนด เช่น การจัดสัมมนา การจัด
นิทรรศการ เป็นต้น โดยผลงานของนิสิตนักศึกษานั้นประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์ ควบคู่กับรูปเล่ม
ปริญญานิพนธ์
กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 3 กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนสองภาค
การศึกษา กาหนดให้นสิ ิตนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทัง้ 2 ภาค
การศึกษา คือ วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จานวน 2 หน่วยกิต และ วิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา2 จานวน 3 หน่วยกิต รวมเป็น 5 หน่วยกิต โดยกาหนดให้ภาคการศึกษาต้นศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ และกาหนดให้ภาคการศึกษาปลายต่อ
ยอดองค์ความรู้โดยการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ควบคู่กับการทารูปเล่มปริญญานิพนธ์ กาหนดให้มี
การสอบทัง้ หมด 4 ครั้ง ได้แก่ สอบนาเสนอโครงร่าง(ภาคต้น) นาเสนอแผนการดาเนินงาน(ภาค
ปลาย) นาเสนอความก้าวหน้าของผลงาน50% (ภาคปลาย) และนาเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์(ภาค
ปลาย) มีการจัดนิทรรศการ และผลงานของนิสิตนักศึกษานั้นประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์ควบคู่
กับการทารูปเล่มปริญญานิพนธ์
กระบวนการบริหารจัดการแบบที่ 4 กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนสองภาค
การศึกษา กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทัง้ 2 ภาคการศึกษา คือ วิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา1 จานวน 3 หน่วยกิต และ วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา2 จานวน
2 หน่วยกิต รวมเป็น 5 หน่วยกิต โดยกาหนดให้ภาคการศึกษาต้นศึกษาพัฒนาโครงร่างหัวข้อและ
พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ และกาหนดให้ภาคการศึกษาปลายต่อยอดองค์ความรู้โดยการนา
ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานนั้นถ่ายทอดออกมาในเชิงวิชาการ ได้แก่ รูปเล่ม
ปริญญานิพนธ์ กาหนดให้มีการสอบทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ สอบนาเสนอโครงร่าง(ภาคต้น) นาเสนอ
แผนการดาเนินงาน (ภาคปลาย) นาเสนอความก้าวหน้าของผลงาน50% และนาเสนอผลงานที่เสร็จ
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สมบูรณ์(ภาคปลาย) มีการจัดนิทรรศการ ผลงานของนิสิตนักศึกษานั้นประกอบด้วย ผลงาน
สร้างสรรค์ควบคู่กับรูปเล่มปริญญานิพนธ์
อภิปรายผล
1. อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น
ผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ประกอบกับการเก็บข้อมูลความต้องการจากอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ยงั ไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาที่ผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นมานั้นมี
จุดประสงค์ คือ เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนศิลปะ การจัดการหลักสูตร การวัด
และประเมินผล การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการวิจัยผลงานศิลปกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2548) ที่กล่าวถึงขอบเขต
ของการวิจัยในกลุ่มวิชาศิลปศึกษาว่าต้องประกอบด้วยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ
สอนศิลปะ การวิจัยผลงานศิลปกรรม โดยจุดประสงค์ของการวิจัยในกลุม่ วิชาศิลปศึกษาที่ ชาญณรงค์
พรรุง่ โรจน์ ได้กล่าวไปในข้างต้นยังแยกออกจากจุดประสงค์ของการวิจัยทางศิลปะ ที่มงุ่ เน้นการ
พัฒนาในด้านจิตใจ อารมณ์ และความรูส้ ึกของมนุษย์เป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเน้นประโยชน์ในทางปฏิบัติใด
เป็นพิเศษ
รูปแบบทีผ่ ู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้นแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การวิจัยเพือ่ การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา เป็นการลงมือปฏิบัตเิ พื่อศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลพื้นฐาน เทคนิควิธีการ ข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็น
พื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม สื่อสารสนเทศ หรือผลงานในเชิง
รูปธรรมทีจ่ ะเกิดคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา/ศิลปศึกษา และ รูปแบบที่ 2 การวิจัยผลงาน
สร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา เป็นการลงมือศึกษาค้นคว้าตัว
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ผลงานศิลปกรรม/ผลงานสร้างสรรค์อย่างลึกซึง้ นาไปสูก่ ารวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยมาเป็นเครื่องมือ ใน
การศึกษาค้นคว้าผลงานสร้างสรรค์อย่างละเอียดเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ แนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา/ศิลปศึกษา สอดคล้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์ทางศิลปะและการวิจัยที่ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ได้สรุปไว้ว่า
การสร้างสรรค์ทางศิลปะมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างและแยกจากการวิจัยอย่างสิ้นเชิง แต่มีความ
เกี่ยวข้องกันใน 2 ลักษณะ คือ การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ และการวิจัยผลงานสร้างสรรค์
โดยทั้งสองรูปแบบมีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นปฏิบัติ 3) ขั้นสรุป
โดยในขั้นเตรียมจะเป็นการเริ่มต้นให้นสิ ิตนักศึกษาได้เห็นตัวอย่างของผลงานปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและขอบเขตในการทาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา ได้แก่ การนาองค์ความรู้ทางศิลปศึกษามาเป็นฐานในการทางานสร้างสรรค์ การ
สร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปศึกษา เป็นต้น อาจารย์ให้คาแนะนาวิธีการทางานโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน แนะนาเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูล การอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ การเขียนรายงานการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจารณ์ศิลปะ ในขั้นปฏิบตั ิ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา
เลือกหัวข้อที่ตนสนใจศึกษาเพื่อทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในแนวทางที่ถนัด โดยนาเอาเทคนิค
วิธีการต่างๆที่ได้เรียนรู้ในขั้นเตรียมมาปฏิบัตงิ านด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมตามหัวข้อการทางานที่
นิสิตนักศึกษาเป็นผูเ้ ลือกศึกษาด้วยตนเอง มีการกาหนดขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาเพื่อให้การศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลนั้นเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและลึกซึง้ ในประเด็นดังกล่าว กาหนดจุดประสงค์ใน
การศึกษาที่ชัดเจนเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางานทั้งหมดและสอดคล้องกับผลงานที่จะ
เกิดขึ้น สิ่งทีส่ าคัญคือนิสิตนักศึกษาจาเป็นจะต้องเก็บข้อมูลและบันทึกทุกขั้นตอนกระบวนการทางาน
และสามารถอธิบายสิ่งทีเ่ กิดขึ้นโดยการเรียบเรียงออกมาเป็นภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย กระชับ และ
สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ผลงานที่ได้จากการทาปริญญานิพนธ์นั้นสามารถสร้างสรรค์
ขึ้นมาได้หลายรูปแบบตามแนวทางหัวข้อที่นิสิตนักศึกษาได้เลือกทา เช่น นวัตกรรมการสอน
ศิลปศึกษา ผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยกระบวนการปฏิบตั ิงานตั้งแต่เริม่ ต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์
นั้นจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในขั้นสรุป เป็นการให้นสิ ิตนักศึกษา
สรุปผลการปฏิบัตงิ านและนาเสนอผลงานที่ได้ทาตลอดภาคการศึกษา โดยนิสิตนักศึกษาสามารถเลือก
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วิธีการนาเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ตามความเหมาะสมและข้อจากัดทางด้านเวลา เช่น การ
นาเสนอปากเปล่าประกอบสื่อสร้างสรรค์ การนาเสนอผ่านวีดิโอ การนาเสนอผ่านผลงาน
ภาพเคลื่อนไหวหรือการ์ตูนอนิเมชั่น เป็นต้น เพื่อสร้างความหลากหลายให้กบั รูปแบบการนาเสนอ
สร้างความน่าสนใจให้กับผลงาน นอกจากนี้นิสิตนักศึกษายังต้องฝึกทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอด
เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจผลงานได้อย่างง่ายทีส่ ุด หลังจากการนาเสนอผลงานต่อคณาจารย์และ
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาแล้ว นิสิตนักศึกษาจะต้องทาการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และวิจารณ์ผลงานศิลปะภายในงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงาน เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นประโยชน์ให้นิสิตนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทางด้านศิลปศึกษานาไปสูก่ าร
พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานทีม่ ีคุณค่าต่อไปในอนาคต ซึ่งกระบวนการแต่ละขั้นของรูปแบบนีม้ ีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นกั วิชาการหลายท่านได้เสนอไว้
กล่าวคือ รูปแบบการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Teaching) รูปแบบการสอน
ที่เน้นกระบวนการวิจัย (Research-Based Instruction) รูปแบบการสอนกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน (Research-Led, Research-Oriented, Research-Based, Research-Tutored) ซึ่งทุก
รูปแบบมีจุดร่วมกันคือการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางานและ
ได้ศึกษาตัวอย่างงานอย่างครอบคลุมแล้วจึงเปิดโอกาสให้นสิ ติ นักศึกษาได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็น
ผู้ปฏิบัตงิ านด้วยตัวเองโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557; ทิศนา
แขมมณี, 2550; Giller, 2009) ซึ่งในรูปแบบทีผ่ ู้วิจัยได้พฒ
ั นาขึ้นมาใหม่นั้นมีความพิเศษที่แตกต่าง
จากรูปแบบเดิมคือทั้งสองรูปแบบจะเน้นให้มีการนาเสนอผลงานสูส่ าธารณะในลักษณะต่างๆ เพื่อ
ปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาเกิดทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดในสิ่งที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นมาให้กบั
ผู้อื่นได้เข้าใจได้โดยง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติทสี่ าคัญของวิชาชีพครู อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นิสิตนักศึกษาได้
เรียนรู้กระบวนการทางานเป็นทีม นอกจากนี้แต่ละรูปแบบจะมีการแบ่งภาคการศึกษา จานวนหน่วย
กิต และกระบวนการจัดการภายในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษาที่มี
ข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาทั้งสองรูปแบบมีองค์ประกอบทีส่ าคัญของรูปแบบ ดังนี้
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1) ด้านอาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ผปู้ ระสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาควรมีบทบาทในการประสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษา มีหน้าที่
ติดตามความคืบหน้าในการทางานของนิสิตนักศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กระตุ้นให้นิสิต
นักศึกษาได้เก็บบันทึกขั้นตอนการทางานตลอดจนการนามาถ่ายทอดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น
การเขียนอธิบาย การเผยแพร่ลงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ การตัดต่อวิดีโอ และการผลิตสื่อใน
รูปแบบที่ทนั สมัย เป็นต้น สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook Youtube เป็นต้น เพื่ออาจารย์จะสามารถติดตามความก้าวหน้าใน
การทางานและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นสิ ิตนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานสูส่ าธารณะ
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกัน กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนให้เกิด
การสะท้อนคิด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ปาริฉัตร บุญต้อม (2557)) ที่พบว่า เกิดการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสะท้อนคิดของผูเ้ รียนและการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้สอนในการพัฒนาแฟ้ม
สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์กราฟิกของนักเรียน นอกจากหน้าที่
ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานของนิสิตนักศึกษาแล้วอาจารย์ผู้ประสานงานยังมีหน้าที่
คัดเลือกข้อมูลที่จะนาไปใช้บรรยายในชั่วโมง โดยต้องคานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา เรียง
ตามลาดับความสาคัญก่อนหลัง และคานึงถึงพื้นฐานความรู้เดิมของนิสิตนักศึกษาเป็นหลักเพือ่ ให้นสิ ิต
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ที่กล่าวว่า การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผสู้ อนนาเสนอให้และเป็นผู้สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
2) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการให้คาปรึกษาในรูปแบบกลุม่ สลับกับการให้
คาปรึกษาในรูปแบบรายบุคคล โดยจาเป็นต้องคานึงถึงลักษณะเฉพาะของนิสิตนักศึกษาในแต่ละคน
เพื่อให้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ทปี่ รึกษาและนิสิตนักศึกษาเป็นไปได้อย่างราบรื่น สอดคล้อง
กับ Canfield (1992) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนในกลุ่มสังคม(Social) ไม่ชอบการปฏิบัตงิ านที่ต้องทาเพียงคน
เดียว มักจะสร้างกลุม่ ขึ้นมาเองตามความชอบเพื่อให้มีโอกาสในการสร้างปฏิสมั พันธ์กับผู้เรียนด้วยกัน
หรือกับครูผสู้ อน ชอบการอภิปรายกลุม่ เล็กๆและการทางานเป็นทีม ส่วนผูเ้ รียนในกลุ่มอิสระ
(Independent) ชอบการทางานตามลาพังโดยใช้จุดมุง่ หมายของตนเอง ชอบการเรียนที่ตอ้ งอาศัย
การควบคุมตนเอง นอกจากนี้ควรมีการกาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านมีส่วนร่วมในการ
เป็นทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์ เพราะหัวข้อปริญญานิพนธ์นั้นมีความหลากหลายจึงจาเป็นต้องอาศัย
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ ในการดูแลและให้คาปรึกษากับนิสิตนักศึกษาตามความเหมาะสมของ
หัวข้อ สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ที่กล่าวว่า ผู้สอนต้องมีพื้นฐานทางความรู้ด้านวิชาการ มี
ความสามารถเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จะทาการสอนและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการสอน
ทรรศนะคติที่ดีต่อการสอน ซึง่ ทั้งหมดจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพการสอน นอกจากนี้การเปิดกว้าง
ในการกาหนดแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษานั้นจะเป็นการสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นภายในรูปแบบ
การเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาได้เช่นกัน การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักท่านเดียว
จะเป็นการทางานร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นั้นๆ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักดูแลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจะเป็นการทางานร่วมกัน
ระหว่างนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ทปี่ รึกษาผู้มีความสามารถที่ผสมผสานกัน เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา
หลักมีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักการทฤษฎีส่วนอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วมมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ทักษะปฏิบัติ ก็จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้รบั การเสริมทักษะควบคู่กันทัง้ สองด้านทาให้ผลงาน
มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยรับการเสนอรายชื่ออาจารย์จากนิสิต
นักศึกษา ลักษณะนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาได้เป็นผู้ตัดสินใจเลือกอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับหัวข้อด้วยตัวเอง เป็นลักษณะที่ให้ความสาคัญกับการตัดสินใจและการยอมรับ
ของนิสิตนักศึกษาเป็นหลัก
3) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรูจ้ าเป็นต้อง
คานึงถึงองค์ความรู้และทักษะที่สาคัญในรายวิชา เพื่อให้สามารถกาหนดจุดประสงค์ที่มีความ
ครอบคลุมทีส่ ุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการมุง่ พัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา สอดคล้องกับ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ที่กล่าวว่า การกาหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนนั้นมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง ควรคานึงถึงขอบเขตและจุดมุ่งหมายในการสอน การกาหนดจุดมุง่ หมายควรให้
ครอบคลุม ความรู้ ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และทักษะต่างๆ ดังนั้นในการกาหนดจุดประสงค์ในวิชา
นี้จึงต้องมุ่งเน้นให้นสิ ิตนักศึกษาเชื่อมโยงความรูท้ ี่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตรเพื่อประยุกต์ใช้ตามหัวข้อ
การทางานได้อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นให้นสิ ิตนักศึกษาเรียนรูก้ ระบวนการทางานอย่างเป็นระบบโดย
อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐาน มุ่งเน้นให้นสิ ิตนักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์
มุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาฝึกการนาเสนอผลงานในรูปแบบของการจัดสัมมนาหรือจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวิจารณ์ศิลปะ
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4) ด้านเนื้อหาสาระ อาจารย์ผู้สอนควรมีการให้ข้อมูลความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์แก่
นิสิตนักศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานวิจัย เทคนิควิธีการเก็บ
ข้อมูล เทคนิควิธีการทาวิจัย วัฒนธรรมการวิจารณ์ศิลปะ ความรู้ในการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานใน
รูปแบบต่างๆสูส่ าธารณะ ตลอดจนการให้ตัวอย่างที่ดี แนะนาแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตัวเอง และการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรูก้ ับนิสิตนักศึกษา โดยการคัดเลือกเนือ้ หาสาระ
ต่างๆเหล่านีจ้ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มีความทันสมัยและถูกต้องอยูเ่ สมอ เพราะจะเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่นสิ ิตนักศึกษาในเรื่องการค้นคว้าเอกสารและเนื้อหาของงาน สอดคล้องกับ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ที่กล่าวว่า การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอนเป็นการให้ผู้เรียน
ได้รับรู้ว่า ทฤษฎีข้อความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนขณะนั้นเป็นอย่างไร และยังเป็นการสร้างศรัทธาให้
ผู้เรียนรูส้ ึกว่า อาจารย์มีความทันสมัยทางวิชาการ
5) ด้านทักษะ ควรมีการฝึกฝนให้นิสิตนักศึกษาเกิดทักษะทางการวิจัยทาง
ศิลปศึกษา ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการสือ่ สาร ทักษะการสร้างสรรค์งานทีม่ ีลกั ษณะเฉพาะตน
ทักษะการวิจารณ์ศิลปะ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะทางวิชาชีพ การบูรณาการทักษะเหล่านี้
เข้าไปในแต่ละกระบวนการเรียนรูจ้ ะเป็นการฝึกฝนขัดเกลาให้นิสิตนักศึกษาเป็นบุคคลทีส่ ามารถ
มองเห็นปัญหา รูจ้ ักคิดวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เป็นการกระตุ้น
ให้เกิดความใฝ่รู้และช่างค้นคว้าหาข้อมูล และสามารถถ่ายทอดกระบวนการต่างๆให้แก่ผู้อื่นเข้าใจได้
6) ด้านเทคนิควิธีการสอน ควรมีการใช้รปู แบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานกัน
ตามความเหมาะสมของบริบทต่างๆ ดังนี้ การบรรยาย การอภิปรายในชั้นเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
การสอนโดยใช้วิธีการวิจัยเป็นฐาน การสอนแบบทีม การฝึกทักษะปฏิบัติ (ค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาดู
งาน) และการศึกษาจากกระบวนการทางานของศิลปินทีเ่ ป็นแบบอย่าง ซึง่ รูปแบบการสอนที่
หลากหลายเช่นนี้จะเป็นการกระตุ้นเร้าให้นสิ ิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
การเรียนในรูปแบบเดิมๆเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ที่กล่าว
ว่า การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญซึง่ ไม่ขึ้นกับจานวนผูเ้ รียน จัดกิจกรรมการสอนสาระครบตาม
หลักสูตร มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมประกอบการสอน หาอุปกรณ์และสือ่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดีขึ้น
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7) ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรมีการวัดผลและประเมินผลในรายละเอียด
ดังนี้ ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัตงิ าน ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ประเมิน
พฤติกรรมการส่งงานและความสม่าเสมอในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินคุณภาพงาน
ประเมินการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และประเมินการนาเสนอ ในรายวิชานี้จาเป็นต้องให้
ความสาคัญทั้งการประเมินตัวผลงานสร้างสรรค์และรูปเล่มปริญญานิพนธ์ เนื่องจากทัง้ สองส่วนล้วน
แสดงถึงความตั้งใจในการทางานเท่าเทียมกัน แต่จาเป็นทีจ่ ะต้องประเมินพฤติกรรมความมีวินัยและ
ความรับผิดชอบในการทางานควบคู่กันไปด้วย
8) ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา ควรกาหนดให้มกี ารจัดทารูปเล่มปริญญา
นิพนธ์/ภาคนิพนธ์ควบคู่กับการทาผลงานสร้างสรรค์ การจัดนิทรรศการ จาเป็นทีจ่ ะต้องมีผลงานทั้ง
สองควบคู่กันเพราะตัวผลงานสร้างสรรค์นั้นไม่สามารถถ่ายทอดหรือบอกเล่ากระบวนการทีผ่ ่านมา
ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งผลงานเสร็จสมบูรณ์ได้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีรปู เล่มปริญญานิพนธ์ทมี่ ีบทบาทช่วย
อธิบายกระบวนการทางานทัง้ หมด รวมถึงบอกเล่าถึงทีม่ าของแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนแรงบังดาลใจ
ในการทางาน ซึง่ ผลงานทั้งสองอย่างนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้และทักษะที่ได้ศึกษา
มาตลอดทัง้ หลักสูตรมาสู่การนาไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ คู่มือการทารายงาน ภาค
นิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2539) ที่ได้อธิบายว่า ภาค
นิพนธ์เป็นเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ง เพื่อฝึกให้รู้จกั ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล รวมทั้งฝึกความสามารถในการใช้ภาษา
ในการรวบรวมเรียบเรียงความรู้อย่างมีระบบ ซึ่งจะทาให้ผู้ศกึ ษาได้รับความรู้ ความคิด และมี
ความสามารถ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการนาเอารูปแบบที่พฒ
ั นาขึ้นไปทดลองใช้ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เห็นแนวโน้มและ
ความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบ แล้วทาการเปรียบเทียบผลการทดลอง
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย 3 ท่าน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเทพ เลิศเทวศิริ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ
ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์สพุ จน์ จิตทอง
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน(ร่าง)รูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
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ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน(ร่าง)รูปแบบ
การเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 3 ท่าน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ กิตติคุณ หุตะมาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาการสอนศิลปะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. อาจารย์ ประไพลิน จันทน์หอม
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาคผนวก ค
แบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผูป้ ระสานงาน
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

128
แบบสัมภาษณ์สาหรับอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงาน
รายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
_________________________________________________________________________
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
คาชี้แจง โปรดตอบข้อมูลต่อไปนี้ตามความคิดเห็นของท่าน
วันที่สัมภาษณ์………………………………………………………………………
เวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการสัมภาษณ์…………………….น. ถึง ……………………น.
1. ชือ่ …………………………………………………………..นามสกุล………………………………………………………..
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………….
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ…………..ปี
3. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย…………………………………………………..
 ปริญญาโท สาขา……………………………………………มหาวิทยาลัย………………………………………………….
 ปริญญาเอก สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย…………………………………………………..
อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………
4. ตาแหน่งทางวิชาการ/ที่เชี่ยวชาญ(ถ้ามี)…………………………………………………
5. สถานที่ทางาน………………………………………………………………………………….
6. ประสบการณ์ด้านการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา………………………ปี
7. บทบาทของท่านในการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 ผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 ผู้จัดทาระเบียบและคู่มือวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 อาจารย์ผู้สอนร่วมในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษาในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
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ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
1. หลักสูตรของท่านได้กาหนดเงื่อนไขสาหรับนิสิตนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนในวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษาหรือไม่ อย่างไร…………………………………………………………………………………………………....................…
2. ท่านได้ทาการเปิดวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษามาเป็นระยะเวลากี่ปี.......................................................
3. ในรายวิชานี้ท่านมีการจัดสัดส่วนหน่วยกิตอย่างไร เพราะเหตุใดจึงจัดสัดส่วนหน่วยกิตเช่นนี้
................................................................................................................................................................................
4. ท่านกาหนดให้มีการบรรยายกี่ครั้งต่อสัปดาห์ (คิดเป็นกี่ชั่วโมง) และกาหนดให้นิสิตนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์.......................................................................................................................................
5. เกณฑ์ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษามีเกณฑ์การ
คัดเลือกอย่างไร......................................................................................................................................................
6. การจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาภายในสถาบันของท่านมีลักษณะ/รูปแบบอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………….……………………...............................
7. ในรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ท่านมีการจัดการองค์ประกอบในด้านต่างๆอย่างไร
ด้านจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน
ท่านมีการตั้งจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร....................................................
ด้านการจัดการเนื้อหาสาระที่ใช้สอน
หัวข้อที่มีการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง................................................
ด้านกระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอน
กาหนดให้มีการสอบนาเสนอทั้งหมดกี่ครั้ง...............................................................................
มีเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างอย่างไร...............................................................
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะที่สาคัญให้กับนิสิตนักศึกษาอย่างไร (เช่น ดูงานนอกสถานที่ ,
เชิญวิทยากร, สอดแทรกเรื่องเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ฯลฯ).....................................................
หากท่านเป็นผู้ประสานงานในรายวิชานี้ ท่านมีบทบาทหน้าที่อย่างไร....................................
หากท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านมีบทบาทต่อนิสิตนักศึกษาอย่างไร..................................
ด้านการประเมินผล
ชิ้นงาน/ผลงาน
ท่านมีเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงาน/ผลงานอย่างไร................................................
สัดส่วนคะแนนของ ชิ้นงาน/ผลงาน คิดเป็นร้อยละเท่าไร......................................
รูปเล่มรายงาน
ท่านมีเกณฑ์ในการประเมินรูปเล่มรายงานอย่างไร..................................................
สัดส่วนคะแนนของ รูปเล่มรายงาน คิดเป็นร้อยละเท่าไร.........................................
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กระบวนการทางานของนิสิตนักศึกษา
ท่านมีเกณฑ์ในการประเมินกระบวนการทางานของนิสิตนักศึกษาอย่างไร................
สัดส่วนคะแนนของ กระบวนการทางานของนิสิตนักศึกษา คิดเป็นร้อยละเท่าไร.......
การสอบนาเสนอระหว่างเทอม
ท่านมีเกณฑ์ในการประเมินผลการนาเสนอหัวข้อโครงร่างระหว่างเทอมอย่างไร.......
สัดส่วนคะแนนของ การสอบนาเสนอระหว่างเทอม คิดเป็นร้อยละเท่าไร..................
การสอบนาเสนอครั้งสุดท้าย
ท่านมีเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบนาเสนอครั้งสุดท้ายอย่างไร..........................
สัดส่วนคะแนนของ การสอบนาเสนอครั้งสุดท้าย คิดเป็นร้อยละเท่าไร.....................
9. ในปัจจุบันผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนวิชานี้คืออะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผลงานวิจัยทางวิชาการ
 ผลงานสร้างสรรค์และจัดนิทรรศการทางศิลปะ
 นวัตกรรมทางการเรียนการสอน
 ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปศึกษา
 ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
 อื่นๆ………………………………
11. ท่านมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษามีความแตกต่างจากปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปะอย่างไร……………………………………………………….…………….................................…...........................
12. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่จะจบ
ออกไปอย่างไร…………………………………………………………………………………………………………......................................
13. ท่านคิดว่าแนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในลักษณะใด………………………………………………………………………….....................…….……….......................................

ลงชื่อ....................................................
(...........................................................)
วันที่......................................................
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ภาคผนวก ง
แบบสัมภาษณ์อาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
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แบบสัมภาษณ์สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
_________________________________________________________________________
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
คาชี้แจง โปรดตอบข้อมูลต่อไปนี้ตามความคิดเห็นของท่าน
วันที่สัมภาษณ์………………………………………………………………………
เวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการสัมภาษณ์…………………….น. ถึง ……………………น.
1. ชือ่ …………………………………………………………..นามสกุล………………………………………………………..
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………….
2. เพศ
 ชาย
 หญิง อายุ…………..ปี
3. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย…………………………………………………..
 ปริญญาโท สาขา……………………………………………มหาวิทยาลัย………………………………………………….
 ปริญญาเอก สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย…………………………………………………..
อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ตาแหน่งทางวิชาการ/ที่เชี่ยวชาญ(ถ้ามี)…………………………………………………
5. สถานที่ทางาน………………………………………………………………………………….
6. ประสบการณ์ด้านการสอนทางศิลปศึกษา………………………ปี
7. ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา………………………ปี
8. บทบาทของท่านในการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 ผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 ผู้จัดทาระเบียบและคู่มือวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 อาจารย์ผู้สอนร่วมในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษาในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

133
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
1. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาและปริญญานิพนธ์ทางศิลปะนั้นมีความแตกต่าง
กันมากน้อยอย่างไร……………………………………………………………………………………………………………………………….……
2. ในรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ท่านคิดว่าควรมีการจัดการองค์ประกอบในด้านต่างๆอย่างไร
ด้านจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน
ควรมีการตั้งจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร........................................................
ด้านการจัดการเนื้อหาสาระที่ใช้สอน
หัวข้อที่มีการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง....................................................
ด้านกระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ควรกาหนดให้มีการสอบนาเสนอทั้งหมดกี่ครั้ง.............................................................................
ควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างอย่างไร..............................................................
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะที่สาคัญให้กับนิสิตนักศึกษาอย่างไร (เช่น ดูงานนอกสถานที่ ,
เชิญวิทยากร, สอดแทรกเรื่องเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ฯลฯ)...........................................................
หากท่านเป็นผู้ประสานงานในรายวิชานี้ ท่านมีบทบาทหน้าที่อย่างไร..........................................
หากท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านมีบทบาทต่อนิสิตนักศึกษาอย่างไร........................................
ด้านการประเมินผล
ชิ้นงาน/ผลงาน
ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงาน/ผลงานอย่างไร......................................
ควรจัดสัดส่วนคะแนนของ ชิ้นงาน/ผลงาน คิดเป็นร้อยละเท่าไร................................
รูปเล่มรายงาน
ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์ในการประเมินรูปเล่มรายงานอย่างไร.......................................
ควรจัดสัดส่วนคะแนนของ รูปเล่มรายงาน คิดเป็นร้อยละเท่าไร..................................
กระบวนการทางานของนิสิตนักศึกษา
ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์ในการประเมินกระบวนการทางานของนิสิตนักศึกษาอย่างไร.....
ควรจัดสัดส่วนคะแนนของ กระบวนการทางานของนิสิตนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ
เท่าไร....................................................................................................................... ......
การสอบนาเสนอระหว่างเทอม
ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์ในการประเมินผลการนาเสนอหัวข้อโครงร่างระหว่างเทอม
อย่างไร.........................................................................................................................
ควรจัดสัดส่วนคะแนนของ การสอบนาเสนอระหว่างเทอม คิดเป็นร้อยละเท่ าไร.........
การสอบนาเสนอครั้งสุดท้าย
ท่านคิดว่าควรมีเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบนาเสนอครั้งสุดท้ายอย่างไร..............
ควรจัดสัดส่วนคะแนนของ การสอบนาเสนอครั้งสุดท้าย คิดเป็นร้อยละเท่าไร............
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3. ในปัจจุบันผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนวิชานี้คื ออะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผลงานวิจัยทางวิชาการ
 ผลงานสร้างสรรค์และจัดนิทรรศการทางศิลปะ
 นวัตกรรมทางการเรียนการสอน
 ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปศึกษา
 ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
 อื่นๆ………………………………
4. เพราะเหตุใดท่านจึงมีความคิดเห็นว่าผลลัพธ์จากการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจึงควรมีรูปแบบ
ดังกล่าว……………………………………………………………………….………………………..............................……...……………
5. คุณลักษณะและทักษะสาคัญที่ควรปลูกฝังให้เกิดกับนิสิตนักศึกษาที่เรียนรู้ในรายวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา…………………………….........................…………………………………………………………………………….…………
6. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่จะจบออกไป
อย่างไร………………………………………………………………………………………………………….............................................
8. ท่านคิดว่าแนวโน้มในการจัดการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะใด……………………………………………………………………………….…...............................................................…

ลงชื่อ....................................................
(...........................................................)
วันที่......................................................
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ภาคผนวก จ
แบบสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ยังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศีกษา
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แบบสัมภาษณ์สาหรับอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ยังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในการวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
_________________________________________________________________________
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์
วันที่สัมภาษณ์………………………………………………………………………
เวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการสัมภาษณ์…………………….น. ถึง ……………………น.
1. ชือ่ …………………………………………………………..นามสกุล………………………………………………………..
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………….
2. เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ…………..ปี
3. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย…………………………………………………..
 ปริญญาโท สาขา……………………………………………มหาวิทยาลัย………………………………………………….
 ปริญญาเอก สาขา…………………………………………..มหาวิทยาลัย…………………………………………………..
อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ตาแหน่งทางวิชาการ/ที่เชี่ยวชาญ(ถ้ามี)…………………………………………………
ตาแหน่งการบริหาร(ถ้ามี)……………………………………………………………………
5. สถานที่ทางาน………………………………………………………………………………….
6. ประสบการณ์การทางานทางด้านศิลปศึกษา………………………ปี
7. บทบาทของท่านในการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 ผู้ประสานงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 ผู้จัดทาระเบียบและคู่มือวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 อาจารย์ผู้สอนร่วมในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษาในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
1. ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษามีความสาคัญต่อนิสิตนักศึกษาที่จะจบ
ออกไปอย่างไร……………………….............................………………………………………….................................………………
2. ท่านคิดว่ารายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาควรมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาในด้าน
ใดบ้าง…………………………………………………………..........……………………………………...........…………………………………
4. ในอนาคตหากท่านมีความต้องการจะเปิดรายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา ท่านมีความต้องการให้มีการ
จัดการองค์ประกอบในด้านต่างๆอย่างไร
ด้านจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน
อยากให้มีการตั้งจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร..................................................
ด้านกระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ท่านมีความประสงค์จะจัดกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะใด..............................................
5. ในด้านการประเมินผลท่านคิดว่าควรใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับรายวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา…………………………………………………………………..………………....……………….....................…………
6. ท่านคิดว่าผลลัพธ์จากการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาควรออกมาในรูปแบบใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ผลงานวิจัยทางวิชาการ
 ผลงานสร้างสรรค์และจัดนิทรรศการทางศิลปะ
 นวัตกรรมทางการเรียนการสอน
 ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปศึกษา
 ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
 อื่นๆ………………………………
7. เพราะเหตุใดท่านจึงมีความคิดเห็นว่าผลลัพธ์จากการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาควรมีรูปแบบ
ดังกล่าว…………………………………………………………………...............…….…………………………………………………..……
8. ประสบการณ์ที่ควรปลูกฝังและมุ่งเน้นให้เกิดกับนิสิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาในวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา………………………….............……………………………………………………………….……………………………………
9. คุณลักษณะและทักษะที่ควรเน้นให้เกิดกับนิสิตนักศึกษาในการเรียนรู้การทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
…………………………………............……………………………………………………………………….……………………………………

ลงชื่อ....................................................
(...........................................................)
วันที่......................................................
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ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
(วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา หมายรวมถึง วิชาศิลปนิพนธ์ทางศิลปศึกษา และ วิชาการศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ)

คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนารายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

________________________________________________________________________
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ  ชาย  หญิง
ลงเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในเทอมที่ ………………ปีการศึกษา……………..
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนารายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย O ล้อมรอบตัวเลขที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้วย
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3 หมายถึง ปานกลาง
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ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาในสถาบันของท่าน

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ช
แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
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แบบประเมิน(ร่าง)รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้วิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL FOR
AN ART EDUCATION THESIS
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์
นางสาวเบญราวาห์ เรือนทิพย์
นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการประเมิน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผลที่ได้จากการประเมินจะนาไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบฯ
ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
คาชี้แจง
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ประกอบด้วยคาถามจานวน 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ในการนาไปพิจารณาปรังปรุงต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
5
หมายถึง
หัวข้อการประเมินมีความเหมาะสมมากทีส่ ุด
4
หมายถึง
หัวข้อการประเมินมีความเหมาะสมมาก
3
หมายถึง
หัวข้อการประเมินมีความเหมาะสมปานกลาง
2
หมายถึง
หัวข้อการประเมินมีความเหมาะสมน้อย
1
หมายถึง
หัวข้อการประเมินมีความเหมาะสมน้อยทีส่ ุด
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แบบประเมิน (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ชื่อผู้ประเมินรูปแบบ .........................................................................................
ตาแหน่ง .............................................................................................................
สถานที่ทางาน .....................................................................................................

ตอนที่ 1 ภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

1. หลักการของรูปแบบ
1.1 ขั้นเตรียม
1.2 ขั้นปฏิบัติ
1.3 ขั้นสรุปงาน
2. องค์ประกอบของรูปแบบ
2.1 ด้านอาจารย์ผู้ประสานงาน
2.2 ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษาเดี่ยว ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก
- ที่ปรึกษาเดี่ยว นิสิตนักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษา
- ที่ปรึกษาเดี่ยว พิจารณาจากความเห็นชอบของที่
ประชุมควบคู่กับการเสนอชื่อโดยนิสิตนักศึกษา
- ที่ปรึกษาคู่ ที่ประชุมเป็นผู้คัดเลือก
- ที่ปรึกษาคู่ นิสติ นักศึกษาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษาคู่ พิจารณาจากความเห็นชอบของที่ประชุม
ควบคู่กับการเสนอชื่อโดยนิสิตนักศึกษา

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

เหมาะสมน้อยที่สุด

ข้อคาถาม

เหมาะสมมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

ข้อแนะนา
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2.3 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้
- มุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงความรูต้ ลอดหลักสูตร
- มุ่งให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการทางานอย่างเป็น
ระบบโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเป็นฐาน
- มุ่งให้เกิดทักษะการปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์
- มุ่งให้เกิดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
2.4 ด้านเนื้อหาสาระ
- การเขียนโครงการ
- การเขียนรายงานวิจัย
- การสืบค้นข้อมูล
- การอ้างอิงตามหลักวิชาการ
- การเก็บข้อมูล
- ระเบียบวิธีวิจัย
- การจัดนิทรรศการ/การจัดสัมมนา
2.5 ด้านทักษะ
- ทักษะทางการวิจัย
- ทักษะการคิดแก้ปัญหา
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการสื่อสาร

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

เหมาะสมน้อยที่สุด

ข้อคาถาม

เหมาะสมมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

ข้อแนะนา
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- ทักษะการสร้างสรรค์งานที่มีลักษณะเฉพาะตน
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะทางวิชาชีพ
2.6 ด้านเทคนิควิธีการสอน
- การบรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- การเรียนรู้แบบกลุ่ม
- การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
- การสอนแบบทีม
- การฝึกปฏิบัติ
- การศึกษาจากกระบวนการทางานของศิลปินที่
เป็นแบบอย่าง
2.7 ด้านการวัดผลและประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมการส่งงาน
- ประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
- ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ประเมินความสม่าเสมอในการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา
- ประเมินคุณภาพงาน
2.8 ด้านผลงานของนิสิตนักศึกษา
- ผลงานสร้างสรรค์
- รูปเล่มปริญญานิพนธ์

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

เหมาะสมน้อยที่สุด

ข้อคาถาม

เหมาะสมมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

ข้อแนะนา
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

เหมาะสมน้อยที่สุด

ข้อคาถาม

เหมาะสมมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

รูปแบบที่ 1 ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาแบบเน้นศิลปศึกษาวิจัยเป็นฐาน
1. กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษาปลาย
2. จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
3. กาหนดให้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกันในภาค
การศึกษาต้น โดยเป็นวิชาที่เน้นภาคทฤษฎีและ
การสืบค้น เช่น วิชาการศึกษารายบุคคล วิชา
สุนทรียศาสตร์ ฯลฯ เพื่อมอบหมายให้นิสิต
นักศึกษาเลือกค้นคว้าในหัวข้อที่ตนสนใจไว้เป็น
แนวทางในการทาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
4. สอบนาเสนอทั้งหมด 2 ครั้ง ในภาค
การศึกษาปลาย
5. มีการจัดแสดงนิทรรศการ
6. ผลงานของนิสิตนักศึกษา คือ ผลงาน
สร้างสรรค์ ควบคู่กับรูปเล่มปริญญานิพนธ์
รูปแบบที่ 2 ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาแบบเน้นการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
1. กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษาในภาคการศึกษาต้น
2. จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

ข้อแนะนา
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เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

เหมาะสมน้อยที่สุด

ข้อคาถาม

เหมาะสมมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

3. กาหนดให้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกันในภาค
การศึกษาปลาย โดยเป็นวิชาที่สามารถจัดนาเสนอ
และเผยแพร่ผลงานได้ เช่น วิชาการสัมมนา
ศิลปศึกษา วิชาการจัดนิทรรศการ ฯลฯ
4. สอบนาเสนอทั้งหมด 2 ครั้ง ในภาคการศึกษา
ต้น
5. มีการจัดแสดงนิทรรศการ/สัมมนาศิลปศึกษา
ในภาคการศึกษาปลายภายใต้ลักษณะของวิชาที่
กาหนด เช่น การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ
เป็นต้น
6. ผลงานของนิสิตนักศึกษา คือ ผลงาน
สร้างสรรค์ ควบคู่กับรูปเล่มปริญญานิพนธ์
รูปแบบที่ 3 ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาแบบเน้นการสร้างสรรค์ศิลปะวิจยั
1. กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา คือ วิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 1
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 2
2. จานวนหน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาต้น จานวน 2 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย จานวน 3 หน่วยกิต
3. กาหนดให้ภาคการศึกษาต้นศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจาก เอกสาร
งานวิจัยต่างๆ
และกาหนดให้ภาคการศึกษาปลายต่อยอดองค์
ความรู้โดยการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ควบคู่กับ
การทารูปเล่มปริญญานิพนธ์

ข้อแนะนา
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เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

เหมาะสมน้อยที่สุด

ข้อคาถาม

เหมาะสมมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

4. สอบนาเสนอทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่
- สอบนาเสนอโครงร่าง(ภาคต้น)
- นาเสนอแผนการดาเนินงาน(ภาคปลาย)
- สอบนาเสนอความก้าวหน้าของผลงาน50%
(ภาคปลาย)
- สอบนาเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์(ภาคปลาย)
5. มีการจัดแสดงนิทรรศการ
6. ผลงานของนิสิตนักศึกษา คือ ผลงาน
สร้างสรรค์ ควบคู่กับรูปเล่มปริญญานิพนธ์
รูปแบบที่ 4 ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาแบบเน้นการสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ
1. กาหนดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์
ทางศิลปศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา คือ วิชา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 1
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา 2
2. จานวนหน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาต้น จานวน 3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย จานวน 2 หน่วยกิต
3. กาหนดให้ภาคการศึกษาต้นศึกษาพัฒนาโครง
ร่างหัวข้อและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์
และกาหนดให้ภาคการศึกษาปลายต่อยอดองค์
ความรู้โดยการนาประสบการณ์ที่ได้จากการ
ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานนั้นถ่ายทอดออกมาในเชิง
วิชาการ ได้แก่ รูปเล่มปริญญานิพนธ์

ข้อแนะนา
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เหมาะสมมาก

เหมาะสมปานกลาง

เหมาะสมน้อย

เหมาะสมน้อยที่สุด

ข้อคาถาม

เหมาะสมมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

ข้อแนะนา

4. สอบนาเสนอทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่
- สอบนาเสนอโครงร่าง(ภาคต้น)
- นาเสนอแผนการดาเนินงาน(ภาคปลาย)
- สอบนาเสนอความก้าวหน้าของผลงาน
50% (ภาคปลาย)
- สอบนาเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
(ภาคปลาย)
5. มีการจัดแสดงนิทรรศการ
6. ผลงานของนิสิตนักศึกษา คือ
ผลงานสร้างสรรค์ ควบคู่กับรูปเล่ม
ปริญญานิพนธ์
ความเหมาะสมในการแบ่งเป็น 4
รูปแบบ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาทัง้ 4 แบบ

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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จากการประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบการเรียนการสอนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า




รูปแบบมีความเหมาะสมดีแล้ว สามารถนาไปใช้จริงได้
รูปแบบมีความเหมาะสม แต่ควรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนาไปใช้จริง
รูปแบบยังไม่มีความเหมาะสม

ลงชื่อ....................................................
(...........................................................)
วันที่......................................................

ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอัน
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนีเ้ ป็นอย่างมาก
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ภาคผนวก ซ
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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ประเมินแบบสัมภาษณ์สาหรับอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนและ/หรือผู้ประสานงาน
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมั ภาษณ์
ข้อ
1
2
3
4
5
6

7
8
9

ข้อมูล
วันที่สัมภาษณ์
เวลาสัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
-เพศ (ชาย/หญิง)
-อายุ
วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี (สาขา, มหาวิทยาลัย)
-ปริญญาโท (สาขา, มหาวิทยาลัย)
-ปริญญาเอก (สาขา, มหาวิทยาลัย)
อื่นๆ......................
ตาแหน่งทางวิชาการ/ที่เชี่ยวชาญ(ถ้ามี)
สถานที่ทางาน
ประสบการณ์ด้านการสอนปริญญา
นิพนธ์ทางศิลปศึกษา(ปี)

ผู้เชี่ยวชาญคนที่

รวม

IOC

ผลการ
ประเมิน

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1







1

1

1

3

1



1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1
1
1
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ตอนที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ข้อคาถามที่
1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
9
10
11
12
13
14

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3

1
1
1
0.6
1
1
1
1
1
1
1
1
0.6
1
0.6
1
1
1
1

ผลการ
ประเมิน
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ประเมินแบบสัมภาษณ์สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมั ภาษณ์
ข้อ
1
2
3
4
5

ข้อมูล

วันที่สัมภาษณ์
เวลาสัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
-เพศ (ชาย/หญิง)
-อายุ
6 วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี (สาขา, มหาวิทยาลัย)
-ปริญญาโท (สาขา, มหาวิทยาลัย)
-ปริญญาเอก (สาขา, มหาวิทยาลัย)
อื่นๆ......................
7 ตาแหน่งทางวิชาการ/ที่เชี่ยวชาญ(ถ้ามี)
8 สถานที่ทางาน
9 ประสบการณ์ด้านการสอนปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา(ปี)
10 ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา(ปี)

ผู้เชี่ยวชาญคนที่

รวม

IOC

ผลการ
ประเมิน

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1







1

1

1

3

1



1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1
1
1





1

1

1

3

1
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ข้อคาถามที่
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5
6
7
8
9

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

1
1
0.6
1
1
1
1
1
0.6
1
1
1
1
1

ผลการ
ประเมิน
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ประเมินแบบสัมภาษณ์สาหรับอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ยังไม่มีวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมั ภาษณ์
ข้อ
1
2
3
4
5
6

7
8
9

ข้อมูล
วันที่สัมภาษณ์
เวลาสัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
-เพศ (ชาย/หญิง)
-อายุ
วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี (สาขา, มหาวิทยาลัย)
-ปริญญาโท (สาขา, มหาวิทยาลัย)
-ปริญญาเอก (สาขา, มหาวิทยาลัย)
อื่นๆ......................
ตาแหน่งทางวิชาการ/ที่เชี่ยวชาญ(ถ้ามี)
สถานที่ทางาน
ประสบการณ์ด้านการสอนปริญญานิพนธ์ทาง
ศิลปศึกษา(ปี)

ผู้เชี่ยวชาญคนที่

รวม

IOC

ผลการ
ประเมิน

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1







1

1

1

3

1



1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1
1
1
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ข้อคาถามที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

รวม

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
0.6
1

ผลการ
ประเมิน
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ประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ
1
2
3

ข้อคาถาม
เพศ (ชาย/หญิง)
ชั้นปีที่กาลังศึกษา
ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน
วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
1
1
1

2
1
1
1

3
1
1
1

รวม

IOC

ผลการ
ประเมิน

3
3
3

1
1
1





รวม

IOC

ผลการ
ประเมิน

3

1



ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนารายวิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
ข้อ

ข้อคาถาม

1

การกาหนดให้วิชาปริญญานิพนธ์ทางศิลปศึกษา
เป็นวิชาบังคับสาหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปศึกษา
การมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาใช้วิธีการวิจัย
เบื้องต้นในกระบวนการทางาน
การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยในหัวข้อที่ถนัดและ
สนใจ
การเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ทาปริญญา
นิพนธ์ในหัวข้อที่ตนสนใจ ภายใต้ขอบเขตของ
หลักสูตรศิลปศึกษา
การกาหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาทา
ปริญญานิพนธ์ในเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว
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ข้อ

ข้อคาถาม

6

การกาหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาทา
ปริญญานิพนธ์ในลักษณะผสมผสานระหว่าง
งานวิชาการและงานสร้างสรรค์
7 การกาหนดให้นิสิตนักศึกษาสาขาศิลปศึกษาทา
ปริญญานิพนธ์ในลักษณะงานสร้างสรรค์เพียง
อย่างเดียว
8 การกาหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาใน
รูปแบบผลงานวิจัยทางวิชาการ ผลงานวิจัยทาง
ศิลปะ และ/หรือ ผลงานวิจัยทางศิลปศึกษา
9 การกาหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาใน
รูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
10 การกาหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาใน
รูปแบบงานสร้างสรรค์ และมีการจัดแสดง
นิทรรศการทางศิลปะ
11 การกาหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาใน
รูปแบบผสมผสานระหว่างผลงานวิจัยทาง
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์
12 การกาหนดให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาใน
รูปแบบผสมผสานระหว่างผลงานวิจัยทาง
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิลปศึกษา
13 การกาหนดให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการทาปริญญานิพนธ์ผ่านการศึกษา
ผลงานของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่
14 การแบ่งให้นิสิตนักศึกษาได้รับคาปรึกษาและ
ได้รับการชี้แนะแนวทางในการทาปริญญา
นิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามหัวข้อ
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ข้อคาถามที่
1

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
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รวม
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ผลการ
ประเมิน
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย นวิท ย านิพนธ์

นางสาวเบญราวาห์ เรือนทิพย์ เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2531 สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิชาเอกศิลปศึกษา วิชาโทบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศิล ปศึกษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึก ษา 2555 และเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชา
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2556

